
 

 ددـــــــــــالع توايـــــــــــحمت
  مراسيم والقرارات(لالقوانين واو  األحكامول )األالباب 

 (3-2أ.........)..................األحكام ...............
 (22أ-3أ....)................................... المراسيم

 (23أ.........)............لس الرسمية ......اقرارات المج
 (30أ-23أ....).........القرارات الوزارية .................

 (39-30أ...)...............الحكومية ... الهيئاترارات ق
 (40-39.........).......قرارات اإلدارات الحكومية .....

 (41......)..................قرارات المؤسسات الحكومية 
 )الباب الثاني )االستدراكات  

 (42........)........تتم الكتابة في حال وجود استدراك ...
 )الباب الثالث )وزارات الدولة 

 (43.).................عالم ......................وزارة اإل
 (43.....)...............سالمية وزارة األوقاف والشئون اإل

 (71-43.............)...وزارة التجارة والصناعة .........
 (73-71...)...........وزارة التربية ......................

 (78-73.......)...............وزارة الداخلية ...........
 (78......)...................................وزارة الدفاع 
 (83-78......)............................. وزارة الصحة

 (107-83....)..........وزارة العدل ....................
 (110-107..)...........مالية ...................وزارة ال

 (110.)..............................وزارة النفط .........
  (الحكومية )الدواوين الرابعالباب 

 (110...)..........................الديوان األميري ......
 (110.....)........................ديوان سمو ولي العهد 
 (111...)...........................ديوان الخدمة المدنية 

 (111)......................ديوان المحاسبة .............
  (الرسمية )المجالس الخامسالباب 

 (111..)................المجلس األعلى للتخطيط والتنمية

  

 )الباب السادس )الهيئات الحكومية 
 (112-111.)..مة لشئون القصر ...............الهيئة العا

 (112.)..........الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ..
 (113-112.)....................... للرياضةالهيئة العامة 

 (113....)..ال ...........................سواق المهيئة أ
 (114-113).هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 ( اإلداراتالباب السابع )الحكومية 
 (114...)..........اإلدارة العامة لإلطفاء .................

 (118-114.).للجمارك ....................اإلدارة العامة 
 (118..)..........األمانة العامة لألوقاف .................

 (122-118.).......وطني لتطوير التعليم ........المركز ال
 (123..)..........برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ......
 (124.)...........بلدية الكويت .........................
 (125...).........جامعة الكويت ........................

 (137-126...)......المناقصات المركزية ..........لجنة 
 ( الحكوميةمؤسسات الالباب الثامن) 

 (139-137....).....الرئاسة العامة للحرس الوطني ......
 (140-139.).المؤسسة العامة للرعاية السكنية ...........

 (141.)............................. المركزي الكويت بنك
 (142..)..............................بيت الزكاة ........

 (143-142).......الكويت لألبحاث العلمية ......معهد 
 )الباب التاسع )الشركات الحكومية 

 (144-143..).ل الوطنية الكويتية ............شركة البترو 
 (144..)......لكويتية ..................شركة النقل العام ا

  العالمات التجارية()النماذج الصناعية و الباب العاشر 
 (177-145.....).................عالمات ملونة ........

 (184-178).........................النماذج الصناعية ..

 1314العدد 
 والستون الثانيةالسنة 

 األحد
 ه1438 صفر 13
 م2016 نوفمبر  13



 م13/11/2016 -هـ  1438 صفر 13 األحد                 2 أ                والستون    الثانيةالسنة  1314الكويت اليوم العدد 

 احملكمة الدستورية
 ابسم صاحب السمو أمري الكويت

 األمحد اجلابر الصباح صباحالشيخ 
 ابحملكمة الدستوريةجلنة فحص الطعون   

ـــر صفــــر  2ابجللســة اعنعةــدن ًلنــاة ابحملكمــة بتــاريخ  هـــ 1438مــش ـــ
 م2016مش نوفمرب  2اعوافــق 

ةبرائسة السيد اعستشار/  رئيس احملكمة يوسف جاسم اعطاًو
ضوية السيديش اعستشاريش/  خالد سامل ًليو  حممد جاسم بش انجيًو

 أمني سر اجللسة  حممـــــــد خالـــــــد احلسيـــــــش  وحضور السيد/
 صـدر احلكم اآليت:

 2016( لسـنة 6احملكمـة الدسـتورية بـر)م  اعةيد يف سـل  يف الطعش 
 :"جلنة فحص الطعون"

  اعرفوع مش:
يدي.   انصر سعود مرزوق البدهه الـر

 ضــــــد :
 . وكي  وزارن العدل بصفته.      1
 .رئيس ديوان اخلدمة اعدنية بصفته.2
 .وكي  وزارن الرتبية بصفته.3

 الو)ائــع
  مش احلكم اعطعون فيه وسائر األوراقحيث إن حاص  الو)ائع ــــ حسبما يبني 

يديأن الطاًش   ( أ)ام ًلى اعطعون انصر سعود مرزوق البدهه الـر
، بطلب احلكم 2إداري/ 2014( لسنة 3792ضدهم الدًوى ر)م  

ــ وفةاة لتكييف حمكمة أول درجة لطلباته ــ أبحةيته يف تةاضي زايدن 
جملس اخلدمة اعدنية  مكافأن اعؤه  العلمي اعنصوص ًليـا يف )رار

بشأن زايدن بدالت ومكافآت أًضاء اهليئة  2011( لسنة 17ر)م  
التعليمية الكويتيني بوزارن الرتبية اًتباراة مش اتريخ العم  به مع ما 
يرتتب ًلى ذلك مش آاثر وفروق مالية ، ًلى سند مش الةول أبنه 

ة الوظائف العامة ابلدرجة األ و ى بوزارن يشغ  وظيفة أمني سر مبلمًو
 2011العدل، وبعد حصوله ًلى درجة اعاجستري يف الةانون يف ًام 
د.ك( 75)امت جـة اإلدارن بصرف مكافأن اعؤه  العلمي له بوا)ع  
( لسنة 7ــراية إًماالة ألحكام )رار جملس اخلدمة اعدنية ر)م  

بشأن تةرير مكافأن اعؤه  العلمي للموظفني الكويتيني محلة  2010
ؤهالت العليا  دكتوراه / ماجستري( ابجلـات احلكومية ، مث صدر اع

( منه ًلى 5ونصت اعادن   2011( لسنة 17بعد ذلك الةرار ر)م  
أن تزاد مكافأن اعؤه  العلمي اعةررن ألًضاء اهليئة التعليمية 

د.ك( ــراية للحاصلني 250الكويتيني بوزارن الرتبية لتصبح مبلغ  
د.ك( ــراية 150أو ما يعادهلا ، ومبلغ   اهًلى ــادن الدكتور 

لى الرغم مش أنه  للحاصلني ًلى ــادن اعاجستري أو ما يعادهلا، ًو
)د توافر يف ـأنه مجيع الشروط الالزمة الستحةاق هذه الزايدن إال أن 
جـة اإلدارن امتنعت ًش صرفـا له دون وجه حق ، ومش مث أ)ام 

 دًواه بطلباته سالفة البيان. 

حكمت حمكمة أول درجة برفض الدًوى   16/9/2015لسة وجب
 2015( لسنة 2119فاستأنف الطاًش هذا احلكم ابالستئناف ر)م  

( 7، ودفع بعدم دستورية )رار جملس اخلدمة اعدنية ر)م  5إداري/
بشأن تةرير مكافأن اعؤه  العلمي للموظفني الكويتيني  2010لسنة 

ماجستري( ابجلـات احلكومية ،  محلة اعؤهالت العليا  دكتوراه /
بشأن منح بدالت ومكافآت  2011( لسنة 28والةانون ر)م  

ألًضاء اهليئة التعليمية الكويتيني بوزارن الرتبية ووزارن األو)اف 
( 17والشئون اإلسالمية والذي ألغى )رار جملس اخلدمة اعدنية ر)م  

ول مش منح اعشار إليه،  وذلك فيما تضمنه الةرار األ 2011لسنة 
د.ك( للحاصلني 75اعوظفني الكويتيني مكافأن مؤه  ًلمي مبلغ  

ًلى ــادن اعاجستري أو ما يعادهلا، وما تضمنه الةانون األخري مش 
د.ك( ًلى 200)صر مكافأن اعؤه  العلمي للماجستري مببلغ  

أًضاء اهليئة التعليمية الكويتيني بوزارن الرتبية دون اب)ي اعوظفني 
)ضت حمكمة  24/7/2016يتيني ابجلـات احلكومية. وجبلسة الكو 

االستئناف بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية، ويف اعوضوع بتأييد 
 احلكم اعستأنف. 

وإذ مل يرتض الطاًش )ضاء احلكم يف ـةه اعتعلق بعدم جدية الدفع  
بعدم الدستورية، فةد طعش فيه أمام جلنة فحص الطعون ابحملكمة 

ية بصحيفة أودًت إدارن كتاب هذه احملكمة بتاريخ الدستور 
، طلب 2016( لسنة 6، و)يدت يف سللـا بر)م  22/8/2016

يف ختام تلك الصحيفة إلغاء احلكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم 
الدستورية، وإحالة األمر إ ى احملكمة الدستورية ـــــ بكام  هيئتـا ـــــ 

 للفص  فيه. 
كمة الطعش ًلى الوجه اعبني مبحضر اجللسة، و)د نظرت هذه احمل

إصدار احلكم يف الطعش جبلسة  12/10/2016و)ررت جبلسة  
 اليوم.

 احملكمـة
 بعد االطالع ًلى األوراق، ومساع اعرافعة، وبعد اعداولة.
 حيث إن الطعش استوىف أوضاًه الشكلية اعةررن )انوانة.
ه الفساد يف وحيث إن الطاًش ينعى ًلى احلكم اعطعون في

االستدالل والةصور يف التسبيب، إذ )ضى برفض الدفع اعبدى منه 
 بعدم دستورية )رار جملس اخلدمة اعدنية 

بشأن تةرير مكافأن اعؤه  العلمي للموظفني  2010( لسنة 7ر)م  
الكويتيني محلة اعؤهالت العليا  دكتوراه / ماجستري( ابجلـات 

بشأن منح بدالت  2011لسنة ( 28احلكومية، والةانون ر)م  
ومكافآت ألًضاء اهليئة التعليمية الكويتيني بوزارن الرتبية ووزارن 
األو)اف والشئون اإلسالمية والذي ألغى )رار جملس اخلدمة اعدنية 

اعشار إليه، وذلك فيما تضمنه الةرار األول  2011( لسنة 17ر)م  
د.ك( 75بلغ  مش منح اعوظفني الكويتيني مكافأن مؤه  ًلمي م

للحاصلني ًلى ــادن اعاجستري أو ما يعادهلا ، وما تضمنه الةانون 
د.ك( 200األخري مش )صر مكافأن اعؤه  العلمي للماجستري مببلغ  

ًلى أًضاء اهليئة التعليمية الكويتيني بوزارن الرتبية دون اب)ي اعوظفني 
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نـما يف هذا الكويتيني ابجلـات احلكومية، يف حني أن ما تضمنه ك  م
الشأن )د البسته ـبـة ًدم الدستورية إذ أجرى متييزاة غري مربر بني 
أًضاء اهليئة التعليمية الكويتيني بوزارن الرتبية وبني اعوظفني الكويتيني 

 ( مش الدستور. 7ابجلـات احلكومية األخرى ابعخالفة للمادن  
ذه احملكمة ـــــ وحيث إن هذا النعي مردود مبا هو مةرر ــــ يف )ضاء ه

مش أن تةدير جدية الدفع بعدم الدستورية يكون ابجتماع أمريش 
الزمني: أوهلما: أن يكون الفص  يف اعسألة الدستورية الزماة للفص  يف 
موضوع الدًوى واثنيـما: أن تكون هناك ـبـة ظاهرن ًلى خمالفة 

أيضاة  النص التشريعي حم  الدفع ألحكام الدستور. كما أنه مش اعةرر
أن تةدير مدى جدية الدفع منوط يف األساس مبحكمة اعوضوع بغري 
معةب مىت أ)امت )ضاءها ًلى أسباب سائغة تؤدي إ ى النتيلة اليت 

 انتـت إليـا.
عا كان ذلك، وكان احلكم اعطعون فيه )د أ)ام )ضاءه بعدم جدية 

يس الدفع اعبدى مش الطاًش بعدم الدستورية ًلى سند حاصله أنه ل
اعةصود ابعساوان، اعساوان اعطلةة أو احلسابية ، وأن التمييز اعنـي 
ًنه هو التمييز التحكمي، وأنه ال يتناىف مع مبدأ اعساوان اعغايرن يف 
ية وتةتضيـا مصلحة  احلكم أو اععاملة اليت تةوم ًلى أسس موضًو

العامة ًامة، وكان جملس اخلدمة اعدنية )د ارأتى مش منطلق اعصلحة 
ويف ضوء االًتبارات اليت تتعلق بطبيعة بعض الوظائف، تشليع محلة 
لى الدكتوراه،  اعؤهالت العليا مش احلاصلني ًلى اعاجستري، ًو
العاملني يف جمال التعليم بوزارن الرتبية ووزارن األو)اف والشئون 
اإلسالمية، وذلك ابلنظر إ ى أمهية التعليم والةائمني ًليه، بزايدن 

ةاب  اعادي عكافأن اعؤه  العلمي هلم دون غريهم مش موظفي اع
( لسنة 17الدولة، وذلك إبصدار جملس اخلدمة اعدنية الةرار ر)م  

بزايدن هذه اعكافأن للمعلمني بوزارن الرتبية، مث صدر الةانون  2011
الذي ضم إليـم أًضاء اهليئة التعليمية  2011( لسنة 28ر)م  

الشئون اإلسالمية و)رر زايدن أخرى لتلك اعكافأن بوزارن األو)اف و 
اعةررن هلم، وذلك حتةيةاة لذات اهلدف اعنشود وهو النـوض ابلعملية 
التعليمية بدولة الكويت، فال يكون النص اعطعون فيه بذلك )د 

 خالف مبدأ اعساوان أو انطوى ًلى متييز غري جائز.
ائغاة، ومتضمناة الرد ومىت كان ذلك، وكان ما خلص إليه احلكم س

الكايف ًلى ما سا)ه الطاًش يف أسباب دفعه، وكافياة حلم  )ضاء 
احلكم يف هذا الشأن، ومش مث فإن النعي ًلى احلكم اعطعون فيه 
يكون ًلى غري أساس، األمر الذي يتعني معه الةضاء برفض الطعش، 

 وإلزام الطاًش اعصروفات.
 فلــذه األسبـاب

اة، وألزمـــت حكمـــت احملكمـــة:  بةبـــول الطعـــش ــــكالة، ورفضـــه موضـــًو
 الطاًش اعصروفات.
 رئيس احملكمــة                    أمني سر اجللسة    

 جملس الوزراء
 2016لسنة  295مرسوم ر)م 

 ابعوافةة ًلى مذكرن تفاهم
 يف جمال العم  والشئون االجتماًية

 بني حكومة دولـــــة الكويـــــــت
 اجلمـورية التونسيةوحكومة 

 بعد االطالع ًلى الدستور ،  -
وبنـــــاءة ًلـــــى ًـــــرض النائـــــب األول لـــــرئيس جملـــــس الـــــوزراء ووزيـــــر  -

 اخلارجية،
 وبعد موافةة جملس الوزراء ، -

 رمسنا ابآليت
 مادن أو ى

ــــة  اعوافةــــة ًلــــى مــــذكرن تفــــاهم يف جمــــال العمــــ  والشــــئون االجتماًي
بــــني حكومــــة دولــــة الكويــــت وحكومــــة اجلمـوريــــة التونســــية واعو)عــــة 

ـــــة تـــــونس بتـــــاريخ  ـــــة نصوصــــــا هلـــــذا  26/5/2016يف مدين واعرافة
 اعرسوم. 

 مادن اثنية
لــى رئــيس  –كــ  فيمــا  صــه   –ًلــى الــوزراء  تنفيــذ هــذا اعرســوم ، ًو

زراء إبالغـه إ ى جملـس األمـة ، ويعمـ  بـه مـش اتريـخ نشـره يف جملس الو 
 اجلريدن الرمسية . 

 أمري الكويت                                           
 صباح األمحد اجلابر الصباح

 
 رئيس جملس الوزراء

 جابر مبارك احلمد الصباح
 
 النائب األول لرئيس جملس الوزراء

 ووزير اخلارجية        
 صباح خالد احلمد الصباح 
 

 هـ 1438صـفر  1صدر بةصر السيف يف : 
  م 2016نوفمبـر 1اعوافق :       
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 مذكرن تفاهم
 يف جمال العم  والشئون االجتماًية

 بني حكومة دولـــــة الكويـــــــت
 وحكومة اجلمـورية التونسية

 
والعمـ " ان حكومة دولة الكويـت ومتثلــا "وزارن الشـؤون االجتماًيـة 

وحكومــــة اجلمـوريـــــة التونســــية ومتثلــــــا "وزارن الشــــؤون االجتماًيـــــة" 
 واعشار إليـما فيما بعد ابلطرفني.

ورغبـة منـمـا يف تعزيـز وتو يـق روابـو األخـون العريةـة بينـمـا، و ســيداة 
 لألهداف اعشرتكة بني الطرفني يف جمال العم  والشؤون االجتماًية.

 لي:فةد اتفق الطرفان ًلى ما ي
 اعادن األو ى

يعمـــــــ  الطرفـــــــان ًلـــــــى تبـــــــادل اخلـــــــربات واععلومـــــــات والدراســـــــات 
 والتشريعات يف اجملاالت اآلتية:

 أوالة : يف جمال العم  والعال)ات اعـنية:
 تبادل الواثئق والتلارب واخلربات يف اجملاالت التالية : -
تشـــريعات العمـــ  وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بشـــروط وظـــروف العمـــ   – 1

 اط اجلديدن للعم  وطرق حتديد األجور.واألمن
 تنظيم تفتيش العم . – 2
 دور إدارن العم  يف النـوض ابلعال)ات اعـنية ودًمه. – 3
 احلوار االجتماًي واعفاوضات االجتماًية. – 4
 تسوية النزاًات اجلماًية والفردية يف العم . – 5
 اعصاد)ة ًلى اتفا)يات العم  الدولية. – 6
 الزايرات بني مسؤويل البلديش يف اجملاالت اعذكورن. تبادل – 7
اعشــاركة يف النـــدوات واعلتةيــات الـــيت تــنظم يف كـــال البلـــديش يف  – 8

 جماالت العم  والعال)ات اعـنية.
 اثنياة : يف جمال الصحة والسالمة اعـنية:

تبــادل الــزايرات والتلــارب واخلــربات يف جمــال الصــحة والســالمة  – 1
 التكـــويش تةنيـــات اإلًـــالم واالتصـــال، اعختـــربات، اعســـاًدن اعـنيـــة 

 الفنية، اعساًدن الطبية( .
ــادل الواثئــق واععلومــات والتعــرف ًلــى  ــارب البلــديش فيمــا  – 2 تب

يتعلق إبجناز البحوث والدراسات اعيدانية يف جمال الو)اية مش حوادث 
لــزن يف هــذا العمــ ، إضــافة إ ى تبــادل نتــائ  البحــوث والدراســات اعن

 اجملال.
ربو الصلة بني األجـزن العاملة يف جمال الصحة والسالمة اعـنية  – 3

 بكال البلديش.
تنظـيم دورات تدريبيــة وورم ًمـ  يف جمــال الو)ايـة مــش األخطــار  – 4

 اعـنية.
اعشاركة يف اعؤمترات الدولية والنـدوات الثنائيـة يف جمـال الصـحة  – 5

 والسالمة اعـنية.
 : يف جمال التنمية االجتماًية: اثلثاة 
ــــادل اخلــــربات واععلومــــات يف جمــــال إدمــــا  األـــــخاص ذوي  – 1 تب

ايتـم وتدريبـم وأتهيلـم هبدف تطوير اخلدمات  اإلًا)ة يف اجملتمع وًر
العامـــــة هلـــــم يف البلـــــديش وتـــــدًيم مســـــامهتـم يف التنميـــــة اال)تصـــــادية 

 واالجتماًية بلداهنم.
معيات الكويتية واجلمعيات التونسية العاملة دًم التعاون بني اجل – 2

اية األـخاص ذوي اإلًا)ة.  يف جمال ًر
ــــــة  – 3 التعــــــاون يف جمــــــال إجــــــراء البحــــــوث والدراســــــات االجتماًي

ـادية والتوجيــه االجتمــاًي والتخطــيو للــربام  الو)ائيــة واحلمايــة  واإلـر
 يف جماالت التنمية االجتماًية.

ي تبادل التلارب فيما يتعلق ب – 4 تنظـيم العمـ  االجتمـاًي والتطـًو
وإنشــاء مراكــز التنميــة االجتماًيــة واعراكــز اعتخصصــة اعوجــه لفئــات 

 ذات االحتياجات اخلاصة.
ــات  – 5 ــة الفئ ــنظم محاي االطــالع ًلــى  ــارب البلــديش فيمــا يتعلــق ب

ـــــربام  التأهيليـــــة الكفيلـــــة إبدمـــــاجـم  ذات االحتياجـــــات اخلاصـــــة وال
 ابجملتمع.

 تلارب يف جمال النـوض ابلعائالت اععوزن ومةاومة الفةر.تبادل ال - 6
تبادل اخلربات والتلارب يف جمال حبث اعشاريع الصغرين لفائـدن  - 7

 الفئات ذات االحتياجات اخلاصة.
تبــادل اخلــربات يف جمــال السياســات االجتماًيــة مــش خــالل ًةــد  - 8

الــــــــزايرات الــــــــدورات التدريبيــــــــة والنــــــــدوات وورم العمــــــــ  وتنظــــــــيم 
 االستطالًية.

 اعادن الثانية
يعمــ  الطرفــان ًلــى تطــوير وتفعيــ  ســب  التعــاون اعشــرتك يف جمــاالت 
العمــــ  والشــــؤون االجتماًيــــة يف كــــال البلــــديش وإًــــداد خطــــة ســــنوية 

 تشتم  ًلى الربام  واألنشطة اليت تكف  تفعي  هذا التعاون.
 اعادن الثالثة
طـالع ًلـى خرباتـه و اربـه يف يوفر ك  طرف للطرف اآلخـر فرصـة لال

 جمال العم  والشؤون االجتماًية والبحث ًش سب  االستفادن منـا.
 اعادن الرابعة

لتحةيــق أهــداف هــذه اعــذكرن وضــماانة لتفعيــ  جمــاالت التعــاون اعشــار 
 إليـا يف اعادن األو ى يةوم الطرفان مبا يلي:

ى  ارهبما يف جمال تبادل زايرات الوفود بني البلديش لالطالع ًل – 1
 العم  والشؤون االجتماًية.

 تبادل اخلرباء لتنفيذ الربام  اعشار إليـا وتعني منسةني مش الطرفني. – 2
 تبادل اععلومات واإلصدارات العلمية والربجميات االلكرتوين. – 3

 اعادن اخلامسة
يشك  فريق ًم  مشـرتك مـش اجلــات اععنيـة مـش كـال البلـديش لتنفيـذ 

 اعـام التالية :
 التأكيد ًلى تنفيذ اعذكرن. – 1
 إًداد األنشطة وبرام  اعشاريع اعستةبلية الالزمة لتنفيذ اعذكرن. – 2
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تفسري أحكام هذه اعذكرن وتسوية ما )د ينشأ مش صعوابت ًند  – 3
 التنفيذ وا)رتاح مراجعة أو تعدي  بعض أحكام هذه اعذكرن.

اجناز تنفيذ أحكام اعذكرن ورفع تةرير سـنوي متابعة وتةييم مدى  – 4
بـــذلك لـــوزير الشـــؤون االجتماًيـــة والعمـــ  يف البلـــديش و تمـــع فريـــق 
العمــ  اعشــرتك مــرن واحــدن يف الســنة ابلتنــاوب يف كــ  مــش البلــديش ، 

 وكلما دًت الضرورن لذلك.
 اعادن السادسة

يتحمــ  الطــرف اعوفــد نفةــات ســفر وفــده إ ى الطــرف اعضــيف  – 1
ذهـــاابة وإايابة ويتحمـــ  الطـــرف اعضـــيف نفةـــات اإل)امـــة والتنةـــ  وفةـــاة 

 للةواًد اعتبعة يف هذا الشأن.
 يتحم  الطرف اعنظم تكلفة احللةات الزايرات اعيدانية. – 2
يتحمــ  الطــرف اعــنظم تكلفــة نفةــات الطباًــة ونشــر اععلومــات  – 3

 واألدوات التدريبية.
 اعادن السابعة

عذكرن ًلى االلتزامات اعرتتبة مبوجب االتفا)يات الثنائية ال تؤ ر هذه ا
 واإل)ليمية والدولية اليت تكون أي منـما طرفاة فيـا.

 اعادن الثامنة
يعمــــ  الطرفــــان ًلــــى تطبيــــق هــــذه اعــــذكرن طبةــــاة للةــــوانني واألنظمــــة 

 اععمول هبا يف كال البلديش.
 اعادن التاسعة

اذ مش اتريخ اإلـعار األخري الذي تدخ  مذكرن التفاهم حيز النف – 1
يعلش فيه أي مش الطرفني الطرف اآلخر ابستيفائه للمتطلبات الةانونية 

 الوطنية الالزمة لتنفيذها.
 وز تعدي  هذه اعذكرن مبوافةة الطرفني وتدخ  هذه التعديالت  – 2

حيز النفاذ وفةاة لإلجراءات الةانونية اعتبعة يف الفةرن السابةة مش هذه 
 اعادن.

تظ  هذه اعذكرن سارية اعفعول عدن  الث سنوات و دد تلةائياة  – 3
عدن أو عدد يف إهنائـا )ب  سـتة أـــر مـش اتريـخ إهنائــا وال  ـ  إهنـاء 
العمــ  هبــذه اعــذكرن إجنــاز األنشــطة الةائمــة الــيت يكــون )ــد بــدأ العمــ  

 ًلى تنفيذها.
ـــ ـــونس ي ـــة ت ـــاريخ حـــررت هـــذه اعـــذكرن وو)عـــت يف مدين وم اخلمـــيس بت

م مـــــش نســــختني أصـــــليتني 26/5/2016هـــــ اعوافــــق 19/8/1437
 ابللغة العربية ولك  منـما ذات احللية.

 ًش              ًش         
 حكومة اجلمـورية التونسية     حكومة دولة الكويت

 حممود بش رمضان    هند صبيح براك الصبيح   
 الشؤون االجتماًية وزير وزير الشؤون االجتماًية والعم  

 ووزير دولة لشؤون التخطيو والتنمية

 2016لسنة  296مرسوم ر)م 
 ابعوافةة ًلى اتفا)ية
 التعاون الثةايف والفين

 بني حكومــــــة دولـــــة الكويـــــــت
 وحكومة اجلمـورية اجلزائرية الدميةراطية الشعبية

 بعد االطالع ًلى الدستور ،  -
يس جملـــــس الـــــوزراء ووزيـــــر النائـــــب األول لـــــرئوبنـــــاءة ًلـــــى ًـــــرض  -

 ،اخلارجية
 وبعد موافةة جملس الوزراء ، -
 

 رمسنا ابآليت
 مادن أو ى

اعوافةـــــة ًلـــــى اتفا)يـــــة التعـــــاون الثةـــــايف والفـــــين بـــــني حكومـــــة دولـــــة 
الكويـــــــــت وحكومـــــــــة اجلمـوريـــــــــة اجلزائريـــــــــة الدميةراطيـــــــــة الشـــــــــعبية 

ـــــــــت بتـــــــــاريخ  واعرافةـــــــــة  2/10/2013واعو)عـــــــــة يف مدينـــــــــة الكوي
 نصوصـا هلذا اعرسوم. 

 
 مادن اثنية

لــى رئــيس  –كــ  فيمــا  صــه   –ًلــى الــوزراء  تنفيــذ هــذا اعرســوم ، ًو
جملس الوزراء إبالغـه إ ى جملـس األمـة ، ويعمـ  بـه مـش اتريـخ نشـره يف 

 اجلريدن الرمسية . 
 أمري الكويت                                       

 صباح األمحد اجلابر الصباح
 

 رئيس جملس الوزراء 
 لصباح جابر مبارك احلمد ا

 
 النائب األول لرئيس جملس الوزراء

 ووزير اخلارجية         
 صباح خالد احلمد الصباح   
 

 هـ 1438صــــفــر   1صدر بةصر السيف يف : 
 م 2016نوفمبـر  1اعوافق :        
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 اتفا)ية التعاون الثةايف والفين
 بني حكومــــــة دولـــــة الكويـــــــت

 اجلزائرية الدميةراطية الشعبيةوحكومة اجلمـورية 
ـــة  إن حكومـــة دولـــة الكويـــت وحكومـــة اجلمـوريـــة اجلزائريـــة الدميةراطي
الشــعبية  اعشــار إليـمــا فيمــا بعــد ابلطــرفني( ورغبــة منـمــا يف اســتمرار 
وتعزيز روابـو األخـون بـني ــعب البلـديش، وتشـليعاة عزيـد مـش التعـاون 

 يف اجملاالت الثةافية والفنية.
 اتفةا ًلى اآليت وذلك وفةاة للةوانني اععمول هبا يف كال البلديش.فةد 

 (1مادن  
يعم  الطرفان ًلى تطوير التعـاون يف خمتلـف اجملـاالت الثةافيـة والفنيـة 

 –ســـينما  –فلكلـــور  –موســـيةى  –ذات االهتمـــام اعشـــرتك  مســـرح 
 ندوات( –فش تشكيلي  –معارض 

 (2مادن  
الت للنشاطات الثةافيـة والفنيـة الـيت مـش يةوم الطرفات بتةدمي التسـي

ـــأهنا تطــوير العال)ــات وتعزيزهــا يف جمــاالت الثةافــة والفنــون واآلداب 
 ًش طريق :

 تبادل زايرات الفنانني والفرق الفنية والوفود الثةافية. –أ 
 إ)امة اععارض الثةافية والفنية. –ب 
ـــــــانني واألدابء واعتخ –   ـــــــادل اخلـــــــربات وزايرات الفن صصـــــــني يف تب

 الشؤون الثةافية.
تعزيـــز التعـــاون بـــني مكتبـــة الكويـــت واعكتبـــات الرئيســـي ومراكـــز  –د 

البحــــــث واعؤسســــــات الثةافيــــــة يف اجلمـوريــــــة اجلزائريــــــة الدميةراطيــــــة 
 الشعبية.

تعزيـــز التعـــاون يف جمـــال الســـينما ًـــش طريـــق تبـــادل األفـــالم مـــش  –ه 
لــــديش ، واعشــــاركة يف خــــالل إ)امــــة أايم أو أســــابيع للفــــيلم يف كــــال الب

 مـرجاانت الفيلم الدولية اليت ينظمـا الطرف اآلخر.
 (3مادن  

يتبادل الطرفان إ)امة األسابيع الثةافية، مش خالل دًون األمانة العامة 
للمللــس الــوطين للثةافــة والفنــون واآلداب بدولــة الكويــت للمشــاركة 

ــــة اعختلفــــة ــــة واعناســــبات الثةافي الــــيت تةــــام يف  يف اعـرجــــاانت الدولي
اجلمـوريــــة اجلزائريــــة الدميةراطيــــة الشــــعبية، ومــــش جـــــة أخــــرى دًــــون 
اجلانب اجلزائري للمشاركة يف اعـرجاانت الدوليـة واعناسـبات الثةافيـة 
اعختلفة اليت تةام يف دولة الكويـت سـنواية، ويتفـق ًلـى تفاصـيلـا ًـرب 

 الطرق الرمسية اععتادن.
 (4مادن  

إ)امـــة معـــارض للفنـــون التشـــكيلية والنحـــت، وتبـــادل يتبـــادل الطرفـــان 
 زايرات الفنانني التشكيليني.

 (5مادن  
يشــلع الطرفــان مشــاركة الفــرق اعســرحية واعوســيةية والفلكلوريـــة يف 
اعـرجــــاانت الدوليــــة واحملليــــة الــــيت تةــــام يف البلــــديش، وتبــــادل زايرات 

 الفنانني.

 (6مادن  
يف جمال  ةافة الطف  وأتليف ونشر يعم  الطرفان ًلى تبادل اخلربات 

كتــــب األطفــــال، واعشــــاركة يف اعـرجــــاانت اخلاصــــة ابلطفــــ  يف كــــال 
 البلديش.

 (7مادن  
ــيف، وتبــادل  يشــلع الطرفــان التعــاون بــني اعتــاحف واعكتبــات واألـر

 اعخطوطات اعصورن واخلربات العلمية يف حتةيق الرتاث.
 (8مادن  
لعــــاملني واعختصــــني يف جمــــال اآلاثر يشــــلع الطرفــــان تبــــادل زايرات ا

ـــــات واإلصـــــدارات اخلاصـــــة  اثر  ـــــادل الكتيب ـــــاحف، ويشـــــلع تب واعت
البلــديش، وكــذلك تبــادل اخلــربات يف جمــال اعختــربات اآلاثريــة والتعةــيم 

 والصيانة.
 (9مادن  

ات  يتعـــاون الطرفـــان مـــش خـــالل اإلمكـــاانت اعتـــوفرن لـــديـما يف تنفيـــذ اعشـــرًو
 وصيانة الرتاث الثةايف والفلكلوري يف البلديش.الرامية إ ى حفظ 

 (10مادن  
يشارك الطرفان مبعارض الكتاب الدولية الـيت تةـام يف بلـديـما حسـب 
اللــوائح والــنظم اععمــول هبـــا يف كــال البلــديش مـــش خــالل تــوفري أركـــان 
خاصــة ابإلصـــدارات الثةافيـــة اخلاصـــة ابلبلـــديش، دون أن يرتتـــب ًلـــى 

 تزامات مالية.هذه اعشاركة أية ال
 (11مادن  

يعم  الطرفان ًلى التعريف وا)تناء اإلصدارات الثةافية اعختلفة اليت 
يصـــدرها الطرفـــان، وحـــث اعثةفـــني واعفكـــريش يف كـــال البلـــديش ًلـــى 

 اعسامهة فيـا وفق ـروط النشر اعطبةة يف هذه اإلصدارات.
 أحكام ًامة :

 (12مادن  
ألفــراد والوفــود، ويغطــي الطــرف يغطـي الطــرف اعرســ  تكــاليف ســفر ا

 اعستةب  تكاليف اإل)امة والنة  الداخلي.
 (13مادن  

يغطــي الطــرف اعســتةب  تكــاليف العــال  الطــب لألفــراد اعوفـــديش يف 
 حالة اعرض اعفاجئ.

 (14مادن  
يغطــي الطــرف اعرســ  تكــاليف نةــ  اععروضــات عكــان ًرضـــا األول 

مـ  الطـرف اعرسـ  تكـاليف أتمـني وتكاليف إرجاًـا لبلدها، كمـا يتح
 اععروضات.

 (15مادن  
يتحم  الطرف اعستةب  تكاليف تنظيم اععارض ومنـا تكاليف اعو)ع 

 والفـارس واعلصةات والنة  الداخلي للمعروضات.
 (16مادن  

يعمــ  الطرفــان ًلــى إنشــاء جلنــة مشــرتكة تضــم نثلــني مــش كــال اجلــانبني 
هلـــذه االتفا)يـــة، تكـــون هـــذه الللنـــة مـــش أجـــ  تنفيـــذ الشـــروط العامـــة 

مسؤولة ًش وضع برام  تنفيذية ودورية هلذا االتفاق، والتشـاور حـول 
وســـائ  رفـــع مســـتوى األهـــداف العامــــة هلـــذه االتفا)يـــة، وتكـــون مــــش 

 أولوايهتا التعاون يف جماالت الثةافة والفنون.
وهــــذه الللنــــة ســــيتفق ًلــــى ًةــــد اجتماًاهتــــا ابلتنــــاوب يف ًاصــــميت 

 يش وذلك ًرب الةنوات الرمسية.البلد
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 (17مادن  
يةـــــدم الطرفـــــان التســــــيالت الالزمـــــة يف الـــــدخول والســـــفر واإل)امـــــة 
واخلـــرو  عـــواطين البلـــد اآلخـــر الـــذيش يةومـــون ابلنشـــاطات اعنصـــوص 

 ًليـا يف هذه االتفا)ية.
 (18مادن  

 لتنفيذ هذه االتفا)ية، يعني الطرفان اجلـات التالية :
 الكويت: اجمللس الوطين للثةافة والفنون واآلداب.ًش حكومة دولة 

ًـــش حكومـــة اجلمـوريـــة اجلزائريـــة الدميةراطيـــة الشـــعبية : وزارن الثةافـــة 
 اجلزائرية.

 (19مادن  
يتفــــق الطرفـــــان ًلـــــى تشـــــكي  فريـــــق ًمـــــ  مشـــــرتك لتســــــي  تنفيـــــذ 
واإلـــــــراف وتةيــــــيم هــــــذه االتفا)يــــــة، ابإلضــــــافة إ ى اًتمــــــاد تةــــــارير 

 بلة.اعؤسسات اعةا
 تمع فريق العم  اعشـرتك ابلتنـاوب وبشـك  دوري يف دولـة الكويـت 
أو يف اجلمـورية اجلزائرية الدميةراطية الشعبية مرن ك   الث سنوات أو 

 بناء ًلى طلب أحد الطرفني عمارسة االختصاصات التالية :
 تسوية أي خالف ينشأ بشأن تطبيق هذه االتفا)ية. – 1
 ية يف إطار هذه االتفا)ية.إبرام برام  تنفيذ – 2
 منا)شة إدخال تعديالت ًلى هذه االتفا)ية. – 3

ويف حالـــة ًـــدم انعةـــاد االجتمـــاع، فإنـــه يـــتم تبـــادل الواثئـــق بـــدالة مـــش 
 االجتماع.

 (20مادن  
أي خالف )د ينشأ فيما يتعلق بتفسـري و/أو تنفيـذ هـذه االتفا)يـة يـتم 

 تسويته مش خالل اعشاورات واعفاوضات.
 (21  مادن

 ــوز تعـــدي  هـــذه االتفا)يــة كتابـــة مبوافةـــة كــال الطـــرفني يف أي و)ـــت، 
وتـــدخ  التعـــديالت حيـــز النفـــاذ وفةـــاة لإلجـــراءات الـــواردن يف الفةـــرن 

 (.22األو ى مش اعادن  
 (22مادن  

تدخ  هذه االتفا)ية حيز النفاذ مش اتريخ اإلـعار األخري الذي  طـر 
ـــرب الةنـــوات الدبلوماســـية فيـــه أحـــد الطـــرفني الطـــرف اآلخـــر كت ابـــة ًو

 ابستيفائـا لإلجراءات الوطنية الالزمة لنفاذها.
( سنوات مش اتريخ الدخول 5تظ  هذه االتفا)ية سارية اعفعول عدن  

حيــز النفــاذ و ــدد تلةائيــاة عــدن ســنة واحــدن، مــا مل يةــم أحــد الطــرفني 
رب الةنوات الدبلوماسية برغب ته يف إهنـاء إبخطار الطرف اآلخر كتابة ًو

 ( أــر مش اتريخ انتـائـا.6هذه االتفا)ية )ب   
إن إهنـــاء العمـــ  هبـــذه االتفا)يـــة لـــش يـــؤ ر ًلـــى النشـــاطات واعشـــاريع 

 اعو)عة أو الةائمة.
م مــش 2/10/2013ُحــررت يف مدينــة الكويــت يــوم األربعــاء اعوافــق 
 .احللية الةانونيةنسختني أصليتني ابللغة العربية لك  منـما ذات 

 ًش حكومة            ًش حكومة       
 دولة الكويت          اجلمـورية اجلزائرية الدميةراطية الشعبية

 سامل ًبدالعزيز الصباح     كرمي جودي              
 انئب رئيس جملس الوزراء ووزير اعالية        وزير اعالية             

 2016لسنة  297مرسوم ر)م  

 بتعيني سفري

 بعد االطالع ًلى الدستور ،  -

لى الةانون ر)م  - بنظام السلكني الدبلوماسي  1962لسنة  21ًو

 والةنصلي والةوانني اععدلة له ،

وبناءة ًلى ًرض النائب األول لرئيس جملس الوزراء ووزير  -

 اخلارجية،

 وبعد موافةة جملس الوزراء ،  -

 رمسنا ابآليت

 مادن أو ى

ســفرياة لدولـــة الكويــت لدى مجــــورية   -العوضي يُعني / بدر حممــد 

 كوريـــــا .

 مادن اثنية

ًلى النائب األول لرئيس جملس الوزراء ووزيـــر اخلارجية تنفيــذ هذا 

 اعرسوم ، ويعم  به مش اتريخ صدوره ، وينشر يف اجلريدن الرمسية. 

 ويتأمري الك                                            

 صباح األمحد اجلابر الصباح             

 

 رئيس جملس الوزراء

 جابر مبارك احلمد الصباح

 

 النائب األول لرئيس جملس الوزراء 

 ووزير اخلارجية             

 صباح خالد احلمد الصباح  
 

 هـ1438صــــــفر     2صدر بةصر السيف يف : 

  م   2016نوفمبـــر     2اعوافق :                  
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 2016لسنة  298مرسوم ر)م 
 بتعيني انئب رئيس حمكمة التمييز
 وندب رئيس للمحكمة الكلية

 
 بعد االطالع ًلى الدستور ، -
لى اعرسوم ابلةانون ر)م  - يف ـأن درجات  1977لسنة  14ًو

وإدارن الفتوى والتشريع ومرتبات الةضان وأًضاء النيابة العامة 
 والةوانني اععدلة له ،

لى اعرسوم ابلةانون ر)م  - بشأن )انون تنظيم  1990لسنة  23ًو
 الةضاء والةوانني اععدلة له ،

لى اعرسوم ر)م  - يف ـأن مرتبات وبدالت  1990لسنة  57ًو
ســـيم الةضان وأًضـــاء النيابــة العامـــة وإدارن الفتـــوى والتشريع واعرا

 اععدلة له ،
لى اعرسوم ر)م  - يف ـأن مرتبات وبدالت  2003لسنة  108ًو

لسنة  23الةضان وأًضاء النيابة العامة ، واععدل ابعرسوم ر)م 
2004 ، 

 وبعد أخذ رأي اجمللس األًلى للةضـــاء ، -
 وبناء ًلى ًرض وزير العدل ، -
 وبعد موافةة جملس الوزراء ،  -

 رمسنا ابآليت
 دن أو ىما

 التمييز .  انئباة لرئيس حمكمة -يعني اعستشار/ خالد سامل ًلي حممد
 مادن اثنية

رئيساة  -يندب اعستشار الدكتور/ ًادل ماجد جاسم بورسلي 
 للمحكمة الكلية . 

 مادن اثلثة
ًلى وزير العدل تنفيــذ هذا اعرسوم ، ويعم  به مش اتريخ صدوره ، 

 وينشر يف اجلريدن الرمسية . 
 

       أمري الكويت 
 صباح األمحد اجلابر الصباح

 
 رئيس جملس الوزراء

 جابر مبارك احلمد الصباح
 

  
 وزير العدل ابلوكالة     

 حممد ًبد هللا اعبارك الصباح
 

 هـ1438صــــــفر    2: صدر بةصر السيف يف 
 م  2016نوفمبـــر     2اعوافق :     

 2016( لسنة 299مرسوم ر)م  
 بتعيينات )ضائية

 بعد االطالع ًلى الدستور ،
لـــى اعرســـوم ابلةـــانون ر)ـــم  - يف ــــأن درجـــات  1977لســـنة  14ًو

ــــوى والتشــــريع  ــــة وإدارن الفت ــــة العام ــــات الةضــــان وأًضــــاء النياب ومرتب
 اععدلة له ،والةوانني 

لى اعرسوم ابلةـانون ر)ـم  - بشـأن )ـانون تنظـيم  1990لسـنة  23ًو
 الةضاء والةوانني اععدلة له ،

لـــى اعرســـوم ر)ـــم  - يف ــــأن مرتبـــات وبـــدالت  1990لســـنة  57ًو
ـــيم  ـــوى والتشــريع واعراســ ـــة وإدارن الفتــ ـــة العامــ ـــاء النيابـ الةضــان وأًضــ

 اععدلة له ،
لــى  - يف ـــأن مرتبــات وبــدالت  2003لســنة  108اعرســوم ر)ــم ًو

ــــة العامــــة ، اععــــدل ابعرســــوم ر)ــــم  لســــنة  23الةضــــان وأًضــــاء النياب
2004 ، 

( 17/2016وبعـــد موافةـــة اجمللـــس األًلـــى للةضــــــاء بةـــراره ر)ـــم   -
( بتـــــــــــــاريخ 20/2016و)ـــــــــــــراره ر)ـــــــــــــم   15/6/2016بتـــــــــــــاريخ 

26/7/2016 ، 
 ، وبناء ًلى ًرض وزير العدل  -
 وبعد موافةة جملس الوزراء ،  -

 رمسنا ابآليت
 مادن أو ى

 يعني التالية أمساؤهم مستشاريش مبحكمة التمييز وهم   : أوالة :  
 حممد جالل ًبد العظيم جالل -1
 هشام أنور ًبد هللا سيد -2
 أسامة جعفر حممد السيد -3
 أمحد وجدي ًبد الفتاح ًلي فاض  -4

 اؤهم مستشاريش مبحكمة االستئناف وهم   : يعني التالية أمساثنياة : 
 حسش صاحل حممد اجلزيري  -1
 ًمرو ًبدالعزيز حممد حسنني -2
 مسعد حممود حممد البنا -3
 حممد حملوب حممد العباسي  -4
 مسري ًلي حممد ـرابم -5
 طارق حممد ًبد الوهاب أبو ًيدن -6
 أمحد الزارع ًلي الزارع -7
 خالد ًثمان ًبد العزيز بيومي مدكور -8
 ًلي حممد رضوان ًبد اعغيث -9

 حممد ًبدالوهاب حممد أبو اخلري -10
 مجال حممد إمساًي  غباـي -11
 مجال مدحت حسش حافظ ـكري -12
 أـرف حممود حممد أبو يوسف -13
 ابسم مسري السيد حممد ًبد احلافظ -14
 أـرف ماهر ًبد احملسش أبو زيد -15
 ايسر جالل زكي ًبد هللا -16
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 ًماد محدي أمحد سامل  -17
 حممد ًبد الرحيم أبو اجملد حممد الفحات -18
 اتمر يوسف طه ًامر -19
 سامي ًبد الفتاح إمساًي  مغازي -20

يعــني التاليــة أمســاؤهم بدرجــة وكيــ  نيابــة   أ ( بنيابــة التمييــز ، اثلثــا :  
 وهم   : 

 رضوان ًماد الديش حممد حماريق -1
 حمي الديش حممد فاروق حممد الدبيسي -2
 أـرف ًبد الرمحش ًبد الكرمي حسانني -3
 حممد حافظ حممد زكي اخلتان -4
 إيـاب حامت أبو العينني موسى -5
 ربيع حممد الصغري حممد حممد -6
 هشام ًادل حممد فريد )وره -7
 كام  حممد كام  أمحد رزه   -8
 حممد ًبد الةادر حفين اخلطيب  -9

 وليد إبراهيم يوسف الشامية -10
يد حممد حممود -11  حممد ًبد اعنعم ًبد الـر

يعــــني التاليــــة أمســــاؤهم ابلنيابــــة العامــــة ابلدرجــــة اعبينــــة )ــــريش رابعــــا :  
 اسم ك  منـم ، وهم   : 

 أمحد فتحي ًلي حممود                   رئيس نيابة  ب( -1
   محدي ًبد العليم حسش              رئيس نيابة  ب(وائ -2
 حممود ًبد العزيز ًلي إبراهيم               رئيس نيابة  ب( -3
 اميش حممد ًادل مصطفى حممد            وكي  نيابة   أ ( -4
 ضياء الديش حممد إبراهيم ًويضه           وكي  نيابة   أ ( -5
 وكي  نيابة   أ (     حممدأمحد حممود ًزت حسش ًزت  -6
 وكي  نيابة   أ (                   أمحد ًادل محاد ـاهني  -7
 وكي  نيابة   أ (       ـريف حممد الصغري أمحد إبراهيم   -8
 وكي  نيابة   أ (               أمحد سعيد ًبد احلميد الفق -9

 (وكي  نيابة   أ  امحد حممد مجال ًبد اللطيف ـعري   -10
 ًمر حممود حممد الشريف             وكي  نيابة   أ ( -11

يعـــــني التاليـــــة أمســـــاؤهم ابحملكمـــــة الكليـــــة ابلدرجـــــة اعبينـــــة خامســـــا :  
 )ريش اسم ك  منـم ،  وهم   : 

 ًبد الواحد أمحد حممود ًثمان      )اٍض مش الدرجة األو ى -1
 األو ىاهاب أمحد السمان حممد        )اٍض مش الدرجة  -2
 )اٍض مش الدرجة األو ىحممد أمحد حممد كام  أمني الكاـف   -3
 امحد حممد حمسش ماهر ـاكر    )اٍض مش الدرجة األو ى -4
 ًمر حممد حممد أمحد زيدان    )اٍض مش الدرجة األو ى -5
 أمني أمحد حممد ًبد احلي       )اٍض مش الدرجة األو ى -6
 ور  )اٍض مش الدرجة األو ىحممد ًبد العزيز إبراهيم مدك -7

 حممد أمحد الغريب حممد ًلي  )اٍض مش الدرجة األو ى -8
 هيثم فاروق ًبد اعنعم الصرييف  )اٍض مش الدرجة األو ى -9

 حممود أمحد حممد الصاوي  )اٍض مش الدرجة األو ى -10
 أيـاب إبراهيم ًبد هللا ًطا هللا  )اٍض مش الدرجة األو ى -11
 الديش امحد ًلي بدر  )اٍض مش الدرجة األو ى حممد ًماد -12
 )اٍض مش الدرجة األو ىحازم ًبد احلميد أبو اليزيد ـب  فرغلي   -13
 أسامة حممد امحد حسانني        )اٍض مش الدرجة األو ى -14
 حممد حممد )دري أمحد الشندويلي )اٍض مش الدرجة األو ى -15
 الدرجة األو ى أمحد حسش حممد حسني الشريف )اٍض مش -16
 ًلي سامل ًبد العظيم سامل        )اٍض مش الدرجة األو ى -17
 حممود ًلي حسني إبراهيم )اسم  )اٍض مش الدرجة األو ى -18
 فاروق سعد زغلول بسطويسي يوسف )اٍض مش الدرجة األو ى -19
 حمسش حممد جابر بدوي احلنفي  )اٍض مش الدرجة األو ى -20
 خلي  ًرفة  )اٍض مش الدرجة األو ىأمحد حمسش فـمي  -21
 حممد سامل ًبد الوهاب خلف  )اٍض مش الدرجة األو ى -22
 لطفي إبراهيم موسي منـراوي  )اٍض مش الدرجة األو ى -23
 أمحد حممود ًبد العاطي لوحل )اٍض مش الدرجة األو ى -24

 أكرم حممد جنيب السيد الطوي     )اٍض مش الدرجة الثانية -25 
 حممد ًبد اعنعم إبراهيم إبراهيم  )اٍض مش الدرجة الثانية -26
 طارق أمحد حممد ًيسى        )اٍض مش الدرجة الثانية -27
 صابر محاده صابر ًلي          )اٍض مش الدرجة الثانية -28
 

 مادن اثنية
تسري التعيينات اعنصوص ًليـا يف اعادن السابةة مـش اتريـخ وصـول   

 ك  منـم إ ى دولة الكويت . 
 

 مادن اثلثة
 ًلى وزير العدل تنفيذ هذا اعرسوم ،  وينشر يف اجلريدن الرمسية  

 
 أمري الكويت                                                

 صباح األمحد اجلابر الصباح
 

 رئيس جملس الوزراء 
 جابر مبارك احلمد الصباح

 

 وزير العدل ابلوكالة     
 حممد ًبد هللا اعبارك الصباح

 
 هـ1438صــــــفر      2صدر بةصر السيف يف :  

 م   2016نوفمبـــر     2اعوافق :        
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  2016لسنة  300مرسوم ر)م 
 إبصدار الالئحة التنفيذية

 2016لسنة  2للةانون ر)م 
 يف ـأن إنشاء اهليئة العامة عكافحة الفساد
 واألحكام اخلاصة ابلكشف ًش الذمة اعالية 

 بعد االطالع ًلى الدستور، -
لـــــى الةـــــانون ر)ـــــم  - ـــــوان احملاســـــبة 1964لســـــنة  30ًو إبنشـــــاء دي

 والةوانني اععدلة له ،
لـــى اعرســـوم ابلةـــانون ر)ـــم  - يف ــــأن اخلدمـــة  1979لســـنة  15ًو

 والةوانني اععدلة له ،اعدنية 
لى )انون تنظيم الةضاء الصادر ابعرسوم ابلةانون ر)م  - لسنة  23ًو

 والةوانني اععدلة له ، 1990
لى )انون اعرافعات اعدنيـة والتلاريـة الصـادر ابلةـانون ر)ـم  -  38ًو

 والةوانني اععدلة له ، 1990لسنة  
لـــى اعرســـوم ابلةــــانون ر)ـــم  - ن التنظــــيم بشـــأ1992لســــنة  116ًو

 اإلداري وحتديد االختصاصات والتفويض فيـا ،
لى الةانون ر)م  - ات والنشر، 2006لسنة  3ًو  يف ـأن اعطبًو
لـى الةـانون ر)ــم  - ابعوافةـة ًلــى اتفا)يـة األمــم  2006لسـنة  47ًو

 اعتحدن عكافحة الفساد ،
ـــــى الةـــــانون ر)ـــــم  - ل ـــــي  2007لســـــنة  61ًو بشـــــأن اإلًـــــالم اعرئ

 واعسموع ،
لى )انون الشركات الصادر ابلةانون ر)م    -  ، 2016( لسنة  1ًو
لى الةانون ر)م    - يف ـأن إنشاء اهليئة العامة   2016( لسنة  2ًو

 عكافحة الفساد واألحكام اخلاصة ابلكشف ًش الذمة اعالية ،
وبنـــاء ًلـــى ا)ـــرتاح جملـــس أمنـــاء اهليئـــة العامـــة عكافحـــة الفســـاد يف  -

ــــاريخ  2016ســــنة ل 7اجتماًــــه ر)ــــم    2016/  4/  25اعنعةــــد بت
رض وزير العدل ،  ًو

 وبعد موافةة جملس الوزراء . -
 رمسنا ابآليت
 مادن أو ى

 2016( لســــنة  2يعمـــ  أبحكــــام الالئحــــة التنفيذيـــة للةــــانون ر)ــــم  
 اعشار إليه واعرافةة نصوصـا هلذا اعرسوم .

 مادن اثنية
تنفيـذ هـذا اعرسـوم ، ويعمـ  بـه مـش  –كـ  فيمـا  صـه   –ًلى الوزراء 

 اتريخ نشره يف اجلريدن الرمسية . 
 أمري الكويت                                       

 صباح األمحد اجلابر الصباح
 رئيس جملس الوزراء 

 جابر مبارك احلمد الصباح
 وزير العدل ابلوكالة      

 اعبارك الصباححممد ًبد هللا 
 هـ 1438صــــــفر   2صدر بةصر السيف يف : 

 م  2016نوفمبـر  2اعوافق :        
 

 2016لسنة  2الالئحة التنفيذية للةانون ر)م 
 يف ـأن إنشاء اهليئة العامة عكافحة الفساد
 واألحكام اخلاصة ابلكشف ًش الذمة اعالية

 الباب األول
 التعريفات واألحكام العامة

 الفص  األول
 تعريفات
 {1مادن }

يف تطبيــــــق أحكــــــام هــــــذه الالئحــــــة ، يةصــــــد ابلكلمــــــات والعبــــــارات 
 واعصطلحات التالية اععىن اعبني )ريش ك  منـا :

 اعشار إليه . 2016لسنة  2الةانـون: الةانون ر)م 
 الوزير اعختص : وزير العدل.

 االتفا)ية : اتفا)ية األمم اعتحدن عكافحة الفساد.
 اهليئة : اهليئة العامة عكافحة الفساد.

 الرئيس : رئيس اهليئة.
 اجمللس : جملس أمناء اهليئة.

 األًضاء : أًضاء جملس األمناء.
اجلـــاز التنفيــذي : اجلـــاز الــذي يتــو ى األمــور الفنيــة واإلداريــة واعاليــة 

 ابهليئة .
 الفص  الثاين
 األحكام العامة

 {2مادن }
ــــو ى الـــرئيس  ــــالل إدارن يتـ ــــش خـ ــــذي مـ ــــاز التنفيــ ــــراف ًلـــى اجلـــ اإلــ

ـــرارات والتعـــليمـــات  ـــدار الةــ ـــة ، وإصـــ ـــة واعاليــ ـــئوهنا الفنيــة واإلداريـ ــ
 اليت متكنـــه مش ذلك .

ــــه  ــــب حمل ــــه يف بعــــض اختصاصــــاته ، كمــــا  ــــ  النائ ــــه تفــــويض انئب ول
 ًند غيابه .

 {3مادن }
الةـــــانون ، يتـــو ى اجمللـــس وضـــع السياســـة العامـــة دون إخـــالل أبحكـــام 

واألطر العامة عكافحة الفســاد وفةاة لالختصاصــــات الـواردن يف اعـادن 
 ( مش هذا الةانون .10 

 {4مادن }
ـــــرئيس أو انئبـــــه أو أحـــــد األًضـــــاء ألي ســـــبب  إذا خـــــال منصـــــب ال
ــــــانون  ــــــه ابإلجــــــراءات اعنصــــــوص ًليـــــــا يف الة ــــــدي  ل ــــــني ب ــــــتم تعي ي

 مدن سلفه .ويكم  
 الباب الثاين

 التعاون يف مكافحة الفساد وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة
 الفص  األول

 التعاون يف مكافحة الفساد
 الفرع األول

 دور منظمات اجملتمع اعدين يف مكافحة الفساد
 {5مادن }

ــة ًلــى تشــليع وتفعيــ  دور مؤسســات ومنظمــات اجملتمــع  تعمــ  اهليئ
 اعدين يف مكافحة الفساد ًلى النحو التايل: 
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( التواص  معـا للحصول ًلى اععلومات اليت لديـا واليت متكش 1
 اهليئة مش متابعة )ضااي الفساد واسرتداد األموال النامجة ًنـا.

ي 2 حــول خمــاطر الفســاد ًــش ( حثـــا ًلــى تفعيــ  دورهــا يف نشــر الــًو
ةد ندوات ومؤمترات.  طريق  إصدار نشرات ومواد إًالمية ًو

 ( تشليعـا ًلى التعاون مع أجـزن الدولة يف مكافحة الفساد.3
( تشــليعـا ًلــى دراســة وتةيــيم وضــع الكويــت يف التةــارير الصــادرن 4

رض  ًش اعنظمات اإل)ليمية والدولية ذات الصلة مبكافحة الفساد ًو
 بشأهنا ًلى اهليئة.رأيـا 

( تفعيــــ  دورهــــا يف جمــــال دراســــة األوضــــاع االجتماًيــــة واألســــباب 5
 األساسية لظـور الفساد وتةدمي ا)رتاحاهتا ععاجلة مظاهر الفساد .

( مـــــا تـــــراه مـــــش وســـــائ  أخـــــرى لتشـــــليع وتفعيـــــ  دور مؤسســـــات 6
 ومنظمات اجملتمع اعدين يف مكافحة الفساد.

 الفرع الثاين
 ؤسسات التعليميةالتعاون مع اع

 {6مادن }
تةوم اهليئة ابلتعاون مع اعؤسسات التعليمية يف جمـال مكافحـة الفسـاد 

 مبا يلى :ـ
مســــاًدهتا يف وضــــع آليــــة حملاربــــة الفســــاد وحتةيــــق الشــــفافية بــــني ( 1

العاملني يف اعؤسسات التعليمية والعم  ًلى حتةيق اجلـودن يف التعلـيم 
 مبا  ةق النزاهة اعرجون .

يتـم بةـــيم  (2 التعـــاون يف جمـــال تصـــميم بـــرام  تدريبيـــة للطـــالب لتـــًو
ـــام  ـــى اعـــال الع ـــة احلفـــا  ًل ـــة   ةاف ـــزام هبـــا وتنمي ـــة االلت النزاهـــة وأمهي
ـــات  ـــد ذلـــك وتنظـــيم فاًلي واعرافـــق العامـــة وتضـــمني اعةـــررات مـــا يفي

 وندوات هلذا الغرض.
ـ3 ي  الطالب جبسـامة خمـاطر الفسـاد ًو دم ( تشليعـا ًلى إذكاء ًو

 التسامح معه.
ـــ  اخلدمـــة أو  4 ـــ  اعدرســـني )ب ( تشـــليعـا ًلـــى تصـــميم بـــرام  أتهي

ية حول خماطر الفساد ومكافحته.  أ نائـا يف جمال التًو
( تشــليعـا ًلــى أتســيس ـــبكة تواصــ  بــني الةــائمني ًلــى العمليــة 5

 التعليمية تستـدف نشر  ةافة النزاهة.
 الفرع الثالث
ية اجملتمع التــنسيق مع وسائ  اإلًالم  لتًو

 وتبصرته مبخاطر الفساد
 {7مادن }

ية اجملتمع  تتو ى اهليئة ابلتنسيق مع وسائ  اإلًالم اعختلفة تًو
 وتبصرته مبخاطر الفساد وآاثره ًلى اجملتمع  وهلا يف سبي  ذلك:ـ

يــة للــرأي العــام لــدًم مكافحــة الفســاد ونشــر 1 ( تنظــيم محــالت تًو
 .  ةافة اإلبالغ ًش و)ائع الفساد

( نشـــر وتعمـــيم مدونـــة ســـلوك للمـــوظفني وللمـــواطنني تكـــون أساســـاة 2
 لتثةيف اجملتمع حنو سلوك يـدف عكافحة الفساد.

( اتباع وسائ  اإلًالم ألسلوب منـلي يف جمال التخطيو اإلًالمي 3
 عنع جرائم الفساد )ب  ارتكاهبا والو)اية منـا.

لفسـاد والتصـدي ( تسليو الضوء ًلى دور اهليئة يف ضـبو أًمـال ا4

هلا ونشر التةـارير الصـادرن ًنــا وحـث اخلاضـعني ًلـى تةـدمي إ)ـرارات 
 الذمة يف مواًيدها .

( الـــدًون التبـــاع سياســـة اإلصـــالح اإلداري يف كافـــة أجــــزن الدولـــة 5
 واختاذ وسائ  فعالة للةضاء ًلى الفساد.

( العم  ًلى استضـافة وسـائ  اإلًـالم أهـ  الـرأي واالختصـاص يف 6
 تمع للتبصرن ابلفساد وخماطره وكيفية حماربته.اجمل

 الفرع الرابع
 التعاون مع اجلـات اععنية بدور العبادن

 {8مادن }
تةـــوم اهليئـــة ابلتعـــاون مـــع اجلــــات اععنيـــة بـــدور العبـــادن برتســـيخ )ـــيم 
يـة مبخـاطر الفسـاد ًلـى اجملتمـع والفـرد، وذلـك   األمانة والنزاهـة والتًو

 ابتباع ما يلي:
( حثـا ًلى أن يتناول اخلطـاب الـديين الفسـاد وخمـاطره مـش الناحيـة 1

ية واألخال)يــة والتأكيــد ًلــى أن الشــريعة اإلســالمية تةــوم ًلــى  الشــًر
 مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد.

( تشليعـا ًلـى نشـر  ةافـة النزاهـة والشـفافية ونبـذ مظـاهر الفسـاد 2
 وهدر اعال العام.

وتةوية الوازع الديين لـدى كـ  أفـراد اجملتمـع حـىت ( حثـا ًلى تنمية 3
 يكون مانعاة هلم مش نارسة الفساد وارتكاب جرائمه.

( تشـليعـا ًلـى غـرس )ــيم النزاهـة مـش خــالل طـرح )صـص الــرتاث 4
 اإلسالمي يف هذا اخلصوص.

ا  وخطباء اعساجد للمدارس والكليات 5  ( تشليع زايرن الًو
الشـــبابية ودور اإلصـــالح وغريهـــا لنشـــر واجلامعـــات واألنديـــة واعراكـــز 

  ةافة تنبذ الفساد وحتث ًلى النزاهة.
 الفص  الثاين

 إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة
 يف اععامالت اال)تصادية واإلدارية

 {9مادن }
تةــوم االســرتاتيلية الوطنيــة عكافحــة الفســاد ًلــى ًــدن حمــاور رئيســية  

اد ، ويةـوم اجمللـس إبصـدارها حتةيةاة للنزاهـة والشـفافية ومكافحـة الفسـ
وإًــداد اآلليـــات واخلطـــو والـــربام  اعنفـــذن هلـــا، ومتابعـــة تنفيـــذها مـــع 

 اجلـات اععنية.
 {10مادن }

هتدف اهليئة إ ى حتةيق مبدأ الشفافية والنزاهة يف اععامالت اال)تصادية 
ــيدن ألمــوال ومــوارد ونتلكــات  واإلداريــة مبــا يكفــ  حتةيــق اإلدارن الـر

واالســتخدام األمثــ  هلــا ، وذلــك ابلتنســيق مــع اجلـــات اععنيــة الدولــة 
 ًلى الوجه التايل:ـ

 ترسيخ وتدًيم نظم التوظيف ابلعم  ًلى ما يلي : -1
ية. -أ  أن تةوم ًلى مبادئ الكفاءن والشفافية واععايري اعوضًو

حة لتويل اعناصب العامة. -ب  أن تشم  تدريب األفراد اعـر
ـــرام  ت -   ـــات ا)ـــرتاح ب ـــة لتمكـــني اعـــوظفني مـــش الوفـــاء مبتطلب دريبي

 األداء الصحيح واعشرف للوظائف العامة. 
ا)ــــرتاح تــــدابري تشـــــريعية وإداريــــة مناســــبة لوضـــــع معــــايري تتعلـــــق  -2

يح للمناصب العامة وتعيني ـاغليـا.  ابلرـت
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ــــق  -3 العمــــ  ًلــــى ســــد الثغــــرات ومصــــادر نفــــاذ الفســــاد ًــــش طري
ــــــدم اخلدمــــــة  ــــــة وذلــــــك ابســــــتخدام الفصــــــ  بــــــني مة وطالــــــب اخلدم

 التكنولوجيا احلديثة.
اختــــاذ تـــــدابري الًتمــــاد وترســـــيخ وتـــــدًيم نظــــم الشـــــفافية لـــــدى  -4

 اعوظفني العامني.
وضع مدوانت ومعـايري سـلوكية ألداء صـحيح ومشـرف للوظـائف  -5

العامة واختاذ التدابري التأديبية مش اجلـات اععنية ضد مش  الفـا وفةاة 
 للةوانني.

ا)رتاح إنشاء نظم مشرتايت مناسبة تةوم ًلى الشفافية والتنافس  -6
ية يف اختاذ الةرارات.  واععايري اعوضًو

تشليع اجلـات ًلى األخـذ  بنظـام فعـال للمراجعـة الداخليـة مبـا  -7
يضـــمش وجـــود ســـب  )انونيـــة للـــتظلم واإلنصـــاف يف حالـــة ًـــدم اتبـــاع 

 الةواًد واإلجراءات.
اعتعـــاملني مـــش احلصـــول ًلـــى اععلومـــات ًـــش  ا)ـــرتاح نظـــم متكـــش  -8

 كيفية اختاذ الةرارات.
 الباب الثالث

 أحكام وإجراءات الكشف ًش الذمة اعالية
 الفص  األول

 ـك  وبياانت إ)رار الذمة اعالية 
 {11مادن }

( مش الةانون إ)رار الذمة 2يةدم األـخاص اعشار إليـم يف اعادن  
ق هبذا اعرسوم موضحاة به كافة البياانت اعالية وفةاة للنموذ  اعلح

 اعطلوب استيفائـا .
 الفص  الثاين

 تةدمي اخلدمة اعناسبة للخاضع عساًدته يف تةدمي اإل)رار
 {12مادن }

تةوم اهليئة ابإلًالن ًش مواًيد تةدمي إ)رارات الذمة اعالية يف وسـائ  
وتتو ى اجلـات تنبيه اإلًالم اعختلفة ويف األو)ات اليت تراها مناسبة ، 

التــابعني هلــا ابعواًيــد احملــددن )ــانوانة لتةــدمي إ)ــراراهتم )بــ  انةضــاء هــذه 
 .اعواًيد بشـر ًلى األ) 

 {13مادن }
تـــوفر اهليئـــة لللـــــات التـــابع هلـــا اخلاضــــعون لنظـــام اإل)ـــرارات منــــاذ  
اإل)ــرارات ومظــاريف )ابلــة للغلــق كمــا تــوفر هــذه النمــاذ  مــش خــالل 

ـبكة اععلومات الدولية مع إمكانية ملئـا  آلياة وطباًتـا  مو)عـا ًلى
 وتو)يعـا وتةدميـا.

 {14مادن }
ــحـم جـــات  تتــو ى اهليئــة تــدريب وتوجيــه اعــوظفني اعختصــني نــش تـر
ــــة ومنـــــا الالزمــــة لتلةــــي  ــــيت حتــــددها اهليئ ًملـــــم عتابعــــة األًمــــال ال

دمـة اعباــرن الـيت اإل)رارات يف اجلـات التابع هلا اخلاضعون وتـوفري اخل
تسـاًدهم يف إًـداد اإل)ــرار والـرد ًلـى استفســاراهتم، كمـا تـزود اهليئــة 
ــــة يف هــــذا  ــــادية الالزم ــــات واعلصــــةات اإلـر تلــــك اجلـــــات ابعطبًو

 اخلصوص .

 الفص  الثالث
 مواًيد تةدمي إ)رار الذمة

 {15مادن }
ة ًلــى اعخــاطبني أبحكــام هــذا البــاب تةــدمي اإل)ــرار بعــد نشــر الالئحــ

 وفةاة للمواًيد التالية :
 أوالة : اإل)رار األول 

 خالل ستة أــر مش اتريخ  نشر الالئحة ابلنسبة عش هو ابخلدمة. -أ
 خالل ستني يوماة مش اتريخ تويل اعنصب. -ب

 اثنياة : حتديث اإل)رار
 خالل ستني يوماة مش هناية ك   الث سنوات عش بةي يف منصبه.

 اثلثاة : اإل)رار النـائي 
 خالل تسعني يوماة مش اتريخ تركه للمنصب.

 {16مادن }
تةــوم اهليئــة إبنــذار اخلاضــع لنظــام اإل)ــرار إبحــدى الوســائ  الــواردن يف 

 ( مش هذه الالئحة وذلك يف احلاالت التالية :57اعادن  
اعـدن إذا أتخر ًش تةدمي إ)رار ذمته اعاليـة األول أو حتديثـه خـالل  -أ

ــه يف أي مــش احلــالتني إذا  اعشــار إليـــا يف الةــانون مــع التنبيــه ًليــه أبن
زادت مدن التـأخري ًـش تسـعني يومـاة سـوف يتعـرض للعةوبـة الـواردن يف 

 ( مش الةانون.46اعادن  
إذا )دم إ)رار الذمة اعالية ان)صاة أو غري صحيح مع ًلمه بذلك  -ب

ـخاص الذيش يكـون وليـاة أو وصـياة األ ، أو إذا مل يةدم إ)راراة ًش أحد
أو )يماة ًليـم مع التنبيه ًليه أبنه سيتعرض للعةوبـة اعنصـوص ًليــا 

 ( مش الةانون.47ابعادن  
ويف كـ  األحـوال  ــب ًلـى اهليئـة إبــالغ النيابـة العامـة ًــش كـ  وا)عــة 

 .الختاذ إجراءاهتا فيـا
 {17مادن }

رات تنظم فيه مواًيد تةدمي للـيئة أن تضع نظاماة خاصاة بتلةي اإل)را
فيه اإل)رارات  للخاضعني وفةاة لللـات اليت يتبعوهنا ، ًلى أن تراًى 

 التسـي  ًليـم مع االلتزام مبواًيد اإل)رارات اعبينة يف الةانون.
 الفص  الرابع

 إجراءات تةدمي واستالم اإل)رار 
 والبياانت اخلاصة به

 {18مادن }
اعالية للموظف اعختص يف مةر اهليئـة أو يف يةدم اخلاضع إ)رار الذمة 

 مةر ًمله حبسب ما تةرره اهليئة .
و ـــوز بةـــرار مـــش الـــرئيس وفـــق الظـــروف الـــيت يةـــدرها تكليـــف بعـــض 
ـــه بعـــد  ـــرار  ول ـــة الســـتالم اإل) اعـــوظفني االنتةـــال إ ى خـــار  مةـــر اهليئ
ـــــرض ًلـــــى اجمللـــــس اســـــتحداث طـــــرق وآليـــــات جديـــــدن لتةـــــدمي  الع

 وتلةي اإل)رار.
 {19مادن }

يســـلم اإل)ـــرار داخـــ  مظـــروف حمكـــم الغلـــق مبوجـــب إيصـــال يســـلمه 
اعوظــف اعخــتص عةــدم اإل)ــرار مبينــاة بــه اتر ــه واســم وصــفة مــش )ــام 
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ــه مصــحوابة  ــة ابلربيــد بكتــاب موصــى ًلي ابلتســليم و ــوز إرســاله للـيئ
بعلم الوصول وذلـك ابلنسـبة للموجـوديش ابخلـار  أو يف احلـاالت الـيت 

 لرئيس. ددها ا
 {20مادن }

ــــــور نشــــــر الالئحــــــة  ــــــيت يتبعـــــــا اخلاضــــــعون ف  ــــــب ًلــــــى اجلـــــــة ال
 االلتزام مبا يلي :

 أن ختطر اهليئة ابعوظف اعنوط به التعاون معـا ًلى أن  -أ
ــــــــك  ــــــــة  ويراًــــــــى يف ذل يكــــــــون مــــــــش اإلـــــــــرافيني ابلشــــــــؤون اإلداري

 .التنسيق مع اهليئة
هبـذه الالئحـة ببيـان أن ختطر اهليئة خالل ـــر مـش اتريـخ العمـ   -ب

نش يتبعوهنا مش اعلزمني بتةدمي إ)رار الذمة اعالية موضحاة بـه مسـماهم 
الوظيفي ودرجتـم والوصف اعنطبق ًليـم نـا ورد بـنص اعـادن الثانيـة 

 .مش الةانون
أن ختطر اهليئة مبش انتـت خدمته أو زالت ًنه الصفة ألي سبب  - 

 .السابةة فور ذلكأو أي تغيري يطرأ يف البياانت 
 ــب ًلــى الشــركات الــيت تســاهم فيـــا الدولــة أو إحــدى اجلـــات  -د

احلكوميـــة أو اهليئـــات أو اعؤسســـات العامـــة أو غريهـــا مـــش األــــخاص 
% مــش رأس  25اععنويــة العامــة بشــك  مباـــر بنصــيب ال يةــ  ًــش 

ماهلــا أن ختطــر اهليئــة فــوراة هبــذا وأن ترفــق كشــفاة  ابخلاضــعني مــش نثلــي 
لدولة يف ًضوية جمالس إداراهتـا، و ـب ًليــا أن ختطـر أبي تغيـري يف ا

 نسبة اعشاركة أو مركزها الةانوين فور حدو ه.
 ب يف ك  األحوال ًلـى هـذه اجلــات موافـان اهليئـة  ابلبيـاانت  -هـ 

واإليضاحات اليت تطلب منـا ، وتةوم اهليئة مبتابعة )يام تلك اجلــات 
وفةــاة ألحكــام الةــانون وإبــالغ النيابــة العامــة مبــا  ابلواجبــات اعنوطــة هبــا

( مــش 1( فةــرن  45(،  26يةــع منـــا مــش خمالفــات ألحكــام اعــادتني 
الةانون وذلـك فضـالة ًـش إبـالغ رئـيس تلـك اجلــات هبـذه اعخالفـات 

 الختاذ ما يلزم حنو إزالتـا.
 {21مادن }

تراًــــى  ــــرر اإل)ــــرار ًلــــى النمــــوذ  اعلحــــق هبــــذا اعرســــوم ًلــــى أن 
مالحظات اهليئة الواردن به وحترر بيـاانت اإل)ـرار ابللغـة العربيـة ويـذي  
ابســم وتو)يــع اخلاضــع الــذي  ــب ًليــه أن يراًــى أن تكــون البيــاانت 
ــة يرفــق هبــا  ــد  تةــدمي أي مســتندات بلغــة أجنبي ن صــحيحة ود)يةــة  ًو

 ترمجة للعربية معتمدن.
 {22مادن }

تـــه اعاليـــة أن  يـــ  إ ى بيـــاانت ال  ـــوز للخاضـــع ًنـــد حتريـــر إ)ـــرار ذم
ليه دائماة ذكر بياانت اإل)رار وفةا للةانون   .إ)راره السابق ًو

 {23مادن }
تةــــــــوم اإلدارن اعختصـــــــــة ابهليئــــــــة حبفـــــــــظ إ)ــــــــرارات الذمـــــــــة اعاليـــــــــة 
ـــــة ،  ـــــيت حتـــــددها الالئحـــــة الداخلي ـــــة وللمـــــدن ال وواثئةــــــا وفةـــــاة لةلي

ًـــــى يف ذلـــــك مـــــا  فـــــظ وتعـــــد ســـــلالة للبيـــــاانت اعتعلةـــــة هبـــــا ، ويرا
 .سرية هذه البياانت

 الفص  اخلامس
 تشكي  جلان الفحص

 {24مادن }
تشك  بةرار مـش رئـيس اجمللـس األًلـى للةضـاء جلنـة خاصـة مـش  ال ـة 
وكـــالء مبحكمـــة التمييـــز أو االســـتئناف يعـــرض ًليــــا إ)ـــرارات رئـــيس 

 وأًضاء جملس األمناء.
 

الذمـــة اعاليـــة مـــع وتشـــك  بةـــرار مـــش الـــرئيس جلـــان لفحـــص إ)ـــرارات 
مراًـــان أن يتناســـب االختيـــار يف كـــ  جلنـــة مـــع اعناصـــب واعســـتوايت 

 الوظيفية للخاضعني وذلك ًلى الوجه التايل :
 جلان الفحص  أ( :

تتكــون مــش رئــيس وأربعــة أًضــاء ، يكــون مــش بيــنـم  ذو خــربن )انونيــة 
ــة ، وتتــو ى فحــص إ)ــرارات الذمــة اعاليــة اخلاصــة  وآخــر ذو خــربن مالي

 ابلفئات التالية:
ــوزراء ومــش يشــغ  وظيفــة  -1 ــوزراء وال ــواب رئــيس جملــس ال ــيس ون رئ

 تنفيذية بدرجة وزير.
 رئيس وانئب رئيس وأًضاء جملس األمة. -2
رئيس وأًضاء اجمللس األًلى للةضاء ورئيس ومستشاري احملكمة  -3

الدســـتورية واجلــــاز الفـــين للمحكمـــة والةضـــان وأًضـــاء النيابـــة العامـــة 
 س وأًضاء إدارن الفتوى والتشريع.ورئي
 رئيس وانئب رئيس وأًضاء اجمللس البلدي. -4
 رئيس ديوان احملاسبة. -5
 رئيس جـاز اعرا)بني اعاليني .  -6

 جلان الفحص  ب( :
ضويش أ نني ًلى األ)  مش بينـم ذو خربن )انونية  تتكون مش رئيس ًو

اعاليـــة اخلاصـــة وآخـــر ذو خـــربن ماليـــة وتتـــو ى فحـــص إ)ـــرارات الذمـــة 
 ابلفئات التالية:

اعــدير العــام وأًضــاء كــ  مــش اإلدارن العامــة للتحةيةــات يف وزارن  -1
الداخلية واإلدارن الةانونية يف بلدية الكويت واحملكمني واخلـرباء بـوزارن 

 العدل واعصفني واحلراس الةضائيني ووكالء الدائنني .
ــة الوظــائف  -2 الةياديــة يف جــدول اعرتبــات الةيــاديون ـــاغلو جممًو

 العام  الدرجة اعمتازن / وكي  وزارن/ وكي  مساًد(.
أًضــاء جمــالس االدارات واعــدراء العمــوم ونــواهبم أو مســاًدوهم  -3

واألمنــــاء العــــامون ونــــواهبم أو مســــاًدوهم يف اهليئــــات أو اعؤسســــات 
 العامة أو أي جـة حكومية.

ــادي مــش رؤســاء اجلـــا -4 ت ونــواهبم أو الوحــدات مــش يف حكــم الةي
 االدارية أو االًضاء اعنتدبني يف اهليئات واعؤسسات العامة.

 انئب الرئيس ووكالء ديوان احملاسبة. -5
ـــيت تضـــطلع مبــــام  -6 ـــيس وأًضـــاء اجملـــالس واهليئـــات والللـــان ال رئ

تنفيذية و يصدر )انون أو مرسوم أو )ـرار جملـس الـوزراء بتشـكيلـا أو 
 بتعيني أًضائـا.

انئـــــــــب الـــــــــرئيس ورؤســـــــــاء الةطاًـــــــــات والةيـــــــــاديني يف جــــــــــاز  -7
 اعرا)بني اعاليني. 

 .األمني العام واألمناء اعساًدون ابهليئة العامة عكافحة الفساد -8
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 جلان الفحص   ( :
ضــويش أ نـــني ًلــى األ)ــ  مـــش بيــنـم ذو خـــربن  تتكــون مــش رئـــيس ، ًو

إ)رارات الذمة اعالية )انونية وآخر ذو خربن مالية ، حبيث تتو ى فحص 
اخلاصـــة ابلفئـــات األخـــرى الـــيت مل ختـــتص هبـــا جلـــان الفحـــص  أ ، ب( 

لى وجه اخلصوص الفئات التالية :  ًو
نثلو الدولة يف ًضوية جمالس ادارات الشركات اليت تساهم فيـا  -1

الدولة أو إحدى اجلـات احلكومية أو اهليئات أو اعؤسسات العامة أو 
اععنوية العامة بصورن مباـرن بنصيب ال ية  ًش غريها مش األـخاص 

 % مش رأس اعال.25
مدراء االدارات ومش يف حكمــم مـش رؤسـاء الوحـدات التنظيميـة  -2

 اععتمدن يف هياكلـا مبستوى إدارن أو أًلى مش هذا اعستوى.
 أًضاء جمالس إدارات اجلمعيات التعاونية واهليئات الرايضية. -3
العــــــدل إبداريت التســــــلي  العةــــــاري والتو يــــــق اعــــــو ةني وكاتــــــب  -4

 بوزارن العدل.
 اعرا)بني اعاليني يف جـاز اعرا)بني اعاليني. -5
 اعدراء واعوظفني الفنيني بديوان احملاسبة. -6
 اعدراء واعوظفني الفنيني ابهليئة العامة عكافحة الفساد. -7

 {25مادن }
ضـــوية جلـــان الفحـــص بعـــد  ـــوز االســـتعانة برجـــال الةضـــاء لرائســـة  ًو

موافةة اجمللس األًلى للةضاء ، ويتو ى أمانة سر الللنة أحد العاملني 
 ابلةطاع اعختص يف اهليئة .

 الفص  السادس
 إجراءات وأسلوب
 فحص ًناصر الذمة

 {26مادن }
يةدم رئيس وأًضاء جملس األمناء إ)راراهتم إ ى رئيس اجمللس األًلى 

الللنة اعختصة لفحصـا ، وإذا رأت هذه للةضاء ليتو ى ًرضـا ًلى 
الللنة ـبـة كسب غري مشروع ـ بعد مساع أ)وال مش وجدت لديه 

مل  د الللنة ـبـة ـ أحالتـا بتةرير للنائب العام الختاذ ما يراه ، وإذا 
 هذه الشبـة أًادت اإل)رار حلالته ويتم حفظه كما كان.

 {27مادن }
الةــانون وهــذه الالئحــة بفحــص ًناصــر تةــوم الللــان اعشــار اليـــا يف 

الذمــة اعاليــة للخاضــع مــش خــالل االطــالع ًلــى اإل)ــرار والتأكــد مــش 
اكتمـــال مةوماتـــه الشـــكلية واســـتيفاء كافـــة البيـــاانت اعطلوبـــة وهلـــا أن 

 تطلب مش اخلاضع إيضاحاة أو استكماالة لذلك.
 { 28مادن }

تـوافر لـديـا مـش يكون لللان الفحص ابهليئـة بعـد مطالعـة اإل)ـرار ومـا 
معلومــات أو بيــاانت أو مســتندات أو أدلــة ، ومــع مراًــان اإلجــراءات 
ـــنص ًليــــا الدســـتور أو الةـــانون ، أن تتخـــذ كافـــة اإلجـــراءات  الـــيت ي

 الالزمة لكشف احلةيةة ومش ذلك ما يلي :
 أن تسمع أ)وال اخلاضع للةانون. -1
 الزمة.أن تكلف اخلاضع بتةدمي بياانت أو مستندات تراها  -2
 أن تطلب التحرايت مش اجلـات اعختصة . -3

أن تطلـب البيـاانت و األوراق واعسـتندات أو صـوراة هلـا مـش كافــة  -4
 اجلـات.

ــــراه مناســــباة مــــش داخــــ  أو خــــار   -5 أن تســــتعني ابخلــــرباء أو مــــش ت
 اهليئة.

أن تســمع أ)ــوال أي ـــخص تــرى ضــرورن ذلــك ، مــع مراًــان مــا  -6
 محاية وسرية .يوفره له الةانون مش 

 {29مادن }
تباــــر جلـــان الفحـــص ًملــــا ابلكيفيـــة الـــيت تراهـــا حمةةـــة الســـتلالء 

 احلةيةة.
 {30مادن }

أن تطلب مش اخلاضع للةانون تةدمي معلومـات ًـش ذمتـه اعاليـة للـيئة 
إذا تــوافرت أدلــة تــربر ذلــك ، كمــا أن للخاضــع أن يطلــب إضــافة أي 

مـع اإل)ـرار ًلـى جلنـه الفحـص بياانت لإل)رار ًلى أن يعـرض الطلـب 
 إلًادن الفحص.

 {31مادن }
تعــــد جلــــان الفحــــص تةريــــراة ًــــش كــــ  خاضــــع ألحكــــام هــــذا البــــاب 
ــــــة نتلــــــت ًــــــش كســــــب غــــــري  ــــــه اعالي ــــــه زايدن يف ذمت ــــــرجح أن لدي ي
مشـــــروع وذلـــــك بعـــــد مســـــاع أ)والـــــه مـــــع مراًـــــان أحكـــــام اعـــــادن ر)ـــــم 

ــــة مــــش  27  إًــــداد مــــش هــــذه الالئحــــة ( ، ويراًــــى أن تنتـــــي الللن
التةريـــر يف مـــدن ال  ـــاوز ـــــريش ، و ـــوز ـ بعـــد موافةـــة الـــرئيس ـ 

 مدها عدد أخرى إذا استدًت الظروف ذلك.
و ـال التةريـر للـرئيس لريسـله ـ مـىت كـان مسـتوفياة ـ إ ى النيابـة العامـة 

 وفةاة لةلية اليت  ددها اجمللس.
ســتور أو ويراًــى يف كــ  ذلــك اإلجــراءات اخلاصــة الــيت يســتوجبـا الد

 الةانون ابلنسبة لبعض األـخاص.
 {32مادن }

إذا مل  د جلان الفحص ـبـة كسب غري مشروع ا)رتحت )راراة مسبباة 
ابحلفظ وفةا لةلية الـيت  ـددها اجمللـس لـذلك ، وال  ـول هـذا الةـرار 
دون إًادن الفحص إذا وجد ما يـربر ذلـك أو إذا )ـدم يف هـذا الشـأن 

ت اعنصــوص ًليـــا يف اعــادن الســابةة إذا تبــني بــالغ ، وتتبــع اإلجــراءا
 هلذه الللان وجود ـبـة كسب غري مشروع .

 {33مادن }
ال  ول التخلف أو التأخري ًش تةدمي اإل)رار دون )يام جلان الفحـص 
ابهليئــة مــش فحــص ًناصــر الذمــة اعاليــة للخاضــعني ولــو مل يكــش ذلــك 

 مبناسبة تةدمي بالغ ضدهم  .
 {34مادن }

عــش  ــرى يف ـــأنه الفحــص والتحةيــق اعبــدئي احلــق يف االطــالع يكــون 
ًلى اإل)رار اعتعلق به وما يصدر فيه مش )رارات ، واحلصول ًلى صـور 

 منـا بتصريح مش رئيس جلنة الفحص اعختص.
 {35مادن }

ـــــق اعبـــــدئي  ميتنـــــع ًلـــــى اعختصـــــني بتلةـــــي وحفـــــظ وفحـــــص والتحةي
تةـدم ًـش كسـب غـري مشـروع  والتصرف يف اإل)رارات والبالغات اليت

إفشــاء مـــا هبــا مـــش بيـــاانت أو معلومــات أو واثئـــق ـ ولــو بعـــد انتــــاء 
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 وال  وز هلم أن ميكنوا غريهم مش االطالع ًليـا. -خدمتـم 
 {36مادن }

يةتصر النشر والبث فيما يتعلق أبًمال اهليئة ًلى مـا يصـدره الـرئيس 
لنيابــة العامــة الختــاذ مـش بيــاانت رمسيــة ، ولــه ًنــد خمالفــة ذلــك إخطــار ا

ــات والنشــر واإلًـــالم  اإلجــراءات اعنصــوص ًليـــا يف )ـــانوين اعطبًو
 اعرئي واعسموع.

 الباب الرابع
 إجراءات البالغ ومجع االستدالالت

 ووسائ  محاية اعبلغــيـش ومش يف حكمـم
 الفص  األول

 إجراءات البالغ والتصرف فيه
 {37مادن }

الفساد أن يكون لدى اعبلغ دالئ  جدية يشرتط يف البالغ ًش جرائم 
تـربر اًتةــاده بصــحة الوا)عــة اعبلــغ ًنــا وبصــفة خاصــة يكــون الــبالغ 
غــري جــدي إذا خــال مــش اعســتندات أو جمــرد اإلـــارن إليـــا أو مــش أي 

 )رائش تربر للمبلغ ذلك.
 {38مادن }

يةدم البالغ إ ى اهليئة مباـرن أو ألي جـة أخرى خمتصـة ويشـرتط فيـه 
 حبسب األص  ما يلى :

أن يكـــون مكتـــوابة ومـــذيالة بتو)يـــع واســـم مةدمـــه وصـــفته واتريـــخ  -1
ـــغ  ـــام هواتفـــه، و ـــوز للمبل ـــه وأر) ـــه ووســـيلة االتصـــال ب نوان تةدميـــه ًو
احلضــــور بشخصــــه للـيئــــة وتةــــدمي الــــبالغ ـــــفاهةة ًلــــى أن  ــــرر بــــه 

 اعوظف اعختص حمضراة.
د اعبلــــغ ًنـــــا وزمــــان أن يتضــــمش توضــــيحاة كافيــــاة لوا)عــــة الفســــا -2

ــــا واعصـــدر و الكيفيـــة و اعناســـبة الـــيت جعلتـــه يعلـــم أو  ومكـــان و)ًو
يةــــف ًلــــى الوا)عــــة اعبلــــغ ًنـــــا وأمســــاء األـــــخاص اعتــــورطني فيـــــا 

 وصفاهتم ، وأي معلومات أو دالئ  أخرى تؤيد الوا)عة.
أن يرفــق بــه مــا يكــون حتــت يديــه مــش واثئــق أو مســتندات مؤيــدن  -3

 بلغ ًنـا.مىت توافر له ذلكللوا)عة اع
أن يبني به صلته ابعبلغ ضدهم وه  سبق له الشكوى ضدهم يف  -4

 أي جـة وما مت فيـا.
 {39مادن }

يُفــم اعبلـغ ًنـد تةـدمي الـبالغ ـ كلمـا كـان ذلـك متاحـاة ـ أن مـش تعمـد 
تةـــدمي بيـــاانت أو معلومـــات كاذبـــة أو أخفـــى بيـــاانت أو معلومـــات أو 

تدليساة أو أخفى احلةيةة أو كان يضل  العدالة سوف ارتكب غشاة أو 
  ضع ألحكام الةانون .

 {40مادن }
يُعد سل  خاص لةيد البالغات اليت ترد إ ى اهليئة ومبلـرد أن يتلةاهـا 
اعوظـــف اعخـــتص ًليـــه  أن يةـــوم إب باهتـــا يف حمضـــر ، ويةيـــد ملخـــص 

خبصوصــا مـش البالغ واتر ـه يف ذات السـل  ، ويشـار فيـه إ ى مـا مت 
حفــظ أو مجــع اســتدالالت أو إحالــة إ ى جـــة أخــرى ومــا مت فيـــا بعــد 

 ذلك.

 {41مادن }
 وز للـيئة مىت استويف البالغ ـروطه وأدى لكشـف جرميـة فسـاد أن 
متنح اعبلغ مكافأن مالية ويصح أن تكون نسبة مش ما مت اسرتداده مـش 

كـان الـبالغ هـو األموال والعائـدات اعتحصـلة مـش جـرائم الفسـاد مـىت  
الســبب الوحيــد واعباـــر يف ذلــك ، كمــا يكــون التةــدير معنــواية مبنحــه 
ــــادات تةــدير أو النشــر يف وســائ  اإلًــالم ًمــا )ــام بــه بعــد انتـــاء 
فرتن احلماية وموافةته ، أو غري ذلك مـش احلـوافز اعاديـة واععنويـة الـيت 

الـيت يضـعـا تةررها اهليئة وفق كـ  حالـة وظـرف وذلـك وفةـاة للضـوابو 
 جملس األمناء.

 {42مادن }
تتــو ى اإلدارن اعختصــة ابهليئــة دراســة البالغــات والتوجيــه بشــأن طلــب 
التحري ًنـا ومجع اععلومات واعستندات للتأكد مش صـحتـا وإبـداء 
الــرأي بشــأهنا أو إحالتـــا جلـــة أخــرى أو رفعـــا إ ى رئــيس اهليئــة الــذي 

يف جـــدول اجتمـــاع  اجمللـــس  يوجـــه بشـــأن التصـــرف فيــــا أو إبدراجــــا
لتةرير ما يلزم بشأهنا ويةدم الرئيس تةريراة ــراية بكافة نتائ  األًمال 

  إ ى اجمللس.
 {43مادن }

 للرئيس العدول ًش )رار حفظ البالغ إذا ُوجد سبب يربر ذلك .
 {44مادن }

تةــــوم اهليئــــة مبتابعــــة ودراســــة و)ــــائع الفســــاد الــــيت تصــــ  إ ى ًلمـــــا 
ومبــــا يف ذلــــك مــــا تنشــــره وســــائ  اإلًــــالم مــــش معلومــــات أبي طريةـــة 

يف هــــذا اخلصـــــوص وطلـــــب التحـــــري ًنـــــا ومجـــــع الواثئـــــق واحلةـــــائق 
 45و  43بشــــــأهنا والتصــــــرف فيـــــــا وفةــــــاة لةليــــــة اعبينــــــة ابعــــــادتني 

 مش هذه الالئحة.
 الفص  الثاين

 أحكام وإجراءات طلب
 التحري وضبو اعخالفات ومجع االستدالالت

 {45مادن }
تبـــع اهليئـــة يف طلـــب التحـــري وضـــبو اعخالفـــات يف جـــرائم الفســــاد ت

والتصرف فيـا الةواًد اعنصوص ًليــا يف الةـوانني اععمـول هبـا ذات 
الصلة مع مراًان ما يستوجبه الدستور أو الةانون مش إجراءات خاصة 

 تتبع يف ـأن بعض األـخاص.
 {46مادن }

بتحديــــــدهم )ــــــرار مــــــش الــــــذيش يصــــــدر  –يكــــــون للمــــــوظفني ابهليئــــــة 
ـــــرئيس  ـــــر احملاضـــــر ابلنســـــبة إ ى اجلـــــرائم  –ال ضـــــبو اعخالفـــــات وحتري

ـــــة خاصـــــة هبـــــذه  ـــــانون ، وميـــــنح هـــــؤالء هوي اعنصـــــوص ًليــــــا يف الة
 الصفة.

 {47مادن }
ـــر احملاضـــر أن  ـــى اعوظـــف اعخـــتص بضـــبو اعخالفـــات وحتري  ـــب ًل

خلاصـة يعرف اعسئول يف اجلـة موضـوع اعـمـة بشخصـه ويـربز اهلويـة ا
بـــه ، وأن يبـــني لـــه طبيعـــة مـمتـــه ومـــا )ـــد  تاجـــه مـــش تســـــيالت أو 

 مساًدات ، وك  هذا ما مل تةتِض طبيعة اعأمورية غري ذلك .
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 {48مادن }
اءات ضبو اعخالفات تباـر اهليئة بواسطة )طاًـا اعختص إجر 

 حترير احملاضر أبي مش الوسائ  التالية:و 
اجلـــــــات اعختصـــــة  مبوضــــــوع طلـــــب اععلومـــــات والتةــــــارير مـــــش 1-

 البالغ.
االطالع ًلى اعلفات والعةود والواثئق ذات الصلة وضـبطـا إذا  -2

 لزم األمر.
فحص و تد)يق اعستندات واألدلة اعرفةة ابلبالغات والشكاوى  -3

 اعةدمة للـيئة.
مراجعــة تةــارير األجـــزن الر)ابيــة وأي تةــارير أخــرى ، وابلتنســيق  -4

 )ائع  فساد واختاذ ما يلزم بشأهنا.معـا تشري إ ى و 
خماطبة البنوك للحصول ًلـى اععلومـات اعتصـلة مبوضـوع الـبالغ  -5

اخلاصــــة هبــــا ، وذلــــك بعــــد اتبــــاع اإلجــــراء  أو صــــور مــــش اعســــتندات
 ( مش الةانون.2( فةرن  34اعنصوص ًليه ابعادن  

ـــدات جـــرائم 6- ائ طلـــب التحـــري ومجـــع اععلومـــات ًـــش األمـــوال ًو
 الفساد وتةدميـا لللـات اعختصة لتعةبـا واسرتدادها أينما كانت. 

إجــراء اعطابةــة بــني مــا لــديـا مــش اععلومــات والبيــاانت الــواردن يف 7-
 إ)رار الذمة اعالية.

إجــراء اعةــابالت واســتدًاء األـــخاص للحصــول ًلــى معلومــات 8-
 فية أو إفادات ختدم موضوع البالغ.إضا
 . حصر األضرار اعرتتبة ًلى وا)عة الفساد موضوع البالغ -9

أيــة واجبــات و صــالحيات ووســائ  )انونيــة أخــرى ختــدم أغــراض -10
 طلب التحري ومجع االستدالالت يرى الرئيس تكليفه هبا.

 {49مادن }
إذا ًلم موظف اهليئة اعختص بضبو اعخالفات ًند مجع األدلة  و 
اععلومات بو)وع جرمية مش جرائم الفساد فعليه أن يتحفظ ًلى 
أدلتـا وما يتعلق هبا أو يفيد التحةيق ويةوم ابإلجراءات اليت تةتضي 

 ذلك وأن يثبتـا يف حمضر ويعرضـا ًلى اإلدارن اعختصة للتوجيه بشأنه .  
 { 50}مادن 

إذا تبني للةائم بفحص الـبالغ أن هنـاك ضـرورن الختـاذ أي إجــــراء مـش 
إجــــراءات التحةيق الةضائي ، فيعرض األمر ًلى رائسته إلحالتــا إ ى 

 النيابة العامة اعختصة الختاذ ما تراه بشأهنا .
 {  51مادن }

انـت إذا مل تكش جرمية مشـودن ًلى النحـو اعبـني يف اعـادن السـابةة وك
هناك ضرورن إلجراء تفتيش ـخص أو مسكش معني فتتبع اإلجـراءات 

 اعنصوص ًليـا يف اعادن السابةة .
 {52مادن }

للـيئة أن تستعني مبش تراه مش اخلرباء واعستشـاريش واعتخصصـني فيمـا 
حتتاجــــه يف أًماهلــــا أو للمشــــاركة يف احلصــــول ًلــــى اععلومــــات وفةــــاة 

 يف هذا الشأن.للةواًد اليت يضعـا اجمللس 
 {53مادن }

 ــــرر موظفــــو الةطــــاع اعخــــتص حماضــــر ابإلجــــراءات الــــيت يتخــــذوهنا 
 واعخالفات اليت يضبطوهنا متـيداة إلحالتـا إ ى النيابة اعختصة.

 {54مادن }
للـيئــة أن تكلـــف كـــ  مـــش تـــوافر يف حةـــه دالئـــ  جديـــة ًلـــى ارتكابـــه 

ولـو كـان مـش غـري  جرمية مش جرائم الفساد اعنصوص ًليـا يف الةانون
اخلاضعني لنظام اإل)رار أن يةدم  البياانت واإليضاحات واألوراق اليت 
تثبــت ذمتــه اعاليــة توصــالة عــا طــرأ ًليـــا مــش زايدن غــري مــربرن للو)ــوف 
ًلى مدى استفادته فائدن جدية مـش الكسـب غـري اعشـروع مـع ًلمـه 

 أم ال.
 {55مادن }
ةـــة بتطبيـــق أحكـــام الةـــانون وهـــذه تتبـــع اهليئـــة يف إًـــالن األوراق اعتعل

 الالئحة أحدى الوسائ  التالية :
 .طريق إًالن األوراق الةضائية بواسطة مندويب اإلًالن.1 
.كتــاب مصــحوب بعلــم الوصــول ًــش طريــق الربيــد أو تســليمه ًــش 2

 طريق مش تنيبه اهليئة لذلك.
 .أي وسيلة تتفق وأحكام الةوانني اععمول هبا.3

 {56مادن }
رت ًمليـــة مجـــع االســـتدالالت ًـــش وجـــود ــــبـة جرميـــة مـــش إذا أســـف

 جرائم الفساد تةوم اهليئة إبحالتـا إ ى النيابة العامة.
ــوافر ـــبـة اجلرميــة يف األوراق ا)ــرتح اعوظــف اعخــتص )ــراراة  وإذا مل تت
مســـبباة ابحلفـــظ يعرضـــه ًلـــى مســـؤوله ليـــتم حفظـــه وفةـــاة لةليـــة اعبينـــة 

 كر.سالفة الذ  45و  43ابعادتني 
 {57مادن }

تةدم اهليئة للنيابة العامة، وابلتنسيق مع اجلـات األخـرى ، اععلومـات 
واعستندات واحملاضر وكافة األدلة اليت تدل ًلى االستفادن اجلدية مش 
الكسـب غـري اعشــروع الـيت حصــ  ًليــا أي ــخص لتتخــذ ضـده مــا 

 تراه مش اإلجراءات.
 {58مادن }

الــذي  ريــه اجلـــة اعختصــة أي ارتبــاط إذا تبــني للـيئــة مــش التحةيــق 
تكون الدولة طرفَا فيه  الف الةوانني أو  ري تنفيذه ابعخالفة للعةـد 
اعربم وجب ًليـا إبالغ اجلـات اعختصة الختاذ اإلجـراءات الةانونيـة 
 الالزمة لفسخ العةد أو سحب االمتياز أو غري ذلك مش االرتباطات.

 الفص  الثالث
 اعبلغني ومش يف حكمـمإجراءات محاية 

 {59مادن }
يعتــرب يف حكــم اعبلــغ ويتمتــع بــذات احلمايــة كــ  مــش الشـــود واخلــرباء 
وضـــحااي اجلرميـــة والعـــاملني يف اهليئـــة إذا أدلـــوا بشــــادن تتعلـــق أبفعـــال 

 جمرمة.
 {60مادن }

 ــوز أن متتــد احلمايــة ـ وحســب ظــروف كــ  حالــة ـ إ ى زو  وأ)ــارب 
 الصلة ابعبلغ ومش يف حكمه نا سلف.وسائر األـخاص و يةي 

 {61مادن }
 تبدأ احلماية مع تةدمي البالغ أو طلب اإلدالء ابععلومات أو طلب 

تةرير اخلربن وتنتـي ابنةضاء دواًيـا ، ويف ك  األحوال تتةـرر احلمايـة 
وتنتـي حسب تةدير اهليئـة بةـرار مسـبب أو بنـاء ًلـى طلـب مكتـوب 
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 نش يتمتع هبا. 
 {62مادن }

 توفر اهليئة احلماية الشخصية عش تةررت له ًلى الوجه التايل :
ــة واســتبداهلا برمــوز خاصــة وتعــد اهليئــة ســلالت ســرية 1 .إخفــاء اهلوي

حتتــوي ًلــى البيــاانت األصــلية لكــ  مــش تةــرر إخفــاء هويتــه أو محايتــه 
وحتفــظ مبــا يكفــ  ســريتـا وال يكشــف ًنـــا إال بةــرار مــش الــرئيس أو 

 ة. احملكمة اعختص
ــــة يف 2 ــــة ـــــؤوهنم ومصــــاحلـم الةانوني ــــة ومتابع ــــوفري احلراســــة األمني .ت

احلــــاالت الــــيت  شــــى معـــــا تعرضـــــا للتعنــــت أو التعطيــــ  ، وأتمــــني 
ـــــــاون مـــــــع وزارن  ـــــــات ابلتع حضـــــــورهم  جلســـــــات احملاكمـــــــة والتحةية
الداخليـــــــة واجلـــــــــات ذات الصــــــــلة وللـيئـــــــة أن تســــــــتعني يف ذلــــــــك 

 يف هذا اجملال ابلشركات واألـخاص أصحاب اخلربن
 نش تتعا)د معـم.  
.تغيـــري حمـــ  اإل)امـــة أو حمـــ  العمـــ  أو كليـمـــا ، مؤ)تـــاة أو دائمـــاة ، 3

 وتوفري بدائ  مناسبة ، حبسب األحوال والدواًي.
.تغيــــري أر)ــــام اهلواتــــف اخلاصــــة أو مرا)بتـــــا  بنــــاءة ًلــــى طلــــب مــــش 4

وفري ر)ـم صاحبـا وبعد اتباع اإلجراءات الةانونية يف هذا اخلصوص وتـ
هاتف للطوارئ لتلةى استغا ة مش تشـملـم احلمايـة مـش أي اًتـداء أو 

 هتديد حمتم .
 ــوز ًنــد اال)تضــاء أن يــديل اعبلغــون  والشـــود واخلــرباء  أب)ــواهلم 5.

ابســـــتخدام تكنولوجيـــــا االتصـــــاالت والفيـــــديو وغريهـــــا مـــــش الوســـــائ  
إلـيـم يف أمـاكش والتطبيةات اليت تكف  سريتـم وسالمتـم أو االنتةـال 

 آمنة ومساع أ)واهلم مش وراء ستار.
 {63مادن }

ال  ــوز اختــاذ أي إجــراء ضـــد اعبلــغ مــش جـــة ًملـــه يغــري مــش مركـــزه 
ـــه أو  رمـــه منــــا أو يشـــوه  ـــتةص مـــش حةو) الةـــانوين أو اإلداري أو ين
مكانتـه أو مسعتـه أو أي تـدابري أو إجـراءات أخـرى سـلبية ـ أاية كانـت ـ 

  بــــدوره يف مكافحــــة الفســــاد ، ويعتــــرب الةــــرار أو طاعــــا بســــبب يتصــــ
 اإلجراء كأن مل يكش مش اتريخ صدوره وتلغى ك  آاثره.

 {64مادن }
يسأل أتديبياة كـ  مـش يتخـذ ضـد اعبلـغ إجـراء نـا تةـدم بسـبب إبالغـه 

 ًش جرمية مش جرائم الفساد.
 {65مادن }

كـان لديـه ك  مش يعتةـد حبسـش نيـة صـحة الوا)عـة الـيت أبلـغ ًنــا أبن  
دالئ  جدية تربر ذلك ال  وز الرجوع ًليه جزائياة أو مدنياة أو أتديبيـاة 

 مـما كانت نتيلة ذلك البالغ.
 {66مادن }

إذا اسـتويف الــبالغ ـــروطه اعشــار إليـــا ابلةــانون وهــذه الالئحــة وحلــق 
اعبلغ ضرراة ماداية أو معنواية التزمـت الدولـة بتعويضـه أو ور تـه ، فضـالة 

ايته اجتماًيا هو وور ته.ًش حت  ملـا مصاريف ًالجه وًر
 {67مادن }

للـيئــة أن تعتمــد أيــة تــدابري أو إجــراءات ضــرورية أخــرى تراهــا لتــوفري 
 احلماية اليت )صدها الةانون. 

 

 الباب اخلامس
 أحكام ختامية

 {68مادن }
للـيئــة أن تطلــب مــش وزارن العــدل ـ بصــفتـا الســلطة اعركزيــة اععنيــة 
بتلةــي طلبــات اعســاًدن الةانونيــة ـ أن ختطرهــا ابلطلبــات الــيت تلةتـــا 
الوزارن واخلاصة مبكافحة الفساد فور تلةيـا لتتخذ ما يلزم  خبصوصـا 

 ابلتنسيق مع اجلـات األخرى ، وذلك تطبيةاة لالتفا)ية .
 {69مادن }

تلتزم وزارات ومؤسسات وأجـزن الدولة ابلتعاون عساندن ودًـم اهليئـة 
يف جـودها حنو مكافحة الفساد ، وذلك إببالغ اهليئـة بو)ـائع الفسـاد 
وإمـــدادها ابععلومـــات والواثئـــق واعســـتندات ذات الصـــلة أبيـــة و)ـــائع 

 تتعلق ابلفساد.
 {70مادن }

ا يف جمــــال مكافحــــة تــــؤدي اهليئــــة مـامـــــا واختصاصــــاهتا اعوكلــــة إليـــــ
الفســاد والو)ايــة منــه يف إطــار التعــاون والتنســيق اعســتمر  مــع جملســي 

 األمة والوزراء .
 {71مادن }

ــــة ، ابلتنســــيق مــــع اجلـــــات اعختصــــة ، أن تعمــــ  ًلــــى إًــــداد  للـيئ
اتفا)يــــات مــــع الــــدول األطــــراف يف اتفا)يــــة مكافحــــة الفســــاد لتــــوفري 

ـــــاء وجـــــودهم  ـــــة للمشـــــمولني هبـــــا أ ن ـــــت وكـــــذلك احلماي خـــــار  الكوي
ــــــاهتم ًــــــش  ــــــات اســــــتدًائـم  واإلدالء بشـــــــادهتم ومعلوم طــــــرق وآلي
جــــــــرائم الفســــــــاد ، أو أي نــــــــوع آخــــــــر مــــــــش اعســــــــاًدات الالزمــــــــة 

 لتطبيق أحكام الةانون.
 إ)رار الذمة اعالية

 والئحته التنفيذية 2016لسنة  2وفةاة للةانون ر)م 
 (  تةرأ هذه التعليمات جيداة )ب  حترير اإل)رار

( مش 2يلتزم بتةدمي هذا اإل)رار األـخاص اعشار إليـم يف اعادن  
 الةانون وفةاة للتعليمات التالية .

( حترر بياانت اإل)رار ابللغة العربية ًلى أن تراًى مالحظات اهليئة 1
الواردن به ويذي  ابسم وتو)يع اخلاضع ًلى أن تكون البياانت صحيحة 

 اععد مش اهليئة و كم غلةه.ود)يةة ويوضع يف اعظروف 
ـا2  ( مواًيد تةدمي إ)رارات الذمة اعالية ونًو

د التةدمي نوع اإل)رار ضع ًالمة  مًو
 صح

اإل)رار 
 األول

  خالل ستة أــر مش اتريخ نشر الالئحة
 .إذا كان ابخلدمة 

  يوماة مش اتريخ تويل اعنصب  60خالل
 .أو الصفة 

 

حتديث 
 اإل)رار

  سنوات  3هناية ك   يوماة مش 60خالل
 ما بةي اخلاضع يف منصبه .

 

اإل)رار 
 النـائي

  يوماة مش اتريخ تركه ألي  90خالل
 .منصب أو زوال الصفة 

 

( يف حالــة التــأخر أو التخلــف ًــش تةــدمي إ)ــرار الذمــة اعاليــة خــالل 3
ده يعا)ب ابلعةوابت اعبينة ابلةانون و ال ملف اعخالفة إ ى جلنة  مًو
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 اعختصة للتحةق مش ًناصر ذمته اعالية.الفحص 
( إذا )دم اخلاضع إ)رار الذمة اعالية ان)صاة أو غري صحيح مع ًلمه 4

األــخاص الـذيش يكـون وليــاة أو  بـذلك أو إذا مل يةـدم إ)ـراراة ًـش أحــد
وصياة أو )يماة ًليـم رغم إنذاره يعا)ب طبةاة للةانون مـع جـواز العـزل 

 مش وظيفته. 
اخلاضع إ)رار الذمة اعالية للموظف اعختص يف مةر اهليئـة أو (يةدم 5

يف مةر ًمله حبسب ما تةرره اهليئة و وز إرساله للـيئة ابلربيد بكتاب 
موصــــى ًليــــه مصــــحوابة بعلــــم الوصــــول وذلــــك ابلنســــبة للمتواجــــديش 

 ابخلار   أو يف احلاالت اليت  ددها رئيس اهليئة.
 ش اعوظف اعختص.( يسلم اعظروف مبوجب إيصال م6
( ال  ــوز للمةــر ًنــد حتريــر إ)ــرار ذمتــه اعاليــة أن  يــ  إ ى بيــاانت 7

ليه دائماة ذكر بياانت اإل)رار وفةاة للةانون   .إ)راره السابق ًو
( إ)رارات الذمة اعالية مش األسرار اليت  ب احملافظة ًليـا ، و ب 8

إفشــائـا ولــو بعــد انتـــاء ًلــى كــ  مــش هلــم ًال)ــة بتنفيــذ الةــانون ًــدم 
 ًال)تـم الوظيفية ويعا)ب طبةاة للةانون ك  مش  الف ذلك.

( يف حـال ًـدم كفايـة أي جــدول أو صـفحة  يصـور ويضـاف ويو)ــع 9
 اعةر ًليه .

( يف خانة االسم يكتب اسم اعةـر  وأوالده الةصـر ومـش يف واليتـه 10
 أو وصياة أو )يماة ًليـم حبسب األحوال .

 ة ما إذا كان اعال تركة مل يتم )سمتـا يذكر حصة اعالك.( يف حال11
 ( تذكر الةيمة يف كافة اجلداول ابلدينار الكوييت.12
( تشـــم  ًناصـــر الذمـــة اعاليـــة مـــا يةـــع منــــا داخـــ  وخـــار  دولـــة 13

 الكويت.
 ( ًند ًدم استخدام أي جدول تكتب به ًبارن ال يوجد ويو)ع.14
 ر وضع خطوط لشغلـا .( ال ترتك فراغات يف اإل)را15 

 تو)يع اعةر
 بياانت ًش اعةر  يف بلد اإل)امة(

  اجلنس  مةدم اإل)راراسم 
  ر)م البطا)ة اعدنية  اجلنسية

  ر)م جواز السفر  بلد اإل)امة
 

 اتريخ تركـا اتريخ ـغلـا اجلـة الوظيفة / الصفة 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
 

  نةال                 تليفون العم 
     ًنوان السكش
  الربيد اإللكرتوين  تليفون السكش

 
 د.ك  إمجإ ى الراتب الثابت ــراية ـ الذي يتةاضاه اعةر مش الوظيفة أو الصفة

 نـد تركـه ألي منــا يـذكر ذلـك يف حتـديث اإل)ـرار  ويشـار إ ى  إذا كان للمةر أكثر مش وظيفة أو صفة يذكرها مجيعا ويةدم إ)ـراراة واحـداة ًنــا ًو
 الةائم منـا.

  اجلـة ويذكر الوصف اعبني ابعادن الثانية مش الةانون.يذكر أمام ك  وظيفة أو صفة  يشغلـا اسم 
 

 تو)يع اعةر
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 . بياانت ًش أوالد اعةر الةصر ومش يف واليته أو وصياة أو )يماة ًليـم1

 الصلة اتريخ اعيالد االسم
 نوع اإل بات

 مالحظات ر)م اإل بات
 جواز سفر بطا)ة مدنية

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 .يشار إ ى سند الوالية والوصاية والةوامة إن وجد يف خانة اعالحظات 
    أمام نوع اإل بات. √توضع ًالمة ) 

 تو)يع اعةر
  وأوالده الةصر ومش يف واليته أو وصياة أو )يماة ًليـمالعةارات اعملوكة كلياة أو جزئياة للمةر  -2

 مو)ع العةار اسم اعالك  
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 مالحظات

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 .. العةارات جبميع أنواًـا ومنـا األراضي واعباين وغريها 
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  أو )يماة ًليـم لةصر ومش يف واليته أو وصياة . حةوق االنتفاع اليت للمةر وأوالده ا3
 مالحظات النوع اعساحة مو)ع حق االنتفاع اسم اعنتفع

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  زراًيـة  – اريـة -صـناًية  –ــاليـات  –ك  حةوق االنتفاع مبا فيـا األراضي اعملوكة للدولة والعةارات اعشيدن  ًليـا ابختالف تراخيصــا
 حرفية أو )سائم إنتا  زراًي أو حيواين   جواخري واسطبالت ( وغريهم وكذلك االستحةاق يف الو)ف أو الوصااي اخلريية. –خدمية  –
 سائم إنتا  حيواين   جواخري واسطبالت (....... أخرى. –أرض زراًية  –أرض صناًية  –ليه النوع: ـا( 

 تو)يع اعةر
 . األوراق اعالية واحلصص يف الشركات اليت للمةر وأوالده الةصر ومش يف واليته أو وصياة أو )يماة ًليـم.4

 اسم اعالك
األوراق اعالية واحلصص يف     

أو  اسم الشركة الشركات
 جـة اإلصدار

جنسية الشركة أو جـة 
 اإلصدار

مدرجة / غري 
 مالحظات مدرجة

 العدد والنسبة النوع
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  األوراق اعالية: تشم  األسـم والسندات والصكوك واحلصص يف الشركات ووحدات الصـناديق االسـتثمارية وغريهـا أاية كـان مسـماها، وكـ  مـا
 و مصدره.أيتةرر به حةاة مالياة للخاضع أاية كان مسماه 
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 ومش يف واليته أو وصياة أو )يماة ًليـم الودائع واحلساابت البنكية والديون اليت لصاحل اعةر وأوالده الةصر -5

 اسم اعديش االسم
 جنسية اجلـة اعدينة أو اعودع لديه أو البنك

 نوع الديش
أو الوديعة أو 
 احلساب البنكي

 مالحظات الةيمة }د.ك{

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 احلساابت البنكية: كافة احلساابت مبختلف مسمياهتا }جاري ، توفري وغريمها{  وكذلك النةد اعودع يف صندوق األماانت وغريه 
 تو)يع اعةر

 . الديون اليت ًلى اعةر وأوالده الةصر ومش يف واليته أو وصياة أو )يماة ًليـم.6

اسم البنك أو جـة  اسم اعديش
 اإل)راض أو الدائش

اجلـة  جنسية
 الدائنة

)يمة الديش 
 }د.ك{

اتريخ السداد 
 مالحظات النـائي

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 .الديون : ك  ما يشغ  الذمة و)ت تةدمي اإل)رار 
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 اعنةوالت ذات الةيمة اليت للمةر وأوالده الةصر ومش يف واليته أو وصياة أو )يماة ًليـم.. 7

 الوصف العدد مالحظات إمجايل الةيمة }د.ك{ بيان اعنةوالت اسم اعالك
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  لـى األخـص  3000واعبـالغ النةديـة   الـيت  ـاوز )يمتــا -مبا فيــا اهلـدااي  –الةيمةتذكر اعنةوالت ذات دينـار و)ـت دخوهلـا يف ذمـة اعةـر( ًو
 اعركبات واآلليات واحلُلي واألحلار الكرمية والثمينة والتحف والثرون احليوانية والزراًية وغريها.

 تو)يع اعةر  
 مالحظات

 ومبا يف ذلك التفويضات والتوكيالت ذات األ ر اعايل اليت للمةر وأوالده الةصر ومش يف واليته أو بياانت يتعني إضافتـا ًش ًناصر الذمة اعالية 
 وصياة أو )يماة ًليـم داخ  دولة الكويت أو خارجـا(

 مش غري ما ورد سلفاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وهذا إ)رار بعناصر ذمـيت اعالية / ذمة أوالدي الةصر ومش يف وصاييت أو أكون )يما ًليـم 
 االسم :
 التو)يع :

 /        حتريرا يف:          /   



 م13/11/2016 -هـ  1438 صفر 13 األحد                 23 أ                والستون    الثانيةالسنة  1314الكويت اليوم العدد 

   2016 لسنة   1477)رار ر)م  

 بتعيني ًضو يف اجمللس األًلى لشئون األسرن

 

 جملــــس الــــــــــــوزراء 

إبنشاء اجمللس  2006لسنة  401بعد االطالع ًلى اعرسوم ر)م  -

 ،األًلى لشئون األسرن واعراسيم اععدلة له  

لى )رار  - بتعيني أًضاء  2016لسنة  338جملس الوزراء ر)م ًو

 يف اجمللس األًلى لشئون األسرن ،

 وبناء ًلى ًرض وزير الشئون االجتماًية والعم  ، -

 

 )رر

 مادن أو ى

يد  ًضواة يف اجمللس األًلى   -تـُعني / د. ملك جاسم حممد الـر

 لشئون األسرن ، وذلك للمدن اعتبةية مش مدن سلفـا .  

 

 اثنيةمادن 
ًلى وزير الشئون االجتماًية والعم  تنفيذ هذا الةرار ، ويعم  به 

 مش اتريخ صدوره ، وينشر يف اجلريدن الرمسية . 
 

 رئيس جملس الوزراء            
 جابر مبارك احلمد الصباح     

 

 

 هـ     1438صفــــــر     7صدر يف :  
 م     2016نوفمـــرب     7اعوافق :   

 التلارن والصناًةوزارن 
 م2016( لعام 371)رار وزاري ر)م  

 وزيــر التلــــارن والصنــــاًة
 بعد االطـــالع :

  إبصـــدار )ـــانون اإلجـــراءات  1960لســـنة  17ًلـــى الةـــانون ر)ـــم
 واحملاكمات اجلزائية والةوانني اععدلة له.

  لى اعرسوم بةانون ر)م إبصدار )انون التلارن  1980لسنة  68ًو
 والةوانني اععدلة له.

  ـــــم ـــــانون ر) ـــــى الة ل ـــــش يف  2007لســـــنة  62ًو بشـــــأن )مـــــع الغ
 اععامالت التلارية.

  لـــى الةـــانون ر)ـــم يف ــــأن تنظـــيم تـــراخيص  2013لســـنة  111ًو
 احملالت التلارية والئحته التنفيذية.

  لى الةانون يف ـأن مكافحة غس  األموال  2013لسنة  106ًو
 فيذية.ومتوي  اإلرهاب والئحته التن

  ـــــم لـــــى اعرســـــوم ر) يف ــــــأن تنظـــــيم وزارن  2015لســـــنة  191ًو
 التلارن والصناًة.

   لـــــى )ــــــرار جملــــــس الــــــوزراء ر)ــــــم ( لســــــنة 37ًو  2004/اتســــــعا ة
ابعوافةـــــــة ًلـــــــى إجـــــــراءات تنظـــــــيم ســـــــوق العةـــــــار وإنشـــــــاء ــــــــركة 

 مةاصة ًةارية.
   ــــــــم ــــــــس الــــــــوزراء ر) ــــــــى )ــــــــرار جمل ل /614ًو ( لســــــــنة 4/اثنيــــــــا ة

التلـــــــــــارن والصـــــــــــناًة مبرا)بـــــــــــة اععـــــــــــارض بتكليـــــــــــف وزارن  2009
 العةارية واإلسكانية.

  لى الةرار الوزاري ر)م  م إبنشاء إدارن العةار.2003لسنة  284ًو
  لى الةرار الوزاري ر)م يف ــأن تنظـيم مـنـة  2010لسـنة  182ًو

 .2010لسنة  417مةيمي العةار واععدل ابلةرار الوزاري ر)م 
  لى الةرار الوزاري ر)م يف ــأن تنظـيم مـنـة  2011نة لسـ 477ًو

 السمسرن العةارية.
  لــى الةـــرار الــوزاري ر)ـــم بشــأن مـــنح صـــفة  2016لســـنة  120ًو

 الضبطية الةضائية لبعض موظفي إدارن العةار.
  ــــم ــــوزاري ر) ــــرار ال لــــى الة ــــرار  2016لســــنة  306ًو ــــدي  الة بتع

 م.120/2016الوزاري ر)م 
 ـــــــ .وبنـــــاء ًلــــى ما تةتضيه مصــلحـــة العم 

 )ـــــــــــــــرر
 (1اعادن  

  دد صـفة الضـبطية الةضـائية للمـوظفني الـواردن أمسـاؤهم يف الةـرار 
عـــدن  2016لســـنة  306والةــرار  2016لســـنة  120الــوزاري ر)ـــم 

  ال ة أــر تبدأ مش اتريخ صدور هذا الةرار.
 
 (2اعادن  

 ريــخ نشـــره، ينشــر هــذا الةــرار يف اجلريــدن الرمسيـــة ويعمــ  بــه مــش ات
لى اجلـات اعختصه تنفيذه.  ًو

 وزيــــر التلــارن والصنــاًة                                    
 ووزير الدولة لشئون البلدية ابلوكالة

 د. يـــوسـف حممــد العـــلي                                   
 

 ه 1438حمرم  30صدر يف :
 م2016أكتوبر   31اعوافق  :
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 م 2016( لعام 372)رار وزاري ر)م  
بشأن جلنة متابعة ودراسة مشروع )انون التلارن 

 اعوحد الوارد مش األمانة العامة
 وزير التلارن والصناًة

 بعد االطالع ًلى:
لى اعرسوم ابلةانون ر)م   - م بشأن اخلدمة  1979( لسنة 15ًو

 اعدنية وتعديالته،
لى اعرسوم ابلةانون ر)م   - م إبصدار )انون  1980( لسنة  68ًو

 التلارن والةوانني اععدلة له. 
لى الةانون ر)م   - ابعوافةة ًلى النظام  1981( لسنة 44ًو

 األساسي جمللس التعاون لدول اخللي  العربية.
لى الةانون ر)م   - ابعوافةة ًلى االتفا)ية  2003( لسنة 5ًو

 اعوحدن بني دول جملس التعاون لدول اخللي  العربية.اال)تصادية 
لى اعرسوم ر)م   - م يف ـأن تنظيم وزارن  2015( لسنة 191ًو

 التلارن والصناًة.
لى الةرار الوزاري ر)م   - ( بشأن جلسات الللان 1/1983ًو

( واخلاص ببدل حضور جلسات 7/2008اععدل ابلةرار ر)م  
 الللان يف اجلـات احلكومية.

لى ما ًرضه وكي  الوزارن، -  ًو
 وبناءة ًلى ما تةتضيه اعصلحة العامة. -

 )ـــــــرر
 مادن أو ى

ُتَشك  جلنة دائمة تسمى " جلنة متابعة ودراسة مشروع )انون التلارن 
 اعوحد لدول جملس التعاون لدول اخللي  العربية"
الوكي  اعساًد  -برائسة السيد /الدكتور حممد مشبب اجلالل  

ضوية ك  مش:ل  لشئون الةانونية ًو
 اعستشار / ًبد الاله أمحد ًلى حسني    -1

 ًضواة   اعستشار بةطاع الشئون الةانونية         
 األستاذ / أمحد السيد ًلي ًلي ًامر           -2

 ًضواة   اعستشار بةطاع الشئون الةانونية        
       األستاذ  /  أميش أمحد سليمان سامل   -3
 ًضواة   اعستشار اعايل مبكتب وكي  الوزارن    
 السيد /ًبد هللا منصور اهلاجري                -4

 ًضواة  مدير إدارن ـئون اخللي  والوطش العريب 
يدي                     -5  السيد / ضيف هللا الـر
 ًضوا و مةرراة    مرا)ب الفتوى والرأي                    
 ث  الفتوى والتشريع   )سم التشريع(    ًضواة السيد / ن -6

 و ق لللنة االستعانة مبش تراه مناسبةا مش ذوي اخلربن ألداء أي مش مـامـا.
 مادن اثنية

 ختتص الللنة ابعـام التالية: 
أوال: دراسة ومتابعة مشروع )انون التلارن اعوحد الوارد إ ى وزارن 

جمللس التعاون لدول اخللي  التلارن والصناًة مش األمانة العامة 
 العربية.

اثنيا: االجتماع ابلةطاًات واجلـات احلكومية ذات الصلة ابعشروع 
 اعشار إليه يف الفةرن السابةة وذلك الستطالع اآلراء اعختلفة.

اثلثا: دراسة أراء الةطاًات واجلـات احلكومية األخرى واستخالص 
 اجتماًات جلنة الةوانني مرئيات الوزارن منـا ومتابعة  إدراجـا يف

التلارية ابألمانة العامة جمللس التعاون لدول اخللي  العربية مش خالل 
 نثلي وزارن التلارن والصناًة.

رابعا: إحاطة إدارن الفتوى والتشريع ابعالحظات واعواد اعةرتحة يف 
 مشروع الةانون.

ة اليت مل يتم خامسا: العم  ًلى إدرا  مرئيات الوزارن واعواد اعةرتح
األخذ هبا يف اعنا)شات األولية، يف اجتماًات جلنة إدارات التشريع 

 التابعة لألمانة العامة جمللس التعاون لدول اخللي  العربية
مش خالل االجتماًات الدورية مع أًضاء )سم التشريع ابلفتوى 

 والتشريع يف ضوء مرئيات الوزارن اعراد إدراجـا.
 مادن اثلثة

   الللنة ًلى النحو التايل:نظام ًم
 تمع الللنة بدًون مش رئيسـا أو مش يفوضه يف حال غيابه أو )يام 

 مانع لديه.
يكون اجتماع الللنة صحيحا حبضور أغلبية أًضائـا ًلى أن  -1

 يكون مش بني احلضور رئيس الللنة أو انئب الرئيس إن وجد.
ند تساوي تصدر )رارات الللنة أبغلبية أصوات أًضائـا ًو -2

 األصوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس.
 وز لللنة أن تدًو حلضور اجتماًاهتا مش ترى حضورهم  -3

 لالـرتاك يف منا)شة موضوع معني دون أن يكون هلم حق التصويت.
ويصرف ألًضاء الللنة ومش يتم االستعانة هبم مكافأن مالية وفةا  -4

م 2008( لسنة 7ر ر)م  اععدل ابلةرا 1983لسنة  1للةرار ر)م 
بشأن استبدال اعادن الثالثة مش )رار جملس اخلدمة اعدنية ر)م 

بشأن بدل حضور جلسات الللان يف اجلـات احلكومية  1/1983
 وتعديالته.

 مادن رابعة
تُرفع التوصيات والنتائ  إ ى السيد وكي  وزارن التلارن والصناًة 

 الختاذ ما يلزم.
 مادن خامسة

لى اعسؤولني يُعم  هبذا  ك  فيما   –الةرار مش اتريخ صدوره ًو
 تنفيذه وينشر يف اجلريدن الرمسية. - صه

 وزير التلارن والصناًة
 ووزير الدولة لشئون البلدية ابلوكالة

 د. يوسف حممد العلى
  

ه 1438حمرم  30صدر يف :  
م 2016أكتوبر  31اعوافق :  
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 وزارن الداخلية
 (2016 لسنة 3639 )رار وزاري ر)م 

 بشأن : معاملـة )صـر
 

 انئب رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية
بةانون اجلنسية  15/59بعد االطالع ًلى اعرسوم األمريي ر)م  -

 الكويتية والةوانني اععدلة له.
لى كتاب وكي  الوزارن اعساًد لشئون اجلنسية واجلوازات ر)م  - ًو

 ومرفةاته. 9/10/2016اعؤرخ  19602
 وبناء ًلى ًرض وكي  الوزارن . -
 

 )ــــــــرر
 (1مادن  
ــة/ مجيلــه جـلــاه اضــواحي يعامـــ  الةصــر اآليت أمســاؤهم أبنــاء  اعواطن

ـيدي   ـيدي مـش مطلةــا / احلميـدي جنيـدل احلميـدي الـر بصـمان الـر
ـــد  -ســـعودي اجلنســـية  – معاملـــة الكـــويتيني حلـــني بلـــوغـم ســـش الـر

 وهـم:
يدياحلميدي جنيدل مرمي  -1  احلميدي الـر

 م.22/8/2004مواليد الكويت يف 
يديًبدهللا  -2  احلميدي جنيدل احلميدي الـر

 م.15/4/2002مواليد الكويت يف 
يديسارن  -3  احلميدي جنيدل احلميدي الـر

 م.21/1/1999مواليد الكويت يف 
 (2مادن  

ًلى مش يعنيـم األمر تنفيذ هذا الةرار ويعم  به اًتباراة مش اتريخ 
 نشره ابجلريدن الرمسية .

 
 نـائـب رئيـس جملـس الـــوزراء

 ووزيـــــــــــر الداخليـــــــــــة                                       
 حممــد خالـــد احلمــــد الصبــــــاح

 
 هــــ 1438حمرم  26صدر ىف: 
 م 2016أكتوبر  27اعوافق : 

 2016لسنة  3810)رار وزاري ر)م 
بشأن: تشكي  جلنة مشرتكة بني وزارن الداخلية وبلدية 

 الكويت
 انئب رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية

يف ـأن انتخاابت أًضاء  35/62بعد االطالع ًلى الةانون ر)م  -
 جملس األمة وتعديالته.

 بشأن نظام )ون الشرطة وتعديالته. 23/68و ًلى الةانون ر)م  -
لى اعرسوم ابلةانون - ىف ـأن اخلدمة اعدنية  15/79ر)م  ًو

 وتعديالته.
لى الةانون ر)م  - إبًادن حتديد الدوائر االنتخابية  42/2006ًو

 لعضوية جملس األمة وتعديله.
لى الةانون ر)م  -  يف ـأن بلدية الكويت . 33/2016ًو
لى اعرسوم الصادر يف  - يف ـأن نظام اخلدمة  4/4/1979ًو

 اعدنية وتعديالته .
بشأن بدل حضور جلسات  314/84لى الةرار الوزارى ر)م ًو -

 الللان للعاملني ىف وزارن الداخلية وتعديالته.
لى الةرار الوزارى ر)م  - بشأن اهليك  والدلي   2411/2008ًو

 التنظيمي لوزارن الداخلية وتعديالته.
لى كتاب وكي  الوزارن اعساًد لشئون العمليات ر)م  - ًو

 م.30/10/2016اعؤرخ  5948/2
 وبناء ًلى ًرض وكي  الوزارن. -

 )ــــــــــرر
 (1مادن  

برائسة  –تشك  جلنة مشرتكة مش وزارن الداخلية وبلدية الكويت 
 اعـندس/ أمحد ًبدهللا اعنفوحي         مدير ًام بلدية الكويت 

 وذلك ًلى النحو التايل:
 أوالة: وزارن الداخلية:

 )ائد )يادن أمش الدوائر  الطراح.اللواء/ إبراهيم ايسني 1
 .اللواء/ ًلي ماضي فريوز    مساًد الةائد ألمش الدائرن الرابعة2
ب3       مســــاًد الةائــــد ألمــــش الــــدائرن  .اللواء حةو)ي/ فرا  فـد الًز

 الثالثة
مســــاًد الةائــــد ألمــــش الــــدائرن  .العميد/ ًابديش ًلي العابديش4

 األو ى
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مســــاًد الةائــــد ألمــــش الــــدائرن  ي.العميد ركش/ صاحل مطر العنز 5
 الثانية

 .العميد/ ًبدهللا سفاح اعال مساًد الةائد ألمش الدائرن اخلامسة6
ـــد/ ًبـــدهللا أمحـــد العتيةـــي مـــدير ًـــام اإلدارن العامـــة اعركزيـــة 7 .العةي

 للعمليات ابإلانبة
 اثنياة: بلدية الكويت:

 عساحة.السيد/ ًبدهللا أسد ًمادي مساًد اعدير العام لشئون ا1
.الســيد/ فـــد جاســم اعســبحي مســاًد اعــدير العــام للشــئون اعاليــة 2

 واإلدارية
ــي 3 .الســيد/ فيصــ  صــادق اجلمعــه مســاًد اعــدير العــام لشــئون فًر

 العاصمة ومبارك الكيبري
ـي الفروانيـة 4 .السيد/ أمحد حممد اهلزمي انئـب اعـدير العـام لشـئون فًر

 واجلـراء
ــي حــويل .الســيد/ فـــد دغــيم العتيــب 5 انئــب اعــدير العــام لشــئون فًر

 واألمحدي 
 مدير فرع بلدية حويل    .السيد/ فالح مـدي الشمري6
 مدير فرع بلدية العاصمة              .السيد/ ًمار فـد العمار7
 مدير فرع بلدية اجلـراء        .السيد/ حممد خلي  العرادي    8
 مدير فرع بلدية األمحدي           .السيد/ فـد محد الشتيلي   9

 مدير فرع بلدية الفروانية   .السيد/ حممد حسني صرخوه10
 مدير فرع بلدية مبارك الكبري   .السيدن/ ساميه جاسم العنزي11
 مدير إدارن العال)ات العامة   .السيد/ ًبداحملسش ًلي أاب اخلي  12
 ديةمكتب مدير ًام البل            .السيد/ حممد منري الظش  13
 مكتب مدير ًام البلدية  .السيدن/ غصون حممد اجلاسم14

 (2مادن  
( مش هذا الةرار ابإلـراف ًلى 1ختتص الللنة اعذكورن ابعادن  

مكرر أ( مش الةانون ر)م  31مكرر( و  31تنفيذ أحكام اعادتني  
يف ـأن انتخاابت أًضاء جملس األمة وتعديالته ًلى أن  35/1962

يا أبًماهلا ا ى ك  مش انئب رئيس جملس الوزراء تةدم تةريرا  أسبًو
 ووزير الداخلية ، ووزير الدولة لشئون البلدية خالل فرتن االنتخاابت.

 (3مادن  
 ًلى ك  مش يعنيـم األمر تنفيذ هذا الةرار وينشر يف اجلريدن الرمسية .
 نـائـب رئيـس جملـس الـــوزراء
 ـةووزيـــــــــــر الداخليــــــــــ
 حممــد خالـــد احلمــــد الصبــــــاح

 ه1438صفر  6صدر يف:
 م2016نوفمرب  6اعوافق:

 (2016لسنة  3811 )رار وزارى ر)م  
 بشأن: التفتيش ًلى اعنشآت وضبو اعخالفات

 انئب رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية
بشـــأن نظـــام )ـــون  23/1968بعـــد االطـــالع ًلـــى الةـــانون ر)ـــم  -

 وتعديالته.الشرطة 
لـــى الةـــانون ر)ـــم  - يف ــــأن تنظـــيم وتركيـــب   2015لســـنة  61ًو

 كامريات وأجـزن اعرا)بة األمنية.
لــى كتــاب وكيــ  الــوزارن اعســاًد لشــئون  - تكنولوجيــا اععلومــات ًو

 ومرفةاته . 23/10/2016اعؤرخ  2578ر)م  واالتصاالت
 وبناء ًلى ًرض وكي  الوزارن . -

 )ــــــــرر
 (1مادن  

يكون لةيت أمساؤهم التابعني لإلدارن العامة لألنظمة األمنية حق ضبو 
يف ـأن  2015لسنة  61اعخالفات اعنصوص ًليـا يف الةانون ر)م 

ــه وهلــم يف  ــة األمنيــة اعشــار الي تنظــيم وتركيــب كــامريات وأجـــزن اعرا)ب
سبي  أتديـة أًمـاهلم دخـول اعنشـآت وتفتيشــا وضـبو اعـواد موضـوع 

ة وحتريــر احملاضــر الالزمــة وإحالتـــا ا ى جـــة التحةيــق اعختصــة اعخالفــ
 -وهـم:

 العميد/ إمساًي  راـد الياسني  - 1
 العةيد/ وليد ًلي مال هللا  - 2
 العةيد/ ًبدالعزيز حممد العليوي - 3
يدي  - 4  العةيد/ راـد ًطاهللا الـر
 اعةدم/ ًبدهللا سعود اب)ر - 5
 عةدم/ بدر أمحد اخلضر ا - 6
 اعةدم/ مشاري خالد اجلاسم  - 7
 اعةدم/ صاحل ًنيزي العنيزي  - 8
 اعةدم/ انصر محدان اخلده - 9

 اعةدم/ محد أمحد اجلراح  - 10
 الرائد/ ًلي حسني اخلزام  - 11
 الرائد/ مبارك ًثمان الرومي - 12
 الرائد/ حممد فوزي اعزيد - 13
 الرائد/ ًبدهللا مر ان العلمي - 14
 لرائد مـندس/ فـد سامل الةيالينا - 15
 النةيب حةو)ي/ ًبدهللا صاحل الربيعه - 16
 النةيب مـندس/ ًبدهللا ًدانن الصةر - 17
 النةيب/ ًبدالوهاب حممود الرفاًي - 18
 مالزم أول/ ًلي ًبدهللا بوخرما - 19
 مالزم أول/ صاحل ًبدهللا الضرمان - 20
 اعطرييمالزم أول حةو)ي/ مشع  ًمام  - 21
 مالزم أول مـندس/ نواف فازع اعطريي - 22

 (2مادن  
ًلى وكي  الوزارن تنفيذ هذا الةرار ويعم  به اًتباراة مش اتريخ نشره 

 يف اجلريدن الرمسية .
 نـائـب رئيـس جملـس الـــوزراء

 ووزيـــــــــــر الداخليـــــــــــة
 حممــد خالـــد احلمــــد الصبــــــاح

 
 ه 1438صفر  6يف:صدر 

 م 2016نوفمرب 6اعوافق:  



 م13/11/2016 -هـ  1438 صفر 13 األحد                 27 أ                والستون    الثانيةالسنة  1314الكويت اليوم العدد 

 2016لسنة 3695)رار وزارى ر)م

 بشأن : معاملـة )صـر

 

 انئب رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية

بةانون اجلنسية  15/59بعد االطالع ًلى اعرسوم األمريى ر)م  -

 الكويتية والةوانني اععدلة له.

لى كتاب وكي  الوزارن اعساًد لشئون - اجلنسية واجلوازات ر)م  ًو

 ومرفةاته. 9/10/2016اعؤرخ  19599

 وبناء ًلى ًرض وكي  الوزارن . -

 

 )ــــــــرر

 (1مادن  

مواليد  –تعام  الةاصر/ ساره ًبدهللا بش مفر  بش مدً  السـلي 

ابنـة اعواطنة/ دانه ضيدان سكران   18/10/2006الكويت يف 

 -بش مفر  بش مدً  السـلي مش مطلةـا/ ًبدهللا  –حمزم السـلي 

د . -سعودي اجلنسية   معاملة الكويتيني حلني بلوغـا سش الـر

 

 (2مادن  

ًلى مش يعنيـم األمر تنفيذ هذا الةرار ويعم  به اًتباراة مش اتريخ 

 نشره ابجلريدن الرمسية .

 نـائـب رئيـس جملـس الـــوزراء

 ـــــــــــر الداخليـــــــــــةووزي                                           

 حممــد خالـــد احلمــــد الصبــــــاح

 

 ه1438حمرم  30صدر ىف: 

 م 2016اكتوبر  31اعوافق :

 (2016لسنة  3696 )رار وزاري ر)م  

 بشأن : معاملـة )صـر

 انئب رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية

بةــانون اجلنســية  15/59بعــد االطــالع ًلــى اعرســوم األمــريي ر)ــم  -

 الكويتية والةوانني اععدلة له.

لى كتاب وكيـ  الـوزارن اعسـاًد لشـئون اجلنسـية واجلـوازات ر)ـم  - ًو

 ومرفةاته. 9/10/2016اعؤرخ  19603

 وبناء ًلى ًرض وكي  الوزارن . -

 )ــــرر

 (1مادن  

اعواطنـة/ هديـه صـنت ضـاحي تركـي يعامـ  الةصر اآليت أمساؤهم أبنـاء 

معاملــة  -غــري كــوييت  –خلالــدي مــش مطلةـــا /ًــريف لــزام جــدرانفــاحل ا

د وهـم:  -الكويتيني حلني بلوغـم سش الـر

 م.28/3/1998رمي ًريف لزام جدران  مواليد الكويت يف  -1

 م.22/1/2000مواليد الكويت يف   مضاوي ًريف لزام جدران -2

 م.23/6/2003مواليد الكويت يف    منتـى ًريف لزام جدران -3

 م.3/2/2005غصون ًريف لزام جدران  مواليد الكويت يف  -4

 (2مادن  

ًلــى مــش يعنــيـم األمــر تنفيــذ هــذا الةــرار ويعمــ  بــه اًتبــاراة مــش اتريــخ 

 نشره يف اجلريدن الرمسية .

 نـائـب رئيـس جملـس الـــوزراء                                        

 ووزيـر الداخليـة                                            

 حممــد خالـــد احلمــــد الصبــــــاح

 ه 1438حمرم  30صدر ىف: 

 م 2016اكتوبر  31اعوافق : 



 م13/11/2016 -هـ  1438 صفر 13 األحد                 28 أ                والستون    الثانيةالسنة  1314الكويت اليوم العدد 

 وزارن الشئون االجتماًية والعم 
 2016/ أ ( لسنة  4391)ــرار إداري ر)ــم   

 وكي  وزارن الشئون االجتماًية والعم 
م بشــأن 7/1/1979بتــاريخ  بعــد االطــالع ًلــى اعرســوم الصــادر -

 حتديد اختصاصات وزارن الشئون االجتماًية والعم .
لــى )ــرار جملــس الــوزراء ر)ــم  - ابعوافةــة ًلــى  2001لســنة  637ًو

طلب وزارن الشئون االجتماًية والعم  إبدارن وصيانة صاالت األفراح 
 الةائمة أو )يد اإلنشاء.

لـــ - بشـــأن تنظـــيم  2015/أ لســـنة 1291الةـــرار الـــوزاري ر)ـــم  ىًو
 استخدام صاالت األفراح .

لى الةرار الوزاري ر)م  - بشـأن تفـويض وكيـ   2016/أ لسـنة 32ًو
 الوزارن.

لى الةرار الوزاري ر)م    - بشـأن تكليـف  2016/أ ( لسـنة 111ًو
 الوكي  اعساًد للشئون اعالية واإلدارية الةيام مبـام وكي  الوزارن .

لــى ملــف صــالة أفــراح ضــيف هللا -  فضــي  أبــو رميــه  لــدى الــوزارن ًو
 وما تضمنه مش خمالفات .

لـــــى مـــــذكرن إدارن تنميـــــة اجملتمـــــع اعؤرخـــــة يف  -  24/10/2016ًو
 واعتضمنة خمالفات صالة أفراح /بو رميه واعستندات اعرفةة هبا .

لــى مــذكرن )طــاع الشــئون الةانونيــة اعؤرخــة يف  -  26/10/2016ًو
صـالة أفـراح / ضـيف هللا فضـي  أبـو  واعتضمنة الرأي الةانوين بسحب
 رميه وإسناد إدارهتا إ ى الوزارن 

 وبناء ًلى ما تةتضيه اعصلحة العامة. -
 )ـرر 
 (1مادن  

ســحب صــالة أفــراح / بــو رميــه الكائنــة مبنطةــة األنــدلس مــش اعتــربع / 
ضيف هللا فضي  أبو رميه وإسناد إدارن الصالة إ ى إدارن تنميـة اجملتمـع 

 الشئون االجتماًية والعم .بوزارن 
 (2مــــادن  

لـى اجلــات اععنيـة كـ   يعم  هبـذا الةـرار اًتبـاراة مـش اتريـخ صـدوره ًو
 فيما  صه اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه وينشر ابجلريدن الرمسية.

 
 وكي  وزارن الشئون االجتماًية والعم 

 ه 1438صفر  7صدر يف : 
 م 2016نوفمرب  7اعوافق : 

 2016/ ت ( لسنة  60الةرار الوزاري ر)م   
بشأن حتديد ضوابو تكرمي اعتفو)ني مش )ب  اجلمعيات 

 التعاونية
 وزير الشئون االجتماًية والعم  .

يف ـأن  1979لسنة  24ًلى اعرسوم ابلةانون ر)م  االطالع بعد -
 .2013لسنة  118ر)م  اجلمعيات التعاونية واععدل ابلةانون

لى - وزارن  اختصاصات يف ـأن 7/1/1979اعرسوم الصادر يف  ًو
  . والعم  الشئون االجتماًية

لى - بشأن الالئحة  2013/ت( لسنة 165الةرار الوزاري ر)م   ًو
يف ـأن اجلمعيات 1979لسنة  24التنفيذية للمرسوم بةانون ر)م 
 . وملحةاته 2013لسنة  118التعاونية واععدل ابلةانون ر)م

لى - بشأن النظام  2013/ ت ( لسنة166رار الوزاري ر)م  الة ًو
  . التعاونية األساسي النموذجي لللمعيات

لى - بشأن تنظيم  2016ت لسنة / 16  ر)م الةرار الوزاري ًو
  .العم  التعاوين وكافة الةرارات اععدلة له

  وكي  الوزارن ًرض وبعد -
لى -   . العامة اعصلحة تةتضيه ما ًو

 )رر
 (  1مادن   

ًلــى اجلمعيــات التعاونيــة ًنــد تكــرمي الطلبــة اعتفــو)ني ًمــال أبحكــام  
ـــم   55اعـــادن  بشـــأن  2016/ت( لســـنة 16مـــش الةـــرار الـــوزاري ر)

/ت( 43تنظــيم العمــ  التعــاوين كمــا مت تعديلــه ابلةــرار الــوزاري ر)ـــم  
 ، االلتزام مبا يلي :2016لسنة 

 اًتماد جملس اإلدارن .موافةة الللنة اعختصة وحمضر  -1
أن يكون الرصيد اعخصص لبند اخلدمات االجتماًيـة مـش أرابح  -2

 السنة اعالية اععتمد مش اجلمعية العمومية يسمح بذلك.
أن يكــون خمصــص األنشــطة الثةافيــة والتعليميــة وتكــرمي اعتفــو)ني  -3

 اععتمد مش اجلمعية العمومية يسمح بذلك.
)ب اعايل مسبةا بكشف أبمساء الطلبة تزويد الوزارن واعرا -4

 اعتفو)ني مرفق به أر)ام اعسامهة. 
أن يكون احلف  يف إحدى صاالت مراكز تنمية اجملتمع أو إحدى  -5

 مدارس وزارن الرتبية ابعنطةة.
ـــــــــوزارن واعرا)ـــــــــب اعـــــــــايل مســـــــــبةا بكشـــــــــف بةيمـــــــــة  -6 تزويـــــــــد ال

 اعمنوحة. اعكافآت
 شوفات الصرف.موافةة جملس اإلدارن ًلى ك -7
وضــــــــع إًــــــــالن تســــــــلي  الطلبــــــــة اعتفــــــــو)ني أمــــــــام األســــــــواق  -8

اعركزيــــــــة والفــــــــروع وكــــــــذلك إًالهنــــــــا ابســــــــتعمال خدمــــــــة الرســــــــائ  
 اهلاتفية إذا كانت متوفرن.

يتلاوز مبلغ اعصروفات النثرية مبلغ ألف دينار كوييت  أال -9
د. ك( دون استعاضة، وأن تكون بعـدن أحد أًضاء جملس  1000 
دارن وضمش كشف معتمد مش )ب  جملس اإلدارن يةدم للوزارن اإل

 واعرا)ب اعايل خالل أسبوع مش انتـاء حف  التكرمي.
 (  2مادن   

لـــى جــــات   يعمـــ  هبـــذا الةـــرار مـــش اتريـــخ نشـــره ابجلريـــدن الرمسيـــة ًو
 االختصاص تنفيذ ما جاء به.

 االجتماًية والعمــ وزيـر الشئــون                                   
 ووزير الدولة لشئون التخطيو والتنمية

 هند صبيح براك الصبيح                                   
 

 ه 1438صفر   7صدر يف :
 م 2016نوفمرب  7اعوافق:   



 م13/11/2016 -هـ  1438 صفر 13 األحد                 29 أ                والستون    الثانيةالسنة  1314الكويت اليوم العدد 

 2016/ت  ( لسنة   61)رار وزاري ر)م  
بشأن ختصيص ركش خاص للمزارع الكوييت ابجلمعيات 

 التعاونية
 وزير الشئون االجتماًية والعم  .

 يف ـأن  1979لسنة  24ًلى اعرسوم ابلةانون ر)م  االطالع بعد
  2013لسنة  118ر)م  اجلمعيات التعاونية واععدل ابلةانون

 لى وزارن  اختصاصات يف ـأن 7/1/1979اعرسوم الصادر يف  ًو
  . والعم  الشئون االجتماًية

 لى بشأن الالئحة  2013( لسنة /ت165الةرار الوزاري ر)م   ًو
يف ـأن 1979لسنة  24التنفيذية للمرسوم بةانون ر)م 

 2013لسنة  118التعاونية واععدل ابلةانون ر)م  اجلمعيات
 . وملحةاته

 لى بشأن النظام  2013/ ت ( لسنة166الةرار الوزاري ر)م   ًو
  . التعاونية األساسي النموذجي لللمعيات

 لى بشأن تنظيم  2016ت لسنة / 16  ر)م الةرار الوزاري ًو
  .العم  التعاوين وكافة الةرارات اععدلة له

 وكي  الوزارن ًرض وبعد  
 لى   . العامة اعصلحة تةتضيه ما ًو

 )ـرر     
 (1مادن  

ــة  ــة التعاوني ــد ركــش خمصــص عنتلــات اعــزارع الكــوييت ابجلمعي ــتم حتدي ي
 وفةاة للشروط والضوابو التالية:

كويتيــا وحاصــال ًلــى )ســيمه زراًيــة مــش اهليئــة يكــون اعتةــدم   أن .1
 . الزراًة والثرون السمكية لشئون العامة

ـــــ  صـــــاحب  .2 ـــــا مـــــش )ب أن تكـــــون اخلضـــــار والفاكــــــة منتلـــــة حملي
  الةسيمة.

 لشـئون ًلــى حصـر زراًــي مـش اهليئــة العامــة أن يكـون حاصــال .3
الزراًة والثرون السمكية  مل ميـض ًليـه  ال ـة أـــر  ـــادن عـش يـمـه 

  مر(.األ
ًلـى ـــادن مـش اهليئـة العامـة للةـوى العاملـة مل  أن يكـون حاصـال .4

 ميض ًليـا  ال ة أــر  ــادن عش يـمه األمر(.
 (2مادن  

 ب ًلى اجلمعيات التعاونية توفري اعساحات اعطلوبة ألصحاب 

 الةسائم الزراًية لعرض منتلاهتم ابلشروط والضوابو التالية:
% مـش اعسـاحة اعخصصـة 20بتخصـيص  تلتزم اجلمعية التعاونية .1

% مش )سم اخلضـار 10لفرع اخلضار والفاكـة يف األسواق اعركزية و
 والفاكـة يف الفروع اعصغرن.

تةــوم اجلمعيــة التعاونيـــة بعــرض اعســـاحات اعخصصــة ألصـــحاب   .2
 الةسائم الزراًية يف لوحة إًالنية أمام األسواق اعركزية.

اعخصصة بني اعتةدمني حبد أ)صى  تةوم اجلمعية بتةسيم اعساحة  .3
 مخس مزارع .

يـتم )بـول طلبـات ركــش اعـزارع الكـوييت كـ  يــوم أحـد مـش الســاًة   .4
 التاسعة صباحاة حىت الساًة الثانية ًشرن ظـراة.

يــتم التوزيــع ًلــى اعتةــدمني ًنــد الســاًة الثانيــة ًشــرن والنصــف   .5
 ظـراة حبضور مرا)ب الوزارن.

ــة تةــدم أكثــر مــش مخ .6 ــة بيــنـم ويف حال ــتم إجــراء )ًر ني ي ســة مــزاًر
 وذلك حبضور نث  الوزارن.

 (3مادن  
ًند ختصيص اعساحات عنتلات اعزارع الكوييت  ب ًلى اجلمعيات 

 التعاونية االلتزام ابلشروط والضوابو التالية :
ان. .1 ني أسبًو  مدن ختصيص الركش ألحد اعزاًر
ــــة أي .2 ــــع وال تتحمــــ  اجلمعي ــــد برســــم البي توالــــف أو  يكــــون التوري

 رواكد.
ـــــــة ًلـــــــى الـــــــركش  .3 ـــــــتم كتابـــــــة اســـــــم صـــــــاحب الةســـــــيمه الزراًي ي

 اعخصص له.
ـــة بنســـبة  .4 ـــتم إضـــافة هـــامش ربـــح لللمعيـــة التعاوني % ًلـــى 10ي

 اعنتلات اليت يتم توريدها.
تلتــزم اجلمعيــة التعاونيــة بســداد مســتحةات اعــزارع الكــوييت خــالل  .5

ني مش إهناء التوريد وفةا لرباءن الذمة   .أسبًو
 (4مادن  

ـــــــــزام ابلشـــــــــروط  ـــــــــة االلت ـــــــــى صـــــــــاحب الةســـــــــيمة الزراًي  ـــــــــب ًل
 والضوابو التالية:

 ظـــر ًلـــى صـــاحب الةســـيمة أتجـــري اعســـاحة اعخصصـــة لـــه مـــش  .1
ــتم  ــه وال ي ــتم ســحبـا من ــة خمالفــة ذلــك ي البــاطش أو تضــمينـا  ويف حال

  .السماح له ابلتوريد لللمعية
ــــة مــــش ســــداد الةيمــــة .2 اإل اريــــة  يعفــــى أصــــحاب الةســــائم الزراًي

 للمساحة اعخصصة له.



 م13/11/2016 -هـ  1438 صفر 13 األحد                 30 أ                والستون    الثانيةالسنة  1314الكويت اليوم العدد 

يةــوم صــاحب الةســيمة الزراًيــة بكتابــة امســه ًلــى اعنتلــات الــيت  .3
 يةوم بتوريدها.

يتم اسرتجاع التوالف والرواكـد وذلـك مـع ًـدم اإلخـالل بةـرارات  .4
  .بلدية الكويت اعنظمة هلذا الشأن

يتحمــ  صــاحب الةســيمة مســئولية توريــد البضــاًة ورفــع التوالــف  .5
 .والرواكد

يةــوم صــاحب الةســيمة بتحديــد الســعر عنتلاتــه ًلــى أمــر التوريــد   .6
 ك  يوم.

يف حالــة ًــدم التوريــد عــدن يــومني يــتم ســحب اعســاحة اعخصصــة  .7
 مش اعزارع اعنتفع.

 ال  ق لصاحب الةسيمة التوريد ألكثر مش  الث مجعيات تعاونية .8
 يف نفس الفرتن.

 (5مادن  
دًم مادي أو ًيين أو أي مبالغ  ظر ًلى اجلمعيات التعاونية طلب  

 إضافية ًلى أصحاب الةسائم الزراًية.
 (6مادن  

تكون اجلمعيـة التعاونيـة هـي اجلــة اعسـئولة ًـش تلةـي طلبـات اعـزارع  
ــــركش اعخصــــص ألصــــحاب الةســــائم الزراًيــــة  الكــــوييت الســــتغالل ال
ابجلمعيــة، وللـــوزارن  )طـــاع التعـــاون( مرا)بــة ومتابعـــة اجلمعيـــة للو)ـــوف 

 ًلى مدى التزامـا بتطبيق الةرار .
 (7مادن  

 14/5/2014هذا الةرار ال يلغي العم  بتعميم الوزارن اعؤرخ يف 
 25بشأن آلية الشراء اعباـر للخضار والفاكـة واععتمد طبةا للمادن 

بشأن تنظيم العم   2016/ت( لسنة 16مش الةرار الوزاري ر)م  
 هذا الةرار . التعاوين ويستمر العم  ابلتوازي مع
 (8مادن  

لـــى جــــات  ـــة ًو ـــدن الرمسي ـــخ نشـــره ابجلري يعمـــ  هبـــذا الةـــرار مـــش اتري
 االختصاص تنفيذ ما جاء به.

 
 وزيـر الشئــون االجتماًية والعمــ                               

 ووزير الدولة لشئون التخطيو والتنمية
 هند صبيح براك الصبيح                                 

 ه 1438صفر  7صدر يف : 
 م 2016نوفمرب  7اعوافق : 

 للرايضةاهليئة العامة 
 م2016( لسنة949  )رار ر)م 

 سلةللكرن ا الكوييتحتاد اال جملس إدارنبشأن ح  
 وتعيني جلنة مؤ)تة 

 رئيس جملس اإلدارن 
 وزير اإلًالم ووزير الدولة لشئون الشباب 

 : ًلى  بعد االطالع
ن اهليئــــات الرايضــــية أـــــ يفم  1978( لســــنة 42اعرســــوم ابلةــــانون ر)ــــم   -

 ،م  2016( لسنة 34واععدل ابلةانون ر)م    ،وتعديالته 
 يدار ـــــأن التنظــــيم اإل يفم  1992( لســــنة 116و اعرســــوم بةــــانون ر)ــــم   -

 ،وحتديد االختصاصات والتفويض فيـا والةوانني اععدلة له 
 ،أن إنشاء اهليئة العامة للرايضة م  يف ـ2015( لسنة 97والةانون ر)م   -
جملـــس  يفًضـــاء  أم بتعيـــني 2015( لســـنة 281وم ر)ـــم  اعرســـ و -

   اهليئة العامة للرايضة إدارن
م بشــأن تســمية 2015( لســنة 1206)ــرار جملــس الــوزراء ر)ــم   و -

وزير االًالم ووزير الدولـة لشـئون الشـباب الـوزير اعخـتص ابالــراف 
 ،ًلى اهليئة العامة للرايضة 

م بتشـكي  جملـس 2015( لسـنة 1383و)رار جملـس الـوزراء ر)ـم   -
 ،دارن اهليئة العامة للرايضة إ
ـــــم    والةـــــرار - ـــــد اعختصـــــني أشـــــم ب2016لســـــنة ( 617ر) ن حتدي

 ابلتفتيش ًلى اهليئات الرايضية وتنظيم اختصاصاهتم   
/ 9 ة ــــــــؤرخـــــــ( اع 1116/2016 دارن الشــئون الةانونيــة ر)ــم  إو مـذكرن  -

تةريـــر جلنـــة الر)ابـــة اعاليـــة واالداريـــة  يف الةـــانوين أيالـــر  بشــأن م 11/2016
لســنة  642والتنظيميــة ًلــى اهليئــات الرايضــية اعشــكلة ابلةــرار االداري ر)ــم 

بشــــــأن التفتـــــــيش ًلــــــى االحتـــــــاد الكــــــوييت لكـــــــرن الســــــلة بتـــــــاريخ  2016
 لكــرن الكــوييتحتـاد اال   جملــس إدارن التوصــية حبـواعنتـيـة ا ى  ،6/9/2016
 ،جراءات تطبيةاة للةانون إ وما يتبع ذلك مش سلةلا
ــدكتور/ انئــب اعــديرالعام للرايضــة ر)ــم   - ( 1362ومــذكرن الســيد ال

ـــــة للمـــــد  م11/2016 /9  اعؤرخـــــة ير العـــــام للـيئـــــة العامـــــة اعرفًو
دارن الةانونية بشأن ورد مبذكرن اإل ما ًلى هتاعتضمنة موافة ،للرايضة 
 ،  سلةلالكرن  الكوييتاالحتاد 

احلادى  جملس ادارن اهليئة العامة للرايضة ابجتماًه ر)م    و)رار وموافةة -
ح  جملس إدارن اإلحتاد ًلى  م 2016/ 9/11( اعنعةد بتاريخ ًشر 
 تية :اآل لألسباب وذلك  ةوتعيني جلنة مؤ)ت ، سلةلالكرن  الكوييت

لكرن السلة ألحكام النظام  حتاد الكوييتخمالفة جملس إدارن اال أوال  : 
بتــــاريخ  1136حتــــاد اعنشــــور ابجلريــــدن الرمسيــــة ابلعــــدد األساســــي لال

لتزامــــه بعةــــد اجتماًــــات جملــــس إدارن اوذلــــك لعــــدم  16/6/2013
 حتاد وفةا  عا نص ًليه النظام األساسي .اال
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حتـــاد الكـــوييت لكـــرن اســـتةالة أغلبيـــة أًضـــاء جملـــس إدارن اال  -اثنيـــا :
نعةـاد جملـس إدارتـه عـ  ًـدد اًضـاءه اعتبةـني ال يكفـي الالسلة  ما  

 انعةادا صحيحا .
 رر  ـــــــ)

 و ىمادن أ
 . سلةللكرن ا حتاد الكوييتاال ح  جملس إدارن 

 مادن اثنية  
حتــاد اال تعيــني جلنــة مؤ)تــة تتــو ى االختصاصــات اعخولــة جمللــس ادارن 

اعؤ)تـة وتتكـون الللنـة  ،وذلـك عـدن سـتة اـــر ،سـلةلا لكـرن الكوييت
 هم بعد :ؤ مساأ ةيتمش السادن اآل

و أو مكافـان ماليـة أبـدون أجـر  ًملــماعشـكلة الللنـة  ًضاءأ تو ىيو 
 نوع . يأمةاب  مش 

 رئيسا              حممد السيد/ ضاري برجس ضاري -1
 انئب الرئيس      الشيخ/ ًلي خليفة ًبدهللا الصباح    -2
 ًضوا      حسني اخلضراءًبد السيد/ فـمي فوزي  -3
 ًضوا           السيد/ هيثم حسني ًباس ابرون      -4
 ًضوا                           اءاعرط سامل  السيد/ سامل زايد -5

 مادن اثلثة 
اعــادن الثانيــة اختــاذ كــ  مــا يلــزم مــش  يفواعــذكورن  ةتتــو ى الللنــة اعؤ)تــ

اجراءات لتنفيذ أحكام هـذا الةـرار ومتثيـ  دولـة الكويـت رايضـيا حمليـا 
 .وخارجيا 

 مادن رابعة
ــة العامــة للرايضــة اختــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة لال ســتالم تتــو ى اهليئ

 هومرافةــ هومنشــآت الســلةلكــرن  حتــاد الكــوييتوالكامــ  عةــر اال يالفــور 
وراق واحملاضـــر والبيـــاانت ومجيـــع العــــد واعســـتندات والســـلالت واأل

لكـرن  حتـاد الكـوييتواعنةوالت واالجـزن وكافة متعلةـات ونتلكـات اال
 . سلةلا

 مادن خامسة
لتحةيـــق أهـــداف  اختـــاذ مـــا يلـــزم مـــش إجـــراءات ةًلـــى الللنـــة اعؤ)تـــ 

   حتاد .ومصاحل اال
  مادن سادسة

، اجلريــدن الرمسيـــة  يفوينشــر  ، يعمــ  هبــذا الةـــرار مــش اتريــخ صـــدوره 
لــى اجلـــات اعختصــة  حكــام ،أمــا يتعــارض  معــه مــش   ويلغــى كــ  ًو

 الشأن . يبالغه لذو إو  هتنفيذ
                                       دارن  رئيس جملس اإل                            

 ًالم ووزير الدولة لشئون الشبابوزير اإل  
 الصباح احلمود السامل صباح سلمان

 
 هـ 1438صفر  9 : يفصدر 

  م 2016نوفمرب 9اعوافق :  

 2016( لسنة  950)رار ر)م  
 النموذجي لللنة األوعبية الكويتيةإبصدار النظام األساسي 

 رئيس جملس اإلدارن
 وزير اإلًالم ووزير الدولة لشئون الشباب

 -بعد االطالع: 
يف ـأن اهليئات الرايضية  1978( لسنة 42ًلى اعرسوم بةانون ر)م    -

 والةوانني اععدلة،
لى الةانون ر)م    - يف ـأن تعدي  اعرسوم بةانون  2016( لسنة 34ًو

 اعشار إليه، 1978( لسنة 42ر)م  
لى الةانون ر)م   - يف ـأن إنشاء اهليئة العامة  2015( لسنة 97ًو

 للرايضة،
لى )رار جملس الوزراء ر)م    - بشأن تسمية  2015( لسنة 1206ًو

الوزير اعختص ابإلـراف ًلى وزير اإلًالم ووزير الدولة لشئون الشباب 
 اهليئة العامة للرايضة،

لى )رار جملس الوزراء ر)م    - بتشكي  جملس  2015( لسنة 1383ًو
 إدارن اهليئة العامة للرايضة،

لى الةرار ر)م   - إبصدار النظام األساسي  2007( لسنة 368ًو
 النموذجي لللنة األوعبية الكويتية،

لى حمضر اجتماع جملس إدارن اهل  - (  11يئة العامة للرايضة ر)م   ًو
 م9/11/2016اعنعةد بتاريخ 

 -)ـــــــــــــرر-
 مادن أو ى

يعم  أبحكام النظام األساسي النموذجي لللنة األوعبية الكويتية 
 اعرافق هلذا الةرار.

 مادن اثنية
ًلى الللنة األوعبية الكويتية أن حتتذي ابلنظام األساسي النموذجي 

الةرار وتعدي  نظامـا األساسي مبا يتفق معه، وذلك اعرافق هلذا 
لى الللنة األوعبية  خالل  ال ني يوما مش اتريخ العم  هبذا الةرار، ًو
الكويتية اختار اهليئة العامة للرايضة ابلنظام اععدل يف أول يوم ًم  

 اتل الًتماده مش اجلمعية العمومية غري العادية.
 مادن اثلثة

اعشار إليه، ويعم  هبذا الةرار  2007( لسنة 368يلغى الةرار ر)م  
 مش اتريخ نشره ابجلريدن الرمسية ، ويلغى ك  ما يتعارض مع أحكامه.

 
 رئيس جملس اإلدارن  

 وزير اإلًالم ووزير الدولة لشئون الشباب 
 سلمان صبـاح السـامل احلمـود الصباح

 هـ 1438صفر  9صدر يف: 
 م 2016نوفمرب  9اعوافق: 
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 2016النظام األساسي لللنة األوعبية الكويتية 
 الباب األول

 أتسيس الللنة 
 (1مادن  

ـــــة ًـــــام  ـــــة الكويتي ـــــة األوعبي ـــــت  1957أتسســـــت الللن ـــــة الكوي ومةرهـــــا مدين
وابـــــــرت يف تنفيـــــــذ مـامــــــــا ومســـــــئولياهتا حـــــــىت حظيـــــــت ابًـــــــرتاف الللنـــــــة 

 ، 1966األوعبية الدولية وفةاة للميثاق األوعب ًام 
يد ــر نظامـا األساسي طبةا ألحكام اعرسوم بةانون ر)م   ( لسنه 42وأًُ

 يف ـأن اهليئات الرايضية وتعديالته ، 1978
يد ــر نظامـا األساسي مبوجب الةرار ر)م    ، 2007( لسنة 368مث أًُ
يد ــر نظامـا األساسي مبوجب الةرار ر)م    ، 2013( لسنة 641مث أًُ

يــــد ــــــر نظامـــــا ا ألساســــي مبوجــــب )ــــرار جملــــس إدارن اهليئــــة العامــــة و)ــــد أًُ
    ( طبةـــــاة ألحكـــــام اعرســـــوم بةـــــانون ر)ـــــم     لســـــنةللرايضـــــة ر)ـــــم         ( 

ــــــات الرايضــــــية اععــــــدل مبوجــــــب أحكــــــام  1978( لســــــنة  42 يف ـــــــأن اهليئ
 .2016( لسنة  34الةانون ر)م      

 الباب الثاين
 تكويش الللنة وأهدافـا واختصاصاهتا

 (2 مــادن 
الللنـــــــة األوعبيـــــــة الكويتيـــــــة هيئـــــــة رايضـــــــية تتكـــــــون مـــــــش احتـــــــادات 
ـــــت  ـــــة الرايضـــــية اعتخصصـــــة ، ســـــواء كان ـــــات الرايضـــــية واألندي اللعب

الـــــــيت تـــــــديرها هـــــــذه االحتـــــــادات أو األنديـــــــة اعتخصصـــــــة  اللعبـــــــات
مدرجــــــــة يف الــــــــربام  األوعبيــــــــة أو غــــــــري مدرجــــــــة ، بةصــــــــد تنظــــــــيم 
ـــــــــف  ـــــــــني خمتل ـــــــــة ب وتنســـــــــيق وتطـــــــــوير األنشـــــــــطة الرايضـــــــــية األوعبي
ــــــــــع  ــــــــــة الرايضــــــــــية اعتخصصــــــــــة ورف االحتــــــــــادات الرايضــــــــــية واألندي

 مستواها الفين يف إطار السياسة العامة للدولة.
 (3مــادن  

 هتدف الللنة األوعبية الكويتية إ ى:
    احـــرتام مبـــادئ اعيثـــاق األوعـــب ، وتعزيـــز وتـــروي  الســـالم واعبـــادئ واعثـــ

األوعبيـة العليـا واعشـاركة يف كافـة األنشــطة الرايضـية واألوعبيـة ، ودًـم مشــاركة 
 اعرأن يف الرايضة.

  احملافظــة ًلــى الةواًــد واعبــادئ األوعبيـــة ابلتعــاون مــع االحتــادات الرايضـــية
واألنديـــــة الرايضـــــية اعتخصصـــــة ، ومســـــاندن ودًـــــم احلركـــــة األوعبيـــــة يف دولـــــة 

 الكويت. 
  اختــاذ مــا يلــزم مــش إجــراءات ضــد أي ـــك  مــش أـــكال التمييــز والعنــف يف

 الرايضة.
 ـــــــــة عكا ـــــــــة العاعي فحـــــــــة اعنشـــــــــطات  وادا( ، االلتـــــــــزام بةـــــــــوانني الوكال

ـــــوانني وإجـــــراءات  ـــــزام أبن سياســـــات و) ـــــتم مبوجبــــــا ضـــــمان االلت ـــــيت ي وال
ـــــــوانني  ـــــــع ) ـــــــة تتوافـــــــق م ـــــــة الكويتي ـــــــة األوعبي مكافحـــــــة اعنشـــــــطات لللن

  وادا(.
 (4مــادن  

لللنــة األوعبيــة الكويتيـــة وحــدها حــق متثيـــ  الكويــت يف الــدورات األوعبيـــة 
والةاريــة والعربيــة واإل)ليميــة ســواء أ)يمــت يف الكويــت أو خارجـــا ، ويكــون 

 -هلا بوجه خاص :
اعشــــــاركة يف نشــــــاطات الللنــــــة األوعبيــــــة الدوليــــــة واجمللــــــس األوعــــــب  .1

 األسيوي.
 اعتخصصة يف أداء رسالتـا. مساًدن االحتادات الرايضية واألندية .2
اإلًداد لأللعاب األوعبية والدورات الةارية والعربية واإل)ليمية ،  .3

واالـرتاك فيـا طبةاة للةواًد واألنظمة اعةررن يف الللنة األوعبية الدولية ، 
 واختيار نثلي دولة الكويت فيـا.

مـــــا تةـــــرر  تنظــــيم الـــــدورات األوعبيـــــة والةاريـــــة والعربيـــــة واإل)ليميـــــة إذا .4
 إ)امتـا يف الكويت طبةاة للةواًد والنظم األوعبية.

ــــة الوطنيــــة األًضــــاء يف الللنــــة  .5 ــــق العال)ــــات مــــع الللــــان األوعبي تو ي
ـــادل الرايضـــي  ـــة ، وتشـــليع التب ـــات الرايضـــية الدولي ـــة واهليئ األوعبيـــة الدولي

 الدويل .
اجمـــا االـــرتاك مــع االحتــادات الرايضــية واالنديــة اعتخصصــة يف وضــع بر  .6

 اخلاصة ابلنشاط األوعب والةاري والعريب واإل)ليمي.
اختــاذ كافــة اجلـــود اعمكنــة لتفعيــ  مشــاركة الفــرق واالحتــادات الرايضــية  .7

 واألندية اعتخصصة الوطنية يف االنشطة واعسابةات األوعبية.
اختــاذ كافــة االجــراءات والســب  الــيت تضــمش اســتمرار النشــاط الرايضــي  .8

المتنـــاع ًـــش الةيـــام أبيـــة اجـــراءات مـــش ــــاهنا اإلضـــرار ابلرايضـــة أوعبيـــاة ، وا
 الكويتية أو التأ ري سلباة ًلى مشاركتـا األوعبية.

 (5مــادن  
ـــــة دون غريهـــــا حـــــق محـــــ  واســـــتعمال واســـــتغالل  ـــــة الكويتي ـــــة األوعبي لللن
الشـــــارات والعالمـــــات والشـــــعارات األوعبيـــــة اععـــــرتف هبـــــا طبةـــــاة للةواًـــــد 

 يف اعيثاق األوعب. اعنصوص ًليـا 
وال  ـــــوز ألي هيئـــــة أن تتســـــمى ابســـــم الللنـــــة األوعبيـــــة الكويتيـــــة ، كمـــــا 
ال  ــــــوز اســــــتعمال هــــــذا االســــــم يف تســــــمية حمــــــ  أو ًمــــــ  أو بضــــــاًة ،  
أو اســــــتعمال أو صــــــنع ـــــــارهتا أو ًالماهتــــــا أو اال ــــــار فيـــــــا بغــــــري اذن 

 منـا .
 الباب الثالث

روطـاًضوية الللنة األوعبية   الكويتية ـو
 (6مادن  

تكـــــــون ًضـــــــوية الللنـــــــة مـــــــش احتـــــــادات اللعبـــــــات الرايضـــــــية واألنديـــــــة 
الرايضــــــــية اعتخصصــــــــة ، ســــــــواء كانــــــــت اللعبــــــــات الــــــــيت تــــــــديرها هــــــــذه 
ـــــة أو غـــــري  ـــــربام  األوعبي ـــــة اعتخصصـــــة مدرجـــــة يف ال االحتـــــادات أو األندي

 مدرجة.
صـــص يطلـــب و ـــب أن تتـــوافر يف كـــ  احتـــاد رايضـــي أو اندي رايضـــي متخ

 ًضوية الللنة مجيع الشروط الةانونية اخلاصة بتكوينه واــاره.
 (7مادن  

تةــدم طلبــات انضــمام االحتــاد الرايضــي أو النــادي الرايضــي اعتخصــص إ ى 
الللنــة ، وذلــك ًلــى النمــوذ  اععــد هلــذا الغــرض ، ًلــى أن يُرفــق ابلطلــب 

 اعستندات األتية :
ادي الرايضي اعتخصص واتريخ بيان مبةر االحتاد الرايضي أو الن .1

ـره.  أتسيسه ـو
  أمساء رئيس وأًضاء جملس اإلدارن. .2
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 نسخة من النظام األساسي. .3
 بيان بأعضاء جمعيته العمومية. .4

 (8مادة )
 إجراءات طلب العضوية الجديدة

تقـــــــدم طلضـــــــات العضـــــــوية باســـــــة الســـــــكرتير العـــــــام إلـــــــ  ســـــــكرتا ية  .1
 اللجنة خالل مواعيد الدوام الرسمي للجنة.

علــــ  الســــكرتير العــــام عــــرع طلضــــات العضــــوية علــــ  مجلــــ   يجــــب .2
ـــين يومـــا   ـــة لتقـــدية الجلـــب وبمـــا ً يجـــاو   ال  اإلدا ة فـــي اول جلســـة تالي
للضــت في ــا ي وفــي حالــة الــرفل تو عــدم الضــت يجــب علــ  مجلــ  اإلدا ة 
دعوة الجمعية العمومية غير العادية خالل خمسة عشـر يومـا  وعـرع طلـب 

ــة  للفصــف فيــه يالعضــوية بتقريــر مســضب  ــة  فــل الجمعيــة العمومي وفــي حال
يجـــب تن يكـــون القـــرا  مســـضضا ي ويجـــو  لمـــن  فـــل طلـــب عضـــويته إعـــادة 

 تقدية الجلب بعد  وال تسضاب هذا الرفل. 
فــــي حالــــة لضــــول الجلــــب تــــرد تلدميــــة العضــــوية إلــــ  تــــا ي  تقــــدية   .3

ــــا ي   الجلــــب ي وي خجــــر مقــــدم الجلــــب خــــالل خمســــة عشــــر يومــــا  مــــن ت
ــــــول  ــــــ  ســــــداد  ســــــمي لض ــــــ  طالــــــب العضــــــوية المضــــــاد ة إل طلضــــــه ي وعل

ــــه   ــــا ي  إخجــــا   بقضــــول طلض القضــــول واًكــــتراث خــــالل  ال ــــين يومــــا  مــــن ت
 وإً ا عتضرت الموافقة كأن لة تكن.

 (9مــادة )
 واجضات العضوية

العمــــف علــــ  تاقيــــن تهــــدال اللجنــــة وتجنــــب كــــف مــــا يضــــر بكيان ــــا  .1
 تو ما يسئ إل  سمعت ا.

النظـام األساســي للجنـة ولوا ا ــا الداخليـة وتنفيــذ لـرا ات كــف اًلتـاام ب .2
 من الجمعية العمومية ومجل  اإلدا ة.

ســـداد اًكـــتراكات الســــنوية فـــي الموعـــد الماــــدد بالنظـــام األساســــي  .3
 للجنة.

تجنب إ ا ة النااعات الدينية تو السياسية تو إ ا ة العصضيات الجا فية  .4
 تو العنصرية تو المذهضية.

ـــة بكـــف مـــا يجـــرت مـــن تعـــديف علـــ  عضـــوية المضـــاد ة  .5 ـــ  إخجـــا  اللجن إل
 مجل  إدا ته ي تو نظامه األساسي بعد إك ا  .

 اًلتاام بجميع الواجضات األخرى الناكئة عن هذا النظام. .6
 (10مـادة )

 إسقاط العضوية 
يجـــــــــــو  لمجلـــــــــــ  إدا ة اللجنـــــــــــة تن يصـــــــــــد  لـــــــــــرا ا   ـــــــــــد ت  مـــــــــــن 

 ضـــــــت انـــــــه خـــــــال  تعضـــــــا  ا بمـــــــا فـــــــي  لـــــــ  إســـــــقاط العضـــــــوية إ ا 
ــــــــه وســــــــما   ــــــــ  بعــــــــد التاقيــــــــن فيمــــــــا نســــــــب إلي هــــــــذا النظــــــــام ي و ل
تلـــــــــوال ممثلـــــــــي الـــــــــدفا  عنـــــــــه ي ويكـــــــــون لـــــــــرا  إســـــــــقاط العضـــــــــوية 
ــــــــــــــة  لثــــــــــــــي تعضــــــــــــــاء مجلــــــــــــــ  اإلدا ة ي ًو يكــــــــــــــون لــــــــــــــرا   بأغلضي
ـــــــــر  ـــــــــة غي ـــــــــة العمومي ـــــــــه الجمعي ـــــــــ  تصـــــــــاد  علي اإلســـــــــقاط نافـــــــــذا  حت

 العادية.

 الضاب الرابع
 الجمعية العمومية

 األول الفصف
 الجمعية العمومية العادية

 (11مادة )
تجتمـع الجمعيـة العموميـة للجنــة اجتماعـا  عاديـا  سـنويا  بعــد  ال ـين يومـا  مــن 
تا ي  انت ـاء السـنة الماليـة للجنـة ولضـف مضـي تسـعين يومـا  مـن هـذا التـا ي  
فــي موعــد ياــدد  مجلــ  اإلدا ة ي ويقــوم الســكرتير العــام ب خجــا  تعضــاء 

العموميـــة لضـــف الموعـــد الماـــدد لالجتمـــا  بخمســـة وت بعـــين يومـــا  الجمعيـــة 
عل  األلف ي وتوجيه الـدعوة لاضـو  اًجتمـا  لضـف الموعـد بخمسـة عشـر 
يوما  عل  األلف بكتـاب مسـجف يضـين فيـه تـا ي  وموعـد ومكـان اًجتمـا  ي 

 وي رفن به  اآلتي :
 جدول تعمال اًجتما . .1
 تقرير تعمال مجل  اإلدا ة السنو . .2
 الاساب الختامي للسنه المالية المنت ية وتقرير مرالب الاسابات. .3
 خجة عمف اللجنة و مشرو  مياانية السنة التالية. .4
لضف موعد اًجتما  بخمسة  اًلتراحات المقدمة إل  مجل  اإلدا ةي .5

وعشرين يوما  عل   األلفي من تعضاء المجل  تو من تعضاء الجمعية 
  الذين ل ة حن حضو  اًجتما .

ــــــه  .6 تســــــماء مرالضــــــي الاســــــابات المركــــــاين لتعيــــــين تحــــــدهة ي وتتعاب
 السنوية المقترحة.

 كش  بأسماء األعضاء الذين يان ل ة حضو  اًجتما . .7
 (12مادة )

 تختص الجمعية العمومية العادية السنوية بالنظر في المسا ف التالية :
 تقرير مجل  اإلدا ة عن تعماله في السنة المالية المنت ية. .1
المياانيـــــة والاســـــاب الختـــــامي عـــــن الســـــنة الماليـــــة المنت يـــــة وتقريـــــر  .2

 مرالب الاسابات.
 خجة عمف اللجنة ومشرو  المياانية المقترحة للسنة المالية التالية. .3
لضف موعد اًجتما  بخمسة  اًلتراحات المقدمة إل  مجل  اإلدا ةي .4

وعشرين يوما  عل  األلفي من تعضاء المجل  تو من تعضاء الجمعية 
 الذين ل ة الان حضو  اًجتما . 

تعيين مرالب حسابات معتمد للسنة المالية التالية وتاديد تتعابه  .5
 السنوية.

تشكيف لجنة ماايدة لمرالضة صاة انعقاد اجتماعات الجمعيات  .6
  ماا رها.العمومية وتدلين 

 (13مادة )
يكــــون اجتمــــا  الجمعيــــة العموميــــة العاديــــة صــــاياا  إ ا حضــــرته األغلضيــــة 
المجلقــة مــن األعضــاء الــذين ل ــة حــن حضــو  اًجتمــا  ي فــ  ا لــة يكتمــف 
هــذا العـــدد فـــي الموعـــد الماـــدد يدجـــف اًجتمـــا  لمـــدة ســـاعة ي فـــ  ا لـــة 

  الســكرتير يكتمــف العــدد يدجــف اًجتمــا  لمــدة ســضعة تيــام ي ويجــب علــ
ء األعضــاء ي خــالل الثال ــة تيــام التاليــة علــ   العــام توجيــه الــدعوة إلــ  هــًد
ـــذ   ـــد لالجتمـــا  ي ال ـــه الموعـــد الجدي ـــا  في ـــر ي بخجـــاب مســـجف مضين ًكث ا
يكــون عند ــذ صــاياا  إ ا حضــر   لــل األعضــاء الــذين ل ــة حــن حضــو  

 اًجتما  عل  األلف.
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 (14مادة )
العاديــــة صــــاياة باألغلضيــــة المجلقــــة  تكــــون لــــرا ات الجمعيــــة العموميــــة

ألصــــوات األعضــــاء الاا ــــرين ي فــــا ا تســــاوت اًصــــوات فــــي امــــر مــــن 
اًمـــــو  المعرو ـــــة علـــــ  جـــــدول اًعمـــــال يرجـــــأ الضـــــت فيـــــه إلـــــ  ن ايـــــة 
اًجتمــــــا  ي ويعـــــــاد التصــــــويت عليـــــــه فــــــ  ا تســـــــاوت األصــــــوات يعتضـــــــر 

 المو و  مرفو ا  .
 (15مادة )

العموميــــــة العاديــــــة صــــــاياا  فــــــال يــــــد ر فــــــي إ ا بــــــدت اجتمــــــا  الجمعيــــــة 
صـــــــاة القـــــــرا ات التـــــــي تصـــــــد  ي انســـــــااب ت  عـــــــدد مـــــــن األعضـــــــاء 
الاا ـــــرين ي بشـــــرط تً يقـــــف عـــــدد الاا ـــــرين فـــــي الجمعيـــــة العموميـــــة 
ـــــــة ولـــــــت التصـــــــويت عـــــــن  لـــــــل األعضـــــــاء الـــــــذين ياـــــــن ل ـــــــة  العادي

 الاضو .
 الفصف الثاني

 الجمعية العمومية غير العادية
 (16مادة )

د مجلـــــ  اإلدا ة موعــــدا  لـــــدعوة الجمعيــــة العموميـــــة غيــــر العاديـــــة ياــــد 
خــــــالل  للنظــــــر فــــــي إحــــــدى المســــــا ف المختصــــــة بنظرهــــــا ي لالنعقــــــاد ي

مــــن تــــا ي  تقــــدية طلــــب إليــــه بــــذل   خمســــة عشــــر يومــــا  علــــ  األكثــــر
 في ت  من الاالتين التاليتين :

 إ ا طلب منه  ل   لل تعضاء مجل  اإلدا ة. .1
مـــــــــــــــن تعضـــــــــــــــاء الجمعيـــــــــــــــة  %20إ ا طلـــــــــــــــب منـــــــــــــــه  لـــــــــــــــ   .2

 .العمومية الذين يان ل ة حضو  هذا اًجتما 
ويوجــــه الســــكرتير العــــام الــــدعوة إلــــ  األعضــــاء الــــذين ل ــــة حــــن حضــــو  

 اًجتما .
ــــد موعــــد دعــــوة الجمعيــــة العموميــــة  ــــا ا لــــة يقــــة مجلــــ  اإلدا ة بتادي ف
ــــــد  ــــــب تادي ــــــدمي الجل ــــــاد خــــــالل المــــــدة الماــــــددة ي ياــــــن لمق لالنعق

خــــالل الخمســــة عشــــر يومــــا  التاليــــة دعوة لالجتمــــا  الموعــــد وتوجيــــه الــــ
 للمدة المقر ة لمجل  اإلدا ة وإً سقط الجلب.

تا ي  اًجتما   و موعد  و مكانه و وف  جميع األحوال يضين في الدعوة 
ي وتضلغ الدعوة بخجاب مسجف لألعضاء لضف تسضو  عل   الغرع منه

 األلف من التا ي  المادد لالجتما  .
 (17مادة )

 -تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسا ف التالية :
 المسا ف التي ً تختص ب ا الجمعية العمومية العادية. .1
( من هذا 40 لة ) المادةمضاكرة اًختصاصات المشا  إلي ا في  .2

 النظام.
النظر في اًستقاًت المسضضة المقدمة من بعل تو كف تعضاء  .3

 مجل  اإلدا ة.
اإلدا ة تو اسقاط العضوية بقرا  مسضب عن كف تعضاء  حف مجل  .4

مجل  اًدا ة تو اغلضيت ة تو بعض ة بسضب مخالفة النظام األساسي 
 للجنة تو القوانين  ات الصلة.

 تعديف النظام األساسي للجنة.  .5
إعادة النظر في تقرير مجل  اإلدا ة ومياانية اللجنة والاساب  .6

 ية في حالة عدم اعتماد الجمعية الختامي عن السنة المالية المنت

العمومية العادية أل  من ةي ف  ا جاء لرا  الجمعية العمومية غير العادية 
مخالفا  لقرا  الجمعية العمومية العادية اعتضر  ل  تقريرا  بالثقة في مجل  
اإلدا ة ي تما إ ا جاء لرا ها مديدا  لقرا  الجمعية العمومية العادية ترتب 

 اط مجل  اإلدا ة من تا ي  انعقاد هذ  الجمعية.عل   ل  إسق
ـــــــ   .7 ـــــــ  لـــــــرا  إســـــــقاط العضـــــــوية الصـــــــاد  مـــــــن مجل المصـــــــادلة عل

 ( من هذا النظام.10 لة ) للمادةاًدا ة وفقا  
 تاديد ليمة  سوم لضول األعضاء و سوم اًكتراكات السنوية.  .8
 الضت في طلضات العضوية في حالة  فض ا من مجل  اإلدا ة. .9

العضــوية عــن كــف تعضــاء مجلــ   إســقاطمجلــ  اًدا ة تو  فــي حالــة حــف
تو اًغلضيـــــة المجلقـــــة ألعضـــــاء المجلـــــ  تو لضـــــول اًســـــتقاًت   اإلدا ة

اًغلضيــــة المجلقــــة ألعضــــاء  توالمســــضضة مــــن كــــف تعضــــاء مجلــــ  اًدا ة 
( مـــن هـــذ  المــــادة ي  6ي  4ي  3الضنـــود ت لـــام ) ألحكـــاموفقـــا المجلـــ   

لجنـة مدلتـة  -فـي  ات اًجتمـا   -ر العاديـة تشكف الجمعية العمومية غيـ
تكــون ل ــا  صــالحيات مجلــ  اإلدا ة مــن خمســة تعضــاء مــن اًتاــادات 
الريا ـــية األولمضيـــة  واًنديـــة المتخصصـــة األولمضيـــة مـــن تعضـــاء الجمعيـــة 
العموميــة للجنــة ي لــي  مــن بيــن ة تعضــاء المجلــ  المناــف تو األعضــاء 

ســتقالت ةي وعلــ  هــذ  اللجنــة اخجــا  الــذين ت ســقجت عضــويت ة تو ل ضلــت ا
تعضــاء الجمعيــة العموميــة خــالل خمســة عشــر يومــا  ًختيــا  ممثلي ــا فــي 

( مــن 29)   المــادة  لــة( مــن 1مجلــ  اإلدا ة وفقــا  لاكــة الضنــد  لــة ) 
ي ويكمف المجلـ  المنتخـب المـدة المتضقيـة لمجلـ  اإلدا ة ي النظام هذا 

عــــن ســــتة تكــــ ري وإً اســــتمرت علـــ  تً تقــــف المــــدة المتضقيــــة للمجلــــ  
اللجنة في مضاكـرة صـالحيت ا حتـ  اجـراء انتخابـات الـدو ة التاليـة لمجلـ  

 اإلدا ة.
ــــــذين ت ســــــقجت  ًو يجــــــو  ألعضــــــاء المجلــــــ  المناــــــف تو األعضــــــاء ال

( 6ي  4ي  3ت لــام ) ألحكــام الضنــودي وفقــا  عضــويت ة تو ل ضلــت اســتقاًت ة
تاــادات تو األنديــة المتخصصــة إعــادة تركــيا ة مــن اًمــن هــذ  المــادة ي 

 التكميلية للمجل  تو للدو ة التالية له تي ما تلرب للدو ة
 (18مادة )

ً يجــو  عقــد جمعيــة عموميــة غيــر عاديــة للنظــر فــي مو ــو  ســضن الفصــف 
 فيه من جمعية مما لة إً بعد مض  ستة تك ر عل  تا ي  الفصف فيه.

 (19مادة )
ة غيـــــــــر العاديـــــــــة صــــــــــاياا  إً ً يكـــــــــون انعقـــــــــاد الجمعيـــــــــة العموميــــــــــ

إ ا حضـــــــرها  لثـــــــا األعضـــــــاء الـــــــذين ياـــــــن ل ـــــــة الاضـــــــو ي فـــــــ  ا لـــــــة 
يكتمــــــــــف هــــــــــذا العــــــــــدد فــــــــــي الموعــــــــــد الماــــــــــدد يدجــــــــــف اًجتمــــــــــا  
لمــــــــدة ســــــــاعة ي فــــــــ  ا لــــــــة يكتمــــــــف العــــــــدد يدجــــــــف اًجتمــــــــا  لمــــــــدة 
ــــــــدعوة لالجتمــــــــا   ــــــــن وجــــــــه ال ــــــــ  م ــــــــة ي ويجــــــــب عل ــــــــام تالي ســــــــضعة تي

ــــــــــــام التا ــــــــــــة تي ــــــــــــه األول ي خــــــــــــالل الثال  ــــــــــــري توجي ــــــــــــ  األكث ــــــــــــة عل لي
ء األعضــــــــــاء بخجــــــــــاب مســــــــــجف مضينــــــــــا  فيــــــــــه  الــــــــــدعوة إلــــــــــ  هــــــــــًد
الموعــــــــــد الجديــــــــــد لالجتمــــــــــا  ي الــــــــــذ  يكــــــــــون عند ــــــــــذ صــــــــــاياا  
ــــــــن األعضــــــــاء الــــــــذين ياــــــــن ل ــــــــة  ــــــــة المجلقــــــــة م إ ا حضــــــــرته األغلضي
الاضــــــــــو ي وتصــــــــــد  الجمعيــــــــــة العموميــــــــــة غيــــــــــر العاديــــــــــة لرا ات ــــــــــا 

 بأغلضية  لثي عدد األعضاء الاا رين .
 (20مادة )

إ ا بــــدت اجتمــــا  الجمعيــــة العموميــــة غيــــر العاديــــة صــــاياا  فــــال يــــد ر فــــي 
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صـــــــاة القــــــــرا ات التــــــــي تصــــــــد  انســــــــااب ت  عــــــــدد مــــــــن األعضــــــــاء 
الاا ـــــريني بشـــــرط تً يقـــــف عـــــدد الاا ـــــرين فـــــي الجمعيـــــة العموميـــــة 
غيــــــر العاديــــــة ولــــــت التصــــــويت عــــــن األغلضيــــــة المجلقــــــة مــــــن األعضــــــاء 

 الذين يان ل ة الاضو .
 الفصف الثالل

 غير العادية( –تحكام عامة للجمعيات العمومية )عادية 
 (21مادة )
 تتكون الجمعية العمومية للجنة من:

ممثــف واحــد عــن كــف اتاــاد  يا ــي تو نــاد   يا ــي متخصــص عضــو  .1
فـــي اللجنـــة ي ويشـــترط لاضـــو  الممثـــف اجتماعـــات الجمعيـــة العموميـــة تن 

ــــذ  يمثلــــه  يكــــون اًتاــــاد الريا ــــي الريا ــــي ــــاد  المتخصــــص ال تو الن
مســـددا  ًكـــتراكاته الســـنوية ي ويجـــب تن يكـــون الممثـــف معتمـــدا  بموجـــب  
كتــــاب  ســــمي مــــن اًتاــــاد الريا ــــي تو النــــاد  الريا ــــي المتخصــــص ي 

 ويكون لكف من ة حن التصويت.
ــة مــن الكــويتيين  .2 ول ــة  -تن وجــدوا  -تعضــاء اللجنــة األولمضيــة الدولي

 .حن التصويت
 جنة الالعضين وله حن التصويت.ممثف ل .3
 ممثلة لجنة المرتة ول ا حن التصويت. .4

وياــــــن ألعضـــــــاء مجلـــــــ  إدا ة اللجنـــــــة حضـــــــو  اجتماعـــــــات الجمعيـــــــة 
 العمومية  دون تن يكون ل ة حن التصويت.

 (22مادة )
ً يجو  للجمعية العمومية تن تنظر في غير المسا ف المد جة عل  

معية العمومية الذى يتأخر عن جدول تعمال ا ي ًو يجو  لعضو الج
الاضو  في الموعد المادد تن ينالش ما صد  عن الجمعية العمومية 

 من لرا ات ت ناء غيابه.
 (23مادة )

ـــة كخصـــيا  وعلنيـــا  ي  يكـــون التصـــويت فـــي اجتماعـــات الجمعيـــات العمومي
وعند التصـويت علـ  المسـا ف المتعلقـة بـدو ات األلعـاب األولمضيـة ف نـه ً 

ـــــــة الريا ـــــــية  يعتـــــــد إً ـــــــات الريا ـــــــية واألندي بأصـــــــوات اتاـــــــادات اللعض
 المتخصصة المد جة في الضرنامج األولمضي.

 (24مادة )
إ ا اجتمعـــت الجمعيـــة العموميـــة وحالـــت وـــرول ل ريـــة دون إتمـــام جـــدول 
األعمــال ي ترفـــع الجلســـة ويعتضـــر اًجتمــا  مســـتمرا  علـــ  تن يســـتأن  فـــي 

بـــالي المو ـــوعات المد جـــة علـــ   موعـــد ً يتجـــاو  ســـضعة تيـــام للنظـــر فـــي
 جدول األعمال.

وياــــــدد الــــــر ي  لضــــــف  فــــــع الجلســــــة موعــــــد وتــــــا ي  ومكــــــان انعقــــــاد 
ــــــ  تن يقــــــوم  الســــــكرتير العــــــام خــــــالل اليــــــومين  اًجتمــــــا  الثــــــاني ي عل
التـــــــاليين علـــــــ  األكثـــــــر بتوجيـــــــه الـــــــدعوة ألعضـــــــاء الجمعيـــــــة العموميـــــــة 

ـــــا ي  ومكـــــان انع ـــــه موعـــــد وت ـــــا  ب قـــــاد اًجتمـــــا  بخجـــــاب مســـــجف ي مضين
ـــــــــي اتخـــــــــذت فـــــــــي اًجتمـــــــــا  األول  ـــــــــر القـــــــــرا ات الت ـــــــــدي وتعتض الجدي

 صاياة ونافذة.
 (25مادة )

إ ا حالت تية ورول ل رية دون اجتما  الجمعية العمومية في الموعد 
المادد ي وجب عل  السكرتير العام إخجا  األعضاء كتابة  بتا ي  وموعد 

سضعة تيام من الموعد السابن ي ومكان اًجتما  الجديد في موعد تلصا  
 ًو يجو  في هذ  الاالة إجراء ت  تعديف عل  جدول األعمال.

 (26مادة )
فــي جميــع األحــوال التــي تدجــف في ــا اجتماعــات الجمعيــة العموميــة يقتصــر 
الاضــو  في ــا علــ  األعضــاء الــذين كــان ل ــة حــن حضــو  اًجتمــا  األول 

 دون غيرهة.
 (27مادة )

ــــــي  مجلــــــ  اإلدا ة تو نا ضــــــه يــــــرتا اجتماعــــــات ال جمعيــــــة العموميــــــة   
ـــــر ي  ي تو مـــــن يكـــــون مجلـــــ  اًدا ة لـــــد اختـــــا    ـــــة غيـــــاب ال فـــــي حال
ــــ   ــــه ي وف ــــر ي  و نا ض ــــاب ال ــــة غي ــــي حال ــــ  ف ــــذل  مــــن تعضــــاء المجل ل
حالـــــة عـــــدم وجـــــود ت  مـــــن المـــــذكو ين يتـــــرتا اًجتمـــــا  تكضـــــر تعضـــــاء 

العــــــام تو مــــــن  الجمعيــــــة العموميــــــة الاا ــــــرين ســــــنا  ي ويقــــــوم الســــــكرتير
يختــــــــــا   مجلــــــــــ  اإلدا ة بأعمــــــــــال الســــــــــكرتا ية فــــــــــي حالــــــــــة غيــــــــــاب 
ــــة  ــــة عــــدم وجــــود ت  مــــن المــــذكو ين تختــــا  الجمعي الســــكرتيري وفــــي حال

 العمومية من بين تعضا  ا من يقوم بأعمال السكرتا ية.
إ سال نسخة من ماا ر اجتماعات السكرتير العام ويجب عل  

معية العمومية للجنة األولمضية الكويتية الجمعية العمومية إل  تعضاء الج
 و ل  خالل سضعة تيام من تا ي  اًجتما .

 (28مادة )
ـــــــــة فـــــــــي كـــــــــف  ـــــــــة األولمضي ـــــــــة للجن ـــــــــة العادي ـــــــــة العمومي ت شـــــــــكف الجمعي
ـــــــة  ـــــــين تعضـــــــا  ا لمرالض ـــــــدة مـــــــن ب ـــــــة مااي اجتمـــــــا  ســـــــنو  ل ـــــــا ي لجن
ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــة للجن ـــــــــــــــات العمومي صـــــــــــــــاة انعقـــــــــــــــاد اجتماعـــــــــــــــات الجمعي

غيــــــــــــر العاديــــــــــــة ( وتــــــــــــدلين ماا ــــــــــــرها ي  –ة األولمضيــــــــــــة ) العاديــــــــــــ
 دون تن يكون ل ة حن المنالشة تو التصويت.
 الضاب الخام 
 مجل  اإلدا ة
 الفصف األول

 تشكيف مجل  اًدا ة
 (29مادة )

 يدير كدون اللجنة مجل  إدا ة لدو ة مدت ا ت بع سنواتي يتكون من 
عدد من األعضاء يساوى عدد اًتاادات الريا ية األولمضية وعدد  .1

األندية الريا ية المتخصصة األولمضيةي بايل يكون لكف اتااد  يا ي 
تولمضي وكف ناد   يا ي متخصص تولمضي ممثف واحد يتة اختيا   من 
بين تعضاء مجل  إدا ة اًتااد اومن بين تعضاء مجل  ادا ة الناد  

 خصص. المتالريا ي 
 تعضاء اللجنة األولمضية الدولية من الكويتيين ي تن وجدوا. .2
   ي  لجنة الالعضين. .3
 لجنة المرتة. ة  يس .4

إ ا فقد عضو مجل  إدا ة اللجنة األولمضية تحد الشروط التي تركح 
 عل  تساس ا تسقط عضويته من مجل  إدا ة اللجنة. 

من تا ي  الفعف ويجب عل  مجل  اإلدا ة إصدا  لرا  ب سقاط العضوية 
المسضب للسقوط ي عل  تن يتة إخجا  العضو ب ذا القرا  بخجاب 

 مسجف خالل سضعة تيام من تا ي  صدو  .
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 (30مادة )
ـــــن  ـــــر ألى ســـــضب م ـــــ  اإلدا ة تو اكث إ ا خـــــال مقعـــــد احـــــد تعضـــــاء مجل
األســضاب ي يجــب علــ  مجلــ  ادا ة اللجنــة خــالل ســضعة تيــام مــن تــا ي  

ــــة واألخلــــو المقعــــد اخجــــا  اًتاــــا نديــــة الريا ــــية دات الريا ــــية األولمضي
المتخصصـــة األولمضيـــة الـــذين خلـــت مقاعـــدهة ًختيـــا  مـــن ياـــف مال ـــة 

 وفقا  لألحكام المنصوص علي ا في هذا النظام.
( من هذا النظام ي ً 31مع مراعاة حكة الفقرة الثالثة من المادة  لة ) 

ال خلوها إً بعد يجو  اجراء انتخابات عل  المناصب القيادية  في ح
 مرو  خمسة عشر يوما  عل  تا ي  خلو المنصب.

ًو يان لنا ب الر ي  في حالة خلو منصب الر ي  تن يتركح للر اسة 
إً بعد تن يتقدم باستقالته من منصضهي عل  تن تجرى اًنتخابات عل  

 المنصضين معا .
 الفصف الثاني

 اجتماعات مجل  اإلدا ة
 (31مادة )

يعقــــــــد مجلــــــــ  إدا ة اللجنــــــــة اجتماعــــــــه اًول خــــــــالل اســــــــضوعين مــــــــن 
انتخـــــــاب مجـــــــال  إدا ات اًتاــــــــادات الريا ـــــــية األولمضيـــــــة واألنديــــــــة 
الريا ــــــية المتخصصــــــة األولمضيــــــة لممثلي ــــــا فــــــي عضــــــوية مجلــــــ  إدا ة 

 اللجنة. 
ويوجـــــه اكضـــــر األعضـــــاء ســـــنا  الـــــدعوة لضـــــف موعـــــد اًنعقـــــاد بســـــضعة ايـــــام  

ـــــة  ألعضـــــاء مجلـــــ   ـــــا ي  وموعـــــد كتاب اإلدا ة ي مو ـــــاا  ب ـــــا مكـــــان وت
وجــــــــدول تعمــــــــال اًجتمــــــــا  ي كمــــــــا يــــــــرتا الجلســــــــة األولــــــــ  لاــــــــين 

 انتخاب الر ي .
وينتخــــــب مجلــــــ  اإلدا ة ي فــــــي اول اجتمــــــا  لــــــه وبــــــاًلترا  الســــــر  ي 
ـــــين تعضـــــاء  ـــــ   مـــــن ب ـــــب الـــــر ي  ي و ل ـــــي  المجلـــــ  ونا  منصـــــضي   

( مــــــن  29ة  لــــــة ) ( مــــــن المــــــاد 1المجلــــــ  الــــــوا دين بالضنــــــد  لــــــة ) 
 هذا النظام.

و يعتضـــر فـــا اا  مـــن ياصـــف علـــ  اكضـــر عـــدد مـــن اًصـــوات ي وفـــي حالـــة 
 التساو   في عدد اًصوات تجرى القرعة لتاديد الفا ا.

ـــــر ي  ونا ضـــــه بعـــــد انتخاب مـــــا إً  و ً يجـــــو  إعـــــادة انتخـــــاب منصـــــضي ال
 بموافقة  ال ة ت با  تعضاء مجل  اإلدا ة عل  األلف.

تعضــــاء مجلــــ  ادا ة اللجنــــة تعمــــال ة بــــدون تجــــر تو مكافــــأة و يتــــول  
 من ت  نو .

 (32مادة )
يجتمــع مجلــ  إدا ة اللجنــة اجتماعــا  عاديــا  مــرة علــ  األلــف كــف كــ ر فــي 
موعـــد ياـــدد  الـــر ي ي   ويوجـــه الـــدعوة الســـكرتير العـــام بموجـــب كتـــاب 

دول  سمي لضف موعد اًجتمـا  بسـضعة ايـام علـ  األلـفي ويرفـن بالـدعوة جـ
تعمــال الجلســة والمــذكرات والتقــا ير الخاصــة بالمو ــوعات المد جــة فــي 
هــذا الجــدول مــا لــة يــر   ــي  مجلــ  اإلدا ة تأجيــف تو يــع ت  من ــا علــ  

 األعضاء إل  ولت الجلسة.
يجتمــع المجلــ  فــي حالــة الضــرو ة فــي غيــر المواعيــد العاديــة ي فــي موعــد 

ل  ال ـة تيـام مـن تـا ي  طلـب يادد  الر ي  دون التقيد بالمواعيـدي تو خـال
يقــدم إلــ  الــر ي  مــن  لــل تعضــاء المجلــ ي ويجــب تن يضــين فــي الجلــب 
الغرع من اًجتما  ي ف  ا لة يقة الـر ي  بتاديـد ميعـاد لالجتمـا  خـالل 

المـــدة المقـــر ة ي يكـــون لمقـــدمي الجلـــب تاديـــد ميعـــاد اًجتمـــا  وتوجيـــه 
 ر ة للر ي  وإً سقط الجلب.الدعوة خالل الثال ة تيام التالية للمدة المق

وفي جميع األحوال يجب تن يضين في الدعوة تا ي  اًجتما  وموعد  
 ومكانه.

وتمس  سكرتا ية اللجنة سجال  لقيد ماا ر اجتماعات المجل  ي 
ويولع عل  ماضر كف جلسة   يس ا و السكرتير العام ي كما تمس  

ا اته بايل يتة السكرتا ية مضضجة تدون في ا منالشات المجل  ولر 
تالوة القرا  الصاد  في المو و  لضف اًنتقال للمو و  التالي ي ويولع 
عل  المضضجة جميع األعضاء الاا ريني ويجب تن تتجابن القرا ات 

 الوا دة في ماضر اًجتما  مع ما و د في المضضجة.
ويجــــب علــــ  الســــكرتير العــــام إ ســــال نســــخة مــــن ماا ــــر اجتماعــــات 

ــــــــ ــــــــة مجلــــــــ  اًدا ة ال   تعضــــــــاء الجمعيــــــــة العموميــــــــة للجنــــــــة األولمضي
 و ل  خالل سضعة ايام من تا ي  اًجتما .

 (33مادة )
تكون اجتماعات مجل  اإلدا ة صاياة إ ا حضرت ا اًغلضية المجلقة 
لألعضاء ي ف  ا لة يكتمف هذا العدد يدجف اًجتما  إل  جلسة تخرى 

ي وتصد  لرا ات  تعقد خالل سضعة تيام من تا ي  اًجتما  األول
المجل  بأغلضية تصوات الاا رين ي ًو يجو  با  حال من اًحوال 
إصدا  لرا ات  إً باضو  اًغلضية المجلقة لعدد تعضاء المجل  ي 
ف  ا تساوت األصوات يرجح الجانب الذى منه   ي  الجلسة ي وتكون 

 القرا ات مصدلا  علي ا في حين ا.
يت بمجل  اًدا ة كخصيا  وعلنيا  إً وفي جميع اًحوال يكون التصو 

 في حالة اًنتخابات فيكون اًلترا  كخصيا  وسريا .
 (34مادة )
( 29( من المادة  لة ) 2ند  لة ) باستثناء األعضاء المشا  إلي ة في الض

من هذا النظام ي ي صد  مجل  اإلدا ة لرا ا  ب سقاط العضوية عن عضو 
المجل  الذ  يتخل  عن حضو   ال ة اجتماعات متتالية تو ستة عشر 
اجتماعا  متفرلا  من اجتماعات المجل  خالل الدو ة ي ما لة يكن 
تخلفه عن الاضو  بعذ  يقضله مجل  اإلدا ة تو بسضب مرع او سفر 

 هذا العضو ما يثضت  ل .  عل  تن يقدم
ًو يجو  إعادة تركيح العضو ي الم سقط عضويته وفقا  لاكة هذ  المادة 

 ي لشغف المقعد الشاغر.
 الفصف الثالل

 اختصاصات مجل  اًدا ة
 (35مادة )

 -يضاكر مجل  اإلدا ة اًختصاصات التالية :
هذا  ( من3العمف عل  تاقين تهدال اللجنة الوا دة في المادة  لة ) .1

 النظام.
تمثيف الكويت في الدو ات األولمضية و القا ية و العربية و اإللليمية  .2

واختيا  األلعاب التي تشترث في ا الكويت واعتماد تعضاء الفر  
 واإلدا يين.

إدا ة كدون اللجنة وتصري  تمو ها في حدود القانون والنظام  .3
 األساسي.

ة امو  اللجنة من و ع اللوا ح الداخلية والخجط الال مة لتنظي .4
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 النواحي اًدا ية والمالية والفنية طوال دو ته.
 تعيين و ان اء عمف كف من السكرتير العام والمدير المالي. .5
تعيين وترلية العاملين باللجنة وتاديد مرتضات ة ي و توليع الجااءات  .6

 علي ة و فصل ة.
ل اعتماد العقود واًتفاليات التي تضرم باسة اللجنة واعتماد صر  .7

 المضالغ الال مة لتسيير تعمال ا وفقا ألحكام اللوا ح المالية.
 تشكيف اللجان وتاديد اختصاصات ا. .8
تشكيف ماكمة تاكية  يا ية للنظر في الخالفات المتعلقة  .9

 بالنشاط الريا ي.
غير العادية (  –تاديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية ) العادية  .10

 وفقا  ألحكام هذا النظام.
مراجعة واعتماد التقرير السنو  عن نواحي النشاطات المختلفة  .11

للجنة ي ومراجعة واعتماد الاساب الختامي للسنة المالية المنت ية ي 
ومشرو  المياانية وخجة عمف اللجنة للسنة المالية التالية لضف عر  ا 

 عل  الجمعية العمومية . 
ة الرفل تو  فل طلضات العضوية ي عل  تن تعرع في حال لضول .12

 عل  الجمعية العمومية غير العادية بتقرير مسضب.
اسقاط العضوية عن ت  اتااد تو نادى متخصص بعد مصادلة  .13

 الجمعية العمومية غير العادية.
تركيح مرالب حسابات معتمد تو تكثر للجمعية العمومية لتعيينه  .14

 وتاديد اتعابه السنوية.
 التوصية بتعديف النظام األساسي. .15
  ات الجمعية العمومية.تنفيذ لرا .16
تكلي  ت  من تعضاء مجل  اإلدا ة بمضاكرة اختصاصات   ي   .17

 المجل  و نا ضه في حال غياب ما.
تكلي  ت  من تعضاء مجل  اإلدا ة لتمثيف المجل  في  .18

 اًجتماعات والمناسضات الريا ية.
تكلي  من يرا  مناسضا  للقيام بأعمال السكرتير العام والمدير  .19

 الة غياب ما تو تعذ  ليام ما بأعمال ما.المالي في ح
الضت في طلضات اًستقالة غير المسضضة من ت  عدد ً يمثف  .20

اًغلضية المجلقة لمجل  اإلدا ة سواء كانوا منفردين تو مجتمعين ي ًو 
يجو  لمن ل ضلت استقالته تن يتقدم بجلب تركيح نفسه لالنتخابات 

 له تي ما تلرب.التكميلية للمجل  تو للدو ة التالية 
إسقاط العضوية عن عضو مجل  اإلدا ة الذ  يتخل  عن حضو   .21

 ( من هذا النظام.34اجتماعات المجل  طضقا  للمادة  لة )
الفصف في الشكاوى التي تقدم من اًتاادات الريا ية واًندية  .22

الريا ية المتخصصة األعضاء في اللجنة عن تية مسا ف متعلقة باأللعاب 
 لعمف عل  إ الة تسضاب ا.األولمضية وا

مساعدة اًتاادات الريا ية واألندية الريا ية المتخصصة  .23
 األعضاء في اللجنة عل  تداء  سالت ا.

 التصدين عل  ماا ر اًجتما  بذات الجلسة. .24
تعضاء مجل  اًدا ة مسدولين مسدولية تضامنية عما يصد  عن 

 المجل  من اعمال تو لرا ات.
ي مضاكرته ًختصاصاته اًستعانة بمن يرى ي ويجو  لمجل  اإلدا ة ف
 ويكون  تي ة استشا يَا.

 الفصف الرابع
 اختصاصات   ي  مجل  اًدا ة

 (36مادة )
 -يختص   ي  مجل  اإلدا ة بما يلي:

 حن تمثيف اللجنة األولمضية امام القضاء و تمام الغير. .1
العادية ( غير  –تاديد مواعيد اجتماعات مجل  اإلدا ة ) العادية  .2

 وفقا  ألحكام هذا النظام.
   اسة اجتماعات مجل  اإلدا ة والجمعية العمومية حال حضو  . .3
توليع العقود واًتفالات التي تضرم مع اللجنة بعد موافقة مجل   .4

 اإلدا ة علي ا 
 التوليع مع المدير المالي عل  المعامالت المصرفية للجنة. .5
 ماا ر اًجتماعات.التوليع مع السكرتير العام عل   .6
التصــــــدين علــــــ  المياانيــــــة الســــــنوية للجنــــــة باًكــــــتراث مــــــع المــــــدير  .7

 المالي بعد اعتمادها من مجل  اإلدا ة.
حن حضو  اجتماعات اللجان المنضثقة عن اللجنة وتكون له   است ا  .8

 ت ناء حضو  .
اًكرال عل  حسن سير العمف باللجنة فيما يتعلن بالنواحي اإلدا ية  .9

 والفنية.والمالية 
 متابعة تنفيذ لرا ات الجمعية العمومية. .10
 نا ب الر ي  بعل اختصاصاته كتابة  ت ناء وجود . تفويل .11

ــــــــــــر ي  فــــــــــــي جميــــــــــــع هــــــــــــذ   وياــــــــــــف نا ــــــــــــب الــــــــــــر ي  ماــــــــــــف ال
 اًختصاصات في حالة غياب الر ي  لسفر تو مرع.

 الفصف الخام  
 السكرتير العام والمدير المالي

 (37مـادة )
ــــــــ  إدا ة ال ــــــــين مجل ــــــــ  يع ــــــــد لمــــــــدة دو ة المجل ــــــــة بموجــــــــب عق لجن

ســــكرتيرا  عامــــا  ومــــديرا  ماليــــا  ي ويتــــول  مجلــــ  اًدا ة تاديــــد تجري مــــا 
 ي عل  تن يتوافر في كف من ما الشروط اًتية :

تن يكون حاصال  عل  مدهف جامعي مناسب كف في مجال  .1
 اختصاصه.

 سنوات.تً تقف مدة خضرة السكرتير العام والمدير المالي عن خم   .2
 تن يكون متفرغا  للعمف باللجنة. .3
 تن يكون مامود السيرة مش ودا  له بالكفاءة والنااهة. .4
تً يكون لد حكة عليه في احدى الجرا ة المخلة بالشرل واًمانةي  .5

 ما لة يكن لد  د إليه اعتضا  .
 تكون األولوية في التعيين للكويتيين. .6

 (38مادة )
ف مـــــــا يتجلضـــــــه حســـــــن تنظـــــــية بالقيـــــــام بكـــــــالســـــــكرتير العـــــــام يخـــــــتص 

 اًعمال اًدا ية للجنة ي وعل  األخص ما يلي 
 توجيه الدعوة ًجتماعات مجل  اإلدا ة والجمعيات العمومية . .1
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غير  –اعداد جدول تعمال اجتماعات مجل  اًدا ة )العادية  .2
 العادية( وعر  ا عل  الر ي .

العادية ( غير  –اعداد جدول اعمال الجمعيات العمومية ) العادية  .3
 بعد موافقة مجل  اإلدا ة.

حضو  وتارير ماا ر اجتماعات مجل  اإلدا ة والجمعيات   .4
العمومية وصياغت ا بصو ة وا اة والتوليع علي ا مع   ي  اًجتما ي 
وتمكين تعضاء المجل  من اًطال  علي ا وعل  مضابط الجلسات في 

 ت  ولت.
 لين باللجنة.اإلكرال عل  اًعمال اإلدا ية وكدون العام .5
التوليع عل  جميع مكاتضات اللجنة فيما عدا المكاتضات التي يرى  .6

مجل  اإلدا ة  رو ة توليع الر ي  علي ا ي واستالم المكاتضات الوا دة 
وعر  ا عل  المجل  ي مع احاطة المجل  بالمكاتضات التي تة الرد 

 علي ا .
تلقـــــــــــ  طلضـــــــــــات اًنضـــــــــــمام للجنـــــــــــة وعر ـــــــــــ ا علـــــــــــ  مجلـــــــــــ   .7

 بعد التأكد من استيفا  ا للشروط المجلوبة. اإلدا ة
حفظ السجالت اإلدا ية وكافة األو ا  والمراسالت والعقود التي  .8

 تختص ب ا سكرتا ية اللجنة ي واإلكرال علي ا.
 تنفيذ القرا ات اإلدا ية لمجل  اإلدا ة ومتابعت ا.  .9

 حضو  وتنسين اعمال اللجان العاملة باللجنة. .10
تخرى يكلفه ب ا مجل  اإلدا ة فيما يتعلن باألمو   ت  م ام .11

 اإلدا ية للجنة.
 (39مادة )

يخـــتص المــــدير المــــالي بالقيــــام بكــــف مــــا يتجلــــب حســــن تنظــــية اًعمــــال 
 المالية للجنة ي 

 وعل  األخص ما يلي :
تنفيذ القرا ات المالية لمجل  اًدا ة ي كريجة مجابقت ا لقيود  .1

 المياانية.
حسابات اللجنة ي وحفظ مستندات اًيرادات اًكرال عل   .2

 والمصروفات والدفاتر المالية واإلكرال علي ا.
استالم األموال المستاقة للجنة وتاصيل ا ي ودفع المضالغ المجلوبة  .3

حسب األصول التي يقر ها مجل  اإلدا ة وفقا  للنظة واللوا ح والتعامية 
 المعمول ب ا في هذا الشأن.

 ة في المصرل الذ  يقر   مجل  اًدا ة.ايدا  اموال اللجن .4
 التوليع مع الر ي  عل  المعامالت المصرفية للجنة. .5
اعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنت ية ومشرو  مياانية السنة  .6

 المقضلة.
تقدية بيان عن المركا المالي للجنة في كف اجتما  لمجل  اإلدا ة  .7

 تو مت  طلب المجل   ل .
 العاملين باللجنة.صرل  واتب  .8
اًحتفاظ بمضلغ نقد  لمواج ة المصروفات الدو ية والعاجلة وفقا   .9

 لما تادد  اللوا ح المالية.
تخرى يكلفه ب ا مجل  اإلدا ة فيما يتعلن باألمو  المالية  ت  م ام .10

 للجنة.

 الفصف السادا
 (40مادة )

 -يعتضر مجل  اإلدا ة مستقيال في ت  من الااًت التالية :
ي سواء كانوا مسضضة  إ ا تقدم تكثر من نص  تعضا ه باستقاًت غير .1

 منفردين تو مجتمعين.
 إ ا لة يجتمع مجل  اإلدا ة لمدة ك رين متتاليين. .2
 إ ا فقد األغلضية الال مة لصاة انعقاد  لمدة ك رين متتالين. .3

وفي ت  من هذ  الااًت تعتضر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة 
  خالل عشرة ايام من تا ي  اعتضا  المجل  مستقيال  ي و يتول  لالجتما 

توجيه الدعوة إل  تعضاء الجمعية عل  تن يرتا اًجتما  السكرتير العام 
 تكضر األعضاء الاا رين سنا .

لجنـــــــــــــة مدلتـــــــــــــة   -فـــــــــــــي  ات اًجتمـــــــــــــا   –وتشـــــــــــــكف الجمعيـــــــــــــة 
تكــــــــون ل ــــــــا صــــــــالحيات مجلــــــــ  اإلدا ة مــــــــن خمســــــــة مــــــــن تعضــــــــاء 

ـــــــــي  مـــــــــن بيـــــــــن ة ت  مـــــــــن تعضـــــــــاء الجمعيـــــــــة ا ـــــــــة للجنـــــــــة ي ل لعمومي
مجلـــــــــ  اإلدا ة الــــــــــذين تســــــــــضضوا فــــــــــي اعتضــــــــــا  المجلــــــــــ  مســــــــــتقيال  
ي وعلــــــــ  هــــــــذ  اللجنــــــــة اخجــــــــا  تعضــــــــاء الجمعيــــــــة العموميــــــــة خــــــــالل 
ــــــــا   ــــــــ  اإلدا ة وفق ــــــــي مجل ــــــــا  ممثلي ــــــــا ف ــــــــا ًختي خمســــــــة عشــــــــر يوم

ـــــــــــد  لـــــــــــة ) ( مـــــــــــن هـــــــــــذا 29( مـــــــــــن المـــــــــــادة  لـــــــــــة )1لاكـــــــــــة الضن
المجلـــــــــ  المنتخـــــــــب المـــــــــدة المتضقيـــــــــة لمجلـــــــــ  النظـــــــــامي ويكمـــــــــف 

اإلدا ة ي علــــــــــ  تً تقــــــــــف المــــــــــدة المتضقيــــــــــة للمجلــــــــــ  عــــــــــن ســـــــــــتة 
تكــــــــ ر وإً اســــــــتمرت هــــــــذ  اللجنــــــــة فــــــــي مضاكــــــــرة صــــــــالحيت ا حتــــــــ  

 اجراء انتخابات الدو ة التالية لمجل  اإلدا ة.
( مـــــــــن  2وباســـــــــتثناء األعضـــــــــاء المشـــــــــا  إلـــــــــي ة فـــــــــي الضنـــــــــد  لـــــــــة ) 

ــــــــــــتة  ( مــــــــــــن 29المــــــــــــادة  لــــــــــــة )  هــــــــــــذا النظــــــــــــام ي ً يجــــــــــــو  تن ي
ــــــــــذين تســــــــــضضوا فــــــــــي تركــــــــــيح  ــــــــــ  اإلدا ة ي ال ت  مــــــــــن تعضــــــــــاء مجل

لعضــــــــــوية المجلــــــــــ  عنــــــــــد اجــــــــــراء  اعتضــــــــــا  المجلــــــــــ  مســــــــــتقيال  ي
ــــــــــ  اإلدا ة مســــــــــتقيال  تو  ــــــــــ  اعتضــــــــــا  مجل ــــــــــات المترتضــــــــــة عل اًنتخاب

 للدو ة التالية تي ما تلرب.
 الضاب السادا
 اللجان 

 (41مادة )
 لجنة المرتة 

ـــــ  ادا ة اللجنـــــة  ـــــا هن مجل ـــــن خمـــــ   يا ـــــيات يخت ـــــة م تتكـــــون اللجن
األولمضيــــة الكويتيــــة فـــــي اول اجتمــــا  لــــه ي وت ـــــدل اللجنــــة الــــ  تقـــــدية 
ــــة ومجلــــ  ادا ت ــــا فيمــــا يخــــص  المشــــو ة الــــ  اللجنــــة األولمضيــــة الكويتي
دعـــــة وتجـــــوير دو  المـــــرتة فـــــي مجـــــال اًلعـــــاب األولمضيـــــة وتعايـــــا مضـــــدت 

 الفتا  للمشا كة واًستفادة من الريا ة.تكافد الفرص للمرتة و 
وتســــتمر مــــدة عضــــوية هــــذ  اللجنــــة لاــــين انت ــــاء مــــدة مجلــــ  اإلدا ةي 
ــــ   ــــي مجل ــــين اعضــــا  ا   يســــا  ويكــــون عضــــوا  ف ــــن ب ــــة م وتنتخــــب اللجن
ــــة  ــــي الجمعي ــــة ي كمــــا تركــــح ممــــثال  ل ــــا ف ــــة الكويتي ــــة األولمضي ادا ة اللجن

ــــــــــة ي وي ــــــــــة األولمضيــــــــــة الكويتي ــــــــــة للجن كــــــــــون لكلي مــــــــــا حــــــــــن العمومي
 التصويت.
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 (42مادة )
 لجنة الالعضين

ــــــ   ــــــا هة مجل ــــــ  اًلــــــف يخت ــــــين عل ــــــة مــــــن خمســــــة ًعض تتكــــــون اللجن
  اًدا ة في تول اجتما  له عل  تن تتوافر في ة الشروط اًتية

 سنة. 18تً يقف السن عن  .1
تن يكــــــــــون مــــــــــن الالعضــــــــــين المما ســــــــــين للريا ــــــــــة وكــــــــــا ث فــــــــــي  .2

معتــــاً  علــــ  تن يكـــون اخــــر اكــــتراث لــــه لضــــف األولمضيـــاد ي تو كــــان ًعضــــا  
ــــــن  ــــــال  دو ات  ــــــر م ــــــة يمــــــر علي ــــــا تكث ــــــة ل ــــــي دو ة تولمضي ــــــه ف اعتاال

 تولمضية. 
تً يكــون لـــد  ضـــت اســـتضعاد  مــن اللجنـــة األولمضيـــة الدوليـــة تو اتاـــاد   .3

الوطني لمخالفته الميثا  األولمضي تو القـانون الـدولي للعضـة تو  ضـت تعاطيـه 
 المنشجات.
مــــدة عضــــوية هــــذ  اللجنــــة لاــــين انت ــــاء مــــدة مجلــــ  اًدا ة ي وتســــتمر 

ــين اعضــا  ا   يســا ويكــون عضــوا فــي مجلــ  ادا ة  ــة مــن ب وتنتخــب اللجن
اللجنــة األولمضيـــة الكويتيــة ي كمـــا تركـــح ممــثال  ل ـــا فــي الجمعيـــة العموميـــة 

 للجنة األولمضية الكويتية ي ويكون لكلي ما حن التصويت.
 الضاب السابع

 اللجنةمالية 
 (43مادة )
في تول تبريف من كف عام وتنت ي في تضدت السنة المالية للجنة األولمضية 

 تخر ما ا من العام التالي. 
 (44مادة )

 تتكون مالية اللجنة من:
ــــــي تاــــــددها  .1 ــــــول ة ي الت اًكــــــتراكات الســــــنوية لألعضــــــاء و ســــــوم لض

ادة  لــــة ( مــــن المــــ 8الجمعيــــة العموميــــة غيــــر العاديــــة وفقــــا  للضنــــد  لــــة ) 
 ( من هذا النظام. 17)
وعلــــ  جميــــع األعضــــاء ســــداد  ســــة اًكــــتراث الســــنو  اعتضــــا ا  مــــن  .2

 تول السنة المالية للجنة وحت  ن ايت ا.
التضرعـــــــــــات وال ضـــــــــــات والوصـــــــــــايا وحصـــــــــــيلة الافـــــــــــالت بشـــــــــــرط  .3

 الموافقة المسضقة لل يئة العامة للريا ة علي ا.
 ة.حصيلة إيرادات المضا يات والفعاليات الريا ي .4
ــــــة وحــــــن اســــــتغالل الشــــــا ات والشــــــعا ات والعالمــــــات  .5 عقــــــود الرعاي

 األولمضية 
ت  موا د تخرى يتة تاصيل ا وفقا  إلحكام القوانين واللوا ح  .6

 والقرا ات المنظمة لذل .
 (45مادة )

ــــدى تحــــد المصــــا ل  ــــه ل ــــة باســــم ا الــــذى تكــــ رت ب ــــود  تمــــوال اللجن ت
ــــة  ــــة ال يئ ــــت ي وت خجــــر اللجن ــــي الكوي العامــــة للريا ــــة باســــة المعتمــــدة ف

ـــــام  المصـــــرل و لـــــة الاســـــاب وبـــــأ  تغييـــــر يجـــــرت عليـــــه خـــــالل  ال ـــــة تي
 من تا يخه .

ويجـــــــــو  للجنـــــــــة اًحتفـــــــــاظ بمضـــــــــالغ ســـــــــا لة لمواج ـــــــــة المصـــــــــروفات 
 وفقا  لما تادد  اللوا ح المالية. الدو ية والعاجلة

 (46مادة )
ملكا  أل  تموال اللجنة بما في ا الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست 

 عضو من تعضا  ا ولي  له ت  حن في ا.
ويجب عل  اللجنة تن تنفن تموال ا فيما ياقن تغرا  ا ي ول ا تن تستغف 
فا ل إيرادات ا لضمان مو د  ابت ل ا عل  تً يد ر  ل  في نشاط ا ي 
ًو يجو  للجنة عقد لروع تو  هون  تو الدخول في تية مضا بة مالية تو 

 يتسضب في خسا ر تو ا را  مالية.  القيام بأ  تصرل

 (47مادة )
يجـــــــــــب تن يكـــــــــــون للجنـــــــــــة مرالـــــــــــب حســـــــــــابات معتمـــــــــــد لمراجعـــــــــــة 
حســــــــــــابات ا ومســــــــــــتندات ا ي تعينــــــــــــه الجمعيــــــــــــة العموميــــــــــــة  العاديــــــــــــة 
ـــــــــا   ـــــــــرا  ســـــــــنويا  وافي ـــــــــه تن يرفـــــــــع تقري ـــــــــه الســـــــــنوية ي وعلي وتاـــــــــدد تتعاب

 للجمعية العمومية عن الاالة المالية للجنة.
 الضاب الثامن
 تحكام عامة

 (48مادة )
تاــــتفظ اللجنــــة فــــي مقرهــــا بالــــدفاتر والســــجالت اإلدا يــــة والماليــــة التــــي 

تن تاــتفظ بصــفة خاصــة يتجلض ــا حســن اإلدا ة ونســ   لميــة من ــاي وعلي ــا 
 باآلتي: 

ســـجف بأســـماء تعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة ي تتضـــمن علـــ  األلـــف اســـة  .1
ــــة ــــا ي  انضــــمامه للجن ــــان ســــداد   العضــــو ومقــــر  و لــــة إكــــ ا   وت مــــع بي

 لالكتراكات.
ـــــــــــــــــ  اإلدا ة  .2 دفـــــــــــــــــاتر لتســـــــــــــــــجيف ماا ـــــــــــــــــر جلســـــــــــــــــات مجل

والجمعيــــــــــــات العموميــــــــــــة تــــــــــــدون ب ــــــــــــا تــــــــــــا ي  اًنعقــــــــــــاد وســــــــــــاعته 
ومكانــــــــــــــه وتســـــــــــــــماء الاا ـــــــــــــــرين والمتغيضــــــــــــــين وتســـــــــــــــضاب  لـــــــــــــــ  

 والقرا ات الصاد ة.
دفـــــاتر حســـــابات اإليـــــرادات والمصـــــروفات والع ـــــد طضقـــــا  لألصـــــول  .3

 يدة ل ا.المالية والمستندات المد 
مضـــــضجة تســـــجيف منالشـــــات ولـــــرا ات مجلـــــ  اإلدا ة والجمعيـــــات  .4

 العمومية.
 (49مادة )

يقـــــــدم تعضـــــــاء الجمعيـــــــة العموميـــــــة للجنـــــــة مـــــــا لـــــــدي ة مـــــــن كـــــــكاوى 
إلــــــــ  الســــــــكرتير العــــــــام الــــــــذ  يقــــــــوم بعر ــــــــ ا علــــــــ  مجلــــــــ  اإلدا ة 

 للضت في ا خالل  ال ين يوما  من تا ي  تقديم ا.
مقـــــــــــــدم الشـــــــــــــكوى بقـــــــــــــرا   وعلـــــــــــــ  الســـــــــــــكرتير العـــــــــــــام إخجـــــــــــــا 

ـــــــــــا ي  صـــــــــــدو    المجلـــــــــــ  خـــــــــــالل خمســـــــــــة عشـــــــــــر يومـــــــــــا  مـــــــــــن ت
 بخجاب مسجف.

 (50مادة )
ـــــــــــــــي ومركـــــــــــــــاي اًتاـــــــــــــــادات  ـــــــــــــــة الجمـــــــــــــــع لممثل باســـــــــــــــتثناء حال
ـــــــــــ   ـــــــــــي مجل ـــــــــــين العضـــــــــــوية ف ـــــــــــة المتخصصـــــــــــة ب الريا ـــــــــــية واألندي
ــــــــــــــاد   ــــــــــــــ  إدا ة الن ــــــــــــــين العضــــــــــــــوية فــــــــــــــي مجل إدا ة اًتاــــــــــــــاد وب

يــــــــــــــة الكويتيــــــــــــــة ي ً المتخصــــــــــــــص ومجلــــــــــــــ  إدا ة اللجنــــــــــــــة األولمض
ـــــــــــين عضـــــــــــوية مجـــــــــــال  إدا ات  يجـــــــــــو  أل  كـــــــــــخص تن يجمـــــــــــع ب
األنديــــــــــــــــــة الريا ــــــــــــــــــية تو اًتاــــــــــــــــــادات الريا ــــــــــــــــــية تو اللجنــــــــــــــــــة 
ـــــــــــة العامـــــــــــة للريا ـــــــــــة تو العمـــــــــــف فـــــــــــي وويفـــــــــــة  ـــــــــــة  تو ال يئ األولمضي
ـــــــة  يا ـــــــيةي فـــــــ  ا تاقـــــــن فـــــــي  ـــــــأة فـــــــي ت  هيئ ـــــــأجر تو مكاف ـــــــة ب ليادي

ــــــــ ــــــــه ي وجــــــــب علي ــــــــة الجمــــــــع المشــــــــا  إلي ه تن ياــــــــدد الشــــــــخص حال
تيـــــــــام التاليـــــــــة لنشـــــــــوء هـــــــــذا الجمـــــــــع ي ت  األمـــــــــرين  10خـــــــــالل الــــــــــ 

ـــــــر مختـــــــا ا  ألحـــــــد  ما ومســـــــتقيال  مـــــــن  يختـــــــا  ي فـــــــ  ا لـــــــة يفعـــــــف اعتض
 األلدم باكة القانون.

 (51مادة )
يجــــــــــــو  اللجــــــــــــوء إلــــــــــــ  ماكمــــــــــــة التاكــــــــــــية الريا ــــــــــــية الدوليــــــــــــة 
ـــــــــة تاكـــــــــية  يا ـــــــــية تخـــــــــرى ي بموجـــــــــب تتفـــــــــا   )كـــــــــاا( تو ت  هيئ

األطــــــــــرال لاــــــــــف ت  خــــــــــالل يتعلــــــــــن بالشــــــــــئون الفنيــــــــــة  ات بــــــــــين 
   الصلة بالنشاط الريا ي.
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 2016( لسنة  951لرا   لة  )
 ب صدا  النظام األساسي النمو جي لالتاادات الريا ية

   ي  مجل  اإلدا ة
 و ير اإلعالم وو ير الدولة لشئون الشضاب

 بعد اًطال :  
في كأن ال يئات  1978( لسنة 42عل  المرسوم بقانون  لة )  -

 الريا ية والقوانين المعدلةي
في كأن تعديف المرسوم  2016( لسنة 34وعل  القانون  لة )  -

 المشا  إليهي 1978( لسنة 42بقانون  لة )
في كأن إنشاء ال يئة العامة  2015( لسنة 97وعل  القانون  لة ) -

 للريا ةي
بشأن  2015( لسنة 1206وعل  لرا  مجل  الو  اء  لة )  -

تسمية و ير اإلعالم وو ير الدولة لشئون الشضاب الو ير المختص 
 باإلكرال عل  ال يئة العامة للريا ةي

بتشكيف  2015( لسنة 1383وعل  لرا  مجل  الو  اء  لة )  -
 مجل  إدا ة ال يئة العامة للريا ةي

ب صدا  النظام األساسي  2007ة ( لسن370وعل  القرا   لة ) -
 النمو جي لالتاادات الريا يةي

وعل  ماضر اجتما  مجل  إدا ة ال يئة العامة للريا ة  لة   -
 م9/11/2016( المنعقد بتا ي   11)

 لــــــــــــر 
 مادة تول 

يعمف بأحكام النظام األساسي النمو جي لالتاادات الريا ية 
 المرافن ل ذا القرا .

 ةمادة  اني
عل  اللجنة األولمضية الكويتية تن تاتذ  بالنظام األساسي النمو جي 
المرافن ل ذا القرا  وتعديف نظم ا األساسية بما يتفن معهي و ل  
خالل  ال ين يوما من تا ي  العمف ب ذا القرا ي وعل  اًتاادات 
إخجا  ال يئة العامة للريا ة بالنظة المعدلة في تول يوم عمف تال 

 ها من الجمعية العمومية غير العادية.ًعتماد
 مادة  الثة

المشا  إليهي ويعمف ب ذا  2007( لسنة 370يلغ  القرا   لة )
القرا  من تا ي  نشر  بالجريدة الرسمية ي ويلغ  كف ما يتعا ع مع 

 تحكامه.
   ي  مجل  اإلدا ة                              

 سلمان صضـاح السـالة الامـود الصضاح
 و ير اإلعالم وو ير الدولة لشئون الشضاب

 هـ 1438صفر  9صد  في: 
 م 2016نوفمضر  9الموافن:  

 النظام األساسي لالتاادات 
2016   

 الضاب األول
 تأسي  اًتااد

 (1مادة )
ـــــــــــــت عـــــــــــــام ................ اًتاـــــــــــــاد  ـــــــــــــة الكوي ـــــــــــــي دول تأســـــــــــــ  ف
ـــــــــــــــــــــــا ي   الكـــــــــــــــــــــــويتي........................ ولـــــــــــــــــــــــد تكـــــــــــــــــــــــ ر بت

 ........................ تات  لة ...........ي
ـــــا ألحكـــــام المرســـــوم بالقـــــانون  لـــــة  ـــــد إكـــــ ا  نظامـــــه األساســـــي طضق  وتعي

 في كأن ال يئات الريا ية وتعديالته  1978( لسنة 42)
 ي 2007( لسنة 370 ة تعيد إك ا  نظامه األساسي بالقرا   لة )

  ة تعيد إك ا  نظامه األساسي بموجب القرا   لة )    ( لسنة ي          
ولــــد تعيــــد إكـــــ ا  نظامــــه األساســــي بموجـــــب لــــرا  مجلــــ  إدا ة ال يئـــــة 
ــــــة  العامــــــة للريا ــــــة  لــــــة )   ( لســــــنة )     ( طضقــــــا  ألحكــــــام القــــــانون  ل

( لســــــــنة 42بتعــــــــديف المرســــــــوم بقــــــــانون   لــــــــة ) 2016( لســــــــنة  34)
 ليه.المشا  إ 1978

 الضاب الثاني
 تكوين اًتااد وتهدافه واختصاصاته

 (2مادة )
اتاــــاد اللعضــــة الريا ــــية هــــو هيئــــة تتكــــون مــــن نــــاد  يا ــــي تو تكثــــر 
وال يئــــات التــــي ل ـــــا نشــــاط فـــــي لعضــــة مــــا تو تكثـــــري بقصــــد تنظـــــية 
ــــــة و فــــــع  ــــــ  نشــــــر اللعض وتنســــــين هــــــذا النشــــــاط بين ــــــا والعمــــــف عل

 مستواها الفني
 (3مادة )

المســـــــــــــــــدول عـــــــــــــــــن إدا ة كـــــــــــــــــدون لعضـــــــــــــــــة اًتاـــــــــــــــــاد هـــــــــــــــــو 
............................. و فـــــــع مســـــــتواها الفنـــــــي فـــــــي دولـــــــة 
ــــــي يقر هــــــا  ــــــ  فــــــي حــــــدود القواعــــــد واللــــــوا ح الت ــــــت ي و ل الكوي

 اًتااد الدولي ل ذ  اللعضة.
 (4مادة )

 يسع  اًتااد إل  تاقين األهدال التالية:
ويرهــــا فــــي دولــــة  ســــة السياســــة العامــــة التــــي تاقــــن نشــــر اللعضــــة وتج  -1

 الكويت ي و فع مستواها الفني بين األندية الريا ية األعضاء فيه. 
ــــةي   -2 ــــة والمالي ــــة والفني ــــواحي اإلدا ي ــــع الن ــــة مــــن جمي إدا ة كــــدون اللعض

وو ــــــــع الخجـــــــــط والضـــــــــرامج التـــــــــي تشــــــــترث في ـــــــــا األنديـــــــــة الريا ـــــــــية 
 األعضاءي واإلكرال عل  تنفيذها.

ــــــــاد  ال  -3 دوليــــــــة للعضــــــــةي وو ــــــــع الماافظــــــــة علــــــــ  القواعــــــــد والمض
 القواعد والنظة الخاصة ب ا. 

المشـــــــــــــا كة فـــــــــــــي األنشـــــــــــــجة اإللليميـــــــــــــة والعربيـــــــــــــة و القا يـــــــــــــة   -4
 والدولية الخاصة باللعضة.

ــــــــة   -5 ــــــــين اًتاــــــــادات الخا جي تو يــــــــن العاللــــــــات الريا ــــــــية بينــــــــه وب
 المسدولة عن اللعضة والتعاون مع ا في كت  المجاًت.

إعــــــداد المنتخضــــــات الوطنيــــــة الخاصــــــة باللعضــــــة والتــــــي تمثــــــف دولــــــة   -6
 الكويت في اللقاءات الداخلية والخا جية.

تــــوفير المنــــاي الريا ـــــي ومــــا يتصـــــف بــــه مــــن تنشـــــجة  قافيــــة وتربويـــــة  -7
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واجتماعيـــــة وإ كـــــاء  وح التنـــــاف  بـــــين األعضـــــاء فـــــي إطـــــا  مـــــن القـــــية 
 والمضاد  األخاللية.

ــــا اتخــــا  مــــا يلــــام مــــن اجــــراءات  ــــ -8 د ت  كــــكف مــــن اكــــكال التميي
 والعن  في الريا ة.

اًلتــــــاام بقــــــوانين الوكالــــــة العالميــــــة لمكافاــــــة المنشــــــجات )وادا( ي  -9
والتــــي يــــتة بموجض ــــا  ــــمان اًلتــــاام بــــأن سياســــات ولــــوانين وإجــــراءات 

 مكافاة المنشجات لالتااد تتوافن مع لوانين )وادا( .
 (5مادة )
ن والـــنظة واللــــوا ح والقــــرا اتي يضاكـــر اًتاــــاد نشـــاطه وفق ــــا للقــــانو 

 وينظة نشاطه الرسمي وفقا  لقانون اًتااد الدولي للعضة.
 الضاب الثالل
 العضوية

 الفصف األول
 فئات العضوية

 (6مادة )
 تتكون عضوية اًتااد من:

العضــــــــوية العاملــــــــة: األنديــــــــة الريا ــــــــية التــــــــي تشــــــــا ث فــــــــي جميــــــــع  .1
ـــــــــــي ينظم ـــــــــــا المراحـــــــــــف الســـــــــــنية لكافـــــــــــة المســـــــــــابقات الرســـــــــــمية ال ت

 اًتااد.
العضـــــوية المنتســـــضة: األنديـــــة الريا ـــــية التـــــي ً تشـــــا ث فـــــي جميـــــع  .2

ـــــي ينظم ـــــا اًتاـــــاد ي  المراحـــــف الســـــنية لكافـــــة المســـــابقات الرســـــمية الت
ــــــا ات المقــــــر ة مــــــن اًتاــــــاد  ويســــــتفيد العضــــــو المنتســــــب بكافــــــة اًمتي
بشـــــــــرط ســـــــــداد  ًلتااماتـــــــــه الماليـــــــــة واًلتـــــــــاام بواجضـــــــــات العضـــــــــوية ي  

ــــــع وي تاــــــول العضــــــو المنتســــــب إلــــــ  عضــــــو عامــــــف إ ا كــــــا ث فــــــي جمي
ــــــي ينظم ــــــا اًتاــــــاد  المراحــــــف الســــــنية لكافــــــة المســــــابقات الرســــــمية الت

 .لمدة  ال  سنوات متتالية
 (7مادة )

 إجراءات طلب العضوية
يقـــــــدم طلــــــــب العضـــــــوية باســــــــة الســـــــكرتير العــــــــام إلـــــــ  ســــــــكرتا ية  -1

ي خــــالل مواعيــــد اًتاــــاد ي و لــــ  علــــ  النمــــو ر المعــــد ل ــــذا الغــــرع 
 الدوام الرسمي لالتاادي عل  تن يرفن بالجلب المستندات األتية:

بيــــــان بمقــــــر طالــــــب العضــــــويةي ومــــــا يفيــــــد تــــــوافر المالعــــــب الخاصــــــة  .ت 
ـــــــاات الال مـــــــة ل ـــــــا حســـــــب كـــــــروط ولواعـــــــد اًتاـــــــاد  باللعضـــــــة والتج ي

 الدولي للعضة.
بيــــــــــــــان بأســــــــــــــماء تعضــــــــــــــاء مجلــــــــــــــ  إدا ة طالــــــــــــــب العضــــــــــــــوية  .ب 

 فيه. والمناصب القيادية
 نسختان من النظام األساسي لجالب العضوية مضينا  فيه بيانات اإلك ا . .ر 
ـــــــــــد  .د  ـــــــــــة ي ومـــــــــــا يفي ـــــــــــي اللعض ـــــــــــب العضـــــــــــوية ف ـــــــــــان بنشـــــــــــاط طال بي

 مشا كاته بالمراحف السنية.
ياصـــف طالـــب العضـــوية علـــ  صـــو ة مـــن النمـــو ر المشـــا  إليـــه فـــي  -2

ـــــــتة  ـــــــ  تن ي الفقـــــــرة الســـــــابقة ي وياـــــــتفظ اًتاـــــــاد بأصـــــــف النمـــــــو ر عل
ــــا ي  تقــــدية الجلــــب علــــ  األكثــــر إلــــ  اًن ــــام مــــن ت تقــــال خــــالل ســــضعة تي

مقـــــر طالــــــب العضــــــوية إلجـــــراء المعاينــــــة والتأكــــــد مـــــن تــــــوافر المالعــــــب 
 والتج ياات الال مة ي وترفن المعاينة بالجلب.

يقدم طلب تاويف العضوية المنتسضة إل  عضوية عاملة باسة   -3
ل  النمو ر المعد ل ذا السكرتير العام إل  سكرتا ية اًتااد ي و ل  ع

الغرعي خالل مواعيد الدوام الرسمي لالتااد ي عل  تن يرفن ب ا ما يفيد 
مشا كة العضو في كافة المراحف السنية وما يفيد تاقن كافة الشروط 
األخرى المقر ة بموجب هذا النظام ي ويستثن  العضو المنتسب من 

ذ  المادة إ ا كان لد ( من ه 2ي  1اإلجراءات الوا دة بالضندين  لمي ) 
 سضن له اتخا ها.

يجـــــب علـــــ  الســـــكرتير العـــــام عـــــرع طلضـــــات العضـــــوية المســـــتوفاة  -4
ــــــب وبمــــــا ً  ــــــة لتقــــــدية الجل ــــــ  اإلدا ة فــــــي تول جلســــــة تالي ــــــ  مجل عل
ـــــت  ـــــرفل تو عـــــدم الض ـــــة ال ـــــت في ـــــاي و فـــــي حال ـــــين يومـــــا  للض يجـــــاو   ال 
 يجـــــــب علـــــــ  مجلـــــــ  اإلدا ة دعـــــــوة الجمعيـــــــة العموميـــــــة غيـــــــر العاديـــــــة
خــــــالل خمســــــة عشــــــر يومــــــا  وعــــــرع طلــــــب العضــــــوية بتقريــــــر مســــــضب 
للفصــــف فيــــه ي ويجــــو  لمــــن  فــــل طلــــب عضــــويته إعــــادة تقــــدية الجلــــب 

 بعد  وال تسضاب هذا الرفل.
فــــي حالــــة لضــــول الجلــــب يخجــــر مقــــدم الجلــــب خــــالل خمســــة عشــــر  -5

يومــــا  مــــن تــــا ي  لضــــول طلضــــهي وتــــرد تلدميــــة العضــــوية إلــــ  تــــا ي  تقــــدية 
ـــــ   ـــــب ي وعل ـــــول الجل ـــــ  ســـــداد  ســـــمي القض ـــــاد ة إل ـــــب العضـــــوية المض طال

ـــــه ي وإً  ـــــا ي  إخجـــــا   بقضـــــول طلض ـــــين يومـــــا  مـــــن ت واًكـــــتراث خـــــالل  ال 
 اعتضرت الموافقة كأن لة تكن.

 الفصف الثاني
 واجضات العضوية

 (8مادة )
العمف عل  تاقين تهدال اًتااد وتجنب كف ما يضر بكيانه تو ما  -1

 يسئ إل  سمعته.
ـــــــــذ اًلتـــــــــاام  -2 بالنظـــــــــام األساســـــــــي لالتاـــــــــاد ولوا اـــــــــه الداخليـــــــــة وتنفي

 لرا ات كف من الجمعية العمومية ومجل  اإلدا ة.
ســـــداد اًكـــــتراكات الســـــنوية فـــــي الموعـــــد الماـــــدد بالنظـــــام األساســـــي  -3

 لالتااد.
تجنــــــــب إ ــــــــا ة النااعــــــــات الدينيــــــــة تو السياســــــــية تو إ ــــــــا ة العصــــــــضيات  -4

 الجا فية تو العنصرية تو المذهضية.
المضــــاد ة إلــــ  إخجــــا  اًتاــــاد بكــــف مــــا يجــــرت مــــن تعــــديف علــــ  عضــــوية  -5

 مجل  إدا ته تو نظامه األساسي بعد إك ا  .
 اًلتاام بجميع الواجضات األخرى الناكئة عن هذا النظام. -6

 الفصف الثالل
 سقوط العضوية وتجديدها
: سقوط العضوية  توً 

 (9مادة )
 ااًت التالية:تسقط العضوية عن عضو اًتااد في ت  من ال

 حف الناد  تو اندماجه في ج ة تخرى. -1
عــــــدم ســــــداد  ســــــة اًكــــــتراث الســــــنو  وفقــــــا  لألحكــــــام الــــــوا دة فــــــي   -2

 هذا النظام لمدة  ال  سنوات متتالية.
 مخالفة تحكام هذا النظام.  -3
 إ ا تساء لدولة الكويت تو الاركة الريا ية.  -4

ـــر مســـضب مـــن مجلـــ   ـــاء  علـــ  تقري ـــة بن ـــر العادي ـــة العموميـــة غي وعلـــ  الجمعي



 م13/11/2016 -هـ  1438 صفر 13 األحد                  10                 والستون    الثانيةالسنة  1314الكويت اليوم العدد 

اإلدا ة إسقاط عضوية ت  ناد  من تا ي  الفعـف المسـضب للسـقوط ي علـ  تن 
يــتة اخجــا  العضــو ب ــذا القــرا  بموجــب خجــاب مســجف و لــ  خــالل ســضعة 
ــا ي  صــدو  هــذا القــرا ي  ًو يجــو  إســقاط العضــوية طضقــا  للضنــدين  تيــام مــن ت

( مــن هــذ  المــادةي إً بعــد تاقيــن يجريــه مجلــ  اإلدا ة فيمــا 4 - 3 لمــي )
نســب للنــاد  مــن اعمــال واًســتما  إلــ  تلــوال ممثلــه تو  ضــوت امتنــا  ممثلــه 

 عن الاضو  بعد اخجا  الناد  بذل  بخجاب مسجف. 
  اني ا: تجديد العضوية

 (10مادة )
لمادة السابقة تن يتقدم يجو  للناد  الذ  ت سقجت عضويته طضقا  ألحكام ا

 -إ ا لدم ما يفيد  وال تسضاب اإلسقاط  –بجلب عضوية جديدة لالتااد 
 طضقا  ألحكام هذا النظام.

 الجمعيات العمومية
 (11مادة )

 الجمعيات العمومية لالتااد هما:
 الجمعية العمومية العادية. -1
 الجمعية العمومية غير العادية. -2

 الفصف األول
 العاديةالجمعية العمومية 

 (12مادة )
ـــــين يومـــــا  مـــــن  ـــــة اجتماعـــــا  عاديـــــا  ســـــنويا  بعـــــد  ال  ـــــة العمومي تجتمـــــع الجمعي
تـــــا ي  انت ـــــاء الســـــنة الماليـــــة لالتاـــــاد ولضـــــف مضـــــي تســـــعين يومـــــا  مـــــن هـــــذا 

 التا ي  في موعد يادد  مجل  اإلدا ة. 
ويقــــــــوم الســــــــكرتير العــــــــام ب خجــــــــا  تعضــــــــاء الجمعيــــــــة العموميــــــــة لالتاــــــــاد 

المنتســـــضين لضـــــف الموعــــــد الماـــــدد لالجتمـــــا  بخمـــــ  وت بعــــــين واألعضـــــاء 
ـــــــة  ـــــــة العمومي ـــــــ  تعضـــــــاء الجمعي ـــــــدعوة إل ـــــــه ال ـــــــف ي وتوجي ـــــــ  األل يومـــــــا  عل
العاديــــــة واألعضــــــاء المنتســــــضين لاضــــــو  اًجتمــــــا  لضــــــف الموعــــــد الماــــــدد 
لالجتمــــــا  بخمســــــة عشــــــر يومــــــا  علــــــ  األلــــــف بكتــــــاب مســــــجف يضــــــين فيــــــه 

 رفن به:موعد وتا ي  ومكان اًجتما  ي وي  
 جدول تعمال اًجتما . -1
تقــــــا ير مجلــــــ  اإلدا ة عــــــن تعمــــــال اًتاــــــاد خــــــالل الســــــنة الماليــــــة  -2

 المنت ية.
الاســـــــاب الختـــــــامي عـــــــن الســـــــنة الماليـــــــة المنت يـــــــة وتقريـــــــر مرالـــــــب  -3

 الاسابات.
خجـــــــة عمـــــــف اًتاـــــــاد ومشـــــــرو  المياانيـــــــة المقترحـــــــة للســـــــنة الماليـــــــة  -4

 التالية.
ا ةي لضــف موعــد اًجتمــا  بخمــ  اًلتراحــات المقدمــة إلــ  مجلــ  اإلد -5

وعشرين يوما  عل  األلف ي من تعضاء المجل  تو مـن تعضـاء الجمعيـة الـذين 
ل ــة حــن حضــو  اًجتمــا ي تو األعضــاء المنتســضين علــ  تن تكــون التراحــات 

 األعضاء المنتسضين فيما يتعلن بالمراحف السنية التي يشا كون في ا.
عيـــين تحـــدهة ي وتتعابـــه الســـنوية تســـماء مرالضـــي الاســـابات المركـــاين لت -6

 المقترحة.
كشــــ  بأســــماء األنديــــة الريا ــــية األعضــــاء الــــذين ياــــن ل ــــة حضــــو   -7

 اًجتما .

 (13مادة )
 تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر باألمو  التالية:

تقـــــــا ير مجلـــــــ  اإلدا ة عـــــــن تعمـــــــال اًتاـــــــاد خـــــــالل الســـــــنة الماليـــــــة  (1
 المنت ية.

الســــــــنة الماليــــــــة المنت يــــــــة وتقريــــــــر مرالــــــــب الاســــــــاب الختــــــــامي عــــــــن  (2
 الاسابات.

ـــــــة  (3 ـــــــة المقترحـــــــة للســـــــنة المالي خجـــــــة عمـــــــف اًتاـــــــاد ومشـــــــرو  الميااني
 التالية.

اًلتراحـــــــات المقدمـــــــة إلـــــــ  مجلــــــــ  اإلدا ةي لضـــــــف موعـــــــد اًجتمــــــــا   (4
بخمــــ  وعشــــرين يومــــا  علــــ  األلــــفي مــــن تعضــــاء المجلــــ  تو مــــن تعضــــاء 

ــــــة الــــــذين ل ــــــة حــــــن حضــــــو  اًجتمــــــا    ي تو األعضــــــاء المنتســــــضين الجمعي
 فيما يتعلن بالمراحف السنية التي يشا كون في ا.

 تعيين مرالب الاسابات وتاديد اتعابه السنوية. (5
تشـــــكيف لجنـــــة ماايـــــدة لمرالضـــــة صـــــاة انعقـــــاد اجتماعـــــات الجمعيـــــات  (6

 العمومية وتدلين ماا رها.
 (14مادة ) 

ـــــة صـــــاياا  إ ا  ـــــة العادي حضـــــرته األغلضيـــــة يكـــــون اجتمـــــا  الجمعيـــــة العمومي
ــــــة  المجلقــــــة مــــــن األعضــــــاء الــــــذين ل ــــــة حــــــن حضــــــو  اًجتمــــــا  ي فــــــ  ا ل
يكتمــــف هــــذا العــــدد فــــي الموعــــد الماــــدد يدجــــف اًجتمــــا  لمــــدة ســــاعة ي 
ــــام ي ويجــــب علــــ   ــــة يكتمــــف العــــدد يدجــــف اًجتمــــا  لمــــدة ســــضعة تي فــــ  ا ل
ــــام  ــــة تي ء األعضــــاء ي خــــالل الثال  ــــ  هــــًد ــــه الــــدعوة إل الســــكرتير العــــام توجي
ًكثــــــــر ي بخجـــــــاب مســــــــجف مضينـــــــا  فيــــــــه الموعـــــــد الجديــــــــد  التاليـــــــة علـــــــ  ا
لالجتمـــــــا  ي الـــــــذ  يكـــــــون عند ـــــــذ صـــــــاياا  إ ا حضـــــــر   لـــــــل األعضـــــــاء 

 الذين ل ة حن حضو  اًجتما  عل  األلف.
 (15مادة )

ــــــة المجلقــــــة  ــــــة صــــــاياة باألغلضي ــــــة العادي ــــــة العمومي ــــــرا ات الجمعي تكــــــون ل
ت اًصــــــوات فــــــي امــــــر مــــــن ألصــــــوات اًعضــــــاء الاا ــــــرين ي فــــــا ا تســــــاو 

اًمــــــو  المعرو ــــــة علــــــ  جــــــدول اًعمــــــال يرجــــــأ الضــــــت فيــــــه إلــــــ  ن ايــــــة 
اًجتمــــــــا  ي ويعـــــــــاد التصــــــــويت عليـــــــــه فـــــــــ  ا تســــــــاوت األصـــــــــوات يعتضـــــــــر 

 المو و  مرفو ا  .
 (16مادة )

ــــد ر فــــي صــــاة  ــــة صــــاياا  فــــال ي ــــة العموميــــة العادي ــــدت اجتمــــا  الجمعي إ ا ب
د مــــــن اًعضــــــاء الاا ــــــرين ي القــــــرا ات التــــــي تصــــــد  ي انســــــااب ت  عــــــد

بشــــــرط تً يقــــــف عــــــدد الاا ــــــرين فــــــي الجمعيــــــة العموميــــــة العاديــــــة ولــــــت 
 التصويت عن  لل اًعضاء الذين يان ل ة الاضو .

 الفصف الثاني
 الجمعية العمومية غير العادية

 (17مادة )
ياـــــــدد مجلـــــــ  اإلدا ة موعـــــــدا  لـــــــدعوة الجمعيـــــــة العموميـــــــة غيـــــــر العاديـــــــة 

فــــــــي إحــــــــدى المســــــــا ف المختصــــــــة بنظرهــــــــا ي خــــــــالل لالنعقــــــــاد ي للنظــــــــر 
ــــذل  فــــي  ــــر مــــن تــــا ي  تقــــدية طلــــب إليــــه ب خمســــة عشــــر يومــــا  علــــ  األكث

 ت  من الاالتين التاليتين :
 إ ا طلب منه  ل   لل تعضاء مجل  اإلدا ة.  -1
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% مــــــن تعضــــــاء الجمعيــــــة العموميــــــة الــــــذين 20إ ا طلــــــب منــــــه  لــــــ   -2
 يان ل ة حضو  هذا اًجتما .

ـــــ  األعضـــــاء الـــــذين ل ـــــة حـــــن حضـــــو  ويوجـــــه  الســـــكرتير العـــــام الـــــدعوة إل
 اًجتما .

فــــــا ا لــــــة يقــــــة مجلــــــ  اًدا ة بتاديــــــد موعــــــد دعــــــوة الجمعيــــــة العموميــــــة 
ــــــــد  ــــــــب تادي ــــــــدمي الجل لالنعقــــــــاد خــــــــالل المــــــــدة الماــــــــددة ي ياــــــــن لمق
الموعــــــد وتوجيــــــه الــــــدعوة لالجتمــــــا  خــــــالل الخمســــــة عشــــــر يومــــــا  التاليــــــة 

 دا ة وإً سقط الجلب.للمدة المقر ة لمجل  اإل
ـــــــا ي  اًجتمـــــــا   و موعـــــــد   ـــــــدعوة ت ـــــــين فـــــــي ال ـــــــع اًحـــــــوال يض وفـــــــي جمي
ـــــف  ومكانـــــه و الغـــــرع منـــــه ي وتضلـــــغ الـــــدعوة بخجـــــاب مســـــجف لألعضـــــاء لض

 اسضو  عل  األلف من التا ي  المادد لالجتما  
 (18مادة )

 تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسا ف التالية:
 المسا ف التي ً تختص ب ا الجمعية العمومية العادية. .1
( مـــــــن 45مضاكــــــرة اًختصاصــــــات المشــــــا  الي ـــــــا فــــــي المــــــادة   لــــــة ) .2

 هذا النظام.
النظـــــر فـــــي اًســـــتقاًت المســـــضضة المقدمـــــة مـــــن بعـــــل تو كـــــف تعضـــــاء  .3

 مجل  اإلدا ة.
حــــــف مجلــــــ  إدا ة اًتاــــــاد بقــــــرا  مســــــضب ي تو حــــــف اًتاــــــاد حــــــال   .4

ه فـــــي اتاـــــاد آلخـــــر ي تو تغييـــــر الكيـــــان القـــــانوني لالتاـــــاد اختيا يـــــا  تو دمجـــــ
 وفن الشروط والضوابط المنظمة لذل .

اســــــقاط العضــــــوية بقــــــرا  مســــــضب عــــــن كــــــف تعضــــــاء مجلــــــ  اإلدا ة تو  .5
اغلضيـــــــــت ة تو بعضـــــــــ ة بســـــــــضب مخالفـــــــــة النظـــــــــام األساســـــــــي لالتاـــــــــاد تو 

 القوانين  ات الصلة. 
 تعديف النظام األساسي لالتااد.     .6
إعـــــادة النظـــــر فـــــي تقريـــــر مجلـــــ  اإلدا ة ومياانيـــــة اًتاـــــاد والاســـــاب   .7

الختـــــامي عــــــن الســــــنة الماليــــــة المنت يــــــة فـــــي حالــــــة عــــــدم اعتمــــــاد الجمعيــــــة 
ــــــة العموميــــــة غيــــــر  ــــــة العاديــــــة أل  مــــــن ةي فــــــ  ا جــــــاء لــــــرا  الجمعي العمومي
العاديــــة مخالفــــا  لقــــرا  الجمعيــــة العموميــــة العاديــــة اعتضــــر  لــــ  تقريــــرا  بالثقــــة 

ــــ ي مجلــــ  اإلدا ة ي تمــــا إ ا جــــاء لرا هــــا مديــــدا  لقــــرا  الجمعيــــة العموميــــة ف
ــــة ترتــــب علــــ   لــــ  إســــقاط مجلــــ  اإلدا ة مــــن تــــا ي  انعقــــاد هــــذ   العادي

 الجمعية.
( مــــن هــــذا 9اســــقاط العضــــوية عــــن عضــــو اًتاــــاد وفقــــا  للمــــادة  لــــة ) .8

 النظام 
 تاديد ليمة  سوم لضول اًعضاء و سوم اًكتراكات السنوية.  .9

 الضت في طلضات العضوية في حالة  فض ا من مجل  اًدا ة. .10
 (19مادة )
العضـــــــوية عـــــــن كـــــــف تعضـــــــاء  إســـــــقاطفـــــــي حالـــــــة حـــــــف مجلـــــــ  اًدا ة تو 

ــــــــــ  تو لضــــــــــول  ــــــــــة ألعضــــــــــاء المجل ــــــــــ  اإلدا ة  تو اًغلضيــــــــــة المجلق مجل
ـــــــــة  تواًســـــــــتقاًت المســـــــــضضة مـــــــــن كـــــــــف تعضـــــــــاء مجلـــــــــ  اًدا ة  اًغلضي

ي  5ي  4ي  3ألحكـــــــام الضنـــــــود ت لـــــــام ) المجلقــــــة ألعضـــــــاء المجلـــــــ   وفقـــــــا  
ــــر العاديــــة  7 فــــي  -( مــــن المــــادة الســــابقة ي تشــــكف الجمعيــــة العموميــــة غي

لجنـــــــة مدلتـــــــة تكـــــــون ل ـــــــا  صـــــــالحيات مجلـــــــ  اإلدا ة  - ات اًجتمـــــــا  
ــــة العموميــــة لالتاــــاد ي لــــي  مــــن  مــــن خمســــة  تعضــــاء مــــن تعضــــاء الجمعي

ســـــقجت عضـــــويت ة بيـــــن ة تعضـــــاء المجلـــــ  المناـــــف تو األعضـــــاء الـــــذين ت  
تو ل ضلــــــــت اســــــــتقالت ة ي وعلــــــــ  هــــــــذ  اللجنــــــــة إخجــــــــا  تعضــــــــاء الجمعيــــــــة 
العموميـــــة خـــــالل خمســـــة عشـــــر يومـــــا  ًختيـــــا  ممثلي ـــــا فـــــي مجلـــــ  اإلدا ة 

ـــــــــا  لاكـــــــــة  ي ويكمـــــــــف المجلـــــــــ  النظـــــــــام ( مـــــــــن هـــــــــذا 32) المـــــــــادةوفق
المنتخـــــــــب المـــــــــدة المتضقيـــــــــة لمجلـــــــــ  اإلدا ة ي علـــــــــ  تً تقـــــــــف المـــــــــدة 

عــــــن ســــــتة تكــــــ ري وإً اســــــتمرت اللجنــــــة فــــــي مضاكــــــرة  المتضقيــــــة للمجلــــــ 
 صالحيت ا حت  إجراء انتخابات الدو ة التالية لمجل  اإلدا ة.

ًو يجـــــــــو  ألعضـــــــــاء المجلـــــــــ  المناـــــــــف تو األعضـــــــــاء الـــــــــذين ت ســـــــــقجت 
ــــــا  ــــــت اســــــتقاًت ةي وفق ــــــودعضــــــويت ة تو ل ضل ــــــام ) ألحكــــــام الضن ي  4ي  3ت ل

تركـــــــيا ة مـــــــن األنديـــــــة اًعضـــــــاء إعـــــــادة ( مـــــــن المـــــــادة الســـــــابقة ي 7ي 5
 التكميلية للمجل  تو للدو ة التالية له تي ما تلرب. للدو ة

 (20مادة )
ــــــي مو ــــــو  ســــــضن  ــــــة للنظــــــر ف ــــــة غيــــــر عادي ــــــة عمومي ً يجــــــو  عقــــــد جمعي
ـــــا ي   ـــــة مما لـــــة إً بعـــــد مضـــــي ســـــتة تكـــــ ر علـــــ  ت ـــــه مـــــن جمعي الفصـــــف في

 الفصف فيه.
 (21مادة )
ة غيـــــر العاديـــــة صـــــاياا  إً إ ا حضـــــرها ً يكـــــون انعقـــــاد الجمعيـــــة العموميـــــ

ـــذين ياـــن ل ـــة الاضـــو ي فـــ  ا لـــة يكتمـــف هـــذا العـــدد فـــي  ـــا اًعضـــاء ال  لث
الموعــــد الماـــــدد يدجــــف اًجتمـــــا  لمـــــدة ســــاعة ي فـــــ  ا لــــة يكتمـــــف العـــــدد 
ــــدعوة  ــــ  مــــن وجــــه ال ــــة ي ويجــــب عل ــــام تالي يدجــــف اًجتمــــا  لمــــدة ســــضعة تي

ــــــــام التا ــــــــة تي ــــــــه لالجتمــــــــا  األول ي خــــــــالل الثال  ــــــــري توجي ــــــــ  األكث ــــــــة عل لي
ــــد  ــــا  فيــــه الموعــــد الجدي ء األعضــــاء بخجــــاب مســــجف مضين الــــدعوة إلــــ  هــــًد
ـــــة المجلقـــــة  ـــــذ صـــــاياا  إ ا حضـــــرته اًغلضي ـــــذ  يكـــــون عند  لالجتمـــــا  ي ال
مــــن اًعضــــاء الــــذين ياــــن ل ــــة الاضــــو ي وتصــــد  الجمعيــــة العموميــــة غيــــر 

 العادية لرا ات ا بأغلضية  لثي عدد اًعضاء الاا رين.
 (22مادة )

ـــــد ر فـــــي  ـــــر العاديـــــة صـــــاياا  فـــــال ي ـــــة غي إ ا بـــــدت اجتمـــــا  الجمعيـــــة العمومي
صــــــــــاة القــــــــــرا ات التــــــــــي تصــــــــــد  انســــــــــااب ا  عــــــــــدد مــــــــــن اًعضــــــــــاء 
الاا ــــريني بشـــــرط تً يقـــــف عـــــدد الاا ـــــرين فـــــي الجمعيـــــة العموميـــــة غيـــــر 
ــــة المجلقــــة مــــن األعضــــاء الــــذين ياــــن  العاديــــة ولــــت التصــــويت عــــن األغلضي

 ل ة الاضو .
 الفصف الثالل

 غير العادية( –تحكام عامة للجمعيات العمومية) عادية 
 (23مادة )

تتكــــــون الجمعيــــــة العموميــــــة لالتاــــــاد مــــــن منــــــدوب واحــــــد عــــــن كــــــف نــــــاد 
 يا ـــــــــي مــــــــــن األعضـــــــــاء العــــــــــاملين باًتاـــــــــاد المســــــــــددين ًكــــــــــتراكات ة 
الســــــنوية ي بشــــــرط تن يكــــــون النــــــاد  الريا ــــــي لــــــد مضــــــ  علــــــ  عضــــــويته 

باًتاــــــاد  ســــــنة ميالديــــــة علــــــ  اًلــــــف ولــــــت توجيــــــه الــــــدعوة وتن العاملــــــة 
يكــــــــون لــــــــد اكــــــــترث فــــــــي جميــــــــع المراحــــــــف الســــــــنية لكافــــــــة المســــــــابقات 
الرســــــمية التــــــي ينظم ــــــا اًتاــــــاد فــــــي نفــــــ  الســــــنة ي ويكــــــون لكــــــف مــــــن ة 

 حن التصويت.
وياــــــــن ألعضــــــــاء مجلــــــــ  إدا ة اًتاــــــــاد واًعضــــــــاء المنتســــــــضين حضــــــــو  

 .دون تن يكون ل ة حن التصويت اجتماعات الجمعية العمومية
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 (24مادة )
 يشترط فيمن يمثف الناد  في الجمعية العمومية ما يلي:

تن يكــــــون مــــــن اًعضــــــاء العــــــاملين الــــــذين ل ــــــة اهتمــــــام باللعضــــــة ي ًو  .1
 ( سنة ميالدية ولت انعقاد اًجتما  . 21يقف سنه عن ) 

ــــــــــين تو المــــــــــد بين تو الاكــــــــــام تو المشــــــــــرفين  .2 تً يكــــــــــون مــــــــــن الالعض
 المسجلين لدى اًتااد تو ت  اتااد آخر.

تن يصــــد  بندبــــه كتــــاب  ســــمي مولــــع مــــن النــــاد  الريا ــــي لضــــف موعــــد  .3
 انعقاد الجمعية العمومية.

 (25مادة )
ـــــي غيـــــر المســـــا ف المد جـــــة علـــــ   ً يجـــــو  للجمعيـــــة العموميـــــة تن تنظـــــر ف
جـــــدول تعمال ـــــا ي ًو يجـــــو  لعضـــــو الجمعيـــــة العموميـــــة الـــــذى يتـــــأخر عـــــن 

فــــــــي الموعــــــــد الماــــــــدد تن ينــــــــالش مــــــــا صــــــــد  عــــــــن الجمعيــــــــة الاضــــــــو  
 العمومية من لرا ات ا ناء غيابه.

 (26مادة )
 يكون التصويت في الجمعيات العمومية كخصيا  وعلنيا .

 (27مادة )
إ ا اجتمعـــــــــت الجمعيـــــــــة العموميـــــــــة وحالـــــــــت وـــــــــرول ل ريـــــــــة دون إتمـــــــــام 
تن جـــــــدول األعمــــــــالي ترفـــــــع الجلســــــــة ويعتضــــــــر اًجتمـــــــا  مســــــــتمرا  علــــــــ  

يســـــتأن  فـــــي موعـــــد ً يتجـــــاو  ســـــضعة ايـــــام للنظـــــر فـــــي بـــــالي المو ـــــوعات 
 المد جة عل  جدول األعمال.

ــــــــاد  ــــــــا ي  ومكــــــــان انعق ــــــــع الجلســــــــة موعــــــــد وت ــــــــف  ف ــــــــر ي  لض وياــــــــدد ال
ــــومين التــــاليين  ــــانيي علــــ  تن يقــــوم الســــكرتير العــــام  خــــالل الي اًجتمــــا  الث

ــــــــة ــــــــة العمومي ــــــــدعوة ألعضــــــــاء الجمعي ــــــــه ال ــــــــر بتوجي ــــــــ  األكث بخجــــــــاب  عل
مســـــــجفي مضينـــــــا  بـــــــه موعـــــــد وتـــــــا ي  ومكـــــــان انعقـــــــاد اًجتمـــــــا  الجديـــــــدي 

 وتعتضر القرا ات التي اتخذت في اًجتما  األول صاياة ونافذة.
 (28مادة )

ــــــــة العموميــــــــة فــــــــي  ــــــــت تيــــــــة وــــــــرول ل ريــــــــة دون اجتمــــــــا  الجمعي إ ا حال
الموعــــــد الماــــــددي وجــــــب علــــــ  الســــــكرتير العــــــام إخجــــــا  األعضــــــاء كتابــــــة  

ـــــام بتـــــا ي  و  ـــــد فـــــي موعـــــد تلصـــــا  ســـــضعة اي موعـــــد ومكـــــان اًجتمـــــا  الجدي
مـــــن الموعـــــد الســـــابن ًو يجـــــو  فـــــي هـــــذ  الاالـــــة إجـــــراء ت  تعـــــديف علـــــ  

 جدول األعمال.
 (29مادة )

فــــــي جميــــــع األحــــــوال التــــــي تدجـــــــف في ــــــا اجتماعــــــات الجمعيــــــة العموميـــــــة 
يقتصـــــــر الاضـــــــو  في ـــــــا علـــــــ  األعضـــــــاء الـــــــذين كـــــــان ل ـــــــة حـــــــن حضـــــــو  

 ل دون غيرهة.اًجتما  األو 
 (30مادة)

ـــــه فـــــي  ـــــ  اإلدا ة تو نا ض ـــــي  مجل ـــــة العموميـــــة    ـــــرتا اجتماعـــــات الجمعي ي
حالـــــة غيـــــاب الـــــر ي  ي تو مـــــن يكــــــون مجلـــــ  اإلدا ة لـــــد اختـــــا   لــــــذل  

ــــه ي  ــــر ي  ونا ض ــــاب ال ــــة غي ــــة عــــدم مــــن تعضــــاء المجلــــ  فــــي حال وفــــي حال
ــــــــة  ــــــــر تعضــــــــاء الجمعي ــــــــرتا اًجتمــــــــا  اكض ــــــــن المــــــــذكو ين يت وجــــــــود ت  م

عموميــــــــة الاا ـــــــــرين  ســــــــنا ي ويقـــــــــوم الســــــــكرتير العـــــــــام تو مــــــــن يختـــــــــا   ال
مجلــــــ  اإلدا ة بأعمــــــال الســــــكرتا ية فــــــي حالــــــة غيــــــاب الســــــكرتير ي وفــــــي 
ــــين تعضــــا  ا  ــــة مــــن ب ــــا  الجمعيــــة العمومي حالــــة عــــدم وجــــود المــــذكو ين تخت

 من يقوم  بأعمال السكرتا ية .

اجتماعــــــات إ ســــــال نســــــخة مــــــن ماا ــــــر الســــــكرتير العــــــام يجــــــب علــــــ  و  
ــــة العموميــــة إلــــ  تعضــــاء الجمعيــــة العموميــــة لالتاــــاد و لــــ  خــــالل  الجمعي

 . سضعة ايام من تا ي  اًجتما 
 (31مادة )

ــــة العاديــــة لالتاــــاد فــــي كــــف اجتمــــا  ســــنو  ل ــــا ي  ت شــــكف الجمعيــــة العمومي
ـــــــاد اجتماعـــــــات  ـــــــة صـــــــاة انعق ـــــــين تعضـــــــا  ا لمرالض ـــــــن ب ـــــــدة م ـــــــة مااي لجن

ـــــــــة لالتاـــــــــاد ) ـــــــــات العمومي ـــــــــة ( وتـــــــــدلين  –العاديـــــــــة  الجمعي ـــــــــر العادي غي
 ماا رها ي دون تن يكون ل ة حن المنالشة تو التصويت.

 الضاب الخام 
 مجل  اًدا ة
 الفصف األول

 تشكيف مجل  اًدا ة
 (32مادة )

ـــــع ســـــنواتي يتكـــــون  ـــــدو ة مـــــدت ا ت ب ـــــدير كـــــدون اًتاـــــاد مجلـــــ  ادا ة ل ي
العموميـــــــة مـــــــن عـــــــدد يســـــــاو  عـــــــدد األنديـــــــة الريا ـــــــية تعضـــــــاء الجمعيـــــــة 

لالتاــــاد ممــــن تتــــوافر فــــي ة الشــــروط المنصــــوص علي ــــا فــــي الفقــــرة األولــــ  
( مــــن هــــذا النظــــام ي بايــــل يكــــون لكــــف نــــاد   يا ــــي 23مــــن المــــادة  لــــة )

 عضو بمجل  إدا ة اًتااد من بين تعضاء جمعيته العمومية.
 (33مادة )

تســــــــــــــقط عضــــــــــــــوية مجلــــــــــــــ  إدا ة اًتاــــــــــــــاد عــــــــــــــن عضــــــــــــــو مجلــــــــــــــ  
يته فـــــــــــــــــي الجمعيـــــــــــــــــة العموميـــــــــــــــــة للنـــــــــــــــــاد  اًدا ة إ ا فقـــــــــــــــــد عضـــــــــــــــــو 

ــــــــــــاد   ــــــــــــه ي تو إ ا ســــــــــــقجت عضــــــــــــوية هــــــــــــذا الن ــــــــــــذ  يمثل الريا ــــــــــــي ال
( مــــــــــن هــــــــــذا 9الريا ـــــــــي فــــــــــي اًتاــــــــــاد وفقــــــــــا  لاكـــــــــة المــــــــــادة  لــــــــــة )

 النظام.
ـــــ  مجلـــــ  اإلدا ة إصـــــدا  لـــــرا  ب ســـــقاط العضـــــوية مـــــن تـــــا ي   ويجـــــب عل
ــــــتة إخجــــــا  العضــــــو ب ــــــذا القــــــرا   ــــــ  تن ي الفعــــــف المســــــضب للســــــقوط ي عل

 خجاب مسجف خالل سضعة تيام من تا ي  صدو  .ب
 الفصف الثاني

 التركح لمجل  اإلدا ة
 (34مادة )

 يشترط فيمن يتركح لعضوية مجل  إدا ة اًتااد: 
ــــة  -1 ــــذ  يركــــاه عضــــوا  عــــامال  فــــي الجمعيــــة العمومي تن يكــــون النــــاد  ال

 لالتااد. 
 تن يكـــــون المركـــــح عضـــــوا  فـــــي الجمعيـــــة العموميـــــة للنـــــاد ي وتً يقـــــف -2

 عمر  عن  ال ين سنة ميالدية ولت التركح.
تً يكــــــون لــــــد صــــــد  باقــــــه ت  لــــــرا  ن ــــــا ي بشــــــجضه تو فصــــــله مــــــن  -3

ــــة يكــــن لــــد مضــــ  علــــ   ــــات الريا ــــية ي مــــا ل اًتاــــاد تو مــــن ت  مــــن ال يئ
ـــــة تو صـــــد  بشـــــأنه عفـــــوا  مـــــن الج ـــــة  ـــــال  ســـــنوات متتالي صـــــدو  القـــــرا   

عليــــه بعقوبــــة جنايــــة التــــي صــــد  من ــــا القــــرا ي وتً يكــــون لــــد ســــضن الاكــــة 
ــــه  ــــة يكــــن لــــد  د إلي ــــة مــــا ل ــــة بالشــــرل تو األمان تو جناــــة فــــي جريمــــة مخل

 اعتضا  .
تً يكـــــــــون مـــــــــن بـــــــــين تعضـــــــــاء مجلـــــــــ  إدا ة اًتاـــــــــاد  تو ت  مـــــــــن  -4

ـــــدو تين المتتـــــاليتين الســـــابقتين علـــــ   اًتاـــــادات الريا ـــــية األخـــــرى عـــــن ال
 تركياه.
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 تن تتوافر فيه تحد الشروط التالية: -5
الالعضـــــين الــــذين  اولـــــوا اللعضــــة فعليــــا  لمـــــدة ت بــــع ســـــنوات تن يكــــون مــــن  .ت 

ميالديــــــــة علــــــــ  األلــــــــف فــــــــي ت  مرحلــــــــة ســــــــنية بأحــــــــد األنديــــــــة الريا ــــــــية 
ــــه اللعــــب  األعضــــاء فــــي اًتاــــاد ي بشــــرط تن يكــــون لــــد مضــــ  علــــ  اعتاال
وعـــــــدم إد ار اســـــــمه فـــــــي ســـــــجالت اًتاـــــــاد ســـــــنة ميالديـــــــة كاملـــــــة علـــــــ  

 األلف.
ــــة علــــ  األلــــف فــــي عضــــوية  تن يكــــون لــــد تمضــــ  ت بــــع ســــنوات .ب  ميالدي

 مجل  إدا ة إحدى ال يئات الريا ية المش رة.
ـــــف التـــــد يب  .ر  ـــــد  اول فعليـــــا  لمـــــدة ت بـــــع ســـــنوات علـــــ  األل تن يكـــــون ل

 تو التاكية تو اإلدا ة تو اإلكرال في اللعضة.
 تن يكون حاصال  عل  ك ادة جامعية معتمدة. .د 

 (35مادة )
ـــــــر ألى ســـــــضب مـــــــن  إ ا خـــــــال مقعـــــــد احـــــــد تعضـــــــاء مجلـــــــ  اإلدا ة تو اكث

ــــــام مــــــن  ــــــ  ادا ة اًتاــــــاد خــــــالل ســــــضعة تي األســــــضاب ي يجــــــب علــــــ  مجل
ـــــة  ـــــة العمومي تـــــا ي  خلـــــو المقعـــــد اخجـــــا  األنديـــــة الريا ـــــية تعضـــــاء الجمعي
لالتاــــــــاد الــــــــذين خلــــــــت مقاعــــــــدهة ًختيــــــــا  مــــــــن ياــــــــف مال ــــــــة وفقــــــــا  

 لألحكام المنصوص علي ا في هذا النظام.
( مــــن هــــذا النظــــام ي 36مــــن المــــادة  لــــة ) مــــع مراعــــاة حكــــة الفقــــرة الثالثــــة

ً يجــــو  اجــــراء انتخابــــات علــــ  المناصــــب القياديــــة  فــــي حــــال خلوهــــا إً 
 بعد مرو  خمسة عشر يوما  عل  تا ي  خلو المنصب.

ـــــــــــر ي  تن  ـــــــــــة خلـــــــــــو منصـــــــــــب ال ـــــــــــر ي  فـــــــــــي حال ـــــــــــب ال ًو ياـــــــــــن لنا 
يتركــــــــــح للر اســــــــــة إً بعــــــــــد تن يتقــــــــــدم باســــــــــتقالته مــــــــــن منصــــــــــضهي علــــــــــ  

 ًنتخابات عل  المنصضين معا .تن تجرى ا
 الفصف الثالل

 اجتماعات مجل  اًدا ة
 (36مادة )

يعقـــــــــد مجلـــــــــ  ادا ة اًتاـــــــــاد اجتماعـــــــــه األول خـــــــــالل اســـــــــضوعين مـــــــــن 
انتخـــــــــاب مجـــــــــال  ادا ات األنديـــــــــة الريا ـــــــــية ألعضـــــــــا  ة فـــــــــي عضـــــــــوية 

 مجل  ادا ة اًتااد.
بســــضعة ايــــام كتابــــة  ويوجــــه تكضــــر اًعضــــاء ســــنا  الــــدعوة لضــــف موعــــد اًنعقــــاد 

ــــــا ي  وموعــــــد وجــــــدول  ألعضــــــاء مجلــــــ  اًدا ةي مو ــــــاا  ب ــــــا مكــــــان وت
 اعمال اًجتما ي كما يرتا الجلسة لاين انتخاب الر ي .

وينتخـــــــــب مجلـــــــــ  اًدا ة فـــــــــي تول اجتمـــــــــا  لـــــــــه وبـــــــــاًلترا  الســــــــــر ي 
 منصضي   ي  المجل  ونا ب الر ي .

ـــــة ويعتضـــــر فـــــا اا  مـــــن ياصـــــف علـــــ  تكضـــــر عـــــدد مـــــن األصـــــو  ات ي وفـــــي حال
 التساو  في عدد اًصوات تجرى القرعة لتاديد الفا ا.

ًو يجـــــــو  اعـــــــادة انتخـــــــاب منصــــــــضي الـــــــر ي  ونا ضـــــــه بعـــــــد انتخاب مــــــــا إً 
 بموافقة  ال ة ا با  تعضاء مجل  اًدا ة عل  اًلف.

ـــــــــــدون تجـــــــــــر تو  ـــــــــــ  ادا ة اًتاـــــــــــاد تعمـــــــــــال ة ب ـــــــــــول  تعضـــــــــــاء مجل ويت
 مكافأة من ت  نو . 

 (37مادة )
ــــا  مــــرة علــــ  األلــــف كــــف كــــ ر ي ــــ  إدا ة اًتاــــاد اجتماعــــا  عادي جتمــــع مجل

فــــــي موعــــــد ياــــــدد  الــــــر ي  ي ويوجــــــه الــــــدعوة الســــــكرتير العــــــام بموجــــــب  
كتــــــاب  ســــــمي لضــــــف موعــــــد اًجتمــــــا  بســــــضعة ايــــــام علــــــ  األلــــــفي ويرفــــــن 

ــــــــــا ير الخاصــــــــــة  ــــــــــدعوة جــــــــــدول تعمــــــــــال الجلســــــــــة والمــــــــــذكرات والتق بال
ــــــي  مجلــــــ  بالمو ــــــوعات المد جــــــة فــــــي هــــــذا الجــــــ ــــــة يــــــر    ــــــا ل دول م

 اإلدا ة تأجيف تو يع ت  من ا عل  األعضاء إل  ولت الجلسة.
يجتمـــــع المجلـــــ  فـــــي حالـــــة الضــــــرو ة فـــــي غيـــــر المواعيـــــد العاديـــــة ي فــــــي 
موعـــــد ياـــــدد  الـــــر ي  دون التقيـــــد بالمواعيـــــد ي تو خـــــالل  ال ـــــة تيـــــام مـــــن 
ــــا ي  طلــــب يقــــدم إلــــ  الــــر ي  مــــن  لــــل تعضــــاء المجلــــ  ي ويجــــب تن  ت
ــــب الغــــرع مــــن اًجتمــــا  ي فــــ  ا لــــة يقــــة الــــر ي  بتاديــــد  ــــين فــــي الجل يض
ميعـــــاد لالجتمـــــا  خـــــالل المـــــدة المقـــــر ة ي يكـــــون لمقـــــدمي الجلـــــب تاديـــــد 
ميعــــاد اًجتمــــا  وتوجيــــه الــــدعوة خــــالل الثال ــــة تيــــام التاليــــة للمــــدة المقــــر ة 

 للر ي  وإً سقط الجلب.
اًجتمــــــــا   وفـــــــي جميــــــــع األحـــــــوال يجــــــــب تن يضـــــــين فــــــــي الـــــــدعوة تــــــــا ي 

 وموعد  ومكانه.
ـــــد ماا ـــــر اجتماعـــــات المجلـــــ   وتمســـــ  ســـــكرتا ية اًتاـــــاد ســـــجال  لقي
ي ويولـــــــع علـــــــ  ماضـــــــر كـــــــف جلســـــــة   يســـــــ ا و الســـــــكرتير العـــــــام ي كمـــــــا 
تمســــــ  الســــــكرتا ية مضــــــضجة تـــــــدون في ــــــا منالشــــــات المجلــــــ  ولرا اتـــــــه 
ــــف اًنتقــــال للمو ــــو   ــــالوة القــــرا  الصــــاد  فــــي المو ــــو  لض ــــتة ت ــــل ي باي
ـــــ  المضـــــضجة جميـــــع األعضـــــاء الاا ـــــريني ويجـــــب تن  ـــــالي ي ويولـــــع عل الت
تتجــــــــابن القـــــــــرا ات الــــــــوا دة فـــــــــي ماضــــــــر اًجتمـــــــــا  مــــــــع مـــــــــا و د فـــــــــي 

 المضضجة.
ويجــــــب علــــــ  الســــــكرتير العــــــام إ ســــــال نســــــخة مــــــن ماا ــــــر اجتماعــــــات 
ــــــ  خــــــالل  ــــــة لالتاــــــاد و ل ــــــة العمومي ــــــ  تعضــــــاء الجمعي مجلــــــ  اًدا ة إل

 ما .سضعة ايام من تا ي  اًجت
 (38مادة )

تكــــــــــون اجتماعــــــــــات مجلــــــــــ  اإلدا ة صــــــــــاياة إ ا حضــــــــــرت ا اًغلضيــــــــــة 
ـــــ   ـــــة يكتمـــــف هـــــذا العـــــدد يدجـــــف اًجتمـــــا  إل المجلقـــــة لألعضـــــاء ي فـــــ  ا ل
جلســـــــة تخـــــــرى تعقـــــــد خـــــــالل ســـــــضعة تيـــــــام مـــــــن تـــــــا ي  اًجتمـــــــا  األول ي 
ـــــة تصـــــوات الاا ـــــرين ي ًو يجـــــو  بـــــا   ـــــ  بأغلضي ـــــرا ات المجل وتصـــــد  ل

إصـــــدا  لـــــرا ات  إً باضـــــو  اًغلضيـــــة المجلقـــــة لعـــــدد  حـــــال مـــــن اًحـــــوال
ـــــذى منـــــه  ـــــب ال ـــــ  ي فـــــ  ا تســـــاوت األصـــــوات يـــــرجح الجان تعضـــــاء المجل

   ي  الجلسة ي وتكون القرا ات مصدلا  علي ا في حين ا.
ـــــا   ـــــ  اًدا ة كخصـــــيا  وعلني ـــــع اًحـــــوال يكـــــون التصـــــويت بمجل وفـــــي جمي

 وسريا . إً في حالة اًنتخابات فيكون اًلترا  كخصيا  
 (39مادة )

ـــــــ  اإلدا ة لـــــــرا ا  ب ســـــــقاط العضـــــــوية عـــــــن عضـــــــو المجلـــــــ   ي صـــــــد  مجل
ـــــــة تو ســـــــتة عشـــــــر  ـــــــة اجتماعـــــــات متتالي ـــــــذ  يتخلـــــــ  عـــــــن حضـــــــو   ال  ال
ــــــالة يكــــــن  ــــــدو ةي م ــــــ  خــــــالل ال ــــــا  مــــــن اجتماعــــــات المجل اجتماعــــــا  متفرل
تخلفـــــــه عـــــــن الاضـــــــو  بعـــــــذ  يقضلـــــــه مجلـــــــ  اًدا ة تو بســـــــضب مـــــــرع تو 

 هذا العضو ما يثضت  ل . سفر عل  تن يقدم
الم ســــــقط عضــــــويته وفقــــــا  لاكــــــة هــــــذ  ًو يجــــــو  اعــــــادة تركــــــيح العضــــــوي 

 المادة ي لشغف المقعد الشاغر.
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 الفصف الرابع
 اختصاصات مجل  اإلدا ة

 (40مادة )
 يضاكر مجل  إدا ة اًتااد اًختصاصات التالية:

من هذا  (4العمف عل  تاقين تهدال اًتااد الوا دة في المادة  لة ) .1
 النظام.

ت اللعضة وفقا  للضرامج واألس  التي ياددهاي  .2 تنظية مسابقات وبجًو
 سواء  في الداخف تو الخا ر.

 إدا ة كدون اًتااد وتصري  تمو   في حدود القانون والنظام األساسي. .3
ـــــواحي  .4 و ـــــع اللـــــوا ح والخجـــــط الال مـــــة لتنظـــــية تمـــــو  اًتاـــــاد مـــــن الن

 طوال دو ته.اًدا ية والمالية والفنية 
 تعيين و إن اء عمف كف من السكرتير العام والمدير المالي.  .5
ـــــــــات ة ي و توليـــــــــع  .6 ـــــــــة العـــــــــاملين باًتاـــــــــاد وتاديـــــــــد مرتض ـــــــــين وترلي تعي

 الجااءات علي ة و فصل ة.
اعتمــــــــاد العقــــــــود واًتفاليــــــــات التــــــــي تضــــــــرم باســــــــة اًتاــــــــاد واعتمــــــــاد  .7

 الية.صرل المضالغ الال مة لتسيير اعماله وفقا  للوا ح الم
تشكيف اللجان وتاديد اختصاصات ا ي عل  تن يكون من بين ا لجنة  .8

 للمرتة.
غيــــــــــر  –تاديــــــــــد مواعيــــــــــد انعقــــــــــاد الجمعيــــــــــات العموميــــــــــة )العاديــــــــــة  .9

 العادية( وفقا  ألحكام هذا النظام.  
لضــــــــول تو  فــــــــل طلضــــــــات العضــــــــوية ي علــــــــ  تن تعــــــــرع فــــــــي حالــــــــة  .10

 مسضب.الرفل عل  الجمعية العمومية غير العادية بتقرير 
مراجعة واعتماد التقرير السنو  عن نواحي النشاطات المختلفة  .11

لالتاادي ومراجعة واعتماد الاساب الختامي للسنة المالية المنت ية ومشرو  
المياانية وخجة عمف اًتااد للسنة التالية لضف عر  ا عل  الجمعية 

 العمومية. 
ااد وفقا  فع تقرير مسضب للجمعية العمومية إلسقاط عضوية اًت .12

 ( من هذا النظام.9)للمادة  لة 
مرالـــــــــب حســـــــــابات معتمـــــــــد تو تكثـــــــــر للجمعيـــــــــة العموميـــــــــة  تركــــــــيح .13

 لتعيينه وتاديد اتعابه السنوية.
 التوصية بتعديف النظام األساسي .14
 يذ لرا ات الجمعية العمومية.تنف .15
ممثف اًتااد في مجل  إدا ة اللجنة األولمضية الكويتية ي  انتخاب .16

 ( من هذا النظام. 46وفقا  للمادة  لة ) 
تكليـــــــــ  ت  مـــــــــن تعضـــــــــاء مجلـــــــــ  اإلدا ة بمضاكـــــــــرة اختصاصـــــــــات  .17

   ي  المجل  ونا ضه في حالة غياب ما. 
ــــــــف المجلــــــــ  فــــــــي  .18 ــــــــ  ت  مــــــــن تعضــــــــاء مجلــــــــ  اإلدا ة لتمثي تكلي

 ية.اًجتماعات والمناسضات الريا 
ـــــرا  مناســـــضا  للقيـــــام بأعمـــــال الســـــكرتير العـــــام والمـــــدير  .19 ـــــ  مـــــن ي تكلي

 المالي في حالة غياب ما تو تعذ  ليام ما بأعمال ما.
ـــــر المســـــضضة مـــــن ت  عـــــدد ً يمثـــــف  .20 ـــــت فـــــي طلضـــــات اًســـــتقالة غي الض

األغلضيـــــــة المجلقـــــــة لمجلـــــــ  اإلدا ة ســـــــواء كـــــــانوا منفـــــــردين تو مجتمعـــــــيني 
تن يتقــــــــــدم بجلــــــــــب تركــــــــــيح نفســــــــــه لضلــــــــــت اســــــــــتقالته  ًو يجــــــــــو  لمــــــــــن

 لالنتخابات التكميلية للمجل  تو للدو ة التالية له تي ما تلرب.

العضوية عن عضو مجل  اإلدا ة الذ  يتخل  عن حضو   إسقاط .21
 ( من هذا النظام. 39اجتماعات المجل  طضقا  للمادة  لة ) 

ــــــع  .22 ــــــه ي وتولي ــــــي تقــــــدم إلي الفصــــــف فــــــي الشــــــكاوى واًحتجاجــــــات الت
ــــــــــات  ــــــــــين والاكــــــــــام العقوب ــــــــــ  األنديــــــــــة الريا ــــــــــية األعضــــــــــاء واإلدا ي عل

 والمد بين والالعضين طضقا  للوا ح اًتااد.
 اعتماد ترلية الاكام. .23
إبـــــداء الـــــرت  فـــــي تعيـــــين المـــــد بين والمشـــــرفين علـــــ  اللعضـــــة باألنديـــــة  .24

 الريا ية األعضاء.
تقـــــدية النصـــــح والمشـــــو ة لألعضـــــاء ي وتســـــوية مـــــا لـــــد ينشـــــأ بيــــــن ة  .25

 .  من خالفات
تنظــــــية الضاــــــو  والد اســــــات المختلفـــــــة وعقــــــد المــــــدتمرات لضاـــــــل  .26

 تمو  اللعضة ومشكالت ا.
 عل  ماا ر اًجتما  بذات الجلسة. التصدين .27

تعضـــــــاء مجلـــــــ  اًدا ة مســـــــدولين مســـــــدولية تضـــــــامنية عمـــــــا يصـــــــد  عـــــــن 
 المجل  من اعمال تو لرا ات. 

يـــــرىي ويجـــــو  لمجلـــــ  اإلدا ة فـــــي مضاكـــــرته ًختصاصـــــاته اًســـــتعانة بمـــــن 
 ويكون  تي ة استشا يَا.

 (41مادة )
 الفصف الخام 

 اختصاصات   ي  مجل  اًدا ة
 يختص   ي  مجل  اإلدا ة بما يلي:

 حن تمثيف اًتااد تمام القضاء وامام الغير. .1
غيــــــــــــر  –تاديـــــــــــد مواعيــــــــــــد اجتماعــــــــــــات مجلـــــــــــ  اًدا ة )العاديــــــــــــة  .2

 العادية( وفقا  ألحكام هذا النظام 
اإلدا ة والجمعيــــــــــات العموميــــــــــة حــــــــــال   اســــــــــة اجتماعــــــــــات مجلــــــــــ   .3

 حضو  .
توليـــــع العقـــــود واًتفاليـــــات التـــــي يضرم ـــــا اًتاـــــاد بعـــــد موافقـــــة مجلـــــ   .4

 اإلدا ة علي ا.
 التوليع مع المدير المالي عل  المعامالت المصرفية لالتااد. .5
 التوليع مع السكرتير العام عل  ماا ر اًجتماعات. .6
باًكـــــــتراث مـــــــع المـــــــدير  التصـــــــدين علـــــــ  المياانيـــــــة الســـــــنوية لالتاـــــــاد .7

 المالي بعد اعتمادها من مجل  اإلدا ة.
حــــــن حضــــــو  اجتماعــــــات اللجــــــان المنضثقــــــة عــــــن اًتاــــــاد وتكــــــون لــــــه  .8

   است ا ت ناء حضو  .
اإلكــــــرال علــــــ  حســــــن ســــــير العمــــــف باًتاــــــاد فيمــــــا يتعلــــــن بــــــالنواحي  .9

 اإلدا ية والمالية والفنية.
 تابعة تنفيذ لرا ات الجمعيات العمومية.م .10
 نا ب الر ي  في بعل اختصاصاته كتابة  ت ناء وجود . تفويل .11

وياـــــف نا ـــــب الـــــر ي  ماـــــف الـــــر ي  فـــــي جميـــــع هـــــذ  اًختصاصـــــات فـــــي 
 حالة غياب الر ي  لسفر تو مرع.

 الفصف السادا
 السكرتير العام والمدير المالي

 (42مادة )
يعــــــــــين مجلــــــــــ  إدا ة اًتاــــــــــاد بموجــــــــــب عقــــــــــد لمــــــــــدة دو ة المجلــــــــــ  
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ــــــا   ــــــد اجري مــــــا  ســــــكرتيرا  عام ــــــول  مجلــــــ  اًدا ة تادي ــــــا  ي ويت ومــــــديرا  مالي
 عل  تن يتوافر في كف من ما الشروط اآلتية :

 تن يكون حاصال  عل  مدهف جامعي مناسب كف في مجال اختصاصه. .1
 تً تقف مدة خضرة السكرتير العام والمدير المالي عن خم  سنوات. .2
 تن يكون متفرغا  للعمف باًتااد. .3
 د السيرة مش ودا  له بالكفاءة والنااهة.تن يكون مامو  .4
تً يكون لد حكة عليه في إحدى الجرا ة المخلة بالشرل واألمانة ي  .5

 ما لة يكن لد  د إليه اعتضا  .
 األولوية في التعيين للكويتيين.  تكون .6

 (43مادة )
 اختصاصات السكرتير العام
حســـــن تنظـــــية اًعمـــــال  يخـــــتص الســـــكرتير العـــــام  بالقيـــــام بكـــــف مـــــا يتجلضـــــه

 اًدا ية لالتااد وعل  اًخص ما يلي:
 توجيه الدعوة ًجتماعات مجل  اًدا ة والجمعيات العمومية. .1
غيـــــــر  –اعـــــــداد جـــــــدول اعمـــــــال اجتماعـــــــات مجلـــــــ  اًدا ة )العاديـــــــة  .2

 العادية ( وعر  ا عل  الر ي .
ـــــة )العاديـــــة  .3 ـــــر العاديـــــة  –اعـــــداد جـــــدول اعمـــــال الجمعيـــــات العمومي غي
 بعد موافقة مجل  اًدا ة.( 
ــــــــات  .4 حضــــــــو  وتاريــــــــر ماا ــــــــر اجتماعــــــــات مجلــــــــ  اإلدا ة والجمعي

العموميــــة وصــــياغت ا بصــــو ة وا ــــاة والتوليــــع علي ــــا مــــع   ــــي  اًجتمـــــا  
وتمكــــــــــين تعضــــــــــاء المجلــــــــــ  مــــــــــن اًطــــــــــال  علي ــــــــــا وعلــــــــــ  مضــــــــــابط 

 الجلسات في ت  ولت.
 .اإلكرال عل  األعمال اإلدا ية وكدون العاملين باًتااد .5
ـــــع علـــــ  جميـــــع مكاتضـــــات اًتاـــــاد فيمـــــا عـــــدا المكاتضـــــات التـــــي  .6 التولي

يـــــرى مجلـــــ  اإلدا ة  ـــــرو ة توليـــــع الـــــر ي  علي ـــــا ي واســـــتالم المكاتضـــــات 
الـــــــوا دة وعر ـــــــ ا علـــــــ  المجلـــــــ  ي مـــــــع احاطـــــــة المجلـــــــ  بالمكاتضـــــــات 

 التي تة الرد علي ا .
تلقـــــ  طلضـــــات اًنضـــــمام لالتاـــــاد وعر ـــــ ا علـــــ  مجلـــــ  اإلدا ة بعـــــد  .7
 أكد من استيفاءها للشروط المجلوبة.الت
ـــــــــود وكافـــــــــة األو ا  والمراســـــــــالت  .8 ـــــــــة والعق حفـــــــــظ الســـــــــجالت اإلدا ي

 والعقود التي تختص ب ا سكرتا ية اًتاادي واًكرال علي ا.
 تنفيذ القرا ات اإلدا ية لمجل  اإلدا ة ومتابعت ا. .9

 حضو  وتنسين اعمال اللجان العاملة باًتااد.  .10
ب ـــــــا مجلــــــ  اًدا ة فيمـــــــا يتعلــــــن بـــــــاألمو  ت  م ــــــام تخـــــــرى يكلفــــــه  .11

 اًدا ية لالتااد.
 (44مادة )

 اختصاصات المدير المالي
يخـــــتص المـــــدير المـــــالي بالقيـــــام بكـــــف مـــــا يتجلضـــــه حســـــن تنظـــــية اًعمـــــال 

 المالية لالتاادي وعل  اًخص ما يلي:
تنفيــــــــــــذ القــــــــــــرا ات الماليــــــــــــة لمجلــــــــــــ  اًدا ة ي كــــــــــــريجة مجابقت ــــــــــــا  .1

 لقيود المياانية.
اإلكـــــــرال علـــــــ  حســـــــابات اًتاـــــــاد ي وحفـــــــظ مســـــــتندات اًيـــــــرادات  .2

 والمصروفات والدفاتر المالية واإلكرال علي ا.
وتاصــــــــيل ا ي ودفــــــــع المضــــــــالغ اســـــــتالم األمــــــــوال المســــــــتاقة لالتاـــــــاد  .3

ـــــــة حســـــــب األصـــــــول التـــــــي يقر هـــــــا مجلـــــــ  اإلدا ة وفقـــــــا  للـــــــنظة  المجلوب
 واللوا ح والتعامية المعمول ب ا في هذا الشأن.

 دا  تموال اًتااد في المصرل الذ  يقر   مجل  اإلدا ة.إي .4
 التوليع مع الر ي  عل  المعامالت المصرفية لالتااد. .5
إعـــــداد التقريــــــر المــــــالي عـــــن الســــــنة الماليــــــة المنت يـــــة وإعــــــداد مشــــــرو   .6

 مياانية السنة التالية.
تقـــــدية بيـــــان عـــــن المركـــــا المـــــالي لالتاـــــاد فـــــي كـــــف اجتمـــــا  لمجلـــــ   .7

 طلب المجل   ل .اإلدا ة تو مت  
 صرل  واتب العاملين باًتااد. .8
اًحتفـــــــاظ بمضلــــــــغ نقـــــــد  لمواج ــــــــة المصـــــــروفات الدو يــــــــة والعاجلــــــــة  .9

 وفقا  لما تادد  اللوا ح المالية. 
ت  م ــــــام تخـــــــرى يكلفــــــه ب ـــــــا مجلــــــ  اًدا ة فيمـــــــا يتعلــــــن بـــــــاألمو   .10

 المالية لالتااد.
 الفصف السابع

 (45مادة )
 في ت  من الااًت التالية: ي عتضر مجل  اإلدا ة مستقيال  

ـــــر مســـــضضة ي ســـــواء   .1 ـــــر مـــــن نصـــــ  تعضـــــا ه باســـــتقاًت غي إ ا تقـــــدم تكث
 كانوا منفردين تو مجتمعين .

 إ ا لة يجتمع مجل  اإلدا ة لمدة ك رين متتاليين. .2
 إ ا فقد اًغلضية الال مة لصاة انعقاد  لمدة ك رين متتاليين. .3

وميــــة غيــــر العاديــــة مــــدعوة وفــــي ت  مــــن هــــذ  الاــــاًت تعتضــــر الجمعيــــة العم
ي   لالجتمـــــــا  خـــــــالل عشـــــــرة تيـــــــام مـــــــن تـــــــا ي  اعتضـــــــا  المجلـــــــ  مســـــــتقيال 
ــــــدعوة إلــــــ  تعضــــــاء الجمعيــــــة علــــــ  تن  ويتــــــول  الســــــكرتير العــــــام توجيــــــه ال

 يرتا اًجتما  اكضر األعضاء الاا رين سنا .
ـــــــة   ـــــــة تكـــــــون ل ـــــــا  -فـــــــي  ات اًجتمـــــــا   –وتشـــــــكف الجمعي ـــــــة مدلت لجن

ــــــة صــــــالحيات مجلــــــ  اًدا  ة مــــــن خمســــــة مــــــن تعضــــــاء الجمعيــــــة العمومي
لالتاــــادي  لــــي  مــــن بيــــن ة ت  مـــــن تعضــــاء مجلــــ  اًدا ة الــــذين تســـــضضوا 
فــــــي اعتضــــــا  المجلــــــ  مســــــتقيال   ي وعلــــــ  هــــــذ  اللجنــــــة إخجــــــا  تعضــــــاء 
ـــــــا  ممثلي ـــــــا مـــــــن  ـــــــة العموميـــــــة خـــــــالل خمســـــــة عشـــــــر يومـــــــا  ًختي الجمعي

ــــــــا لاكــــــــة المــــــــادة  لــــــــة ) ــــــــن هــــــــذا32مجلــــــــ  اًدا ة وفق النظــــــــام ي  ( م
ويكمــــــف المجلــــــ  المنتخــــــب المــــــدة المتضقيــــــة لمجلــــــ  اإلدا ة ي علــــــ  تً 
ـــــــ  عـــــــن ســـــــته تكـــــــ ر وإً اســـــــتمرت هـــــــذ   ـــــــة للمجل تقـــــــف المـــــــدة المتضقي
اللجنـــــــة فـــــــي مضاكـــــــرة صـــــــالحيت ا حتـــــــ  إجـــــــراء انتخابـــــــات الـــــــدو ة التاليـــــــة 

 لمجل  اإلدا ة.
وا ًو يجــــــو  تن يــــــتة تركــــــيح ت  مــــــن تعضــــــاء مجلــــــ  اًدا ة الــــــذين تســــــضض

ــــــــــد اجــــــــــراء  ي لعضــــــــــوية المجلــــــــــ  عن ــــــــــا  المجلــــــــــ  مســــــــــتقيال  فــــــــــي اعتض
ـــــــات المترتضـــــــة علـــــــ  اعتضـــــــا  مجلـــــــ  اًدا ة مســـــــتقيال  تو للـــــــدو ة  اًنتخاب

 التالية تي ما تلرب.
 الفصف الثامن

 عضوية مجل  ادا ة اللجنة األولمضية الكويتية
 (46مادة )

ـــــــن بـــــــين تعضـــــــا ه  ـــــــا  ممـــــــثال  م ـــــــ  ادا ة اًتاـــــــاد اختي يجـــــــب علـــــــ  مجل
لعضـــــــــوية مجلــــــــــ  إدا ة اللجنــــــــــة األولمضيــــــــــة الكويتيــــــــــة ي و لــــــــــ  خــــــــــالل 
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المواعيـــــد المقـــــر ة ي علـــــ  تن تتـــــوافر فيـــــه الشـــــروط  المنصـــــوص علي ـــــا فـــــي 
 النظام األساسي للجنة األولمضية الكويتية .

لجنـــــــة األولمضيـــــــة فـــــــ ن وجـــــــد اكثـــــــر مـــــــن مركـــــــح لعضـــــــوية مجلـــــــ  ادا ة ال
ــــــر فــــــا اا  مــــــن  ــــــاًلترا  الســــــر  ي ويعتض ــــــتة انتخــــــاب احــــــدهة ب ــــــة ي ي الكويتي
ياصــــف علــــ  تكثــــر عـــــدد مــــن األصــــواتي وفــــي حالـــــة التســــاو  فــــي عـــــدد 
األصـــــوات ي ت جــــــرى القرعــــــة لتاديــــــد الفــــــا ا ي ويكــــــون بــــــاطال  كــــــف اختيــــــا  

 لممثف الناد  يتة عل  خالل  ل . 
 الضاب السادا
 مالية اًتااد

 (47ة )ماد
تضـــدت الســــنة الماليـــة لالتاــــاد فـــي تول تبريــــف مـــن كــــف عـــام وتنت ــــي فـــي آخــــر 

 ما ا من العام التالي. 
 (48مادة )

 تتكون موا د اًتااد من:
اًكــــــتراكات الســــــنوية لألعضــــــاء العــــــاملين و المنتســــــضين و ســــــوم لضــــــول   .1

ـــــة وفقـــــا  للضنـــــد  ـــــة غيـــــر العادي ـــــة العمومي ـــــي تاـــــددها الجمعي كـــــف مـــــن ة ي الت
 ( من هذا النظام. 18( من المادة  لة )9 لة ) 

وعلــــــ  جميــــــع األعضــــــاء ســــــداد  ســــــة اًكــــــتراث الســــــنو  اعتضــــــا ا  مــــــن  .2
 ت ا.تول السنة المالية لالتااد وحت  ن اي

التضرعـــــــات وال ضـــــــات والوصـــــــايا وحصـــــــيلة الافـــــــالت بشـــــــرط الموافقـــــــة  .3
 المسضقة لل يئة العامة للريا ة علي ا.

 حصيلة إيرادات المضا يات والفعاليات الريا ية . .4
عقـــــــود الرعايـــــــة وعوا ـــــــد اًســـــــتثما  وفقـــــــا  ألحكـــــــام القـــــــانون واللـــــــوا ح  .5

 والقرا ات المنظمة لذل .
ا  ألحكـــــــام القـــــــوانين واللـــــــوا ح ت  مـــــــوا د تخـــــــرى يـــــــتة تاصـــــــيل ا وفقـــــــ .6

 والقرا ات المنظمة لذل .
 (49مادة )

ت ــــــــود  تمــــــــوال اًتاــــــــاد النقديــــــــة باســــــــمه الــــــــذ  ت كــــــــ ر بــــــــه لــــــــدى تحــــــــد 
ــــــــة العامــــــــة  ــــــــتي وي خجــــــــر اًتاــــــــاد ال يئ المصــــــــا ل المعتمــــــــدة فــــــــي الكوي
للريا ـــــة باســـــة المصـــــرل و لـــــة الاســـــاب وبـــــأ  تغييـــــر يجـــــرت عليـــــه خـــــالل 

  ال ة تيام من تا يخه.
ـــــة  ـــــالغ ســـــا لة لمواج ـــــة المصـــــروفات الدو ي ويجـــــو  لالتاـــــاد اًحتفـــــاظ بمض

 والعاجلة وفقا  لما تادد  اللوا ح المالية.
 (50مادة )

ــــة ليســــت ملكــــا  أل   ــــة والمنقول تمــــوال اًتاــــاد بمــــا في ــــا الممتلكــــات الثابت
 عضو من تعضا ه ولي  له ت  حن في ا.

ــــه  ــــه فيمــــا ياقــــن تغرا ــــهي ول ويجــــب علــــ  اًتاــــاد تن ينفــــن تموال
تن يســــــتغف فــــــا ل اإليــــــرادات لضــــــمان مــــــو د  ابــــــت لــــــه علــــــ  تً 
ــــــروع تو  ــــــد ل ــــــي نشــــــاطه ي ًو يجــــــو  لالتاــــــاد عق ــــــ  ف ــــــد ر  ل ي

 هــــون تو الــــدخول فـــــي تيــــة مضــــا بة ماليـــــة تو القيــــام بــــأ  تصـــــرل 
 يتسضب في خسا ة تو ا را  مالية. 
 (51مادة )

ــــــب حســــــابات معتمــــــد لمراجعــــــة حســــــاباته  يجــــــب تن يكــــــون لالتاــــــاد مرال
ومســـــــتنداتهي تعينـــــــه الجمعيـــــــة العموميـــــــة العاديـــــــة وتاـــــــدد اتعابـــــــه الســـــــنويةي 
ــــة  ــــة المالي ــــة عــــن الاال ــــة العمومي ــــا  للجمعي ــــرا  ســــنويا  وافي ــــه تن يرفــــع تقري وعلي

 لالتااد. 
 الضاب السابع

 الشكاوى والعقوبات
 (52مادة )

عموميـــــة لالتاــــــاد مــــــا لـــــدي ة مــــــن كــــــكاوى إلــــــ  يقـــــدم تعضــــــاء الجمعيــــــة ال
الســــــكرتير العــــــام الــــــذ  يقــــــوم بعر ــــــ ا علــــــ  مجلــــــ  اإلدا ة للضــــــت في ــــــا 

 خالل  ال ين يوما  من تا ي  تقديم ا.
وعلــــــ  الســــــكرتير العــــــام إخجــــــا  مقــــــدم الشــــــكوى بقــــــرا  المجلــــــ  خــــــالل 

 خمسة عشر يوما  من تا ي  صدو   بخجاب مسجف.
 (53مادة )

ء إ ا خـــــــــال  تحـــــــــد تعضـــــــــ اء اًتاـــــــــاد تو ت  مـــــــــن المنتمـــــــــين إلـــــــــ  هـــــــــًد
األعضــــــــاء ت  مــــــــن تحكــــــــام هــــــــذا النظــــــــام تو لــــــــوا ح اًتاــــــــاد تو لــــــــرا ات 
مجلــــــ  اإلدا ة تو ولــــــع منــــــه مــــــا يســــــئ إلــــــ  ت  مــــــن نظرا ــــــه األعضــــــاء تو 
المنتمـــــــــين إليــــــــــه تو ت  مـــــــــن تعضــــــــــاء مجلـــــــــ  إدا ة اًتاــــــــــاد تو يمــــــــــ  

اتــــــه وماتوياتــــــهي بســــــمعة اًتاــــــاد تو يضــــــر بمصــــــالاه تو مــــــا يتلــــــ  ممتلك
يجــــو  لمجلــــ  اإلدا ة بعــــد إجــــراء تاقيــــن كتــــابي معــــه تثضــــت فيــــه إدانتــــه تو 
ــــــاب مســــــجفي تن  ــــــذل  بكت ــــــت امتناعــــــه عــــــن الاضــــــو  بعــــــد إخجــــــا   ب يثض

 يولع عليه ت  من العقوبات التالية:
 لفت نظر. .1
 إنذا . .2
المنـــــع مـــــن حضـــــو  المضا يـــــات لمـــــدة ياـــــددها مجلـــــ  اإلدا ة بالنســـــضة  .3

 اًتااد.للمنتمين ألعضاء 
ويجــــــب إخجــــــا   ب ــــــذا القــــــرا  بموجــــــب خجــــــاب مســــــجفي و لــــــ  خــــــالل 
ـــــ  مـــــع عـــــدم اًخـــــالل باـــــن  ـــــام مـــــن تـــــا ي  صـــــدو  القـــــرا  ي و ل ســـــضعة تي
ــــــ  مــــــن ممتلكــــــات  ــــــة العضــــــو بقيمــــــة اصــــــالح مــــــا ت تل ــــــي مجالض اًتاــــــاد ف

 اًتااد وماتوياته.
 الضاب الثامن
 تحكام عامة

 (54مادة )
ـــــة والماليـــــة التـــــي  ياـــــتفظ اًتاـــــاد فـــــي مقـــــر  بالســـــجالت والـــــدفاتر اًدا ي
يتجلض ــــــــا حســــــــن اًدا ة ونســــــــ   لميــــــــة من ــــــــاي وعليــــــــه اًحتفــــــــاظ بصــــــــفة 

 خاصة باآلتي : 
ســــــجف بأســــــماء تعضــــــاء اًتاــــــاد يتضــــــمن علــــــ  األلــــــف اســــــة العضــــــو  .1
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ــــــان ســــــداد   ــــــا ي  انضــــــمامه إلــــــ  اًتاــــــاد مــــــع بي ومقــــــر  و لــــــة إكــــــ ا   وت
 لالكتراكات.

دفـــــــــاتر لتســــــــــجيف ماا ــــــــــر جلســــــــــات مجلــــــــــ  اإلدا ة والجمعيــــــــــات  .2
العموميـــــة تـــــدون ب ـــــا تـــــا ي  اًنعقـــــاد وســـــاعته ومكانـــــه وتســـــماء الاا ـــــرين 

 والمتغيضين وتسضاب  ل  والقرا ات الصاد ة.
دفـــــــاتر حســـــــابات اإليـــــــرادات والمصـــــــروفات والع ـــــــد طضقـــــــا  لألصــــــــول  .3

 المالية والمستندات المديدة ل ا.
ات ولــــــــرا ات مجلــــــــ  اإلدا ة والجمعيــــــــات مضــــــــضجة تســــــــجيف منالشــــــــ .4

 العمومية.
 (55مادة )

يجـــــــو  لالتاـــــــاد تن ينضـــــــة تو ينتســـــــب إلـــــــ  ت  اتاـــــــاد تو هيئـــــــة  يا ـــــــية 
 خا ر دولة الكويت بعد الاصول عل  التراخيص الال مة.

ًو يجـــــــو  لالتاـــــــاد تن يســـــــتلة تو ياصـــــــف مضاكـــــــرة  تو بالواســـــــجة تو بـــــــأ  
ــــافع فــــي  ــــت علــــ  تمــــوال تو من ــــات مــــن طريقــــة كان صــــو ة اكــــتراكات تو إعان

ت  نــــــو  ســــــواء  كانــــــت مــــــن كــــــخص تو مــــــن هيئــــــة عامــــــة تو خاصــــــة تابعــــــة 
ــــتي ًو تن ياــــول بعضــــا  مــــن  ــــة مقرهــــا داخــــف تو خــــا ر الكوي لج ــــة خا جي
تموالــــــه ل ــــــذ  األكــــــخاص تو ال يئــــــات دون التــــــرخيص لــــــه بــــــذل  ي و لــــــ  

يـــــــــة فيمـــــــــا عـــــــــدا المضـــــــــالغ التـــــــــي يتلقاهـــــــــا تو يـــــــــدفع ا لالتاـــــــــادات الخا ج
ــــــةي و مــــــن الكتــــــب والمجــــــالت وغيرهــــــا ممــــــا يتصــــــف  المســــــدولة عــــــن اللعض

 بالنشاط المضاكر لالتااد ويدد  إل  تاقين تهدافه وتجوير تدا ه.
ـــــت داخـــــف الـــــضالد  ـــــه أل  ج ـــــة كان ـــــر  مـــــن تموال ًو يجـــــو  لالتاـــــاد تن يتض

 تو خا ج ا إً بعد الترخيص له بذل  .
 (56مادة )
ـــــي وم ـــــة الجمـــــع لممثل ركـــــاي اًتاـــــادات الريا ـــــية واألنديـــــة باســـــتثناء حال

المتخصصـــــة بـــــين العضـــــوية فـــــي مجلـــــ  إدا ة اًتاـــــاد وبـــــين العضـــــوية فـــــي 
مجلــــــــــ  إدا ة النــــــــــاد  المتخصــــــــــص ومجلــــــــــ  إدا ة اللجنــــــــــة األولمضيــــــــــة 
ـــــــــين عضـــــــــوية مجـــــــــال   ـــــــــة ي ً يجـــــــــو  أل  كـــــــــخص تن يجمـــــــــع ب الكويتي

ولمضيــــــــة  إدا ات األنديـــــــة الريا ــــــــية تو اًتاــــــــادات الريا ــــــــية تو اللجنــــــــة األ
ـــــأجر تو مكافـــــأة  ـــــة العامـــــة للريا ـــــة تو العمـــــف فـــــي وويفـــــة لياديـــــة ب تو ال يئ
ـــــة الجمـــــع المشـــــا   ـــــة  يا ـــــيةي فـــــ  ا تاقـــــن فـــــي الشـــــخص حال فـــــي ت  هيئ
إليــــــه ي وجــــــب عليــــــه تن ياــــــدد خــــــالل الـــــــعشرة تيــــــام التاليــــــة لنشــــــوء هــــــذا 
الجمــــــع ي ت  األمــــــرين يختــــــا  ي فــــــ  ا لــــــة يفعــــــف اعتضــــــر مختــــــا ا  ألحــــــد  ما 

 تقيال  من األلدم باكة القانون.ومس
 (57مادة )

يجــــــو  اللجــــــوء إلــــــ  ماكمــــــة التاكــــــية الريا ــــــية الدوليــــــة )كــــــاا( تو ت  
هيئــــــة تاكــــــية  يا ــــــية اخــــــر   بموجــــــب اتفــــــا  بــــــين األطــــــرال لاــــــف ت  

 خالل يتعلن بالشئون الفنية  ات الصلة بالنشاط الريا ي.  

 2016( لسنة 952لرا   لة  )
 األساسي النمو جي لألندية  الريا ة الشاملةب صدا  النظام 

   ي  مجل  اإلدا ة
 و ير اإلعالم وو ير الدولة لشئون الشضاب

 -بعد اًطال :
في كأن ال يئات  1978( لسنة 42عل  المرسوم بقانون  لة )
 الريا ية والقوانين المعدلةي

في كأن تعديف المرسوم  2016( لسنة 34وعل  القانون  لة ) 
 المشا  إليهي 1978( لسنة 42بقانون  لة )

في كأن إنشاء ال يئة العامة  2015( لسنة 97وعل  القانون  لة )
 للريا ةي

بشأن تسمية  2015( لسنة 1206وعل  لرا  مجل  الو  اء  لة ) 
الو ير المختص باًكرال و ير اًعالم وو ير الدولة لشئون الشضاب 

 عل  ال يئة العامة للريا ةي
بتشكيف  2015( لسنة 1383وعل  لرا  مجل  الو  اء  لة ) 

 مجل  إدا ة ال يئة العامة للريا ةي
ب صدا  النظام األساسي  2007( لسنة 369وعل  القرا   لة )

 النمو جي لألندية الريا يةي
(  11مة للريا ة  لة ) وعل  ماضر اجتما  مجل  إدا ة ال يئة العا

 9/11/2016المنعقد بتا ي  
 -لـــــــــــر -

 مادة تول 
يعمف بأحكام النظام األساسي النمو جي لألندية الريا ية الشاملة 

 المرافن ل ذا القرا .
 

 مادة  انية
ــة الريا ــية الشــاملة القا مــة ولــت العمــف ب ــذا القــرا  تن  علــ  األندي

و جي المرافـــن ل ـــذا القـــرا  وتعـــديف تاتـــذ  بالنظـــام األساســـي النمـــ
نظم ــا األساســية بمــا يتفــن معــهي و لــ  خــالل  ال ــين يومــا مــن تــا ي  
العمـــف ب ـــذا القـــرا ي وعلـــ  األنديـــة الريا ـــية الشـــاملة إخجـــا  ال يئـــة 
العامة للريا ة بـالنظة المعدلـة فـي تول يـوم عمـف تـال ًعتمادهـا مـن 

 الجمعية العمومية غير العادية.
 

 ةمادة  الث
المشـــا  إليـــهي ويعمـــف ب ـــذا  2007( لســـنة 369يلغـــ  القـــرا   لـــة )

القرا  من تا ي  نشر  بالجريـدة الرسـمية ي ويلغـ  كـف مـا يتعـا ع مـع 
 تحكامه.

   ي  مجل  اإلدا ة  
 و ير اإلعالم وو ير الدولة لشئون الشضاب         

 سلمان صضـاح السـالة الامـود الصضاح
 

 هـ 1438صفر  9صد  في: 
 م 2016نوفمضر  9الموافن:  
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 النظام األساسي النمو جي لألندية الشاملة
 الضاب األول

 تأسي  الناد  وتهدافه
 (1مادة )

تأس  في دولة الكويت 
 عام...................................................... 
 ناد  ........................................... الريا ي 

دودة ومقر ............................ ولد تك ر لمدة غير ما
 بتا ي  ............................................ تات 

  لة ...............................................
 ة ت عيد إك ا  نظامه األساسي طضقا  ألحكام المرسوم بقانون  لة 

 وتعديالته ي  في كأن ال يئات الريا ية 1978( لسنة 42)
( لســنة 369 ــة تعيــد إكــ ا  نظامــه األساســي بموجــب القــرا   لــة )

 ي 2007
ولد ت عيد إك ا  نظامه األساسي بموجب لرا  مجلـ  إدا ة ال يئـة العامـة 

( 42للريا ة  لة )    ( لسنة )    ( طضقا  ألحكام المرسـوم بقـانون  لـة )
 .  2016( لسنة 34المعدل بموجب تحكام القانون  لة )  1978لسنة 

 (2مادة )
النــاد  الشــامف هــو الــذ  يتضــمن لــرا  إكــ ا   مااولــة ســت لعضــات  ات 
تنشــجة مختلفــة علــ  األلــف ي وي ــدل إلــ  تكــوين الشخصــية المتكاملــة 
ــة  للشــضاب مــن النــواحي الريا ــية واًجتماعيــة والثقافيــة والصــاية والديني

 طرين : والتروياية في إطا  السياسة العامة للدولة و ل  عن
ء واًنتمـاء للـوطن بـين األعضـاء وإبـرا  ملكـات ة  .1 تعمين  وح الًو

 المختلفة.
نشــر التربيــة الريا ــية ومــا يتصــف ب ــا مــن نــواح   قافيــة واجتماعيــة  .2

 ودينية وصاية وتروياية.
ت يئة الوسا ف وتيسير السضف ًستثما  تولـات فـراا األعضـاء عـن  .3

ــــن مما ســــة األنشــــجة الريا ــــية  ــــة طري ــــة والديني ــــة واًجتماعي والثقافي
 والصاية والعلمية والتروياية.

التعاون مع ال يئات الريا ية األخرى وتضادل الايا ات واللقـاءات  .4
 مع ا داخلي ا وخا جي ا.

اتخــا  مــا يلــام مــن إجــراءات  ــد ت  كــكف مــن تكــكال التمييــا  .5
 والعن  الريا ي.

منشــــجات )وادا(ي اًلتـــاام بقـــوانين الوكالــــة العالميـــة لمكافاـــة ال .6
والتــي يــتة بموجض ــا  ــمان اًلتــاام بــأن سياســات ولــوانين وإجــراءات 

 مكافاة المنشجات للناد  تتوافن مع لوانين )وادا(.
 (3مادة )

يـــنظة النـــاد  نشـــاطه الريا ـــي الرســـمي وفقـــا  للـــوا ح والضـــرامج التـــي 
 تضع ا اًتاادات الريا ية المعنية.

ــر مشــرو  تو منــال   وياظــر عليــه الســعي إلــ  تاقيــن ت  غــرع غي
للنظـام العــام تو اآلداب العامــة تو ً يـدخف فــي األغــراع المنصــوص 

 علي ا في نظامه األساسي.
وياظــر عليــه التــدخف تو التعــرع للسياســة تو المنا عــات الدينيــة تو  

 إ ا ة العصضيات الجا فية تو العنصرية تو المذهضية.

 انيالضاب الث
 العضوية

 الفصف األول
 كروط العضوية

 (4مادة )
ي شــترط فـــي العضــو تن يكـــون مامــود الســـيرة وحســن الســـمعة ي لـــة 
يسضن الاكة عليه بعقوبة جنايـة   تو بعقوبـة جناـة فـي جريمـة مخلـة 

 بالشرل تو األمانة ما لة يكن لد  د إليه اعتضا   في الاالتين.
 

 الفصف الثاني
 إجراءات طلب العضوية

 (5دة )ما
 
يقــــدم طلــــب العضــــوية كخصــــيا  إلــــ  ســــكرتا ية النــــاد  باســــة   -1

الســكرتير العــام ي خــالل مواعيــد الــدوام الرســمي للنــاد  فــي كــ ر  
فضراير وما ا من كف عام ي و ل  عل  النمو ر المعد ل ذا الغـرعي 
بعــد تن ياكيــه عضــوان عــامالن مســددان ًلتاامات مــا الماليــة الســنوية 

لعقوبـات المنصـوص علي ـا فـي المـادة ممن لة تولـع علي مـا ت  مـن ا
( مـــن هـــذا النظـــام ي علـــ  تن يرفـــن بالجلـــب المســـتندات  54 لـــة ) 
 اآلتية :

 صو ة طضن األصف من الضجالة المدنية. - ت
 صو  كخصية حديثة. 4عدد  - ب
إلرا  مولع من الجالب بعدم ليد  عضـوا  عـامال  بـأ  نـاد   يا ـي  -ر

 آخر.
ـــا إيصـــال ســـداد ليمـــة  ســـمي القضـــول واً -د كـــتراث الماـــددين طضق 

 ألحكام النظام األساسي للناد .
ياصـــف طالـــب العضـــوية علـــ  صـــو ة مـــن النمـــو ر المشـــا  إليـــه  -2

بالفقرة السابقة وياتفظ الناد  بأصف النمو ر عل  تن يرسف الصو ة 
األخـــرى لل يئـــة العامـــة للريا ـــة خـــالل ســـضعة تيـــام مـــن تـــا ي  تقـــدية 

لعضــوية بــأ  نــاد   يا ــي آخــر الجلــب للتأكــد مــن عــدم ليــد طالــب ا
وإخجـــا  النـــاد  بنتيجـــة  لـــ  خـــالل ســـضعة تيـــام مـــن تـــا ي  موافات ـــا 

 بكتاب الناد .
يجب عل  السكرتير العام عـرع طلضـات العضـوية علـ  مجلـ   -3

اإلدا ة فــي تول جلســة تاليــة لتقــدية الجلــب ي وبمــا ً يجــاو   ال ــين 
ل خمسـة عشـر يوم اي ويخجر مقدم الجلب بقـرا  مجلـ  اإلدا ة خـال

يوم ا من تـا ي  صـدو   بخجـاب مسـجف وتعلـن صـو ة مـن هـذا القـرا  
فـــي لوحـــة إعالنـــات النـــاد ي فـــ  ا لـــة يعـــرع الجلـــب علـــ  مجلـــ  
اإلدا ة تو لــة يضــت فيــه خــالل الموعــد المــذكو  اعتضــر الجلــب مقضــوً  
متــ  كــان مســتوفيا  كــروط العضــوية المنصــوص علي ــا فــي المــادة  لــة 

م واستكمف اإلجراءات المنصوص علي ا فـي الضنـد ( من هذا النظا4)
 ( من هذ  المادة.1 لة )

فــي حالــة لضــول الجلــب تــرد تلدميــة العضــوية إلــ  تــا ي  تقــدية  -4
 طلب العضوية.

و فــي حالــة  فــل الجلــب يجــب تن يكــون القــرا  مســضضا  ي ويكــون لــه 
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الان في استرداد ليمة  سمي القضول واًكتراث السابن له سـدادهما 
قــدية الجلــب ي ودون تن يخــف  لــ  باقــه فــي تقــدية طلــب ولــت ت

 عضوية جديدة مت   الت تسضاب الرفل.
 الفصف الثالل
 فئات العضوية

 (6مادة )
 ( تعضاء عاملون:1)

الكويتيـون المسـتوفون لشـروط العضـوية المنصـوص علي ـا فـي المـادة 
( مـــن هـــذا النظـــام ويكونـــوا لـــد تتمـــوا ســـن الثامنـــة عشـــر و  4 لـــة ) 
 في ة كروط األهلية. تتوافر

 ( تعضاء منتسضون:2)
غيــر الكــويتيين عمومــا  والكويتيــون الــذين يســتخدمون مرافــن النــاد   

 المختلفة ويدفعون نظير  ل   سوما  مالية.
 ( تعضاء  يا يون:3)
ــــاد  والمقيــــدة تســــما هة فــــي   ــــر  الن األعضــــاء المنتمــــون ألحــــد ف

ســجالت اًتاــادات الريا ــية ي ويصــد  ب ــة لــرا  مــن مجلــ  إدا ة 
ء حضــو  الجمعيــة العموميــة بنــادي ة كمــا ً  النــاد  ي ًو ياــن ل ــًد
يان ل ـة تن يكونـوا تعضـاء عـاملين بأنديـة  يا ـية تخـرىي ًو يجـو  

ــا ــ  ن د  آخــر كعضــو  يا ــي إً بعــد موافقــة ل ــذا العضــو تن ينضــة إل
 ناديه األصلي عل   ل .

وللعضو الريا ي تن يتقدم بجلـب العضـوية العاملـة بالنـاد  فـي حالـة 
اعتاالــه اللعــب ن ا يــا  وعــدم إد ار اســمه مــن لضــف ناديــه فــي ســجالت 

 اًتاادات الريا ية.
 ( تعضاء كرفيون:4) 
خــدمات ماديــة تو مــن يقــر  مجلــ  اإلدا ة مــنا ة هــذ  العضــوية ل 

معنويـــة تو  يا ـــية تدوهـــا للنـــاد  تو للـــضالد تو لقيـــام ة بأعمـــال مـــن 
ــــة تو الريا ــــية تو  ــــع المســــتوى فــــي المجــــاًت اًجتماعي كــــأن ا  ف

 الثقافية.
ويكون منح العضوية الشرفية لألعضـاء العـاملين بالنـاد  باـد تلصـ  

 ـة فـي  ال ة تعضـاء سـنوي ا ي ًو يـد ر مـنا ة هـذ  العضـوية علـ  حق
حضو  اجتماعات الجمعيـة العموميـة والتصـويت في ـا تو فـي التركـح 
لعضوية مجل  اإلدا ةي ويجو  لمجل  اإلدا ة منح الر اسة الشرفية 

 ألحد األعضاء الشرفيين.
 ( تعضاء فخريون:5)

مـــن يقـــر  مجلـــ  اإلدا ة مـــنا ة هـــذ  العضـــوية مـــن غيـــر األعضـــاء 
 ة مـــنح ت  مـــن ة الر اســـة العـــاملين بالنـــاد  ي ويجـــو  لمجلـــ  اإلدا

 الفخرية للناد .
 الفصف الرابع

 واجضات العضوية
 (7مادة )

 تادد واجضات األعضاء عل  الناو التالي:
العمف عل  تاقين تهدال الناد  وتجنب كف ما يضـر بكيانـه تو  .1

 ما يسئ إل  سمعته.
اًلتـــاام بالنظـــام األساســـي للنــــاد  واللـــوا ح الداخليـــة ولــــرا ات  .2

 العمومية ومجل  اإلدا ة.الجمعية 
سداد اًلتاامات المالية المقر ة في موعد غايته ن اية ك ر فضراير  .3

من كف عام ي وفقا  للشروط واألحكام المنصوص علي ا في الضند  لة 
 ( من هذا النظام.47( من المادة  لة )1)
ت النــاد  واســتخدام ا اســتخداما   .4 الماافظــة علــ  مرافــن ومنقــًو

 حسنا .
لفـة مضـاد  النظــام العـام تو اآلداب العامـة وتجنـب إ ــا ة عـدم مخا .5

النااعات الدينية تو السياسية تو إ ا ة العصضيات الجا فية تو العنصرية 
 تو المذهضية.

المضاد ة إل  تاـديل بيانـات عضـويته كلمـا طـرت ت  تعـديف علي ـا  .6
 واًستجابة إل  تعليمات الناد  في هذا الشأن.

 
 الفصف الخام 

 العضوية وانت ا  ا وتجديدها في إسقاط
: إسقاط العضوية وانت ا ها  توً 

 (8مادة )
 إسقاط العضوية

 تسقط العضوية عن عضو الناد  في األحوال التالية:
 الوفاة. .1
الاكـــة عليـــه بعقوبـــة جنايـــة تو بعقوبـــة جناـــة فـــي جريمـــة مخلـــة  .2

 بالشرل واألمانة باكة ن ا ي وبات.
ـــة  .3 ســـنويا  فـــي المواعيـــد وبالشـــروط عـــدم ســـداد اًلتاامـــات المالي

( 47(  من المادة  لة )1واألحكام المنصوص علي ا في الضند  لة )
من هذا النظام ي بشرط ليام مجل  اإلدا ة ب خجا   بخجاب مسجف 
خــالل خمســة عشــر يوم ــا مــن ن ايــة كــ ر فضرايــر بضــرو ة الســداد فــي 

 موعد تلصا  ن اية السنة المالية للناد .
ا ة إصـدا  لـرا  ب سـقاط العضـوية مـن تـا ي  الفعـف وعل  مجل  اإلد

المســضب للســقوط علــ  تن يــتة إخجــا  العضــو ب ــذا القــرا  بموجــب 
 خجاب مسجف خالل سضعة تيام من تا ي  صدو  هذا القرا . 

 عدم حضو  جمعيتين عموميتين متتاليتين. .4
 (9مادة )

 انت اء العضوية
عضـوية العضـو فـي ت  مـن ي صد  مجل  اإلدا ة لـرا ا  مسـضضا  بانت ـاء 

 الاالتين التاليتين:
 طلب العضو إن اء عضويته. - 1

ويعتضر طلضه مقضوً  بمضي عشرة تيام دون الضت في طلضه من مجلـ  
 اإلدا ة. 

 الفصف. - 2
ًو يجو  فصف العضو لضف إجراء تاقين كتابي معه وسما  دفاعه تو 

 سجف. ضوت امتناعه عن الاضو  بعد إخجا   بذل  بخجاب م
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  اني ا: تجديد العضوية
 (10مادة )

( 4ي  3ي  2ام ) يجو  لمن تسقجت عضويته طضقا  ألحكام الضنود ت ل
ــا ألحكــام الضنــد  لــة  8مــن المــادة  لــة )  (  تو انت ــت عضــويته طضق 

( من هذا النظام ي تن يتقـدم بجلـب عضـوية  9( من المادة  لة ) 2)
ســضب اإلســقاط تو اًنت ــاء جديــد بالنــاد  ي إ ا  لــدم مــا يفيــد  وال 

ـــه مجلـــ  اإلدا ة ي طضقـــا  للشـــروط المنصـــوص علي ـــا فـــي هـــذا  ولضل
 النظام.

 
 الضاب الثالل

 الجمعيات العمومية
 (11مادة )

 الجمعيات العمومية للناد  الريا ي هي:
 الجمعية العمومية العادية السنوية. .1
 الجمعية العمومية العادية الدو ية. .2
 ية التكميلية.الجمعية العمومية العاد .3
 الجمعية العمومية غير العادية. .4

 الفصف األول
: الجمعية العمومية العادية السنوية  توً 

 (12مادة )
تجتمع الجمعية العمومية للناد  اجتماعا  عاديا  سنويا  بعد  ال ين يوما  
من تا ي  انت اء السنة المالية للناد  ولضف مضي تسعين يوما  من هذا 

ياــدد  مجلــ  اإلدا ة ي و لــ  للنظــر فــي األمــو   التــا ي  فــي موعــد
 األتية:

 تقرير مجل  اإلدا ة عن تعمال السنة المالية المنت ية. .1
ـــر مرالـــب  .2 ـــة المنت يـــة وتقري ـــامي عـــن الســـنة المالي الاســـاب الخت

 الاسابات.
 خجة مجل  اإلدا ة المقترحة لكافة تعمال الناد  للسنة التالية. .3
 ة المالية التالية.         مشرو  المياانية المقترحة للسن .4
اًلتراحــات المقدمــة إلــ  مجلــ  اإلدا ة ي لضــف موعــد اًجتمــا   .5

بخمســـة وعشـــرين يومـــا  علـــ   األلـــف ي مـــن تعضـــاء المجلـــ  تو مـــن 
 تعضاء الجمعية الذين ل ة الان حضو  اًجتما . 

 تعيين مرالب الاسابات وتاديد تتعابه السنوية.   .6
الموعد المادد لالجتما  بخمسة  ويجب عل  مجل  اإلدا ة ي لضف

وت بعين يوما  عل  األلف ي اإلعالن عن موعد وتا ي  انعقـاد اًجتمـا  
ــة ماليــة واحــدة علــ   ــاد  وفــي صــايفة يومي فــي لوحــة إعالنــات الن

 األلف لمدة  ال ة تيام. 
 (13مادة )

يجــب علــ  الســكرتير العــام توجيــه الــدعوة لاضــو  اجتمــا  الجمعيــة 
ــــ ــــة العادي ــــذين ل ــــة حــــن حضــــو  العمومي ة الســــنوية إلــــ  األعضــــاء ال

ــــف  ــــ  األل ــــا  عل ــــف موعــــد اًجتمــــا  بخمســــة عشــــر يوم اًجتمــــا  لض
بخجابات مسجلة مضينا  ب ـا موعـد وتـا ي  اًجتمـا  وجـدول األعمـال 

 ومرفقا  ب ا:
 تقرير مجل  اإلدا ة عن تعماله في السنة المالية المنت ية. .1

ـــة ال .2 ـــامي عـــن الســـنة المالي ـــر مرالـــب الاســـاب الخت منت يـــة وتقري
 الاسابات

 خجة مجل  اإلدا ة المقترحة لكافة تعمال الناد  للسنة التالية. .3
 مشرو  المياانية المقترحة للسنة المالية التالية. .4
اًلتراحــات المقدمــة إلــ  مجلــ  اإلدا ة ي لضــف موعــد اًجتمــا   .5

بخمســـة وعشـــرين يومـــا  علـــ  األلـــف ي مـــن تعضـــاء المجلـــ  تو مـــن 
 عية الذين ل ة الان حضو  اًجتما . تعضاء الجم

ــــه  .6 ــــين تحــــدهة وتتعاب ــــي الاســــابات المركــــاين لتعي تســــماء مرالض
 السنوية المقترحة.   

 (14مادة )
يكون اجتما  الجمعية العمومية العاديـة السـنوية صـاياا  إ ا حضـرته 
ــة  ــذين ياــن ل ــة الاضــو ي فــ  ا ل األغلضيــة المجلقــة مــن األعضــاء ال

الموعد المادد يدجف لمدة ساعة واحدة ويكون يكتمف النصاب في 
 اًجتما  بعدها صاياا  باضو  واحد وخمسين عضوا  عل  األلف.

فــ  ا لــة يكتمــف هــذا العــدد يدجــف اًجتمــا  لمــدة ســضعة تيــام ويجــب 
خالل  ال ة تيام من التا ي  الذ  كان ماددا   –عل  مجل  اإلدا ة 

الموعـد الجديـد لالجتمـا  تن يعلـن عـن  –ًنعقاد الجمعية العموميـة 
وتا يخه ومكانه في لوحة إعالنات الناد  و في صايفة يومية مالية 
واحدة عل  األلف لمدة يوم واحدي ويكون اًجتمـا  عند ـذ صـاياا  
تيـــــا  كـــــان عـــــدد الاا ـــــرين ي وتصـــــد  القـــــرا ات بأغلضيـــــة تصـــــوات 
الاا ــرين ي وفــي حــال تســاو  األصــوات يــرجح الجانــب الــذ  فيــه 

 .الر ي 
  انيا  : الجمعية العمومية العادية الدو ية

 (15مادة )
تجتمع الجمعية العمومية للنـاد  اجتماعـا  دو يـا  ب يئـة اجتمـا  عـاد   
كــــف ت بــــع ســــنوات ًنتخــــاب تعضــــاء مجلــــ  إدا ة النــــاد  للــــدو ة 
القادمة وللنظر في األمو  التـي تخـتص ب ـا الجمعيـة العموميـة العاديـة 

 ( من هذا النظام.12في المادة  لة ) السنوية المنصوص علي ا
ويجب عل  مجل  اإلدا ة ي لضف الموعد المادد لالجتما  بخمسة 
وت بعون يوما  عل  األلف ي اإلعالن عن موعد وتا ي  انعقاد اًجتما  

 في صايفة يومية مالية واحدة عل  األلف لمدة  ال ة تيام. 
 (  من هذا النظام14ي  13و ل  بالمراعاة ألحكام المادتين  لمي )

 (16مادة )
عل  مجل  إدا ة الناد  إعداد و لة انتخاب تعضاء مجل  اإلدا ة 
لضف يومين عل  األكثر من تا ي  إجراء اًنتخابـات ي علـ  تن يراعـ  
ـــا ي  تقـــدية  في ـــا إ ضـــات تســـماء المركـــاين مرتضـــة باســـب اســـضقية ت
طلضـــات التركـــيح ي بايـــل يكـــون لكـــف عضـــو مـــن تعضـــاء الجمعيـــة 

لعمومية للنـاد  الـذين ياـن ل ـة المشـا كة فـي انتخابـات النـاد  تن ا
يعجـــي صـــوته لمركـــح واحـــد مـــن المركـــاين لعضـــوية مجلــــ  إدا ة 
النـــاد  ي ويعتضـــر التصـــويت ألكثـــر مـــن مركـــح بـــاطال  ي ويعتضـــر فـــا اا  
ــر عــدد مــن األصــوات  بعضــوية مجلــ  اإلدا ة مــن ياصــف علــ  تكض

ر فـي تدنـ  القا مـة وكـان  لـ  الصـاياة ي فـ ن تسـاوى ا نـان تو تكثـ
يشكف  يادة في العدد المجلوب لعضوية مجل  إدا ة الناد  تجرى  

 القرعة بين ة لتاديد الفا ا.



 م13/11/2016 -هـ  1438 صفر 13 األحد                  21                 والستون    الثانيةالسنة  1314الكويت اليوم العدد 

  الثا  : الجمعية العمومية العادية التكميلية
 (17مادة )

ـــة اجتمـــا   ـــا  ب يئ ـــاد  اجتماعـــا  تكميلي ـــة للن ـــة العمومي تجتمـــع الجمعي
دا ة بـــدً  مـــن األعضـــاء الـــذين عـــاد  ًنتخـــاب تعضـــاء لمجلـــ  اإل

خلت مقاعدهة أل  سضب من األسضاب ويجب عل  مجل  اإلدا ةي 
لضــف الموعــد الماــدد لالجتمــا  بخمســـة وا بعــين يومــا  علــ  األلـــفي 
اإلعالن عن موعد وتـا ي  انعقـاد اًجتمـا  فـي صـايفة يوميـة ماليـة 

 واحدة عل  األلف لمدة  ال ة تيام. 
الــدعوة إلــ  األعضــاء الــذين ل ــة حــن حضــو  ويوجــه الســكرتير العــام 

اًجتمــا  لضــف الموعــد الماــدد لالجتمــا  بخمســة عشــر يومــا  علــ  
 األلف بخجابات مسجلة مضينا  ب ا موعد وتا ي  اًجتما .

ـــات وفقـــا  لألحكـــام واإلجـــراءات المنصـــوص علي ـــا  وتجـــرى اًنتخاب
 بالمادة السابقة. 

 ة ابعا  : الجمعية العمومية غير العادي
 (18مادة )

 تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسا ف التالية:
 النظر في المسا ف التي ً تختص ب ا الجمعية العمومية العادية. .1
ـــاد  حـــال   .2 ـــاد  بقـــرا  مســـضبي تو حـــف الن حـــف مجلـــ  إدا ة الن

اختيا يـا  ي تو دمجــه فـي ت  نــاد  يا ـي آخــر يشـاب ه فــي األهــدال ي 
ــر  ــاد  وفــن الشــروط والضــوابط المنظمــة تو تغيي ــان القــانوني للن الكي
 لذل .

إسقاط العضـوية بقـرا  مسـضب عـن كـف تعضـاء مجلـ  اإلدا ة تو  .3
ــــت ة تو بعضــــ ة بســــضب مخالفــــة النظــــام األساســــي للنــــاد  تو  اغلضي

 القوانين  ات الصلة.
ـــر مـــن  .4 النظـــر فـــي اًســـتقالة المســـضضة المقدمـــة مـــن عضـــو تو تكث

 .تعضاء مجل  اإلدا ة
تاديد  سوم لضول العضوية واًكتراكات السنوية ي وطريقة سداد  .5

 اًكتراكات السنوية.
 تعديف النظام األساسي للناد . .6
( مــن هــذا  44مضاكــرة اًختصاصــات المقــر ة فــي المــادة  لــة )  .7

 النظام.
إعادة النظر في تقريـر مجلـ  اإلدا ة ومياانيـة النـاد  والاسـاب  .8

منت يــة فــي حالــة عــدم اعتمــاد الجمعيــة الختــامي عــن الســنة الماليــة ال
العموميــة العاديــة أل  مــن ة ي فــ  ا جــاء لــرا  الجمعيــة العموميــة غيــر 
العادية مخالفا  لقرا  الجمعية العمومية العادية اعتضر  ل  تقريرا  بالثقة 
في مجل  اإلدا ة ي تما إ ا جاء لرا ها مديدا  لقرا  الجمعية العمومية 

حــف مجلــ  اإلدا ة مــن تــا ي  انعقــاد هــذ   العاديــة ترتــب علــ   لــ 
 الجمعية.

 ( 19مادة )
فـــي حالـــة حـــف مجلـــ  اًدا ة تو إســـقاط العضـــوية عـــن كـــف تعضـــاء 
ــــول  ــــة المجلقــــة ألعضــــاء المجلــــ  تو لض مجلــــ  اإلدا ة  تو اًغلضي
ــــة  اًســــتقاًت المســــضضة مــــن كــــف تعضــــاء مجلــــ  اًدا ة تو اًغلضي

( 8ي  4ي  3ي  2م الضنــود )المجلقــة ألعضــاء المجلــ   وفقــا  ألحكــا
مـن المـادة السـابقة مـن هـذا النظـام  ي تشـكف الجمعيـة العموميـة غيــر 

ــة  ــة تكــون ل ــا صــالحيات  -فــي  ات اًجتمــا   -العادي لجنــة مدلت
مجل  اإلدا ة من خمسة من تعضاء الجمعية العمومية للنـاد  لـي  
ـــذ   مـــن بيـــن ة ت  عضـــو مـــن تعضـــاء مجلـــ  اإلدا ة المناـــف تو ال

قجت عضــــويته تو ل ضلــــت اســــتقالته ي وعلــــ  هــــذ  اللجنــــة دعــــوة ت ســــ
الجمعيـة العموميــة العاديـة ًنتخــاب مجلـ  إدا ة جديــد وفقـا  لاكــة 

( من هذا النظام خالل  ال ين يوما  مـن تـا ي  اختيـا  17المادة  لة )
اللجنة ي ويكمف المجلـ  المنتخـب المـدة المتضقيـة لمجلـ  اإلدا ة 

تضقيــة لمجلــ  اًدا ة عــن ســتة اكــ ر ي واً  علــ  اً تقــف المــدة الم
استمرت اللجنة  في مضاكرة صـالحيت ا حتـ  اجـراء انتخابـات الـدو ة 

 التالية لمجل  اًدا ة .
ًو يجـــو  ألعضـــاء المجلـــ  المناـــف تو األعضـــاء الـــذين ت ســـقجت 

ي  3ي  2عضويت ة تو ل ضلت استقاًت ة ي وفقا  ألحكام الضنود ت لام )
ادة السابقة من هذا النظام  ي تن يتقدم بجلـب تركـح ( من الم8ي  4

ل ذ  اًنتخابات التكميلية للمجل  تو للدو ة التالية للمجل  تي ما 
 تلرب.

 (20مادة )
ــة  ــة غيــر العادي ياــدد مجلــ  اإلدا ة موعــدا  لــدعوة الجمعيــة العمومي
لالنعقادي للنظر في إحدى المسا ف المختصة بنظرها ي خالل  ال ـين 

ـــه بـــذل  فـــي ت  مـــن يومـــا  ع ـــا ي  تقـــدية طلـــب إلي لـــ  األكثـــر مـــن ت
 الاالتين التاليتين :

 إ ا طلب منه  ل   لل تعضاء مجل  اإلدا ة. .1
ــــه  لــــ   .2 عضــــوا  تي مــــا تلــــف ي مــــن  250%  تو 5إ ا طلــــب من

تعضــاء الجمعيــة العموميــة الــذين ياــن ل ــة حضــو  هــذا اًجتمــا  ي 
ـــة ويجـــب علـــ  كـــف عضـــو تقـــدية الجلـــب كخصـــيا  تو بموجـــ ب وكال

  سمية إل  السكرتير العام.
ويوجــه الســكرتير العــام الــدعوة إلــ  األعضــاء الــذين ل ــة حــن حضــو  
اًجتمـا  ي لضــف الموعــد الماــدد لالجتمـا  بخمســة عشــر يومــا  علــ  
األلف بخجابات مسجلة مضينا  ب ا تا ي  اًجتما   و موعـد  و مكانـه 

 و الغرع منه.
د موعــد دعــوة الجمعيــة العموميــة فــا ا لــة يقــة مجلــ  اًدا ة بتاديــ

ـــد  لالنعقـــاد خـــالل المـــدة الماـــددة ي ياـــن لمقـــدمي الجلـــب  تادي
الموعــد وتوجيــه الــدعوة لالجتمــا  خــالل الثال ــين يومــا  التاليــة للمــدة 

 المقر ة لمجل  اإلدا ة وإً سقط الجلب.
عل  تن يعلن عن تا ي  اًجتما  وموعد  و مكانه و الغرع منـه فـي 

مالية واحدة عل    األلفي لمدة  ال ة تيام لضف خمسة  صايفة يومية
عشــــر يومــــا  علــــ  اًلــــف مــــن التــــا ي  الماــــدد لالجتمــــا  ي ويــــرتا 

 اًجتما  تكضر تعضاء الجمعية العمومية الاا رين سنا .
 (21مادة )

ً يكون اجتمـا  الجمعيـة العموميـة غيـر العاديـة صـاياا  إً باضـو  
الاضو ي ف  ا لة يكتمف هذا النصاب  لثي األعضاء الذين يان ل ة 

يدجف اًجتما  لمدة خمسة عشر يوما  ي وعل  من وجـه الـدعوة إلـ  
اًجتمــــا  األول تن يعلــــن عــــن الموعــــد الجديــــد لالجتمــــا  وتا يخــــه 
ومكانه في صايفة يوميـة ماليـة لمـدة يـوم واحـد ي ويكـون اًجتمـا  

 الثاني صاياا  باضو  األغلضية المجلقة من األعضاء.
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وفي جميع األحوال ً تصـد  لـرا ات الجمعيـة العموميـة غيـر العاديـة 
 إً بموافقة اغلضية الاضو .

 (22مادة )
ً يجـــو  عقـــد جمعيـــة عموميـــة غيـــر عاديـــة للنظـــر فـــي مو ـــو  ســـضن 
الفصــف فيــه مــن جمعيــة مما لــة إً بعــد مضــي ســتة تكــ ر علــ  تــا ي  

 الفصف فيه.
 الفصف الثاني

 غير العادية( –العمومية )عادية تحكام عامة للجمعيات 
 (23مادة )

تتكون الجمعية العموميـة للنـاد  مـن األعضـاء العـاملين الـذين تتـوافر 
 في ة الشروط التالية :

 مضي سنة ميالدية فأكثر عل  عضويت ة. .1
ســـــداد التاامـــــات ة الماليـــــة فـــــي المواعيـــــد وبالشـــــروط واألحكـــــام  .2

( مــن هــذا 47 لــة )( مــن المــادة 1المنصــوص علي ــا فــي الضنــد  لــة )
 النظام.

 (24مادة )
ً يجو  الجمـع بـين العضـوية العاملـة لنـاد والعضـوية العاملـة أل  نـاد 

  يا ي آخر.
 (25مادة )

ً يجــو  للجمعيــات العموميــة تن تنظــر فــي مســا ف غيــر مد جــة علــ  
جداول تعمال ا ي ًو يجو  لعضو الجمعية العمومية الذى يتأخر عـن 

ـــالش مـــا صـــد  عـــن الاضـــو  فـــي الموعـــد ال ماـــدد لالجتمـــا  تن ين
 الجمعية العمومية من لرا ات ت ناء فترة غيابه.

 (26مادة )
يتعين عل  مجل  اإلدا ة تن يعرع في لوحة إعالنات الناد  ي لضف 
انعقـــاد الجمعيـــات العموميـــة بخمســـة عشـــر يومـــا  علـــ  األلـــف ي بنـــود 

حضــو   جــدول األعمــال  و كشــفا  بأســماء األعضــاء الــذين ياــن ل ــة
 اًجتما  مولعا  عليه من السكرتير العام والمدير المالي.

 (27مادة )
يرتا اجتماعات الجمعية العمومية   ي  مجل  اإلدا ة تو نا ضـه فـي 
حالة غيـاب الـر ي  ي تو مـن يكـون مجلـ  اإلدا ة لـد اختـا   لـذل  
من تعضاء المجل  في حالة غياب الـر ي  ونا ضـه ي وفـ  حالـة عـدم 

مــــن المــــذكو ين يتــــرتا اًجتمـــا  تكضــــر تعضــــاء الجمعيــــة وجـــود ت  
العموميــــة الاا ــــرين  ســــنا ي ويقــــوم الســــكرتير العــــام تو مــــن يختــــا   
مجل  اإلدا ة بأعمـال السـكرتا ية فـي حالـة غيـاب السـكرتير ي وفـ  
حالة عدم وجود المذكو ين تختا  الجمعية العمومية من بين تعضا  ا 

 من يقوم  بأعمال السكرتا ية . 
 (28مادة )

إ ا اجتمعــــت الجمعيــــة العموميــــة وحالــــت وــــرول ل ريــــة دون إتمــــام 
جــدول األعمــال ترفــع الجلســة ي ويعتضــر اًجتمــا  مســتمرا  ي علــ  تن 
ـــالي  يســـتأن  فـــي موعـــد ً يتجـــاو  خمســـة عشـــر يومـــا  للنظـــر فـــي ب

 المو وعات المد جة عل  جدول األعمال.
وياــــدد الــــر ي  لضــــف  فــــع الجلســــة موعــــد انعقــــاد اًجتمــــا  الثــــاني 
وتا يخــه ومكانــه ي كمــا يعلــن عــن  لــ  فــي لوحــة إعالنــات النــاد  ي 

 وتعتضر القرا ات التي اتخذت في اًجتما  األول صاياة ونافذة.
 (29مادة )

إ ا حالـــت وـــرول ل ريـــة دون عقـــد اجتمـــا  الجمعيـــة العموميـــة فـــي  
جــب علــ  الســكرتير العــام خــالل ســضعة تيــام مــن الموعــد الماــدد ي و 

ـــذل  ي مـــع  ـــذ  كـــان ماـــددا  لعقـــدها  إخجـــا  األعضـــاء ب ـــا ي  ال الت
ــد فــي لوحــة إعالنــات  ــا ي  ومكــان اًجتمــا  الجدي ــد موعــد وت تادي
النـاد  وكــذل  اإلعـالن فــي صــايفة يوميـة ماليــة لمـدة يــوم واحــد ي 

 األعمال. ًو يجو  في هذ  الاالة إجراء ت  تعديف عل  جدول
 (30مادة )

فـي جميــع األحـوال التــي يدجـف في ــا اجتماعـات الجمعيــات العموميــة 
يقتصر حن الاضو  في ـا علـ  األعضـاء الـذين كـان ل ـة حـن حضـو  

 اًجتما  األول دون غيرهة.
 (31مادة )

يكون التصويت فـي الجمعيـة العموميـة كخصـيا  وعلنيـا  ي بينمـا يكـون 
  .في اًنتخابات كخصيا  وسريا  

 الضاب الرابع
 مجل  اإلدا ة

 (32مادة )
( 34باستثناء الاالة المشا  إلي ا في الفقرة األخيرة من المادة  لة )

مــن هــذا النظــام ي يــدير كــئون النــاد  مجلــ  إدا ة مكــون مــن عــدد 
)تادد  الجمعيـة العموميـة( عضـوا  تنتخـض ة الجمعيـة العموميـة لـدو ة 

ن تنت ـــي مـــدة عضـــوية مجلـــ  مـــدت ا ت بـــع ســـنوات ميالديـــة ي علـــ  ت
اًدا ة اًول بعـــد إكـــ ا  هـــذا النظـــام عنـــد تـــا ي  اًنتخـــاب المقـــر  

 اجرا   عقب تول دو ة تولمضية مقضلة.
 ويتول  تعضاء مجل  ادا ة الناد  اعمال ة بدون تجر تو مكافأة.

 الفصف األول
 في التركح لعضوية مجل  اإلدا ة

 (33مادة )
 ة مجل  اإلدا ة ما يلي :يشترط فيمن يركح نفسه لعضوي

تن يكون عضوا  عامال  مضت عل  عضويته  ال  سنوات ميالدية  .1
 عل  األلف.

 ( سنة ميالدية.21تً يقف عمر  عند تقدية طلب التركح عن ) .2
تن يكــــون مســــددا  ًلتااماتـــــه الماليــــة فـــــي المواعيــــد وبالشـــــروط  .3

( 47)( مـن المـادة  لـة 1واًحكام المنصوص علي ا في الضند  لـة )
 من هذا النظام.

 تً يكون من العاملين في الناد  بأجر تو مكافأة ولت التركح. .4
ـــاد  عـــن الـــدو تين  .5 ـــين تعضـــاء مجلـــ  إدا ة الن تً يكـــون مـــن ب

 المتتاليتين السابقتين عل  تركاه. 
 تن يكون ملما  بالقراءة والكتابة عل  األلف. .6

 (34مـادة )
ي قدم طلب التركح لعضوية مجل  اإلدا ة باسة السكرتير العام عل  
النمو ر المعد ل ذا الغرع ي من المركح كخصيا   تو من وكيف عنـه 
بموجب وكالة  سمية ي و ل  خـالل عشـرة تيـام مـن موعـد فـتح بـاب 
التركح ي عل  تن يقفف باب التركح لضف  ال ين يوما  من موعد إجراء 
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ون ساب طلب التركح عل  النمـو ر المعـد ل ـذا اًنتخابات ي ويك
ـــام علـــ  األلـــف مـــن  ـــات بثال ـــة تي الغـــرع لضـــف موعـــد إجـــراء اًنتخاب
المركــح كخصــيا   تو مــن وكيــف عنــه بموجــب وكالــة  ســمية ي ويجــب 
علــ  مجلــ  اإلدا ة تن يعلــن فــي لوحــة إعالنــات النــاد  لضــف موعــد 

تســـــماء إجـــــراء اًنتخابـــــات بخمســـــة عشـــــر يومـــــا  علـــــ  األلـــــف عـــــن 
المركــــــاين لعضــــــوية مجلــــــ  اإلدا ة ي وفــــــي حالــــــة تســــــاو  عــــــدد 
ـــن  المركـــاين مـــع عـــدد المقاعـــد المخصصـــة لعضـــوية المجلـــ  يعل
فو هة بالتاكيةي وعند تأجيف اًنتخابـات بسـضب للـة عـدد المركـاين 
عن العدد المجلوب يفتح باب التركح مرة تخـرى وفقـا  ألحكـام هـذ  

تركــاه التقــدم بجلــب تركــح المــادة ي ًو يجــو  لمــن ســاب طلــب 
جديـد لـذات الــدو ة فـ  ا لــة يضلـغ عـدد المتركــاين العـدد المجلــوب 
ـــة  ـــة العـــدد المتقـــدم للتركـــح ا ا كـــان يمثـــف الغالضي يعتضـــر فـــا اا  بالتاكي
المجلقـــة للعـــدد المجلـــوب ويتشـــكف مـــن ة مجلـــ  اإلدا ة الجديــــد  

ــول  هــذا المجلــ  الــدعوة ًنتخابــات تكميل ــة للنــاد  ي علــ  تن يت ي
 وفن تحكام هذا النظام خالل  ال ة تك ر من تشكيله. 

 الفصف الثاني
 اختصاصات مجل  اإلدا ة

 (35مادة )
 ي ضاكر مجل  اإلدا ة اًختصاصات التالية:

( من 2العمف عل  تاقين تهدال الناد  الوا دة في المادة  لة ) .1
 هذا النظام.

لفر  و ع الخجط والضرامج التي تساعد عل  الن وع بمستوى ا .2
 الريا ية.

فـي حـدود القـانون والنظـام  –إدا ة كئون الناد  وتصري  تمـو    .3
وتـــــوفير مختلـــــ  الســـــضف  –األساســـــي والال اـــــة الداخليـــــة للنـــــاد  

 لألعضاء لتأدية األنشجة المختلفة بالناد .
و ــع اللــوا ح الداخليــة الال مــة لتنظــية تمــو  النــاد  مــن النــواحي  .4

 دو ته. اإلدا ية والمالية والفنية طوال
 تعيين و إن اء عمف كف من السكرتير العام و المدير المالي. .5
تعيـــــين وترليـــــة العـــــاملين بالنـــــاد  وتاديـــــد مرتضـــــات ة ي و توليـــــع  .6

 الجااءات علي ة و فصل ة.
 تعيين مديرين و إدا يين و مشرفين لأللعاب الريا ية في الناد . .7
ن مـن تشكيف اللجان الال مة لتنظية كئون الناد  ي عل  تن يكـو  .8

 بين ا لجنة للمرتة و لجنة تختص بشئون  ابجة مشجعي الناد .
 إبرام العقود واًتفالات المختلفة باسة الناد . .9

غير  –تاديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية ) العادية  .10
  العادية( وفقا  ألحكام هذا النظام.

وكذا إلرا  التقريرين اإلدا   والمالي عن السنة المالية المنت ية  .11
 مشرو  مياانية السنة المالية التالية.

الضت في طلضات العضوية وتقريـر مـا يـرا  بشـأن ا وفقـا  لألحكـام  .12
 المنصوص علي ا في هذا النظام.

( 8إسـقاط العضـوية عـن عضـو النـاد  طضقـا لـنص المـادة  لـة ) .13
 من هذا النظام.

تركيح مرالب حسابات معتمـد تو تكثـر إلـ  الجمعيـة العموميـة  .14

 لتعيينه وتاديد اتعابه السنوية.
 التوصية بتعديف النظام األساسي للناد . .15
 تنفيذ لرا ات الجمعيات العمومية. .16
تكليـــ  ت  مـــن تعضـــاء مجلـــ  اإلدا ة بمضاكـــرة اختصاصـــات  .17

   ي  المجل  و نا ضه في حالة غياب ما.
ـــة  .18 تكليـــ  ت  مـــن تعضـــاء مجلـــ  اإلدا ة تو الجمعيـــة العمومي

   في اًجتماعات والمناسضات الريا ية.لاضو  من يمثف المجل
تكلي  من يرا  مناسضا  للقيام بأعمال السكرتير العام  و المدير  .19

المالي في حالة غياب ما تو تعذ  ليام ما بأعمال ما الضت فـي طلضـات 
اًســــتقالة غيــــر المســــضضة المقدمــــة مــــن ت  عــــدد ً يمثــــف األغلضيــــة 

ين تو مجتمعـــين ي فـــ  ا المجلقـــة لمجلـــ  اإلدا ة ســـواء كـــانوا منفـــرد
ترتب عل  لضول اًسـتقالة  و إجـراء انتخابـات كـغف المقعـد الشـاغر 

 فال يجو  أل  من ة تن يتقدم بجلب تركح ل ذ  اًنتخابات. 
إســقاط العضــوية عــن عضــو مجلــ  اإلدا ة الــذ  يتخلــ  عــن  .20

 ( من هذا النظام.43حضو  اجتماعات المجل  طضقا  للمادة  لة )
ن تعضــاء الجمعيــة العموميــة للنــاد  لعضــوية انتخــاب عضــوا  مــ .21

مجال  إدا ات اًتاادات الريا ية المنضة إلـ  عضـويت ا النـاد  ي 
 ( من هذا النظام.45وفقا  للمادة  لة )

باــــل الشــــكاوى التــــي تقــــدم مــــن تعضــــاء النــــاد  تو  ــــدهة  .22
 والفصف في ا.

الضت في تسجيف ونقف وكجب وإعا ة واًستغناء عن الالعضـين  .23
 من وإل  الناد  واًتاادات الريا ية. 

 منح العضوية الشرفية والفخرية والر اسة الشرفية والفخرية. .24
 التصدين عل  ماا ر اًجتما  بذات الجلسة. .25

جميع تعضاء مجل  اإلدا ة مسـدولين مسـدولية تضـامنية عمـا يصـد  
 تعمال تو لرا ات. عن المجل  من

ويجو  لمجل  اإلدا ة في مضاكرته ًختصاصـاته اًسـتعانة بمـن يـرى 
ـــــرهة ويكـــــون  تي ـــــة  مـــــن تعضـــــاء النـــــاد  تو   ســـــاء اللجـــــان تو غي

 استشا يا .
 الفصف الثالل

   ي  مجل  اإلدا ة ونا ضه
 (36مادة )

ينتخـــب مجلـــ  اإلدا ة بـــاًلترا  الســـر  مـــن بـــين تعضـــا ه فـــي تول 
  يســــا  لمجلــــ  اإلدا ة ونا ضــــا  لــــر ي  مجلــــ  اإلدا ة ي اجتمــــا  لــــه 

ويوجــــه تكضــــر األعضــــاء ســــنا  الــــدعوة كتابــــة  ألعضــــاء مجلــــ  اإلدا ة 
لاضو  اًجتما  ي مو اا  ب ا مكان وموعد وتـا ي  وجـدول تعمـال 
اًجتمـــا  ي و لـــ  خـــالل تســـضوعين علـــ  األكثـــر مـــن إعـــالن نتيجـــة 

 إل  حين انتخاب الر ي . اًنتخابات ي كما يرتا الجلسة األول 
ًو يجـــو  إعـــادة انتخـــاب منصـــضي الـــر ي  ونا ضـــه بعـــد انتخاب مـــا إً 

 بموافقة  ال ة ت با  تعضاء مجل  اإلدا ة عل  األلف.
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 الفصف الرابع
 اختصاصات   ي  مجل  اإلدا ة

 (37مادة )
 -يختص   ي  مجل  اإلدا ة بما يلي :

 تمثيف الناد  تمام القضاء و تمام الغير. .1
غير العادية  –تاديد مواعيد اجتماعات مجل  اإلدا ة ) العادية  .2

 ( وفقا  ألحكام هذا النظام.
  اسة وتولي إدا ة جلسـات المجلـ  والجمعيـات العموميـة حـال  .3

 حضو  .
توليع العقود واًتفالات التي تضرم مع الناد  بعد موافقة مجلـ   .4

  اإلدا ة علي ا ووفقا  للوا ح والقرا ات والتعامية.
 التوليع مع المدير المالي عل  المعامالت المصرفية للناد . .5
 التوليع مع السكرتير العام عل  ماا ر اًجتماعات. .6
التصـــدين علـــ  المياانيـــة الســـنوية للنـــاد  باًكـــتراث مـــع المـــدير  .7

 المالي بعد اعتمادها من مجل  اإلدا ة.
ــه  .8 ــاد  وتكــون ل حــن حضــو  اجتماعــات اللجــان المنضثقــة عــن الن

 ت ا ت ناء حضو  .  اس
ــالنواحي  .9 اًكــرال علــ  حســن ســير العمــف بالنــاد  فيمــا يتعلــن ب

 اإلدا ية والمالية والفنية.
 متابعة تنفيذ لرا ات الجمعية العمومية. .10
 تفويل نا ب الر ي  بعل اختصاصاته كتابة  ت ناء وجود . .11

وياف نا ب الر ي  ماف الـر ي  فـي جميـع هـذ  اًختصاصـات فـي 
 الر ي  لسفر تو مرع.حالة غياب 

 
 الفصف الخام 

 السكرتير العام و المدير المالي
 (38مادة )

يعين مجل  إدا ة الناد  بموجب عقد لمدة دو ة المجل  سكرتيرا  
عاما  ومديرا  ماليا  ي ويتول  مجل  اإلدا ة تاديـد اجري مـا ي علـ  تن 

 يتوافر في كف من ما  الشروط اآلتية :
دهـــف جـــامعي مناســـب كـــف فـــي مجـــال تن يكـــون حاصـــال  علـــ  م .1

 اختصاصه.
اً تقـــف مـــدة خضـــرة الســـكرتير العـــام والمـــدير المـــالي عـــن خمـــ   .2

 سنوات.
 تن يكون متفرغا  للعمف بالناد . .3
 تن يكون مامود السيرة مش ودا  له بالكفاءة والنااهة. .4
اً يكــون لـــد حكــة عليـــه فــي احـــدى الجــرا ة المخلـــة بالشـــرل  .5

 ليه اعتضا  .واألمانة ما لة يكن لد  د ا
 تكون األولوية في التعيين للكويتيين. .6

 (39مادة )
 اختصاصات السكرتير العام

يختص السـكرتير العـام بالقيـام بكـف مـا يتجلضـه حسـن تنظـية األعمـال 
 اإلدا ية للناد  ي وعل  األخص ما يلي :

 توجيه الدعوة ًجتماعات مجل  اإلدا ة والجمعيات العمومية. -1

غير  –اعداد جدول تعمال اجتماعات مجل  اًدا ة )العادية   -2
 العادية( وعر  ا عل  الر ي . 

ــــة  -3 ــــة ) العادي غيــــر  –اعــــداد جــــدول اعمــــال الجمعيــــات العمومي
 العادية ( بعد موافقة مجل  اإلدا ة.

حضو  و تارير ماا ر اجتماعات مجلـ  اإلدا ة والجمعيـات  -4
ـــــي  العموميـــــة وصـــــياغت ا بصـــــو ة وا ـــــاة  ـــــع علي ـــــا مـــــع    والتولي

اًجتمــــا ي وتمكــــين اعضــــاء المجلــــ  مــــن اًطــــال  علي ــــا وعلــــ  
 -مضابط الجلسات في ت  ولت 

التوليـع علـ  جميــع مكاتضـات النـاد  فيمــا عـدا المكاتضـات التــي  -5
يرى مجل  اإلدا ة  رو ة توليع الر ي  علي ا ي واستالم المكاتضات 

ــات الــوا دة وعر ــ ا علــ  المجلــ  ي مــع احاطــة  المجلــ  بالمكاتض
 التي تة الرد علي ا 

حفـــظ الســـجالت اإلدا يـــة وكافـــة األو ا  والمراســـالت والعقـــود  -6
 التي تختص ب ا سكرتا ية الناد  ي واإلكرال علي ا.

 توليع بجالات العضوية لألعضاء. -7
 تنفيذ القرا ات اإلدا ية لمجل  اإلدا ة ومتابعت ا. -8
 اد .حضو  وتنسين اعمال اللجان العاملة بالن -9

 اإلكرال عل  اًعمال اًدا ية وكدون العاملين بالناد .-10
ت  م ــام تخــرى يكلفــه ب ــا مجلــ  اإلدا ة فيمــا يتعلــن بــاألمو   -11

 اإلدا ية للناد .
 (40مادة )

 اختصاصات المدير المالي
يختص المـدير المـالي بالقيـام بكـف مـا يتجلضـه حسـن تنظـية اًعمـال  

 ص ما يلي :المالية للناد  ي وعل  األخ
ــرادات  .1 ــاد  ي وحفــظ مســتندات اًي اًكــرال علــ  حســابات الن

 والمصروفات والدفاتر المالية واإلكرال علي ا.  
اســـتالم األمـــوال المســـتاقة للنـــاد  وتاصـــيل اي ودفـــع المضــــالغ  .2

المجلوبــة حســب األصــول التــي يقر هــا مجلــ  اإلدا ة ي وفقــا  للــنظة 
 ذا الشأن. واللوا ح والتعامية المعمول ب ا في ه

اعداد التقرير المـالي عـن السـنة الماليـة المنت يـة ومشـرو  مياانيـة  .3
 السنة التالية.

تقــدية بيــان عــن المركــا المــالي للنــاد  فــي كــف اجتمــا  لمجلــ   .4
 اإلدا ة تو مت  طلب المجل   ل .

 صرل  واتب العاملين بالناد . .5
ــة والعاجلــة  .6 اًحتفــاظ بمضلــغ نقــد  لمواج ــة المصــروفات الدو ي

 وفقا  لما تادد  اللوا ح المالية. 
تنفيــذ القــرا ات الماليــة لمجلــ  اإلدا ة ي كــريجة مجابقت ــا لقيــود  .7

 المياانية.
التوليــــع مــــع   ــــي  مجلــــ  اإلدا ة علــــ  المعــــامالت المصــــرفية  .8

 للناد .
 إيدا  تموال الناد  في المصرل الذ  يقر   مجل  اإلدا ة. .9

فيمــا يتعلــن بــاألمو  ت  م ــام تخــرى يكلفــه ب ــا مجلــ  اإلدا ة  .10
 المالية للناد .
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 الفصف السادا
 اجتماعات مجل  اإلدا ة

 (41مادة )
يجتمــع مجلــ  اإلدا ة اجتماعــا  عاديــا  مــرة علــ  األلــف كــف كــ ر فــي 
موعد يادد  الر ي  ي ويوجه الدعوة السكرتير العام  بموجب كتاب 
وة  سمي لضـف موعـد اًجتمـا  بسـضعة تيـام علـ  األلـف ي ويرفـن بالـدع

جــدول تعمــال الجلســة والمــذكرات والتقــا ير الخاصــة بالمو ــوعات 
المد جة في هذا الجدول ما لة ير   ي  مجل  اإلدا ة تأجيف تو يع 

 ت  من ا عل  األعضاء إل  ولت الجلسة.
وتكون اجتماعات مجل  اإلدا ة صاياة باضو  األغلضية المجلقة  

ــة يكتمــف هــذا العــدد يدجــف اً جتمــا  إلــ  جلســة ألعضــا ه ي فــ  ا ل
تخــرى تعقــد خـــالل ســضعة تيـــام مــن تـــا ي  اًجتمــا  األول ي وتصـــد  
لرا ات المجل  بأغلضية تصوات الاا رين ي ف  ا تساوت األصوات 
يرجح الجانب الـذ  فيـه الـر ي  وتكـون القـرا ات مصـدلا  علي ـا فـي 

 حين ا ي ويجب تن يكون التصويت كخصيا  وعلنيا .
حـــوال تن يصـــد  مجلـــ  اإلدا ة لـــرا ا  ًو يجـــو  بـــأ  حـــال مـــن األ

 بأغلضية تلف من  لل عدد تعضا ه جميعا .
ويجتمــع المجلــ  فــي حالــة الضــرو ة فــي غيــر المواعيــد العاديــة فــي 
موعد يادد  الر ي  دون التقيد بالمواعيد ي تو خالل  ال ة تيـام مـن 
تا ي  طلب يقدم إل  الـر ي  مـن  لـل تعضـاء المجلـ ي ويجـب تن 

لجلب الغرع من اًجتما  ي ف  ا لة يقة  الـر ي  بتاديـد يضين في ا
ميعاد لالجتما   خالل المدة المقر ةي يكون لمقدمي الجلب تاديـد 
ميعـــاد اًجتمـــا   وتوجيـــه الـــدعوة  خـــالل الثال ـــة تيـــام التاليـــة للمـــدة 

 المقر ة للر ي  واً سقط الجلب.  
جتمــــا  وفـــي جميــــع األحـــوال يجــــب تن يضـــين فــــي الـــدعوة تــــا ي  اً

 وموعد  ومكانه.
وتمس  سكرتا ية الناد  سجال  لقيد ماا ـر اجتماعـات المجلـ ي 
ويولع عل  ماضر كف جلسة   يس ا والسكرتير العـام ي كمـا تمسـ  
السكرتا ية مضضجة تدون في ا منالشات المجل  ولرا اته بايل يتة 
تــالوة القــرا  الصــاد  فــي المو ــو  لضــف اًنتقــال للمو ــو  التــالي ي 

يولع عل  المضضجة جميع األعضـاء الاا ـرين ي ويجـب تن تتجـابن و 
 القرا ات الوا دة في ماضر اًجتما  مع ما و د في المضضجة.

 (42مادة )
تعلــن خــالل تســضو  مــن تــا ي  اًجتمــا  ماا ــر اجتماعــات مجلــ  
ـــات  ـــي لوحـــة إعالن ـــع علي ـــا ف ـــة بعـــد التولي ـــة العمومي اإلدا ة والجمعي

يومـا  علـ  األلـف ي ويجـو  أل  مـن تعضـاء  الناد  لمدة خمسة عشر
الجمعيــة العموميــة للنــاد   ممــن فاتــه اًطــال  علي ــا فــي اللوحــة تن 
يجلــب مــن الســكرتير العــام اًطــال  علي ــا خــالل  ال ــين  يومــا  علــ  

 األكثر من تا ي  اًجتما .
 (43مادة )

ي صـــد  مجلـــ  اإلدا ة لـــرا ا  ب ســـقاط العضـــوية عـــن عضـــو المجلـــ  
ـــة تو ســـتة عشـــر الـــذ  ي تخلـــ  عـــن حضـــو   ال ـــة اجتماعـــات متتالي

اجتماعا  متفرلـا  مـن اجتماعـات المجلـ  خـالل الـدو ة ي مـا لـة يكـن 
تخلفــه عــن الاضــو  بعــذ  يقضلــه مجلــ  اإلدا ة تو بســضب مــرع تو 

 سفر ي عل  تن يقدم هذا العضو ما يثضت  ل . 
ة هــذ  ًو يجــو  إعــادة تركــح العضــو ي الم ســقط عضــويته وفقــا  لاكــ

 المادةي لشغف المقعد الشاغر.
 (44مادة )

 -يعتضر مجل  اإلدا ة مستقيال  في ت  من الااًت التالية:
إ ا تقدم تكثـر مـن نصـ  تعضـا ه باسـتقاًت غيـر مسـضضة ي  .1

 سواء كانوا منفردين تو مجتمعين.
 إ ا لة يجتمع مجل  اإلدا ة لمدة ك رين متتاليين. .2
انعقــــاد  لمــــدة كـــــ رين  إ ا فقــــد األغلضيــــة الال مــــة لصــــاة .3

 متتالين.
وفي ت  من هذ  الااًت تعتضر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة 
لالجتمـــا  خـــالل عشـــرة تيـــام مـــن تـــا ي  اعتضـــا  المجلـــ  مســــتقيال  
يويتـول  الســكرتير العــام توجيــه الــدعوة إلــ  تعضــاء الجمعيــة علــ  تن 

 -ف الجمعيـة يرتا اًجتما  تكضـر األعضـاء الاا ـرين سـنا  ي وتشـك
لجنــــة مدلتــــة تكــــون ل ــــا صــــالحيات مجلــــ   -فــــي  ات اًجتمــــا  

اإلدا ة من خمسة  مـن تعضـاء الجمعيـة العموميـة للنـاد  ي لـي  مـن 
بيـــــن ة ت  مـــــن تعضـــــاء مجلـــــ  اإلدا ة الـــــذين تســـــضضوا فـــــي اعتضـــــا  
المجلــــ  مســــتقيال  ي وعلــــ  هــــذ  اللجنــــة دعــــوة الجمعيــــة العموميــــة 

تمــا  عــاد  ًنتخــاب مجلــ  إدا ة جديــد للنــاد  لالنعقــاد ب يئــة اج
( مـــن هـــذا النظـــام خـــالل  17ي  16وفقـــا  لاكـــة المـــادتين  لمـــي ) 

 ال ـــين يومـــا  مـــن تـــا ي  تعيـــين اللجنـــة ي ويكمـــف المجلـــ  المنتخـــب 
المــــدة المتضقيـــــة لمجلـــــ  اإلدا ة  ي علـــــ  تً تقـــــف المـــــدة المتضقيـــــة 

ــة  فــي مضاكــرة  لمجلــ  اإلدا ة عــن ســتة اكــ ر وإً  اســتمرت اللجن
 صالحيت ا حت  إجراء انتخابات الدو ة التالية لمجل  اإلدا ة .

ًو يجـو  أل  مـن تعضـاء مجلــ  اإلدا ة ي الـذين تسـضضوا فـي اعتضــا  
المجل  مستقيال  ي تن يتقدموا للتركح لعضوية المجل  عند إجـراء 
اًنتخابــات المترتضــة علــ  اعتضــا  مجلــ  اإلدا ة مســتقيال  تو للــدو ة 

 ة تي ما تلرب.التالي
 

 الفصف السابع
 عضوية مجال  إدا ة اًتاادات

 (45المادة )
يجــب علــ  مجلــ  ادا ة النــاد  الريا ــي تركــيح عضــوا  مــن تعضــاء 
جمعيته العمومية لعضـوية مجلـ  ادا ة اتاـاد كـف لعضـة يكـون النـاد  
عضوا  في جمعيته العموميـة ي و لـ  فـي المواعيـد المقـر ة ي علـ  تن 

ا العضو الشروط المنصوص علي ا في النظـام األساسـي تتوافر في هذ
 ًتااد اللعضة.

فــــ ن وجــــد تكثــــر مــــن مركــــح لعضــــوية مجلــــ  ادا ة اًتاــــاد ي يــــتة 
انتخاب تحدهة باًلترا  السر  ي ويعتضر فا اا من ياصف عل  تكثر 
عدد مـن اًصـوات ي وفـ  حـال التسـاو  فـي عـدد اًصـوات ت جـرى 

ون بـاطال  كـف اختيـا  لعضـو مجلـ  إدا ة القرعة لتاديد الفا اي  ويك
 اًتااد يتة عل  خالل  ل .
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 الضاب الخام 
 مالية الناد 

 (46مادة )
تضدت السنة المالية للناد  في تول تبريف من كـف عـام وتنت ـي فـي اخـر 

 ما ا من العام التالي.
 (47مادة )

 تتكون موا د الناد  من:
ـــول ة  .1 ـــي تاـــددها اًكـــتراكات الســـنوية لألعضـــاء و ســـوم لض ي الت

(  مـن المـادة  لـة ) 5الجمعية العمومية غير العادية وفقا  للضند  لـة )
 ( من هذا النظام.18

وعل  جميـع األعضـاء سـداد  سـة اًكـتراث السـنو  اعتضـا ا  مـن تول 
السنة المالية للناد  وحت  ن اية ك ر فضراير من كف عام ي وفي حالة 

وحتـ  ن ايـة السـنة الماليـة التخل  عـن السـداد فـي الموعـد الماـدد 
للنــــاد   تضــــال غرامــــة بوالــــع نصــــ  المضلــــغ المســــتان ي ويكــــون 
السداد عن كف سـنة ماليـة مقـدما  ي بايـل يلتـام العضـو بسـداد  سـة 
اًكتراث السنو  عن السـنة الماليـة التاليـة للسـنة الماليـة التـي يسـدد 

 في ا.
وافقــة التضرعــات وال ضــات والوصــايا وحصــيلة الافــالت بشــرط الم .2

 المسضقة لل يئة العامة للريا ة علي ا.
 حصيلة إيرادات المضا يات والفعاليات الريا ية. .3
عوا ـــــد اًســـــتثما  وفقـــــا  إلحكـــــام القـــــانون واللـــــوا ح والقـــــرا ات  .4

 المنظمة لذل .
ت  مــوا د تخــرى يــتة تاصـــيل ا وفقــا  إلحكــام القــوانين واللـــوا ح  .5

 والقرا ات المنظمة لذل .
 (48مادة )

 ن دفع  سوم القضول واًكتراث :ي عف  م
 األعضاء المدسسون. .1
 األعضاء الشرفيون. .2
 األعضاء الريا يون المسجلون في اًتاادات الريا ية. .3
إدا يو ومشرفو ومد بو الفر  الريا ية للناد  الذين ً يتقا ـون  .4

 تجرا  تو مكافأة  من الناد  ويصد  ب ة لرا ا  من مجل  اإلدا ة.
 (49مادة )

تموال الناد  النقدية باسمه الذى ت ك ر به لدى تحد المصا ل ت ود  
المعتمــدة فــي الكويــت ي وي خجــر النــاد  ال يئــة العامــة للريا ــة باســة 
المصرل و لة الاساب وبـأ  تغييـر يجـرت عليـه خـالل  ال ـة تيـام مـن 

 تا يخه .
ويجو  للناد  اًحتفاظ بمضـالغ سـا لة لمواج ـة المصـروفات الدو يـة 

 وفقا  لما تادد  اللوا ح المالية. والعاجلة
 (50مادة )

تموال الناد  بما في ا الممتلكات الثابتة والمنقولة ليسـت ملكـا  أل  
 عضو من تعضا ه ي ولي  ل ة ت  حن في ا .

ويجـــب علـــ  النـــاد  تن ينفـــن تموالـــه فيمـــا ياقـــن تغرا ـــه ي ولـــه تن 
 ل  في  يستغف فا ل اًيرادات لضمان مو د  ابت له عل  تً يد ر

نشاطه ي ًو يجو  للناد  عقد لروع تو  هـون  تو الـدخول فـي ايـة 

مضـــا بة ماليـــة تو القيـــام بـــأ  تصـــرل يتســـضب فـــي خســـا ة تو ا ـــرا  
 مالية.

 (51مادة )
ــاد  مرالــب حســابات معتمــد لمراجعــة حســاباته  يجــب تن يكــون للن
ومســتنداتهي تعينــه الجمعيــة العموميــة العاديــة وتاــدد اتعابــه الســنويةي 
وعليه تن يرفع تقريرا  سنويا  وافيا  للجمعية العمومية عن الاالة المالية 

 للناد . 
 الضاب السادا

 الشكاوى والعقوبات
 (52مادة )

ــ  يقــدم تعضــاء الجمعيــ ــدي ة مــن كــكاوى إل ــاد  مــا ل ــة للن ة العمومي
الســكرتير العــام الــذ  يقــوم بعر ــ ا علــ  مجلــ  اإلدا ة للضــت في ــا 

 خالل  ال ين يوما  من تا ي  تقديم ا.
وعلــ  الســكرتير العــام إخجــا  مقــدم الشــكوى بقــرا  المجلــ  خــالل 

 خمسة عشر يوما  من تا ي  صدو   بخجاب مسجف.
 (53مادة )

تعضــاء النــاد  تحكــام هــذا النظــام تو لــوا ح النــاد  إ ا خــال  تحــد 
الداخلية تو ت  من لرا ات مجل  اإلدا ة تو ولع منه ما يسـيء إلـ  
ت  من نظرا ه األعضاء تو مـن تعضـاء مجلـ  إدا ة النـاد  تو يمـ  
بسمعة النـاد  تو يضـر بمصـالاه تو مـا يتلـ  ممتلكاتـه وماتوياتـه ي 

قين كتابي معه تثضت فيه ادانته تو يجو  لمجل  اإلدا ة بعد إجراء تا
 ضوت امتناعه عن الاضو  بعـد اخجـا   بـذل  بخجـاب مسـجف ي تن 

 يولع عليه احدى العقوبات التالية :
 لفت نظر. .1
 إنذا . .2
 منع العضو من دخول الناد  لمدة تلصاها ستة تك ر. .3
 الفصف  .4

ويجــب اخجــا  العضــو ب ــذا القــرا  بموجــب خجــاب مســجف و لــ  
 من تا ي  صدو  هذا القرا . خالل سضعة تيام

و ل  مع عدم اًخالل بان الناد  في مجالضة العضو بقيمة اصالح 
 ما تتلفه من ممتلكات الناد  وماتوياته.

ويســرى حكــة هــذ  المــادة علــ  تعضــاء مجلــ  إدا ة النــاد  ي علــ  
تن تقتصـــر العقوبـــات التـــي تولـــع علـــي ة علـــ  العقـــوبتين المنصـــوص 

 ( من هذ  المادة.2ي  1علي ما في الضندين )
 

 الضاب السابع
 تحكام عامة

 (54مادة )
يجـــو  للنـــاد  تن ينضـــة تو ينتســـب إلـــ  ت  اتاـــاد تو هيئـــة  يا ـــية 

 خا ر دولة الكويت بعد الاصول عل  التراخيص الال مة.
ًو يجــو  للنــاد  تن يســتلة تو ياصــف مضاكــرة  تو بالواســجة تو بــأ  
طريقة كانت عل  تموال تو منافع في صو ة اكتراكات تو إعانات من 
ــة عامــة تو خاصــة تابعــة  ت  نــو  ســواء  كانــت مــن كــخص تو مــن هيئ
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لج ــة خا جيــة مقرهــا داخــف تو خــا ر الكويــت ي ًو تن ي اــو ل بعضــا  
ص تو ال يئـــات دون التـــرخيص لـــه بـــذل  ي مـــن تموالـــه ل ـــذ  األكـــخا

و لــ  فيمــا عــدا المضــالغ الخاصــة بقيمــة المشــا كات الخا جيــة و مــن 
الكتــــب والمجــــالت العلميــــة والفنيــــة والريا ــــية وغيرهــــا ممــــا يتصــــف 

 بالنشاط المضاكر للناد  ويدد  إل  تاقين تهدافه وتجوير تدا ه.
نت داخف الضالد تو ًو يجو  للناد  تن يتضر  من تمواله أل  ج ة كا

 خا ج ا إً بعد الترخيص له بذل .
 (55مادة )

يجب عل  الناد  تن ياتفظ فـي مقـر  بالـدفاتر والسـجالت اًدا يـة 
ــــه  ــــة من ــــا ي وعلي ــــي يتجلض ــــا حســــن اإلدا ة ونســــ   لمي ــــة الت والمالي

 اًحتفاظ بصفة خاصة باًتي : 
اسـة سجف بأسماء تعضاء الجمعية العموميـة يتضـمن علـ  األلـف  .1

العضو وسنه وتا ي  انضمامه إل  النـاد  وعملـه وعنـوان سـكنه ي مـع 
 بيان سداد  اًكتراكات .

دفــــاتر لتســــجيف ماا ــــر جلســــات مجلــــ  اإلدا ة والجمعيــــات  .2
العمومية تدون ب ا تا ي  اًنعقـاد وسـاعته ومكانـه وتسـماء الاا ـرين 

 والمتغيضين وتسضاب  ل  والقرا ات الصاد ة.
يــرادات والمصــروفات والع ــد طضقــا  لألصــول دفــاتر حســابات اً .3

 المالية والمستندات المديدة ل ا.
مضــضجة تســجيف منالشــات ولــرا ات مجلــ  اإلدا ة والجمعيــات  .4

 العمومية.
 (56مادة )

باستثناء حالة الجمع لممثلي ومركاي اًتاـادات الريا ـية واألنديـة 
العضوية فـي المتخصصة بين العضوية في مجل  إدا ة اًتااد وبين 

مجلــــ  إدا ة النــــاد  المتخصــــص ومجلــــ  إدا ة اللجنــــة األولمضيــــة 
ــــين عضــــوية مجــــال   ــــة ي ً يجــــو  أل  كــــخص تن يجمــــع ب الكويتي
إدا ات األندية الريا ـية تو اًتاـادات الريا ـية تو اللجنـة األولمضيـة  
تو ال يئة العامة للريا ـة تو العمـف فـي وويفـة لياديـة بـأجر تو مكافـأة 

يئــة  يا ــيةي فـ  ا تاقــن فــي الشـخص حالــة الجمــع المشــا  فـي ت  ه
ــة لنشــوء هــذا  ــام التالي ـــعشرة تي ــه تن ياــدد خــالل ال ــه ي وجــب علي إلي
الجمـع ي ت  األمــرين يختـا  ي فــ  ا لـة يفعــف اعتضـر مختــا ا  ألحــد  ما 

 ومستقيال  من األلدم باكة القانون.
 (57مادة )

لدوليـة ) كـاا ( تو ت  يجو  اللجوء إل  ماكمة التاكية الريا ـية ا
هيئــة تاكــية  يا ــية تخــرى ي بموجــب تتفــا  بــين األطــرال لاــف ت  

     خالل يتعلن بالشئون الفنية  ات الصلة بالنشاط الريا ي.

 2016لسنة  953لرا   لة    
 ب صدا  النظام األساسي النمو جي لألندية المتخصصة 

   ي  مجل  اإلدا ة
 لشئون الشضابو ير اًعالم وو ير الدولة 

 بعد اًطال :  
في كأن ال يئات  1978( لسنة 42عل  المرسوم بقانون  لة )  -

 الريا ية والقوانين المعدلةي
في كأن تعديف المرسوم  2016( لسنة 34وعل  القانون  لة )  -

 المشا  إليهي 1978( لسنة 42بقانون  لة )
لعامة في كأن إنشاء ال يئة ا 2015( لسنة 97وعل  القانون  لة ) -

 يللريا ة
بشأن  2015( لسنة 1206وعل  لرا  مجل  الو  اء  لة )  -

تسمية و ير اًعالم وو ير الدولة لشئون الشضاب الو ير المختص 
 باإلكرال عل  ال يئة العامة للريا ةي

بتشكيف  2015( لسنة 1383وعل  لرا  مجل  الو  اء  لة )  -
 مجل  إدا ة ال يئة العامة للريا ةي

ب صدا  النظام األساسي  2007( لسنة 369   لة )وعل  القرا -
 النمو جي لألندية الريا يةي

وعل  ماضر اجتما  مجل  إدا ة ال يئة العامة للريا ة  لة   -
 م9/11/2016(المنعقد بتا ي  11)

 لــــــــــر
 مادة تول 

يعمـــــــف بأحكـــــــام النظـــــــام األساســـــــي النمـــــــو جي لألنديـــــــة الريا ـــــــية 
 القرا .المتخصصة المرافن ل ذا 

 مادة  انية
عل  األندية الريا ية المتخصصة القا مـة ولـت العمـف ب ـذا القـرا  تن تاتـذ  
بالنظام األساسـي النمـو جي المرافـن ل ـذا القـرا  وتعـديف نظم ـا األساسـية بمـا 
يتفـــن معـــهي و لـــ  خـــالل  ال ـــين يومـــا مـــن تـــا ي  العمـــف ب ـــذا القـــرا ي وعلـــ  

ال يئـة العامـة للريا ـة بـالنظة المعدلـة فـي األندية الريا ية المتخصصـة اخجـا  
 تول يوم عمف تال ًعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية.

 مادة  الثة
المشـــا  إليـــهي ويعمـــف ب ـــذا  2007( لســـنة 369يلغـــ  القـــرا   لـــة )

القرا  من تا ي  نشر  بالجريـدة الرسـمية ي ويلغـ  كـف مـا يتعـا ع مـع 
 تحكامه.

   ي  مجل  اإلدا ة                            
 و ير اإلعالم وو ير الدولة لشئون الشضاب

 سلمان صضاح السالة الامود الصضاح                                  
 هـ 1438صفر  9صد  في: 

 م 2016نوفمضر  9الموافن:  
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 النظام األساسي النمو جي لألندية المتخصصة
 الضاب األول

 تأسي  الناد  وتهدافه
 (1مادة )

تأســــــ  فــــــي دولــــــة الكويــــــت عــــــام ............................. نــــــاد  
............................ الريا ـــــــــــــــي لمـــــــــــــــدة غيـــــــــــــــر ماــــــــــــــــدودة 
ومقــــــــــــــــــــــــــر ...................... ولــــــــــــــــــــــــــد تكــــــــــــــــــــــــــ ر بتــــــــــــــــــــــــــا ي  

 ........................ تات  لة ..................
( 42 ة ت عيد إك ا  نظامه األساسي طضقا  ألحكام المرسوم بقانون  لة )

 في كأن ال يئات الريا ية وتعديالته ي  1978لسنة 
  2007( لسنة 369 ة تعيد إك ا  نظامه األساسي بموجب القرا   لة )

ولـد ت عيـد إكـ ا  نظامـه األساسـي بموجـب لـرا  مجلـ  إدا ة ال يئـة العامــة 
( 42( لســنة )    ( طضقــا  ألحكــام المرســوم بقــانون  لــة )  للريا ــة  لــة )  

 .  2016( لسنة 34المعدل بموجب تحكام القانون  لة )  1978لسنة 
 (2مادة )

ـــــة  ـــــذ  يتضـــــمن لـــــرا  إكـــــ ا   مااول ـــــاد  ال ـــــاد  المتخصـــــص هـــــو الن الن
ـــــــ   ـــــــاد  إل ـــــــر  ات نشـــــــاط واحـــــــد ي وي ـــــــدل الن ـــــــة واحـــــــدة تو تكث لعض

ـــــــــة للشـــــــــض ـــــــــواحي الريا ـــــــــية تكـــــــــوين الشخصـــــــــية المتكامل ـــــــــن الن اب م
واًجتماعيــــــــة والثقافيــــــــة والصــــــــاية والدينيــــــــة والترويايــــــــة فــــــــي إطــــــــا  

 السياسة العامة للدولة و ل  عن طرين:
ء واًنتماء للوطن بين األعضاء وإبرا  ملكات ة  .1 تعمين  وح الًو

 المختلفة.
نشر التربية الريا ية وما يتصف ب ا من نواح   قافية واجتماعية ودينية  .2
 اية وتروياية.وص
ت يئـــــة الوســـــا ف وتيســـــير الســــــضف ًســـــتثما  تولـــــات فـــــراا األعضــــــاء  .3

عــــن طريــــن مما ســـــة األنشــــجة الريا ــــية والثقافيـــــة واًجتماعيــــة والدينيـــــة 
 والصاية والعلمية والتروياية.

التعاون مع ال يئات الريا ية األخرى وتضادل الايا ات واللقاءات مع ا  .4
 داخلي ا وخا جي ا.

يلام من إجراءات  د ت  ككف من تككال التمييا والعن  اتخا  ما  .5
 الريا ي.

اًلتاام بقوانين الوكالة العالمية لمكافاة المنشجات )وادا(ي والتي  .6
يتة بموجض ا  مان اًلتاام بأن سياسات ولوانين وإجراءات مكافاة 

 المنشجات للناد  تتوافن مع لوانين )وادا(.
 (3مادة )

يا ي الرسمي وفقا  للوا ح والضرامج التي تضع ا ة الناد  نشاطه الر ظين
 اًتاادات الريا ية المعنية.

وياظـــــر عليـــــه الســـــعي إلـــــ  تاقيـــــن ت  غـــــرع غيـــــر مشـــــرو  تو منـــــال  
ــــــــــــدخف فــــــــــــي األغــــــــــــراع  للنظــــــــــــام العــــــــــــام تو اآلداب العامــــــــــــة تو ً ي

 المنصوص علي ا في نظامه اًساسي.
ــــــرع للسياســــــة تو المنا عــــــات الدينيــــــة   ــــــدخف تو التع ــــــه الت وياظــــــر علي

 تو إ ا ة العصضيات الجا فية تو العنصرية تو المذهضية.
 العضوية

 الفصف األول
 كروط العضوية

 (4مادة )
ـــــة  ي شـــــترط فـــــي العضـــــو تن يكـــــون مامـــــود الســـــيرة وحســـــن الســـــمعة ي ل

جريمـــــة  يســـــضن الاكـــــة عليـــــه بعقوبـــــة جنايـــــة     تو بعقوبـــــة جناـــــة فـــــي
مخلـــــــة بالشـــــــرل تو األمانـــــــة مـــــــا لـــــــة يكـــــــن لـــــــد  د إليـــــــه اعتضـــــــا   فـــــــي 

 الاالتين.

 الفصف الثاني
 إجراءات طلب العضوية

 (5مادة )
ـــــــاد  باســـــــة  .1 ـــــــ  ســـــــكرتا ية الن ـــــــب العضـــــــوية كخصـــــــيا  إل ـــــــدم طل يق

الســــكرتير العــــام ي خــــالل مواعيــــد الــــدوام الرســــمي للنــــاد  فــــي كــــ ر  
لنمــــــو ر المعــــــد ل ــــــذا فضرايــــــر ومــــــا ا مــــــن كــــــف عــــــام ي و لــــــ  علــــــ  ا

الغــــرعي بعــــد تن ياكيــــه عضــــوان عــــامالن مســــددان ًلتاامات مــــا الماليــــة 
الســـــنوية ممـــــن لـــــة تولـــــع علي مـــــا ت  مـــــن العقوبـــــات المنصـــــوص علي ـــــا 

( مـــــن هـــــذا النظـــــام ي علـــــ  تن يرفـــــن بالجلـــــب  54)  لـــــة فـــــي المـــــادة 
 المستندات اآلتية :

 صو ة طضن األصف من الضجالة المدنية. .ت 
 خصية حديثة.صو  ك 4عدد  .ب 
ــــــاد   .ر  ــــــأ  ن ــــــد  عضــــــوا  عــــــامال  ب ــــــدم لي ــــــب بع إلــــــرا  مولــــــع مــــــن الجال

  يا ي آخر.
إيصال سداد ليمة  سمي القضول واًكتراث الماددين طضق ا ألحكام  .د 

 النظام األساسي للناد .
ـــــه  .2 ـــــن النمـــــو ر المشـــــا  إلي ـــــ  صـــــو ة م ـــــب العضـــــوية عل ياصـــــف طال

تن يرســـــــف بـــــــالفقرة الســـــــابقة وياـــــــتفظ النـــــــاد  بأصـــــــف النمـــــــو ر علـــــــ  
الصــــو ة األخـــــرى لل يئـــــة العامـــــة للريا ـــــة خــــالل ســـــضعة تيـــــام مـــــن تـــــا ي  
تقـــدية الجلــــب للتأكــــد مــــن عــــدم ليــــد طالــــب العضــــوية بــــأ  نــــاد   يا ــــي 
ــــــا ي   ــــــام مــــــن ت آخــــــر وإخجــــــا  النــــــاد  بنتيجــــــة  لــــــ  خــــــالل ســــــضعة تي

 موافات ا بكتاب الناد .
يجــــــــب علــــــــ  الســــــــكرتير العــــــــام عــــــــرع طلضــــــــات العضــــــــوية علــــــــ   .3

ا ة فــــــــــي تول جلســــــــــة تاليــــــــــة لتقــــــــــدية الجلــــــــــب ي وبمــــــــــا مجلــــــــــ  اإلد
ـــــــــاي ويخجـــــــــر مقـــــــــدم الجلـــــــــب بقـــــــــرا  مجلـــــــــ   ً يجـــــــــاو   ال ـــــــــين يوم 
ــــــــا ي  صــــــــدو   بخجــــــــاب  ــــــــا مــــــــن ت اإلدا ة خــــــــالل خمســــــــة عشــــــــر يوم 
ـــــــــات  مســـــــــجف وتعلـــــــــن صـــــــــو ة مـــــــــن هـــــــــذا القـــــــــرا  فـــــــــي لوحـــــــــة إعالن
النــــــــاد ي فــــــــ  ا لــــــــة يعــــــــرع الجلــــــــب علــــــــ  مجلــــــــ  اإلدا ة تو لــــــــة 

د المــــــــذكو  اعتضــــــــر الجلــــــــب مقضــــــــوً  متــــــــ   يضــــــــت فيــــــــه خــــــــالل الموعــــــــ
كــــــــان مســــــــتوفيا  كــــــــروط العضــــــــوية المنصــــــــوص علي ــــــــا فــــــــي المــــــــادة 

( مــــــــــن هـــــــــذا النظــــــــــام واســـــــــتكمف اإلجــــــــــراءات المنصــــــــــوص 4 لـــــــــة )
 ( من هذ  المادة.1علي ا في الضند  لة )

فـــــي حالـــــة لضـــــول الجلـــــب تـــــرد تلدميـــــة العضـــــوية إلـــــ  تـــــا ي  تقـــــدية  .4
 طلب العضوية.

يجب تن يكون القرا  مسضضا  ي ويكون له الان وفي حالة  فل الجلب 
في استرداد ليمة  سمي القضول واًكتراث السابن له سدادهما ولت 
تقدية الجلب ي ودون تن يخف  ل  باقه في تقدية طلب عضوية 

 جديدة مت   الت تسضاب الرفل.
 الفصف الثالل
 فئات العضوية

 (6مادة )
 ( تعضاء عاملون:1) 

ــــــــون  المســــــــتوفون لشــــــــروط العضــــــــوية المنصــــــــوص علي ــــــــا فــــــــي الكويتي
ـــــوا لـــــد تتمـــــوا ســـــن الثامنـــــة  4المـــــادة  لـــــة )  ( مـــــن هـــــذا النظـــــام ويكون

 عشر و تتوافر في ة كروط األهلية.
 ( تعضاء منتسضون:2) 
غير الكويتيين عموما  والكويتيون الذين يستخدمون مرافن الناد   

 المختلفة ويدفعون نظير  ل   سوما  مالية.
 ( تعضاء  يا يون:3) 
األعضـــــــاء المنتمـــــــون ألحـــــــد فـــــــر  النـــــــاد  والمقيـــــــدة تســـــــما هة فـــــــي  

ســــجالت اًتاــــادات الريا ــــية ي ويصــــد  ب ــــة لــــرا  مــــن مجلــــ  إدا ة 
ء حضـــــو  الجمعيـــــة العموميـــــة بنـــــادي ة كمـــــا ً  النـــــاد  ي ًو ياـــــن ل ـــــًد
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ـــــــة  يا ـــــــية تخـــــــرىي ًو  ـــــــوا تعضـــــــاء عـــــــاملين بأندي ياـــــــن ل ـــــــة تن يكون
ضـــــو تن ينضـــــة إلـــــ  نـــــاد  آخـــــر كعضـــــو  يا ـــــي إً بعـــــد يجـــــو  ل ـــــذا الع

 موافقة ناديه األصلي عل   ل .
وللعضــــــو الريا ــــــي تن يتقــــــدم بجلــــــب العضــــــوية العاملــــــة بالنــــــاد  فــــــي 
ـــــه فـــــي  ـــــن لضـــــف نادي ـــــب ن ا يـــــا  وعـــــدم إد ار اســـــمه م ـــــة اعتاالـــــه اللع حال

 سجالت اًتاادات الريا ية.
 ( تعضاء كرفيون:4) 
ا ة هذ  العضوية لخدمات مادية تو معنوية من يقر  مجل  اإلدا ة من 

تو  يا ية تدوها للناد  تو للضالد تو لقيام ة بأعمال من كأن ا  فع 
 المستوى في المجاًت اًجتماعية تو الريا ية تو الثقافية.

ويكون منح العضوية الشرفية لألعضاء العاملين بالناد  باد تلص   ال ة 
ذ  العضوية عل  حق ة في حضو  تعضاء سنوي ا ي ًو يد ر منا ة ه

اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت في ا تو في التركح لعضوية 
مجل  اإلدا ةي ويجو  لمجل  اإلدا ة منح الر اسة الشرفية ألحد 

 األعضاء الشرفيين.
 ( تعضاء فخريون:5) 

مـــــن يقـــــر  مجلـــــ  اإلدا ة مـــــنا ة هـــــذ  العضـــــوية مـــــن غيـــــر األعضـــــاء 
ــــــاد  ي ويجــــــو  لمجلــــــ  اإلدا ة مــــــنح ت  مــــــن ة الر اســــــة  العــــــاملين بالن

 الفخرية للناد .
 الفصف الرابع

 واجضات العضوية
 (7مادة )

 تادد واجضات األعضاء عل  الناو التالي:
العمف عل  تاقين تهدال الناد  وتجنب كف ما يضر بكيانه تو ما   .1

 يسئ إل  سمعته.
ولرا ات الجمعية اًلتاام بالنظام األساسي للناد  واللوا ح الداخلية  .2

 العمومية ومجل  اإلدا ة.
سداد اًلتاامات المالية المقر ة في موعد غايته ن اية ك ر فضراير   .3

( 1من كف عام ي وفقا  للشروط واألحكام المنصوص علي ا في الضند  لة )
 ( من هذا النظام.47من المادة  لة )

ت الناد  واستخدام ا استخداما    .4 الماافظة عل  مرافن ومنقًو
 حسنا .

عدم مخالفة مضاد  النظام العام تو اآلداب العامة وتجنب إ ا ة  .5
النااعات الدينية تو السياسية تو إ ا ة العصضيات الجا فية تو العنصرية تو 

 المذهضية.
علي ا المضاد ة إل  تاديل بيانات عضويته كلما طرت ت  تعديف   .6

 واًستجابة إل  تعليمات الناد  في هذا الشأن.
 الفصف الخام 

 في إسقاط العضوية وانت ا  ا وتجديدها
: إسقاط العضوية وانت ا ها  توً 

 (8مادة )
 إسقاط العضوية

 تسقط العضوية عن عضو الناد  في األحوال التالية:
 الوفاة. .1
الاكـــــــــة عليـــــــــه بعقوبـــــــــة جنايـــــــــة تو بعقوبـــــــــة جناـــــــــة فـــــــــي جريمـــــــــة  .2

 مخلة بالشرل واألمانة باكة ن ا ي وبات.
عــــــدم ســــــداد اًلتاامــــــات الماليــــــة ســــــنويا  فــــــي المواعيــــــد وبالشــــــروط  .3

(  مــــــن المــــــادة  لــــــة 1) لــــــة واألحكــــــام المنصــــــوص علي ــــــا فــــــي الضنــــــد 
( مـــــــــن هـــــــــذا النظـــــــــام ي بشـــــــــرط ليـــــــــام مجلـــــــــ  اإلدا ة ب خجـــــــــا   47)

ـــــر  ـــــة كـــــ ر فضراي ـــــن ن اي ـــــا م بخجـــــاب مســـــجف خـــــالل خمســـــة عشـــــر يوم 
 بضرو ة السداد في موعد تلصا  ن اية السنة المالية للناد .

وعلــــ  مجلــــ  اإلدا ة إصــــدا  لــــرا  ب ســــقاط العضــــوية مــــن تــــا ي  الفعــــف 

المسضب للسقوط عل  تن يـتة إخجـا  العضـو ب ـذا القـرا  بموجـب خجـاب 
 مسجف خالل سضعة تيام من تا ي  صدو  هذا القرا . 

 ن.عدم حضو  جمعيتين عموميتين متتاليتي .4
 (9مادة )

 انت اء العضوية
ي صد  مجل  اإلدا ة لرا ا  مسضضا  بانت اء عضوية العضو في ت  من 

 الاالتين التاليتين:
 طلب العضو إن اء عضويته. .1

ويعتضر طلضه مقضوً  بمضي عشرة تيام دون الضت في طلضه من مجل  
 اإلدا ة. 

 الفصف. .2
ســــما  دفاعــــه ًو يجــــو  فصــــف العضــــو لضــــف إجــــراء تاقيــــن كتــــابي معــــه و 

 تو  ضوت امتناعه عن الاضو  بعد إخجا   بذل  بخجاب مسجف.
  اني ا: تجديد العضوية

 (10مادة )
ــــــــود ت لــــــــام )   2يجــــــــو  لمــــــــن تســــــــقجت عضــــــــويته طضقــــــــا  ألحكــــــــام الضن

ـــــــــــــة      )  4ي  3ي  ـــــــــــــن المـــــــــــــادة  ل (  تو انت ـــــــــــــت عضـــــــــــــويته  8( م
ـــــــة ) ـــــــد  ل ـــــــا ألحكـــــــام الضن ـــــــة ) 2طضق  ـــــــن المـــــــادة  ل ـــــــن هـــــــذا  9( م ( م

ـــــــــاد  ي إ ا  لـــــــــدم  ـــــــــد بالن النظـــــــــام ي تن يتقـــــــــدم بجلـــــــــب عضـــــــــوية جدي
مـــــــــــا يفيـــــــــــد  وال ســـــــــــضب اًســـــــــــقاط تو اًنت ـــــــــــاء ولضلـــــــــــه مجلـــــــــــ  

 اًدا ة ي طضقا  للشروط المنصوص علي ا في هذا النظام.
 الضاب الثالل

 الجمعيات العمومية
 (11مادة )

 الجمعيات العمومية للناد  الريا ي هي:
 السنوية.الجمعية العمومية العادية  .1
 الجمعية العمومية العادية الدو ية. .2
 الجمعية العمومية العادية التكميلية. .3
 الجمعية العمومية غير العادية. .4

 الفصف األول
: الجمعية العمومية العادية السنوية  توً 

 (12مادة )
تجتمـــــع الجمعيـــــة العموميـــــة للنـــــاد  اجتماعـــــا  عاديـــــا  ســـــنويا  بعـــــد  ال ـــــين 

الســــنة الماليــــة للنــــاد  ولضــــف مضــــي تســــعين يومــــا   يومـــا  مــــن تــــا ي  انت ــــاء
ـــــ  للنظـــــر  ـــــ  اإلدا ة ي و ل ـــــا ي  فـــــي موعـــــد ياـــــدد  مجل مـــــن هـــــذا الت

 في األمو  األتية :
 تقرير مجل  اإلدا ة عن تعمال السنة المالية المنت ية. .1
الاســــــاب الختــــــامي عــــــن الســــــنة الماليــــــة المنت يــــــة وتقريــــــر مرالــــــب  .2

 الاسابات.
 المقترحة لكافة اعمال الناد  للسنة التالية.خجة مجل  اإلدا ة  .3
 مشرو  المياانية المقترحة للسنة المالية التالية.          .4
لضف موعد اًجتما  ي اًلتراحات المقدمة إل  مجل  اإلدا ة  .5

بخمسة وعشرين يوما  عل   األلف ي من تعضاء المجل  تو من تعضاء 
 الجمعية الذين ل ة الان حضو  اًجتما . 

 عيين مرالب الاسابات وتاديد تتعابه السنوية.  ت .6
ويجــــــــب علــــــــ  مجلــــــــ  اإلدا ة ي لضــــــــف الموعــــــــد الماــــــــدد لالجتمــــــــا  
بخمــــــ  وا بعــــــين يومـــــــا  علــــــ  األلـــــــف ي اإلعــــــالن عـــــــن موعــــــد وتـــــــا ي  
ــــــة  ــــــاد  وفــــــي صــــــايفة يومي ــــــات الن انعقــــــاد اًجتمــــــا  فــــــي لوحــــــة إعالن

 مالية واحدة عل  األلف لمدة  ال ة تيام. 
 (13مادة )

ــــة ي ــــدعوة لاضــــو  اجتمــــا  الجمعي ــــه ال ــــ  الســــكرتير العــــام توجي جــــب عل
ــــــ  األعضــــــاء الــــــذين ل ــــــة حــــــن حضــــــو   ــــــة الســــــنوية إل ــــــة العادي العمومي
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اًجتمــــــا  لضــــــف موعــــــد اًجتمــــــا  بخمســــــة عشــــــر يومــــــا  علــــــ  األلــــــف 
بخجابــــــــات مســــــــجلة مضينــــــــا  ب ــــــــا موعــــــــد وتــــــــا ي  اًجتمــــــــا  وجــــــــدول 

 األعمال ومرفقا  ب ا:
 عن تعماله في السنة المالية المنت ية.تقرير مجل  اإلدا ة  .1
الاســــــاب الختــــــامي عــــــن الســــــنة الماليــــــة المنت يــــــة وتقريــــــر مرالــــــب  .2

 الاسابات
خجـــــــة مجلـــــــ  اإلدا ة المقترحـــــــة لكافـــــــة اعمـــــــال النـــــــاد  للســـــــنة  .3

 التالية.
 مشرو  المياانية المقترحة للسنة المالية التالية. .4
ـــــ  مجلـــــ  اإلدا ة ي لضـــــف موعـــــد ا .5 ًجتمـــــا  اًلتراحـــــات المقدمـــــة إل

بخمســة وعشــرين يومــا  علــ  األلــف ي مــن تعضــاء المجلــ  تو مــن تعضــاء 
 الجمعية الذين ل ة الان حضو  اًجتما . 

ـــــــه  .6 تســـــــماء مرالضـــــــي الاســـــــابات المركـــــــاين لتعيـــــــين تحـــــــدهة وتتعاب
 السنوية المقترحة.   

 ( 14مادة )
ــــــــة العاديــــــــة الســــــــنوية صــــــــاياا  إ ا  يكــــــــون اجتمــــــــا  الجمعيــــــــة العمومي

لضيـــــة المجلقـــــة مـــــن األعضـــــاء الـــــذين ياـــــن ل ـــــة الاضـــــو ي حضـــــرته األغ
ـــــة يكتمـــــف النصـــــاب فـــــي الموعـــــد الماـــــدد يدجـــــف لمـــــدة ســـــاعة  فـــــ  ا ل
واحـــــدة ويكــــــون اًجتمــــــا  بعــــــدها صـــــاياا  باضــــــو  واحــــــد وخمســــــين 

 عضوا  عل  األلف.
فــــ  ا لــــة يكتمــــف هــــذا العــــدد يدجــــف اًجتمــــا  لمــــدة ســــضعة تيــــام ويجــــب 

ــــــة  –علــــــ  مجلــــــ  اإلدا ة  ــــــذ  كــــــان خــــــالل  ال  ــــــام مــــــن التــــــا ي  ال تي
ـــــة  ـــــة العمومي ـــــد  –ماـــــددا  ًنعقـــــاد الجمعي ـــــن عـــــن الموعـــــد الجدي تن يعل

ــــاد  و فــــي صــــايفة  ــــات الن ــــه فــــي لوحــــة إعالن لالجتمــــا  وتا يخــــه ومكان
ــــوم واحــــدي ويكــــون اًجتمــــا   ــــف لمــــدة ي ــــة واحــــدة علــــ  األل ــــة مالي يومي

ــــا  كــــان عــــدد الاا ــــرين ي وتصــــد  القــــرا ات بأغل ــــذ صــــاياا  تي ــــة عند  ضي
تصـــــوات الاا ـــــرين ي وفـــــي حـــــال تســـــاو  األصـــــوات يـــــرجح الجانـــــب 

 الذ  فيه الر ي .
  انيا  : الجمعية العمومية العادية الدو ية

 (15مادة )
ـــــــة اجتمـــــــا   ـــــــاد  اجتماعـــــــا  دو يـــــــا  ب يئ ـــــــة العموميـــــــة للن تجتمـــــــع الجمعي
عـــــــاد  كـــــــف ت بـــــــع ســـــــنوات ًنتخـــــــاب تعضـــــــاء مجلـــــــ  إدا ة النـــــــاد  

ـــــــدو ة القادمـــــــة وللنظـــــــر  ـــــــو  التـــــــي تخـــــــتص ب ـــــــا الجمعيـــــــة لل فـــــــي األم
( 12العموميـــــة العاديــــــة الســــــنوية المنصــــــوص علي ــــــا فــــــي المــــــادة  لــــــة )

 من هذا النظام.
ـــــــــــــــف الموعـــــــــــــــد الماـــــــــــــــدد  ويجـــــــــــــــب علـــــــــــــــ  مجلـــــــــــــــ  اإلدا ة ي لض
لالجتمــــــــا  بخمســـــــــة وا بعــــــــون يومـــــــــا  علــــــــ  األلـــــــــف ي اإلعــــــــالن عـــــــــن 
موعــــــــــد وتــــــــــا ي  انعقــــــــــاد اًجتمــــــــــا  فــــــــــي صــــــــــايفة يوميــــــــــة ماليــــــــــة 

   األلف لمدة  ال ة تيام. واحدة عل
 (  من هذا النظام14ي  13و ل  بالمراعاة ألحكام المادتين  لمي )

 (16مادة )
علـــــــ  مجلـــــــ  إدا ة النـــــــاد  إعـــــــداد و لـــــــة انتخـــــــاب تعضـــــــاء مجلـــــــ  
ــــف يــــومين علــــ  األكثــــر مــــن تــــا ي  إجــــراء اًنتخابــــات ي علــــ   اإلدا ة لض

اســــضقية تــــا ي  تن يراعــــ  في ــــا إ ضــــات تســــماء المركــــاين مرتضــــة باســــب 
ــــــن تعضــــــاء  ــــــل يكــــــون لكــــــف عضــــــو م ــــــات التركــــــيح ي باي ــــــدية طلض تق
الجمعيــــة العموميــــة للنـــــاد  الــــذين ياــــن ل ـــــة المشــــا كة فــــي انتخابـــــات 
ـــــــاد  تن يعجـــــــي صـــــــوته لمركـــــــح واحـــــــد مـــــــن المركـــــــاين لعضـــــــوية  الن
ـــــاطال  ي  ـــــن مركـــــح ب ـــــر م ـــــر التصـــــويت ألكث ـــــاد  ي ويعتض ـــــ  إدا ة الن مجل

إلدا ة مــــن ياصــــف علــــ  تكضــــر عــــدد مــــن ويعتضــــر فــــا اا  بعضــــوية مجلــــ  ا
ــــي تدنــــ  القا مــــة  األصــــوات الصــــاياة ي فــــ ن تســــاوى ا نــــان تو تكثــــر ف
ــــ  إدا ة  ــــوب لعضــــوية مجل ــــي العــــدد المجل ــــادة ف ــــ  يشــــكف  ي وكــــان  ل

 الناد  تجرى  القرعة بين ة لتاديد الفا ا.

  الثا  : الجمعية العمومية العادية التكميلية
 (17مادة )

موميـــة للنـــاد  اجتماعـــا  تكميليـــا  ب يئـــة اجتمـــا  عـــاد  تجتمـــع الجمعيـــة الع
ًنتخاب تعضاء لمجل  اإلدا ة بدً  من األعضـاء الـذين خلـت مقاعـدهة 

 أل  سضب من األسضاب.
ويجــــب علــــ  مجلــــ  اإلدا ةي لضــــف الموعــــد الماــــدد لالجتمــــا  بخمســــة 
وا بعــين يومــا  علــ  األلــفي اإلعــالن عــن موعــد وتــا ي  انعقــاد اًجتمــا  فــي 

 ايفة يومية مالية واحدة عل  األلف لمدة  ال ة تيام. ص
ويوجــــه الســــكرتير العــــام الــــدعوة إلــــ  األعضــــاء الــــذين ل ــــة حــــن حضــــو  
اًجتمــا  لضــف الموعــد الماــدد لالجتمــا  بخمســة عشــر يومــا  علــ  األلــف 

 بخجابات مسجلة مضينا  ب ا موعد وتا ي  اًجتما .
ءات المنصــوص علي ــا بالمــادة وتجــرى اًنتخابــات وفقــا  لألحكــام واًجــرا

 السابقة. 
  ابعا  : الجمعية العمومية غير العادية

 ( 18مادة )
 تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسا ف التالية:

 النظر في المسا ف التي ً تختص ب ا الجمعية العمومية العادية. .1
 حــــــف مجلــــــ  إدا ة النــــــاد  بقــــــرا  مســــــضبي تو حــــــف النــــــاد  حــــــال   .2

ــــاد  يا ــــي آخــــر يشــــاب ه فــــي األهــــدال ي  اختيا يــــا  ي تو دمجــــه فــــي ت  ن
ـــــاد  وفـــــن الشـــــروط والضـــــوابط المنظمـــــة  ـــــان القـــــانوني للن تو تغييـــــر الكي

 لذل .
إســـــقاط العضـــــوية بقـــــرا  مســـــضب عـــــن كـــــف تعضـــــاء مجلـــــ  اإلدا ة  .3

تو اغلضيــــــت ة تو بعضــــــ ة بســــــضب مخالفــــــة النظــــــام األساســــــي للنــــــاد  تو 
 القوانين  ات الصلة.

النظر في اًستقالة المسضضة المقدمة من عضو تو تكثر من تعضاء  .4
 مجل  اإلدا ة.

تاديد  سوم لضول العضوية واًكتراكات السنوية ي وطريقة سداد  .5
 اًكتراكات السنوية.

 تعديف النظام األساسي للناد . .6
 ( من هذا النظام. 44مضاكرة اًختصاصات المقر ة في المادة  لة )  .7
تقريــــر مجلــــ  اإلدا ة ومياانيــــة النــــاد  والاســــاب  إعــــادة النظــــر فــــي .8

ــــة  ــــة المنت يــــة فــــي حالــــة عــــدم اعتمــــاد الجمعي الختــــامي عــــن الســــنة المالي
العمومية العادية أل  مـن ة ي فـ  ا جـاء لـرا  الجمعيـة العموميـة غيـر العاديـة 
مخالفا  لقرا  الجمعية العمومية العادية اعتضر  لـ  تقريـرا  بالثقـة فـي مجلـ  

ــة ترتــب اإلدا ة  ــة العادي ــة العمومي ــدا  لقــرا  الجمعي ي تمــا إ ا جــاء لرا هــا مدي
 عل   ل  حف مجل  اإلدا ة من تا ي  انعقاد هذ  الجمعية.

 ( 19مادة )
ـــــ  اًدا ة تو  ـــــة حـــــف مجل العضـــــوية عـــــن كـــــف تعضـــــاء  إســـــقاطفـــــي حال

تو اًغلضيــــــــة المجلقــــــــة ألعضــــــــاء المجلــــــــ  تو لضــــــــول   اإلدا ةمجلــــــــ  
اًغلضيـــــــة  تومـــــــن كـــــــف تعضـــــــاء مجلـــــــ  اًدا ة اًســـــــتقاًت المســـــــضضة 

( 8ي  4ي  3ي  2المجلقــــــة ألعضــــــاء المجلــــــ   وفقــــــا  ألحكــــــام الضنــــــود )
مــــن المــــادة الســــابقة مــــن هــــذا النظــــام  ي تشــــكف الجمعيــــة العموميــــة غيــــر 

ـــــة  ـــــة مدلتـــــة تكـــــون ل ـــــا صـــــالحيات  -فـــــي  ات اًجتمـــــا   -العادي لجن
ميــــــة للنــــــاد  الجمعيــــــة العمو مــــــن تعضــــــاء مجلــــــ  اإلدا ة مــــــن خمســــــة 

ــــــي  مــــــن بيــــــن ة ت  عضــــــو مــــــن تعضــــــاء مجلــــــ  اإلدا ة المناــــــف تو  ل
الــــــذ  ت ســــــقجت عضــــــويته تو ل ضلـــــــت اســــــتقالته ي وعلــــــ  هــــــذ  اللجنـــــــة 
دعـــــوة الجمعيـــــة العموميـــــة العاديـــــة ًنتخـــــاب مجلـــــ  إدا ة جديـــــد وفقـــــا  

ـــــة ) ـــــن 17لاكـــــة المـــــادة  ل ـــــا  م ـــــين يوم ـــــن هـــــذا النظـــــام خـــــالل  ال  ( م
ويكمـــــف المجلـــــ  المنتخـــــب المـــــدة المتضقيـــــة تـــــا ي  اختيـــــا  اللجنـــــة ي 

لمجلــــــ  اإلدا ة علــــــ  اً تقــــــف المــــــدة المتضقيــــــة لمجلــــــ  اًدا ة عــــــن 
ــــــ   ــــــة  فــــــي مضاكــــــرة صــــــالحيت ا حت ســــــتة اكــــــ ر ي واً  اســــــتمرت اللجن

 اجراء انتخابات الدو ة التالية لمجل  اًدا ة .
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ــــــذين ت ســــــقجت  ًو يجــــــو  ألعضــــــاء المجلــــــ  المناــــــف تو األعضــــــاء ال
ي  4ي  3ي  2تو ل ضلـت اسـتقاًت ة ي وفقـا  ألحكـام الضنـود ت لـام ) عضويت ة

( مـــن المـــادة الســـابقة مـــن هـــذا النظـــام  ي تن يتقـــدم بجلـــب تركـــح ل ـــذ  8
 اًنتخابات التكميلية للمجل  تو للدو ة التالية للمجل  تي ما تلرب.

 ( 20مادة )
ـــــدعوة الجمعيـــــة العموميـــــة  ـــــة غيـــــر العاياـــــدد مجلـــــ  اإلدا ة موعـــــدا  ل دي

للنظــــــر فــــــي إحــــــدى المســــــا ف المختصــــــة بنظرهــــــا ي خـــــــالل  لالنعقــــــادي
ــــا ي  تقــــدية طلــــب إليــــه بــــذل  فــــي ت    ال ــــين يومــــا  علــــ  األكثــــر مــــن ت

 من الاالتين التاليتين :
 إ ا طلب منه  ل   لل تعضاء مجل  اإلدا ة. .1
ـــــــ   .2 عضـــــــوا  تي مـــــــا تلـــــــف ي مـــــــن  250%  تو 5إ ا طلـــــــب منـــــــه  ل

ن ياــــن ل ــــة حضــــو  هــــذا اًجتمــــا  ي تعضــــاء الجمعيــــة العموميــــة الــــذي
ويجـــــب علـــــ  كـــــف عضـــــو تقـــــدية الجلـــــب كخصـــــيا  تو بموجـــــب وكالـــــة 

  سمية إل  السكرتير العام.
ويوجــــه الســــكرتير العــــام الــــدعوة إلــــ  األعضــــاء الــــذين ل ــــة حــــن حضــــو  
اًجتمــــا  ي لضــــف الموعــــد الماــــدد لالجتمــــا  بخمســــة عشــــر يومــــا  علــــ  

ي  اًجتمــــــا   و موعــــــد  و األلــــــف بخجابــــــات مســــــجلة مضينــــــا  ب ــــــا تــــــا  
 مكانه و الغرع منه.

ــــد موعــــد دعــــوة الجمعيــــة العموميــــة  ــــا ا لــــة يقــــة مجلــــ  اًدا ة بتادي ف
تاديــــــد  ي ياــــــن لمقــــــدمي الجلــــــب لالنعقــــــاد خــــــالل المــــــدة الماــــــددة 

لــــدعوة لالجتمــــا  خــــالل الثال ــــين يومــــا  التاليــــة للمــــدة الموعــــد وتوجيــــه ا
 المقر ة لمجل  اإلدا ة وإً سقط الجلب.

علـــ  تن يعلـــن عـــن تـــا ي  اًجتمـــا  وموعـــد  و مكانـــه و الغـــرع منـــه فـــي 
صــايفة يوميــة ماليــة واحــدة علــ    األلــفي لمــدة  ال ــة تيــام لضــف خمســة 
ــرتا اًجتمــا   ــا ي  الماــدد لالجتمــا  ي وي عشــر يومــا  علــ  اًلــف مــن الت

 تكضر تعضاء الجمعية العمومية الاا رين سنا . 
 (21مادة )

الجمعيـــــــــة العموميـــــــــة غيـــــــــر العاديـــــــــة صـــــــــاياا  إً ً يكـــــــــون اجتمـــــــــا  
باضــــو   لثــــي األعضــــاء الــــذين ياــــن ل ــــة الاضــــو ي فــــ  ا لــــة يكتمــــف 
ــــا  ي وعلــــ  مــــن  هــــذا النصــــاب يدجــــف اًجتمــــا  لمــــدة خمســــة عشــــر يوم
وجــــــه الـــــــدعوة إلـــــــ  اًجتمـــــــا  األول تن يعلــــــن عـــــــن الموعـــــــد الجديـــــــد 

وم واحــــد لالجتمــــا  وتا يخــــه ومكانــــه فــــي صــــايفة يوميــــة ماليــــة لمــــدة يــــ
ي ويكــــــون اًجتمــــــا  الثــــــاني صــــــاياا  باضــــــو  األغلضيــــــة المجلقــــــة مــــــن 

 األعضاء.
ـــــــة غيـــــــر  ـــــــة العمومي ـــــــرا ات الجمعي ـــــــع األحـــــــوال ً تصـــــــد  ل ـــــــي جمي وف

 العادية إً بموافقة اغلضية الاضو .
 (22مادة )

ً يجـــــو  عقـــــد جمعيـــــة عموميـــــة غيـــــر عاديـــــة للنظـــــر فـــــي مو ـــــو  ســـــضن 
بعــــد مضــــي ســــتة تكــــ ر علــــ  تــــا ي  الفصــــف فيــــه مــــن جمعيــــة مما لــــة إً 

 الفصف فيه.
 الفصف الثاني

 غير العادية( –تحكام عامة للجمعيات العمومية )عادية 
 ( 23مادة )

تتكون الجمعية العمومية للناد  من األعضاء العاملين الذين تتوافر في ة 
 الشروط التالية :

 مضي سنة ميالدية فأكثر عل  عضويت ة. .1
فـــــــي المواعيـــــــد وبالشـــــــروط واألحكـــــــام  ســـــــداد التاامـــــــات ة الماليـــــــة .2

( مــــن هــــذا 47( مــــن المــــادة  لــــة )1المنصــــوص علي ــــا فــــي الضنــــد  لــــة )
 النظام.

 (24مادة )
ــــــين العضــــــوية العاملــــــة لنــــــاد والعضــــــوية العاملــــــة أل   ً يجــــــو  الجمــــــع ب

 ناد  يا ي آخر.

 (25مادة )
ــــ   ــــر مد جــــة عل ــــي مســــا ف غي ــــة تن تنظــــر ف ــــات العمومي ً يجــــو  للجمعي

ـــــذى يتـــــأخر جـــــداول  ـــــة العموميـــــة ال تعمال ـــــا ي ًو يجـــــو  لعضـــــو الجمعي
عـــــن الاضـــــو  فـــــي الموعـــــد الماـــــدد لالجتمـــــا  تن ينـــــالش مـــــا صـــــد  

 عن الجمعية العمومية من لرا ات ا ناء فترة غيابه.
 (26مادة )

ـــــ  اإلدا ة تن يعـــــرع فـــــي لوحـــــة إعالنـــــات النـــــاد  ي  ـــــين علـــــ  مجل يتع
ـــــة بخمســـــة عشـــــر ـــــات العمومي ـــــاد الجمعي ـــــف انعق ـــــف ي  لض ـــــ  األل ـــــا  عل يوم

ـــــذين ياـــــن ل ـــــة  ـــــود جـــــدول األعمـــــال  و كشـــــفا  بأســـــماء األعضـــــاء ال بن
 حضو  اًجتما  مولعا  عليه من السكرتير العام والمدير المالي.

 (27مادة )
يرتا اجتماعات الجمعية العمومية   ي  مجل  اإلدا ة تو نا ضه في حالة 

   لذل  من اعضاء غياب الر ي  ي تو من يكون مجل  اًدا ة لد اختا
المجل  في حالة غياب الر ي  ونا ضه ي وف  حالة عدم وجود ت  من 
المذكو ين يترتا اًجتما  تكضر اعضاء الجمعية العمومية الاا رين  
سنا ي ويقوم السكرتير العام تو من يختا   مجل  اإلدا ة بأعمال 

ذكو ين السكرتا ية في حالة غياب السكرتير ي وف  حالة عدم وجود الم
 تختا  الجمعية العمومية من بين اعضا  ا من يقوم  بأعمال السكرتا ية . 

 (28مادة )
إ ا اجتمعـــــــت الجمعيـــــــة العموميـــــــة وحالـــــــت وـــــــرول ل ريـــــــة دون إتمـــــــام 
جــــــدول األعمــــــال ترفــــــع الجلســــــة ي ويعتضــــــر اًجتمــــــا  مســــــتمرا  ي علــــــ  
ــــالي  تن يســــتأن  فــــي موعــــد ً يتجــــاو  خمســــة عشــــر يومــــا  للنظــــر فــــي ب

 مو وعات المد جة عل  جدول األعمال.ال
ويادد الر ي  لضف  فع الجلسة موعد انعقاد اًجتما  الثاني وتا يخه 
ومكانه ي كما يعلن عن  ل  في لوحة إعالنات الناد  ي وتعتضر القرا ات 

 التي اتخذت في اًجتما  األول صاياة ونافذة.
 (29مادة )

ـــــة دون عقـــــد اجتمـــــا  الج  ـــــت وـــــرول ل ري ـــــة فـــــي إ ا حال ـــــة العمومي معي
الموعــــد الماــــدد ي وجــــب علــــ  الســــكرتير العــــام خــــالل ســــضعة تيــــام مــــن 
التـــــا ي  الـــــذ  كــــــان ماـــــددا  لعقـــــدها  إخجــــــا  األعضـــــاء بـــــذل  ي مــــــع 
تاديـــــد موعـــــد وتـــــا ي  ومكـــــان اًجتمـــــا  الجديـــــد فـــــي لوحـــــة إعالنـــــات 
النــــاد  وكــــذل  اإلعــــالن فــــي صــــايفة يوميــــة ماليــــة لمــــدة يــــوم واحــــد ي 

 هذ  الاالة اجراء ت  تعديف عل  جدول اًعمال.ًو يجو  في 
 (30مادة )

فــــي جميــــع األحــــوال التــــي يدجــــف في ــــا اجتماعــــات الجمعيــــات العموميــــة 
ــــــذين كــــــان ل ــــــة حــــــن  يقتصــــــر حــــــن الاضــــــو  في ــــــا علــــــ  األعضــــــاء ال

 حضو  اًجتما  األول دون غيرهة.
 (31مادة )

ما يكون في يكون التصويت في الجمعية العمومية كخصيا  وعلنيا  ي بين
  اًنتخابات كخصيا  وسريا .

 الضاب الرابع
 مجل  اإلدا ة

 (32مادة )
ـــــن المـــــادة  لـــــة  ـــــرة األخيـــــرة م ـــــي الفق ـــــة المشـــــا  إلي ـــــا ف باســـــتثناء الاال

( مــــن هــــذا النظــــام ي يــــدير كــــئون النــــاد  مجلــــ  إدا ة مكــــون مــــن 34)
عـــــدد )تاـــــدد  الجمعيـــــة العموميـــــة( عضـــــوا  تنتخـــــض ة الجمعيـــــة العموميـــــة 
لــــــدو ة مــــــدت ا ت بــــــع ســــــنوات ميالديــــــة ي علــــــ  تن تنت ــــــي مــــــدة عضــــــوية 
ـــــا ي  اًنتخـــــاب  مجلـــــ  اًدا ة اًول بعـــــد إكـــــ ا  هـــــذا النظـــــام عنـــــد ت

 المقر  اجرا   عقب تول دو ة تولمضية مقضلة.
 ويتول  تعضاء مجل  ادا ة الناد  اعمال ة بدون تجر تو مكافأة.
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 الفصف األول
 ةفي التركح لعضوية مجل  اإلدا  

 (33مادة )
 يشترط فيمن يركح نفسه لعضوية مجل  اإلدا ة ما يلي :

تن يكـــــــون عضـــــــوا  عـــــــامال  مضـــــــت علـــــــ  عضـــــــويته  ـــــــال  ســـــــنوات  .1
 ميالدية عل  األلف.

( ســــــــنة 21تً يقــــــــف عمــــــــر  عنــــــــد تقــــــــدية طلــــــــب التركــــــــح عــــــــن ) .2
 ميالدية.

تن يكـــــــون مســـــــددا  ًلتااماتـــــــه الماليـــــــة فـــــــي المواعيـــــــد وبالشـــــــروط  .3
ــــــد  لــــــة )واًحكــــــام المنصــــــوص ع ــــــة 1لي ــــــا فــــــي الضن ( مــــــن المــــــادة  ل

 ( من هذا النظام.47)
تً يكــــــــون مــــــــن العــــــــاملين فــــــــي النــــــــاد  بــــــــأجر تو مكافــــــــأة ولــــــــت  .4

 التركح.
ــــــدو تين  .5 تً يكــــــون مــــــن بــــــين تعضــــــاء مجلــــــ  إدا ة النــــــاد  عــــــن ال

 المتتاليتين السابقتين عل  تركاه.
 تن يكون ملما  بالقراءة والكتابة عل  األلف. .6

 (34مـادة )
دم طلـــــب التركــــــح لعضـــــوية مجلـــــ  اإلدا ة باســــــة الســـــكرتير العــــــام ي قـــــ

علـــــ  النمـــــو ر المعـــــد ل ـــــذا الغـــــرع ي مـــــن المركـــــح كخصـــــيا   تو مـــــن 
وكيـــــف عنــــــه بموجــــــب وكالـــــة  ســــــمية ي و لــــــ  خـــــالل عشــــــرة تيــــــام مــــــن 
موعــــد فــــتح بــــاب التركــــح ي علــــ  تن يقفــــف بــــاب التركــــح لضــــف  ال ــــين 

ـــــات ي ويكـــــون  ـــــب التركـــــح يومـــــا  مـــــن موعـــــد إجـــــراء اًنتخاب ســـــاب طل
علــــــ  النمــــــو ر المعــــــد ل ــــــذا الغــــــرع لضــــــف موعــــــد إجــــــراء اًنتخابــــــات 
بثال ــــــة تيــــــام علــــــ  األلــــــف مــــــن المركــــــح كخصــــــيا   تو مــــــن وكيــــــف عنــــــه 
بموجــــــب وكالــــــة  ســــــمية ي ويجــــــب علــــــ  مجلــــــ  اإلدا ة تن يعلــــــن فــــــي 
لوحــــة إعالنــــات النــــاد  لضــــف موعـــــد إجــــراء اًنتخابــــات بخمســــة عشـــــر 

اء المركــــــاين لعضــــــوية مجلــــــ  اإلدا ة ي يومــــــا  علــــــ  األلــــــف عــــــن تســــــم
ـــــة تســـــاو  عـــــدد المركـــــاين مـــــع عـــــدد المقاعـــــد المخصصـــــة  وفـــــي حال
لعضــــــوية المجلــــــ  يعلــــــن فــــــو هة بالتاكيــــــةي وعنــــــد تأجيــــــف اًنتخابــــــات 
بســـضب للــــة عــــدد المركــــاين عــــن العـــدد المجلــــوب يفــــتح بــــاب التركــــح 
مــــرة تخــــرى وفقــــا  ألحكــــام هــــذ  المــــادة ي ًو يجــــو  لمــــن ســــاب طلــــب 

 اه التقدم بجلب تركح جديد لذات الدو ة. ترك
فــــــــ  ا لــــــــة يضلــــــــغ عــــــــدد المتركــــــــاين العــــــــدد المجلــــــــوب يعتضــــــــر فــــــــا اا  
بالتاكيــــــــــــة العــــــــــــدد المتقــــــــــــدم للتركــــــــــــح ا ا كــــــــــــان يمثــــــــــــف الغالضيــــــــــــة 
ــــــــــــن ة مجلــــــــــــ  اإلدا ة  ــــــــــــوب ويتشــــــــــــكف م ــــــــــــة للعــــــــــــدد المجل المجلق
ـــــــــــدعوة  ـــــــــــاد  ي علـــــــــــ  تن يتـــــــــــول  هـــــــــــذا المجلـــــــــــ  ال الجديـــــــــــد  للن
ًنتخابـــــــــات تكميليــــــــــة وفــــــــــن تحكــــــــــام هـــــــــذا النظــــــــــام خــــــــــالل  ال ــــــــــة 

 من تشكيله. تك ر 
 الفصف الثاني

 اختصاصات مجل  اإلدا ة
 (35مادة )

 ي ضاكر مجل  اإلدا ة اًختصاصات التالية:
ــــي المــــادة  لــــة ) العمــــف .1 ــــوا دة ف ــــاد  ال ــــن تهــــدال الن ــــ  تاقي ( 2عل

 من هذا النظام.
و ــــــع الخجــــــط والضــــــرامج التــــــي تســــــاعد علــــــ  الن ــــــوع بمســــــتوى  .2

 الفر  الريا ية.
فــــــــي حــــــــدود القــــــــانون  –تمــــــــو   إدا ة كــــــــئون النــــــــاد  وتصــــــــري   .3

ـــــــة للنـــــــاد   وتـــــــوفير مختلـــــــ   –والنظـــــــام األساســـــــي والال اـــــــة الداخلي
 السضف لألعضاء لتأدية األنشجة المختلفة بالناد .

ــــواحي  .4 ــــة الال مــــة لتنظــــية تمــــو  النــــاد  مــــن الن و ــــع اللــــوا ح الداخلي
 اإلدا ية والمالية والفنية طوال دو ته.

 العام و المدير المالي. تعيين و إن اء عمف كف من السكرتير .5

تعيـــــــين وترليــــــــة العـــــــاملين بالنــــــــاد  وتاديـــــــد مرتضــــــــات ة ي و توليــــــــع  .6
 الجااءات علي ة و فصل ة.

ــــــــين و مشــــــــرفين لأللعــــــــاب الريا ــــــــية فــــــــي  .7 تعيــــــــين مــــــــديرين و إدا ي
 الناد .

ـــــ  تن يكـــــون  .8 ـــــاد  ي عل تشـــــكيف اللجـــــان الال مـــــة لتنظـــــية كـــــئون الن
ن  ابجــــــة مشـــــــجعي مــــــن بين ــــــا لجنــــــة للمــــــرتة  و لجنـــــــة تخــــــتص بشــــــئو 

 الناد .
 إبرام العقود واًتفالات المختلفة باسة الناد . .9

غير  –تاديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية ) العادية  .10
  العادية ( وفقا  ألحكام هذا النظام.

إلــــــــــــرا  التقريــــــــــــرين اإلدا   والمــــــــــــالي عــــــــــــن الســــــــــــنة الماليـــــــــــــة  .11
 التالية.المنت ية وكذا مشرو  مياانية السنة المالية 

الضت في طلضات العضوية وتقرير ما يرا  بشأن ا وفقا  لألحكام  .12
 المنصوص علي ا في هذا النظام.

( من 8إسقاط العضوية عن عضو الناد  طضقا لنص المادة  لة ) .13
 هذا النظام.

تركيح مرالب حسابات معتمد تو تكثر إل  الجمعية العمومية  .14
 لتعيينه وتاديد اتعابه السنوية.

 بتعديف النظام األساسي للناد .التوصية  .15
 تنفيذ لرا ات الجمعيات العمومية. .16
تكلي  ت  من تعضاء مجل  اإلدا ة بمضاكرة اختصاصات   ي   .17

 المجل  و نا ضه في حالة غياب ما.
تكلي  ت  من تعضاء مجل  اإلدا ة تو الجمعية العمومية لاضو   .18

 من يمثف المجل  في اًجتماعات والمناسضات الريا ية.
تكليــــــ  مــــــن يــــــرا  مناســــــضا  للقيــــــام بأعمــــــال الســــــكرتير العــــــام  و  .19

 المدير المالي في حالة غياب ما تو تعذ  ليام ما بأعمال ما.
الضــــــت فــــــي طلضــــــات اًســــــتقالة غيــــــر المســــــضضة المقدمــــــة مــــــن ت   .20

ـــــــــ  اإلدا ة ســـــــــواء كـــــــــانوا  ـــــــــة المجلقـــــــــة لمجل ـــــــــف األغلضي عـــــــــدد ً يمث
ًســــــتقالة و إجــــــراء منفــــــردين تو مجتمعــــــين ي فــــــ  ا ترتــــــب علــــــ  لضــــــول ا

انتخابـــــــات كـــــــغف المقعـــــــد الشـــــــاغر فـــــــال يجـــــــو  أل  مـــــــن ة تن يتقـــــــدم 
 بجلب تركح ل ذ  اًنتخابات. 

إسقاط العضوية عن عضو مجل  اإلدا ة الذ  يتخل  عن حضو   .21
 ( من هذا النظام.43اجتماعات المجل  طضقا  للمادة  لة )

انتخـــــــاب ممثـــــــف النـــــــاد  فـــــــي مجلـــــــ  إدا ة اللجنـــــــة األولمضيـــــــة  .22
 ( من هذا النظام.45لكويتية ي وفقا  للمادة  لة )ا

ــــــاد  تو  ــــــدهة  .23 ــــــن تعضــــــاء الن ــــــي تقــــــدم م باــــــل الشــــــكاوى الت
 والفصف في ا.

ـــــــت فـــــــي تســـــــجيف ونقـــــــف وكـــــــجب وإعـــــــا ة واًســـــــتغناء عـــــــن  .24 الض
 الالعضين من وإل  الناد  واًتاادات الريا ية. 

 منح العضوية الشرفية والفخرية والر اسة الشرفية والفخرية. .25
 صدين عل  ماا ر اًجتما  بذات الجلسة.الت .26

جميع تعضاء مجل  اإلدا ة مسدولين مسدولية تضامنية عما يصد  عن 
 المجل  من اعمال تو لرا ات.

ويجو  لمجل  اإلدا ة في مضاكرته ًختصاصاته اًستعانة بمن يرى من 
 تعضاء الناد  تو   ساء اللجان تو غيرهة ويكون  تي ة استشا يا .

 الثاللالفصف 
   ي  مجل  اإلدا ة ونا ضه

 (36مادة )
ينتخب مجل  اإلدا ة باًلترا  السر  من بين تعضا ه في تول اجتما  
له   يسا  لمجل  اإلدا ة                  ونا ضا  لر ي  مجل  اإلدا ة ي 
ويوجه تكضر األعضاء سنا  الدعوة كتابة  ألعضاء مجل  اإلدا ة لاضو  

ب ا مكان وموعد وتا ي  وجدول تعمال اًجتما  ي  اًجتما  ي مو اا  
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و ل  خالل تسضوعين عل  األكثر من إعالن نتيجة اًنتخابات ي كما 
 يرتا الجلسة األول  إل  حين انتخاب الر ي .

ًو يجـــــو  إعــــــادة انتخـــــاب منصــــــضي الـــــر ي  ونا ضــــــه بعـــــد انتخاب مــــــا إً 
 ف.بموافقة  ال ة ت با  تعضاء مجل  اإلدا ة عل  األل

 الرابعالفصف 
 اختصاصات   ي  مجل  اإلدا ة

 ( 37مادة )
 -يختص   ي  مجل  اإلدا ة بما يلي :

 تمثيف الناد  تمام القضاء و تمام الغير. .1
ـــــــــــــة  .2 ـــــــــــــد اجتماعـــــــــــــات مجلـــــــــــــ  اإلدا ة ) العادي ـــــــــــــد مواعي  –تادي

 غير العادية ( وفقا  ألحكام هذا النظام.
ــــــــات  .3 ــــــــ  والجمعي ــــــــولي إدا ة جلســــــــات المجل ــــــــة   اســــــــة وت العمومي

 حال حضو   .
ــــــاد  بعــــــد موافقــــــة  .4 ــــــرم مــــــع الن ــــــات التــــــي تض ــــــع العقــــــود واًتفال تولي

 مجل  اإلدا ة علي ا ووفقا  للوا ح والقرا ات والتعامية. 
 التوليع مع المدير المالي عل  المعامالت المصرفية للناد . .5
 التوليع مع السكرتير العام عل  ماا ر اًجتماعات. .6
ـــــة .7 الســـــنوية للنـــــاد  باًكـــــتراث مـــــع المـــــدير  التصـــــدين علـــــ  الميااني

 المالي بعد اعتمادها من مجل  اإلدا ة.
حــــن حضـــــو  اجتماعـــــات اللجــــان المنضثقـــــة عـــــن النــــاد  وتكـــــون لـــــه  .8

   است ا ت ناء حضو  .
اًكــــرال علــــ  حســــن ســــير العمــــف بالنــــاد  فيمــــا يتعلــــن بــــالنواحي  .9

 اإلدا ية والمالية.
 متابعة تنفيذ لرا ات الجمعية العمومية. .10
 نا ب الر ي  بعل اختصاصاته كتابة  ت ناء وجود . تفويل .11

ــــــــــــر ي  فــــــــــــي جميــــــــــــع هــــــــــــذ   وياــــــــــــف نا ــــــــــــب الــــــــــــر ي  ماــــــــــــف ال
 اًختصاصات في حالة غياب الر ي  لسفر تو مرع.

 الفصف الخام 
 السكرتير العام  و المدير المالي

 (38مادة )
يعين مجل  إدا ة الناد  بموجب عقد لمدة دو ة المجل  سكرتيرا  

ومديرا  ماليا  ي ويتول  مجل  اًدا ة تاديد اجري ما ي عل  تن  عاما  
 يتوافر في كف من ما  الشروط اًتية :

تن يكون حاصال  عل  مدهف جامعي مناسب كف في مجال  .1
 اختصاصه.

 اً تقف مدة خضرة السكرتير العام والمدير المالي عن خم  سنوات. .2
 تن يكون متفرغا  للعمف بالناد . .3
 مامود السيرة مش ودا  له بالكفاءة والنااهة.تن يكون  .4
اً يكـــــــــون لـــــــــد حكـــــــــة عليـــــــــه فـــــــــي احـــــــــدى الجـــــــــرا ة المخلـــــــــة  .5

 بالشرل واألمانة ما لة يكن لد  د اليه اعتضا  .
 تكون األولوية في التعيين للكويتيين. .6

 (39مادة )
 اختصاصات السكرتير العام
حسن تنظية األعمال  يختص السكرتير العام بالقيام بكف ما يتجلضه

 اإلدا ية للناد  ي وعل  األخص ما يلي :
 توجيه الدعوة ًجتماعات مجل  اإلدا ة والجمعيات العمومية. .1
غير  –اعداد جدول تعمال اجتماعات مجل  اًدا ة )العادية   .2

 العادية( وعر  ا عل  الر ي . 
( غير العادية  –اعداد جدول اعمال الجمعيات العمومية ) العادية  .3

 بعد موافقة مجل  اإلدا ة.
حضو  و تارير ماا ر اجتماعات مجل  اإلدا ة والجمعيات  .4

العمومية وصياغت ا بصو ة وا اة والتوليع علي ا مع   ي  اًجتما  ي 

وتمكين اعضاء المجل  من اًطال  علي ا وعل  مضابط الجلسات في 
 ت  ولت .

التوليع عل  جميع مكاتضات الناد  فيما عدا المكاتضات التي يرى   .5
مجل  اإلدا ة  رو ة توليع الر ي  علي ا ي واستالم المكاتضات الوا دة 
وعر  ا عل  المجل  ي مع احاطة المجل  بالمكاتضات التي تة الرد 

 علي ا .
حفظ السجالت اإلدا ية وكافة األو ا  والمراسالت والعقود التي  .6
 تص ب ا سكرتا ية الناد  ي واإلكرال علي ا.تخ
 توليع بجالات العضوية لألعضاء. .7
 تنفيذ القرا ات اإلدا ية لمجل  اإلدا ة ومتابعت ا. .8
 حضو  وتنسين اعمال اللجان العاملة بالناد .  .9

 اإلكرال عل  اًعمال اًدا ية وكدون العاملين بالناد . .10
يتعلن باألمو   م ام تخرى يكلفه ب ا مجل  اإلدا ة فيما ت  .11

 اإلدا ية للناد .
 (40مادة )

 اختصاصات المدير المالي
المالية  تنظية اًعماليختص المدير المالي بالقيام بكف ما يتجلضه حسن 

 للناد  ي وعل  األخص ما يلي :
ـــــرادات  .1 ـــــاد  ي وحفـــــظ مســـــتندات اًي ـــــ  حســـــابات الن اًكـــــرال عل

 والمصروفات والدفاتر المالية واإلكرال علي ا.  
اســــــتالم األمــــــوال المســــــتاقة للنــــــاد  وتاصــــــيل اي ودفــــــع المضــــــالغ   .2

المجلوبـــــة حســـــب األصـــــول التـــــي يقر هـــــا مجلـــــ  اإلدا ة ي وفقـــــا  للـــــنظة 
 واللوا ح والتعامية المعمول ب ا في هذا الشأن. 

اعـــــــداد التقريـــــــر المـــــــالي عـــــــن الســـــــنة الماليـــــــة المنت يـــــــة ومشـــــــرو    .3
 مياانية السنة التالية.

تقــــــــدية بيــــــــان عــــــــن المركــــــــا المــــــــالي للنــــــــاد  فــــــــي كــــــــف اجتمــــــــا   .4
 لمجل  اإلدا ة تو مت  طلب المجل   ل .

 صرل  واتب العاملين بالناد .  .5
اًحتفــــــــــــاظ بمضلــــــــــــغ نقــــــــــــد  لمواج ــــــــــــة المصــــــــــــروفات الدو يــــــــــــة  .6

 والعاجلة وفقا  لما تادد  اللوا ح المالية. 
تنفيــــــــذ القــــــــرا ات الماليــــــــة لمجلــــــــ  اإلدا ة ي كــــــــريجة مجابقت ــــــــا   .7

 لقيود المياانية.
ــــــ  المعــــــامالت المصــــــرفية   .8 ــــــي  مجلــــــ  اإلدا ة عل التوليــــــع مــــــع   

 للناد .
 يقر   مجل  اإلدا ة.إيدا  تموال الناد  في المصرل الذ   .9

م ـــــام تخـــــرى يكلفـــــه ب ـــــا مجلـــــ  اإلدا ة فيمـــــا يتعلـــــن بـــــاألمو   ت  .10
 المالية للناد .

 اجتماعات مجل  اإلدا ة
 ( 41مادة )

يجتمـع مجلــ  اإلدا ة اجتماعــا  عاديــا  مــرة علــ  األلــف كــف كــ ر فــي موعــد 
ياـــدد  الـــر ي  ي ويوجـــه الـــدعوة الســـكرتير العـــام  بموجـــب كتـــاب  ســـمي 

اًجتما  بسضعة تيام عل  األلف ي ويرفـن بالـدعوة جـدول تعمـال  لضف موعد
الجلســـة والمـــذكرات والتقـــا ير الخاصـــة بالمو ـــوعات المد جـــة فـــي هـــذا 
الجــــدول مــــا لــــة يــــر   ــــي  مجلــــ  اإلدا ة تأجيــــف تو يــــع ت  من ــــا علــــ  

 األعضاء إل  ولت الجلسة.
ة وتكـــون اجتماعـــات مجلـــ  اًدا ة صـــاياة باضـــو  األغلضيـــة المجلقـــ 

ألعضــا ه ي فــ  ا لــة يكتمــف هــذا العــدد يدجــف اًجتمــا  إلــ  جلســة تخــرى 
تعقــــد خــــالل ســــضعة تيــــام مــــن تــــا ي  اًجتمــــا  األول ي وتصــــد  لــــرا ات 
المجلــــ  بأغلضيــــة تصــــوات الاا ــــرين ي فــــ  ا تســــاوت األصــــوات يــــرجح 
الجانـــب الـــذ  فيـــه الـــر ي  وتكـــون القـــرا ات مصـــدلا  علي ـــا فـــي حين ـــا ي 

 تصويت كخصيا  وعلنيا .ويجب تن يكون ال
ًو يجو  بأ  حال من األحوال تن يصد  مجل  اإلدا ة لرا ا  بأغلضية 
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 تلف من  لل عدد تعضا ه جميعا .
ويجتمــع المجلــ  فــي حالــة الضــرو ة فــي غيــر المواعيــد العاديــة فــي موعــد 
ياـــدد  الـــر ي  دون التقيـــد بالمواعيـــد ي تو خـــالل  ال ـــة تيـــام مـــن تـــا ي  

ــين فــي طلــب يقــدم إلــ  ا لــر ي  مــن  لــل تعضــاء المجلــ ي ويجــب تن يض
الجلــــب الغــــرع مــــن اًجتمــــا  ي فــــ  ا لــــة يقــــة  الــــر ي  بتاديــــد ميعــــاد 
لالجتمــا   خــالل المــدة المقــر ة ي          يكــون لمقــدمي الجلــب تاديــد 
ميعــاد اًجتمــا   وتوجيــه الــدعوة  خــالل الثال ــة ايــام التاليــة للمــدة المقــر ة 

 لب.  للر ي  واً سقط الج
وفي جميع األحوال يجب تن يضين في الدعوة تا ي  اًجتما  وموعد  

 ومكانه.
وتمســـ  ســــكرتا ية النــــاد  ســــجال  لقيـــد ماا ــــر اجتماعــــات المجلــــ ي 
ويولـــع علـــ  ماضـــر كـــف جلســـة   يســـ ا والســـكرتير العـــام ي كمـــا تمســـ  
الســـكرتا ية مضـــضجة تـــدون في ـــا منالشـــات المجلـــ  ولرا اتـــه بايـــل يـــتة 

قــرا  الصــاد  فــي المو ــو  لضـف اًنتقــال للمو ــو  التــالي ي ويولــع تـالوة ال
علــ  المضــضجة جميــع األعضــاء الاا ــرين ي ويجــب تن تتجــابن القــرا ات 

 الوا دة في ماضر اًجتما  مع ما و د في المضضجة.
 (42مادة )

ــــ   ــــا ي  اًجتمــــا  ماا ــــر اجتماعــــات مجل تعلــــن خــــالل تســــضو  مــــن ت
بعــــــد التوليــــــع علي ــــــا فــــــي لوحــــــة اعالنــــــات اإلدا ة والجمعيــــــة العموميــــــة 

النــــــاد  لمــــــدة خمســـــــة عشــــــر يومـــــــا  علــــــ  األلـــــــف ي ويجــــــو  أل  مـــــــن 
تعضـــــاء الجمعيـــــة العموميــــــة للنـــــاد   ممــــــن فاتـــــه اًطــــــال  علي ـــــا فــــــي 
اللوحــــة تن يجلــــب مــــن الســــكرتير العــــام اًطــــال  علي ــــا خــــالل  ال ــــين  

 يوما  عل  األكثر من تا ي  اًجتما .
 (43مادة )

جلـــــ  اإلدا ة لـــــرا ا  ب ســـــقاط العضـــــوية عـــــن عضـــــو المجلـــــ  ي صـــــد  م
الـــــذ  يتخلـــــ  عـــــن حضـــــو   ال ـــــة اجتماعـــــات متتاليـــــة تو ســـــتة عشـــــر 
اجتماعـــا  متفرلــــا  مــــن اجتماعـــات المجلــــ  خــــالل الـــدو ة ي مــــا لــــة يكــــن 
تخلفـــــه عـــــن الاضـــــو  بعـــــذ  يقضلـــــه مجلـــــ  اإلدا ة تو بســـــضب مـــــرع تو 

   سفر ي عل  تن يقدم هذا العضو ما يثضت  ل .
ًو يجو  إعادة تركح العضو ي الم سقط عضويته وفقا  لاكة هذ  المادة 

 ي لشغف المقعد الشاغر.
 (44مادة )

 -يعتضر مجل  اإلدا ة مستقيال  في ت  من الااًت التالية:
تقدم تكثر من نص  تعضا ه باستقاًت غير مسضضة ي سواء كانوا إ ا   .1

 منفردين تو مجتمعين.
 إ ا لة يجتمع مجل  اإلدا ة لمدة ك رين متتاليين.  .2
 األغلضية الال مة لصاة انعقاد  لمدة ك رين متتالين. إ ا فقد  .3

وفــــــي ت  مــــــن هــــــذ  الاــــــاًت تعتضــــــر الجمعيــــــة العموميــــــة غيــــــر العاديــــــة 
ــــــا  المجلــــــ   ــــــن تــــــا ي  اعتض ــــــدعوة لالجتمــــــا  خــــــالل عشــــــرة تيــــــام م م

ــــــــه ا ــــــــام توجي ــــــــول  الســــــــكرتير الع ــــــــ  تعضــــــــاء مســــــــتقيال  يويت ــــــــدعوة إل ل
ـــــر األعضـــــاء الاا ـــــرين ســـــنا  ي  ـــــ  تن يـــــرتا اًجتمـــــا  تكض ـــــة عل الجمعي

لجنــــــة مدلتــــــة تكــــــون ل ــــــا  -فــــــي  ات اًجتمــــــا   -وتشــــــكف الجمعيــــــة 
ـــــــــة صـــــــــالحيات مجلـــــــــ  اإلدا ة مـــــــــن خمســـــــــة   مـــــــــن تعضـــــــــاء الجمعي

العموميـــــة للنــــــاد  ي لـــــي  مــــــن بيــــــن ة ت  مـــــن تعضــــــاء مجلــــــ  اإلدا ة 
مجلـــــ  مســــــتقيال  ي وعلــــــ  هــــــذ  اللجنــــــة الـــــذين تســــــضضوا فــــــي اعتضــــــا  ال

ـــــــة اجتمـــــــا  عـــــــاد   ـــــــاد ب يئ ـــــــاد  لالنعق ـــــــة للن ـــــــة العمومي دعـــــــوة الجمعي
ي  16ًنتخـــــاب مجلـــــ  إدا ة جديــــــد وفقـــــا  لاكــــــة المـــــادتين  لمــــــي ) 

ــــين اللجنــــة ي  17 ــــا ي  تعي ــــا  مــــن ت ــــين يوم ــــن هــــذا النظــــام خــــالل  ال  ( م
ي علـــــ  ويكمـــــف المجلـــــ  المنتخـــــب المـــــدة المتضقيـــــة لمجلـــــ  اإلدا ة  

ـــــــــة لمجلـــــــــ  اًدا ة عـــــــــن ســـــــــتة اكـــــــــ ر وإً   اً تقـــــــــف المـــــــــدة المتضقي
ـــــــات  اســـــــتمرت اللجنـــــــة  فـــــــي مضاكـــــــرة صـــــــالحيت ا حتـــــــ  اجـــــــراء انتخاب

 الدو ة التالية لمجل  اًدا ة .

ــــــــي ًو يجــــــــو   ــــــــذين تســــــــضضوا ف ــــــــ  اإلدا ة ي ال أل  مــــــــن تعضــــــــاء مجل
ــــــ  مســــــتقيال  ي  ــــــا  المجل ــــــ  اعتض ــــــدموا للتركــــــح لعضــــــوية المجل تن يتق

ـــــــــة علـــــــــ  اعتضـــــــــا  مجلـــــــــ  اإلدا ة ع ـــــــــد اجـــــــــراء اًنتخابـــــــــات المترتض ن
 مستقيال  تو للدو ة التالية تي ما تلرب.

 الفصف السابع
 عضوية مجل  ادا ة اللجنة األولمضية الكويتية

 (45مادة )
يجــــــــب علــــــــ  مجلــــــــ  ادا ة النــــــــاد  المتخصــــــــص األولمضــــــــي اختيــــــــا  

ـــــــة  ـــــــ  إدا ة اللجن ـــــــين تعضـــــــا ه لعضـــــــوية مجل ـــــــن ب ـــــــة ممـــــــثال  م األولمضي
الكويتيــــــة ي و لــــــ  خــــــالل المواعيــــــد المقــــــر ة ي علــــــ  تن تتــــــوافر فيــــــه 
الشــــــروط  المنصــــــوص علي ــــــا فــــــي النظــــــام األساســــــي للجنــــــة األولمضيــــــة 

 الكويتية .
فـــــان وجـــــد اكثـــــر مـــــن مركـــــح  لعضـــــوية مجلـــــ  ادا ة اللجنـــــة األولمضيـــــة 
الكويتيـــــة ي يـــــتة انتخـــــاب احـــــدهة بـــــاًلترا  الســـــر ي ويعتضـــــر فـــــا اا  مـــــن 

ـــــي حالـــــة التســـــاو  فـــــي يا ـــــن األصـــــواتي وف ـــــر عـــــدد م صـــــف علـــــ  تكث
عـــــدد األصـــــوات ي ت جـــــرى القرعـــــة لتاديـــــد الفـــــا ا ي ويكـــــون بـــــاطال  كـــــف 

 اختيا  لممثف الناد  يتة عل  خالل  ل . 
 الضاب الخام 
 مالية الناد 

 (46مادة )
تضدت السنة المالية للناد  في تول تبريف من كف عام وتنت ي في اخر 

 العام التالي.ما ا من 
 (47مادة )

 تتكون موا د الناد  من:
اًكتراكات السنوية لألعضاء و سوم لضول ة ي التي تاددها الجمعية  .1

( من هذا 18(  من المادة  لة ) 5العمومية غير العادية وفقا  للضند  لة )
 النظام.

وعل  جميع األعضاء سداد  سة اًكتراث السنو  اعتضا ا  من تول  .2
المالية للناد  وحت  ن اية ك ر فضراير من كف عام ي وفي حالة السنة 

التخل  عن السداد في الموعد المادد وحت  ن اية السنة المالية 
للناد   تضال غرامة بوالع نص  المضلغ المستان ي ويكون السداد 
عن كف سنة مالية مقدما  ي بايل يلتام العضو بسداد  سة اًكتراث 

 الية التالية للسنة المالية التي يسدد في ا.السنو  عن السنة الم
التضرعات وال ضات والوصايا وحصيلة الافالت بشرط الموافقة  .3

 المسضقة لل يئة العامة للريا ة علي ا.
 حصيلة ايرادات المضا يات والفعاليات الريا ية.  .4
عوا د اًستثما  وفقا  إلحكام القانون واللوا ح والقرا ات المنظمة  .5

 لذل .
وا د تخرى يتة تاصيل ا وفقا  إلحكام القوانين واللوا ح م ت   .6

 والقرا ات المنظمة لذل .
 (48مادة )

 ي عف  من دفع  سوم القضول واًكتراث :
 األعضاء المدسسون.  .1
 األعضاء الشرفيون. .2
 األعضاء الريا يون المسجلون في اًتاادات الريا ية. .3
ذين ً يتقا ون تجرا  إدا يو ومشرفو ومد بو الفر  الريا ية للناد  ال .4

 ويصد  ب ة لرا ا  من مجل  اإلدا ة. تو مكافأة  من الناد 
 (49مادة )

تـ ـــــود  تمــــــوال النــــــاد  النقديــــــة باســــــمه الــــــذى ت كــــــ ر بــــــه لــــــدى تحــــــد 
ــــــــــاد  ال يئــــــــــة  ــــــــــت ي وي خجــــــــــر الن ــــــــــي الكوي المصــــــــــا ل المعتمــــــــــدة ف
العامـــــــــة للريا ـــــــــة باســـــــــة المصـــــــــرل و لـــــــــة الاســـــــــاب وبـــــــــأ  تغييـــــــــر 

  ال ة تيام من تا يخه .يجرت عليه خالل 
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ويجــــــــو  للنــــــــاد  اًحتفــــــــاظ بمضــــــــالغ ســــــــا لة لمواج ــــــــة المصــــــــروفات 
 الدو ية والعاجلة وفقا  لما تادد  اللوا ح المالية.

 (50مادة )
ـــــة ليســـــت ملكـــــا   ـــــة والمنقول ـــــاد  بمـــــا في ـــــا الممتلكـــــات الثابت تمـــــوال الن

 أل  عضو من تعضا ه ي ولي  ل ة ت  حن في ا .
تن ينفـــــــــن تموالـــــــــه فيمـــــــــا ياقـــــــــن تغرا ـــــــــه ي ويجـــــــــب علـــــــــ  النـــــــــاد  

ـــــــ   ـــــــه عل ـــــــت ل ـــــــرادات لضـــــــمان مـــــــو د  اب ـــــــه تن يســـــــتغف فـــــــا ل اًي ول
تً يـــــــــد ر  لـــــــــ  فـــــــــي نشـــــــــاطه ي ًو يجـــــــــو  للنـــــــــاد  عقـــــــــد لـــــــــروع 
ـــــــــأ   ـــــــــام ب ـــــــــة تو القي ـــــــــة مضـــــــــا بة مالي ـــــــــي اي ـــــــــدخول ف تو  هـــــــــون  تو ال

 تصرل يتسضب في خسا ة تو ا را  مالية.
 (51مادة )
ــــــــــاد  مرالــــــــــ ــــــــــة يجــــــــــب تن يكــــــــــون للن ب حســــــــــابات معتمــــــــــد لمراجع

حســـــــــاباته ومســـــــــتنداتهي تعينـــــــــه الجمعيـــــــــة العموميـــــــــة العاديـــــــــة وتاـــــــــدد 
اتعابـــــــــه الســـــــــنويةي وعليـــــــــه تن يرفـــــــــع تقريـــــــــرا  ســـــــــنويا  وافيـــــــــا  للجمعيـــــــــة 

 العمومية عن الاالة المالية للناد . 
 الضاب السادا

 الشكاوى والعقوبات
 (52مادة )

ـــــــــــد ـــــــــــاد  مـــــــــــا ل ـــــــــــة للن ـــــــــــة العمومي ي ة مـــــــــــن يقـــــــــــدم تعضـــــــــــاء الجمعي
كـــــــــــكاوى إلـــــــــــ  الســـــــــــكرتير العـــــــــــام الـــــــــــذ  يقـــــــــــوم بعر ـــــــــــ ا علـــــــــــ  
ــــــــــا ي   ــــــــــين يومــــــــــا  مــــــــــن ت ــــــــــت في ــــــــــا خــــــــــالل  ال  مجلــــــــــ  اإلدا ة للض

 تقديم ا.
وعلـــــــــــــ  الســـــــــــــكرتير العـــــــــــــام إخجـــــــــــــا  مقـــــــــــــدم الشـــــــــــــكوى بقـــــــــــــرا  
ـــــــــــا ي  صـــــــــــدو    المجلـــــــــــ  خـــــــــــالل خمســـــــــــة عشـــــــــــر يومـــــــــــا  مـــــــــــن ت

 بخجاب مسجف.
 (53مادة )

النظــــام تو لــــوا ح النــــاد  إ ا خــــال  تحــــد تعضــــاء النــــاد  تحكــــام هــــذا 
الداخليـــــة تو ت  مـــــن لـــــرا ات مجلـــــ  اإلدا ة تو ولـــــع منـــــه مـــــا يســـــيء 
إلـــــ  ت  مـــــن نظرا ـــــه األعضـــــاء تو مـــــن تعضـــــاء مجلـــــ  إدا ة النـــــاد  تو 
ـــــــه  يمـــــــ  بســـــــمعة النـــــــاد  تو يضـــــــر بمصـــــــالاه تو مـــــــا يتلـــــــ  ممتلكات
ــــــه ي يجــــــو  لمجلــــــ  اإلدا ة بعــــــد إجــــــراء تاقيــــــن كتــــــابي معــــــه  وماتويات

ــــت فيــــه  ــــه تو  ضــــوت امتناعــــه عــــن الاضــــو  بعــــد اخجــــا   بــــذل  تثض ادانت
 بخجاب مسجف ي تن يولع عليه احدى العقوبات التالية :

 لفت نظر. .1
 إنذا . .2
 منع العضو من دخول الناد  لمدة تلصاها ستة تك ر. .3
 .الفصف .4

ويجب اخجا  العضو ب ذا القرا  بموجب خجاب مسجف و ل  خالل 
 القرا .سضعة تيام من تا ي  صدو  هذا 

و لــــــــ  مــــــــع عــــــــدم اًخــــــــالل باــــــــن النــــــــاد  فــــــــي مجالضــــــــة العضــــــــو 
 بقيمة اصالح ما تتلفه من ممتلكات الناد  وماتوياته.

ويسرى حكة هذ  المادة عل  تعضاء مجل  إدا ة الناد  ي عل  تن 
تقتصر العقوبات التي تولع علي ة عل  العقوبتين المنصوص علي ما في 

 ( من هذ  المادة.2ي  1الضندين )

 تحكام عامة
 (54مادة )

يجـــــو  للنـــــاد  تن ينضـــــة تو ينتســــــب إلـــــ  ت  اتاـــــاد تو هيئـــــة  يا ــــــية 
 خا ر دولة الكويت بعد الاصول عل  التراخيص الال مة.

ـــــاد  تن يســـــتلة تو ياصـــــف مضاكـــــرة  تو بالواســـــجة تو بـــــأ   ًو يجـــــو  للن
طريقــــة كانـــــت علــــ  تمـــــوال تو منــــافع فـــــي صــــو ة اكـــــتراكات تو إعانـــــات 

ـــــو   ســـــواء  كانـــــت مـــــن كـــــخص تو مـــــن هيئـــــة عامـــــة تو خاصـــــة مـــــن ت  ن
تابعـــــة لج ـــــة خا جيـــــة مقرهـــــا داخـــــف تو خـــــا ر الكويـــــت ي ًو تن ي اـــــو ل 
بعضــــــا  مــــــن تموالــــــه ل ــــــذ  األكــــــخاص تو ال يئــــــات دون التــــــرخيص لــــــه 
بــــــــذل  ي و لــــــــ  فيمــــــــا عــــــــدا المضــــــــالغ الخاصــــــــة بقيمــــــــة المشــــــــا كات 

لريا ــــــــية الخا جيــــــــة و مــــــــن الكتــــــــب والمجــــــــالت العلميــــــــة والفنيــــــــة وا
وغيرهــــــا ممــــــا يتصــــــف بالنشــــــاط المضاكــــــر للنــــــاد  ويــــــدد  إلــــــ  تاقيــــــن 

 تهدافه وتجوير تدا ه.
ًو يجو  للناد  تن يتضر  من تمواله أل  ج ة كانت داخف الضالد تو 

 خا ج ا إً بعد الترخيص له بذل .
 (55مادة )

يجب عل  الناد  تن ياتفظ في مقر  بالدفاتر والسجالت اًدا ية 
التي يتجلض ا حسن اإلدا ة ونس   لمية من ا ي وعليه اًحتفاظ  والمالية

 بصفة خاصة باًتي : 
سجف بأسماء تعضاء الجمعية العمومية يتضمن عل  األلف اسة   -1

العضو وسنه وتا ي  انضمامه إل  الناد  وعمله وعنوان سكنه ي مع بيان 
 سداد  اًكتراكات .

دفاتر لتسجيف ماا ر جلسات مجل  اإلدا ة والجمعيات   -2
العمومية تدون ب ا تا ي  اًنعقاد وساعته ومكانه وتسماء الاا رين 

 والمتغيضين وتسضاب  ل  والقرا ات الصاد ة.
دفاتر حسابات اًيرادات والمصروفات والع د طضقا  لألصول المالية  -3

 والمستندات المديدة ل ا.
شات ولرا ات مجل  اإلدا ة والجمعيات مضضجة تسجيف منال  -4

 العمومية.
 (56مادة )

حالـــــــــــة الجمـــــــــــع لممثلـــــــــــي ومركـــــــــــاي اًتاـــــــــــادات الريا ـــــــــــية  باســـــــــــتثناء
واألنديـــــــــــة المتخصصـــــــــــة بـــــــــــين العضـــــــــــوية فـــــــــــي مجلـــــــــــ  إدا ة اًتاـــــــــــاد 
وبـــــــــــين العضـــــــــــوية فـــــــــــي مجلـــــــــــ  إدا ة النـــــــــــاد  المتخصـــــــــــص ومجلـــــــــــ  
إدا ة اللجنـــــــــــــــــة األولمضيـــــــــــــــــة الكويتيـــــــــــــــــة ي ً يجـــــــــــــــــو  أل  كـــــــــــــــــخص تن 
ــــــــــــــــة الريا ــــــــــــــــية تو  ــــــــــــــــين عضــــــــــــــــوية مجــــــــــــــــال  إدا ات األندي يجمــــــــــــــــع ب

الريا ـــــــــــــــية تو اللجنــــــــــــــة األولمضيـــــــــــــــة  تو ال يئــــــــــــــة العامـــــــــــــــة اًتاــــــــــــــادات 
للريا ــــــــــة تو العمــــــــــف فــــــــــي وويفــــــــــة لياديــــــــــة بــــــــــأجر تو مكافــــــــــأة فــــــــــي ت  
هيئـــــــــة  يا ـــــــــيةي فـــــــــ  ا تاقـــــــــن فـــــــــي الشـــــــــخص حالـــــــــة الجمـــــــــع المشـــــــــا  
إليـــــــــه ي وجـــــــــب عليـــــــــه تن ياـــــــــدد خـــــــــالل الــــــــــعشرة تيـــــــــام التاليـــــــــة لنشـــــــــوء 

ــــــــر ــــــــة يفعــــــــف اعتض ــــــــا  ي فــــــــ  ا ل ــــــــا ا   هــــــــذا الجمــــــــع ي ت  األمــــــــرين يخت مخت
 ألحد  ما ومستقيال  من األلدم باكة القانون.

 (57مادة )
يجــــــــــــو  اللجــــــــــــوء إلــــــــــــ  ماكمــــــــــــة التاكــــــــــــية الريا ــــــــــــية الدوليــــــــــــة 
ـــــــــة تاكـــــــــية  يا ـــــــــية تخـــــــــرى ي بموجـــــــــب تتفـــــــــا   )كـــــــــاا( تو ت  هيئ
بــــــــــين األطــــــــــرال لاــــــــــف ت  خــــــــــالل يتعلــــــــــن بالشــــــــــئون الفنيــــــــــة  ات 

     الصلة بالنشاط الريا ي.
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 م2016لسنة ( 954 )  لة لرا 
للجودو وتعيين  يالكويت اًتااد مجل  إدا ة بشأن حف

 لجنة مدلتة
   ي  مجل  اإلدا ة

 و ير اإلعالم وو ير الدولة لشئون الشضاب
 :بعد اًطال  عل  

م فـــي كـــأن ال يئـــات 1978( لســـنة 42المرســـوم بالقـــانون  لـــة )- 
 مي2016( لسنة 34الريا ية وتعديالتهي والمعدل بالقانون  لة )

م فــي كــأن التنظــية  1992( لســنة 116والمرســوم بقــانون  لــة )- 
 دا   وتاديد اًختصاصات والتفويل في ا والقوانين المعدلة لهياإل
م فــي كــأن إنشــاء ال يئــة العامــة 2015( لســنة 97والقــانون  لــة )- 

 .للريا ة
عضـاء فـي مجلـ  تم بتعيين 2015( لسنة 281والمرسوم  لة ) - 

  .العامة للريا ةإدا ة ال يئة 
م بشـأن تسـمية 2015( لسـنة 1206ولرا  مجل  الـو  اء  لـة )- 

كـرال عالم وو ير الدولة لشئون الشضاب الو ير المخـتص باإلو ير اإل
 .عل  ال يئة العامة للريا ة

ــــو  اء  لــــة )-  م بتشــــكيف 2015( لســــنة 1383ولــــرا  مجلــــ  ال
 .دا ة ال يئة العامة للريا ةإمجل  

ن إصـدا  الال اـة الماليـة أم بشـ2001( لسـنة 578 لة )والقرا  - 
 .لل يئات الريا ية

ن تاديــــد المختصــــين أم بشــــ2016( لســــنة 617 لــــة ) والقــــرا - 
 .بالتفتيش عل  ال يئات الريا ية وتنظية اختصاصات ة

( المد خــــــــــة 1117دا ة الشــــــــــئون القانونيــــــــــة  لــــــــــة )إومــــــــــذكرة - 
لجنـة الرلابـة الماليـة  م بشأن الرت  القانوني فـي تقريـر9/11/2016
دا   دا ية والتنظيمية عل  ال يئات الريا ـية المشـكلة بـالقرا  اإلواإل

بشــــأن التفتــــيش علــــ  اًتاــــاد الكـــــويتي  2016لســــنة  642 لــــة 
ومخالفـات اًتاـاد المـذكو  والمنت يـة  7/9/2016للجودو بتـا ي  

الكــويتي للجــودو ومــا يتضــع اًتاــاد لــ  التوصــية باــف مجلــ  إدا ة إ
 .جراءات تجضيقا  للقانونإ ل  من 

ومــذكرة الســيد الــدكتو / نا ــب المــدير العــام لشــئون الريا ــة  لــة  -
م المرفوعـــة للمـــدير العـــام لل يئـــة 9/11/2016المد خـــة ( 1361)

دا ة المتضـــــمنة موافقتـــــه علـــــ  مـــــا و د بمـــــذكرة اإل يالعامـــــة للريا ـــــة
 .القانونية بشأن اًتااد الكويتي للجودو

دا ة ال يئــة العامــة للريا ــة باجتماعــه  لــة إولــرا  وموافقــة مجلــ   -
علـ  حـف مجلـ   يم9/11/2016)الااد  عشر( المنعقـد بتـا ي  

 لألسـضابوتعيـين لجنـة مدلتـة و لـ   يالكـويتي للجـودو اًتاادإدا ة 
 اآلتية:

 علـ  بـالرد للجـودو الكـويتي اًتااد دا ةإ مجل  التاام عدم : توً   
 المســـــلمة الماليـــــة المضـــــالغ بشـــــأن واستفســـــا ات ا ال يئـــــة مخاطضـــــات
 لتلـ  الصـرل علـ  الدالـة المسـتندات تقـدية عـن وامتناعه لالتاادي
 بشأن ا. بيان ت  تقدية تو المضالغ

ـــا  :  انيـــا    تمكـــين عـــن للجـــودو الكـــويتي اًتاـــاد دا ةإ مجلـــ  امتن
ـــة ـــا المقـــر  حق ـــا مضاكـــرة مـــن للريا ـــة العامـــة ال يئ ـــي لانون  جـــراءإ ف
 . اًتااد عل  التفتيش

  لـــــــر 
 تول  مادة

 للجودو. الكويتي اًتااد إدا ة مجل  حف
  انية مادة

ــــين  دا ةإ لمجلــــ  المخولــــة اًختصاصــــات تتــــول  مدلتــــة لجنــــة تعي
 اللجنــة وتتكــوني كــ رت ســتة لمــدة و لــ ي للجــودو الكــويتي اًتاــاد
 : بعد هة  اسما ةتياآل السادة من المدلتة

   يسا       الصضاح الجابر اهلل عضد خليفة / الشي .1
 الر ي  نا ب  عاكو  مامد خليف ابراهية السيد/.2
 عضوا    غريب بن كاوة غريب طا   السيد/.3
 عضوا      الفرحان الرحمن عضد ف د السيد/.4
 عضوا     تمير سراب حسن وليد دكتو /.5

 تو ماليـة مكافـأة تو تجـر بـدون عمل ـة المشكلة اللجنة تعضاء يتول 
 نو .  ت من مقابف

  الثة مادة
 يلـام مـا كـف اتخـا  الثانيـة المـادة في والمذكو ة المدلتة اللجنة تتول 
  يا ـيا الكويـت دولـة وتمثيـف القـرا  هـذا تحكـام لتنفيـذ اجراءات من

 .وخا جيا   ماليا
  ابعة مادة

 لالسـتالم الال مـة اإلجـراءات كافـة اتخـا  للريا ة العامة ال يئة تتول 
 ومرافقـــه ومنشـــ ته للجـــودو الكـــويتي اًتاـــاد لمقـــر والكامـــف الفـــو  
 والماا ـــــــر واًو ا  والســـــــجالت والمســـــــتندات الع ـــــــد وجميـــــــع
ت والضيانــات  اًتاــاد وممتلكــات متعلقــات وكافــة واًج ــاة والمنقــًو
 للجودو. الكويتي

 خامسة مادة
 مخالفـات تجـا  إجـراءات مـن يلـام ما كف اتخا  المدلتة اللجنة عل 

 الال مـــة القانونيـــة اإلجـــراءات كافـــة تخـــا او  المناـــف اإلدا ة مجلـــ 
 العام. المال وحماية صون يضمن بما حيال ا

 سادسة مادة
 الرســميةي الجريــدة فــي وينشــر صــدو  ي تــا ي  مــن القــرا  ب ــذا يعمــف
 المختصـــة الج ــات وعلــ  حكـــاميت مــن معــه يتعـــا ع مــا كــف ويلغــ 
 الشأن. لذو  وابالغه تنفيذ 

 
 دا ةاإل مجل   ي   

 الشضاب لشئون الدولة وو ير عالماإل و ير
 الصضاح الامود السالة صضاح سلمان

 
 هـ 1438صفر  9صد  في : 
 م  2016 نوفمضر 9الموافن : 
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 هيئة تسوا  المال
 2016( لسنة 102لرا   لة )

 بشـــــــــــــــــــــــــأن
تداول ( )التفويل في 11إصدا  الملان  لة )

األو ا  المالية( للكتاب الااد  عشر )التعامف في 
األو ا  المالية( من الال اة التنفيذية للقانون  لة 

بشأن إنشاء هيئة تسوا  المال  2010( لسنة 7)
 وتنظية نشاط األو ا  المالية وتعديالته

 بعد اًطال  عل :
بشــأن إنشــاء هيئــة تســوا  المــال  2010( لســنة 7القــانون  لــة ) -

 وتنظية نشاط األو ا  المالية وتعديالته؛
ب صــدا  الال اــة التنفيذيــة  2015( لســنة 72وعلــ  القــرا   لــة ) -

بشأن إنشاء هيئة تسـوا  المـال وتنظـية  2010لسنة  7للقانون  لة 
 نشاط األو ا  المالية وتعديالته؛ 

وعلــ  لــرا  مجلــ  مفو ــي هيئــة تســوا  المــال فــي اجتماعــه  لــة  -
 ؛19/10/2016المنعقد بتا ي   2016( لسنة 35)

 لر  ما يلي:
 (1مادة )

( )التفويل في تداول األو ا  المالية( 11إصدا  الملان  لة )
للكتاب الااد  عشر )التعامف في األو ا  المالية( من الال اة 

بشأن إنشاء هيئة تسوا   2010( لسنة 7التنفيذية للقانون  لة )
 ة وتعديالتهي والمرفن ب ذا القرا .المال وتنظية نشاط األو ا  المالي

 (2مادة )
عل  الج ات المختصة تنفيذ هذا القرا  كف فيما يخصه ويعمف به 

 اعتضا ا من تا ي  صدو   وينشر في الجريدة الرسمية.
 هيئة تسوا  المال نا ب   ي  مجل  مفو ي

 03/11/2016صد  بتا ي : 
 (11ملان  لة )

 الماليةالتفويل في تداول األو ا  
  وابط وإجراءات التفويل في تداول األو ا  المالية

: آلية واكتراطات التفويل  توً 
ــــــداول  ــــــي ت ــــــويل ف ــــــة واعتمــــــاد التف ــــــة المقاصــــــة بمراجع تقــــــوم وكال
األو ا  الماليــــــــــــة المد جــــــــــــة وغيــــــــــــر المد جــــــــــــة المســــــــــــتلة مــــــــــــن 
األكـــــخاص المـــــرخص ل ـــــة بمااولـــــة نشـــــاط وســـــيط تو ا  ماليـــــة تو 

ـــــدير مافظـــــة اســـــتثما  ـــــن لضل ـــــا ووفقـــــا   م ـــــن النمـــــو ر المعـــــد م وف
 للضوابط واإلجراءات التالية:

. يكـــــون التفـــــويل فــــــي تـــــداول األو ا  الماليــــــة المد جـــــة وغيــــــر 1
 المد جة لاسابات التداول التالية:
 ت. حسابات األكخاص الجضيعيين. 

ب. حســـــــــــابات األكـــــــــــخاص اًعتضـــــــــــا يين )باســـــــــــتثناء الشـــــــــــركات 
 (.المساهمة واألكخاص المرخص ل ة

جـــــــــ. حســــــــابات الماــــــــافظ اًســــــــتثما ية لــــــــألو ا  الماليــــــــة لــــــــدى 

ـــــــــدير مافظـــــــــة  ـــــــــة نشـــــــــاط م األكـــــــــخاص المـــــــــرخص ل ـــــــــة بمااول
اًســـــــــــــتثما  المملوكـــــــــــــة لألكـــــــــــــخاص الجضيعيـــــــــــــين واألكـــــــــــــخاص 
اًعتضـــــــــــــا يين )باســـــــــــــتثناء الشـــــــــــــركات المســـــــــــــاهمة واألكـــــــــــــخاص 

 المرخص ل ة( والتي تكون ب دا ة العميف فقط.
معتمـــــد بــــالتفويل مـــــن لضــــف المفـــــوع . يجــــب تعضئـــــة النمــــو ر ال2

 والمفوع إليه كخصيا  من خالل الاضو  تمام:
ــــةي  - ــــة نشــــاط وســــيط تو ا  مالي األكــــخاص المــــرخص ل ــــة بمااول

 بالنسضة لألكخاص الجضيعيين واًعتضا يين.
األكــــــــخاص المــــــــرخص ل ــــــــة بمااولــــــــة نشــــــــاط مــــــــدير مافظــــــــة  -

ليــــــــــة اســــــــــتثما ي بالنســــــــــضة للماــــــــــافظ اًســــــــــتثما ية لــــــــــألو ا  الما
ــــــا يين )باســــــتثناء الشــــــركات  ــــــين تو اعتض المملوكــــــة ألكــــــخاص طضيعي
ـــــــي تكـــــــون بـــــــ دا ة  المســـــــاهمة واألكـــــــخاص المـــــــرخص ل ـــــــة( والت

 العميف.
. يقــــوم األكــــخاص المـــــرخص ل ــــة بمااولـــــة نشــــاط وســـــيط تو ا  3

ــــــة تو مــــــدير مافظــــــة اســــــتثما  بــــــالتاقن مــــــن اســــــتيفاء كامــــــف  مالي
ــــــي نمــــــو ر ا ــــــوا دة ف ــــــات والمســــــتندات ال لتفــــــويل المعتمــــــد الضيان

 ونمو ر اعرل عميل ي ومن  ة تقديمه إل  وكالة المقاصة.
 . يجب تن يكون الشخص المفوع إليه كخصا  طضيعيا .4
. يشــــــــترط التفــــــــويل لاســــــــاب األكــــــــخاص الجضيعيــــــــين ســـــــــواء  5

ــــــن خــــــالل حســــــابات الماــــــافظ اًســــــتثما ية  بشــــــكف مضاكــــــر تو م
 لألو ا  المالية التي تكون ب دا ة العميف:

ون طلـــــب التفـــــويل مشـــــفوعا  بوكالـــــة  ســـــمية خاصـــــة ســـــا ية يكـــــ -
باســـــتثناء األلـــــا ب مـــــن الد جـــــة -المفعـــــول طـــــوال فتـــــرة التفـــــويل 

مقدمـــة مـــن لضـــف المفـــوع تتـــيح للمفـــوع  -األولـــ  والثانيـــة فقـــط 
 إليه التداول في األو ا  المالية.

ــــرة  منيــــة ً تتجــــاو  ا نــــي عشــــر  - تن يكــــون التفــــويل ماــــددا  بفت
تلقا يـــــــا  بانت ـــــــاء مدتـــــــهي وياـــــــن للمفـــــــوع طلـــــــب  كـــــــ را  وينت ـــــــي

ـــــويل لمـــــدة إ ـــــافية واحـــــدة دون الااجـــــة إلـــــ   ـــــد هـــــذا التف تجدي
حضـــــــــو  المفـــــــــوع إليـــــــــه ًســـــــــتكمال اإلجـــــــــراءاتي كمـــــــــا ياـــــــــن 

 للمفوع تو المفوع إليه إلغاء التفويل في ت  ولت.
 تً يصد  للمفوع إليه تكثر من تفويل في نف  الولت. -
ــــنف  الاســــاب طــــوال  تً يصــــد  المفــــوع تكثــــر - مــــن تفــــويل ل

 فترة سريان التفويل.
. حســــــــــــــابات األكــــــــــــــخاص اًعتضــــــــــــــا يين )باســــــــــــــتثناء الشــــــــــــــركات 6

المســــاهمة واألكــــخاص المــــرخص ل ـــــة مــــن ال يئــــة( وبعــــد التاقـــــن تن 
األنشــــجة الر يســــية تتضــــمن التعامـــــف بــــاألو ا  الماليــــةي و لــــ  بشـــــكف 

 ل ة اآلتي:يتوافن مع النظام األساسي وعقد التأسي ي يشترط 
ــــا   إصــــدا  تفويضــــين  ميجــــو  للم - ثــــف القــــانوني للشــــخص اًعتض

 كاد تلص .
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تن يكــــــون المفــــــوع إليــــــه مــــــن  ــــــمن الج ــــــا  اإلدا   العامــــــف  -
 لدى الشخص اًعتضا  .

 تً يصد  للمفوع إليه تكثر من تفويل في نف  الولت. -
ــــرة  منيــــة ً تتجــــاو  ت نــــي عشــــر  - تن يكــــون التفــــويل ماــــددا  بفت

كـــــــ را  وينت ـــــــي تلقا يـــــــا  بانت ـــــــاء مدتـــــــهي وياـــــــن للمفـــــــوع طلـــــــب 
ـــــويل لمـــــدة إ ـــــافية واحـــــدة دون الااجـــــة إلـــــ   ـــــد هـــــذا التف تجدي
حضـــــــــو  المفـــــــــوع إليـــــــــه ًســـــــــتكمال اإلجـــــــــراءاتي كمـــــــــا ياـــــــــن 

 .للمفوع تو المفوع إليه إلغاء التفويل في ت  ولت
. فــــــي حــــــال الرغضــــــة ب ن ــــــاء التفــــــويل لضــــــف ن ايــــــة مدتــــــهي يقــــــوم 7

و المفــــــوع إليــــــه بتعضئــــــة النمــــــو ر المعتمــــــد مــــــن لضــــــف المفــــــوع ت
 وكالة المقاصة إللغاء التفويل من خالل:

ــــةي  - ــــة نشــــاط وســــيط تو ا  مالي األكــــخاص المــــرخص ل ــــة بمااول
 بالنسضة لألكخاص الجضيعيين واًعتضا يين.

األكــــــــخاص المــــــــرخص ل ــــــــة بمااولــــــــة نشــــــــاط مــــــــدير مافظــــــــة  -
لــــــــــألو ا  الماليــــــــــة اســــــــــتثما ي بالنســــــــــضة للماــــــــــافظ اًســــــــــتثما ية 

المملوكـــــــة ألكـــــــخاص طضيعيـــــــين واعتضـــــــا يين والتـــــــي تكـــــــون بـــــــ دا ة 
 العميف.

هــــــــذاي وفــــــــي حــــــــال وفــــــــاة المفــــــــوعي يعتضــــــــر التفــــــــويل الصــــــــاد  
ــــــوع إليــــــه  ــــــ  تن يتامــــــف المف ــــــي تلقا يــــــا ي عل ــــــه ملغ ــــــوع إلي للمف
ـــه  ـــة عمليـــات تصـــد  من ـــة تجـــا  تي ـــع التضعـــات والمســـا لة القانوني جمي

 بعد تا ي  وفاة المفوع.
األكــــخاص المــــرخص ل ــــة بمااولــــة نشــــاط وســــيط يجــــب علــــ  . 8

تو ا  ماليــــة تو مــــدير مافظــــة اســــتثما  التاقــــن مــــن اســــتيفاء كامــــف 
ــــاء التفــــويل المعتمــــدي ومــــن  ــــة  ــــات الــــوا دة فــــي نمــــو ر إلغ الضيان

 تقديمه إل  وكالة المقاصة.
ــــــــــداول  ــــــــــات األساســــــــــية لنمــــــــــا ر التفــــــــــويل فــــــــــي ت ــــــــــا : الضيان  اني

 مد جة وغير المد جة:األو ا  المالية ال
علـــــ  وكالـــــة المقاصـــــة إعـــــداد فئتـــــين مـــــن النمـــــا ر الخاصـــــة يجـــــب 

ـــــة المد جـــــة وغيـــــر المد جـــــةي  ـــــويل فـــــي تـــــداول األو ا  المالي للتف
 وفقا  لآلتي:

األكـــــــخاص الجضيعيـــــــين )ســـــــواء  بشـــــــكف مضاكـــــــر تو مـــــــن خـــــــالل  -
حســـــــابات الماـــــــافظ اًســـــــتثما ية لـــــــألو ا  الماليـــــــة التـــــــي تكـــــــون 

 .ب دا ة العميف(
ـــــــــــا يين )باســـــــــــتثناء الشـــــــــــركات المســـــــــــاهمة  - األكـــــــــــخاص اًعتض

 واألكخاص المرخص ل ة من ال يئة(.
ـــــات األساســـــية  ـــــو  النمـــــو ر الضيان ـــــة علـــــ  تن يات ـــــي تراهـــــا وكال الت

 المقاصة مناسضة وبعد اعتماد ال يئة.
  الثا : اًلتاامات:

 . التاامات المفوع والمفوع إليه:9

جــــا  وكالــــة المقاصــــة فــــو ا  عنــــد يلتــــام المفــــوع والمفــــوع إليــــه ب خ
 تاديل ت  من الضيانات الوا دة في النمو ر.

 . التاامات وكالة المقاصة:10
ت. إعــــــــداد دليـــــــــف السياســـــــــات واإلجـــــــــراءات والنمـــــــــا ر الخاصـــــــــة 
بــــــــالتفويل بتـــــــــداول األو ا  الماليــــــــة المد جـــــــــة وغيــــــــر المد جـــــــــة 

 تم يدا  ًعتمادها من ال يئة.
المقاصـــــــة تجضيــــــن ومتابعـــــــة  ب. و ــــــع نظـــــــام آلــــــي ياقـــــــن لوكالــــــة

ــــــــداول األو ا   ــــــــي ت ــــــــالتفويل ف ــــــــة ب الضــــــــوابط والشــــــــروط المتعلق
ــــين حســــاب المفــــوع وحســــاب  الماليــــة المد جــــة وغيــــر المد جــــة ب

 المفوع إليه.
ـــدفن  ـــد ت لضـــمان ت ـــي المـــذكو  فـــي الضن ـــة بالنظـــام اآلل ــــ.  بـــط ال يئ جـ

 الضيانات بشكف  لاظي.
لــــــــــة نشــــــــــاط . التاامــــــــــات األكــــــــــخاص المــــــــــرخص ل ــــــــــة بمااو 11

 وسيط تو ا  مالية تو مدير مافظة استثما :
التاقـــــن مـــــن صـــــالحية التفـــــويل لضـــــف إتمـــــام ت  عمليـــــات بيـــــع تو 

 كراء من لضف المفوع إليه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التأديب إعالن بشأن صدو  لرا  مجل 
تعلن هيئة تسوا  المال عن صدو  لرا  مجلـ  التأديـب فـي جلسـته 

في المخالفة المقيدة  3/11/2016يوم الخمي  الموافن  المنعقدة
كـركة   د هيئة(186/2016مجل  تأديب( ) 2016/ 71برلة )

 اًستثما ات الصناعية والمالية.
/ حسـين عضـد اهلل تحمـد جـوهر عـن والتي ترتب علي ا ولـ  المصـفي

   .ل  موافقة هيئة تسوا  المالعمله كمصفي للشركة ولاين الاصول ع
( مــن الكتـــاب 22-1مخالفت ــا المــادة )وتــأتي هــذ  العقوبــة بســضب 

الخام  )تنشجة األو ا  المالية( لتعيين ا نا ب   ي  مجل  اإلدا ة 
كمصفي للشركة الر ي  التنفيذ  السيد/حسين عضد اهلل تحمد جوهر  

 دون التقدم بجلب الاصول عل  موافقة ال يئة لضف تعيينه.
وب ــذا الصــدد تدكــد هيئــة تســوا  المــال حرصــ اي علــ  تجضيــن لــانون 
ال يئة ًو اته التنفيذية عل  كافة المتعاملين بأنشجة األو ا  الماليةي 
وتاث ة عل  اًلتاام ب ذ  القوانيني حت  تاظ  هذ  التعامالت بثقة 

لمســتثمريني لخلــن بيئــة اســتثما ية ســليمة مضنيــة علــ  تجضيــن القــانون ا
ــة تفضــف المما ســات  ــة والشــفافية والنااهــة لمواكض ــاد  العدال وفــن مض

 الدولية.
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 2016( لسنة 103لرا   لة )
 بشأن 

 خصة تسوين خاص لنظام استثما  جماعي تجنضي 
ممنوحة لشركة الوطني لالستثما  )كركة مساهمة  

مقفلة( لصندو  اإلجا ة والتمويف اإلسالمي كويتية 
 الثاني المادود

 بعد اًطال  عل :
بشأن إنشاء هيئة تسوا  المال وتنظية  2010( لسنة 7القانون  لة )-

 نشاط األو ا  المالية ًو اته التنفيذية وتعديالت ما؛
عقد التأسي  والنظام األساسي لشركة الوطني لالستثما  )كركة مساهمة  -

كويتية مقفلة( وعل  اًتفالـية المضرمة بين مديـر اًستثما  دبليــو سـي بـي 
ومدير التسوين  WCP Investments LP-انفستمنتــ  تل بي

 كركة الوطني لالستثما  )كركة مساهمة كويتية مقفلة(؛
 24/05/2016كركة الوطني لالستثما  المد ي وبناء عل  طلب -

للقيام بعملية التسوين الخاص لصندو  اإلجا ة والتمويف اإلسالمي 
 الثاني المادود داخف دولة الكويت؛

( لسنة 44وبناء عل  لرا  مجل  مفو ي هيئة تسوا  المال  لة )-
المنعقد بتا ي   2015( لسنة 18في اجتماعه  لة ) 2015

 ن التفويل في بعل اختصاصات لجا  اإلكرال.بشأ 03/06/2015
 لر  ما يلي

 (1مادة )
يـــرخص لشـــركة الـــوطني لالســـتثما  )كـــركة مســـاهمة كويتيـــة مقفلـــة( بتســـوين 

وحـــــدة )فقـــــط خمســـــة عشـــــر مليـــــون وحـــــدة( مـــــن  15,000,000عـــــدد 
صــندو  اإلجــا ة والتمويــف اإلســالمي الثــاني الماــدود تســويقاَ خاصــا  داخــف 

$ )فقــط عشــرة 10فــي جــا  الكــايمني بســعر عــرع  دولــة الكويــت والمنشــأ
ًكتتــاب التــي تضلـــغ  دًو  تمريكــي( للوحــدة الواحـــدة باإل ــافة إلــ   ســـوم ا

$ )فقـط 380,000% عن كف وحدةي والاد األدن  لالكـتراث هـو 2.25
  ال ما ة و مانون تل  دًو  تمريكي(.

 وتكون الج ات التي تتلق  طلضات اًكتراث هي:
 ستثما  )..م.ث.م.(.كركة الوطني لال 
 .). .بن  الكويت الوطني )..م.ث 
 .). .بن  بوبيان )..م.ث 

 (2مادة )
تهـــــدال نظـــــام اًســـــتثما  الجمـــــاعي بنـــــاء  علـــــ  مـــــا و د فـــــي نشـــــرة 

ًكتتاب.  ا
 (3مادة )

مدة  خصة التسوين سنة لابلة للتجديد سنوياًّ بعد سداد الرسوم 
 المقر ة.

 (4مادة )
هذا القرا  كف فيما يخصه ويعمف به  عل  الج ات المختصة تنفيذ

 اعتضا ا  من تا ي  صدو   وينشر في الجريدة الرسمية.
   ي  لجا  اإلكرال

 م 07/11/2016صد  بتا ي : 

 إدا ة نا  الملكية للمنفعة العامة
 (5/2016إعالن  لة )

( 5/2016عقدت لجنة نا  الملكية للمنفعة العامة اجتماع ا  لـة )
م ولـد تصـد ت لرا ات ـا بتقريـر المنفعـة 2/11/2016يـــوم األ بعـاء  

العامة لوحدة سكنية بمجمع الصوابر السكني وللعقا  الوالع بمنجقة 
( 13حــولي والعقــا  الوالــع بمنجقــة الشــريط الســاحلي )تنجفــه لجعــة 

د  نا ب   ي  مجل  الو  اء و ير المــاليـة وو يـر وعل  ت ر  ل  تصـ
( بنـا  ملكيـة هـذ  10/2016ي9ي8(النفط بالوكالـة القـرا ات ت لـام 

 العقا ات . 
 

وبنـاء عليـه فـ ن إدا ة نـا  الملكيـة إ  تشـير إلـ  لـرا ات نا ـب   ــي  
مجلـــ  الـــو  اء و يـــر الماليـــة وو يـــر الـــنفط بالوكالـــة المنشـــو ة بـــذات 

  ً وتعديالتـه فـي كـأن نـا   33/64ألحكـام القـانون  لـة  العدد إعمـا
الملكيــة واًســتيالء المدلــت للمنفعــة العامــة ي تاــيط الســادة المــالث 
ـــد الن ـــا ي  ـــأن التادي ـــالقرا ات المشـــا  إلي ـــا ب المنشـــو ة تســـما هة ب
ألســماء مــالث العقــا ات يــتة بعــد تقــدية و ــا ن التملــ  والتاقــن مــن 

 الملكية وتدلين المساحة .
يرج  من تصااب العاللة مراجعة اإلدا ة مصجاضين مع ة تصف  لذا

و ا ن التمل  للسير في إجـراءات نـا  الملكيـة تم يـدا  لنقـف  ملكيـة 
 العقا ات إل  الدولة .

 
فمن لـه اعتـراع علـ  الملكيـة يتقـدم إلـ  إدا ة نـا  الملكيـة إل ضـات 

 ة حقه خالل ك ر من تا ي  نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمي
 " الكـويت اليوم " .

 
علما  بأن عدم ليام  و  الشأن بمتابعـة إجـراءات اسـتمالث عقـا ات ة 
وعدم القيام ب خال ــــ ا  ً ياول دون تسجيف العقا ات باسـة الدولـة 

 استنادا  إل  تحكام لانون نا  الملكية المشا  إليه .
مع ـا فـي هـذا وإدا ة نا  الملكية تأمف من السادة المواطنين التعاون 

 الشأن ...
 

 وكيف و ا ة                                 
 مدير إدا ة نا  الملكية للمنفعة العامة  
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 ( 8/2016 لرا  نا  ملكية  لة )

 بشأن نا  ملكية وحدة سكنية في مجمع الصوابر

 السكني ) بمدينة الكويت (

 بالوكالة :نا ب   ي  مجل  الو  اء و ير المالية وو ير النفط 

وتعديالته في  1964لسنة  33طال  عل  القانون  لة ًبعد ا -

 كأن نا  الملكية واًستيالء المدلت للمنفعة العامة .

( المتخذ 1/5/2016وعل  لرا  لجنة نا  الملكية  لة ) -

م  2/11/2016 ( المنعقد بتا ي  5/2016باجتماع ا  لة )

 والذ  يقضي بتقرير المنفعة العامة للوحدة تدنا . 

 لـــــــــــــــــر 

 (1مـادة )
( بمجمع الصوابر 23بنايه  11نـا  ملكيـة الوحدة السكنية  لة )

بمساحة  37568السكني بمدينة الكويت من المخجط م/

( باسة / بد  مامد علي الكند   وكريكته والصاد  2م42.814)

ــة 20521غـة اًستمالث  لة )بشأن ا صي ( و ل  عل  ميااني

( بمياانية و ا ة  2012/2013اًستمالكات للسنة المالية ) 

 .اإلدا ة العامة  –المالية 

 (2مـادة )

ينشـر هذا القرا  في الجريدة الرسمية ي وعل  الج ات المعنية تنفيذ  

 وتعديالته .م  64لسنة  33وفق ا ألحكـام القانون  لة 

 

 نا ب   ي  مجل  الو  اء و ير المالية

   ي  لجنة نا  الملكية وو ير النفط بالوكالة

 تن  خالد الصالح                          

 هـ . 1438صفر 2 صد  في :

 م . 2016نوفمضر 2الموافن : 

 ( 9/2016لرا  نا  ملكية  لة )
 بشأن نا  ملكية بقية العقا  الوالع بمنجقة حولي

 مجل  الو  اء و ير المالية وو ير النفط بالوكالة : نا ب   ي 
وتعديالته في  1964لسنة  33طال  عل  القانون  لة ًبعد ا -

 كأن نا  الملكية واًستيالء المدلت للمنفعة العامة .
( المتخذ 2/5/2016وعل  لرا  لجنة نا  الملكية  لة ) -

م  2/11/2016 ( المنعقد بتا ي  5/2016باجتماع ا  لة )
 والذ  يقضي بتقرير المنفعة العامة للعقا  تدنا . 

 لــر 
 مـادة تول 

نا  ملكية بقية العقا  الوالع بمنجقة حولي الموصول بالقسيمتين 
باسة /  21236( من المخجط م/2م285( بمساحة )3تي1 لمي )

يوس  عضداهلل حمد النفيسي والصاد  بشأنه صيغـة اًستمالث  لة 
( و ل  عل  مياانيــة اًستمالكات للســنة المـالية 20528)
 .اإلدا ة العامة  –لمالية ( بمياانية و ا ة ا 2016/2017)

 مـادة  انية
ينشـر هذا القرا  في الجريدة الرسمية ي وعل  الج ات المعنية تنفيذ  

 وتعديالته .  م  64لسنة  33وفق ا ألحكـام القانون  لة 
 و ير الماليةنا ب   ي  مجل  الو  اء                           

 لكية  ي  لجنة نا  الم وو ير النفط بالوكالة
            تن  خالد الصالح

 هـ . 1438صفر  2التا ي   :  
م  2016فمضر نو  2الموافن :  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 10/2016نا  ملكية  لة )لرا  

بشأن نا  ملكية العقا  الوالع بمنجقة الشريط 
 (13الساحلي )تنجفه لجعة 

 -نا ب   ي  مجل  الو  اء و ير المالية وو ير النفط بالوكالة :
وتعديالتــه فــي  1964لســنة  33طــال  علــ  القــانون  لــة ًبعــد ا -

 . كأن نا  الملكية واًستيالء المدلت للمنفعة العامة
( المتخـــــذ 3/5/2016وعلـــــ  لـــــرا  لجنـــــة نـــــا  الملكيـــــة  لـــــة ) -

م والذ   2/11/2016 ( المنعقد بتا ي 5/2016باجتماع ا  لة )
 يقضي بتقرير المنفعة العامة للعقا  تدنا . 

 لــر 
 مـادة تول 

نـــا  ملكيـــة العقـــا  الوالـــع بمنجقـــة الشـــريط الســـاحلي )تنجفـــه لجعـــة 
ــــــــــاحة 61 لـــــــــة ) ( الموصـــــــــول بجـــــــــاء مـــــــــن القســــــــــيمة13 ( بمسـ
باســة/ عضــداللجي  علــي  38645( مــن المخــــجط م/2م1623.5)

( 20536حمـــود الشـــايع والصـــاد  بشـــأنه صيغــــة اًســـتمالث  لـــة )
( 2016/2017و ل  عل  مياانيــة اًستمالكات للســنة المـاليـــــــة )

 .اإلدا ة العامة  –بمياانية و ا ة المالية 
 مـادة  انية

لقرا  في الجريدة الرسمية ي وعل  الج ات المعنية تنفيذ  ينشـر هذا ا
 وتعديالته .م  64لسنة  33وفق ا ألحكـام القانون  لة 

   نا ب   ي  مجل  الو  اء و ير المالية
   ي  لجنة نا  الملكية وو ير النفط بالوكالة                          

 الصالحتن  خالد                                 
 هـ .   1438صفر  2صد  في : 
 م . 2016نوفمضر  2الموافن : 
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 بن  الـكويت المركا 
 م1/189/2016لرا   لة 

 ماافظ بن  الكويت المركا  
( 32( مـــن القانــــون  لــــة )61( و )21اد )و بعـــد اًطـــال  علـــ  المـــ

فـي كأن النقـد وبنـ  الكويـت المركـا  وتنظـية الم نـة  1968لسنة 
 والقوانين المعدلة له .المصرفية ي 

ـــــ  المـــــواد ) ـــــة )7( ي )5( ي )4وعل ـــــو ا    ل ـــــرا  ال ـــــن الق ( 39( م
بشـــــــأن ً اــــــة بنظـــــــام ســــــجف الضنـــــــوث لــــــدى بنـــــــ   2003لســــــنة 

 الكويت المركا .
ـــــط  ـــــر  األوســـ ـــــش اا بـــــي ســـــي الشـ ـــــ  اتـ ـــــاء  علـــــ  كتـــــاب بنـــ ـــــــدود وبنـــــ ـــــــة الكويــــــــــــت المــــــــ –الماـ  10/2016/ 9ـد ي فــــــــــر  دولــــ
ــــــدى بنــــــ   ـــــــوث ل ــــــات فــــــي ســــــجف الضن ي بشــــــأن طلــــــب تعــــــديف بيان

 الكويت المركا  .
 لــــــــــــــــــــر 
 مــــادة تولـــ 

يدكـر فـي سـجف الضنـوث لـدى بنـ  الكويـت المركـا  بالتعـديف التـالي 
فـر   –عل  بيانات بن  اتش اا بي سي الشر  األوسـط الماـدود 

 دولة الكويت :
 – 8لجعة  –عنوان المقر الر يسي للفر  ليصضح : الشر  تعديف  -

الــدو   –ملــ  كــركة الامــراء العقا يــة  –بــرر الامــراء  -14مضنــ  
 بالكامف .  37

 مــــادة  انيـــة
ينشــــر هــــذا القــــرا  فــــي الجريــــدة الرســــمية ي ويعمــــف بــــه اعتضــــا ا  مــــن 

 تا ي  صدو   .
 المــاـــافـــــظ                                                   

 د. مامد يوس  ال اكف
      ه     1438ماــــــــــــرم  30صد  في : 
 م 2016تكــتــوبـــــر  31الموافــــــن : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/196/2016 لة لرا  

 ماافظ بن  الكويت المركا  
 1968( لسنة 32( من القانون  لة )21بعد اًطال  عل  المادة )

في كأن النقد وبن  الكويت المركا  وتنظية الم نة المصرفيةي 
 والقوانين المعدلة له.
في  1984( من القرا  الو ا   لسنة 10( ي )7وعل  المادتين )

 الصرافة لرلابة بن  الكويت المركا .كأن إخضا  كركات 
بشأن طلب تعديف بيانات في سجف كركات  20/10/2016وبناء  عل  كتاب كركة الصفا العالمية للصرافة المد ي 

 الصرافة لدى بن  الكويت المركا .
 لـــر 

 مـادة تولـ 
المركــــــــــــــا  يدكـر في سـجف كـركات الصرافـة لدى بنــــــــــــــ  الكويت 

 بالتعــــديف التالي عل  بيانات كركة الصفا العالمية للصرافة :
لجعة  –نقف المركا الر يسي للشركة من منجقة جليب الشيوي - 

 –مل  علي حسيــــن علي المـــــــــال  –( 103مضن  ) –( 22 لة )
وي لجعة الدو  األ  ـــــــي إل  منجقة جليب الشي –المكتب الوحيد 

مل  عضد الرحمن مامد الجالل  -( 102مضن   لة ) -( 2 لــــــة )
 الدو  األ  ي .  –الماف الوحيد  –

 مـادة  انيـة
ينشر هذا القرا  بالجريدة الرسميةي ويعمف به اعتضا ا  من تا ي  

 صدو   .
      المــاـــافـــــظ

 د. مامد يوس  ال اكف
 ه 1438ر  صفـــــــــــــــ  2صد  في :  
 م 2016نوفمضــــــــــر    2الموافــــــــــن :  

 1/198/2016لرا   لة 
 ماافظ بن  الكويت المركا  

 1968( لسنة 32( من القانـون  لـة )21) الموادبعد اًطال  عل  
فـــي كــأن النقــد وبنــ  الكويــت المركــا  وتنظــية الم نــة المصــرفية ي 

 . والقوانين المعدلة له
فــي  1984( مــن القــرا  الــو ا   لســنة 10( ي ) 7وعلــ  المــادتين )

 كأن إخضا  كركات الصرافة لرلابة بن  الكويت المركا  . 
 18/10/2016وبنــــاء  علــــ  كتــــاب كــــركة تمــــان للصــــيرفة المــــد ي 

ـــــدى  بشـــــأن طلـــــب تعـــــديف بيانـــــات فـــــي ســـــجف كـــــركات الصـــــرافة ل
 بن  الكويت المركا  . 

 لر 
 مـادة تولـ 

ــــر  ــــويت المــــركا   فـــي ســـجف كـــركات الصـــرافةيدكــ ــــ  الكــ لـــدى بنـ
 بالتعديف التـالي عل  بيانات كركة تمان للصيرفة : 

 –( 25مضن  ) –( 14لجعة ) –فتح فر  للشركة في منجقة القضلة -
مل  دعيج السلمان للتجا ة  -كا   تبو بكر الصدين/ سو  الوطية 

 ( دو  ت  ي.118الماف ) –
 مـادة  انيـة

فــــي الجريــــدة الرســــمية ي ويعمــــف بــــه اعتضــــا ا مــــن هــــذا القــــرا  ر ينشــــ
 تا ي  صدو   .

 الماافظ                                            
 د. مامد يوس  ال اكف

   هـ 1438صفـــــــــر  6صد  في : 
   م 2016 نوفمضــر 6الموافـــــــن : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1/199/2016لرا   لة )
 ماافظ بن  الكويت المركا  

( 32مــن القانـــون  لـــة ) (61( و)21) المــوادبعــد اًطــال  علــ   -
فـي كأن النقـد وبنـ  الكويـت المركـا  وتنظـية الم نـة  1968لسنة 

 . المصرفية ي والقوانين المعدلة له
ـــــة )7( ي )5( ي )4وعلـــــ  المـــــواد ) - ـــــو ا    ل لســـــنة ( 39( مـــــن القـــــرا  ال

 بشأن ً اة بنظام سجف الضنوث لدى بن  الكويت المركا  . 2003
وبنــــــــاء  علــــــــ  كتــــــــب بنــــــــ  الكويــــــــت الــــــــوطني آخرهــــــــا بتــــــــا ي   -
ي بشأن طلب تعديف بيانات في سجف الضنوث لدى  26/10/2016

 بن  الكويت المركا . 
 لـــر 

 مـادة تولـ 
التـالي يدكـر فـي سـجف الضنـوث لـدى بنـ  الكويـت المركـا  بالتعـديف 

 عل  بيـانات بن  الكويت الوطني:
تعديف عنوان فر  منجقــة خيجـــان ليصضح : منجقة خيجان القديمة   -
ـــــــا     - الماــــــف األ  ــــــي   تول    – 29مضنــــــ   -لجعــــــة م تجـ

 سرداب . 
 مـادة  انيـة

ينشر هـذا القـرا  فـي الجريـدة الرسـمية ي ويعمـف بـه اعتضـا ا  مـن تـا ي  
 صدو   .

 المــاـــافـــــظ                                           
 د. مامد يوس  ال اكف

 هـــــــ1438صـــفــــــر  1صد  في : 
 م 2016نــوفــمـــضر  1الموافن :   



 م13/11/2016 -هـ  1438 صفر 13 األحد                  42                 والستون    الثانيةالسنة  1314الكويت اليوم العدد 

 و ا ة الخا جية
 إعالن

 للتعيين في وويفة ملان دبلوماسي وملان لنصلي
ملان من  تعلن و ا ة الخا جية عن حاجت ا لشغف الووا   لد جة

الجنسين من حملة الش ادة الجامعية ود جتي الماجستير والدكتو ا  
( من لانون السلكيين وفن التخصصات 18استنادا عل  المادة )

 التالية :
 –تا ي   –لانون  –التصاد  –)العلوم السياسية والعاللات الدولية 

 لغات ( –إعالم  –جغرافيا 
وعليه تعلن عن فتح باب التسجيف للراغضين بالعمف بالووا    -

 المشا  إلي ا تعال  وفقا للشروط التالية : 
 تًو : الشروط العامة :

 تن يكون المتقدم كويتي الجنسية . -1
 تن يكون متمتعا باألهلية المدنية الكاملة. -2
 تن يكون مامود السيرة وحسن السمعة ولة يسضن الاكة عليه -3

بعقوبة جناية تو بعقوبة جناة في جريمة مخلة بالشرل واألمانة ما لة 
 يكن لد  د اليه اعتضا   .

تً يكون لد فصف من الخدمة باكة لضا ي تو بقرا  من  -4
 مجل  التأديب .

 تً يكون متاوجا بغير عربية منتمية بجنسيت ا لضلد عربي. -5
األجنضية تو الديوان تن تثضت ليالته الصاية للخدمة في الضالد  -6

 العام .
  انيا : الشروط الخاصة :

سنة ميالدية من العمر ولت  25تن ً يكون المتقدم لد تتة  -1
سنة  28تقدية الجلب بالنسضة للجامعيين وان ً يكون لد تتة 
سنة  30ميالدية من العمر لاملة الماجستير وان ً يكون لد تتة 

   .ميالدية من العمر لش ادة الدكتو ا
تن يكون المتقدم حاصال عل  اإلجا ة الجامعية تو ما يعادل ا تو  -2

ك ادة الماجستير والدكتو ا  في التخصصات المشا  إلي ا تعال  
نقجة من سلة األ بع  2.67% تو 80بتقدير عام جيد جدا )بنسضة 

نقط (عل  األلف من جامعة الكويت تو من جامعة تخرى معترل ب ا 
 التعلية العالي . ومعادلة من و ا ة

تن يقضف التقديمين بالعمف في احدى بعثات دولة الكويت  -3
 التمثيلية بالخا ر . 

  الثا :إجراءات القضول :
يخضع المتقدمون لالختضا ات الشفوية والتاريرية وتكون  -1

اًختضا ات التاريرية في المجاًت التالية : القضايا الدولية والعربية 
لانون  –القضايا اًلتصادية المعاصرة  –الكويت لضايا  –المعاصرة 

 اللغة اإلنجلياية . –دولي 
تكون نسضة النجاح في اًختضا  التارير  بتقدير جيد جدا  -2

 % فما فو  يخضع بعدها الناجاون لالختضا ات الشفوية 80
) المقابالت الشخصية ( التي يتوجب اجتيا ها بتقدير جيد جدا 

حسب د جة األسضقية في نتا ج  %( ويرتب الناجاون80)
 اًختضا ين وتكون تولوية التعيين للااصلين عل  تعل  الد جات .

يلان من يتة اختيا   في دو ة تد يضية في مع د سعود الناصر  -3
% 80ك را تكون نسضة النجاح في ا  12الدبلوماسي الكويتي لمدة 

بمقدا  فما فو  ويمنح المتد ب مكافئة ك رية خالل مدة الدو ة 
 دينا .  900

يركح من يجتا  الدو ة بنجاح للعمف في وويفة ملان  -4
 دبلوماسي تو لنصلي .

يصد  لرا  و ا   بالتعيين بعد موافقة مجل  السلكين ويعتضر  -5
 مثضتا في وويفة ملان دبلوماسي تو لنصلي من تا ي  صدو  القرا .

تقدية  عل  المتقدمين المستوفيين للشروط الوا دة تعال  -6
مع د سعود الناصر  –الجلضات كخصيا في مقر و ا ة الخا جية 

منجقة كر  خالل الفترة  –كا   الخليج العربي  –الصضاح الكويتي 
 9و ل  من الساعة   30/11/2016إل   16/11/2016من 

و را في تيام الدوام الرسمي مصجاضين مع ة  1صضاحا وحت  
 المستندات التالية : 

 الجنسية األصلية وصو ة عن اك ادة  -
 الضجالة المدنية األصلية وصو ة عن ا  -
 ك ادة الميالد األصلية وصو ة عن ا  -
 عقد الاوار األصلي وصو ة عنه  -
 46Xعدد ا بع صو  كخصية مقاا  -
الش ادة الجامعية مضين في ا معدل التخرر وكش  الد جات ي و  -

تن تكون الش ادة معتمدة  بالنسضة لخريجي الجامعات األجنضية يجب
وتمت معادلت ا من و ا ة التعلية العالي يإ افة لش ادة الماجستير 

 وك ادة الدكتو ا  معتمدة من و ا ة التعلية العالي .
سول يخضع جميع المتقدمين المستوفين الشروط الوا دة تعال  
ًختضا  تارير  يعقد بمقر مع د سعود الناصر الصضاح الكويتي 

منجقة كر  و ل  في يوم اً نين الموافن  –الخليج العربي كا   
صضاحا ويادد اًختضا   10في تمام الساعة  5/12/2016

  .الشفو  والمقابالت الشخصية ًحقا لمن يجتا  اًختضا  التارير 
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 وزارة اإلعالم
 إعـــــــالن

 2017 – 508/2016الممارسة رقم : وأ/تعلن وزارة اإلعالم عن 
القيام بتنفيذ حملة تسويقية عن طريق عمل تصاميم إبداعية لوسائل 

وذلك طبقًا للشروط   2016إعالنية لالحتفال باألعياد الوطنية 
الحصول عليها من إدارة  والمواصفات الفنية الواردة بوثائق الممارسة ، والتي يمكن

مجمع اإلعالم في مواعيد  –الدور األرضي  -مبنى المشتريات  –المشتريات 
مقابل رسم قدره  13/11/2016العمل الرسمية اعتباراً من يوم األحد الموافق 

 غير، غير قابل للرد. د.ك( فقط خمسة وسبعون دينارا كويتيا ال 75/-)
حبت منهـا الوثـائق داخـل ميـاريل م لقـة  وتقدم العروض إلـى نفـا الجهـة التـي سـ

د.ك( ألفـا دينـار كـويتي )ينب ــي  2000وتكـون مصـحوبة بالتـنمين األولـي وقـدره ) /
أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطـا(( وأن يكـون الميـروخ ممتومـا بالشـمع 
األحمــر ويكتــي عليــل مــن المــارا رقــم الممارســة علــى النحــو المبــين أعــاله مــع 

الممارس أو أية إشارة تدل عليل، وآخر موعـد لتسـليم العطـا( هـو تجني ذكر اسم 
 20/11/2016الساعة الواحدة ظهراً من يوم األحد الموافق 

  للحصول على نسمة يجي على الممارس تقديم كتاب رسمي مرفقاً بـل صـورة
 من إيصال التسجيل لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت بذلك.

 سمة الممارسة أن يكون تاجراً كويتياً شركة.ويشترط فيمن يتقدم للحصول على ن 
  )16/11/2016سوخ يعقد اجتماع تمهيدي يوم األربعا 

–الدور الثالث عشر --الساعة العاشرة صباحاً بقاعة االجتماعات  
شارع السور وذلك لمناقشة جميع األمور المتعلقة  –مجمع الوزارة 

وعلى  بموضوع الممارسة والرد على أي استفسار بهذا الشنن
الممارس أن يحضر معل في االجتماع إيصال شرا( الممارسة وعلى 
جميع الممارسين االلتزام بكل ما سيصدر في هذا االجتماع من 

 .توصيات أو توجيهات
 

 وقاخ والشئون االسالميةوزارة األ
 إعالن

م2016/2017-59طرح ممارسة رقـــم    
تصميم وصل وإخراا وطباعة الجز( الثالثين من 

 عة الفتاوى الشرعيةمجمو 
 التالية : م2016/2017-59تعلن وزارة األوقاخ عن طرح الممارسة رقم 

الجهة  موضوع الممارسة م
 الطالبة

قيمة رسوم  
كراسة الشروط 
 والمواصفات

 موعد اإلغالق

 
1 

 

تصميم وصل 
واخراا وطباعة 

الجز( الثالثين من 
مجموعة الفتاوى 

 الشرعية

إدارة 
 اإلفتا(

 م24/11/2016 د.ك 75

ويمكــــــــن الحصــــــــول علــــــــى الممارســــــــة اعتبــــــــارا مــــــــن يــــــــوم األحــــــــد 
م واأليام التالية أثنـا( الـدوام الرسـمي وذلـك )بقسـم 13/11/2016

  (16الـدور  Bالـوزارة الكـائن ببـرا التـوأم )بـرا المناقصات( بمبنـى 
م 24/11/2016وآخــر موعــد لتقــديم العطــا(ات هــو يــوم الممــيا 

نير فـي العطـا(ات التـي تـرد بعـد هـذا ظهرًا ولن يتم ال 1:00الساعة 
 الموعد مع العلم أن الرسوم المذكورة غير قابلة للرد.

وتوضـــع العطـــا(ات فـــي صـــندوق العطـــا(ات بقســـم المناقصـــات مـــع 
د.ك( فـــي صــــورة شــــيك  2000تقـــديم تــــنمين أولـــي بمبلــــ  وقــــدره )

مصدق أو صورة خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية بدولة 
ي أن يكــون ســاري المفعــول طــوال مــدة ســريان العطــا( الكويــت وينب ــ

 يوما (  .  90وهي) 
 مالحية :

سـحي الممارسـة للشــركات المتمصصـة فـي هــذا المجـال شــريطة أن 
 8تكــون مســجلة لــدى قســم المناقصــات بــالوزارة وذلــك مــن الســاعة 

ظهــراً مــع إحضــار كــرت التســجيل لعــام  1:00صــباحاً وحتــى الســاعة 
 م .2016

 رة والصناعةوزارة التجا
 إعالن

 تقدم :
 السيد / عبدالرزاق عيسى سليمان العقال   كويتي الجنسية 

 بطلي إلى إدارة الشركات بهذه الوزارة : 
 28/09/2015بتاريخ  4065/2015تحويل الترخيص برقم 

تحت االسم / مؤسسة البنا( التعاوني للتجارة العامة والمقاوالت 
 وتحول إلى شركة  مع أطراخ أخرى

رجي ممن لل اعتراض يتقدم لإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر ي
يوما من تاريخ نشر اإلعالن باعتراض خطي مرفقا بل سند المديونية 

 وإال فلن يؤخذ بعين االعتبار .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم : 

 / بدر ناصر محمد شبيي المطيري.1
 / وضحا( سمحان سند المطيري.2

 مة والمقاوالت. أصحاب شركة مجموعة الشبيي للتجارة العا
 بطلي إلى إدارة الشركات بهذه الوزارة : 

 تعديل الكيان القانونى للشركة من تضامنية إلى ذات مسئولية محدودة. 
يوما من  60يرجى ممن لل اعتراض أن يتقدم لإلدارة المذكورة خالل 

تاريخ نشر اإلعالن باعتراض خطى مرفقا بل سـند المديونيـة وإال فلـن 
 عتبار.يؤخذ بعين اال
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 إعالن
 تقدم:

 السيد / ناصر بميت عبداهلل راجح العصفور   كويتي الجنسية
 بطلي إلى ادارة الشركات بهذه الوزارة:

بتاريخ  4255/2015تحويل الترخيص الفردي برقم 
تحت االسم التجاري مصب ة  ابرادا وتحولت إلى  12/10/2015

 شركة ذ. م. م مع أطراخ أخرى. 
يتقدم لإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر  يرجى ممن لل اعتراض 

يوما من تاريخ نشر االعالن باعتراض خطي مرفقا بل سند المديونية 
 وإال فلن يؤخذ بعين االعتبار. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقـدم :
 السيد / محمد خلل فرا مطر

 كويتي الجنسية
 بـطلـي الــى إدارة الشـركـــات بهــذه الـــوزارة :

ــــــــــردي بــرقــــــــــم تحـويـــــــــــل التـــرخيــــــــــص ال ــــــــــخ  3262/2003فــ بتــاريـ
ــــــــة  14/09/2003 ــــــــوت الــــدوليـ ــــــــة الكــ ــــــــم مجمــوعـ ــــــــت االســ تحـ

ــــع  ــــاله مـ ــــة أعــ ــــى شــركـ ــــاوالت وتحـــولــــت إلــ ــــة والمقـــــ ــــارة العــامـ للتجـــ
 أطـــراخ أخــرى . 

ـــ ـــذكورة خـ ـــدم لــــإلدارة المـ ـــراض يتقـ ـــن لــــل اعتـ الل خمســــة يـرجـــى ممـ
عشـر يـومـا مـن تاريخ نشـــر اإلعـــالن بـاعتـــراض خطــي مــرفقا بــل سنــد 

 الـمديونيـة وإال فلــن يـؤخذ بعين االعتبار .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــالن
 تقــــــــدمت  :

 السيدة / هند علـي حسين الفـزير العـازمي
 كويتية الجنسية

 :بـطلـي إلــى إدارة الشـركـــات بهــذه الـــوزارة  
بتــاريــخ  5323/1989تحـويــل التـــرخيـص الفـــردي بــرقـم 

تحــت االســـم مـؤسسـة الفــزير للتجــارة العــامــة  16/12/1989
 والمقـــاوالت وتحـــولـت إلـــى شــركــة أعـــاله مــع أطـــراخ أخــرى 

ـالل خمســة يـرجـى ممــن لــل اعتــراض يتقــدم لــإلدارة المــذكورة خـ
عشـر يـومـا مـن تاريخ نشــر اإلعــالن بـاعتــراض خطـي مـرفقا بـل سنـد 

 الـمديونيـة وإال فلــن يـؤخذ بعين االعتبار .
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدمت: 
 السيدة / عائشل علي محمد الجبعل

 كويتية الجنسية
 بطلي إلي إدارة الشركات بهذه الوزارة:  -

ـــــاريخ  1850/2012بـــــرقم  تحويـــــل التـــــرخيص الفـــــردي الصـــــادر بت
13/5/2012 

 تحت االسم التجاري / مؤسسة الشهد لنقل البضائع
 وتحولت إلى شركة ذ.م.م مع أطراخ أخرى

يرجــى ممــن لــل اعتــراض يتقــدم لــإلدارة المــذكورة خــالل خمســة عشــر  
يومًا من تاريخ نشر اإلعالن بـاعتراض خطـي مرفقـاً بـل سـند المديونيـل 

 عتبار.وإال فلن يؤخذ بعين اال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم: 

 السيد/ فيصل ناصر القطامي      كويتي الجنسية
 بطلي إلى إدارة الشركات بهذه الوزارة :

بتاريخ  490/1976تحويل الترخيص الفردي الصادر برقم 
تحت االسم التجاري/ مؤسسة فيصل ناصر القطامي  5/4/1976

 راخ أخرى.للتجارة العامة والمقاوالت وتحولت إلى شركة ذ.م.م مع أط
يرجى ممن لل اعتراض يتقدم لإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر اإلعالن باعتراض خطي مرفقا بل سند المديونية 

 وإال فلن يؤخذ بعين االعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم : 

 محمد سعد العتيبي  -1
 عبد العزيز محمد العتيبي  -2

 هالكية أصحاب شركل ساسكو لتوصيل الطلبات االست
 بطلي إلى ادارة الشركات بهذه الوزارة : 

  الى ذات مسؤوليل محدودة  بسيطةمن توصيل  الشركةتعديل كيان 
يومــا مــن  60المــذكورة خــالل  لــإلدارةيرجــى ممــن لــل اعتــراض يتقــدم 

تاريخ نشر االعالن باعتراض خطى مرفقا بل سـند المديونيـة وإال فلـن 
 يؤخذ بعين االعتبار .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 : تقدم 
 هابا عبداهلل الهاجري-1
 مشعل فالح الشعالني -2

 أصحاب شركة  التوحيد الوطنية للتجارة العامة
 بطلي إلي إدارة الشركات بهذه الوزارة: -

تعديل الكيان القانوني للشـركة مـن توصـية بسـيطة الـى ذات مسـؤولية 
 60محـدودة يرجــى ممــن لــل اعتــراض يتقــدم لــإلدارة المــذكورة خــالل 

 المديونيـةتاريخ نشر اإلعالن بـاعتراض خطـي مرفقـاً بـل سـند يومًا من 
 .االعتباروإال فلن يؤخذ بعين 
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 إعــــالن
 2017-15/2016طرح ممارسة رقم 

الماصة بتقديم كوادر فنية متمصصة إلدارة العالمات 
 التجارية وبرا(ة االختراع

تعلن وزارة التجارة والصناعة عن طرح ممارسة بشنن بتقديم كوادر 
نية متمصصة إلدارة العالمات التجارية وبرا(ة االختراع ، وذلك ف

طبقًا للشروط والمواصفات العامة والماصة الواردة في كشوخ 
وقوائم وثائق الممارسة الموجودة لدى وزارة التجارة والصناعة، والتي 

إدارة الشئون  -يمكن الحصول عليها من وزارة التجارة والصناعة 
قسم المناقصات والعقود  –لمشتريات والممازن مراقبة ا –المالية 

(. 1307( الدور الثالث غرفة رقم )1مجمع الوزارات بلوك رقم ) –
د.ك( فقط خمسة وسبعون دينارا كويتيا  75مقابل رسم مقداره )

وذلك  K-NETللنسمة الواحدة غير قابل للرد. تدفع عن طريق 
حد الموافق في مواعيد العمل الرسمية اعتباًر من ظهر يوم األ

وآخر موعد لتقديم العطا(ات هو الساعة الثانية  13/11/2016
، ُتسلم 24/11/2016عشرة ظهرًا من يوم المميا الموافق 

العطا(ات إلى مراقبة المشتريات والممازن، وتسري هذه العطا(ات 
لمدة تسعين يومًا اعتبارًا من تاريخ فض المياريل على أن يكون 

 .السعر المقدم نهائياً 
د.ك(،  2000/-هذا وتبل  قيمة الكفالة األولية لهذا العطا( مبل  )
 ويجي أن تكون صالحة طيلة مدة سريان العطا(.

 وكيل وزارة التجارة والصناعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة كونسولتيا لالستشارات اإلدارية واالقتصادية
 محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

ة لشركة كونسولتيا لالستشارات انعقدت الجمعية العمومية غير العادي
ظهرا من  12:15 مقفلة في الساعة  ك.م.االدارية واالقتصادية ش

بحضور ممثلة وزارة التجارة والصناعة  2016اكتوبر 18يوم الثالثا(
مريم الشمري ووبحضور ممثل الشركة المليجية لحفظ  /السيدة

بنسبة فهد البديوي وقد انعقدت الجمعية  /االوراق المالية السيد
وقد تم مناقشة التعديالت التالية على  %98,27 حضور تعادل 

 :النيام االساسي للشركة والموافقة عليها جميعها  
 رئيا مجلا االدارة  

 -( من النيام األساسي :12تعديل المادة رقم ) -1
 النص الحالي :

ال يجوز زيادة رأس المال إال إذا كانت أقساط األسهم األصلية قد 
املة وال يجوز إصدار األسهم الجديدة بنقل من قيمتها دفعت ك

اإلسمية، وإذا صدرت بقيمة أعلى خصصت الزيادة اوال لوفا( 
 مصروفات اإلصدار ثم اإلحتياطي أو إلستهالك األسهم.

ولكل مساهم األولوية في اإلكتتاب بحصة من األسهم الجديدة 
دة خمسة متناسبة مع عدد أسهمل وتمنح لممارسة حق األولوية م

عشر يومًا من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك ، ويجوز تنازل 

المساهمين مقدمًا عن حقهم في األولوية أو تقييد هذا الحق بني 
 قيد ، ويجوز التنازل الستحداث نيام خيار شرا( االسهم للموظفين 

  -النص المقترح:  
سهم اليجوز زيادة رأس المال المصرح بل اال اذا كانت قيمة اال

األصلية قد دفعت كاملة، ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن 
تفوض مجلا اإلدارة فى تحديد تاريخ تنفيذه على انل يجوز بقرار 
من مجلا إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس 
المال المصرح بل على أن يكون رأس المال المصدر قد تم سداده 

 ر األسهم الجديدة بنقل من قيمتها االسمية .بالكامل واليجوز إصدا
إذا كانت قيمة األسهم األصلية قد دفعت بالكامل ، يجوز بقرار 
يصدر من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الجهات الرقابية 
زيادة رأس مال الشركة المصرح بل وذلك بنا( على اقتراح مسبي 

بات فى هذا الشنن على من مجلا االدارة وتقرير من مراقي الحسا
 أن يتضمن القرار الصادر بزيادة رأس المال مقدار وطرق الزيادة 

إذا تقرر زيادة رأس مال الشركة ولم يمارس بعض المساهمين حق 
أولوية االكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال يتم تمصيص األسهم 
غير المكتتي فيها لمن يرغي فى ذلك من مساهمى الشركة وكذلك 

خ فى كسور األسهم، فإذا تجاوزت طلبات االكتتاب عدد التصر 
األسهم المطروحة تم تمصيصها على المكتتبين بنسبة ما أكتتبوا بل، 
وفى جميع االحوال التى ال يتم االكتتاب فيها فى كامل االسهم 
الجديدة جاز لمجلا االدارة ان يقوم بتمصيص االسهم غير 

سهم الجديدة غير المكتتي فيها لمساهمين جدد وتعتبر اال
 المكتتي فيها مل اة بقوة القانون.

 -( من النيام األساسي :15تعديل المادة رقم ) -2
  النص الحالي :

 مدة عضوية مجلا اإلدارة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
  -النص المقترح:  

مدة عضوية مجلا اإلدارة ثالث سنوات قابلة للتجديد وإذا تعذر 
يد في الميعاد المحدد لذلك استمر انتماب مجلا إدارة جد

المجلا القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال األسباب 
 وانتماب مجلا إدارة جديد.

 -( من النيام األساسي  :16تعديل المادة رقم ) -3
 النص الحالي :

يشترط في عضو مجلا اإلدارة اال يكون محكوما عليل فى جريمة 
 1لعدد من اسهم الشركة اليقل عن مملة بالشرخ وأن يكون مالكًا 

بالمائة من راس مال الشركة ، على ان يكفى ان يكون العضو مالكا 
لعدد من االسهم تعادل قيمتها االسمية سبعة آالخ وخممسائة دينار  
كويتي ، وهذا كلل ما لم ينص نيام الشركة على قدر آخر ، 

داعها ويمصص هذا القدر من االسهم لضمان ادارة العضو ويجي اي
خالل شهر من تاريخ التعيين احد البنوك المعتمدة  ، ويستمر 
ايداعها مع عدم قابليتها للتداول الى ان تنتهى مدة العضوية ويصدق 

 

 نسخة إيل
 الوكيل املساعد للشئون املالية واإلدارية.

 إدارة الشئون املالية. -
 مراقبة املشرتايت واملخازن -
 إدارة نظم املعلومات. -
 وزارة املالية/ إدارة نظم الشراء -
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على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بنعمالل واذا لم يقدم 
 العضو الضمان على الوجل المذكور بطلت عضويتل . 

  -النص المقترح:  
ن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلا اإلدارة الشروط جي أي

 التالية:
 أن يكون متمتعاً بنهلية التصرخ. -1
أال يكون قد سبق الحكم عليل في جناية بعقوبة مقيدة للحرية  -2

أو في جريمة إفالس بالتقصير  أو التدليا أو جريمة مملة بالشرخ 
ألحكام هذا أو األمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبي ممالفتل 

 القانون ما لم يكن قد رد إليل اعتباره.
أن يكون مالكًا بصفة شمصية أو الشمص الذي يمثلل لعدد  -3

 من أسهم الشركة.
وإذا فقد عضو مجلا اإلدارة أيامن الشروط المتقدمة زالت عنل    

 صفة العضوية من تاريخ  فقدان ذلك الشرط.
 -ساسي :( من النيام األ17تعديل المادة رقم ) -4
 النص الحالي :   
يجوز لرئيا مجلا اإلدارة أو ألحد أعضا( هذا المجلا  ال

مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع 
الشركة أو لحسابها إال إذا كان ذلك بترخيص من الجمعية العامة ، 
ة واليجوز الى من هؤال( ان يشترك فى ادارة شركة مشابهة او منافس
 -لشركتهم ،  واليجوز لرئيا مجلا اإلدارة أو ألي من أعضائل 

أن يست ل المعلومات التي  -ولو كان ممثاًل لشمص اعتباري 
وصلت إليل بحكم منصبل في الحصول على فائدة لنفسل أو ل يره  
كما اليجوز لل بيع أو شرا( أسهم الشركة طيلة مدة عضويتل في 

 مجلا اإلدارة.
  -النص المقترح:  

اليجوز لرئيا أو عضو مجلا االدارة ولو كان ممثال لشمص 
طبيعي أو اعتباري ، أن يست ل المعلومات التي وصلت إليل بحكم 
منصبل في الحصول على فائدة لنفسل أو ل يره. و يجوز لعضو 
مجلا االدارة التصرخ في أسهمل بالشركة أثنا( عضويتل بالمجلا 

ألسهم المنصوص عليها في وذلك دون اخالل بقيود التصرخ في ا
 قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النيام.

اإلدارة ان يفصحوا إلى المساهمين فى غير  ال يجوز ألعضا( مجلا
اجتماعات الجمعية العامة أو الى ال ير عما وقفوا عليل من 
اسرارالشركة بسبي مباشرتهم الدارتها واال وجي عزلهم ومسا(لتهم 

 الناتجة عن الممالفة . عن تعويض األضرار
كما ال يجوز لرئيا مجلا االدارة أو ألى من أعضا( المجلا، ان 
يجمع بين عضوية مجلا إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك فى 
أى عمل من شننل منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابل او لحساب 
غيره فى أحد فروع النشاط الذى تزاولل الشركة، وإال كان لها ان 
تطالبل بالتعويض أو باعتبار العمليات التى زاولها لحسابل كننها 
أجريت لحساب الشركة. ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة 

 العادية .

ال يجوز أن يكون لمن لل ممثل فى مجلا االدارة أو لرئيا مجلا 
اإلدارة أو أحد أعضا(  مجلا االدارة أو أحد أعضا( االدارة 

زواجهم أو اقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو التنفيذية أو أ
غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها 

 إال إذا كان ذلك بترخيص من الجمعية العامة العادية .
 -( من النيام األساسي :18تعديل المادة رقم ) -5
 النص الحالي:   

ارة، خلفل فيل من كان حائزاً إذا ش ر مركز عضو في مجلا اإلد
ألكثر األصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلا 
اإلدارة في آخر إنتماب، أما إذا بل ت المراكز الشاغرة ربع 
المراكزاألصلية أو لم يوجد من تتوافر فيل الشروط، فإنل يتعين على 

 من مجلا اإلدارة دعوة الجمعية العامة لتجتمع في خالل شهرين 
تاريخ ش ر آخر مركز، لتنتمي من يمأل المراكز الشاغرة، وفي 

 جميع هذه األحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفل فقط.
  -النص المقترح:  

إذا ش ر مركز عضو في مجلا االدارة، خلفل فيل من كان حائزا على 
اكثر االصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلا 

ام مانع لديل خلفل من يليل، ويكمل العضو الجديد االدارة، وإذا ق
مدة سلفل فقط .اما اذا بل ت المراكزالشاغرة ربع المراكز االصلية، 
فإنل يتعين على مجلا االدارة دعوة الجمعية العامة للمساهمين 
لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ ش ر آخر مركز، وتنتمي من 

 يمأل المراكز الشاغرة . 
 -( من النيام األساسي :19لمادة رقم )تعديل ا -6

 النص الحالي :     
ينتمي مجلا اإلدارة باالقتراع السري رئيسًا ونائبًا للرئيا لمدة 
ثالث سنوات على أن ال تزيد على مدة عضويتهم بمجلا اإلدارة 
ورئيا مجلا اإلدارة هو الذي يمثل الشركة لدى القضا( وأمام 

التي يصدرها المجلا ويقوم نائي ال ير وعليل تنفيذ القرارات 
 الرئيا بمهام الرئيا عند غيابل أو قيام مانع بل.

  -النص المقترح:  
ينتمي مجلا اإلدارة باالقتراع السري رئيسًا للمجلا ونائباً 
للرئيا ويمثل رئيا مجلا اإلدارة الشركة في عالقاتها مع ال ير 

نة بالعقد، وأمام القضا( إلى جاني االختصاصات األخرى المبي
ويعتبر توقيعل كتوقيع مجلا اإلدارة في عالقة الشركة بال ير، وعليل 
تنفيذ قرارات المجلا وأن يتقيد بتوصياتل، ويحل نائي الرئيا 

  محل الرئيا عند غيابل، أو قيام مانع لديل من ممارسة اختصاصاتل.
 -( من النيام األساسي :20تعديل المادة رقم ) -7

  :النص الحالي     
يجوز لمجلا اإلدارة أن يعين من بين أعضائل عضوا منتدبًا لإلدارة 
أو أكثر ويحدد المجلا صالحياتهم ومكافنتهم ويجوز لمجلا 

 اإلدارة أن يعين مديراً عاماً للشركة ويحدد اختصاصاتل ومكافآتل. 
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  -النص المقترح:  
عضا( يجوز أن يكون للشركة رئيسا تنفيذيا يعينل مجلا اإلدارة من أ

المجلا أو من غيرهم يناط بل إدارة الشركة ويحدد المجلا 
 ممصصاتل وصالحياتل في التوقيع عن الشركة. 

 -( من النيام األساسي :21تعديل المادة رقم ) -8
  النص الحالي :

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كًل من رئيا مجلا 
دبين بحسي اإلدارة أو نائبل وأعضا( مجلا اإلدارة المنت

الصالحيات المحددة لهم من مجلا اإلدارة أو أي عضو أخر 
 يفوضل مجلا اإلدارة لهذا ال رض. 

  -النص المقترح:  
يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيا مجلا 
االدارة او نائبل، كما يملك الرئيا التنفيذى حق التوقيع عن الشركة 

 ن مجلا االدارة وفقا للصالحيات المحددة لل م
لمجلا االدارة ان يوزع العمل بين أعضائل وفقا لطبيعة اعمال 
الشركة، كما يجوز للمجلا ان يفوض أحد أعضائل أو لجنة من بين 
أعضائل او أحدا من ال ير فى القيام بعمل معين او اكثر او االشراخ 
على وجل من وجوه نشاط الشركة أو فى ممارسة بعض السلطات او 

 اصات المنوطة بالمجلا.االختص
  -( من النيام األساسي :22تعديل المادة رقم ) -9

 النص الحالي :
يجتمع مجلا اإلدارة أربع مرات على األقل خالل السنة المالية 
الواحدة بناً( على دعوة من رئيسل ويجتمع أيضًا إذا طلي إليل ذلك 
اثنان من أعضائل على األقل ويكون اجتماع المجلا صحيحن 

حضور أغلبية أعضائل واليجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات ب
 المجلا او التمرير.

  -النص المقترح:  
يجتمع مجلا اإلدارة ست مرات على األقل خالل السنة الواحدة 
بنا( على دعوة من رئيسل، ويجتمع أيضا إذا طلي إليل ذلك اثنان 

صحيحًا إال من أعضائل على األقل. واليكون اجتماع مجلا االدارة 
إذا حضره نصل عدد األعضا( على أن ال يقل عدد الحاضرين عن 
ثالثة ويجوز اإلتفاق على نسبة أو عدد أكبر واالجتماع باستمدام 
وسائل اإلتصال الحديثة ، ويجوز اتماذ قرارات بالتمرير بموافقة 
جميع أعضا( المجلا ويعين امين السر من بين موظفي الشركة 

 ا االدارة.لتدوين محاضر مجل
 -( من النيام األساسي :26تعديل المادة رقم ) - 10

 النص الحالي:
( لمجلا االدارة اوسع السلطات الدارة الشركة والقيام 26)مادة  

بجميع االعامال التي تقتضيها ادارة الشركة وفقًا الغراضها وال يحد 
 من هذه السلطة اال ما نص عليل القانون او هذا النيام او قرارات
الجمعية العامة. وال يجوز لمجلا االدارة بيع عقارات الشركة او 

رهنها او اعطا( الكفاالت وعقد القروض اال بعد موافقة الجمعية 
 العامة. 

  -النص المقترح:  
( لمجلا االدارة اوسع السلطات الدارة الشركة والقيام 26)مادة 

راضها وال يحد بجميع االعامال التي تقتضيها ادارة الشركة وفقًا الغ
من هذه السلطة اال ما نص عليل القانون او هذا النيام او قرارات 
الجمعية العامة. يجوز لمجلا االدارة بيع عقارات الشركة و رهنها و 
 اعطا( الكفاالت وعقد القروض بنا( على ما تقتضيل مصلحة الشركة.

 -( من النيام األساسي :36تعديل المادة رقم ) -11
 :النص الحالي

( تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على االقل فى 35)مادة  
السنة بنا( على دعوة من مجلا االدارة خالل ثالث اشهر من 
انتها( السنة المالية للشركة ، ولمجلا االدارة دعوة هذه الجمعية  
كلما رأى ذلك ويتعين عليل دعوتهما كلما طلي إليل ذلك عدد من 

يقل عن عشر رأس المال كما تنعقد الجمعية المساهمين يملكون ماال
 العامة أيضا إذا ماطلبت ذلك وزارة التجارة والصناعة .

  -النص المقترح:
تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بنا( على دعوة من مجلا 
االدارة خالل االشهر الثالثة التالية النتها( السنة المالية وذلك في 

عينهما مجلا اإلدارة. وللمجلا أن يدعو الزمان والمكان اللذين ي
الجمعية العامة لالجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى 
مجلا اإلدارة أن يوجل دعوة الجمعية لالجتماع بنا( على طلي 
مسبي من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأس مال 

سة الشركة، أو بنا( على طلي مراقي الحسابات، وذلك خالل خم
عشر يوما من تاريخ الطلي ، وتعد جدول األعمال الجهة التي تدعو 

 إلى االجتماع.
ويسرى على إجرا(ات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور 
والتصويت األحكام الماصة بالجمعية التنسيسة المنصوص عليها 

لسنة  1وتعديالتل لقانون  2012لسنة  25بقانون الشركات رقم 
 نفيذية. والئحتة الت 2016

 -( من النيام األساسي :39تعديل المادة رقم ) -12
  النص الحالي :

تناقش الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية تقرير مجلا االدارة  
وتقرر ماتراه فى شننل النير فى تقرير مراقبى الحسابات وتقرير وزارة 
التجارة والصناعة إن وجد وتنتمي أعضا( مجلا اإلدارة وتعين 

قبى الحسابات للسنة المقبلة وتحدد أتعابهم ، وفقاُ لما نص عليل مرا
 قانون الشركات التجارية .

  -النص المقترح:  
مع مراعاة أحكام القانون تمتص الجمعية العامة العادية في 
اجتماعها السنوي بإتماذ قرارات في المسائل التي تدخل في 

 إختصاصاتها وعلى وجل المصوص ما يلي:
مجلا اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة .تقرير 1

 المالية المنتهية. 
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 تقرير مراقي الحسابات عن البيانات المالية للشركة. .2
تقرير بنية ممالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشننها  .3

 جزا(ات على الشركة.
 البيانات المالية للشركة. .4
 توزيع األرباح.اقتراحات مجلا اإلدارة بشنن  .5
 إبرا( ذمة أعضا( مجلا اإلدارة. .6
 انتماب أعضا( مجلا اإلدارة أو عزلهم، وتحديد مكافآتهم. .7
تعيين مراقي حسابات الشركة، وتحديد أتعابل أو تفويض مجلا  .8

 اإلدارة في ذلك.
تعيين هيئة الرقابة الشرعية ) إذا كانت الشركة تعمل وفقا ألحكام  .9

 مية(، وسماع تقرير تلك الهيئة. الشريعة اإلسال
تقرير التعامالت التي تمت أو ستتم مع األطراخ ذات الصلة،  .10

 وتًعرخ األطراخ ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية.
 -( من النيام األساسي :40تعديل المادة رقم ) -13

 النص الحالي :
دعوة من مجلا تجتمع الجمعية العامة بصفة غير العادية بنا( على  

اإلدارة، أو بنا( على طلي مساهمين يملكون مااليقل عن ربع أسهم 
الشركة وفى هذه الحالة يجي على مجلا اإلدارة أن يدعو الجمعية 

 العامة خالل شهر من تاريخ وصول الطلي إليل .
  -النص المقترح:  

تجتمع الجمعية العامة غير العادية بنا( على دعوة من مجلا 
أو بنا( على طلي مسبي من مساهمين يمثلون خمسة  اإلدارة،

عشر بالمائة من رأس مال الشركة المصدر أو من وزارة التجارة 
والصناعة، ويجي على مجلا اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة غير 

 العادية لالجتماع خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديم الطلي.
العامة خالل المدة  وإذا لم يقم مجلا اإلدارة بدعوة الجمعية

المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم الوزارة بالدعوة لالجتماع 
خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ انتها( المدة المشار إليها فى 

 الفقرة السابقة .
 -( من النيام األساسي :41تعديل المادة رقم ) -14

 النص الحالي :
العامة منعقدة بصفة  المسائل التالية ال تنيرها إال الجمعية

  -غيرعادية:
 . تعديل عقد التنسيا أو النيام األساسي للشركة.1
. بيع كل المشروع الذي قامت بل الشركة أو التصرخ فيل بني 2

 وجل أخر.
 . حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.3
 . تمفيض رأس مال الشركة.4

 بعد موافقة وزارة التجارة وكل تعديل لنيام الشركة ال يكون نافذًا إال
 والصناعة.

  -النص المقترح:  
مع مراعاة االختصاصات األخرى التي ينص عليها القانون تمتص 

 الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية:
 .تعديل عقد الشركة.1

. بيع كل المشروع الذي قامت من أجلل الشركة أو التصرخ فيل 2
 بني وجل آخر.

 كة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها.. حل الشر 3
 . زيادة رأس مال الشركة أو تمفيضل.4

كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية ال يكون نافذاً إال بعد 
 اتماذ إجرا(ات الشهر.

ويجي الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة إذا كان القرار 
 سمالها.متعلقا باسم الشركة أو أغراضها أو رأ

 -( من النيام األساسي :46تعديل المادة رقم ) -15
  النص الحالي:

يقتطع من اجمالي األرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلا 
اإلدارة الستهالك موجودات الشركة أو للتعويض عن نزول قيمتها، 
وتستعمل هذه األموال لشرا( المواد واألالت والمنشنت الالزمة أو 

 واليجوز توزيع هذه األموال على المساهمين. إلصالحها
  -النص المقترح:  

يقتطع سنويا من األرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلا 
اإلدارة بعد أخذ رأي مراقي الحسابات الستهالك موجودات الشركة 
أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه األموال لشرا( المواد 

الزمة أو إلصالحها، وال يجوز توزيع هذه واآلالت والمنشآت ال
 األموال على المساهمين.

 ( من النيام األساسي 47تعديل الفقرة الثالثة من المادة رقم ) -16
  النص الحالي :

ثالثا: يقتطع نسبة مئوية تمصص لحساب االحتياطي االختياري 
يقترحها مجلا اإلدارة وتوافق عليل الجمعية العامة ويوقل هذا 

 تطاع بقرار من الجمعية العادية بنا( على اقتراح مجلا اإلدارة.االق
  -النص المقترح:  
يجوز أن يقتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بنا(  

على اقتراح مجلا اإلدارة، نسبة ال تزيد على عشرة بالمائة من 
ي األرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يمصص لألغراض الت

 تحددها الجمعية.
 -( من النيام األساسي :51تعديل المادة رقم ) -17

  النص الحالي :
تنقضى الشركة بنحد األسباب المنصوص عليها فى قانون الشركات 

 التجارية
  -النص المقترح:  

تنقضي الشركة بنحد األمور المنصوص عليها بقانون الشركات رقم 
لسنة  1لتنفيذية وقانون وتعديالتل والئحتة ا 2012لســنة  25

 والئحتة التنفيذية.  . 2016
 -( من النيام األساسي :52تعديل المادة رقم ) -18

  النص الحالي :
تجرى تصفية الشركة عند انقضائها وفقا لألحكام الواردة فى قانون 

 الشركات التجارية
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  -النص المقترح:  
الشركات رقم  تجري تصفية الشركة على النحو المبين بنحكام قانون 

لسنة  1وتعديالتل والئحتة التنفيذية وقانون  2012لســنة  25
 والئحتة التنفيذية. 2016

 -( من النيام األساسي :53تعديل المادة رقم ) -19
 النص الحالي :

 1960( لسنة 15تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم )
تنسيا أو وتعديالتل في كل ما لم يرد بشننل نص خاص في عقد ال

 في هذا النيام
  -النص المقترح:  

وتعديالتل  2012لسنة  25تطبق أحكام قانون الشركات رقم 
والئحتل التنفيذية في كل مالم يرد بشننل نص خاص في عقد 

والئحتة  2016لسنة  1التنسيا أو في هذا النيام وقانون 
 التنفيذية.

 -إضافة مواد جديدة إلى النيام األساسى : -20
 (:42ة للمادة )إضاف

ال يجوز أن يكون مدقق الحسابات رئيسا أو عضوا في مجلا إدارة 
حساباتها أو منوطا بل القيام بني عمل إداري فيها  الشركة التي يراجع

حتى الدرجة الثانية لمن يشرخ  أو مشرفا على حساباتها أو قريبا
ات أسهم الشرك على إدارة الشركة أو حساباتها كما ال يجوز لل شرا(

التي يراجع حساباتها أو بيعها خالل فترة التدقيق أو أدا( أي 
 .استشاري للشركة عمل

 (:44إضافة للمادة )
يلتزم مراقي الحسابات بالمحافية أثنا( وبعد انتها( عملل بالشركة 
على سرية البيانات والمعلومات التي وصلت إليل بحكم عملل وال 

قيق منفعة لنفسل أو ل يره  يستعمل هذه البيانات والمعلومات في تح
المراقي واجباتل  وإذا خالل . وال يذيع أية أسرار تتعلق بالشركة

المشار إليها في الفقرة السابقة جاز عزلل ومطالبتل بالتعويض عند 
 . االقتضا(

 (:45إضافة مادة )
يكون مراقي الحسابات مسئواًلعن البيانات المالية الواردة في  

يي الشركة والمساهمين أو ال ير بسبي تقريره وعن كل ضرر يص
وإذا كان للشركة أكثر  األخطا( التي تقع منل أثنا( وبسبي عملل ،

من مراقي كانوا مسئولين بالتضامن إال إذا أثبت أحدهم 
اشتراكل في المطن الموجي للمسئولية كما يكون مراقي  عدم

لتل التي تلحق بالشركة نتيجة استقا الحسابات مسئوال عن األضرار
الجمعية العامة العادية  في وقت غير مناسي ولكل مساهم أثنا( عقد

 .أن يناقش المراقي وأن يستوضحل عما ورد في تقريره
لمجلا اإلدارة أو لعدد من المساهمين يمثلون خمسة وعشرين 

المصدر طلي استبدال مراقي الحسابات  بالمائة من رأس المال
يتمذ في شنن استبدالل دون  قرار أثنا( السنة المالية ويقع باطاًل كل

 . اإلجرا(ات التي تبينها الالئحة التنفيذية  اتباع
( يجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة العادية 55إضافة مادة )مادة 

للشركة إقالة رئيا أو عضو أو أكثر من أعضا( مجلا اإلدارة أو 

حل مجلا إدارة الشركة وانتماب مجلا جديد وذلك بنا( على 
تراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون ماال يقل عن اق

 ربع رأسمال الشركة المصدر.
وعند صدور قرار بحل مجلا اإلدارة، وتعذر انتماب مجلا جديد 
في ذات االجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا 
المجلا في تسيير أمور الشركة إلى حين انتماب المجلا الجديد 

لجنة إدارية موقتة تكون مهمتها األساسية دعوة الجمعية أو تعيين 
 العامة إلنتماب المجلا الجديد، وذلك خالل شهر من تعيينها.

ال يجوز للجمعية العامة العادية مناقشة  (56إضافة مادة )مادة 
موضوعات غير مدرجة في جدول األعمال إال إذا كانت من األمور 

ول أو تكشفت في أثنا( العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجد
االجتماع، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقي 
الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون خمسة بالمائة من 
رأسمال الشركة، وإذا تبين أثنا( المناقشة عدم كفاية المعلومات 
المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، تعين تنجيل االجتماع مدة ال 

عشرة أيام عمل إذا طلي ذلك عدد من المساهمين يمثلون تزيد عن 
ربع أسهم رأس المال المصدر، وينعقد االجتماع المؤجل دون 

 الحاجة إلى إجرا(ات جديدة للدعوة.
على مجلا اإلدارة تنفيذ قرارات الجمعية  (57إضافة مادة )مادة 

أو العامة ما لم تكن تلك القرارات ممالفة للقانون أو عقد التنسيا 
هذا النيام. وعلى مجلا اإلدارة إعادة عرض القرارات الممالفة 
على الجمعية العامة في اجتماع يتم الدعوة لل لمناقشة اوجل 

 الممالفة.
 وقد تمت الموافقة على جميع هذه التعديالت .

 وذلك بعد موافقة الجهات الرقابيل الممتصة ،،
 رئيا مجلا اإلدارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة األمانة لالستثمار

ر اجتماع الجمعية العمومية غير محض
العادية لشركة األمانة لالستثمار 
ش.م.ك)م( والمنعقدة بتاريخ 

18/10/2016  

Minutes of the 
Extraordinary General 
Assembly of Alamana 

Investment SAK(C) held 
on 18/10/2016 

من صباح   09:30في تمام الساعة
 18/10/2016يوم الثالثا( الموافق 

، بمقر وزارة التجارة والصناعة ، 
الكائن بمجمع الوزارات ، الدور 

( ، اجتمعت 2332الثالث ، قاعة )
الجمعية العمومية غير العادية لشركة 

 األمانـة لالستثمار ش.م.ك)م( . 
 

At 9:30 a.m. on Tuesday, 
corresponding to 
18/10/2016, at the 
headquarters of the 
Ministry of Commerce & 
Industry, located in the 
Ministries Complex, 3rd 
floor, Room (2332), the 
Extraordinary General 
Assembly of Al-Amana 
Investment SAK(C) held 
a meeting.  

 وذلك بحضور كل من : 
  السادة المساهمين في رأسمال

The meeting was 
attended by:  
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 الشركة كالتالي : 
السيدة / سمر قتيبة يوسل  -1

غادة أحمد يمثلها السيدة / ال انم و 
 سمـور.

شركة سنام للسيارات ذ.م.م  -2
 ويمثلها السيدة / غادة أحمد سمــور.

السيد / سعود أحمد العصفور  -3
ويمثلل السيد / فواز محمد أحمد 

 حسن.
  السيد / طارق الياسين ممثل شركة

 الكويت للمقاصة.
 ممثلة عن  –السيدة/ سارة الشبلي

  .وزارة التجارة والصناعة
 

 Capital shareholders of 
the Company as follows:  
1- Ms. Samar Kutabya 
Yusuf Alghanim, 
represented by Ms. 
Ghada Ahmed Sammur.  
2- Sanam Cars W.L.L, 
represented by Ms. 
Ghada Ahmed Sammur  
3- Mr. Saud Ahmed Al-
Asfour, represented by 
Mr. Fawaz Mohammed 
Ahmed Hassan.  
 Mr. Tarek Al-Yaseen, 
representative of Kuwait 
Clearing Company.  
 Ms. Sara Al-Shebli, 
representative of the 
Ministry of Commerce & 
Industry.  

وترأس الجلسة السيد / سعود أحمد 
 .رئيا مجلا اإلدارة –العصفور 

Mr. Saud Ahmed Al-
Asfour, the Chairman of 
the Board of Directors, 
chaired the meeting.   

وبعد مراجعة اإلجرا(ات ، أعلنت 
ممثلة وزارة التجارة والصناعة أن نسبة 
األسهم الممثلة باألصالة والوكالة 

% بعدد ( 99.60ماع تمثل )باالجت
( سهم من 149,399,000)

إجمالي أسهم رأسمال الشركة 
المصدرة وعددها 

( سهم  وأعلنت  150,000,000)
 صحة انعقاد االجتماع. 

 

Having reviewed the 
procedures, the 
representative of the 
Ministry of Commerce & 
Industry declared that 
the percentage of shares 
represented in person 
and by proxy in the 
meeting is (99.60)% 
accounting for 
(149,399,000) shares of the 
Company total issued 
capital shares amounting 
to (150,000,000) shares, 
and declared that the 
meeting quorum is 
present.  

ا مجلا اإلدارة وعليل بــدأ نائي رئي
إجرا(ات الجلسة مرحبا بالسادة 

 الحضور وأعلن بد( الجلسة

Accordingly, the Deputy 
Chairman of the Board 
initiated the meeting 
procedures, welcomed 
the attendees and 
declared the meeting 
opened.  

وبعد المناقشة والتداول في جدول 
رون باإلجماع األعمال، وافق الحاض

 على ما يلي:

Having discussed and 
deliberated the agenda, 
the attendees 
unanimously approved 
the following:  

كل من الموافقة على تعديل   -1
( من عقد التنسيا والمادة 2المادة )

1- Approving the 
amendment of Article (2) 
of the Memorandum of 

( من النيام األساسي للشركة 1)
 ليصبح كالتالي: 

 النص قبل التعديل: 
" شركة األمانة لالستثمار أسم الشركة 

 ش.م.ك )م( ".
 النص بعد التعديل :  

اسم الشركة " شركة األمانة للتمويل 
 ش.م.ك)م( ".

 

Association and Article 
(1) of the Articles of 
Association of the 
Company as follows:  
Text Before 
Amendment:  
The company name “Al-
Amana Investment Co. 
SAK (C)”.  
Amended Text:  
The company name 
“Alamana Finance Co. 
SAK(C)”.  

الموافقة على تعديل كل من  -2
( من عقد التنسيا والمادة 5المادة )

( من النيام األساسي للشركة 4)
 ليصبح كالتالي : 

 
 عديل : النص قبل الت

األغراض التي أسست من أجلها  -
الشركة هي القيام بكافة عمليات 
االستثمار المالي في جميع القطاعات 
االقتصادية وبكل الوسائل القانونية 
التي تراها مناسبة لتحقيق أغراضها 
داخل الكويت وخارجها لحسابها 

 فقط ويتضمن ذلك : 
القيام بعمليات شرا( وبيع األوراق  -

في ذلك أسهم وسندات  المالية بما
الشركات والهيئات الحكومية وشبل 

 الحكومية.
االستثمار في القطاعات العقارية  -

والصناعية وغيرها من القطاعات 
االقتصادية وذلك من خالل 
المساهمة بتنسيا الشركات 
المتمصصة أو شرا( أسهم هذه 

 الشركات.
تمويل عمليات شرا( وتنجير  -

قيلة األصول الثابتة والمعدات الث
ووسائل النقل الكبرى وغير ذلك من 

 السلع اإلنتاجية المعمرة.
منح القروض القصيرة والمتوسطة  -

األجل بهدخ تمويل شرا( السلع 
االستهالكية المعمرة مثل المركبات 

 واألجهزة المنزلية.
القيام بنعمال الصيرفة من بيع  -

وشرا( العمالت األجنبية والمتاجرة 
ب الشركة في المعادن الثمينة لحسا

 ولحساب ال ير.
الوساطة في عمليات اإلقراض  -

 واالقتراض مقابل عمولة أو أجر.
ويجوز للشركة أن يكون لها  -

مصلحة أو أن تشترك بني وجل مع 

2- Approving the 
amendment of Article (5) 
of the Memorandum of 
Association and Article 
(4) of the Articles of 
Association of the 
Company as follows:  
Text Before 
Amendment:  
- The following are the 
objectives which the 
company was 
incorporated to achieve: 
carrying out all financial 
investments in all 
economic sectors by all 
legal means deemed fit 
by the company to 
achieve its objectives in 
Kuwait and abroad only 
for its benefit, including:  
- Carrying out sale and 
purchase of securities 
including bonds and 
securities of companies, 
governmental and quasi-
governmental 
authorities.   
- Investing in real estate, 
industrial and other 
economic sectors 
through participating in 
the incorporation of 
specialized companies or 
purchasing the shares of 
such companies.  
- Financing the purchase 
and lease of fixed assets, 
heavy equipment, major 
means of transport and 
other durable capital 
goods.  
- Granting short-term 
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الهيئات التي تزاول أعماال شبيهة 
بنعمالها أو التي تعاونها على تحقيق 
أغراضها في الكويت أو في المارا 

أو أن  ولها أن تشتري هذه الهيئات
 تلحقها بها.

ويحير على الشركة أثنا( مباشرتها  -
األغراض القيام لل ير بفتح الحسابات 
الجارية أو حسابات التوفير أو قبول 
الودائع أو فتح االعتمادات 
 المستندية أو تمثيل البنوك األجنبية. 

 
 النص بعد التعديل:

منح التمويل لألفراد والشركات  -
والمؤسسات وذلك لممتلل 

 غراض.األ
تقديم خدمات استشارية للعمال(  -

 في مجال منح التمويل.
 
 

and medium-term loans 
to finance the purchase 
of durable consumer 
goods such as vehicles 
and house appliances.  
- Carrying out exchange 
including the sale and 
purchase of foreign 
currencies and trading in 
precious metals for the 
benefit of the company 
and third parties.  
- Brokerage in granting 
and obtaining loans 
against a commission or 
fee.  
- The company may have 
an interest or participate 
in any way with the 
entities exercising similar 
business or assisting the 
company in achieving its 
objectives in Kuwait or 
abroad. The company 
may also acquire such 
entities or have them 
affiliated thereto.  
- While carrying out its 
objectives, the company 
may not open current or 
saving accounts, accept 
deposits or open 
documentary credits for 
third parties. Also, the 
company many not 
represent foreign banks.  
Amended Text:  
- Granting finance to 
individuals, companies 
or institutions for 
different purposes.  
- Providing consultation 
services for customers in 
the field of granting 
finance. 

تعديل المادة الموافقة على  -3
( من النيام األساسي للشركة 43)

 ليصبح كالتالي:
 النص قبل التعديل: 

الية للشركة من أول تبدأ السنة الم
شهر مايو من كل سنة وتنتهي في 
آخر شهر أبريل من السنة المالية، 
ويستثنى من ذلك السنة المالية 
الحالية من التعديل تبدأ من تاريخ 

 31إعالن الشركة نهائيا وتنتهي في 

3- Approving the 
amendment of Article 
(43) of the Company 
Articles of Association as 
follows:  
Text Before 
Amendment:  
The Company financial 
year commences on May 
01st and ends on April 
30th of the financial year. 

 ديسمبر من السنة المالية التالية. 
 النص بعد التعديل:

أول من تبدأ السنة المالية للشركة في 
شهر يناير من كل سنة وتنتهي في 
آخر شهر ديسمبر ويستثنى من ذلك 
السنة المالية المنتهية في 

، فتبدأ من  30/04/2016
وتنتهي في  1/5/2015

31/12/2016. 

An exception from the 
amendment is the 
current financial year, 
which commences on the 
date of the final 
announcement of the 
company and ends on 
December 31 of the 
following financial year.  
Text After Amendment:  
The Company financial 
year commences on 
January 01st each year 
and ends on December 
31st. An exception is the 
financial year ending on 
30/04/2016, which 
commences on 
01/05/2015 and ends on 
31/12/2016.  

تعديل المادة الموافقة على  -4
( من النيام األساسي للشركة 14)

 ليصبح كالتالي: 
 النص قبل التعديل: 

" يتولى أدارة الشركة مجلا اإلدارة 
مؤلل من ثالثة أشماص تنتمبهم 

 الجمعية العامة بالتصويت السري. 
 النص بعد التعديل :

" يتولى أدارة الشركة مجلا اإلدارة 
أشماص  تنتمبهم  ثالثةمؤلل من 

الجمعية العامة بالتصويت السري  
وتكون مدة العضوية ثالث سنوات 
قابلة للتجديد ، وإذا تعذر انتماب 
مجلا إدارة جديد في الميعاد 
المحدد لذلك. استمر المجلا 
القائم في إدارة أعمال الشركة لحين 
زوال األسباب وانتماب مجلا إدارة 

 جديد. 
 كان شمًصاويجوز لكل مساهم سوا(  

طبيعيًّا أو اعتباريًّا تعيين ممثلين لل في 
مجلا إدارة الشركة بنسبة ما يملكل 

أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضا(  من
مجلا اإلدارة الممتارين بهذه 

مجلا  الطريقة من مجموع أعضا(
اإلدارة الذين يتم انتمابهم وال يجوز 
للمساهمين الذين لهم ممثلين في 

تراك مع اإلدارة االش مجلا
المساهمين اآلخرين في انتماب باقي 

حدود  أعضا( مجلا اإلدارة، إال في
ما زاد عن النسبة المستمدمة في 

 تعيين ممثليل في مجلا اإلدارة.
من المساهمين أن  ويجوز لمجموعة 

يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو 

4- Approving the 
amendment of Article 
(14) of the company 
articles of association as 
follows:  
Text Before 
Amendment:  
“The company shall be 
managed by a board of 
directors consisting of 
three members to be 
appointed by the General 
Assembly by means of 
secret voting.” 
Amended Text:  
“The company shall be 
managed by a board of 
directors consisting of 
three members to be 
elected by the General 
Assembly by means of 
secret voting. The tenure 
of membership shall be 
three years and shall be 
renewable. In case of 
failure to appoint a new 
board of directors on the 
set date. The then 
current board of 
directors shall continue 
managing the company 
business until the reasons 
for such failure are 
eliminated and a new 
board of directors is 
appointed.   
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وذلك  أكثر عنهم في مجلا اإلدارة
ن ويكو  .بنسبة ملكيتهم مجتمعة

لهؤال( الممثلين ما لألعضا( 
المنتمبين من الحقوق والواجبات 
ويكون المساهم مسئواًل عن أعمال 

 ممثليل تجاه الشركات ودائنيها
ومساهميل، وينتمي األعضا( الباقين 

 بالتصويت السري.

A shareholder, be it a 
natural or legal person, 
may appoint its 
representatives to the 
board of directors of the 
Company in equal 
proportion to its 
shareholding. The 
number of appointed 
members of the board of 
directors shall be 
deducted from the 
aggregate number of 
members of the board of 
directors to be elected. 
Shareholders having 
appointed representatives 
to the board of directors 
may not take part with 
other shareholders in 
electing the remaining 
members of the board of 
directors, except with the 
shares not used in 
appointing the respective 
representative to the 
board of directors. 
 A number of 
shareholders may form 
an alliance to jointly 
appoint one or more of 
their representatives in 
the board of directors in 
proportion to their joint 
shareholding. The 
appointed members of 
the board of directors 
shall have the same rights 
and duties as the elected 
members. A shareholder 
shall be responsible for 
the acts of his appointed 
representative towards 
the Company, its debtors 
and shareholders. 
Further, the outstanding 
members shall be 
appointed by means of 
secret voting.   

النير في اتماذ التدابير المناسبة  -5
لشركة طبقا للمادة الستمرارية ا

( 1( من قانون الشركات )271)
، وذلك الموافقة على  2016لسنة 

التوصية بإطفا( خسائر الشركة 
المتراكمة بما فيها المسائر الناتجة 

5- Considering to take 
the appropriate measures 
for the continuance of 
the company in 
accordance with Article 
(271) of the Companies 
Law 1/2016 for approving 

عن خسائر غير محققة في 
استثمارات الشركة ومجموعها 

( دك كما في 31,757,030)
عن طريق بيع و/أو  30/04/2015

كة طبقا لكتاب نقل  استثمارات الشر 
إشارة رقم  –البنك الكويتي المركزي 

 18بتاريخ  2/105/7232
 .  2015أغسطا 

 
 
 رئيا مجلا اإلدارة

 

the amortization of the 
losses resulting from 
unrealized losses in the 
company investments 
amounting to KD 
(31,757,030(on 30/04/2015 
by means of sale and/or 
transfer company 
investments as per the 
Central Bank of Kuwait 
letter ref.: 2/105/7232, 
dated August 18, 2015.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة المسار للحلول والبرمجيات

 محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
محضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة المســار للحلــول 

 31/3/2014والبرمجيات )ش.م.ك.م( للسنة المالية المنتهية في 
عقــــــدت الجمعيــــــة العامــــــة غيــــــر العاديــــــة لشــــــركة المســــــار للحلــــــول 

ـــوم  12:00فـــي تمـــام الســـاعة  والبرمجيـــات)ش.م.ك.م( ظهـــرا مـــن ي
بمقــر وزارة التجــارة والصــناعة فــي  26/10/2016األربعـا( الموافــق 

( بحضور كل من السيد/ على الحمـد 2332مجمع الوزارات قاعة )
رئيا مجلا اإلدارة ورئـيا الجمعيـة العامـة والسـيد/ طـالل المزينـي 

سـيد/ ناصـر ممثل مراقي الحسابات )مكتي بدر الوزان وشـركاه( وال
المنيـــع ممثـــل )الشـــركة المليجيـــة لحفـــظ األوراق الماليـــة( والســـيدة/ 
دالل المياط ممثل وزارة التجارة والصناعة. وبعد أن تـم حصـر نسـبة 

% مـن رأسـمال الشـركة أعلـن رئـيا 100حضور المسـاهمين بواقـع 
الجمعيــة العامــة عــن تــوافر النصــاب القــانوني وصــحة انعقــاد الجمعيــة 

لعاديـــة. وأفتـــتح رئـــيا مجلـــا اإلدارة االجتمـــاع مرحبـــا العامـــة غيـــر ا
بالحضور ومن ثم بدأ في مناقشة الموضـوعات المدرجـة علـى جـدول 
أعمـــال الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة وقـــد اعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة 

 القرارات التالية:
( مـن عقـد التنسـيا والمـادة رقـم 5الموافقة على تعديل المادة رقم )

 األساسي كالتالي:( من النيام 4)
 النص قبل التعديل:

 األغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:
 تسويق أنيمة الكمبيوتر )بما في ذلك األجهزة والمعدات واألنيمة(. -1
تقــــــديم االستشــــــارات والقيــــــام بالدراســــــات المتعلقــــــة باألنيمــــــة  -2

 وأجهزة الكمبيوتر.
 تر.تطوير وتطبيق أنيمة الكمبيو  -3
 تنفيذ األنيمة الجاهزة. -4
 بيع أجهزة الكمبيوتر واالتصاالت. -5
 استيراد وتصدير وإعادة تصدير أجهزة الكمبيوتر واالتصاالت. -6
القيام باألعمال التي تساعدها على تحقيق أغراضها. ويكون للشـركة  -7

مباشـــــرة األعمـــــال الســـــابق ذكرهـــــا والتـــــي ال تقـــــوم علـــــى التعامـــــل بالربـــــا 
ات أي بمـــا ال يتعـــارض وأحكـــام الشـــريعة اإلســـالمية فـــي دولـــة والمحرمـــ
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الكويـت وفــي المــارا بصـفة أصــلية أو بالوكالــة. ويجـوز للشــركة أن تكــون 
لهـــا مصـــلحة  أو أن تشـــترك بـــني وجـــل مـــع الهيئـــات التـــي تـــزاول أعمـــاال 
شبيهة بنعمالها أو التي قـد تعاونهـا علـى تحقيـق أغراضـها فـي الكويـت أو 

 أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.في المارا ولها 
 النص بعد التعديل:

 األغراض التي أسست من أجلها الشركة هي بما يلي:
 تسويق أنيمة الكمبيوتر )بما في ذلك األجهزة والمعدات واألنيمة(. -1
تقــــــديم االستشــــــارات والقيــــــام بالدراســــــات المتعلقــــــة باألنيمــــــة  -2

 وأجهزة الكمبيوتر.
 ق وصيانة أنيمة الكمبيوتر.تطوير وتطبي -3
 تنفيذ األنيمة الجاهزة. -4
 بيع أجهزة الكمبيوتر واالتصاالت. -5
 استيراد وتصدير وإعادة تصدير أجهزة الكمبيوتر واالتصاالت. -6
ــام باألعمــال التــي تســاعدها علــى تحقيــق أغراضــها .ويكــون  -7 القي

صــفة للشــركة مباشــرة تلــك األعمــال فــي دولــة الكويــت وفــي المــارا ب
أصلية أو بالوكالة. ويجوز لها أن تمارس أعماال مشابهة أو مكملة أو 

 الزمة أو مرتبطة بنغراضها المذكورة.
 القيام بالتعامل مع كافة األطراخ ذات الصلة بجميع أنواع المعامالت. -8

 ( من النيام األساسي كالتالي:11الموافقة على تعديل المادة رقم )
 النص قبل التعديل:

انت جميع أسهم الشركة إسمية فإن آخر مالك لهـا مقيـد اسـمل لما ك
فـي سـجل الشــركة يكـون هــو وحـده صــاحي الحـق فــي قـبض المبــال  
المســتحقة عــن الســهم ســوا( كانــت فــي األربــاح أو نصــيبا فــي ملكيــة 

 موجودات الشركة.
 النص بعد التعديل:

لمــــا كانــــت األســــهم إســــمية فــــإن أخــــر مالــــك لهــــا مقيــــد اســــمل فــــي 
ركة يكـــون هـــو وحـــده صـــاحي الحـــق فـــي قـــبض المبـــال  ســـجل الشـــ

المســـــتحقة عـــــن الســـــهم ســـــوا( كانـــــت فـــــي األربـــــاح أو نصـــــيبا فـــــي 
 ملكية موجودات الشركة.

ويكــون للشـــركة ســـجل خـــاص يحفـــظ لــدى وكالـــة مقاصـــة وتقيـــد فيـــل 
أسما( المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد األسهم المملوكة لكل 

ن كل سهم  ويتم التنشير في سـجل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة ع
المساهمين بـني ت ييـرات تطـرأ علـى البيانـات المسـجلة فيـل وفقـا لمـا 
تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات ولكل ذي شنن أن يطلي 

 من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.
 ساسي كالتالي:( من النيام األ12الموافقة على تعديل المادة رقم )

 النص قبل التعديل:
ــادة رأس المــال إال إذا كانــت أقســاط األســهم قــد دفعــت   ال يجــوز زي
كاملــة وال يجــوز إصــدار األســهم الجديــدة بنقــل مــن قيمتهــا اإلســمية 
وإذا صـــدرت بـــنكثر مـــن ذلـــك أضـــيل الفـــرق حتمـــا إلـــى االحتيـــاطي 

فــي  القــانوني بعــد وفــا( مصــروفات اإلصــدار. ولكــل مســاهم األولويــة
االكتتاب بحصة من األسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمل وتمنح 
لممارســة حــق األولويــة مــدة خمســة عشــر يومــا مــن تــاريخ نشــر دعــوة 

 المساهمين لذلك.

 النص بعد التعديل:
ال يجوز زيادة رأس المال المصرح بـل إال إذا كانـت األسـهم األصـلية 

عادية أن تفوض مجلا قد دفعت كاملة ويجوز للجمعية العامة غير ال
اإلدارة في تحديد تاريخ تنفيذه على انل يجوز بقرار من مجلا إدارة 
الشركة زيادة رأس المال المصدر فـي حـدود رأس المـال المصـرح بـل 
على أن يكون رأس المال المصدر قد تم سداده بالكامـل. وال يجـوز 

 إصدار األسهم الجديدة بنقل من قيمتها اإلسمية.
مـــة األســـهم األصـــلية قـــد دفعـــت بالكامـــل يجـــوز بقـــرار إذا كانـــت قي 

يصــدر مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بعــد موافقــة الجهــات الرقابيــة 
زيادة رأسمال الشركة المصرح بل وذلك بنا( على اقتـراح مسـبي مـن 
مجلا اإلدارة وتقرير من مراقي الحسابات في هذا الشـنن علـى أن 

 لمال مقدار وطرق الزيادة. يتضمن القرار الصادر بزيادة رأس ا
اذا تقــرر زيــادة رأســمال الشــركة ولـــم يمــارس بعــض المســاهمين حـــق 
أولويــة االكتتــاب فــي أســهم زيــادة رأس المــال يــتم تمصــيص األســهم 
غيــر المكتتــي فيهــا لمــن يرغــي فــي ذلــك مــن مســاهمي الشــركة فــإن 
تجـــاوزت طلبـــات االكتتـــاب عـــدد األســـهم المطروحـــة تـــم تمصيصـــها 

بين بنسبة ما اكتتبوا بل. وفـي جميـع األحـوال التـي ال يـتم على المكتت
االكتتــاب فيهــا فــي كامــل األســهم الجديــدة جــاز لمجلــا اإلدارة أن 
يقـوم بتمصــيص األســهم غيـر المكتتــي فيهــا لمسـاهمين جــدد وتعتبــر 
األسهم الجديدة غير المكتتي فيها مل ـاة بقـوة القـانون. يجـي علـى 

إخطــار الشــركة بشــروط البيــع وال المســاهم قبــل التصــرخ فــي أســهمل 
أيام على تـاريخ  10يكون التصرخ في األسهم نافذا إال بعد انقضا( 

اإلخطار دون أن يتقدم أي من المساهمين بطلي شرا( األسهم. فإذا 
تقدم أحد المساهمين لشرا( األسهم تعين أن يتم ذلك بالسعر الوارد 

 بشروط البيع. 
 ( من النيام األساسي كالتالي:13)الموافقة على تعديل المادة رقم 

 النص قبل التعديل:
يتولى إدارة الشركة مجلا إدارة مؤلل من خمسة أعضا( تعين منهم 
الجهـة أو الجهـات التـي يحـق لهـا أن تعـين بنسـبة مـا تملكـل فــي رأس 

 15مــن قــانون الشــركات التجاريــة رقــم  142المــال بموجــي المــادة 
 بالتصويت السري. وينتمي األعضا( الباقون 1960لسنة 

 النص بعد التعديل:
يتـــــولى إدارة الشــــــركة مجلــــــا إدارة مؤلـــــل مــــــن ثالثــــــة أعضــــــا( وال 
ــــا إدارة الشــــركة ضــــمن الحــــد األقصــــى  ــــدخل العضــــوية فــــي مجل ت
لعــــــدد العضــــــويات. ويجــــــوز للشــــــمص أن يكــــــون رئــــــيا لمجلــــــا 
إدارة اكثـــــــر مـــــــن شـــــــركة مســـــــاهمة مقفلـــــــة، كمـــــــا يجـــــــوز أن يكـــــــون 

ـــــذي مـــــن ـــــيا تنفي ـــــين أعضـــــا( مجلـــــا اإلدارة أو مـــــن  للشـــــركة رئ ب
غيـــــــرهم، ويجـــــــوز لعضـــــــو مجلـــــــا اإلدارة التصـــــــرخ فـــــــي أســـــــهمل 
بالشــــركة أثنــــا( عضــــويتل فــــي المجلــــا وذلــــك دون اإلخــــالل بقيــــود 

ــــــم  ــــــانون رق ــــــي األســــــهم المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي الق  1التصــــــرخ ف
 وتعديالتل والئحتل التنفيذية أو عقد الشركة. 2016لسنة 

 ( من النيام األساسي كالتالي:14ة رقم )الموافقة على تعديل الماد
 النص قبل التعديل:

 مدة عضوية مجلا اإلدارة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
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 النص بعد التعديل:
مـدة عضـوية مجلـا اإلدارة ثــالث سـنوات قابلـة للتجديـد وإذا تعــذر 
انتمــــاب مجلــــا إدارة جديــــد فــــي الميعــــاد المحــــدد لــــذلك اســــتمر 

أعمـــــال الشـــــركة لحـــــين زوال األســـــباب المجلـــــا القـــــائم فـــــي إدارة 
 وانتماب مجلا إدارة جديد.

 ( من النيام األساسي كالتالي:15الموافقة على تعديل المادة رقم )
 النص قبل التعديل:

يشترط في عضو مجلا اإلدارة أن يكون مالكا بصفتل الشمصية أو 
أن يكون الشمص المعنوي الـذي يمثلـل مالكـا  لعـدد مـن األسـهم ال 

بالمائة من رأس المال أي   1دينار كويتي أو  7500يمتها عن يقل ق
القيمتــين اقــل فــاذا كــان العضــو وقــت انتمابــل ال يملــك أو يمثــل هــذا 
العدد من األسهم وجي عليل خالل شهر من انتمابل أن يكون مالكا 
لــــل واال ســــقطت عضــــويتل ويكــــون الشــــمص المعنــــوي أو االعتبــــاري 

 لشركة ودائنيها ومساهميها.مسئوال عن أعمال ممثلل تجاه ا
 النص بعد التعديل:

 يجي أن تتوافر في المرشح لعضوية مجلا اإلدارة الشروط التالية:
 أن يكون العضو متمتعا بنهلية التصرخ. -1
أال يكون قد سـبق الحكـم عليـل فـي جنايـة بعقوبـة مقيـدة للحريـة  -2

لشـرخ أو في جريمة إفالس بالتقصـير أو التـدليا أو جريمـة مملـة با
أو األمانــة أو بعقوبــة مقيــدة للحريــة بســبي ممالفتــل ألحكــام القــانون 

 ما لم يكن قد رد إليل اعتباره. 2016لسنة  1رقم 
فيمـــا عـــدا أعضـــا( مجلـــا اإلدارة المســـتقلين يجـــي أن يكـــون  -3

ــل أو الجهــة  مالكــا بصــفة شمصــية أو أن يكــون الشــمص الــذي يمثل
 ة.التي يمثلها مالكا لعدد من اسهم الشرك

واذا فقــد عضــو مجلــا اإلدارة أيــا مــن الشــروط المتقدمــة زالــت عنــل 
 صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.

 ( من النيام األساسي كالتالي:16الموافقة على تعديل المادة رقم )
 النص قبل التعديل:

ـــرئيا مجلـــا اإلدارة أو احـــد أعضـــا( هـــذا المجلـــا أن  ال يجـــوز ل
بهة أو منافسة لتجارة الشركة أو أن تكـون يكون تاجرا في تجارة مشا

لل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع 
الشـــركة أو لحســـابها أو أن تكـــون لـــل مصـــلحة تتعـــارض مـــع مصـــالح 
الشركة ما لم يكن شي( من ذلك بترخيص خاص من الجمعيـة العامـة 

كة مشــــابهة أو .وال يجــــوز ألي مــــن هــــؤال( أن يشــــترك فــــي إدارة شــــر 
منافسة للشـركة وال يجـوز لـرئيا مجلـا اإلدارة أو ألي مـن أعضـائل  
ولو كان ممثال لشـمص اعتبـاري أن يسـت ل المعلومـات التـي وصـلت 
اليل بحكم منصبل بالحصول على فائدة لنفسل أو ل يره. كما ال يجوز 
 لل بيع أو شرا( اسهم الشركة طيلة مدة عضويتل في مجلا اإلدارة.

 بعد التعديل:النص 
ال يجوز أن يكون لمن لل ممثل في مجلا اإلدارة أو لرئيا أو احد 
أعضــا( مجلــا اإلدارة أو احــد أعضــا( اإلدارة التنفيذيــة أو أزواجهــم 
أو أقـــاربهم مـــن الدرجـــة الثانيـــة مصـــلحة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة فـــي 
 العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إال اذا كان ذلك

 بترخيص يصدر عن الجمعية  العامة العادية للشركة.

ــو كــان ممــثال لشــمص  ــرئيا أو عضــو مجلــا اإلدارة ول وال يجــوز ل
طبيعــي أو اعتبــاري  أن يســت ل المعلومــات التــي وصــلت اليــل بحكــم 
منصـــبل فـــي الحصـــول علـــى فائـــدة لنفســـل أو ل يـــره وال يجـــوز لـــرئيا 

مــع بــين عضــوية مجلــا اإلدارة أو ألي مــن أعضــا( المجلــا أن يج
مجلا إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من  شانل 
منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابل أو لحسـاب غيـره فـي احـد فـروع 
ـــالتعويض أو  النشـــاط الـــذي تزاولـــل الشـــركة واال كـــان لهـــا أن تطالبـــل ب
باعتبار العمليات التي زاولهـا لحسـابل كننهـا أجريـت لحسـاب الشـركة 

 م يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة.ما ل
 ( من النيام األساسي كالتالي:17الموافقة على تعديل المادة رقم )

 النص قبل التعديل:
أذا شـــ ر مركـــز عضـــو فـــي مجلـــا اإلدارة خلفـــل فيـــل مـــن كـــان حـــائزا 
ــر األصــوات مــن المســاهمين الــذين لــم يفــوزوا بعضــوية مجلــا  ألكث

( مــن هــذا 13تمــاب مــع مراعــاة أحكــام المــادة )اإلدارة فــي آخــر ان
النيــام. أمــا اذا بل ــت المراكــز الشــاغرة ربــع المراكــز األصــلية أو لــم 
يوجــد مــن تتــوافر بــل الشــروط فإنــل يتــيعن علــى مجلــا اإلدارة دعــوة 
الجمعية العامـة لتجتمـع فـي ميعـاد شـهرين مـن تـاريخ شـ ر آخـر مركـز 

ميــع هــذه األحــوال يكمــل لتنتمــي مــن يمــأل المراكــز الشــاغرة وفــي ج
 العضو الجديد مدة سلفل فقط.

 النص بعد التعديل:
إذا ش ر مركز عضو في مجلا اإلدارة خلفل فيل من كان حـائزا علـى 
أكثـــر األصـــوات مـــن المســـاهمين الـــذين لـــم يفـــوزوا بعضـــوية مجلـــا 
اإلدارة واذا قـــام مـــانع لديـــل خلفـــل مـــن يليـــل. أمـــا اذا بل ـــت المراكـــز 

راكــز األصــلية فإنــل يتــيعن علــى مجلــا اإلدارة دعــوة الشــاغرة ربــع الم
الجمعية العامة للمساهمين لتجتمع في ميعاد شـهرين مـن تـاريخ شـ ر 
آخر مركـز وتنتمـي مـن يمـأل المراكـز الشـاغرة .وفـي جميـع األحـوال 

 يكمل العضو الجديد مدة سلفل فقط.
 :( من النيام األساسي كالتالي18الموافقة على تعديل المادة رقم )

 النص قبل التعديل:
ينتمــي مجلــا اإلدارة بــاالقتراع الســري رئيســاً ونائبــا للــرئيا لمــدة 
ثالث سنوات للمجلا على أن ال يزيد على مدة عضويتهم بمجلا 
اإلدارة .ورئـيا مجلـا اإلدارة هـو الـذي يمثـل الشـركة لـدي القضــاة 

ي وأمام ال ير وعليل تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلـا ويقـوم نائـ
 الرئيا بمهام الرئيا عند غيابل أو قيام مانع بل.

 النص بعد التعديل:
ينتمــــي مجلـــــا اإلدارة بـــــاالقتراع الســـــري رئيســـــا للمجلـــــا ونائبـــــاً 
ــر  ــيا المجلــا إدارة الشــركة فــي عالقتهــا مــع ال ي للــرئيا ويمثــل رئ
وأمام القضا( إلى جاني االختصاصات األخرى المبينة بالعقد ويعتبـر 

مجلــا اإلدارة فــي عالقــة الشــركة بــال ير وعليــل تنفيــذ  توقيعــل كتوقيــع
قـــرارات المجلـــا وأن يتقيـــد بتوصـــياتل ويحـــل نائـــي الـــرئيا محـــل 

 الرئيا عند غيابل أو قيام مانع لديل من ممارسة اختصاصاتل.
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 ( من النيام األساسي كالتالي:19الموافقة على تعديل المادة رقم )
 النص قبل التعديل:

ة أن يعين من بـين أعضـائل عضـوا منتـدبا لـإلدارة يجوز لمجلا اإلدار 
أو اكثـــر ويحـــدد المجلـــا صـــالحيتهم ومكافـــآتهم ويجـــوز لمجلـــا 

 اإلدارة أن يعين مديرا عاما للشركة ويحدد اختصاصاتل ومكافآتل.
 النص بعد التعديل:

يحـدد مجلـا اإلدارة ممصصــات وصـالحيات الــرئيا التنفيـذي فــي 
لشـركة. وال يجـوز الجمـع بـين منصـبي إدارة الشركة وفي التوقيع عن ا

رئيا مجلا اإلدارة والرئيا التنفيذي. كما يعين المجلا أمين سر 
 لمجلا اإلدارة من موظفي الشركة.

 ( من النيام األساسي كالتالي:20الموافقة على تعديل المادة رقم )
 النص قبل التعديل:

ــيا مجلــا  يملــك حــق التوقيــع عــن الشــركة علــى انفــراد كــل مــن رئ
ــــــــدبين بحســــــــي  ــــــــا اإلدارة المنت ــــــــل و أعضــــــــا( مجل اإلدارة أو نائب
الصـــالحيات المحـــددة لهـــم مـــن مجلـــا اإلدارة أو أي عضـــو آخـــر 

 يفوضل مجلا اإلدارة لهذا ال رض.
 النص بعد التعديل:

يملــك حــق التوقيــع عــن الشــركة علــى انفــراد  كــل مــن رئــيا مجلــا 
ــــل بحســــي الصــــالحيات المحــــددة لهــــم مــــن م جلــــا اإلدارة أو نائب
 اإلدارة أو أي عضو آخر يفوضل مجلا اإلدارة لهذا ال رض.

 ( من النيام األساسي كالتالي:21الموافقة على تعديل المادة رقم )
 النص قبل التعديل:

يجتمع مجلا اإلدارة أربع مرات كل سنة على األقل بناً( على دعوة 
من رئيسـل ويجتمـع أيضـا اذا طلـي اليـل ذلـك اثنـان مـن أعضـائل علـى 
األقــل ويكــون اجتمــاع المجلــا صــحيحا بحضــور أغلبيــة أعضــائل وال 

 يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلا أو التمرير.
 النص بعد التعديل:

يجتمــع مجلــا اإلدارة ســت مــرات علــى األقــل خــالل الســنة الماليــة 
الواحدة بنا( على دعوة من رئيسل ويجتمع أيضا اذا طلـي اليـل ذلـك 

ل علـــى األقـــل وال يكـــون االجتمـــاع صـــحيحاً إال اذا اثنـــان مـــن أعضـــائ
حضـــره نصـــل عـــدد األعضـــا( علـــى أن ال يقـــل عـــدد الحاضـــرين عـــن 
عضـــوين. ويجـــوز االجتمـــاع باســـتمدام وســـائل االتصـــال الحديثــــة و 
ــالتمرير بموافقــة جميــع األعضــا( وال يجــوز الحضــور  اتمــاذ قــرارات ب

 بالوكالة في اجتماعات مجلا اإلدارة.
 ( من النيام األساسي كالتالي:22ى تعديل المادة رقم )الموافقة عل

 النص قبل التعديل:
ــــإذا  ــــة األعضــــا( الحاضــــرين ف ــــا اإلدارة بنغلبي ــــرارات مجل تصــــدر ق
تساوت األصوات رجح الجاني الذي فيل الرئيا ويعد سجل خـاص 
تثبــت فيــل محاضــر جلســات المجلــا ويوقعــل الــرئيا ويجــوز للعضــو 

 يل.المعارض أن يطلي تسجيل رأ
 النص بعد التعديل:

ــــإذا  ــــة األعضــــا( الحاضــــرين ف ــــا اإلدارة بنغلبي ــــرارات مجل تصــــدر ق
تســاوت األصــوات رجــح الجانــي الــذي فيــل الــرئيا وتــدون محاضــر 

اجتماعات مجلا اإلدارة وتوقع من قبـل جميـع األعضـا( الحاضـرين 
وأمــــين ســــر المجلــــا وللعضــــو الــــذي لــــم يوافــــق علــــى قــــرار اتمــــذه 

 تراضل في محضر االجتماع.المجلا أن يثبت اع
 ( من النيام األساسي كالتالي:23الموافقة على تعديل المادة رقم )

 النص قبل التعديل:
اذا تملل أحد أعضا( المجلا عن الحضور ثالث جلسـات متتاليـة 

 بدون عذر مشروع جاز اعتباره مستقيال بقرار من مجلا اإلدارة.
 النص بعد التعديل:

إلدارة أن يحضــــروا أربعــــة اجتماعــــات علــــى جميــــع أعضــــا( مجلــــا ا
لمجلـــا اإلدارة فـــي الســـنة علـــى األقـــل  فـــإذا تملـــل احـــد أعضـــا( 
مجلا اإلدارة عن حضور ثالث جلسات متتالية بـدون عـذر مشـروع 

 جاز اعتباره مستقيال بقرار يصدر من مجلا اإلدارة.
 ( من النيام األساسي كالتالي:25الموافقة على تعديل المادة رقم )

 قبل التعديل:النص 
ـــــع  ـــــام بجمي لمجلـــــا اإلدارة أوســـــع الســـــلطات إلدارة الشـــــركة والقي
األعمــال التـــي تقتضـــيها إدارة الشـــركة وفقـــا ألغراضـــها، وال يحـــد مـــن 
ـــانون أو هـــذا النيـــام أو قـــرارات  ـــص عليـــل الق ـــا ن هـــذه الســـلطة إال م

 الجمعية العامة.
 النص بعد التعديل:

ـــــع لمجلـــــا اإلدارة أوســـــع الســـــلطات إلدارة ال ـــــام بجمي شـــــركة والقي
األعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا ألغراضها وال يحد من هـذه 
الســلطة إال مــا نــص عليــل القــانون أو هــذا النيــام أو قــرارات الجمعيــة 
العامــة ويجــوز لمجلــا اإلدارة بيــع عقــارات الشــركة أو رهنهــا و عقــد 

 الكفاالت واالقتراض و الصلح و التحكيم و التبرعات.
 ( من النيام األساسي كالتالي:28وافقة على تعديل المادة رقم )الم

 النص قبل التعديل:
ــا كانــت صــفتها  توجــل الــدعوة لحضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة أي
بكتي مسجلة أو بالتوقيع الشمصي من المساهم على ورقـة الـدعوة 
قبل الموعد المحدد النعقـاد الجمعيـة بنسـبوع علـى األقـل ويجـي أن 

الـــدعوة جـــدول األعمـــال ويضـــع المؤسســـون جـــدول أعمـــال تتضـــمن 
الجمعية العامة منعقـدة بصـفة تنسيسـية ويضـع مجلـا اإلدارة جـدول 

 أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية أو غير عادية.
 النص بعد التعديل:

توجـــل الـــدعوة إلـــى حضـــور اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة متضـــمنة جـــدول 
 االجتماع بنحد الطرق التالية:األعمال وزمان ومكان انعقاد 

ـــى جميـــع المســـاهمين قبـــل الموعـــد  -1 خطابـــات مســـجلة ترســـل إل
 المحدد النعقاد االجتماع بنسبوعين على األقل.

اإلعالن ويجي أن يحصل اإلعـالن مـرتين علـى أن يـتم اإلعـالن  -2
نشـر  في المرة الثانية بعد مضى مدة ال تقل عـن سـبعة أيـام مـن تـاريخ

 وقبل انعقاد االجتماع بسبعة أيام على األقل. اإلعالن األول
تســليم الــدعوة باليــد إلــى المســاهمين أو مــن ينــوب عــنهم قانونــا  -3

قبل موعـد االجتمـاع بيـوم علـى األقـل ويؤشـر علـى صـورة الـدعوة بمـا 
 يفيد االستالم.
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أي وســيلة أخــرى مــن وســائل االتصــال الحديثــة المبينــة بالالئحــة  -4
 ركات.التنفيذية لقانون الش

 ( من النيام األساسي كالتالي:29الموافقة على تعديل المادة رقم )
 النص قبل التعديل:

فــي األحــوال التــي يجــوز فيهــا عقــد الجمعيــة العامــة  بنــا( علــى طلــي 
المســـاهمين أو مراقبـــي الحســـابات أو وزارة التجـــارة والصـــناعة يضـــع 

سـنلة جدول األعمال من طلي انعقاد الجمعية وال يجـوز بحـث أي م
 غير مدرجة في جدول األعمال.

 النص بعد التعديل:
فــي األحــوال التــي يجــوز فيهــا عقــد الجمعيــة العامــة  بنــا( علــى طلــي 
المســـاهمين أو مراقبـــي الحســـابات أو وزارة التجـــارة والصـــناعة يضـــع 
جدول األعمـال مـن طلـي انعقـاد الجمعيـة وال يجـوز للجمعيـة العامـة 

دول األعمـال إال اذا كانـت مـن مناقشة موضوعات غير مدرجة في ج
األمور الطارئة التي طـرأت بعـد إعـداد الجـدول أو تكشـفت فـي أثنـا( 
االجتمــــاع أو اذا طلبــــت ذلــــك احــــدى الجهــــات الرقابيــــة أو مراقــــي 
الحسابات أو عدد من المساهمين الذين يملكون خمسة بالمائة مـن 

ومـــات رأســـمال الشـــركة. واذا تبـــين أثنـــا( المناقشـــة عـــدم كفايـــة المعل
المتعلقة بالمسائل المعروضـة تعـين تنجيـل االجتمـاع مـدة ال تزيـد عـن 
عشــرة أيــام عمــل اذا طلــي ذلــك عــدد مــن المســاهمين يمثلــون ربــع 
اســهم رأســمال الشــركة وينعقــد االجتمــاع دون الحاجــة إلــى إجــرا(ات 

 جديدة للدعوة.
 ( من النيام األساسي كالتالي:31الموافقة على تعديل المادة رقم )

 لنص قبل التعديل:ا
لكـل مسـاهم عــدد مـن األصــوات يعـادل عـدد أســهمل ويجـوز التوكيــل 
فــــي حضــــور االجتمــــاع ويمثــــل القصــــر والمحجــــورين النــــائبون عــــنهم 
قانونيــا. وال يجــوز ألي عضــو أن يشــترك فــي التصــويت عــن نفســل أو 
عــن مــن يمثلــل قانونيــا فــي المســائل التــي تتعلــق بمنفعــة خاصــة لــل أو 

 ين الشركة.بمالخ بينل وب
 النص بعد التعديل:

لكـــل مســـاهم عـــدد مـــن األصـــوات يعـــادل عـــدد أســـهمل ويحـــق لكـــل 
ــــة المقاصــــة حضــــور  ــــدى وكال مســــاهم مســــجل بالســــجل المــــاص  ل
الجمعيــة العامــة ويجــوز التوكيــل فــي حضــور االجتمــاع ويمثــل القصــر 
والمحجــورين النــائبون عــنهم قانونيــا ويجــوز للمســاهم أن يقــوم بمــنح 

كتابــة لمســاهم أخــر مــن غيــر أعضــا( مجلــا اإلدارة مــن   التوكيــل عنــل
موظفي الشركة أو من غيـرهم لحضـور اجتمـاع الجمعيـة العامـة وذلـك 
بمقتضى توكيال رسميا خاص من وزارة العدل أو تفويض تعده الشركة 
لهذا ال رض. وال يجوز ألي عضو أن يشترك في التصويت عن نفسل 

التـي تتعلـق بمنفعـة خاصـة لـل أو أو عن من يمثلل قانونيا في المسائل 
 بمالخ بينل وبين الشركة.

 ( من النيام األساسي كالتالي:35الموافقة على تعديل المادة رقم )
 النص قبل التعديل:

تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على األقل في السنة بنا( على 
ة دعوة من مجلـا اإلدارة خـالل ثالثـة اشـهر مـن انتهـا( السـنة الماليـ

للشركة ولمجلا اإلدارة دعوة هـذه الجمعيـة كلمـا رأى ذلـك ويتعـين 

عليل دعوتها كلما طلي اليل ذلك عدد من المساهمين يملكون ما ال 
يقل عن عشر رأسمال الشركة كما تنعقد الجمعيـة العامـة أيضـا اذا مـا 

 طلبت ذلك وزارة التجارة والصناعة.
 النص بعد التعديل:

لعاديــة بنــا( علــى دعــوة مــن مجلــا اإلدارة خــالل تنعقــد الجمعيــة العامــة ا
ثالثــة اشــهر مــن انتهــا( الســنة الماليــة وذلــك فــي الزمــان والمكــان اللــذين 
ــة العامــة  يعينهمــا مجلــا اإلدارة ولمجلــا اإلدارة أن يــدعو هــذه الجمعي
لالجتمــاع كلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك وعلــى مجلــا اإلدارة أن يوجــل 

على طلي مسبي من عدد من المسـاهمين  دعوة للجمعية لالجتماع بنا(
يملكون مـا ال يقـل عـن عشـر رأسـمال الشـركة أو بنـا( علـى طلـي مراقـي 
ـــاريخ الطلـــي. ويعـــد  الحســـابات وذلـــك خـــالل خمســـة عشـــر يومـــا مـــن ت
جـــدول األعمـــال الجهـــة التـــي تـــدعو إلـــى االجتمـــاع ويجـــي إخطـــار وزارة 

انعقـاده بسـبعة أيـام  التجارة والصناعة كتابيـا بميعـاد ومكـان االجتمـاع قبـل
عمـــل علـــى األقـــل وذلـــك لحضـــور ممثلهـــا وال يترتـــي علـــى عـــدم حضـــور 

 ممثل الوزارة بعد إخطاره بطالن االجتماع.
 ( من النيام األساسي كالتالي:38الموافقة على تعديل المادة رقم )

 النص قبل التعديل:
ـــة تقريـــر مجلـــا اإلدارة  تنـــاقش الجمعيـــة العامـــة منعقـــدة بصـــفة عادي

رر مــا تــراه فــي شــننل والنيــر فــي تقريــر مراقبــي الحســابات وتقريــر وتقــ
وزارة التجــــارة والصــــناعة أن وجــــد وتنتمــــي أعضــــا( مجلــــا اإلدارة 

 وتعين مراقبي حسابات للسنة المالية المقبلة وتحدد أتعابهم .
 النص بعد التعديل:

مــــع مراعـــــاة أحكـــــام القــــانون تمـــــتص الجمعيـــــة العامــــة العاديـــــة فـــــي 
ســـــنوي باتمـــــاذ قـــــرارات بالمســـــائل التـــــي تـــــدخل فـــــي اجتماعهـــــا ال

 اختصاصاتها وعلى وجل المصوص ما يلي:
تقريــر مجلــا اإلدارة عــن نشــاط الشــركة ومركزهــا المــالي للســنة  -1

 المالية المنتهية.
 تقرير مراقي الحسابات عن البيانات المالية للشركة. -2
ــة وأوقعــت ب -3 ــة ممالفــات رصــدتها الجهــات الرقابي شــننها تقريــر أي

 جزا(ات على الشركة.
 الموافقة على البيانات المالية للشركة. -4
 الموافقة على اقتراحات مجلا اإلدارة بشان توزيع األرباح. -5
 إبرا( ذمة أعضا( مجلا اإلدارة. -6
 انتماب أعضا( مجلا اإلدارة أو عزلهم  وتحديد مكافنتهم. -7
أو تفويض مجلا تعيين مراقي حسابات الشركة وتحديد أتعابل  -8

 اإلدارة في ذلك.
 تعيين هيئة الرقابة الشرعية وسماع تقرير تلك الهيئة.  -9

 تقرير التعامالت التي تمت أو ستتم مع األطراخ ذات الصلة. -10
 ( من النيام األساسي كالتالي:39الموافقة على تعديل المادة رقم )

 النص قبل التعديل:
ديـة بنـا( علـى دعـوة مـن مجلـا تجتمع الجمعية العامة بصـفة غيـر عا

اإلدارة أو بنا( على طلي  من مساهمين يملكون مـا ال يقـل عـن ربـع 
اسـهم الشـركة وفـي هـذه الحالـة يجـي علـى مجلـا اإلدارة أن يــدعو 

 الجمعية العامة خالل شهر من تاريخ وصول الطلي اليل.
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 النص بعد التعديل:
من مجلا اإلدارة   تجتمع الجمعية العامة غير العادية بنا( على دعوة

أو بنا( على طلي مسبي من مساهمين يمثلون خمسـة عشـر بالمائـة 
مــن رأســمال الشــركة المصــدر أو مــن وزارة التجــارة والصــناعة ويجــي 
علــى مجلــا اإلدارة أن يــدعو الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لالجتمــاع 

 خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطلي.
ة بـــدعوة الجمعيـــة العامـــة خـــالل المـــدة واذا لـــم يقـــم مجلـــا اإلدار  

ـــدعوة لالجتمـــاع  ـــوزارة بال ـــالفقرة الســـابقة تقـــوم ال المنصـــوص عليهـــا ب
خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ انتها( المدة المشار إليهـا فـي 

 الفقرة السابقة.
 ( من النيام األساسي كالتالي:40الموافقة على تعديل المادة رقم )

 النص قبل التعديل:
 ئل التالية ال تنيرها إال الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:المسا

 تعديل عقد التنسيا والنيام األساسي للشركة. -1
بيــع كــل المشــروع الــذي قامــت بــل الشــركة أو التصــرخ فيــل بــني  -2

 وجل آخر.
 حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى. -3
 تمفيض رأسمال الشركة. -4

يـــــام الشـــــركة ال يكـــــون نافـــــذا إال بعـــــد موافقـــــة وزارة وكـــــل تعـــــديل لن
 التجارة والصناعة.
 النص بعد التعديل:

ــة فــي  مــع مراعــاة أحكــام القــانون تمــتص الجمعيــة العامــة غيــر العادي
اجتماعهـــــا الســـــنوي باتمـــــاذ قـــــرارات بالمســـــائل التـــــي تـــــدخل فـــــي 

 اختصاصاتها وعلى وجل المصوص ما يلي:
 نيامها األساسي. تعديل عقد تنسيا الشركة أو -1
بيع كل المشروع الذي قامت مـن أجلـل الشـركة أو التصـرخ فيـل  -2

 بني وجل آخر.
 حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها. -3
 زيادة أو تمفيض رأسمال الشركة. -4

وكل قرار يصـدر عـن الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة  ال يكـون نافـذا إال 
ة و اتمـاذ إجـرا(ات الشـهر الماصـة بقيـد بعد موافقة الجهات الرقابيـ

التعديالت في السجل التجاري ونشرها في الجريدة الرسمية. ويجي 
الحصــول علــى موافقــة وزارة التجــارة والصــناعة اذا كــان القــرار متعلقــا 
باسم الشركة أو أغراضها أو رأسمالها فيما عدا زيادة رأس المال عـن 

الشـــركة أو نتيجـــة إضـــافة طريـــق إصـــدار اســـهم مقابـــل إربـــاح حققتهـــا 
 احتياطاتها الجائز استعمالها إلى رأس المال.

 ( من النيام األساسي كالتالي:46الموافقة على تعديل المادة رقم )
 النص قبل التعديل:

 توزع األرباح الصافية على الوجل اآلتي:
% )عشـــرة بالمائـــة( تمصـــص لحســـاب االحتيـــاطي 10أوال: يقتطـــع 

ة العامــــــة وقــــــل هــــــذا االقتطــــــاع إذا زاد اإلجبــــــاري ويجــــــوز للجمعيــــــ
 االحتياطي اإلجباري على نصل رأسمال الشركة.

% )خمســــة بالمائــــة( تمصــــص لحســــاب مؤسســــة الكويــــت 5يقتطــــع ثانيــــا: 
 . 1976ديسمبر  12للتقدم العلمي الصادر بها المرسوم المؤرخ 

ـــــــــاطي  ـــــــــة تمصـــــــــص لحســـــــــاب االحتي ـــــــــا: يقتطـــــــــع نســـــــــبة مئوي ثالث
ــــاري يقترحهــــا مجلــــا  ــــة العامــــة االختي ــــق عليــــل الجمعي اإلدارة وتواف

ـــــا(  ـــــة بن ـــــة العادي ـــــة العام ـــــن الجمعي ويوقـــــل هـــــذا االقتطـــــاع بقـــــرار م
 على اقتراح مجلا اإلدارة.

رابعا: يقتطع جز( من األرباح بنا( علـى اقتـراح مجلـا اإلدارة وتقـرره 
ــة العامــة لمواجهــة االلتزامــات المترتبــة علــى الشــركة بموجــي  الجمعي

 يجوز توزيع هذه األموال على المساهمين. قوانين العمل وال
خامســا: يقتطــع المبلــ  الــالزم لتوزيــع حصــة أولــى مــن األربــاح قــدرها 

%( خمسـة فـي مائـة للمســاهمين يحـددها مجلـا اإلدارة وتقرهــا 5)
 الجمعية العامة.

سادسا: يقتطع بعد ما تقدم مبل  تقرره الجمعية العامة العادية بحيـث 
ــة مــن البــاقي يمصــص لمكافــآت %( عشــرة 10ال يزيــد عــن ) بالمائ

 مجلا اإلدارة.
ســابعا : يــوزع البــاقي مــن األربــاح بعــد ذلــك علــى المســاهمين كحصــة 
إضـــافية فـــي األربـــاح أو يرحـــل بنـــا( علـــى اقتـــراح مجلـــا اإلدارة إلـــى 
ـــــاطي عـــــام أو مـــــال  الســـــنة المقبلـــــة أو يمصـــــص إلنشـــــا( مـــــال احتي

 لالستهالك غير عاديين.
 النص بعد التعديل:

 زع األرباح الصافية على الوجل اآلتي:تو 
أوال: يقتطـــع ســـنويا مـــن األربـــاح غيـــر الصـــافية نســـبة مئويـــة  يحـــددها 
مجلا اإلدارة بعد أخذ رأي مراقي الحسابات الستهالك موجودات 

عــويض عــن نــزول قيمتهــا وتســتعمل هــذه األمــوال لشــرا( الشــركة أو الت
وال يجوز توزيع هذه المواد واآلالت والمنشآت الالزمة أو إلصالحها 

 األموال على المساهمين.
ثانيــا: يجــي علــى الجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر اقتطــاع نســبة مــن 
األربـــاح لمواجهـــة االلتزامـــات المترتبـــة علـــى الشـــركة بموجـــي قـــوانين 
ــــة والزكــــاة والضــــرائي. ويجــــوز إنشــــا(  ــــات االجتماعي العمــــل والتنمين

 دميها.صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستم
ثالثا: يقتطع سنويا بقرار يصـدر مـن الجمعيـة العامـة العاديـة بنـا( علـى 

% )عشــرة بالمائــة( مــن 10اقتــراح مجلــا اإلدارة نســبة ال تقــل عــن 
األربــاح الصــافية لتكــوين احتيــاطي إجبــاري للشــركة. ويجــوز للجمعيــة 
وقل هذا االقتطاع إذا زاد االحتياطي اإلجبـاري علـى نصـل رأسـمال 

لمصـــدر. وال يجـــوز اســـتمدام االحتيـــاطي اإلجبـــاري إال فـــي الشـــركة ا
ت طية خسائر الشركة أو لتنمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ال 
تزيد على خمسة بالمائـة مـن رأس المـال المـدفوع فـي السـنوات التـي 
ال تســمح فيهــا أربــاح الشــركة بتوزيــع هــذه النســبة وذلــك بســبي عــدم 

ـــاري يســـمح ـــاطي اختي ـــاح.  وجـــود احتي ـــع هـــذه النســـبة مـــن األرب بتوزي
ويجي أن يعاد إلى االحتياطي اإلجباري مـا اقتطـع منـل عنـدما تسـمح 
ــد علــى  ــة مــالم يكــن هــذا االحتيــاطي يزي ــاح الســنوات التالي ــذلك أرب ب

 نصل رأس المال المصدر.
رابعا: يجوز أن يقتطع سنويا بقـرار يصـدر مـن الجمعيـة العامـة العاديـة 

% )عشــرة 10اإلدارة نســبة ال تزيــد علــى  بنــا( علــى اقتــراح مجلــا
بالمائـــة( مـــن األربـــاح الصــــافية لتكـــوين احتيـــاطي اختيـــاري يمصــــص 

 لألغراض التي تحددها الجمعية.
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% )واحــــد بالمائــــة( مــــن صــــافي أربــــاح الشـــــركة 1خامســــا: يقتطــــع 
تمصــــص لحســــاب مؤسســــة الكويــــت للتقــــدم العلمــــي الصــــادر بهــــا 

 .1976ديسمبر  12المرسوم المؤرخ 
ســا: يجــوز للجمعيــة العامــة بنــا( علــى اقتــراح مجلـــا اإلدارة أن ساد

توزع في نهاية السنة المالية أرباحـا علـى المسـاهمين ويشـترط لصـحة 
ــة ووفقــا للمبــادئ المحاســبية  هــذا التوزيــع أن يكــون مــن أربــاح حقيقي
 المتعارخ عليها وأال يما هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

دير مجمــــوع مكافــــآت رئــــيا وأعضــــا( مجلــــا ســــابعا: ال يجــــوز تقــــ
ـــربح الصـــافي بعـــد 10اإلدارة بـــنكثر مـــن  ـــة( مـــن ال % )عشـــرة بالمائ

% 5اســــتنزال االســــتهالك واالحتياطيــــات وتوزيــــع ربــــح ال يقــــل عــــن 
)خمسة بالمائة( من رأس المال على المساهمين)ويجوز االتفاق على 

ــد علــى ســتة أالخ  نســبة أعلــى( ويجــوز توزيــع مكافــآت ســنوية ال تزي
دينــار لــرئيا مجلــا اإلدارة ولكــل عضــو مــن أعضــا( هــذا المجلــا 
من تاريخ تنسيا الشركة لحين تحقيق األرباح التي تسمح لها بتوزيع 
المكافآت وفقا لما نصـت عليـل الفقـرة السـابقة. ويجـوز بقـرار يصـدر 
عــن الجمعيــة العامــة للشــركة اســتثنا( عضــو مجلــا اإلدارة المســتقل 

لمكافــآت المــذكورة )إذا كــان فــي الشــركة أعضــا( مــن الحــد األعلــى ل
مستقلون( . ويلتزم مجلا اإلدارة بتقـديم تقريـر سـنوي  يعـرض علـى 
الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة للموافقــة عليــل علــى أن يتضــمن علــى 
وجـــل دقيـــق بيانـــا مفصـــال عـــن المبـــال  والمنـــافع والمزايـــا التـــي حصـــل 

 ومسماها. عليها مجلا اإلدارة أيا كانت طبيعتها
 ( من النيام األساسي كالتالي:48الموافقة على تعديل المادة رقم )

 النص قبل التعديل:
يستعمل المـال االحتيـاطي بنـا( علـى قـرار مجلـا اإلدارة فيمـا يكـون 
أوفــى بمصـــالح الشــركة. وال يجـــوز توزيـــع االحتيــاطي اإلجبـــاري علـــى 

على المسـاهمين  المساهمين وإنما يجوز استعمالل لتنمين توزيع أرباح
% )خمســة بالمائــة( فــي الســنوات التــي ال تســمح فيهــا 5تصــل إلــى 

ــاري علــى  ــاطي اإلجب ــنمين هــذا الحــد وإذا زاد االحتي ــاح الشــركة بت أرب
نصــل رأســمال الشــركة جــاز للجمعيــة أن تقــرر اســتعمال مــا زاد علــى 

 هذا الحد في الوجوه التي تراها لصالح الشركة ومساهميها.
 يل:النص بعد التعد

 .من النيام األساسي 48إل ا( المادة 
 ( من النيام األساسي كالتالي:52الموافقة على تعديل المادة رقم )

 النص قبل التعديل:
وتعديالتـل فـي  1960( لسـنة 15تطبق أحكام قانون الشركات رقم )

 كل ما لم يرد بشننل نص خاص في عقد التنسيا أو هذا النيام.
 النص بعد التعديل:

والمـاص بإصـدار  2016لسـنة  1حكام المرسوم بقانون رقـم تطبق أ
قانون الشركات وتعديالتل والئحتل التنفيذية فـي كـل مـا لـم يـرد بشـننل 

 نص خاص في عقد الشركة. 
ظهــراً  12:30هـذا وقــد اختتمــت الجلســة أعمالهــا فــي تمــام الســاعة 

بعــد مناقشــة واتمــاذ القــرارات المالئمــة بشــنن الموضــوعات المدرجــة 
 جدول األعمال. على

 رئيا مجلا اإلدارة

 شركة المليج الهندسية ش.م.ك )مقفلة(
 2015محضـر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 

 06/10/2016والمنعـقـد يـوم المميا المـوافــق 
مبنى  -الساعة الثانية عشرة ظهراً بمجمع الوزارات 

قاعة  - 2بلوك - 3دور -وزارة التجارة والصناعة  
2332. 
 الحضور :

 السادة المساهمون   -
 من وزارة التجارة والصناعة :   -

 السيدة / دالل المياط       ممثلة الوزارة .
 السيد / مرزوق جاسم مرزوق بودى      -

 رئيا مجلا اإلدارة  .
 السيد / طالل يوسل المزينى   -

الوزان وشركاه مراقي  -من مكتي السادة / ديلويت وتوش 
 شركة .حسابات ال

 السيد / محمد بوهادي -
 عن الشركة الكويتية للمقاصة ش . م . ك .

أفتــتح الســيد/ رئــيا مجلــا اإلدارة رئــيا االجتمــاع الجلســة فــي  -
الســـــاعة الثانيـــــة عشـــــرة ظهـــــراً  "بســـــم اهلل" ثـــــم رحـــــي بالمســـــاهمين 
ــــة وزارة التجـــــارة  ــــت الســــيدة / ممثل ــــد أن أعلن والحضــــور الكــــرام بع

النصاب القانونــي الجتمــاع الجمعيـة العامـة العاديـة والصناعـة اكتمال 
%(  مــن أسهــم رأس المـال  100حيـث حضـر مساهمـون يمثلــون )

 ) وكالة ( وبعـد ذلك تم مناقـشـة جدول أعمال الجمعية العامة العادية
وقد أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية بإجماع 

 الحضور:
ر مجلا اإلدارة عن السنة المالية المنتهية . التصديق على  تقري1

31/12/2015  . 
. التصديق على تقرير مراقي حسابات الشركة السيد / طالل 2

الوزان وشركاه  -يوسل المزينى من مكتي السادة / ديلويت وتوش 
 . 31/12/2015للسنة المالية المنتهية في 

ـة للشركـة عن . التصديق على البيانات المالية والحسابـات المتامي3
، وقد تقدمت السيدة  31/12/2015السنة المالية المنتهية في 

ممثلة وزارة التجارة والصناعة بتقرير بالممالفات للبيانات المالية 
 MOCI_15374_2016بالشركة وفقًا لكتاب الوزارة رقم 

 :  التاليعلى النحو  19/09/2016المؤرخ 
تقديم البيانات المالية  في( 206اواًل : ممالفة الشركة لنص المادة )

ودعوة انعقاد الجمعية العمومية ، وقد اوضح السيد رئيا مجلا 
 اإلدارة بنن الشركة سوخ تلتزم بذلك مستقباًل.

مملوكة بالكامل  ألنها( 235ثانيًا : ممالفة الشركة لنص المادة )
لشركة اخرى ، وقد أوضح السيد/ رئيا مجلا اإلدارة أن بنود 

للشركة يتوافق مع أحكام القوانين  األساسيا والنيام عقد التنسي
والقرارات ذات الصلة ، وفيما يتعلق بننها مملوكة لشركة أخرى فإن 
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البيانات المالية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية وسيتم  فيذلك مدرا 
 1اتماذ اإلجرا(ات الالزمة لتوفيق ذلك وفقًا لقانون الشركات رقم 

 تل والئحتل التنفيذية .وتعديال 2016لسنة 
فلسا  35ثالثًا : ممالفة الشركة لتوزيعها التوزيعات النقدية البال ة 

للسهم قبل موافقة الجمعية العمومية ، وقد أوضح السيد/ رئيا 
مجلا اإلدارة بنن الشركة تابعة للشركة األم وسيتم مراعاة ذلك 

 مستقباًل .
بتوزيـع أربـاح نقدية بنسبة لـا اإلدارة ـ. الـتصديق عـلـى توصية مج4

 إجمالي% من رأس المال )ستين فلسا للسهم الواحد( وبمبل  60
وذلك من صافى أرباح السنة المالية  كويتيدينار   1,800,000

وتكون تلك التوزيعات للسادة  31/12/2015 فيالمنتهية 
 06/10/2016 فيالمساهمين المسجلين بسجالت الشركة كما 

 عية العامة والجهات الممتصة .تاريخ موافقة الجم
كمكافنة   كويتيدينار   6,000. الموافقة على اعتماد مبل  5

ألعضا( مجلا اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 
31/12/2015  . 
. الموافقة عـلى المعامالت التي تمت مع أطراخ ذات صلة للسنة 6

 فيوتفويض مجلا اإلدارة  31/12/2015المالية المنتهية في 
 فيتنتهى  التيالتعامل مع األطراخ ذات الصلة خالل السنة المالية 

وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية  31/12/2016
عن السنة  العاديجدول األعمال  فيالشركة للنير  لمساهمي

 . 31/12/2016 فيتنتهى  التيالمالية 
 االحتياطيب . الموافقة على استمرارية وقل االقتطاع لحسا7

 % من رأس المال .50لبلوغل  القانوني
. الموافـقـة عـلى االستقطاع لحساب االحتياطي العام بنسبة 8

 د.ك . 356,886% بمبل  10
. إبرا( ذمة وإخال( طرخ السادة / أعضا( مجلا اإلدارة عن كل 9

ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 
31/12/2015  . 
 . إعادة تعيين مراقي حسابات الشركة :10

السيد/ طالل يوسل المزينى  من مكتي السادة / ديلويت   - 
 الوزان وشركاه. -وتوش

وتفويض مجلا اإلدارة بتحديد أتعابل عن السنة المالية للشركة  
 .  31/12/2016التي سوخ تنتهي في 

 رئيا مجلا اإلدارة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ك(مقفلةشركة تمويل اإلسكان )ش.م
 محضر اجتماع

 الجمعية العمومية غير العادية ) المؤجلة (
انعقدت الجمعية العمومية غير العادية ) المؤجلة ( لشركة تمويل 

صباح يوم  11:30اإلسكان )ش.م .ك مقفلة( في تمام الساعة 
بمقـر وزارة التجـارة والصناعة  18/08/2016المميا الموافـق 

 جارة والصناعة السيدة/منــــــــال الحمد .وبحضور ممثل عن وزارة الت

% من عدد المساهمين مكتمال  58.12حضر االجتماع نسبة 
بذلك النصاب القانوني الالزم إلنعقاد الجمعية العمومية غير العادية 

 ) المؤجلة (.
 –وقد ترأس جلسة االجتماع السيد / عبدالرحمن محمد الكوهجي 

الجلسة بالترحيي بالسادة  أبصفتل رئيا مجلا االدارة حيث بد
المساهمين وممثل وزارة التجارة والصناعة ، ثم تلى بعد ذلك جدول 
األعمال ، وقد اتمذت الجمعية العمومية غير العادية ) المؤجلة ( 

 القرارات التالية :  
الموافقة على إل ا( أسهم رأس المال التـي لم يتم االكتتاب بها أوال: 

شركة تمويل اإلسكان )ش.م.ك.م(  عن طريق تمفيض رأس مال
د.ك.  22,818,747د.ك. إلى  23,496,513المصرح بل من 
 % من رأس المال  2.88د.ك.  وبنسبة  677,766بإنمفاض مقداره 

( من عقد التنسيا  6تعديل نص المادة ) ثانيا : الموافقة على 
 ( من النيام األساسي : 5والمادة رقم ) 

( مـــــن  5لتنســـــيا والمـــــادة رقـــــم ) ( مـــــن عقـــــد ا 6نـــــص المـــــادة ) 
 النيام األساسي قبل التعديل:  

د.ك ) فقط  -/23,496,513حدد رأس مال الشركة بمبل   
ثالثة وعشرين مليونًا وأربعمائة وستة وتسعين ألفًا وخمسمائة وثالثة 

سهماً  234,965,130عشر دينارًا كويتيًا ال غير( موزع على 
وتسعمائة وخمسة وستين ألفًا ومائة  )مائتين وأربعة وثالثين مليوناً 

 وثالثين سهماً ال غير ( قيمة كل سهم مائة فلا وجميع األسهم نقدية.
( من النيام  5( من عقد التنسيا والمادة رقم )  6نص المادة ) 

 األساسي بعد التعديل :
د.ك )فقط إثنين  -/22,818,747حدد رأس مال الشركة بمبل  

ة وثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة وأربعين وعشرين مليونًا وثمانمائ
سهم )مائتين  228,187,470دينارًا كويتيًا الغير(. موزعا على 

وثمانية وعشرين مليونًا ومائة وسبعة وثمانين ألفًا وأربعمائة وسبعين 
 سهماً ال غير ( قيمة كل سهم مائة فلا وجميع األسهم نقدية .

 ( من عقد التنسيا 2دة )ثالثاً : الموافقة على تعديل الما
 ( من النيام األساسي :1والمادة )

( مــــــن النيــــــام 1( مــــــن عقــــــد التنســــــيا والمــــــادة )2نــــــص المــــــادة )
 األساسي قبل التعديل :

اســــــم الشــــــركة هــــــو : شــــــركة تمويــــــل اإلســــــكان  ) شــــــركة مســــــاهمة  
 كويتية مقفلة (.
( مــــــن النيــــــام 1( مــــــن عقــــــد التنســــــيا والمــــــادة )2نــــــص المــــــادة )

 التعديل : األساسي بعد
ــــــــل ) شــــــــركة  اســــــــم الشــــــــركة هــــــــو : يونيكــــــــاب لالســــــــتثمار والتموي

 مساهمة كويتية عامة (.
ــــــص المــــــادة ) ــــــديل ن ــــــى تع ــــــة عل ــــــا : الموافق ــــــن النيــــــام 10رابع ( م

 األساسي للشركة كالتالي:
 ( من النيام األساسي قبل التعديل 10نص المادة )

 "كل سهم يمول صاحبل الحق في حصة معادلة لحصة غيره بال
تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي األرباح المقتسمة على الوجل 

 المبين فيما بعد. "
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 ( من النيام األساسي بعد التعديل 10نص المادة )
كل سهم يمول صاحبل الحق في حصة معادلة لحصة غيره بال تمييز 
في ملكية موجودات الشركة وفي األرباح المقتسمة على الوجل 

 7القانون رقم  ويمضع تداول األسهم ألحكامالمبين فيما بعد. 
وما تصدره هيئة أسواق  المشار إليل والئحتل التنفيذية 2010لسنة 

 المال من قواعد بهذا الشنن. 
 كما يجوز للشركة أن تشتري أسهمها لحسابها في الحاالت اآلتية:

. أن يكون ذلك ب رض المحافية على استقرار سعر السهم، وبما 1
نسبة التي تحددها هيئة أسواق المال من مجموع أسهم ال يجاوز ال

 الشركة.
 . تمفيض رأس المال.2
 . عند استيفا( الشركة لدين مقابل هذه األسهم.3
 . أي حاالت أخرى تحددها الهيئة.4

وال تدخل األسهم المشتراة في مجموع أسهم الشركة في األحوال 
مال وفي جميع التي تتطلي تملك المساهمين نسبة معينة من رأس ال

المسائل الماصة باحتساب النصاب الالزم لصحة اجتماع الجمعية 
العامة، والتصويت على القرارات بالجمعية العامة على النحو الذي 

 تنيمل هيئة أسواق المال.
 ما يستجد من أعمال : -
تــــم الموافقة على اقتراح أحد المساهمين المالك لنسبة  -

مجلا اإلدارة مـــــــــن ) خمسة ( إلـــى % على زيادة أعضا( 16.88
 ) سبعة ( أعضــا( وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الممتصة .

 رئيا الجمعية العمومية غير العادية )المؤجلة(
 رئيا مجلا االدارة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة المسار للحلول والبرمجيات)ش.م.ك.م(

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة 
 31/3/2014هية في المالية المنت

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة المسار للحلول 
ظهرا من يوم  12:00والبرمجيات)ش.م.ك.م( في تمام الساعة 

بمقر وزارة التجارة والصناعة في  26/10/2016األربعا( الموافق 
( بحضور كل من السيد/ على الحمد 2332مجمع الوزارات قاعة )

ئيا الجمعية العامة والسيد/ طالل المزيني رئيا مجلا اإلدارة ور 
ممثل مراقي الحسابات )مكتي بدر الوزان وشركاه( والسيد/ ناصر 
المنيع ممثل )الشركة المليجية لحفظ االوراق المالية( والسيدة/ 
دالل المياط ممثل وزارة التجارة والصناعة. وبعد أن تم حصر نسبة 

لشركة أعلن رئيا % من رأسمال ا100حضور المساهمين بواقع 
الجمعية العامة عن توافر النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية 
العامة غير العادية. وافتتح رئيا مجلا اإلدارة االجتماع مرحبا 
بالحضور ومن ثم بدأ في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول 

أعمال الجمعية العامة غير العادية وقد اعتمدت الجمعية العامة 
 رات التالية:القرا

والمادة رقم  التنسيا( من عقد 5الموافقة على تعديل المادة رقم )
 ( من النيام االساسي كالتالي:4)

 النص قبل التعديل:
 األغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:

تسويق أنيمة الكمبيوتر )بما في ذلك األجهزة والمعدات  -1
 واألنيمة(.

ارات والقيام بالدراسات المتعلقة باألنيمة وأجهزة تقديم االستش -2
 الكمبيوتر.

 تطوير وتطبيق أنيمة الكمبيوتر. -3
 تنفيذ األنيمة الجاهزة. -4
 بيع أجهزة الكمبيوتر واالتصاالت. -5
 استيراد وتصدير وإعادة تصدير أجهزة الكمبيوتر واالتصاالت. -6
راضها. ويكون القيام باألعمال التي تساعدها على تحقيق أغ -7

للشركة مباشرة األعمال السابق ذكرها والتي ال تقوم على التعامل بالربا 
والمحرمات أي بما ال يتعارض وأحكام الشريعة االسالمية في دولة 
الكويت وفي المارا بصفة أصلية أو بالوكالة. ويجوز للشركة أن تكون 

أعماال  لها مصلحة  أو أن تشترك بني وجل مع الهيئات التي تزاول
شبيهة بنعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو 

 في المارا ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.
 النص بعد التعديل:

 األغراض التي أسست من أجلها الشركة هي بما يلي:
تسويق أنيمة الكمبيوتر )بما في ذلك األجهزة والمعدات  -1

 واألنيمة(.
تقديم االستشارات والقيام بالدراسات المتعلقة باألنيمة وأجهزة  -2

 الكمبيوتر.
 تطوير وتطبيق وصيانة أنيمة الكمبيوتر. -3
 تنفيذ األنيمة الجاهزة. -4
 بيع أجهزة الكمبيوتر واالتصاالت. -5
 استيراد وتصدير وإعادة تصدير أجهزة الكمبيوتر واالتصاالت. -6
ويكون  ي تساعدها على تحقيق أغراضها.القيام باألعمال الت -7

للشركة مباشرة تلك األعمال في دولة الكويت وفي المارا بصفة 
أصلية أو بالوكالة. ويجوز لها ان تمارس أعماال مشابهة أو مكملة أو 

 الزمة أو مرتبطة بنغراضها المذكورة.
القيام بالتعامل مع كافة االطراخ ذات الصلة بجميع انواع  -8

 .المعامالت
 ( من النيام االساسي كالتالي:11الموافقة على تعديل المادة رقم )

 النص قبل التعديل:
لما كانت جميع أسهم الشركة إسمية فإن آخر مالك لها مقيد اسمل 
في سجل الشركة يكون هو وحده صاحي الحق في قبض المبال  
المستحقة عن السهم سوا( كانت في االرباح أو نصيبا في ملكية 

 ت الشركة.موجودا
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 النص بعد التعديل:
لما كانت االسهم إسمية فإن اخر مالك لها مقيد اسمل في سجل 
الشركة يكون هو وحده صاحي الحق في قبض المبال  المستحقة 
عن السهم سوا( كانت في االرباح أو نصيبا في ملكية موجودات 

 الشركة.
ويكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة وتقيد فيل 

ما( المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد االسهم المملوكة لكل أس
منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم  ويتم التنشير في سجل 
المساهمين بني ت ييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيل وفقا لما 
تتلقاه الشركة او وكالة المقاصة من بيانات ولكل ذي شنن ان يطلي 

 ة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.من الشركة او وكال
 ( من النيام االساسي كالتالي:12الموافقة على تعديل المادة رقم )

 النص قبل التعديل:
ال يجوز زيادة رأس المال اال إذا كانت اقساط االسهم قد دفعت  
كاملة وال يجوز إصدار األسهم الجديدة بنقل من قيمتها اإلسمية 

لك أضيل الفرق حتما إلى االحتياطي وإذا صدرت بنكثر من ذ
القانوني بعد وفا( مصروفات اإلصدار. ولكل مساهم األولوية في 

بحصة من األسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمل وتمنح  االكتتاب
لممارسة حق األولوية مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر دعوة 

 المساهمين لذلك.
 النص بعد التعديل:

س المال المصرح بل إال إذا كانت األسهم األصلية ال يجوز زيادة رأ
قد دفعت كاملة ويجوز للجمعية العامة غير العادية ان تفوض مجلا 
اإلدارة في تحديد تاريخ تنفيذه على إنل يجوز بقرار من مجلا إدارة 
الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح بل 

قد تم سداده بالكامل. وال يجوز على أن يكون رأس المال المصدر 
 إصدار األسهم الجديدة بنقل من قيمتها اإلسمية.

إذا كانت قيمة األسهم األصلية قد دفعت بالكامل يجوز بقرار  
يصدر من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الجهات الرقابية 
زيادة رأسمال الشركة المصرح بل وذلك بنا( على اقتراح مسبي من 

ا اإلدارة وتقرير من مراقي الحسابات في هذا الشنن على أن مجل
 يتضمن القرار الصادر بزيادة رأس المال مقدار وطرق الزيادة. 

اذا تقرر زيادة رأسمال الشركة ولم يمارس بعض المساهمين حق 
أولوية االكتتاب في أسهم زيادة رأس المال يتم تمصيص االسهم 

لك من مساهمي الشركة فإن غير المكتتي فيها لمن يرغي في ذ
تجاوزت طلبات االكتتاب عدد األسهم المطروحة تم تمصيصها 
على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا بل. وفي جميع األحوال التي ال يتم 
االكتتاب فيها في كامل األسهم الجديدة جاز لمجلا اإلدارة أن 
يقوم بتمصيص األسهم غير المكتتي فيها لمساهمين جدد وتعتبر 

ألسهم الجديدة غير المكتتي فيها مل اة بقوة القانون. يجي على ا
المساهم قبل التصرخ في أسهمل إخطار الشركة بشروط البيع وال 

أيام على تاريخ  10يكون التصرخ في األسهم نافذا إال بعد انقضا( 
اإلخطار دون أن يتقدم أي من المساهمين بطلي شرا( األسهم. فإذا 

لشرا( األسهم تعين أن يتم ذلك بالسعر الوارد تقدم أحد المساهمين 
 بشروط البيع. 

 ( من النيام االساسي كالتالي:13الموافقة على تعديل المادة رقم )
 النص قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلا إدارة مؤلل من خمسة أعضا( تعين منهم 
الجهة أو الجهات التي يحق لها أن تعين بنسبة ما تملكل في رأس 

 15من قانون الشركات التجارية رقم  142لمال بموجي المادة ا
 وينتمي االعضا( الباقون بالتصويت السري. 1960لسنة 

 النص بعد التعديل:
يتولى إدارة الشركة مجلا إدارة مؤلل من ثالثة أعضا( وال تدخل 
العضوية في مجلا إدارة الشركة ضمن الحد االقصى لعدد 

كون رئيسا لمجلا إدارة اكثر من ويجوز للشمص أن ي العضويات.
شركة مساهمة مقفلة، كما يجوز أن يكون للشركة رئيا تنفيذي من 
بين أعضا( مجلا اإلدارة أو من غيرهم، ويجوز لعضو مجلا 

في المجلا  عضويتلاإلدارة التصرخ في اسهمل بالشركة اثنا( 
وذلك دون االخالل بقيود التصرخ في االسهم المنصوص عليها في 

وتعديالتل والئحتل التنفيذية أو عقد  2016لسنة  1نون رقم القا
 الشركة.

 ( من النيام االساسي كالتالي:14الموافقة على تعديل المادة رقم )
 النص قبل التعديل:

 مدة عضوية مجلا اإلدارة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
 النص بعد التعديل:

د وإذا تعذر مدة عضوية مجلا اإلدارة ثالث سنوات قابلة للتجدي
انتماب مجلا إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر 
المجلا القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال األسباب 

 وانتماب مجلا إدارة جديد.
 ( من النيام االساسي كالتالي:15الموافقة على تعديل المادة رقم )

 النص قبل التعديل:
مالكا بصفتل الشمصية أو  يشترط في عضو مجلا اإلدارة أن يكون

أن يكون الشمص المعنوي الذي يمثلل مالكا  لعدد من االسهم ال 
بالمائة من رأس المال اي   1دينار كويتي او  7500تقل قيمتها عن 

القيمتين اقل فاذا كان العضو وقت انتمابل ال يملك او يمثل هذا 
مالكا العدد من االسهم وجي عليل خالل شهر من انتمابل ان يكون 

لل وإال سقطت عضويتل ويكون الشمص المعنوي او االعتباري 
 مسئوال عن أعمال ممثلل تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.

 النص بعد التعديل:
 يجي أن تتوافر في المرشح لعضوية مجلا االدارة الشروط التالية:

 أن يكون العضو متمتعا بنهلية التصرخ. -1
ليل في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أال يكون قد سبق الحكم ع -2

أو في جريمة إفالس بالتقصير او التدليا او جريمة مملة بالشرخ 
أو االمانة او بعقوبة مقيدة للحرية بسبي ممالفتل ألحكام القانون 

 ما لم يكن قد رد إليل اعتباره. 2016لسنة  1رقم 
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فيما عدا اعضا( مجلا االدارة المستقلين يجي أن يكون  -3
كا بصفة شمصية او أن يكون الشمص الذي يمثلل او الجهة مال

 التي يمثلها مالكة لعدد من اسهم الشركة.
واذا فقد عضو مجلا االدارة أيا من الشروط المتقدمة زالت عنل 

 صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.
 ( من النيام االساسي كالتالي:16الموافقة على تعديل المادة رقم )

 التعديل: النص قبل
ال يجوز لرئيا مجلا االدارة او احد أعضا( هذا المجلا ان 
يكون تاجرا في تجارة مشابهة او منافسة لتجارة الشركة او ان تكون 
لل مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع 
الشركة أو لحسابها او ان تكون لل مصلحة تتعارض مع مصالح 

يكن شي( من ذلك بترخيص خاص من الجمعية العامة الشركة ما لم 
.وال يجوز ألي من هؤال( أن يشترك في ادارة شركة مشابهة أو 

من أعضائل   أليمنافسة للشركة وال يجوز لرئيا مجلا االدارة او 
ولو كان ممثال لشمص اعتباري ان يست ل المعلومات التي وصلت 

او ل يره. كما ال يجوز اليل بحكم منصبل بالحصول على فائدة لنفسل 
 لل بيع او شرا( اسهم الشركة طوال مدة عضويتل في مجلا االدارة.

 النص بعد التعديل:
ال يجوز أن يكون لمن لل ممثل في مجلا االدارة او لرئيا أو احد 
اعضا( مجلا االدارة او احد اعضا( االدارة التنفيذية او ازواجهم 

مباشرة او غير مباشرة في او اقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة 
العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة او لحسابها إال اذا كان ذلك 

 بترخيص يصدر عن الجمعية  العامة العادية للشركة.
وال يجوز لرئيا أو عضو مجلا االدارة ولو كان ممثال لشمص 
طبيعي او اعتباري  ان يست ل المعلومات التي وصلت إليل بحكم 

لحصول على فائدة لنفسل او ل يره وال يجوز لرئيا منصبل في ا
من اعضا( المجلا ان يجمع بين عضوية  أليمجلا االدارة او 

مجلا ادارة شركتين متنافستين او ان يشترك في اي عمل من  شننل 
منافسة الشركة او ان يتجر لحسابل او لحساب غيره في احد فروع 

ان تطالبل بالتعويض او النشاط الذي تزاولل الشركة واال كان لها 
باعتبار العمليات التي زاولها لحسابل كننها أجريت لحساب الشركة 

 ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة.
 ( من النيام االساسي كالتالي:17الموافقة على تعديل المادة رقم )

 النص قبل التعديل:
ل من كان حائزا إذا ش ر مركز عضو في مجلا اإلدارة خلفل في

ألكثر االصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلا 
( من هذا 13اإلدارة في آخر انتماب مع مراعاة أحكام المادة )

النيام. أما إذا بل ت المراكز الشاغرة ربع المراكز االصلية أو لم 
يوجد من تتوافر بل الشروط فإنل يتيعن على مجلا اإلدارة دعوة 

العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ ش ر آخر مركز الجمعية 
لتنتمي من يمأل المراكز الشاغرة وفي جميع هذه األحوال يكمل 

 العضو الجديد مدة سلفل فقط.

 النص بعد التعديل:
إذا ش ر مركز عضو في مجلا اإلدارة خلفل فيل من كان حائزا على 

ضوية مجلا أكثر االصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بع
اإلدارة واذا قام مانع لديل خلفل من يليل. اما اذا بل ت المراكز 
الشاغرة ربع المراكز االصلية فإنل يتيعن على مجلا اإلدارة دعوة 
الجمعية العامة للمساهمين لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ ش ر 

.وفي جميع األحوال  آخر مركز وتنتمي من يمأل المراكز الشاغرة
 لعضو الجديد مدة سلفل فقط.يكمل ا

 ( من النيام االساسي كالتالي:18الموافقة على تعديل المادة رقم )
 النص قبل التعديل:

ينتمي مجلا اإلدارة باالقتراع السري رئيسًا ونائبا للرئيا لمدة 
ثالث سنوات للمجلا على ان ال يزيد على مدة عضويتهما 

ذي يمثل الشركة لدي بمجلا اإلدارة .ورئيا مجلا اإلدارة هو ال
القضا( وامام ال ير وعليل تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلا 

 ويقوم نائي الرئيا بمهام الرئيا عند غيابل أو قيام مانع بل.
 النص بعد التعديل:

ينتمي مجلا اإلدارة باالقتراع السري رئيسا للمجلا ونائباً 
ها مع ال ير للرئيا ويمثل رئيا المجلا إدارة الشركة في عالقت

وأمام القضا( إلى جاني االختصاصات األخرى المبينة بالعقد ويعتبر 
توقيعل كتوقيع مجلا اإلدارة في عالقة الشركة بال ير وعليل تنفيذ 
قرارات المجلا وأن يتقيد بتوصياتل ويحل نائي الرئيا محل 

 الرئيا عند غيابل أو قيام مانع لديل من ممارسة اختصاصاتل.
 ( من النيام االساسي كالتالي:19لى تعديل المادة رقم )الموافقة ع

 النص قبل التعديل:
يجوز لمجلا اإلدارة ان يعين من بين اعضائل عضوا منتدبا لإلدارة 
او اكثر ويحدد المجلا صالحياتهم ومكافآتهم ويجوز لمجلا 

 االدارة أن يعين مديرا عاما للشركة ويحدد اختصاصاتل ومكافآتل.
 عديل:النص بعد الت

يحدد مجلا اإلدارة ممصصات وصالحيات الرئيا التنفيذي في 
إدارة الشركة وفي التوقيع عن الشركة. وال يجوز الجمع بين منصبي 
رئيا مجلا اإلدارة والرئيا التنفيذي. كما يعين المجلا أمين سر 

 لمجلا اإلدارة من موظفي الشركة.
 االساسي كالتالي:( من النيام 20الموافقة على تعديل المادة رقم )

 النص قبل التعديل:
يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيا مجلا 
اإلدارة أو نائبل و أعضا( مجلا اإلدارة المنتدبين بحسي 
الصالحيات المحددة لهم من مجلا اإلدارة أو اي عضو آخر 

 يفوضل مجلا اإلدارة لهذا ال رض.
 النص بعد التعديل:
ع عن الشركة على انفراد  كل من رئيا مجلا يملك حق التوقي

اإلدارة أو نائبل بحسي الصالحيات المحددة لهم من مجلا 
 اإلدارة او اي عضو آخر يفوضل مجلا االدارة لهذا ال رض.

 ( من النيام االساسي كالتالي:21الموافقة على تعديل المادة رقم )
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 النص قبل التعديل:
سنة على األقل بناً( على دعوة  يجتمع مجلا اإلدارة أربع مرات كل

من رئيسل ويجتمع أيضا اذا طلي إليل ذلك اثنان من أعضائل على 
االقل ويكون اجتماع المجلا صحيحا بحضور اغلبية اعضائل وال 

 يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلا او التمرير.
 النص بعد التعديل:

السنة المالية يجتمع مجلا اإلدارة ست مرات على األقل خالل 
الواحدة بنا( على دعوة من رئيسل ويجتمع ايضا اذا طلي إليل ذلك 
اثنان من اعضائل على االقل وال يكون االجتماع صحيحًا إال اذا 
حضره نصل عدد األعضا( على أن ال يقل عدد الحاضرين عن 
عضوين. ويجوز االجتماع باستمدام وسائل االتصال الحديثة واتماذ 

رير بموافقة جميع األعضا( وال يجوز الحضور بالوكالة قرارات بالتم
 في اجتماعات مجلا االدارة.

 ( من النيام االساسي كالتالي:22الموافقة على تعديل المادة رقم )
 النص قبل التعديل:

تصدر قرارات مجلا االدارة بنغلبية األعضا( الحاضرين فإذا 
سجل خاص  تساوت االصوات رجح الجاني الذي فيل الرئيا ويعد

تثبت فيل محاضر جلسات المجلا ويوقعل الرئيا ويجوز للعضو 
 المعارض أن يطلي تسجيل رأيل.

 النص بعد التعديل:
تصدر قرارات مجلا اإلدارة بنغلبية االعضا( الحاضرين فإذا 
تساوت االصوات رجح الجاني الذي فيل الرئيا وتدون محاضر 

االعضا( الحاضرين  اجتماعات مجلا االدارة وتوقع من قبل جميع
وأمين سر المجلا وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتمذه 

 المجلا أن يثبت اعتراضل في محضر االجتماع.
 ( من النيام االساسي كالتالي:23الموافقة على تعديل المادة رقم )

 النص قبل التعديل:
إذا تملل أحد أعضا( المجلا عن الحضور ثالث جلسات متتالية 

 شروع جاز اعتباره مستقيال بقرار من مجلا اإلدارة.بدون عذر م
 النص بعد التعديل:

على جميع أعضا( مجلا اإلدارة أن يحضروا أربعة اجتماعات 
 أعضا(لمجلا االدارة في السنة على االقل  فإذا تملل احد 

مجلا االدارة عن حضور ثالث جلسات متتالية بدون عذر مشروع 
 در من مجلا اإلدارة.جاز اعتباره مستقيال بقرار يص

 ( من النيام االساسي كالتالي:25الموافقة على تعديل المادة رقم )
 النص قبل التعديل:

لمجلا االدارة أوسع السلطات إلدارة الشركة والقيام بجميع 
األعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا ألغراضها، وال يحد من 

النيام أو قرارات هذه السلطة إال ما نص عليل القانون أو هذا 
 الجمعية العامة.

 النص بعد التعديل:
لمجلا االدارة أوسع السلطات إلدارة الشركة والقيام بجميع 
األعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا ألغراضها وال يحد من هذه 
السلطة إال ما نص عليل القانون أو هذا النيام أو قرارات الجمعية 

ة بيع عقارات الشركة او رهنها و عقد العامة ويجوز لمجلا االدار 
 الكفاالت واالقتراض و الصلح و التحكيم و التبرعات.

 ( من النيام االساسي كالتالي:28الموافقة على تعديل المادة رقم )
 النص قبل التعديل:

كانت صفتها   أياتوجل الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العامة 
مساهم على ورقة الدعوة بكتي مسجلة او بالتوقيع الشمصي من ال

على االقل ويجي أن  بنسبوعقبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية 
تتضمن الدعوة جدول االعمال ويضع المؤسسون جدول اعمال 
الجمعية العامة منعقدة بصفة تنسيسية ويضع مجلا االدارة جدول 

 اعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية او غير عادية.
 ديل:النص بعد التع

توجل الدعوة الى حضور اجتماع الجمعية العامة متضمنة جدول 
 االعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع بنحد الطرق التالية:

خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المساهمين قبل الموعد  -1
 المحدد النعقاد االجتماع بنسبوعين على األقل.

عالن اإلعالن ويجي أن يحصل اإلعالن مرتين على ان يتم اإل -2
نشر  في المرة الثانية بعد مضى مدة ال تقل عن سبعة أيام من تاريخ

 اإلعالن االول وقبل انعقاد االجتماع بسبعة أيام على األقل.
تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين او من ينوب عنهم قانونا  -3

قبل موعد االجتماع بيوم على األقل ويؤشر على صورة الدعوة بما 
 يفيد االستالم.

ي وسيلة اخرى من وسائل االتصال الحديثة المبينة بالالئحة أ -4
 التنفيذية لقانون الشركات.

 ( من النيام االساسي كالتالي:29الموافقة على تعديل المادة رقم )
 النص قبل التعديل:

في االحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة  بنا( على طلي 
ة التجارة والصناعة يضع المساهمين او مراقبي الحسابات او وزار 

جدول األعمال من طلي انعقاد الجمعية وال يجوز بحث أي مسنلة 
 غير مدرجة في جدول االعمال.

 النص بعد التعديل:
في االحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة  بنا( على طلي 
المساهمين او مراقبي الحسابات او وزارة التجارة والصناعة يضع 

من طلي انعقاد الجمعية وال يجوز للجمعية العامة جدول األعمال 
مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول االعمال اال اذا كانت من 
االمور الطارئة التي طرأت بعد إعداد الجدول او تكشفت في أثنا( 
االجتماع او اذا طلبت ذلك احدى الجهات الرقابية او مراقي 

كون خمسة بالمائة من الحسابات او عدد من المساهمين الذين يمل
رأسمال الشركة. واذا تبين اثنا( المناقشة عدم كفاية المعلومات 
المتعلقة بالمسائل المعروضة تعين تنجيل االجتماع مدة ال تزيد عن 
عشرة أيام عمل اذا طلي ذلك عدد من المساهمين يمثلون ربع 
اسهم رأسمال الشركة وينعقد االجتماع دون الحاجة الى اجرا(ات 

 يدة للدعوة.جد
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 ( من النيام االساسي كالتالي:31الموافقة على تعديل المادة رقم )
 النص قبل التعديل:

لكل مساهم عدد من األصوات يعادل عدد اسهمل ويجوز التوكيل 
في حضور االجتماع ويمثل القصر والمحجورين النائبون عنهم 

و عضو ان يشترك في التصويت عن نفسل ا أليقانونيا. وال يجوز 
عن من يمثلل قانونيا في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة لل او 

 بمالخ بينل وبين الشركة.
 النص بعد التعديل:

لكل مساهم عدد من االصوات يعادل عدد اسهمل ويحق لكل 
مساهم مسجل بالسجل الماص  لدى وكالة المقاصة حضور 

قصر الجمعية العامة ويجوز التوكيل في حضور االجتماع ويمثل ال
والمحجورين النائبون عنهم قانونيا ويجوز للمساهم ان يقوم بمنح 
التوكيل عنل كتابة لمساهم آخر من غير اعضا( مجلا االدارة من 
موظفي الشركة او من غيرهم لحضور اجتماع الجمعية العامة وذلك 
بمقتضى توكيل رسمي خاص من وزارة العدل او تفويض تعده الشركة 

عضو ان يشترك في التصويت عن نفسل  أليوز لهذا ال رض. وال يج
او عن من يمثلل قانونيا في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة لل او 

 بمالخ بينل وبين الشركة.
 ( من النيام االساسي كالتالي:35الموافقة على تعديل المادة رقم )

 النص قبل التعديل:
لسنة بنا( على تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على االقل في ا

دعوة من مجلا االدارة خالل ثالثة اشهر من انتها( السنة المالية 
للشركة ولمجلا االدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك ويتعين 
عليل دعوتها كلما طلي إليل ذلك عدد من المساهمين يملكون ما ال 
يقل عن عشر رأسمال الشركة كما تنعقد الجمعية العامة ايضا اذا ما 

 طلبت ذلك وزارة التجارة والصناعة.
 النص بعد التعديل:

تنعقد الجمعية العامة العادية بنا( على دعوة من مجلا اإلدارة 
خالل ثالثة اشهر من انتها( السنة المالية وذلك في الزمان والمكان 
اللذين يعينهما مجلا االدارة ولمجلا االدارة ان يدعو هذه 

دعت الضرورة الى ذلك وعلى مجلا  الجمعية العامة لالجتماع كلما
االدارة ان يوجل دعوة للجمعية لالجتماع بنا( على طلي مسبي من 
عدد من المساهمين يملكون ما ال يقل عن عشر رأسمال الشركة او 
بنا( على طلي مراقي الحسابات وذلك خالل خمسة عشر يوما من 

جتماع تاريخ الطلي. ويعد جدول االعمال الجهة التي تدعو الى اال
ويجي اخطار وزارة التجارة والصناعة كتابيا بميعاد ومكان االجتماع 
قبل انعقاده بسبعة ايام عمل على االقل وذلك لحضور ممثلها وال 

 يترتي على عدم حضور ممثل الوزارة بعد إخطاره بطالن االجتماع.
 ( من النيام االساسي كالتالي:38الموافقة على تعديل المادة رقم )

 بل التعديل:النص ق
تناقش الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقرير مجلا اإلدارة 
وتقرر ما تراه في شننل والنير في تقرير مراقبي الحسابات وتقرير 
وزارة التجارة والصناعة إن وجد وتنتمي اعضا( مجلا اإلدارة 

 وتعين مراقبي حسابات للسنة المالية المقبلة وتحدد اتعابهم .

 تعديل:النص بعد ال
مع مراعاة أحكام القانون تمتص الجمعية العامة العادية في 
اجتماعها السنوي باتماذ قرارات بالمسائل التي تدخل في 

 :يما يلاختصاصاتها وعلى وجل المصوص 
تقرير مجلا االدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة  -1

 المالية المنتهية.
 مالية للشركة.تقرير مراقي الحسابات عن البيانات ال -2
تقرير أية ممالفات رصدتها الجهات الرقابية واوقعت بشننها  -3

 جزا(ات على الشركة.
 الموافقة على البيانات المالية للشركة. -4
 بشان توزيع االرباح. اإلدارةالموافقة على اقتراحات مجلا  -5
 إبرا( ذمة اعضا( مجلا اإلدارة. -6
 افنتهم.انتماب اعضا( مجلا االدارة او عزلهم  وتحديد مك -7
تعيين مراقي حسابات الشركة وتحديد أتعابل أو تفويض مجلا  -8

 االدارة في ذلك.
 تعيين هيئة الرقابة الشرعية وسماع تقرير تلك الهيئة.  -9

 تقرير التعامالت التي تمت او ستتم مع األطراخ ذات الصلة. -10
 ( من النيام االساسي كالتالي:39الموافقة على تعديل المادة رقم )

 التعديل:النص قبل 
تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بنا( على دعوة من مجلا 
االدارة او بنا( على طلي  من مساهمين يملكون ما ال يقل عن ربع 
اسهم الشركة وفي هذه الحالة يجي على مجلا االدارة أن يدعو 

 الجمعية العامة خالل شهر من تاريخ وصول الطلي إليل.
 النص بعد التعديل:

الجمعية العامة غير العادية بنا( على دعوة من مجلا اإلدارة   تجتمع
أو بنا( على طلي مسبي من مساهمين يمثلون خمسة عشر بالمائة 
من رأسمال الشركة المصدر او من وزارة التجارة والصناعة ويجي 
على مجلا االدارة ان يدعو الجمعية العامة غير العادية لالجتماع 

 ريخ تقديم الطلي.خالل ثالثين يوما من تا
وإذا لم يقم مجلا االدارة بدعوة الجمعية العامة خالل المدة  

المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم الوزارة بالدعوة لالجتماع 
خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ انتها( المدة المشار إليها في 

 الفقرة السابقة.
 االساسي كالتالي: ( من النيام40الموافقة على تعديل المادة رقم )

 النص قبل التعديل:
المسائل التالية ال تنيرها إال الجمعية العامة منعقدة بصفة غير 

 عادية:
 تعديل عقد التنسيا والنيام االساسي للشركة. -1
بيع كل المشروع الذي قامت بل الشركة او التصرخ فيل بني  -2

 وجل آخر.
 حل الشركة او اندماجها في شركة او هيئة اخرى. -3
 ض رأسمال الشركة.تمفي -4

وكل تعديل لنيام الشركة ال يكون نافذا إال بعد موافقة وزارة التجارة 
 والصناعة.
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 النص بعد التعديل:
العادية في  مع مراعاة احكام القانون تمتص الجمعية العامة غير

اجتماعها السنوي باتماذ قرارات بالمسائل التي تدخل في 
 يلي: اختصاصاتها وعلى وجل المصوص ما

 عديل عقد تنسيا الشركة او نيامها االساسي.ت -1
بيع كل المشروع الذي قامت من أجلل الشركة او التصرخ فيل  -2

 بني وجل آخر.
 حل الشركة او اندماجها او تحولها او انقسامها. -3
 الشركة. رأسمالزيادة او تمفيض  -4

وكل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية  ال يكون نافذا إال 
الجهات الرقابية و اتماذ اجرا(ات الشهر الماصة بقيد  بعد موافقة

.ويجي  التعديالت في السجل التجاري ونشرها في الجريدة الرسمية
الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة إذا كان القرار متعلقا 

فيما عدا زيادة رأس المال عن  رأسمالهاباسم الشركة او اغراضها او 
ارباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة  طريق اصدار اسهم مقابل

 احتياطاتها الجائز استعمالها إلى رأس المال.
 ( من النيام االساسي كالتالي:46الموافقة على تعديل المادة رقم )

 النص قبل التعديل:
 توزع األرباح الصافية على الوجل اآلتي:

% )عشرة بالمائة( تمصص لحساب االحتياطي 10أوال: تقتطع 
ي ويجوز للجمعية العامة وقل هذا االقتطاع إذا زاد اإلجبار 

 االحتياطي اإلجباري على نصل رأسمال الشركة.
% )خمسة بالمائة( تمصص لحساب مؤسسة 5ثانيا: تقتطع 

 12الكويت للتقدم العلمي الصادر بها المرسوم المؤرخ 
 . 1976ديسمبر

ثالثا: تقتطع نسبة مئوية تمصص لحساب االحتياطي االختياري 
يقترحها مجلا االدارة وتوافق عليل الجمعية العامة ويوقل هذا 
االقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بنا( على اقتراح مجلا 

 االدارة.
رابعا: يقتطع جز( من االرباح بنا( على اقتراح مجلا اإلدارة وتقرره 

المترتبة على الشركة بموجي  االلتزاماتالجمعية العامة لمواجهة 
 نين العمل وال يجوز توزيع هذه األموال على المساهمين.قوا

خامسا: يقتطع المبل  الالزم لتوزيع حصة أولى من األرباح قدرها 
%( خمسة في مائة للمساهمين يحددها مجلا اإلدارة وتقرها 5)

 الجمعية العامة.
سادسا: يقتطع بعد ما تقدم مبل  تقرره الجمعية العامة العادية بحيث 

%( عشرة بالمائة من الباقي يمصص لمكافآت 10ن )ال يزيد ع
 مجلا اإلدارة.

سابعا : يوزع الباقي من األرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة 
إضافية في األرباح أو يرحل بنا( على اقتراح مجلا اإلدارة إلى 
السنة المقبلة أو يمصص إلنشا( مال احتياطي عام أو مال 

 لالستهالك غير عاديين.

 د التعديل:النص بع
 توزع األرباح الصافية على الوجل اآلتي:

أوال: يقتطع سنويا من األرباح غير الصافية نسبة مئوية  يحددها 
مجلا اإلدارة بعد أخذ رأي مراقي الحسابات الستهالك موجودات 

عويض عن نزول قيمتها وتستعمل هذه األموال لشرا( الشركة أو الت
أو إلصالحها وال يجوز توزيع هذه  المواد واآلالت والمنشآت الالزمة

 األموال على المساهمين.
ثانيا: يجي على الجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من 

المترتبة على الشركة بموجي قوانين  تااللتزامااألرباح لمواجهة 
والزكاة والضرائي. ويجوز إنشا(  االجتماعيةالعمل والتنمينات 

 الشركة ومستمدميها.صندوق خاص لمساعدة عمال 
ثالثا: يقتطع سنويا بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بنا( على 

% )عشرة بالمائة( من 10اقتراح مجلا اإلدارة نسبة ال تقل عن 
األرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة. ويجوز للجمعية 

مال وقل هذا االقتطاع إذا زاد االحتياطي االجباري على نصل رأس
الشركة المصدر. وال يجوز استمدام االحتياطي االجباري إال في 
ت طية خسائر الشركة أو لتنمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ال 
تزيد على خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي 
ال تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة وذلك بسبي عدم 

اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من األرباح. وجود احتياطي 
ويجي أن يعاد الى االحتياطي اإلجباري ما اقتطع منل عندما تسمح 
بذلك أرباح السنوات التالية مالم يكن هذا االحتياطي يزيد على 

 نصل رأس المال المصدر.
رابعا: يجوز أن يقتطع سنويا بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية 

% )عشرة 10اقتراح مجلا اإلدارة نسبة ال تزيد على  بنا( على
بالمائة( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يمصص 

 لألغراض التي تحددها الجمعية.
% )واحد بالمائة( من صافي أرباح الشركة 1خامسا: يقتطع 

يمصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الصادر بها 
 .1976بر ديسم 12المرسوم المؤرخ 

سادسا: يجوز للجمعية العامة بنا( على اقتراح مجلا اإلدارة أن 
توزع في نهاية السنة المالية أرباحا على المساهمين ويشترط لصحة 
هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية ووفقا للمبادئ المحاسبية 

 المتعارخ عليها وأال يما هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.
: ال يجوز تقدير مجموع مكافآت رئيا وأعضا( مجلا سابعا

% )عشرة بالمائة( من الربح الصافي بعد 10اإلدارة بنكثر من 
% 5استنزال االستهالك واالحتياطيات وتوزيع ربح ال يقل عن 

)خمسة بالمائة( من رأس المال على المساهمين)ويجوز االتفاق على 
تزيد على ستة آالخ نسبة أعلى( ويجوز توزيع مكافآت سنوية ال 

دينار لرئيا مجلا اإلدارة ولكل عضو من أعضا( هذا المجلا 
من تاريخ تنسيا الشركة لحين تحقيق األرباح التي تسمح لها بتوزيع 
المكافآت وفقا لما نصت عليل الفقرة السابقة. ويجوز بقرار يصدر 
عن الجمعية العامة للشركة استثنا( عضو مجلا اإلدارة المستقل 

لحد االعلى للمكافآت المذكورة )إذا كان في الشركة أعضا( من ا



 م13/11/2016 -هـ  1438 فرص 13 األحد                  66                 والستون    الثانيةالسنة  1314الكويت اليوم العدد 

مستقلون( . ويلتزم مجلا اإلدارة بتقديم تقرير سنوي  يعرض على 
الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليل على أن يتضمن على 
وجل دقيق بيانا مفصال عن المبال  والمنافع والمزايا التي حصل 

 كانت طبيعتها ومسماها.عليها مجلا اإلدارة أيا  
 ( من النيام االساسي كالتالي:48الموافقة على تعديل المادة رقم )

 النص قبل التعديل:
يستعمل المال االحتياطي بنا( على قرار مجلا االدارة فيما يكون 

االجباري على  االحتياطياوفى بمصالح الشركة. وال يجوز توزيع 
توزيع أرباح على المساهمين  المساهمين وإنما يجوز استعمالل لتنمين

% )خمسة بالمائة( في السنوات التي ال تسمح فيها 5تصل إلى 
أرباح الشركة بتنمين هذا الحد وإذا زاد االحتياطي االجباري على 
نصل رأسمال الشركة جاز للجمعية أن تقرر استعمال ما زاد على 

 هذا الحد في الوجوه التي تراها لصالح الشركة ومساهميها.
 نص بعد التعديل:ال

 .من النيام األساسي 48إل ا( المادة 
 ( من النيام االساسي كالتالي:52الموافقة على تعديل المادة رقم )

 النص قبل التعديل:
وتعديالتل في  1960( لسنة 15تطبق أحكام قانون الشركات رقم )

 كل ما لم يرد بشننل نص خاص في عقد التنسيا او هذا النيام.
 عديل:النص بعد الت

والماص بإصدار  2016لسنة  1تطبق أحكام المرسوم بقانون رقم 
قانون الشركات وتعديالتل والئحتل التنفيذية في كل ما لم يرد بشننل 

 نص خاص في عقد الشركة. 
ظهراً  12:30تمام الساعة  فيهذا وقد اختتمت الجلسة أعمالها 

المدرجة  بعد مناقشة واتماذ القرارات المالئمة بشنن الموضوعات
 على جدول األعمال.

 رئيا مجلا اإلدارة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة كي جي إل لوجستيك )ش.م.ك.ع(
 

 محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية 
عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة كي جي إل 
لوجستيك )ش.م.ك.ع( اجتماعها في يوم االربعا( الموافق 

عشرة والنصل ظهراً في مقر بتمام الساعة الحادية  26/10/2016
تقاطع  -( 1قطعة ) –الشركة الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية 

مقابل وزارة التربية، برئاسة  -طريق الجهرا( مع جسر ال زالي
 رئيا مجلا اإلدارة. -الدكتور/ جعفر محمد علي 

 وبحضور ُكِل من:
الدكتور/ علي إسماعيل دشتي نائي رئيا مجلا اإلدارة  -1

 ا التنفيذي.والرئي
 السيد/ عبد العزيز الضبيبي ممثل وزارة التجارة والصناعة. -2

وبعد أن أعلن السيد/ رئيا الجمعية عن توافر النصاب القانوني 
لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية بحضور مساهمين 

%( من إجمالي 80,38)باألصالة والوكالة( يمثلون ما نسبتل )
 سهم. 591,252,060ل  األسهم الحرة التي تب

افتتح السيد/ رئيا الجمعية االجتماع مرحبا بالسادة الحضور، ثم 
أعقي ذلك مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية 

 العامة غير العادية بنداً بنداً، واتمذت بشننها القرارات التالية:
 60,613,740أواًل : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 

ك )ستون مليونًا وستمائة وثالثة عشر ألفًا وسبعمائة وأربعون ديناراً  د.
د.ك )ستة وستون مليونًا وستمائة  66,675,114كويتياً( إلى مبل  

وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وأربعة عشر دينارًا كويتيًا( نتيجة إصدار 
% من رأس المال 10سهم تمثل نسبة  60,613,740عدد 

سهم( توزع كنسهم  100سهم لكل  10اقع المصدر والمدفوع )بو 
منحة مجانية على السادة المساهمين المسجلين في سجالت 
الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم، كل بنسبة 
ما يمتلكل من أسهم الشركة مع ت طية قيمة هذه الزيادة من حساب 

سور األرباح والمسائر وتفويض مجلا اإلدارة في التصرخ بك
 األسهم الناتجة عنها.

( من عقد التنسيا 6ثانيًا : الموافقة على تعديل نص المادة )
 ( من النيام األساسي على النحو التالي:5والمادة )

 النص قبل التعديل:
د.ك )ستون مليوناً  60,613,740حدد رأس مال الشركة بمبل  

يًا( موزعا على وستمائة وثالثة عشر ألفًا وسبعمائة وأربعون دينارًا كويت
سهم )ستمائة وستة مليونًا ومائة وسبعة وثالثون  606,137,400

مائة فلا وجميع األسهم  100ألفا وأربعمائة سهم( قيمة كل سهم 
 أسمية.

 النص بعد التعديل:
د.ك )ستة وستون  66,675,114حدد رأس مال الشركة بمبل  

ر دينارًا كويتيا( مليونًا وستمائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وأربعة عش
سهم )ستمائة وستة وستون مليوناً  666,751,140موزعا على 

وسبعمائة وواحد وخمسون ألفا ومائة وأربعون سهم( قيمة كل سهم 
 مائة فلا وجميع األسهم اسمية. 100

علــــــــــى أن تمضــــــــــع هــــــــــذه القــــــــــرارات لموافقــــــــــة وزارة التجــــــــــارة  -
ن  والصناعـــــــــــــة والجهــــــــــــات الرســــــــــــمية األخــــــــــــرى، واالنتهــــــــــــا( مــــــــــــ

  كافة إجرا(ات الشهر.
"وقد اختتمت الجمعية العامة غير العادية اجتماعها في تمام الساعة 

  الثانية عشرة ظهراً".
 رئيا مجلا اإلدارة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة بيتك كابيتال لالستثمار)ش.م.ك ( مقفلة
 محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

ي شركة بيتك كابيتال تم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لمساهم
لالستثمار ش.م.ك.م في تمام الساعة الثانية عشرة والنصل بعد 

بمقر وزارة التجارة  29/9/2016اليهر من يوم المميا الموافق 
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، 2332غرفة  -الدور الثالث  -مجمع الوزارات  -والصناعة 
 بصفتل نائي رئيا مجلا اإلدارة -برئاسة السيد/ شادي أحمد زهران 

 االجتماع كاًل من :وقد حضر 
 الرئيا التنفيذي  -    . السيد/عبدالعزيز ناصر المرزوق1
 مراقي الحسابات المارجي. -. السيد/عبد الكريم السمدان     2
 المراقي الشرعي. -    . الشيخ/صالح عبد اهلل ال انم3
 ممثاًل عن مكتي بيت التدقيق الشرعي. -. السيد /ضاري ليث العتيقي   4
 ممثل وزارة التجارة والصناعة. -     /خالد  الرشيد. السيد5
 ممثل الشركة الكويتية للمقاصة. -     . السيد/محمد بوهادي6
بالوكالة عن جميع المساهمين  . السيد/مشاري وليد الفريج7

 سهم  702,156,030بعدد 
وبعد أن أعلنت ممثل وزارة التجارة والصناعة عن اكتمال النصاب 

%(،  100سهم، بنسبة حضور) 702,156,030 القانوني البال 
وبصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، افتتح رئيا الجلسة، 
االجتماع بالحمد والثنا( على اهلل عز وجل والصالة والسالم على 

ومن ثم رحي بالسادة  -صلى اهلل عليل وسلم -رسولل الكريم
 األعمال حيث تم:الحضور، ثم بدأ بحث المواضيع المدرجة في جدول 

د.ك  70,215,603الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من  -1
 29,784,397د. ك بزيادة نقدية مقدارها  100,000,000إلى 

 100% من رأس المال تطرح بقيمة اسمية 42.42د. ك وبنسبة 
فلا للسهم الواحد بدون عالوة إصدار تمصص للمساهمين 

 ريخ انعقاد الجمعية العامة.المسجلين في سجالت الشركة في تا
مع تفويض مجلا اإلدارة في التصرخ وفقا لما يراه مالئما فيما 
ينتج عن ذلك من كسور أسهم، ووضع ضوابط استدعا( رأس المال، 

 وذلك كلل بعد استيفا( موافقات الجهات الرقابية الممتصة.
( من عقد تنسيا 6الموافقة على تعديل نص المادة رقم ) -2

 ( من النيام األساسي للشركة لتصبح كالتالي:5نص المادة رقم )الشركة و 
 نص المادة قبل التعديل:

د.ك )سبعون مليون  70,215,603حدد رأس مال الشركة بمبل  
ومائتان وخمسة عشر ألل وستمائة وثالثة دنانير كويتية( موزع على 

( فلا كويتي وجميع 100سهم قيمة كل سهم ) 702,156,030
 ة.األسهم نقدي

 نص المادة بعد التعديل: 
د.ك )مائة مليون  100,000,000حدد رأس مال الشركة بمبل  

سهم قيمة كل سهم  1,000,000,000دينار كويتي( موزع على 
 ( فلا كويتي وجميع األسهم نقدية.100)
 )وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الممتصة( 

ور على وفي نهاية االجتماع شكر السيد/ شادي أحمد زهران الحض
المشاركة في أعمال الجمعية العمومية غير العادية واختتم االجتماع 

 في حوالي الساعة الواحدة بعد اليهر.
 نائي رئيا مجلا اإلدارة

 الشركة الوطنية لألوفست 
 ش.م.ك –تحت التصفية  –

 محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
 2015ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 –انعقدت الجمعية العمومية غيـر العاديـة للشـركة الوطنيـة لألوفسـت 
 2016نـوفمبر  6ش.م.ك في يـوم األحـد الموافـق  –تحت التصفية 

ــــة  10:30الســــاعة  صــــباحاً وذلــــك بعــــد االنتهــــا( مــــن عقــــد الجمعي
 العموميــــــــة العاديــــــــة للشــــــــركة عــــــــن الســــــــنة الماليــــــــة المنتهيــــــــة فــــــــي

التجــارة والصــناعة قاعــة رقــم وذلــك بمقــر وزارة  2015ديسـمبر  31
% وذلـــك 100( حيـــث أعلـــن النصـــاب بنســـبة 3( الـــدور )2332)

 بحضور كِل من:
المصفي القانوني من مكتي  –السيد / طالل يوسل المزيني  -1

 ديلويت وتوش )الوزان وشركاه( 
 ممثل الهيئة العامة لالستثمار –السيد / محمد رياض المطوع  -2
 ممثل ديوان المحاسبة – السيد / يعقوب السلطان -3
 ممثلة وزارة التجارة والصناعة –السيدة / إقبال الضبيبي  -4
من مكتي الوقيان والعوضي  –المحامي / دعيج الكندري  -5

 محامي الشركة –والسيل 
عن مراقي الحسابات صافي المطوع  –السيد / محمد هاني  -6
 مكتي كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه –

 في بمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:ثم قام المص
 تمديد فترة التصفية وتعيين مصفي -
تمت الموافقة على تمديد مدة التصفية لمدة سنة واحدة وإعادة  -

تعيين المصفي / طالل يوسل المزيني من مكتي ديلويت وتوش 
 )الوزان وشركاه( وبنفا األتعاب.

 صباحًا وقد شكر المصفي الحضور. 11:00 وقد انتهى االجتماع في الساعة
 المصفي القضائي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة مرابحات االستثمارية ش.م.ك. )مقفلة(
 محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مرابحات 
االستثمارية  ش.م.ك. )مقفلة( اجتماعها وذلك في تمام الساعة 

م 2016أكتوبر  24رًا من يوم االثنين الموافــق الثانية عشرة ظه
 -برا كيبكو  -شارع الشهدا(  -بمقر الشركة الكائن بمنطقة شرق 

 قاعة االجتماعات الرئيسية. - 46الدور 
وقد ترأس جلسة االجتماع السيد/ فيصل عبدالرحمن المدلج بصفتل 

 نائي رئيا مجلا اإلدارة كما حضر االجتماع كاًل من :
 ـدة/ مــريــم الــشمـري   ممثلة عـن وزارة التجـارة والصناعـة.السي .1
السيـد / عــــلـــي الـــــوزان       ممثل عـن مراقي حسابات الشركة  .2
 مكتي ديلويت وتوش ، الوزان وشركاه. -
 السيـد/عبدالعزيز الجار اللـل .3

 شركة المشورة والراية  -ممثل عـن هيئة الرقابة الشرعية 
 ستشارات المالية اإلسالمية.لال
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السيد/ عـــبداللــل الــــوزان   ممثل عن المدقق الشرعي المارجي  .4
 شركة بيت التدقيق الشرعي. -
 السيدة/ زيــنــي حـــيــــدر      ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة. .5

وبعد أن أعلنت ممثلة وزارة التجارة والصناعة عن اكتمال النصاب 
 150وني النعقاد الجمعية بحضور مساهمين بالوكالة يمثلون القان

% من أسهم رأسمال الشركة ، أعلن نائي 100مليون سهم وبنسبة 
رئيا مجلا اإلدارة السيد/ فيصل عبدالرحمن المدلج بد( 
االجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بمناقشة المواضيع المدرجة 

 على جدول األعمال كالتالي: 
( من المادة 2الموافقة باإلجماع على تعديل البند رقم ) . تمت1

( من عقد التنسيا 5(  من النيام األساسي والمادة رقم )4رقم )
 على النحو اآلتي  :  

 النص قبل التعديل
إدارة أموال المؤسسات العامة والماصة واستثمار هذه األموال في 

ظ المالية ممتلل القطاعات االقتصادية بما فيها إدارة المحاف
 والعقارية.

 النص بعد التعديل
 .مدير محفية االستثمار

( من المادة 5. تمت الموافقة باإلجماع على تعديل البند رقم )2
( من عقد التنسيا 5( من النيام األساسي والمادة رقم )4رقم )

 على النحو اآلتي  :
 النص قبل التعديل

للسندات التي القيام باألعمال الماصة بوظائل مديري اإلصدار 
 تصدرها الشركات والهيئات ووظائل أمنا( االستثمار.

 النص بعد التعديل
 وكيل اكتتاب.

( من المادة 14. تمت الموافقة باإلجماع على تعديل البند رقم )3
( من عقد التنسيا 5( من النيام األساسي والمادة رقم )4رقم )

 على النحو اآلتي  :
 النص قبل التعديل

االستثمار لحسابها ولحساب ال ير وطرح وحداتها  إنشا( صناديق
لالكتتاب والقيام بوظيفة أمين االستثمار أو مدير االستثمار للصناديق 
االستثمارية التنجيرية في الداخل والمارا طبًقا للقوانين والقرارات 

 السارية في الدولة.
 النص بعد التعديل

 مدير نيام استثمار جماعي.
( من المادة 15جماع على تعديل البند رقم ). تمت الموافقة باإل4

( من عقد التنسيا 5( من النيام األساسي والمادة رقم )4رقم )
 على النحو اآلتي  :
 النص قبل التعديل

إدارة المحافظ الدولية واستثمار وتنمية األموال في العمليات 
التنجيرية لحسابها ولحساب ال ير طبًقا للقوانين والقرارات السارية 

 في الدولة.

 النص بعد التعديل
 أمين حفظ.

( إلى  16. تمت الموافقة باإلجماع على إضافة بند جديد برقم )5
( من عقد 5( من النيام األساسي والمادة رقم )4المادة رقم )

 التنسيا على النحو اآلتي  :
 النص الجديد 

القيام بكافة أنواع االستثمار في العقارات ب رض التنمية والتطوير 
فيما عدا القسائم والبيوت الممصصة ألغراض السكن الماص 
بدولة الكويت مالم يرخص القانون ب ير ذلك ، سوا( كان ذلك 

 بشكل مباشر أو غير مباشر ولحساب الشركة أو لحساب ال ير.
( إلى  17. تمت الموافقة باإلجماع على إضافة بند جديد برقم )6

( من عقد 5مادة رقم )( من النيام األساسي وال4المادة رقم )
 التنسيا على النحو اآلتي  :

 النص الجديد 
 مستشار استثمار.

. تمت الموافقة باإلجماع على تعديل الفقرة المتامية من  المادة 7
( من عقد التنسيا 5( من النيام األساسي والمادة رقم )4رقم )

 على النحو اآلتي  :
 النص قبل التعديل

ل السابق ذكرها في دولة الكويت وفي يكون للشركة مباشرة األعما
 المارا بصفة أصلية أو بالوكالة.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بني وجل مع الهيئات 
التي تزاول أعماال شبيهة بنعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 
أغراضها في الكويت أو في المارا ، ولها أن تنشئ أو تشارك أو 

هيئات أو تلحقها بها على أن يكون ذلك وفقا ألحكام تشتري هذه ال
 الشريعة االسالمية.
 النص بعد التعديل

يكون للشركة مباشرة األعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي 
المارا بصفة أصلية أو بالوكالة. ويجوز لها أن تمارس أعماال 

 مشابهة أو مكملة أو الزمة أو مرتبطة بنغراضها المذكورة. 
يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بني وجل مع الهيئات و 

التي تزاول أعماال شبيهة بنعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 
أغراضها في الكويت أو في المارا ولها أن تنشئ أو تشارك أو 
تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها على أن يكون ذلك وفقا ألحكام 

 الشريعة االسالمية.
ذا على أن يتم أخذ موافقات الجهات الممتصة على تلك ه

 التعديالت.
وفي ختام االجتماع شكر السيد نائي رئيا مجلا اإلدارة الحضور 
على تلبية الدعوة ومتمنيًا التوفيق للجميع ، هذا وانتهى االجتماع 

 ظهراً. 1:00على ما تم بل من قرارات في تمام الساعة 
 نائي رئيا مجلا اإلدارة 
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 طة المالية )ش.م.ك مقفلة(اـرق للوسـشركة الش
 عاديةمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير ال

ــــة  ــــة العمومي ــــة عقــــدت الجمعي رق ـلمســــاهمي شــــركة الشــــغيــــر العادي
ام الساعة العاشـرة ـاطة المالية )ش.م.ك مقفلة( اجتماعـها في تمـللوس

ك م وذلــ 2016/أكتــوبر/6يــوم الممــيا الموافـــق  صــباحاً والنصــل 
( وذلـك 2332القاعــة ) -الـدور الثالـث  -بوزارة التجارة والصـناعة 
 بحضـور كل من السادة :

 ممثـاًل عن وزارة التجـارة والصنـاعة      مريم المعيوخ. السيدة /1
. السيد /هشام سالم الرومي    رئيـا مجلـا اإلدارة والرئيا 2

 التنفيذي
شركة كامكو لالستثمار  ممثاًل عن     . السيد /بدر ناصر ال انم3

 وشركة الزاد العقارية
وبعد إعالن السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعـة اكتمال النصـاب 

% من مجموع أسهم 94.55القانوني لالجتماع والذي كـان بنسبة 
مساهمي الشركـة، بدأ االجتماع ونوقش جدول أعمال الجمعية 

 ا يلي:وتمت الموافقة على م غير العادية العمومية
البنـد األول : تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 

د.ك.( ثالثة ماليين وسبعمائة وخمسون ألل دينار 3,750,000)
د.ك.( عشرة ماليين دينار  10,000,000كويتي إلى مبل  وقدره)

د.ك.( ستة مليون 6,250,000بزيادة نقدية مقدارها )كويتي 
% من رأس 166.667بنسبة  ومائتان وخمسون ألل دينار كويتي

فلا للسهم الواحد وبدون عالوة  100مال تطرح بقيمة أسمية 
إصدار على أن يمصص هذه األسهم للمساهمين المقيدين في 
سجالت الشركة من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لمدة 

يومًا وبعد انتها( هذه الفترة يعتبر تنازل منهم عن حق األولوية 15
كتتاب في األسهم لصالح مساهمين حاليين أو جدد ويتم تفويض لال 

مجلا اإلدارة بالتصرخ في كسور األسهم إن وجدت وكافة 
 إجرا(ات زيادة رأس مال.

( من عقد 6البنـد الثانـي : تمت الموافقة على تعديل المادة )
 ( من أصل النيام األساسي.5التنسيا والمادة )

د.ك.( 3,750,000ل الشركة بمبل  )البنـد الحالي : "حدد رأسما
ثالثة ماليين وسبعمائة وخمسون ألل دينار كويتي موزعة على 

فلا وجميع هذه 100سهم( بقيمة اسمية 37,500,000)
 األسهم نقدية".

البنـــــــــــــــــد المقتــــــــــــــــرح : "حــــــــــــــــدد رأســــــــــــــــمال الشــــــــــــــــركة بمبلــــــــــــــــ  
ــــار كــــويتي موزعــــة علــــى 10,000,000) ــــين دين د.ك.( عشــــرة مالي
فلــــا وجميــــع هــــذه 100بقيمــــة اســــمية ســــهم( 100,000,000)

 األسهم نقدية".
 وذلك بموافقة الجهات الممتصة.

 رئيا مجلا اإلدارة والرئيا التنفيذي

 شركة بوابة األعمال القابضة
 محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

 2015ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 
ي شــركة بوابــة األعمــال عقــدت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهم

شركة مساهمة كويتية )قابضة( اجتماعهـا العـادي لمناقشـة  –القابضة 
  2015ديسـمبر  31البيانات المالية عن السـنة الماليــة المنتهيـة فـي 

وذلك في تمام الساعة الحادي عشر والنصل من صباح يوم األربعا( 
 –رق م بمقـر الشـركة الكـائن بمنطقـة شـ 2016أكتوبر  26الموافق 

 الدور العاشر .  – 2برا المستثمر 
 وقد ترأس جلسة االجتماع السيد / هشام عبد الوهـاب أحمـد العبيـد

 نائي رئيا مجلا اإلدارة .  –
 -كمـا حضر االجتماع كل من :

 ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة . -األستاذة / أمينة المرزوقي  -
شــركة مــن مكتــي مراقــي حســابات ال -األســتاذ / حســني ســالمل  -

 البزيع وشركاهم 
 من شركة شورى لالستشارات الشرعية. -األستاذ / منمون زغلول  -
 من شركة شورى لالستشارات الشرعية. -األستاذ / محمد ذياب  -
 ممثلة عن الشركة الكويتية للمقاصة  -األستاذة / زيني حيدر  -
ن سهم أصالة ووكالـة ويمثلـو  21,150,000مساهمون بحوزتهم  -

% من إجمالي أسهم رأس مـال الشـركة  84.60نسبة مئوية وقدرها 
 سهم . 25,000,000و البال  عددها 

وبعـــد اإلعـــالن عـــن تــــوافر النصـــاب القـــانوني لصـــحة انعقـــاد اجتمـــاع 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ، افتــتح رئــيا الجلســة االجتمــاع مرحبــا 

ى جــدول أعمــال بالســادة الحضــور ، ثــم بــدأ بطــرح البنــود الــواردة علــ
الجمعية العامة غيـر العاديـة ، وعليـل وبعـد اسـتعراض جـدول األعمـال 

 فقد تم  اتماذ القرارات التالية  :
( مــن النيــام 14أوال : تمـت الموافقــة علــى تعــديل نــص المــادة رقــم )

 األساسي للشركة والماصة بعدد أعضا( مجلا اإلدارة .
ـــــص المـــــادة ـــــديل ن ـــــى تع ـــــا : تمـــــت الموافقـــــة عل ـــــن 6رقـــــم ) ثاني ( م

النيـــــــام األساســـــــي للشـــــــركة والماصـــــــة باإليجـــــــاز ل يـــــــر الكـــــــويتيين 
 بالتملك في الشركة.

( مـن النيـام 17ثالثا : تمـت الموافقـة علـى تعـديل نـص المـادة رقـم )
األساسي للشركة والماصة باإليجاز ألعضا( مجلـا  اإلدارة ببيـع أو 

 شرا( أسهم الشركة طيلة مدة العضوية.
تمـــــــاع شـــــــكر الســـــــيد رئـــــــيا الجلســـــــة الســـــــادة وقبـــــــل نهايـــــــة االج

الحضــــور واختــــتم أعمــــال اجتمــــاع الجمعيــــة العامــــة العاديــــة للســــنة 
فـــــــي تمـــــــام الســـــــاعة  2015ديســـــــمبر  31الماليـــــــة المنتهيـــــــة فـــــــي 

 الثانية عشر ظهرا من نفا اليوم .
( مـــن النيـــام األساســـي للشـــركة  14تعــــديل نـــص المـــادة رقـــم )  -1

 -ارة لتصبح كالتالي : والماصة لعدد أعضا( مجلا اإلد
 -النص القديم :

أعضا(( سبعة أعضـا(  7يتولى إدارة الشركة مجلا إدارة مؤلل من )
تنتمبهم الجمعية العامة بالتصويت السري ويجوز لكل مسـاهم سـوا(  
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ـــل فـــي مجلـــا إدارة  ـــل ل ـــين ممث ـــاً تعي ـــاً أو اعتباري كـــان شمصـــاً طبيعي
ل عدد أعضا( مجلا الشركة بنسبة ما يملكل من أسهم فيها، ويستنز 

اإلدارة الممتــارين بهــذه الطريقــة مــن مجمــوع أعضــا( مجلــا اإلدارة 
الـــذين يـــتم انتمـــابهم وال يجـــوز للمســـاهمين الـــذين لهـــم ممثلـــين فـــي 
مجلــا اإلدارة االشــتراك مــع المســاهمين اآلخــرين فــي انتمــاب بــاقي 
أعضـا( مجلـا اإلدارة إال فــي حـدود مـا زاد عــن النسـبة المســتمدمة 

ين ممثليل في مجلا اإلدارة ويجوز لمجموعة من المساهمين في تعي
أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلا اإلدارة 

  وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعل.
 -النص الجديد :

أعضا(( ثالثـة أعضـا(  3يتولى إدارة الشركة مجلا إدارة مؤلل من )
ي ويجوز لكل مسـاهم سـوا(  تنتمبهم الجمعية العامة بالتصويت السر 

ـــل فـــي مجلـــا إدارة  ـــل ل ـــين ممث ـــاً تعي ـــاً أو اعتباري كـــان شمصـــاً طبيعي
الشركة بنسبة ما يملكل من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضا( مجلا 
اإلدارة الممتــارين بهــذه الطريقــة مــن مجمــوع أعضــا( مجلــا اإلدارة 

ي الـــذين يـــتم انتمـــابهم وال يجـــوز للمســـاهمين الـــذين لهـــم ممثلـــين فـــ
مجلــا اإلدارة االشــتراك مــع المســاهمين اآلخــرين فــي انتمــاب بــاقي 
أعضـا( مجلـا اإلدارة إال فــي حـدود مـا زاد عــن النسـبة المســتمدمة 
في تعيين ممثليل في مجلا اإلدارة ويجوز لمجموعة من المساهمين 
أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلا اإلدارة 

  تهم مجتمعل.وذلك بنسبة ملكي
( مــــن النيــــام األساســــي للشــــركة  6تعـــــديل نــــص المــــادة رقــــم )  -2

 -لتصبح كالتالي : 
 -النص القديم :

أسـهم الشــركة اســمية وال يجــوز ل يــر الكــويتيين تملكهــا وفقــاً ألحكــام 
 القانون والقرارات الوزارية المنيمة لذلك.

  -النص الجديد :

ين تملكهـــا وفقـــاً ألحكـــام أســـهم الشـــركة اســـمية ويجـــوز ل يـــر الكـــويتي
 القانون والقرارات الوزارية المنيمة لذلك.

أســـهم الشـــركة اســـمية ويجـــوز ل يـــر الكـــويتيين تملكهـــا وفقـــاً ألحكـــام 
 القانون والقرارات الوزارية المنيمة لذلك.

( مـــن النيـــام األساســـي للشـــركة  17تعــــديل نـــص المـــادة رقـــم )  -3
 -لتصبح كالتالي : 

 -النص القديم :
يجـــــوز أن يكـــــون لـــــرئيا مجلـــــا اإلدارة أو ألحـــــد أعضـــــا( هـــــذا ال 

المجلــــا مصــــلحة مباشــــرة أو غيــــر مباشــــرة فــــي العقــــود والصــــفقات 
ــــــرم مــــــع الشــــــركة أو لحســــــابها إال إذا كــــــان بتــــــرخيص مــــــن  التــــــي تب
الجمعيـــــة العامـــــة، وال يجـــــوز ألي مـــــن هـــــؤال( أن يشـــــترك فـــــي إدارة 

ا مجلــــــا شـــــركة مشــــــابهة أو منافســــــة لشـــــركتهم، وال يجــــــوز لــــــرئي
ــــاري  –اإلدارة أو ألي مــــن أعضــــائل  ــــو كــــان ممــــثاًل لشــــمص اعتب ول

ــــى  – ــــل بحكــــم منصــــبل عل ــــي وصــــلت إلي أن يســــت ل المعلومــــات الت
فائــــــدة لنفســــــل أو ل يــــــره، كمــــــا ال يجــــــوز لــــــل بيــــــع أو شــــــرا( أســــــهم 

 الشركة طيلة مدة عضويتل في مجلا اإلدارة. 
 -النص الجديد :

ة أو ألحـــــد أعضـــــا( هـــــذا ال يجـــــوز أن يكـــــون لـــــرئيا مجلـــــا اإلدار 
المجلا مصلحة مباشرة أو غير مباشـرة فـي العقـود والصـفقات التـي 
تبرم مع الشركة أو لحسابها إال إذا كان بترخيص من الجمعية العامة، 
وال يجــــوز ألي مــــن هــــؤال( أن يشــــترك فــــي إدارة شــــركة مشـــــابهة أو 
ـــــرئيا مجلـــــا اإلدارة أو ألي مـــــن  منافســـــة لشـــــركتهم، وال يجـــــوز ل

أن يسـت ل المعلومـات  –ولو كان ممثاًل لشمص اعتبـاري  –ل أعضائ
التي وصلت إليل بحكم منصبل على فائدة لنفسل أو ل يره، كما يجوز 
 لل بيع أو شرا( أسهم الشركة طيلة مدة عضويتل في مجلا اإلدارة. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إدارة التراخيص التجارية

 -إعـــالن  -
 -طالبين تحويل التراخيص والمحالت التجارية العائدة إليهم إلى أسما( أشماص آخرين : تقدم إلى هذه الوزارة السادة المذكورين أدناه

 المتنازل إليل موقع المحل االسم التجاري نوع العمل المتنازل رقم الترخيص

عيسى جاسم عباس  5090/2014
معهد ناين راوند سركت   معهد صحي شهاب

عبداهلل عيسى إبراهيم  شرق الصحي
 الحافظ

 تجارة عامة و مقاوالت منيرة ناصر الرشيدي 822/2001
مؤسسة أرامكو العالمية 

للتجارة العامة و 
 المقاوالت

سلمان ناصر سالم  حولي
 الرشيدي

دعاية و إعالن و نشر و  سليمان بدر الدويسان 283/2014
 توزيع

كويت سباليز للدعاية و 
اإلعالن و النشر و 

 التوزيع
 بدر سليمان الدويسان حولي

ياسمين عبدالكريم  790/2015
 النصار

صالون لتجميل 
 السيدات

صالون فيكي هير 
ياسمين عبدالرحمن  حولي لتجميل السيدات

 البسام

 تجارة عامة و مقاوالت مطلوبة مطلي العازمي 210/1986
مؤسسة كفاح الجزيرة 

للتجارة العامة و 
 المقاوالت

حمد حميد محمد  الفحيحيل
 العازمي
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 احمد سعد سعيد الفحيحيل مطعم جون المهبولة مطعم بيد فالح الميعشيمة ع 1308/2015

ورثل / ماجد محسن  2817/1991
سور الجزيرة ألعمال  السكراب العجمي

نواخ حمد عبدالعزيز  الجهرا( السكراب
 المطوع

عبداهلل محمد عبداهلل  2322/2009
 الصالح

انتتاا فني دعاية و 
 إعالن و نشر و توزيع

دعاية مؤسسة زخرخ لل
و اإلعالن والنشر و 
 التوزيع و اإلنتاا الفني

 محمد حايل كثير م ير خيطان القديمة

حصة محمد عبدالرحمن  4676/2013
 مندني

صالون لتجميل 
 السيدات

صالون لؤلؤة القاهرة 
لولوه محمود عبداهلل  جليي الشيوخ لتجميل السيدات

 الصيرفي

حصة جويزي سعود  1588/1999
مؤسسة الزند للتجارة  امة و المقاوالتتجارة ع العتيبي

محيل ابراهيم الزند  جليي الشيوخ العامة و المقاوالت
 العتيبي

خزنة محسن حمود  4232/2014
 المطيري

مقاوالت تنييل المباني 
 و المدن

مؤسسة راية االمجاد 
لمقاوالت التنييل 
 والمباني و المدن

ناصر مسعود محمد  جليي الشيوخ
 المري

يسى خالد عبداهلل ع 932/2011
مؤسسة ايديا كويت  مقاوالت بحرية محمد

خالد عبداهلل طالي  الفروانية للمقاوالت البحرية
 المال

مشاري محمد الفي  629/2014
مؤسسة حدث العالمية  دعاية و إعالن المطيري

بدر محمد الفي  خيطان القديمة للدعاية و اإلعالن
 المطيري

فوزية عبدالصمد علي  991/2004
حمود سعود حمود  الري الصناعية مطعم أطياخ المليج مطعم لصراخا

 الدويلل
م يرجى ممن لل اعتراض على ذلك مراجعة إدارة التراخيص التجارية خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وال يقبل أي اعتراض مال

 يكن مبنياً على حكم قضائي أو أمر والئي واجي النفاذ   .  
 ل وزارة التجارة والصناعةوكي   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وزارة التربية 
 إعالن

 2017 – 2016/ 63عن الممارسة رقم م ك /
 طباعة وتوريد كتي مدرسية لحاجة/إدارة تطوير المناهج

تعلــن وزارة التربيــة عــن حاجتهــا لطباعــة وتوريــد كتــي مدرســية حــــسي 
 ة الشروط العامة والماصة والمواصفات الفنية الواردة بوثائق الممارس

على راغبي االشتراك في هذه الممارسة من المطابع المؤهلة مراجعـــة 
ـــوريدات والممــازن بمنطقــة صــبحان الجنــوبي خــالل أوقــات  إدارة التـ

-الدوام الرسمي للحصول على وثائق الممارسة مقابل رسم وقدرة ) 
( خمسة وسبعون ديناراً فقط ال غير ، غــير قابـل للـرد علـى  75/  -

( سـبعة أيـام مـن تـاريخ 7ـيم العطـا(ات فـي موعـد أقصـاه )أن يـتم تسلـ
 نشر اإلعالن .

 وكيل وزارة التربية
 أسما( المطابع المحلية المؤهلة والمرشحة لطباعة الكتي المدرسية

 2017-2016المقررة للعام الدراسي 
 المطابع المؤهلة لطباعة الكتي المدرسية وما في مستواه فئة ِ)أ(

 ـــةاســــــم المطبعـ م
 شركة مطابع الرسالة للصحافة والطباعة 1
 شركة دار السياسة للطباعة والصحافة والنشر 2
 مطابع المط 3
 الشركة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع 4
 شركة مطابع المجموعة الدولية 5

 ـــةاســــــم المطبعـ م
 شركة مجموعة فور فيلمز للطباعة 6
 مطابع شركة دار القبا للصحافة والطباعة والنشر 7
 شركة الصناعات البريطانية للطباعة والت ليل 8
 مطابع األلفين للطباعة والنشر والتوزيع 9
 مجموعة النيائر اإلعالمية 10
 شركة المطبعة األلمانية للطباعة الت ليل  11
 مطبعة أروى العالمية  12

 المطابع المؤهلة لطباعة الكتاب المدرسية وما في مستواه فئة ِ)ب(
 ـم المطبعــــةاســـــ م
 مطبعة الدروازة 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 م 2017 – 2016/  68عن الممارسة رقم م ك / 
 لطباعة وتوريد كتي مدرسية

تعلن وزارة التربية عن حاجتها لطباعة وتوريد كتي مدرسية حــسي الشروط 
 العامة والماصة والمواصفات الفنية الواردة بوثائق الممارسة 

الممارسة من المطابع المؤهلة مراجعــة إدارة  على راغبي االشتراك في هذه
التــوريدات والممازن بمنطقة صبحان الجنوبي خالل أوقات الدوام الرسمي 

( خمسة  75/  --للحصول على وثائق الممارسة مقابل رسم وقدرة ) 
وسبعون دينارًا فقط ال غير ، غــير قابل للرد على أن يتم تسلـيم العطا(ات 

 ( سبعة أيام من تاريخ نشر اإلعالن .7في موعد أقصاه )
 وكيل وزارة التربية
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 أسما( المطابع المحلية المؤهلة والمرشحة لطباعة الكتي المدرسية
 م  2017  -  2016المقررة للعام الدراسي  

 المطابع المؤهلة لطباعة الكتي المدرسية وما في مستواه فئة ) أ (
 اســــــم المطبعــــة م
 الرسالة للصحافة والطباعةشركة مطابع  1
 شركة دار السياسة للطباعة والصحافة والنشر 2
 شركة مطابع المط 3
 الشركة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع 4
 شركة مطابع المجموعة الدولية 5
 شركة مجموعة فور فيلمز للطباعة 6
 مطابع شركة دار القبا للصحافة والطباعة والنشر 7
 ات البريطانية للطباعة والت ليلشركة الصناع 8
 مطابع األلفين للطباعة والنشر والتوزيع 9
 مجموعة النيائر اإلعالمية 10
 شركة المطبعة األلمانية للطباعة والت ليل 11
 مطبعة أروى العالمية 12

 المطابع المؤهلة لطباعة الكتي المدرسية وما في مستواه فئة ِ) ب (
 اســــــم المطبعــــة م
 مطبعة الدروازة 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
 2017-4/2016عن الممارسة رقم م م /

توريد وجبات غذائية للطالبات المشاركات في مميم 
(وضيافة الحفل 20السالم للزهرات والمرشدات ال )

 (2017-2016للعام الدراسي )
توريد وجبات غذائية للطالبات  تعلـن وزارة التربيـة عن حاجتهـا

(وضيافة الحفل للعام 20سالم للزهرات ال )المشاركات في مميم ال
( لحاجـة / إدارة المدمات العامة ) قسم 2017-2016الدراسي )
الشروط العامـة والماصة والمواصفات الفنية  حسي وذلكالت ذية ( 

 بوثائق الممارسة.الواردة 
على راغبـي االشتـراك في هـذه الممارسـة من الشركـات المتمصصة   

التوريـدات والممـازن بمنطقة صبحـان الجنوبي خـالل مراجعـة إدارة 
أوقات الــدوام الرسمـي للحصـول علـى وثـائق الممارسـة مقابــل رســم 

قابـل  وغيرغير الد.ك( فقط خمسة وسبعون  دينارا  75/-وقــدره )
( خمسة  15موعـد أقصاه ) فيللـرد على أن يتـم تسليم العطا(ات 

 الن .ـاإلع ـرعشر يوما من تاريـخ نش
 وكيل وزارة التربية                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن 

  33/2016/2017عن  الممارسة رقم م م/
تعلــن وزارة التربيــة عــن طــرح ممارســة تــوفير وجبــات غذائيــة للممــيم 

( إدارة التعلـــــيم المـــــاص وضـــــيافة القـــــادة ونـــــادي 70الكشـــــفي الــــــ )
خــالل الفتــرة مــن  2017-2016الكشــافة البحــري للعــام الدراســي 

حســـي الشـــروط والمواصـــفات  26/1/2017إلـــى  19/1/2017
 الواردة بوثائق الممارسة .

علــى راغبــي االشــتراك فــي هــذه الممارســة مــن الشــركات المتمصصــة 
مراجعــة إدارة التوريــدات والممــازن بمنطقــة صــبحان الجنــوبي خــالل 
ـــــل ـــــائق الممارســـــة مقاب ـــــدوام الرســـــمي للحصـــــول علـــــى وث  أوقـــــات ال

دك( فقــط خمســة وســبعون دينــاراً ال غيــر, غيــر قابــل للــرد علــى 75)/
( عشرة أيام من تاريخ 10أن يتم تسليم العطا(ات في موعد أقصاه )

 نشر اإلعالن .
 وكيل وزارة التربية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن عن

 (2017-39/2016الممارسة رقم ) م .م /
 توريد ونقل وتركيي وتش يل وصيانة أجهزة سمعية وبصرية

رة التربيـة عن حاجتهـا لتوريد ونقل وتركيي وتش يل وصيانة تعلـن وزا
( وذلك 2016/2017أجهزة سمعية وبصرية للعام الدراسي )

حسي الشروط العامـة والماصة والمواصفات الفنية الواردة بوثائق 
الممارسة  وعلى الراغبـين االشتـراك في هـذه الممارسـة من الشركـات 

توريـدات والممـازن بمنطقة صبحـان المتمصصة مراجعـة إدارة ال
الجنوبي خـالل أوقات الــدوام الرسمـي للحصـول علـى وثـائق 

د.ك ( فقط خمسة  75/--الممارسـة مقابــل رســم وقــدره  )
وسبعون  دينارا ال غير وغير قابـل للـرد على أن يتـم تسليم العطا(ات 

 ر اإلعـالن .( عشرة أيام من تاريـخ  نشـ10في موعـد أقصاه ) 
 وكيل وزارة التربية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن 

  2017 –2016/ 71عن الممارسة رقم م ك /
 لطباعة وتوريد كتي مدرسية  

تعلــن وزارة التربيــة عــن حاجتهــا لطباعــة وتوريــد كتــي مدرســية حــــسي 
 الشروط العامة والماصة والمواصفات الفنية الواردة بوثائق الممارسة

مارسة من المطابع المؤهلة مراجعـــة على راغبي االشتراك في هذه الم
ـــوريدات والممــازن بمنطقــة صــبحان الجنــوبي خــالل أوقــات  إدارة التـ
الدوام الرسمي للحصول على وثـائق الممارسـة مقابــــــــل رسـم وقـــــــدره 

( خمسة وسبعون دينارًا فقط ال غير ، غــير قابل للـرد علـى 75/  -)
( سـبعة أيـام مـن تـاريخ 7قصـاه )أن يـتم تسلــيم العطـا(ات فـي موعـد أ

 نشر اإلعالن .
 وكيل وزارة التربية
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 أسما( المطابع المحلية المؤهلة والمرشحة لطباعة الكتي المدرسية
 2017-2016المقررة للعام الدراسي 

 المطابع المؤهلة لطباعة الكتاب المدرسي وما في مستواه فئة ِ)أ(
 اســــــم المطبعــــة م
 رسالة للصحافة والطباعةشركة مطابع ال 1
 شركة دار السياسة للطباعة والصحافة والنشر 2
 مطابع المط 3
 الشركة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع 4
 شركة مطابع المجموعة الدولية 5
 شركة مجموعة فور فيلمز للطباعة 6
 مطابع شركة دار القبا للصحافة والطباعة والنشر 7
 يطانية للطباعة والت ليلشركة الصناعات البر  8
 مطابع األلفين للطباعة والنشر والتوزيع 9
 مطبعة النيائر لإلنتاا والتوزيع الفني 10
 مطبعة أروى العالمية  11
 شركة المطبعة األلمانية 12

 المطابع المؤهلة لطباعة الكتاب المدرسي وما في مستواه فئة ِ)ب(
 اســــــم المطبعــــة م
 روازةمطبعة الد 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الممارسة  إعالن عن

 م 2017 – 2016/  74رقم م ك / 
 لطباعة وتوريد كتي مدرسية

تعلن وزارة التربية عن حاجتها لطباعة وتوريد كتي مدرسية حــسي الشروط 
 العامة والماصة والمواصفات الفنية الواردة بوثائق الممارسة. 

هلة مراجعــة إدارة على راغبي االشتراك في هذه الممارسة من المطابع المؤ 
التــوريدات والممازن بمنطقة صبحان الجنوبي خالل أوقات الدوام الرسمي 

( خمسة  75/  --للحصول على وثائق الممارسة مقابل رسم وقدره ) 
وسبعون دينارا فقط ال غير ، غــير قابل للرد على أن يتم تسلـيم العطا(ات 

 اإلعالن .( سبعة أيام من تاريخ نشر 7في موعد أقصاه )
 وكيل وزارة التربية
 أسما( المطابع المحلية المؤهلة والمرشحة لطباعة الكتي المدرسية

 م  2017  -  2016المقررة للعام الدراسي  
 المطابع المؤهلة لطباعة الكتي المدرسية وما في مستواه فئة ) أ (

 اســــــم المطبعــــة م
 شركة مطابع الرسالة للصحافة والطباعة 1
 شركة دار السياسة للطباعة والصحافة والنشر 2
 شركة مطابع المط 3
 الشركة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع 4
 شركة مطابع المجموعة الدولية 5
 شركة مجموعة فور فيلمز للطباعة 6
 مطابع شركة دار القبا للصحافة والطباعة والنشر 7
  ليلشركة الصناعات البريطانية للطباعة والت 8
 مطابع األلفين للطباعة والنشر والتوزيع 9
 مجموعة النيائر اإلعالمية 10
 شركة المطبعة األلمانية للطباعة والت ليل 11
 مطبعة أروى العالمية 12

 المطابع المؤهلة لطباعة الكتي المدرسية وما في مستواه فئة ِ) ب (
 اســــــم المطبعــــة م
 مطبعة الدروازة 1
 

 الداخلية وزارة
 إعـــــــــالن

ــــــم ) ـــــة عـــــن طـــــرح الممارســـــة رق - 49/2016تعلـــــن وزارة الداخلي
( صـــــيانة شـــــبكة الحاســـــي اآللـــــي بمطـــــار الكويـــــت الـــــدولي 2017

 بوزارة الداخلية -لإلدارة العامة لنيم المعلومات  -
فعلــــــى الســــــادة الشــــــركات / المؤسســــــات المتمصصــــــة فــــــي هــــــذا  

ــــــــــــة للشــــــــــــ ــــــــــــة المجــــــــــــال مراجعــــــــــــة اإلدارة العام إدارة  -ئون المالي
 –( 2بوابـــــــة رقـــــــم  –مدرســـــــة الصـــــــديق  –المناقصــــــات ) الشـــــــرق 

ــــــل رســــــم قــــــدره ) ــــــائق هــــــذه الممارســــــة مقاب ــــــى وث -للحصـــــــول عل
ــــــاراً كويتــــــــياً ال غيــــــر "  كـــــي 75/ ( د.ك فقـــــط خمســـــة وســـــبعون دينــ

نـــــــت " )ال تـــــــرد(  ، مصطحبيـــــــــــن صــــــــــورة مـــــــن إعــــــــالن الممارســـــــة 
 )كويت اليوم ( ومعهم المستندات التالية :بالجريدة الرســــمية 

 ( . أو2016إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام ) -
 . صورة عن السجل التجاري .1
 .2016. صورة عن شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام 2
. صورة عن إيصال التسجيل لدى لجنة المناقصات المركزية لعام 3

2016. 
 ارة ومن ثم شرا( وثائق الممارسة .وذلك للتسجيل بالوز 

علمًا بنن آخر موعد لتسليم العطا(ات هو يوم األحد الموافق 
بإدارة المدمات المجتمعية بمبنى وزارة الداخلية  - 4/12/2016

الدور االول ( اعتبارا من  –( 2مبنى رقم ) –الجديد ) صبحان 
ظهرًا ، ولن ـاعة )الواحدة( 1ـاعة )الثامنة( صباحًا وحتى السـ8السـ

 تقبل أي عطا(ات تقدم قبل أو بعد الموعد المذكور.
 وكيل الوزارة المساعد للشــئون الماليـــة بالتكليل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــــــــالن
( توريد 2017-91/2016تعلن وزارة الداخلية عن الممارسة رقم )

وضمان مستلزمات عسكرية متنوعة لإلدارة العامة لإلمداد والتموين 
 ات األمنية( بوزارة الداخلية.)إدارة التجهيز 

فعلى السادة الشركات/المؤسسات المتمصصة في هذا المجال مراجعة 
مدرسة  –إدارة المناقصات ) الشرق -اإلدارة العامة للشئون المالية 

( للحصول على وثائق هذه الممارسة مقابل  2بوابة رقم  –الصديق 
ارا كويتيا ال غير ( د.ك فقط مائة وخمسون دين150/-رســــــم قدره )

)عن طريق الكي نت( )ال يرد( ، مصطحبين معهم صورة من إعالن 
 الممارسة بالجريدة الرسمية )كويت اليوم( ، والمستندات التالية :

 (. أو2016إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام ) -
 . صورة عن السجل التجاري .1
 .2016ت لعام . صورة عن شهادة غرفة تجارة وصناعة الكوي2
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. صورة عن إيصال التسجيل لدى لجنة المناقصات المركزية لعام 3
2016. 

 وذلك للتسجيل بالوزارة ومن ثم شرا( وثائق الممارسة. -
علمًا بنن موعد اإلغالق )تسليم العطا(ات( هو يوم األحد الموافق 

ـاعة )الثامنة( صباحًا وحتى 8اعتبارا من السـ -8/1/2017
واحدة( ظهرًا ، ولن تقبل أي عطا(ات تقدم قبل أو بعد ـاعة )ال1السـ

الموعد المذكور ، على أن تقدم العطا(ات بإدارة المدمات 
الدور  –( 2مبنى رقم ) –المجتمعية بمبنى وزارة الداخلية )صبحان 

 األول(.
 وكيل الــوزارة المساعد للشـــئون الماليـــــة بالتكليل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــــــــالن

ــــــم )تعلـــــن وزارة الد ـــــة عـــــن طـــــرح الممارســـــة رق - 94/2016اخلي
( توريـد وضــمان جهـاز لتحويــل منيــار بندقيـة القــنص النهــاري 2017

لــــــزوم اإلدارة العامــــــة لقــــــوات األمــــــن الماصــــــة )إدارة  -الــــــى ليلــــــي 
الوحـــــــدات الماصـــــــة( لـــــــإلدارة العامـــــــة لإلمـــــــداد و التمـــــــوين )إدارة 

 التجهيزات األمنية(  "بوزارة الداخلية"
ة الشركات/المؤسســات المتمصصــة فــي هــذا المجــال فعلــى الســاد 

 –إدارة المناقصات )الشرق  -مراجعة اإلدارة العامة للشئون المالية 
ــــة رقــــم  –مدرســــة الصــــديق  ــــائق هــــذه  –( 2بواب ــــى وث للحصـــــول عل

( د.ك فقــــط خمســــل وســــبعون 75/-الممارســــة مقابــــل رســــم قــــدره )
د(  ، مصطحبيــــن صـــورة من دينـــاراً كويتـــياً ال غيـر "  كي نت " )ال تر 

ــــــوم ( ومعهــــــم  ــــــت الي ـــــــمية )كوي ــــــدة الرســـ إعـــــــالن الممارســــــة بالجري
 -المستندات التالية :

 ( . أو2016إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام ) -
 . صورة عن السجل التجاري .1
 .2016. صورة عن شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام 2
 .2016ل التسجيل لدى لجنة المناقصات المركزية لعام . صورة عن إيصا3

 وذلك للتسجيل بالوزارة ومن ثم شرا( وثائق الممارسة .
علمًا بنن آخر موعد لتسليم العطا(ات هو يوم األحد الموافق 

بإدارة المدمات المجتمعية بمبنى وزارة الداخلية  - 8/1/2017
( اعتبارا من  الدور االول –( 2مبنى رقم ) –الجديد ) صبحان 

ـاعة )الواحدة( ظهرًا ، ولن 1ـاعة )الثامنة( صباحًا وحتى السـ8السـ
 تقبل أي عطا(ات تقدم قبل أو بعد الموعد المذكور.

 وكيل الوزارة المساعد للشــئون الماليـــة بالتكليل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
( توريد 2017-98/2016تعلن وزارة الداخلية عن الممارسة رقم )

رية متنوعة لزوم اإلدارة العامة لقوات األمن وضمان مستلزمات عسك
الماصة )إدارة الوحدات الماصة( لإلدارة العامة لإلمداد والتموين 

 )إدارة التجهيزات األمنية( بوزارة الداخلية.
فعلى السادة الشركات / المؤسسات المتمصصة في هذا المجال 

 –)الشرق  إدارة المناقصات -مراجعة اإلدارة العامة للشئون المالية 

( للحصول على وثائق هذه الممارسة 2بوابة رقم  –مدرسة الصديق 
(د.ك فقط خمسة وسبعون دينارًا كويتيًا ال 75/-مقابل رســــــم قدره )

غير)عن طريق الكي نت()ال يرد(،مصطحبين معهم صورة من إعالن 
 الممارسة بالجريدة الرسمية)الكويت اليوم(،والمستندات التالية:

 (.أو2016ل التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام )إيصا -
 . صورة عن السجل التجاري .1
 .2016. صورة عن شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام 2
. صـــــــــورة عـــــــــن إيصـــــــــال التســـــــــجيل لـــــــــدى لجنـــــــــة المناقصـــــــــات 3

 .2016المركزية لعام 
 وذلك للتسجيل بالوزارة ومن ثم شرا( وثائق الممارسة. -

اإلغـــــالق )تســـــليم العطـــــا(ات( هـــــو يـــــوم األحـــــد  علمـــــاً بـــــنن موعـــــد
ـــــــــارا مـــــــــن الســــــــــ - 8/1/2017الموافـــــــــق  ـــــــــة( 8اعتب ـــــــــاعة )الثامن ـ

ـــــــل أي 1صـــــــباحاً وحتـــــــى الســــــــ ـــــــاعة )الواحـــــــدة( ظهـــــــراً ، ولـــــــن تقب ـ
ـــــدم  ـــــى أن تق ـــــل أو بعـــــد الموعـــــد المـــــذكور ، عل عطـــــا(ات تقـــــدم قب
العطـــــــا(ات بـــــــإدارة المـــــــدمات المجتمعيـــــــة بمبنـــــــى وزارة الداخليـــــــة 

 الدور األول(. –( 2مبنى رقم ) –)صبحان 
 وكيل الــوزارة المساعد للشـــئون الماليـــــة بالتكليل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــــــــالن

( 2017-100/2016تعلن وزارة الداخلية عن الممارسة رقم )
( منيار الرؤية الليلية )قوقلز( لزوم اإلدارة 200توريد وضمان عدد )

الماصة( لإلدارة العامة  العامة لقوات األمن الماصة )إدارة الوحدات
 لإلمداد والتموين )إدارة التجهيزات األمنية( بوزارة الداخلية.

فعلى السادة الشركات / المؤسسات المتمصصة في هذا المجال 
 –إدارة المناقصات ) الشرق -مراجعة اإلدارة العامة للشئون المالية 

ارسة ( للحصول على وثائق هذه المم 2بوابة رقم  –مدرسة الصديق 
ك فقط ثالثمائة دينار كويتي ال غير  ( د300/-مقابل رســــــم قدره )

)عن طريق الكي نت( )ال يرد( ، مصطحبين معهم صورة من إعالن 
 الممارسة بالجريدة الرسمية )كويت اليوم( ،  والمستندات التالية :

 (.2016إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام ) -
 أو

 التجاري صورة عن السجل  .1
 .2016صورة عن شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام  .2
صورة عن إيصال التسجيل لدى لجنة المناقصات المركزية لعام  .3

2016. 
 وذلك للتسجيل بالوزارة ومن ثم شرا( وثائق الممارسة. -

علمًا بنن موعد اإلغالق )تسليم العطا(ات( هو يوم االثنين الموافق 
ـاعة )الثامنة( صباحًا وحتى 8لسـاعتبارا من ا - 9/1/2017

ـاعة )الواحدة( ظهرًا ، ولن تقبل أي عطا(ات تقدم قبل أو بعد 1السـ
الموعد المذكور ، على أن تقدم العطا(ات بإدارة المدمات 

الدور  –( 2مبنى رقم ) –المجتمعية بمبنى وزارة الداخلية )صبحان 
 األول(.

 ـــة بالتكليلوكيل الــوزارة المساعدللشـــئون الماليــ
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 إعالن
- 123/2016تعلــــن وزارة الداخليــــة عــــن طــــرح الممارســــة رقـــــم )

لــزوم اإلدارة  -( توريــد وضــمان مســتلزمات عســكريل متنوعــل 2017
ــــإلدارة العامــــة  العامــــة لقــــوات األمــــن الماصــــة )إدارة دروع األمــــن( ل

 لإلمداد و التموين )إدارة التجهيزات األمنية( "بوزارة الداخلية" .
الســادة الشــركات / المؤسســات المتمصصــة فــي هــذا المجــال  فعلــى

 –إدارة المناقصات )الشرق  -مراجعة اإلدارة العامة للشئون المالية 
ــــة رقــــم  –مدرســــة الصــــديق  ــــائق هــــذه  –( 2بواب ــــى وث للحصـــــول عل

( د.ك فقــــط خمســــل وســــبعون 75/-الممارســــة مقابــــل رســــم قــــدره )
)ال يـرد( ، مصطحبيـــــن صــــوره مـن  دينـــارًا كويتـــيًا ال غيـر " كـي نـت "

ـــــت اليـــــوم ( ومعهـــــم  ـــــدة الرســـــــــمية )الكوي إعــــــالن الممارســـــة بالجري
 المستندات التالية :

 ( ، أو2016إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام ) -
 . صورة عن السجل التجاري .1
 .2016. صورة عن شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام 2
عـــــــــن إيصـــــــــال التســـــــــجيل لـــــــــدى لجنـــــــــة المناقصـــــــــات . صـــــــــورة 3

 .2016المركزية لعام 
 وذلك للتسجيل بالوزارة ومن ثم شرا( وثائق الممارسة .

علمـــاً بـــنن آخـــر موعـــد لتســـليم العطـــا(ات هـــو يـــوم الثالثـــا( الموافـــق 
بإدارة المدمات المجتمعيـة بمبنـى وزارة الداخليـة  - 10/1/2017

الـــدور األول ( اعتبـــارا مـــن  –( 2مبنـــى رقـــم ) –الجديـــد ) صـــبحان 
ـــاعة )الواحــدة( ظهــراً ، ولــن 1ـــاعة )الثامنــة( صــباحاً وحتــى الســـ8الســـ

 تقبل أي عطا(ات تقدم قبل أو بعد الموعد المذكور.
 وكيل الوزارة المساعد للشــئون الماليـــة بالتكليل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

ــــــم ) ـــــة عـــــن طـــــرح الممارســـــة رق - 93/2016تعلـــــن وزارة الداخلي
ضــــــمان مهمــــــات ومســــــتلزمات عســــــكرية متنوعــــــة ( توريــــــد و 2017

لــــــزوم اإلدارة العامــــــة لقــــــوات األمــــــن الماصــــــة )إدارة الوحــــــدات  -
الماصـــــــة( لـــــــإلدارة العامـــــــة لإلمـــــــداد والتمـــــــوين )إدارة التجهيـــــــزات 

 األمنية( "بوزارة الداخلية" .
فعلــى الســادة الشــركات / المؤسســات المتمصصــة فــي هــذا المجــال 

 –إدارة المناقصات )الشرق  -ئون المالية مراجعة اإلدارة العامة للش
ــــة رقــــم  –مدرســــة الصــــديق  ــــائق هــــذه  –( 2بواب ــــى وث للحصـــــول عل

( د.ك فقــــط خمســــة وســــبعون 75/-الممارســــة مقابــــل رســــم قــــدره )
دينـــارا كويتـــيا ال غيـر " كـي نـت " )ال تـرد( ، مصطحبيـــــن صــــوره مـن 

ــــــت ـــــــمية )كوي ــــــدة الرســـ ــــــوم ( ومعهــــــم  إعـــــــالن الممارســــــة بالجري الي
 -المستندات التالية :

 ( .أو2016إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام ) -
 0. صورة عن السجل التجاري 1
 .2016. صورة عن شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام 2
. صـــــــــورة عـــــــــن إيصـــــــــال التســـــــــجيل لـــــــــدى لجنـــــــــة المناقصـــــــــات 3

 .2016المركزية لعام 

 من ثم شرا( وثائق الممارسة .وذلك للتسجيل بالوزارة و 
ـــوم األحـــد الموافـــق  ـــنن أخـــر موعـــد لتســـليم العطـــا(ات هـــو ي علمـــاً ب

بـــإدارة المـــدمات المجتمعيـــة بمبنـــى وزارة الداخليـــة  - 8/1/2017
الـــدور األول ( اعتبـــارا مـــن  –( 2مبنـــى رقـــم ) –الجديـــد ) صـــبحان 

، ولــن ـــاعة )الواحــدة( ظهــراً 1ـــاعة )الثامنــة( صــباحاً وحتــى الســـ8الســـ
 تقبل أي عطا(ات تقدم قبل أو بعد الموعد المذكور.

 وكيل الوزارة المساعد للشــئون الماليـــة بالتكليل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــــــالن
( 2017-101/2016تعلن وزارة الداخلية عن الممارسة رقم )

توريد وضمان مستلزمات عسكرية متنوعة لزوم اإلدارة العامة لقوات 
ات الماصة( لإلدارة العامة لإلمداد األمن الماصة )إدارة الوحد

 والتموين )إدارة التجهيزات األمنية( بوزارة الداخلية.
فعلى السادة الشركات/المؤسسات المتمصصة في هذا المجال مراجعة 

مدرسة  –إدارة المناقصات ) الشرق -اإلدارة العامة للشئون المالية 
ارسة مقابل ( للحصول على وثائق هذه المم 2بوابة رقم  –الصديق 

( د.ك فقط خمسة وسبعون دينارا كويتيا ال غير )عن 75/-رســــــم قدره )
طريق الكي نت( )ال ترد( ، مصطحبين معهم صورة من إعالن الممارسة 

 بالجريدة الرسمية )كويت اليوم( ،  والمستندات التالية :
 (. أو2016إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام ) -
 السجل التجاري . . صورة عن1
 .2016. صورة عن شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام 2
 .2016. صورة عن إيصال التسجيل لدى لجنة المناقصات المركزية لعام 3
 وذلك للتسجيل بالوزارة ومن ثم شرا( وثائق الممارسة. -

علمًا بنن موعد اإلغالق )تسليم العطا(ات( هو يوم المميا 
ـاعة )الثامنة( صباحًا 8اعتبارا من السـ - 8/12/2016الموافق 

ـاعة )الواحدة( ظهرًا ، ولن تقبل أي عطا(ات تقدم قبل 1وحتى السـ
أو بعد الموعد المذكور ، على أن تقدم العطا(ات بإدارة المدمات 

الدور  –( 2مبنى رقم ) –المجتمعية بمبنى وزارة الداخلية )صبحان 
 األول(.

 لشـــئون الماليـــــة بالتكليلوكيل الــوزارة المساعد ل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
- 125/2016تعلــــن وزارة الداخليــــة عــــن طــــرح الممارســــة رقـــــم )

لــزوم اإلدارة  -( توريــد وضــمان مســتلزمات عســكريل متنوعــل 2017
العامة لقوات األمن الماصة )إدارة الوحدات الماصة( لإلدارة العامة 

 زارة الداخلية" .لإلمداد و التموين )إدارة التجهيزات األمنية( "بو 
فعلى السادة الشـركات / المؤسسـات المتمصصـة فـي هـذا المجـال  

 –إدارة المناقصات )الشرق  -مراجعة اإلدارة العامة للشئون المالية 
ــــة رقــــم  –مدرســــة الصــــديق  ــــائق هــــذه  –( 2بواب ــــى وث للحصـــــول عل

( د.ك فقــــط خمســــل وســــبعون 75/-الممارســــة مقابــــل رســــم قــــدره )
ـيًا ال غيـر " كـي نـت " )ال تـرد( ، مصطحبيـــــن صــــورة مـن دينـــارًا كويتــ



 م13/11/2016 -هـ  1438 فرص 13 األحد                  76                 والستون    الثانيةالسنة  1314الكويت اليوم العدد 

ـــــت اليـــــوم ( ومعهـــــم  ـــــدة الرســـــــــمية )الكوي إعــــــالن الممارســـــة بالجري
 -المستندات التالية :

 ( .أو2016إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام ) -
 . صورة عن السجل التجاري .1
 . 2016يت لعام . صورة عن شهادة غرفة تجارة وصناعة الكو 2
. صـــــــــورة عـــــــــن إيصـــــــــال التســـــــــجيل لـــــــــدى لجنـــــــــة المناقصـــــــــات 3

 .2016المركزية لعام 
 وذلك للتسجيل بالوزارة ومن ثم شرا( وثائق الممارسة .

علمـــاً بـــنن آخـــر موعـــد لتســـليم العطـــا(ات هـــو يـــوم الثالثـــا( الموافـــق 
بإدارة المدمات المجتمعيـة بمبنـى وزارة الداخليـة  - 10/1/2017

الـــدور االول ( اعتبـــارا مـــن  –( 2مبنـــى رقـــم ) –صـــبحان الجديـــد ) 
ـــاعة )الواحــدة( ظهــراً ، ولــن 1ـــاعة )الثامنــة( صــباحاً وحتــى الســـ8الســـ

 تقبل أي عطا(ات تقدم قبل أو بعد الموعد المذكور.
 وكيل الوزارة المساعد للشــئون الماليـــة بالتكليل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويل بتمديد موعد إغالق الممارسة رقم 

( 1000( استئجار عدد )2016 - 69/2015)
دوريل وآلية عسكرية لممتلل قطاعات الوزارة 

 لإلدارة العامة لإلمداد والتموين 
 بوزارة الداخلية –)إدارة اآلليات( 

يرجـى العلم بننل تم تمديد موعد اإلغــالق ) تسليم العطا(ات ( 
بشنن الممارسة المذكورة أعاله إلى  يوم ) األحد ( الموافق 

بإدارة المدمات المجتمعية بمبنى وزارة   - 27/11/2016
الدور األول (  –( 2مبنى رقم ) –الداخلية الجديد ) صبحان 

ـاعة )الواحدة( 1ـاعة )الثامنة( صباحًا وحتى السـ8اعتبارا من السـ
 ظهراً ، ولن تقبل أي عطا(ات تقدم قبل أو بعد الموعد المذكور.

 وكيل الوزارة المساعد 
 اليـــة بالتكليلللشــئون الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

ــائق الســفر أن األشــماص المدرجــة  تعلــن اإلدارة العامــة للجنســية ووث
أسماؤهم أدنـاه يـدعون فقـدان شـهادات جنسـياتهم الكويتيـة الماصـة 
بهم ، فيرجى ممـن يعثـر علـى أي منهـا أن يسـلمها إلـى اإلدارة خـالل 

ــدة الرســمية ، و  ــاريخ نشــر هــذا اإلعــالن فــي الجري إال أســبوعين مــن ت
حســــي  فســــتمنح لهــــؤال( األشــــماص جــــوازات شــــهادات جنســــية

 اإلجرا(ات المتبعة .
 رقم الجنسية اإلســـــــــــــــم م
 122182944 فهد خالد عبداهلل فراا نيل المطيرى 1
 136688647 غاليل سعد حداد جليل السعيدى 2
 107089587 احمد وليد احمد على سالم بوقماز 3
 105551831 مد المشارىمنى عبدالحسين اح 4
 105758256 هبل عبدالمضر حسين على البلوشى 5
 104823796 تركى يوسل ابراهيم الناصر الهاجرى 6
 107708127 ناجى حسين على مبروك ارشيد 7

 رقم الجنسية اإلســـــــــــــــم م
 102063778 عبداهلل هدروس راشد جويعان البذالى 8
 106771931 شوق مساعد فهد ابراهيم عبدالعزيز المطوع 9
 107208358 مبارك عواجل راشد عزيور الرشيدى رشيد 10
 106356151 ريم عبدالرزاق شارع عبدالرزاق العلى اللهو 11
 106376966 عائده عبداهلل محمد عواض المويعزى الحربى 12
 104256584 مريم عبدالعزيز محمد الهاجرى 13
 119704860 مشعل يوسل سليمان يوسل العبدالهادى 14
 102265883 داهلل حسين العنزىعنود رجي عب 15
 102106643 هدى شعيي مبارك العلى 16
 104715585 العنود عبداهلل فهد عبداهلل ابوعجيم 17
 106999731 ثامر مطر عاشور خميا بشير 18
 107207708 فاتن محمد سلطان فيرزو محمد 19
 101689688 على غنمان خليل شنوخ الماجدى 20
 101013206 على العوضىمحمد ابراهيم محمد  21
 103087367 رتاا ماجد محسن مانع العجمى 22
 107911377 ناصر وليد سعد محمد على الجناع 23
 107715681 احمد عثمان احمد عبداهلل ابراهيم العصفور 24
 121734051 على سعيد على عبداهلل على طزالن المرى 25
 102222004 فوزيل سعدون عيسى عبداهلل الصيرفى 26
 106463306 عبدالرحمن عطااهلل مجبل جريو مجبل الرشيدي 27
 105504893 دليل سالمل راكان صويان المطيرى 28
 106522843 ريم عبدالهادى سلمان مبارك ناصر الحريص 29
 123881455 نوره مبارك طرجم سعد ناصر السهلى 30
 105172958 مزون عبيد سعد مزيد الرشيدي 31
 107545150 الرحمن حسن عبداهلل ال يصنوخ فهد عبد 32
 122623904 نوخ مقبل عوده مجبل شويعرى العجمى 33
 106952529 خالد ابراهيم خالد ابراهيم الزنكى 34
 102325719 ناجى على ابراهيم السيار 35
 106482775 فاطمل عوض جار اهلل محمد جريح العجمى 36
 106567539 عبداهلل حمد محمد شبيي محمد العجمى 37
 123198638 عذارى فاضل يوسل احمد على المريبط 38
 121726206 مها رائد صالح المعييل 39
 105423642 منصور عبداهلل حماد على العجمى 40
 119487332 احمد غالي هادي عبود حسين العنزي 41
 100399172 محارب علي مطلق الشمري 42
 101639152 نجاه علي عثمان سند 43
 107759271 بدالعزيز احمد عبدالعزيز احمد ال نامع 44
 103095066 نواخ عبدالمحسن صالح حمد الجاسم 45
 130975899 محمد مهند محمد حسن يوسل الزنكي 46
 104777868 تهاني عبداهلل فالح ضاوي المطيري 47
 106628249 عبداهلل ابراهيم عبدالرحمن عبداهلل جمعان الجمعل 48
 118704497 عبداللطيل فهد عبداللطيل االميرخزنل فهد  49
 106467075 مكيل حسين علي جمعل صادق البلوشي 50
 101887702 حمد محمد هادي ظافر دغمل العجمي 51
 105739370 ايمان محمد عبداهلل محمد الصالح 52
 107855869 ابراهيم علي مفرح رجعان مفرح الهرشاني 53
 105477465 يمها حزام خضر سامح المطير  54
 105506925 عبدالعزيز شديد مرزوق عوض المطيري 55
 101251605 مشعل مبارك سهيل فهيم 56
 102045287 انعام صالح معتوق الرفاعي 57
 106531029 عبداهلل جاسم محمد ناصر سليمان المرشد 58
 104507427 فيصل حسين علي مطلق بحلق 59
 107744648 ساره فالح حمود مطلق حطاب عراده 60
 105532634 مشعل عيد براك قعمر العازمي 61
 104729295 فاطمل عوض مرزوق الشالحي المطيري 62
 102908718 بثينل سليمان عبداهلل سليمان الدهش 63
 102822946 فوزيل نهار بداح نهار الشويي المطيري 64
 121397147 هديل عبداللطيل عبدالرحمن عبداللطيل الدعي 65
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 رقم الجنسية اإلســـــــــــــــم م

 117914198 نال مطر سعيد مسيعيد الفحم المطيريم 66
 107707251 ضاري محمد عذال عوض مشحن العنزي 67
 101797949 نومل محمد جمعان صايل الصليلي 68
 120999327 عبداهلل مبارك مليح مهل هادي الرشيدي 69
 123245627 مؤيد احمد صالح حسين 70
 105731259 فاطمل عبدالعزيز محمود محمد غلوم 71
 104567521 علي ابراهيم خليل راشد القالخ 72
 106136053 حربي مطلق حمود مركز العالطي العنزي 73
 124014694 امل سيل مطلق ضبط عجران العازمي 74
 105737483 فاطمل مطلق ناصر هزاع غنيم العدواني 75
 117776462 فهد مبارك محمد فالح هدبا الرشيدي 76
 102711387 احمد ابراهيم بدريل ابراهيم 77
 147759330 عهود محسن فالح مبارك مميمر المطيري 78
 107847246 نشميل برجا عقاب سعيد الشمري 79
 119715126 طالل غنيم ناصر هزاع غنيم العدواني 80
 106631267 نوره هيل بدر هيل الحجرخ 81
 101583411 وفا( عبدالرزاق محمد سعيد الياهر 82
 105414224 مرزوق فهد عباس العنزيعارخ  83
 101025259 كاظميل سعدون عيسى عبداهلل الصيرفي 84

 مدير عام االدارة العامة للجنسية ووثائق السفر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 ةتعلن اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أن األشماص المدرج

هم أدناه يدعون فقدان جوازات سفرهم الكويتية الماصل بهم  ؤ أسما
جى ممن يعثر على أي منها أن يسلمها إلى اإلدارة خالل فير 

أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجريده الرسمية ، وإال 
حسي اإلجرا(ات  فستمنح لهؤال( األشماص جوازات سفر كويتية

 المتبعل .
الرقم     رقم الجواز االســـــــــــــــم م

 المسلسل
 3645472 128291193 للأحمد صالح محمد على فهد الدوي 1
 4109385 120981927 سامى سالم عايش حبن سالم الرشيدى 2
 3975256 136287223 عذبى سعد متعي منيع مرزوق المطيرى 3
 3513083 144192151 محمد جاسم محمد يوسل مصطفى 4
 3434958 123805224 عبدالرحمن راشد محمد فالح ظريان الهاجرى 5
 1913480 101845333 المطيرىسند محمد سند بانى  6
 1792536 106344647 مريم عبدالرضا محمد على موسى الصفار 7
 3860232 107572026 جابر محمد ابراهيم محمد رضا على اكبر 8
 3924009 139251464 مريم عيسى محمد يوسل محمد الهولى 9

 1718941 106089358 سعيد نايل حباب مبارك الدوسرى 10
 178134 215181676 (17ان عذاب كميثل )مادهبشاير كنع 11
 174328 119916335 (17سامى محمد نهار ظاهر العدوانى )ماده 12
 83218 154585519 (17ضارى فهد عقاب حمدان )ماده 13
 4134799 123753350 ريم صالح سالم صالح العبداهلل المسعود 14
 3658462 104715980 نواخ فهد هادى مترك العدوانى 15
 3685167 118696560 حصل ناصر سلطان ناصر مثيي المطيرات 16
 3820349 106531029 عبداهلل جاسم محمد ناصر سليمان المرشد 17
 3679058 104674254 خالد سعود عبداهلل مهدى العازمي 18
 3481344 120109047 اريج خالد عبدالصمد جابر الفارس 19
 3592482 247985406 انيوسل معاذ بدر ادم عبدال نى عيد 20
 3508587 106831731 ناصر محمد عبداهلل محمد عامر النجدى 21

 3927542 106845721 مشارى خالد عبدالرزاق خالد حمود الدوسرى 22
 4099596 105646775 مشعل فياض مشحن سكران العنزى 23
 2934192 119704860 مشعل يوسل سليمان يوسل العبدالهادى 24
 2954217 104895881 شى ناصر عبدالهادى المطيرىناصر نا 25
 2768644 143558172 سعود مذكر سعود ثويران المطيرى 26
 1753129 102737359 منيره عبداهلل غازى ضويحى المطيرى 27
 1778285 103087367 رتاا ماجد محسن مانع العجمى 28
 3877582 101063230 فاطمل شريده سعد الشريده 29
 2784782 121394336 لد عوض مطلق سلطانشهد خا 30
 1108388 102703349 محمد على حسين قائمى البلوشى 31
 131022 197579249 (17انوار صالح عبداهلل خزار )ماده 32
 2784782 121394336 شهد خالد عوض مطلق سلطان 33
 4019590 209883839 راكان سالم صباح سالم العوض 34
 3032863 104085549 محمدفضيلل مديب  مجلي  35
 3927542 106845721 مشاري خالد عبدالرزاق خالد حمود الدوسري 36
 3860226 105355091 ناصر زايد عبداهلل الصادر 37
 2405381 119146951 هيفا( مطلق حسن غنام العجمي 38
 3401664 107741272 محمد ظاهر محمد سوباط ظاهر الفضلي 39
 3493380 122381569 داهلل حسن بوتللخالد انور سالم عب 40
 3775036 121189345  فهد عبداهلل احمد بجاد حمد بجاد الهاجري 41
 3344894 118877435 حسين محمود عبداهلل فرا عبداهلل  42
 3973882 182538959 حورا( عبداهلل عبدالعزيز حسن الحاظر 43
 3548590 101892196 سهير علي سليمان المفيدي 44
 3494415 224486613 محمد مطلق سعد مطلق السبيعي 45
 3492597 211938529 ريما مطلق سعد مطلق فالح الطالل السبيعي 46
 3296755 105104863 يوسل صيوان عبداهلل خضير المالدي 47
 3968890 263233064 فواز مطلق سعد مطلق السبيعي 48
 3492596 206757674 سعد مطلق سعد مطلق السبيعي 49
 3524633 118513313 عبداهلل غازي خالد عقاب عمر االشهي المطيري 50
 3930781 100605711 مريم صالح حسن الصابري 51
 4090571 104888568 مدعث فراا مدعث سعود العجمي 52
ساره مبارك حسين عبدالهادي ابوجما  53

 العجمي
103105833 4091360 

 ثائق السفر مدير عام اإلدارة العامة للجنسية وو 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلن وزارة الداخلية عن تنهيل شركات متمصصة تصنيع وتوريد عدد 

(  مـزودة 7.62X51MM( آليات بوكا مصفحة ضـد عيـار )4)
بســاللم وملحقاتهــا مــع كافــة المتطلبــات والمواصــفات لــإلدارة العامــة 

 لقوات األمن الماصة ـ بوزارة الداخلية .
المتمصصــة فــي هــذا المجــال فعلــى الســادة الشــركات / المؤسســات 

مراجعــة اإلدارة العامــة للشــئون الماليــة )إدارة المناقصــات( بالعارضــية 
( د.ك 250/-للحصــول علــى وثــائق التنهيــل مقابــل رســم قــدره ) –

ــــر )نقــــدي( )ال تــــرد( ،  ــــاً ال غي ــــان وخمســــون دينــــاراً كويتي فقــــط مائت
يـت مصطحبين معهم صورة من إعالن التنهيل بالجريـدة الرسـمية )كو 

 اليوم( ،  والمستندات التالية :
 (.أو2016إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام ) -
 . صورة عن السجل التجاري .1
 .2016. صورة عن شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام 2



 م13/11/2016 -هـ  1438 فرص 13 األحد                  78                 والستون    الثانيةالسنة  1314الكويت اليوم العدد 

. صـــــــــورة عـــــــــن إيصـــــــــال التســـــــــجيل لـــــــــدى لجنـــــــــة المناقصـــــــــات 3
 .2016المركزية لعام 

 ن ثم شرا( وثائق التنهيل.وذلك للتسجيل بالوزارة وم -
علمــــاً بــــنن موعــــد اإلغــــالق )تســــليم العطــــا(ات( هــــو يــــوم الممــــيا 

ــــــــاعة )الثامنــــــــة( 8اعتبــــــــارا مــــــــن الســـــــــ - 26/1/2017الموافــــــــق  ـ
ـــــــل أي 1صـــــــباحاً وحتـــــــى الســــــــ ـــــــاعة )الواحـــــــدة( ظهـــــــراً ، ولـــــــن تقب ـ

ـــــدم  ـــــى أن تق ـــــل أو بعـــــد الموعـــــد المـــــذكور ، عل عطـــــا(ات تقـــــدم قب
ت المجتمعيـــــــة بمبنـــــــى وزارة الداخليـــــــة العطـــــــا(ات بـــــــإدارة المـــــــدما

 الدور األول(. –( 2مبنى رقم ) –)صبحان 
علماً بننل سوخ يتم عقد اجتماع تمهيدي ملزماً يوم  الثالثا( الموافق 

ص( بمقــــــر اإلدارة  10:00فــــــي تمــــــام الســــــاعة ) 13/12/2016
العامة لقوات األمن الماصة بمنطقة الصليبية ، وفي حال تملـل أي 

عــن هــذا االجتمــاع تكــون ملزمــة بتنفيــذ أي قــرارات أو  مــن الشــركات
 توصيات ناتجة عن هذا االجتماع.

 وكيل الوزارة المساعد للشــئون الماليـــة بالتكليل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تنويل بتمديد موعد إغالق
( 8تنهيل شركات متمصصة لمنيومة برا م لق الكتروني عدد ) 

قبة ملم( مزود بنيام مرا 7.62و  12.7مزود بسالحين عيار )
وتحكم بالرمي للتعبئة من الداخل مركي على آلية مدرعة مدولبل 

(6x6 تتناسي مع المنيومة والمهام الماصة لإلدارة العامة لقوات )
 األمن الماصة ـ بوزارة الداخلية

يرجـى العلم بننل تم تمديد موعد اإلغــالق )تسليم العطا(ات( بشنن 
   17/11/2016الموافق التنهيل المذكور أعاله الى  يوم )المميا(

 –بإدارة المدمات المجتمعية بمبنى وزارة الداخلية الجديد )صبحان 
ـاعة )الثامنة( صباحاً 8الدور األول( اعتبارا من السـ –( 2مبنى رقم )
ـاعة )الواحدة( ظهرًا ، ولن تقبل أي عطا(ات تقدم قبل 1وحتى السـ

 أو بعد الموعد المذكور.
 شــئون الماليـــة بالتكليلوكيل الوزارة المساعد لل

 

 وزارة الدفــاع
 إعـــالن

 عن طـرح الممارسة
   2411613160رقــم 

 لتوريد كاميرات مراقبة / لزوم وزارة الدفاع
تعلــن وزارة الدفــــاع عـــن طــرح الممارســة المحـــدودة المــذكورة أعـــاله 
على الشركات والمؤسسات المحلية المسـجلة والمصـنفة لـدى إدارة 

، وذلــــك طبقــــا للشــــروط  2016لمحلــــى بــــالوزارة للعــــام التجهيــــز ا
والمواصفات الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها 
مـــن إدارة التجهيـــز المحلـــى مراقبـــة التجهيـــزات الفنيـــة وذلـــك خـــالل 
ســــــــاعات الــــــــدوام الرســــــــمي اعتبــــــــارا مــــــــن يــــــــوم االثنــــــــين الموافــــــــق 

ــــل رســــم وقــــدره ) 14/11/2016 خمســــة  د.ك( فقــــط 75/-مقاب
وسبعون ديناراً ال غيـر ، ال تـرد  وأن آخر موعد لتقديم العطا(ات هو 

 04/12/2016الســاعة الثانيــة عشــرة صــباح  يــوم األحــد الموافــق 
على أن تقدم بمقر تسليم البريد والمناقصات بالقرب من البوابة رقـم 

 قبل موعد اإلغالق. 12
تـــاريخ فـــض ( يومـــا اعتبـــارا مـــن 90هـــذا وتســـرى العطـــا(ات لمـــدة )

ميــاريل العطــا(ات كمــا وتبلــ  الكفالــة األوليــة لهــذه الممارســة مبلــ  
% د.ك( فقط ال غير. وينب ي أن تكون صالحة طيلة مدة 2وقدره ) 

 سريان العطـا( .
 ويشترط بالشركات التي ترغي في المشـاركة بالممارسة :

ى .أن تكون الشركة مسجلة لدى وزارة الدفاع / إدارة التجهيز المحل1
 . 2016للعام 

 فقط . k-netسداد الرسوم المقررة لشرا( وثائق المناقصة عن طريق .2
ــرا( وثائق الممارسة. -3 ــ  كتاب تفويض من الشركة بشــ
أن تكــون الشــركة متمصصــة فــي هــذا المجــال ومصــنفة لــدى مراقبــة  -4

 تصنيل الشركات بالوزارة .
 ات غير الحكومية.أن تقدم الشركة شهادة دعم العمالة الوطنية لدى الشرك -5

(  113داخلــــــــــي )  – 24820156 لالستفســــــــــار: تليفــــــــــون:
  24893686فاكا: 

 

 وزارة الصحــة
 إعالن

تعلن وزارة الصحة )إدارة الهندسة الطبية( عن طرح الممارسات 
 التالية :

اتريخ 
 اإلقفــــال

 م رقم املمارسة الوصـــــــــــف الرسوم

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

70 

6TN476 
 SMART FRIDGEريد جهاز تو 

 و ملحقاته

مركز  -جملس أقسام خمتربات الطبية 
 الكويت لعالج ادمان

 هـ. ط.

/476 
2016-2017 

1 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

6TN625 
 VEIN VIEWERتوريد أجهزة 

مركز هيا  -و ملحقاهتا حلاجة وحدة الكلى
 املعجل

 هـ. ط.

/625 
2016-2017 

2 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

(6TN885) 
 TC SENSOR 84 توريد قطع غيار

PCO2/PO2  جلهاز
MONITOR 

حلاجة إدارة اهلندسة الطبية  )قطع غيار 
 الورشة املركزية(

 هـ .ط.

/885 
2016-2017 

3 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

(6TN887) 
جلهاز  LAMP توريد قطع غيار

LARYNGOSCOPE 
حلاجة إدارة اهلندسة الطبية  )قطع غيار 

 شة املركزية(الور 

 هـ. ط.

/887 
2016-2017 

4 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

40 

(6TN902) 
 SURGICAL FPD توريد جهاز 

TECHNOLOGY 
WORKSTATION و ملحقاته 
مستشفى   -حلاجة جملس أقسام الصدري
 األمراض الصدرية

 هـ .ط.

902 
2016-2017/ 

5 
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شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

(6TN905) 
 LED X-RAY توريد أجهزة 

FILM VIEWERSو ملحقاهتا 
مركز صباح   -حلاجة جملس أقسام الصدري
 األمحد للقلب

 هـ. ط.

/905 
2016-2017 

6 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

(6TN906) 
 توريد أجهزة 

DEFIBRILLATOR 
MONITOR CRASH 

CARTو ملحقاهتا 
مركز صباح   -حلاجة جملس أقسام الصدري
 األمحد للقلب

 ه ـ.ط.

906 
2016-2017/ 

7 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

(6TN922) 
 MACHINEتوريد أجهزة 

ASSISTED 
CARDIOPULMONARY 
RESUSCITATION CPR 

DEVISE و ملحقاهتا 
مركز صباح   -حلاجة جملس أقسام الصدري
 األمحد للقلب

 هـ. ط.

/922 
2016-2017 

8 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

(6TN923) 
 BI-LEVEL توريد أجهزة 

POSITIVE AIRWAY 
PRESSURE MACHINES 

 و ملحقاهتا
مركز صباح   -حلاجة جملس أقسام الصدري
 األمحد للقلب

 هـ .ط.

923 
2016-
2017/ 

9 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

(6TN925) 
 TARGETED توريد أجهزة 

NON-INVASIVE 
HYPO/HYPERTHERMIA 

SYSTEMS و ملحقاهتا 
مركز صباح   -حلاجة جملس أقسام الصدري

 محد للقلباأل

 هـ .ط.

925 
2016-2017/ 

10 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

(6TN926) 
 HAND-HELD توريد أجهزة 

AND STAND ALONE 
NON-INVASIVE 

HEMODYNAMIC 
MONITORS و ملحقاهتا 

مركز صباح   -حلاجة جملس أقسام الصدري
 األمحد للقلب

 ه .ط.

/926 
2016-2017 

11 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

(6TN938) 
 WIRELESS أجهزة  توريد

GAMMA DETECTION 
SYSTEMS وملحقاهتا 

حلاجة أقسام اجلراحة العامة والتخصصية 
 )مركز مكافحة السرطان (

 هـ. ط.

/938 
2016-2017 

12 

الطبية )رقم  الهندسةتوضع العطا(ات في صندوق العطا(ات بإدارة 
وماً( من ي 90(، وعلى أن تكون العطا(ات سارية المفعول لمدة )2

%( من  2تاريخ اإلقفال،  كما تبل  الكفالة األولية لهذه الممارسة )
القيمة اإلجمالية للعطا( المقدم وينب ي أن تكون صالحة طوال مدة 

 سريان العطا(.
 ويشترط بالشركات التي ترغي في المشاركة بالممارسة مايلي:

 سةالهندأن تكون مقصورة على الشركات المسجلة لدى إدارة  -1
 الطبية.

أن تكون الشركة متمصصة في هذا المجال مع احضار ما يفيـد  -2
 ذلك.

 سداد الرسوم المقررة لشرا( وثائق الممارسة نقدا. -3
 كتاب تفويض من الشركة بشرا( وثائق الممارسة.-4

 أن تقدم الشركات المشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية. -5
ة مـن تـاريخ النشـر ولمـدة ويمكن الحصول علـى وثـائق الممارسـ - 6

 يوماً فقط. 21
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلن وزارة الصحة )إدارة الهندسة الطبية( عن إعادة طرح الممارسة 

 التالية :
تاريخ 
 م رقم الممارسة الوصـــــــــــل الرسوم األقفــــال

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

20 

(6TN635) 
توريد جهاز 

MICROPIGMENTING 
DEVICE   وملحقاتل 

أقسام الجراحة العامة  لحاجة
 والتمصصية

)مستشفى ابن سينا/جراحة الحروق 
 والتجميل(

 هـ.ط.
635/2016-

2017 
1 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

20 

(6TN768) 
 DUST توريد جهاز 

EXTRACTION DRILL 
 وملحقاتل

لحاجة أقسام الجراحة العامة 
 والتمصصية

 )مستشفى مبارك الكبير(

 هـ.ط.
768/2016-

2017 
2 

)رقم  الطبية ع العطا(ات في صندوق العطا(ات بإدارة الهندسةتوض
يوما( من  90(، وعلى أن تكون العطا(ات سارية المفعول لمدة )2

%( من  2تاريخ اإلقفال،  كما تبل  الكفالة األولية لهذه الممارسة )
القيمة اإلجمالية للعطا( المقدم وينب ي أن تكون صالحة طوال مدة 

 سريان العطا(.
 رط بالشركات التي ترغي في المشاركة بالممارسة ما يلي:ويشت

أن تكون مقصورة على الشركات المسجلة لدى إدارة الهندسة  (1
 الطبية.

أن تكون الشركة متمصصة في هذا المجال مع إحضار ما يفيد  (2
 ذلك.

 سداد الرسوم المقررة لشرا( وثائق الممارسة نقدا. (3
 رسة.كتاب تفويض من الشركة بشرا( وثائق المما (4
 أن تقدم الشركات المشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية. (5
 21ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من تاريخ نشر ولمدة  (6

 يوما فقط.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــالن
ــــــــــــم ص/م  ـــــــــــــن وزارة الصـــــــــــــحة عـــــــــــــن طـــــــــــــرح الممارســـــــــــــة رق تـعـل

  -توريــد ليفــة طبيــة لالســتحمام الســريري    81/2016/2017س/
متمصصــــة فــــي هــــذا المجــــال  طبقــــا بــــين المؤسســــات والشــــركات ال

للشروط العامة والماصة الموضحة فـي وثـائق الممارسـة والتـي يمكـن 
ــة  إدارة  –الــدور األول  –الحصــول عليهــا مــن  جهــاز الشــئون المالي
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ـــوزارة   –المشـــتريات والممـــازن  قســـم الممارســـات  الكـــائن بمبنـــى ال
لــ  بالصــليبمات وذلــك خــالل أوقــات الــدوام الرســمي مقابــل دفــع مب

 د. ك(  فقط خمسة وسبعون  ديناراً كويتياً ال غير ال يرد .75)
مــــع ضــــرورة تقــــديم كتــــاب مــــن وزارة الشــــئون االجتماعيــــة يفيــــد االلتــــزام 

وقـــــرار مجلـــــا الـــــوزرا( رقـــــم  2000لســـــنة  19بنحكـــــام القـــــانون رقـــــم 
 في شنن دعم وتشجيع العمالة الوطنية. 2008/خامسا لسنة 1104

يم العطا(ات هـو السـاعة الواحـدة مـن ظهـر علما بنن آخر موعد لتقد
 م 28/11/2016يوم  االثنين  الموافق  

ـــــالعنوان المـــــذكور أعـــــاله ، كمـــــا تســـــرى  فـــــي صـــــندوق العطـــــا(ات ب
( يومـا اعتبــارا مـن تــاريخ اإلقفـال وتبلــ  الكفالــة 90العطـا(ات لمــدة )

%( فقط اثنان بالمائة من قيمة العطا( صالحة طوال  مدة 2األولية )
 العطا( .سريان 

 وكيل وزارة الصحة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــالن
ــــــــــــم ص/م  ـــــــــــــن وزارة الصـــــــــــــحة عـــــــــــــن طـــــــــــــرح الممارســـــــــــــة رق تـعـل

ـــي أجهـــزة البصـــمة والبرنـــامج   83/2016/2017س/ ـــد وتركي توري
بين المؤسسـات والشـركات   -التابع لها لمنطقة العاصمة الصحية   

المتمصصـــــة فـــــي هـــــذا المجـــــال  طبقـــــا للشـــــروط العامـــــة والماصـــــة 
وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها من  جهاز  الموضحة في

قسم  –إدارة المشتريات والممازن  –الدور األول  –الشئون المالية 
الممارسات  الكائن بمبنى الوزارة  بالصليبمات وذلك خالل أوقـات 

د. ك(  فقـط خمسـة وسـبعون   75الـدوام الرسـمي مقابـل دفـع مبلـ  )
 د .ديناراً كويتياً ال غير ال ير 

مــــع ضــــرورة تقــــديم كتــــاب مــــن وزارة الشــــئون االجتماعيــــة يفيــــد االلتــــزام 
وقـــــرار مجلـــــا الـــــوزرا( رقـــــم  2000لســـــنة  19بنحكـــــام القـــــانون رقـــــم 

 في شنن دعم وتشجيع العمالة الوطنية. 2008/خامسا لسنة 1104
علما بنن آخر موعد لتقديم العطا(ات هـو السـاعة الواحـدة مـن ظهـر 

 م 2016/  11/   28  يوم  االثنين  الموافق
ـــــالعنوان المـــــذكور أعـــــاله ، كمـــــا تســـــرى  فـــــي صـــــندوق العطـــــا(ات ب

( يومـاً اعتبــارا مـن تــاريخ اإلقفـال وتبلــ  الكفالــة 90العطـا(ات لمــدة )
%( فقط اثنان بالمائة من قيمة العطا( صالحة طـوال مـدة 2األولية )

 سريان العطا( .
 وكيل وزارة الصحة

 إعــــــــالن
صحة عن طرح الممارسة رقـم ص/ م تعلن وزارة ال

توريد مطبوعات لعدة جهات ، وذلك  –م  90/2016/2017س/
طبقا للشروط العامة والماصة الموضحة في وثائق الممارسة ويمكن 
الحصول على وثائق الممارسة من جهاز الشئون المالية ـ إدارة 
المشتريات والممازن ـ قسم الممارسات الكائن بمبنى الوزارة 

د.ك( خمسة وسبعون  75ليبمات ـ الدور األول ـ وذلك بقيمة )بالص
دينارًا كويتيًا غير قابل للرد خالل أوقات الدوام الرسمي اعتبارا من 
تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة الرسميـة )الكويـت الـيوم( ، مع 
ضرورة تقديم كتاب عند استالم الكراسة من وزارة الشئون 

االلتزام بقانون دعم العمالة الوطنية طبقاً  االجتماعية والعمل يتضمن
/  1104وقرار مجلا الوزرا( رقم  2000لسنة  19للقانون رقم 
 في شنن دعم وتشجيع العمالة. 2008خامسا لسنة 

وآخر موعد لتقديم العطا(ات هو الساعة الواحدة من ظهر يوم 
في صندوق العطا(ات بنفا  2016/ 12/ 7األربعا( الموافق 

( يوماً 90المذكور أعاله ، كما تسري العطا(ات لمدة )العنوان 
% ( فقط 2اعتبارا من تاريخ فض المياريل وتبل  الكفالة األولية ) 

 اثنان بالمائة من قيمة العطا( صالحة طوال مدة سريان العطا(. 
 وكيـل وزارة الصحـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــــــــالن

تعلـــــــــن وزارة الصـــــــــحة عـــــــــن طـــــــــرح الممارســـــــــة رقــــــــــم ص/م        
طباعة مطبوعـات إلدارة المسـتودعات  –م  91/2016/2017س/

الطبيــة ، وذلــك طبقــا للشــروط العامــة والماصــة الموضــحة فــي وثــائق 
الممارســة ويمكــن الحصــول علــى وثــائق الممارســة مــن جهــاز الشــئون 
المالية ـ إدارة المشتريات والممازن ـ قسم الممارسات الكائن بمبنـى 

د.ك( خمسـة  75ول ـ وذلـك بقيمـة )الوزارة بالصـليبمات ـ الـدور األ
ــل للــرد خــالل أوقــات الــدوام الرســمي  وســبعون دينــارا كويتيــا غيــر قاب
اعتبارا من تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة الرسميـة )الكويــت الــيوم( 
مـــع ضــــرورة تقــــديم كتـــاب عنــــد اســــتالم الكراســـة مــــن وزارة الشــــئون 

لعمالـة الوطنيـة طبقـا االجتماعية والعمل يتضمن االلتزام بقانون دعـم ا
/  1104وقـرار مجلـا الـوزرا( رقـم  2000لسـنة  19للقانون رقـم 
 في شنن دعم وتشجيع العمالة. 2008خامسا لسنة 

وآخـــر موعـــد لتقـــديم العطـــا(ات هـــو الســـاعة الواحـــدة مـــن ظهـــر يـــوم 
فــي صـــندوق العطــا(ات بـــنفا  2016/ 12/ 14االربعــا( الموافـــق 

( يومـــا 90ري العطـــا(ات لمـــدة )العنـــوان المـــذكور أعـــاله ، كمـــا تســـ
%( فقـط 2اعتبارا من تاريخ فـض الميـاريل وتبلـ  الكفالـة األوليـة )

 اثنان بالمائة من قيمة العطا( صالحة طوال مدة سريان العطا(. 
 وكيـل وزارة الصحـة
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 محضر اجتماع لجنة المواليد والوفيات بجلستها
 16/10/2016المنعقدة  62/2016رقم 

لبات المقدمة بتعديل البيانات بسجالت المواليد والوفيات قررت بالتعديل المدرا أدناه بالجريدة الرسمية ) الكويت اليوم ( فإذا للط هاوبعد بحث
لم تتلق اللجنة أي اعتراض خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن فسيجرى التعديل بالسجالت وتصدر شهادات الميالد أو الوفاة 

 اآلتي : طبقا للتعديل

 محضر اجتماع لجنة المواليد والوفيات بجلستها
 62/2016لجنة  16/10/2016المنعقدة بتاريخ 
  124/2008والمشكلة بالقرار الوزاري رقم  36/69من القانون رقم  15اجتمعت لجنة المواليد والوفيات المنصوص عليها بالمادة 

 ت          رئيسا                  الدكتور/ رئيا المجلا الطبي العام                  عضواالسيد / مدير إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيا
 عضوا                  السيد / رئيا قسم القيد                            عضوا                            السيدة / رئيسة قسم البحوث والرأي 

 عضوا                  السيد / الباحث القانوني                               عضوا                             السيد / رئيا قسم الوفيات 
 عضوا                  السيد / رئيا قسم السجالت

 وقامت بنعمال سكرتارية اللجنة السيدة / نورية حسن عبداهلل
(( بالكشل المرفـق والماصـة بتعـديل البيانـات فـي سـجالت المواليـد والوفيـات 1769إلى رقم )) (((1741ونيرت اللجنة الطلبات من رقم)))

لبات في بطلبات سواقط قيد الميالد و الوفاة فإن اللجنة بعد بحثها والتنكد من استيفا( الوثائق والمستندات ، تقرر اإلعالن عن التعديالت والط
حتــى إذا ما انقضت المدة القانونية ) خمسة عشر يوما ( من تاريخ آخر إعالن ولم يتقدم الجريدة الرسمية ) الكويت اليوم ( في عددين متتاليين 

 أحد بني اعتراض تجرى التعديالت بالدفاتر وتصدر شهادات الميالد والوفاة 
 رئيا قسم السجالت           رئيا قسم البحوث والرأي          رئيا قسم القيد             رئيا قسم الوفيات                              

 مركزي للمواليدالباحث القانوني                      سكرتير اللجنة               رئيا المجلا الطبي العام                  مدير إدارة السجل ال
 رقم

 الطلي
 رقم الشهادة
 ومصدرها

م المدني أو الجنسية أو الرق الجنسية 988/88االسم المطلوب ت ييره بموجي القانون رقم 
التعديل  جواز السفر

في 
 اسم

اسم 
 المولود

 إلي من

 106675994ا كويتي فهد مرزوق مشعان عبداهلل المطيري فهد مرزوق مشعان مريم الوالد االحمدي 2س 775/80 1741
 102182051ا كويتي العجميمحمد دليم علي مسفر  محمد دليم علي مسفر عبدالهادي  الوالد الفحيحيل 1س 2341/93 1742
 102897948ا كويتي فواز سعد غنيم مجول العنزي فواز سعد غنيم مجول عمر الوالد الجهرا( 1س 423/2005 1743
 102897948ا كويتي فواز سعد غنيم مجول العنزي فواز سعد غنيم مجول عبداهلل الوالد الجهرا( 1س 1208/2001 1744
 102897948ا كويتي فواز سعد غنيم مجول العنزي فواز سعد غنيم مجول فهد الدالو  الجهرا( 1س 233/2000 1745
 100731652ا كويتي سعد غنيم مجول العنزي سعد غنيم مجول فواز الوالد الصليبيمات 4565/1970 1746
 100641594ا كويتي محمد مسفر ناصر سالم الحيان محمد مسفر ناصر سالم منى الوالد الفحيحيل 2س 1411/1985 1747
 101416274ا كويتي فاطمل عبداهلل حسين علي أكبر فاطمل عبداهلل علي اكبر عادل الوالدة المركزي 1س 2169/88 1748
 105188510ا كويتي سعيدان بدري مطلق الماجدي سعيدان بدري مطلق فاطمل الوالد الجهرا( 1س 516/78 1749
 262050202022ا  كويتي مبارك سعود عبيد مبروك العنزي سعود عبيد  مبارك عهود الوالد الفروانية 2س 1000/1993 1750
 100685601ا كويتي ناصر عبداهلل الناصر الرجا( المطيري ناصر عبداهلل الناصر مسعود الوالد المركزي 1س 894/1977 1751
 102903777ا يكويت حمود مبارك مجاوب الرشيدي حمود مبارك مجاوب مشعل الوالد الفروانية 14996/70 1752
 104735367ا كويتي عبداهلل مطر مبارك امصبح العميري عبداهلل مطر مبارك يوسل الوالد القبلة 7575/70 1753
 101488207ا كويتي مطلق غافل علي العنزي مطلق غافل علي منيفة الوالد الجهرا( 226/1963 1754
 286021506293ب م  فلبيني انجيلو جيري كالينوا  النوزا النوزا جيري كالينوا  النوزا المولود المركزي 3س 4271/2016 1755
 270041100315ب م  كويتي ريتال بسام منصور ناصر حسين الجزاخ بسام منصور ناصر حسين الجزاخ رتال المولود المركزي 2س 7235/2016 1756
 274040100928ب م  كويتي م عمار داود سلمان داود النجارمري عمار داود سلمان داود النجار أال( المولود المركزي 2س 8044/2016 1757
 275071501219ب م  كويتي غال حمد مزيد صقر راشد عجاا العازمي حمد مزيد صقر راشد عجاا العازمي سعده المولود المركزي 2س 5870/2012 1758
 277081100952ب م  كويتي ل محمد علي حسن مال عليطيبة يوس يوسل محمد علي حسن مال علي طيبل المولود المركزي 2س 8031/2016 1759
 257090104666ب م  امريكي سيتوتا دوني لوكيت راي دوني لوكيت راي  سيتونا المولود المركزي 4س 136/2012 1760
رافيندرا جوندال بالي جوندال بالي  ارشانا المولود المركزي 4س 4146/2014 1761

 فينكاتا رامانا
جوندال بالي جوندال ديكشينا رافيندرا 
 بالي فينكاتا رامانا

 274061504331ب م  هندي

 271120701885ب م  ايراني فجر ابراهيم جاسم ادريا الجرخ ابراهيم جاسم ادريا الجرخ اقبال المولود المركزي 4س 4015/2016 1762
ابراهيم فندي محسن عياد  رفعة المولود المركزي  2س 12905/2012 1763

 طيريالعفاسي الم
سمو ابراهيم فندي محسن عياد 

 العفاسي المطيري
 279021200934ب م  كويتي

 284100100073ب م  كويتي شريفل علي يوسل علي محمد النفيص علي يوسل علي محمد النفيص تيامل المولود المركزي 2س 8693/2016 1764
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 والد / سارةتقدم لهذه الوزارة السيد /عيد راشد خالد الهاجري   بصفتل: ال 1765

 طالبا تسجيلها بسجالت المواليد// فمن لل اعتراض يتقدم بل لهذه الوزارة . 
 09/06/2015المولودة/  بتاريخ :

 284031001521ا -خارجيل السعودية  -والدة
 تقدم لهذه الوزارة السيد /عبدالعزيز ابراهيم محمد الموسى بصفتل: الوالد / أمينل لويز 1766

 جالت المواليد//فمن لل اعتراض يتقدم بل لهذه الوزارة .طالبا تسجيلها بس
 11/04/2001المولودة/  بتاريخ :

 1015147854ا -خارجيل بريطانيا  -والدة
 تقدم لهذه الوزارة السيد /عبدالعزيز ابراهيم محمد الموسى  بصفتل: الوالد / أبيا ألويز لوسي 1767

 راض يتقدم بل لهذه الوزارة .طالبا تسجيلها بسجالت المواليد// فمن لل اعت
 02/02/2008المولودة/  بتاريخ :

 1015147854ا -خارجيل بريطانيا  -والدة
 تقدم لهذه الوزارة السيد /عبدالعزيز ابراهيم محمد الموسى بصفتل: الوالد / أمبر جين 1768

 طالبا تسجيلل بسجالت المواليد// فمن لل اعتراض يتقدم بل لهذه الوزارة .
 07/05/2010د/  بتاريخ :المولو 
 1015147854ا -خارجية بريطانيا  -والدة

 تقدم لهذه الوزارة السيد /عبدالعزيز ابراهيم محمد الموسى  بصفتل: الوالد / أليك 1769
 طالبا تسجيلل بسجالت المواليد// فمن لل اعتراض يتقدم بل لهذه الوزارة .

 05/03/1999المولود/  بتاريخ :
 1015147854ا -ريطانيا خارجية ب -والدة

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محضر اجتماع لجنة المواليد والوفيات بجلستها
 18/10/2016المنعقدة  63/2016رقم 

( فإذا وبعد بحث للطلبات المقدمة بتعديل البيانات بسجالت المواليد والوفيات قررت بالتعديل المدرا أدناه بالجريدة الرسمية ) الكويت اليوم 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن فسيجرى التعديل بالسجالت وتصدر شهادات الميالد أو الوفاة لم تتلق اللجنة أي اعتراض 

 طبقا للتعديل اآلتي :

 محضر اجتماع لجنة المواليد والوفيات بجلستها
 63/2016لجنة  18/10/2016المنعقدة بتاريخ 
  124/2008والمشكلة بالقرار الوزاري رقم  36/69من القانون رقم  15اجتمعت لجنة المواليد والوفيات المنصوص عليها بالمادة 

 عضوا        السيد / مدير إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات          رئيسا                  الدكتور/ رئيا المجلا الطبي العام          
 عضوا                السيد / رئيا قسم القيد                          عضوا                         السيدة / رئيسة قسم البحوث والرأي 

 عضوا                  السيد / الباحث القانوني                              عضوا                            السيد / رئيا قسم الوفيات 
 عضوا                 السيد / رئيا قسم السجالت

 امت بنعمال سكرتارية اللجنة السيدة / نورية حسن عبداهللوق
(( بالكشل المرفـق والماصـة بتعـديل البيانـات فـي سـجالت المواليـد والوفيـات 1828إلى رقم )) (((1797ونيرت اللجنة الطلبات من رقم)))

المستندات ، تقرر اإلعالن عن التعـديالت والطلبـات فـي بطلبات سواقط قيد الميالد والوفاة فإن اللجنة بعد بحثها والتنكد من استيفا( الوثائق و 
م يتقدم الجريدة الرسمية ) الكويت اليوم ( في عددين متتاليين حتــى إذا ما انقضت المدة القانونية ) خمسة عشر يوما ( من تاريخ آخر إعالن ول

 أحد بني اعتراض تجرى التعديالت بالدفاتر وتصدر شهادات الميالد والوفاة 
 تقسم البحوث والرأي          رئيا قسم القيد             رئيا قسم الوفيات                                         رئيا قسم السجال رئيا

 كزي للمواليدمر الباحث القانوني                      سكرتير اللجنة               رئيا المجلا الطبي العام                  مدير إدارة السجل ال
 رقم

 الطلي
 رقم الشهادة
 ومصدرها

الرقم المدني او الجنسية أو  الجنسية 988/88االسم المطلوب ت ييره بموجي القانون رقم 
التعديل  جواز السفر

 في اسم
اسم 
 المولود

 إلى من

 265090101166ا كويتي تعلي مجيد عباس حجي علي الكو  علي مجيد عباس كوت ساره الوالد المركزي 2س 454/2003 1797
 265090101166ا كويتي علي مجيد عباس حجي علي الكوت علي مجيد عباس حجي علي كوت جمانل الوالد المركزي 2س 3893/1989 1798
 265090101166ا كويتي علي مجيد عباس حجي علي الكوت علي مجيد عباس حجي علي كوت انعام الوالد المركزي 2س 4312/1990 1799
 265090101166ا كويتي علي مجيد عباس حجي علي الكوت علي مجيد عباس حجي علي كوت سكينل الوالد المركزي 2س 312/1998 1800
 265090101166ا كويتي علي مجيد عباس حجي علي الكوت علي مجيد عباس حجي علي كوت فاطمل الوالد المركزي 2س2333/1995 1801
 101881543ا كويتي نوره حمود مبارك غانم ال وينم نوره حمود مبارك  لمنا الوالدة الفحيحيل 2س 251/81 1802
 101881543ا كويتي نوره حمود مبارك غانم ال وينم نوره حمود مبارك العازمي حنان الوالدة المركزي 2س 632/92 1803
 101881543ا يتيكو  نوره حمود مبارك غانم ال وينم نوره حمود مبارك  أمل الوالدة السالمية 10426/71 1804
 101881543ا كويتي نوره حمود مبارك غانم ال وينم نوره حمود مبارك العازمي انور الوالدة الفحيحيل 1587/78 1805
 101881543ا كويتي نوره حمود مبارك غانم ال وينم نوره حمود مبارك غانم العازمي حسين الوالدة القبلة 819/69 1806
 101881543ا كويتي نوره حمود مبارك غانم ال وينم نوره حمود مبارك غانم محمد لوالدةا الفحيحيل 1س 1550/83 1807
 102457089ا كويتي فالح خيران رباح امديب  الرشيدي فالح خيران رباح امديب  فاطمل الوالد المركزي 2س 7210/1999 1808
 101273871ا كويتي المطيريعزيز سعود نايل  عزيز سعود نايل موضي الوالد الفروانية 1171/71 1809
 102044889ا كويتي صالح شبيي ناصر شبيي الشباك الرشيدي صالح شبيي ناصر شبيي الشباك ريم الوالد المركزي 2س 189/2002 1810
 102044889ا كويتي صالح شبيي ناصر شبيي الشباك الرشيدي صالح شبيي ناصر الشباك نورا الوالد المركزي 2س 7623/97 1811
 102044889ا كويتي صالح شبيي ناصر شبيي الشباك الرشيدي صالح شبيي ناصر الشباك ناصر الوالد المركزي 1س 3505/95 1812



 م13/11/2016 -هـ  1438 فرص 13 األحد                  83                 والستون    الثانيةالسنة  1314الكويت اليوم العدد 
 283121501584ا كويتي جابر سراا ابراهيم العجمي جابر سراا ابراهيم دليم الوالد الفحيحيل1س1516/1983 1813
 106732028ا كويتي سالم مفلح سالم عقاب العازمي سالمسالم مفلح  سعد  الوالد الفحيحيل1س2152/1977 1814
 266020601098ا كويتي مطلق محمد خلل المطوطح العنزي مطلق محمد خلل المطوطح محمد  الوالد الجهرا( 174/1966 1815
 100694039ا كويتي جاسم محمد ادبيسان  الشمري جاسم محمد ادبيسان عدنان الوالد المركزي 1س 5036/77 1816
 102918769ا كويتي شهاب احمد عيسى المحمد شهاب احمد عيسى احمد  الوالد القبلة 595/1970 1817
 100145909ا كويتي محمد حسين مهنا المهنا محمد حسين مهنا جاسم الوالد دسمان 4018/61 1818
 100725241ا كويتي ريذاعر صنيهت متعي شرار المطي ذاعر صنيهت متعي هنادي الوالد المركزي 1س  2571/78 1819
 100688406ا كويتي جزاع فتيخ جلوى رخيص الصليلي جزاع فتيخ جلوى طالل الوالد الصليبيمات 840/71 1820
 106735704ا كويتي خالد ابراهيم سعيد عبداهلل حماد العيسى خالد ابراهيم سعيد العيسى عبدالرحمن الوالد المركزي 1س 306/2005 1821
 100601075ا كويتي صالح نزال سهو شداد الشمري صالح نزال سهو شداد عبدالهادي الوالد لجهرا(ا 1408/1969 1822
صــــــالح ثــــــامر عبــــــداهلل صــــــالح  دانل المولود المركزي 2س 8116/2016 1823

 خلل الديحاني
ــــداهلل صــــالح   ــــامر عب شــــاهل صــــالح ث

 خلل الديحاني
 283120701656ب م  كويتي

عمــــــر حســــــين علــــــي عبــــــداهلل  حفصل ولودالم المركزي5/س7231/2011 1824
 محمد شما  الدين

حفصــــة عمــــر حســــين علــــي عبــــداهلل 
 محمد شما  الدين

 286021701494ب م  كويتي

 
 18/10/2016تاريخ االنعقاد :  مقدم الطلي رقم الطلي
 تقدم لهذه الوزارة السيد /بدر احمد جمعل العنزي               بصفتل: الوالد / راويل 1825

 تسجيلها بسجالت المواليد////// فمن لل اعتراض يتقدم بل لهذه الوزارة . طالبا
 23/03/2015المولودة/  بتاريخ :

 287082200241ا -خارجية بريطانيا  -والدة
 تقدم لهذه الوزارة السيد /بدر احمد جمعل العنزي               بصفتل: الوالد / ريتاا 1826

 ///// فمن لل اعتراض يتقدم بل لهذه الوزارة .طالبا تسجيلها بسجالت المواليد/
 23/03/2015المولودة/  بتاريخ :

 287082200241ا -خارجية بريطانيا  -والدة
 تقدم لهذه الوزارة السيد /ناصر خالد عيسى عبدالرحمن ال بن علي            بصفتل: الوالد / ندى 1827

 راض يتقدم بل لهذه الوزارة .طالبا تسجيلها بسجالت المواليد////// فمن لل اعت
 19/10/2014المولودة/  بتاريخ :

 266080900356ا -خارجية مصر  -والدة
 تقدم لهذه الوزارة السيد /محمد سالم سعد الشيتان            بصفتل: الوالد / سعود 1828

 طالبا تسجيلل بسجالت الوفيات////// فمن لل اعتراض يتقدم بل لهذه الوزارة .
 15/02/2007/  بتاريخ :المتوفى

 290052701018ا -الكويت  -وفاة
 

 وزارة العدل
 لجنة دعاوى النسي وتصحيح األسما(

القرارات الصادرة من لجنة دعاوى النسي و تصحيح االسما( 
 27/10/2016بجلسة 

ـــــة بجلســـــتها رقـــــم ) ـــــاريخ  52/2016أصـــــدرت  اللجن (المنعقـــــدة بت
 القرارات التالية : 27/10/2016
( تعديل اسم الطالي من/ديالور 1561/2016الطلي رقم )في  -1

خان نور محمد إلى/دالور خان حاجى دوران وذلك في بطاقتل 
 المدنية استناداَ إلى جواز سفره األف اني.

( تعديل اسم الطالي من/نعمت 1782/2016في الطلي رقم ) -2
اهلل محمد حسن إلى/نعمت اهلل رضائي حسن علي وذلك في 

 مدنية استناداَ إلى جواز سفره األف اني.بطاقتل ال
( تعديل اسم الطالي من/نصار 804/2016في الطلي رقم ) -3

احمد محمد شريل إلى/نصار احمد تور محمد شريل تور وذلك 
 في بطاقتل المدنية استناداَ إلى جواز سفره الباكستاني.

( تعديل اسم الطالي من/محمد 1648/2016في الطلي رقم ) -4
رحمت اهلل إلى/عيمت كوكي وذلك في بطاقتل المدنية استناداَ زاهد 

 إلى جواز سفره األف اني.
( تصحيح اسم الطالبة من/ناهد 2631/2012في الطلي رقم ) -5

عصام محمود ذيي ومن/ناهد عصام محمود ذيي سالمل ومن/ناهد 
عصام محمود محمود إلى/ناهد عصام محمود سالمل وذلك في 

هادات ميالد األبنا( )سعود ، عبداهلل ، منيره ، شهادة ميالدها وش
 لجين( استناداَ إلى شهادة جنسيتها الكويتية .

( تعديل اسم الطالي من/تاا زار 1720/2016في الطلي رقم ) -6
على خان محمد حيات خان إلى/ميراب خان ولى جان وذلك في 

 بطاقتل المدنية استناداَ إلى جواز سفره األف اني.

( تعديل اسم  الطالي من/محمد 1076/2016طلي رقم )في ال -7
عارخ محسن اهلل إلى/بصير خليل وذلك في بطاقتل المدنية استناداَ 

 إلى جواز سفره األف اني.
8- 

 
( تعديل اسم  الطالي من/عقيل 1797/2016في الطلي رقم )

محمد خان وكيل خان إلى/سلطان وكيل وذلك في بطاقتل المدنية 
 جواز سفره األف اني.استناداَ إلى 

( تعديل اسم الوالدة "المتوفاة" 2031/2014في الطلي رقم ) -9
من/نادره عباس إلى/نادره عباس  ياسر احمد سعد العبيد للطالي/

مرسي وذلك فى شهادة ميالد الطالي استنادَا إلى شهادة جنسية 
 والدتل الكويتية.

من/سلمل  ( تصحيح اسم الطالبة1636/2016في الطلي رقم ) 10
محمد شريل قاسم ومن/سلمل محمد شريل ومن/سلمى محمد 
شريل الشريفي إلى/سلمل محمد شريل الشريفي وذلك في شهادة 
ميالدها وشهادات ميالد أبنائها )جاسم ، احمد ، دانل ، عاليل( 

 استناداَ إلى شهادة جنسيتها الكويتية.
/نوخ ( تعديل اسم الطالبة من1274/2016في الطلي رقم ) 11

مصطفى عبدالسالم مصطفى إلى/نوخ مصطفى عبدالسالم 
العبدالواحد وذلك في شهادة ميالدها وبطاقتها المدنية وعقد الزواا 

وشهادات ميالد األبنا()علي ,  17/5/2006( المؤرخ 34رقم )
 حسين, خليفل, سلطان( استناداَ إلى جواز سفرها العراقي .

أسما( أوالد الطالي/نايل ( تعديل 712/2016في الطلي رقم ) 12
سعيد محمد العباس من/دموع نايل سعيد العباسي إلى/دموع نايل 
سعيد العباس ومن/أسما( نايل سعيد العباسي إلى/أسما( نايل سعيد 
العباس ومن/عبدااللل نايل سعيد العباسي إلى/عبدااللل نايل سعيد 

رهم العباس وذلك في بطاقاتهم المدنية استنادَا إلى جوازات سف
 األردنية.

( تعديل اسم  الطالي من/ناظم 1371/2016في الطلي رقم ) 13
حسين موسى إلى/ناظم حسين موسى العلي وذلك في بطاقتل 

وكذلك  14/2/1987(  المؤرخ 78المدنية وعقد الزواا رقم )
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تعديل أسما( أوالده من/موسى ناظم حسين موسى  إلى/موسى ناظم 
الده وبطاقتل المدنية ومن/حورا( حسين العلي وذلك في شهادة مي

ناظم حسين موسى إلى/حورا( ناظم حسين العلي وذلك في شهادة 
ميالدها وبطاقتها المدنية ورخصة القيادة ومن/مريم ناظم حسين 
موسى إلى/مريم ناظم حسين العلي   وذلك في بطاقتها المدنية 
وشهادة ميالدها ومن/فاطمل ناظم حسين موسى إلى/فاطمل ناظم 

سين العلي وذلك في بطاقتها المدنية وشهادة ميالدها ورخصة ح
القيادة    ومن/منى ناظم حسين موسى إلى/منى ناظم حسين العلي 
وذلك في بطاقتها المدنية وشهادة ميالدها ورخصة القيادة وعقد 

وشهادات ميالد    30/6/2010( المؤرخ 265الزواا رقم)
 ازات سفرهم العراقية .أبنائها)حسين ، محمد( استناداَ إلى جو 

( تصحيح اسم الطالي من/اقبال 1384/2016في الطلي رقم ) 14
عبدالحميد حسن الموسى إلى/اقبال عبدالحميد حسن موسى 
المـحمد علي وذلك في شهادة ميالدها استناداَ إلى شهادة جنسيتها 

 الكويتية.
( تصحيح اسم  الطالي من/شيبان 1352/2016في الطلي رقم ) 15

بان شيبان علي إلى/شيبان شيبان حسين علي الهاجري وذلك في شي
 شهاده ميالده استناداَ إلى شهادة جنسيتل الكويتية

( تصحيح اسم  الطالي 1514/2016في الطلي رقم ) 16
من/محمود سيد حسين سيد باقر إلى/محمود سيد حسين باقر 
ل الطبطبائي وذلك في شهاده ميالده استنادَا إلى شهادة جنسيت

 الكويتية .
( تصحيح اسم  الطالي من/هاني 1465/2016في الطلي رقم ) 17

حمد ماجد السلطان إلى/هاني حمد ماجد سلطان السيد أحمد 
 وذلك في شهاده ميالده استناداَ إلى شهادة جنسيتل الكويتية.

( تصحيح اسم  الطالي من/يونا 1345/2016في الطلي رقم ) 18
عيسى خليل عتيق الشمري وذلك عيسى خليل عتيق إلى/يونا 

 في شهاده ميالده استناداَ إلى شهادة جنسيتل الكويتية.
( تصحيح اسم الطالبة من/فاطمل 1368/2016في الطلي رقم ) 19

بنيان حسين زبيل إلى/فاطمل بنيان حسين زبيل المالدي وذلك في 
 شهادة ميالدها استناداَ إلى شهادة جنسيتها الكويتية..

( تصحيح إسم  الطالي من/بدر 320/2016ي رقم )في الطل 20
مزيد محمد العراده إلى/بدر مزيد محمد عوجان دغيم العراده 
وتصحيح اسم والدة الطالي من/بنا سعد عوجان ومن/بنا( سعد 
عوجان دغيم العراده إلى/بنا سعد عوجان دغيم العراده وذلك في 

إلى شهادتي  شهادة ميالد الطالي وشهادة ميالد والدتل استناداَ 
 جنسيتهما الكويتية.

( تعديل اسم  الطالي 1075/2016في الطلي رقم ) 21
من/كريستوداس امبروس كريستوداس مانويل إلى/مادهو كريستوداس 
مانويل وذلك في بطاقتل المدنية وتعديل إسم إبن الطالي من/نويل 
ساجن امبروسي كريستوداس إلى/نويل ساجان كريستوداس امبروسي 

ول ساجان امبروسي كريستوداس إلى/سول ساجان  ومن/س
كريستوداس امبروس وذلك في شهادتي ميالدهما استنادَا إلى 

 جوازات سفرهم الهندية .
( تصحيح اسم  الطالبة من/منيره 686/2016في الطلي رقم ) 22

فالح سحيل محمد إلى/منيره فالح سحيل محمد العنزي وذلك في 
األبنا( )بندر, شيمة( استنادَا إلى  شهادة ميالدها وشهادات ميالد

 شهادة جنسيتها الكويتية.
( تصحيح إسم  الطالي من/سلطان 60/2016في الطلي رقم ) 23

حسن عبدالكريم إلى/سلطان حسن عبدالكريم عريان حسن العريان 
 وذلك في شهادة ميالده استناداَ إلى شهادة جنسيتل الكويتية.

صحيح اسم  الطالي من/حمد ( ت1250/2016في الطلي رقم ) 24
فايز سيل العبداهلل إلى/حمد فايز سيل عبداهلل سيل وذلك في 

 شهادة ميالده إستناداَ إلى شهادة جنسيتل الكويتية.
( تصحيح اسم الطالبة من/سويم 1094/2016في الطلي رقم ) 25

عاصم سافدير ومن/سفيم سافدير إلى/سفيم عاصم البصاره وذلك 
وفي شهادات  9/8/1992( المؤرخ 697) في عقد الزواا رقم

ميالد األبنا( )ياسمين, محمد, بشرى( إستنادَا إلى شهادة جنسيتها 
 الكويتية .

( تصحيح اسم الطالي من/محمد 1609/2016في الطلي رقم ) 26
هالل شبيي صيفي إلى/محمد هالل شبيي صيفي المطيري وذلك 

نادَا إلى است 4/10/1995( المؤرخ 444في عقد الزواا رقم)
 شهادة جنسيتها الكويتية.

( تصحيح إسم والدة الطالبل/وفا( 1383/2016في الطلي رقم ) 27
عبدالصمد محمد حسن صادق من/سكينل حسين إلى/مكيل حسين 
رجي حسن وذلك في شهاده ميالد الطالبل استنادَا إلى شهادة 

 جنسية والدة الطالبة " المتوفاة" الكويتية.
( تصحيح اسم الطالي من/عيسى 1273/2015) في الطلي رقم 28

محمود عيسى إلى/عيسى محمود عيسى اسماعيل وذلك في تقدير 
 السن استناداَ إلى شهادة جنسيتل الكويتية.

( تعديل اسم  الطالي من/ريسان 1736/2016في الطلي رقم ) 29
مزعل شجر إلى/ريسان مزعل شجر جناح وذلك في بطاقتل المدنية 

استنادَا إلى جواز  21/9/1981( المؤرخ 567رقم )وعقد الزواا 
 سفره العراقي.

( تعديل اسم الطالي من/نقيي 508/2016في الطلي رقم ) 30
احمد محمد حسين إلى/مراد خان غالم محمد وذلك في بطاقتل 

 المدنية استناداَ إلى جواز سفره األف اني.
زيني ( تعديل اسم الطالبة من/1426/2016في الطلي رقم ) 31

مردان محيسن إلى/زيني مردان محيسن الجبوري وذلك في بطاقتل 
وشهادة  24/5/2006( المؤرخ 228المدنية وعقد الزواا رقم)

 ميالد ابنها)الحسن( استناداَ إلى جواز سفرها العراقي.
( تعديل اسم  الطالي من/رامي 1760/2016في الطلي رقم ) 32

وسل وذلك في بطاقتل زهري اسعد نايل إلى/رامي زهري اسعد ي
 المدنية استناداَ إلى جواز سفره األردني.

( تصحيح اسم األم " المتوفاة " 844/2016في الطلي رقم ) 33
للطالي/خالد أحمد محمد أحمد المؤمن من/خيريل حجي علي 
حنيفش إلى/خيريل صنهر حنيفش حجي علي وذلك في شهادة 

 عامة للجنسية.ميالد الطالي استناداَ إلى كتاب اإلدارة ال
( تعديل اسم الطالي من/مشاري 984/2016في الطلي رقم ) 34

فهد نافع خلل إلى/مشاري فهد نافع اليفيري وذلك في بطاقتل 
 المدنية وشهادة ميالده استناداَ إلى جواز سفره السعودي.

( تعديل اسم الطالي من/عماد 1264/2016في الطلي رقم ) 35
ى/عماد ابراهيم صالح عباس وتعديل ابراهيم صالح خليل عباس إل

اسما( األبنا( من/زينل عماد ابراهيم صالح خليل إلى/زينل عماد 
ابراهيم عباس من/دانل عماد ابراهيم صالح خليل إلى/دانل عماد 
ابراهيم عباس وذلك فى شهادات ميالدهم استنادَا إلى جوازات 

 سفرهم األردنية .
اسم الطالي من/طارق  ( تعديل1343/2016في الطلي رقم ) 36

جالل عارخ خليل ومن/طارق جالل عارخ عوض خليل إلى/طارق 
( المؤرخ 1771جالل عارخ صباح وذلك في عقد الزواا رقم)

 وشهاده ميالده استناداَ إلى جواز سفره األردني. 19/7/2006
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( تعديل اسم الطالي من/فرهاد 1476/2016في الطلي رقم ) 37
دل محمد جان محمد وذلك في بطاقتل اهلل بادشاه روخ إلى/عا

 المدنية إستناداَ إلى جواز سفره األف اني.
( تعديل اسم الطالبة من/هيام 1582/2016في الطلي رقم ) 38

فارس عبدالقادر الصالح إلى/هيام فارس عبدالقادر شريح وذلك في 
( المؤرخ 823بطاقتها المدنية وشهادة ميالدها  وعقد الزواا رقم )

 استناداَ إلى جواز سفرها األردني. 17/6/1986
( تصحيح اسم الطالي 420/2016في الطلي رقم ) 39

من/عبدالعزيز فضيل العنزي ومن/عبدالعزيز عقال( فضيل ولد 
سليمان العنزي إلى/عبدالعزيز عقال( فضيل بقان العنزي وذلك في 

 19/12/2005( المؤرخ 3019شهادة ميالده وعقد الزواا  رقم)
يالد األبنا()سعود ، فيصل ، ياسمين( استنادَا إلى وشهادات م

 شهادة جنسيتل الكويتية.
 رئيا لجنة دعاوى النسي وتصحيح األسما(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لجنة دعاوى النسي وتصحيح االسما(

(المنعقدة بتاريخ  53/2016أصدرت  اللجنة بجلستها رقم )
 القرارات التالية : 30/10/2016
يير االسم األول ( ت 1683/2016في الطلي رقم ) -1

للطالبة/نوير الهيلم فهد غازي المطيري من/نوير إلى/آمنل وذلك في 
 جميع األوراق الرسمية لها وألبنائها.

( ت يير االسم األول 2016/ 1804في الطلي رقم ) -2
للطالبة/زيني سلطان علي حسين سلطان من/زيني إلى/زينل وذلك 

 في جميع األوراق الرسمية لها وألبنائها.
( ت يير االسم األول 1754/2016في الطلي رقم ) -3

للطالي/هديل حماد هديي حمدان الرشيدي من/هديل إلى/سلمان 
 وذلك في جميع األوراق الرسمية .

( تصحيح اسم الطالي 1491/2016في الطلي رقم ) -4
من/ماجد عبيد زويد مياش المطيري إلى/ماجد عبيد زويد مبلش 

يالد استنادًا إلى شهادة جنسيتل المطيري وذلك في شهادة الم
 الكويتية. 

( ت يير االسم األول 1724/2016في الطلي رقم ) -5
للطالبة/خديجل حميد حبيي حسين الصفار من/خديجل إلى/منى 

 وذلك في جميع األوراق الرسمية لها وألبنائها.
( تعديل اسم الطالي  1697/2016في الطلي رقم ) -6 

ن إلى/عبدالحميد خان الل محمود من/احمد خان الل محمود خا
 خان وذلك في البطاقة المدنية استناداً إلى جواز سفره البن الديشي 

( تعديل اسم الطالبة 1114/2016في الطلي رقم ) -7
من/وضحا( غازي منوخ العتيبي ومن/وضحا( بنت غازي بن منوخ 
العتيبي إلى/وضحا( غازي منوخ الجذع وذلك في بطاقتل المدنية 

وشهادات ميالد  8/11/1998( المؤرخ 680الزواا رقم )وعقد 
األبنا()حباب ، غازي ، محمـد ، حصل ، بدر ، ساره(استنادًا إلى 

 جواز سفرها السعودي . 
( تصحيح اسم الطالبة من/خولل 632/2015في الطلي رقم ) -8

حسن عبداهلل صالح وذلك بإضافة لقي )الحمادي( ليصبح االسم  

بداهلل صالح الحمادي وذلك في جميع األوراق كاماًل/ خولل حسن ع
 الرسمية لها وألبنائها أسوة بنختها/منى حسن عبداهلل صالح الحمادي

( ت يير االسم األول 1682/2016في الطلي رقم ) -9
للطالبة/زكيل الهيلم فهد غازي المطيري من/زكيل إلى/مها وذلك في 

 جميع األوراق الرسمية لها وألبنائها.
( تعديل اسم الطالي من/سعد 562/2016طلي رقم )في ال -10

عزيز حسان إلى/سعد عزيز حسان حنتوش وذلك في عقد الزواا 
وفي بالغ والدة األبن )فهد(  22/3/2016( المؤرخ 144رقم )

استنادًا إلى االسم الثابت والمعتمد للطالي لدى الجهاز المركزي 
يل اسم الزوجة لمعالجة أوضاع المقيمين بصوره غير قانونية وتعد

من/ورود عبدالصمد كاظم إلى/ورود عبدالصمد كاظم الشباري 
( المؤرخ 144وذلك في البطاقة المدنية وعقد الزواا رقم )

وبالغ والدة االبن )فهد( استنادًا إلى جواز سفرها  22/3/2016
 العراقي

( ت يير االسم األول 1379/2016في الطلي رقم ) -11
سعد عاصي بريك مبارك الجميلي للطالي/عبدالرحمن مبارك 

من/عبدالرحمن إلى/عوده وذلك في جميع األوراق الرسمية لل 
 وألبنائل.

( ت يير االسم األول ألبنة 1787/2016في الطلي رقم ) -12
الطالي/عبداهلل بميت الفي البميت من/حصل إلى/ساره وذلك في 

 جميع األوراق الرسمية لها.
صحيح اسم ( ت377/2014في الطلي رقم ) -13

الطالي/مبموت مفرح مبارك زمانان العجمي وذلك بحذخ لقي 
)العجمي( وإضافة حرفي )ال( إلى اسم )زمانان( ليصبح االسم كاماًل 
/ مبموت مفرح مبارك الزمانان وذلك في جميع األوراق الرسمية لل 

 وألبنائل أسوة بنخيل/سعد مفرح مبارك الزمانان .
( ت يير االسم األول البنة 1694/2016في الطلي رقم ) -14

الطالي/عبداهلل سعود محمـد صالح علي محمـد الصديقي من/غيدا( 
 إلى/مريم وذلك في جميع األوراق الرسمية لها.

( تعديل اسم الطالي 1064/2016في الطلي رقم ) -15
من/عبداهلل هاشم محمود إلى/ عبداهلل هاشم محمود الرفاعي وذلك 

 7/2/2008( المؤرخ 205الزواا رقم )في البطاقة المدنية وعقد 
وتعديل اسم ابنل من/عبدالعزيز عبداهلل هاشم محمود إلى/عبدالعزيز 
عبداهلل هاشم الرفاعي وذلك في شهادة ميالده استنادًا إلى جوازي 

 سفر الطالي وإبنل العراقي .
( ت يير االسم األول 1702/2016في الطلي رقم ) -16

لعتيبي من/ريحانل إلى/ساره وذلك في للطالبة/ريحانل غازي فاضل ا
 جميع األوراق الرسمية. 

( تصحيح اسم الطالي/بدر 1748/2016في الطلي رقم ) -17
حمد ابراهيم اسماعيل وذلك بإضافة لقي )البدر( ليصبح االسم  
كاماًل/ بدر حمد ابراهيم اسماعيل البدر وذلك في جميع األوراق 

سامي ، أحمد ، طيبل ، غنيمل ، الرسمية لل وإلخوتل )سالم ، سعود ، 
هيل ، بدريل ، سهيلل ، سعاد( وأبنائهم أسوة بنبنا( عمهم / ابراهيم 
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عبدالعزيز ابراهيم اسماعيل البدر و/ صالح عبدالعزيز ابراهيم 
 اسماعيل البدر.

( تعديل اسم الطالي 2285/2013في الطلي رقم ) -18
يري وذلك في من/نواخ منور سميان إلى/ نواخ منور سميان اليف

استناداً إلى االسم  4/12/1985( المؤرخ 3689عقد الزواا رقم )
الثابت والمعتمد لل لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين 

 بصورة غير قانونية.
( ت يير االسم األول البنة 1328/2016في الطلي رقم ) -19

ريم الطالي/عبداهلل مشيري يحيى مشيري الهاجري من/ريماس إلى/
 وذلك في جميع األوراق الرسمية.

( تعديل اسم شقيقة 3244/2011في الطلي رقم ) -20
الطالي/فواز فرحان هداد ناصر من/زيني فرحان هداد ناصر 
الفضلي إلى/زيني فرحان هداد ناصر وذلك في بالغ الوالدة لها 
استنادًا إلى االسم والمعتمد لوالدها المتوفى لدى الجهاز المركزي 

 جة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.لمعال
( تصحيح اسم الطالي/احمد 27/2012في الطلي رقم ) -21

عبدالرزاق سرحان عبداهلل وذلك بإضافة لقي )السرحان( ليصبح 
اسمل كاماًل/احمد عبدالرزاق سرحان عبداهلل السرحان وذلك في 

ل ، جميع األوراق الرسمية لل وإلخوانل وأخواتل )عادل ، عبداللطي
حمود ، خالد ، محمـد ، فوزيل ، كاظميل( وأبنائهم أسوة 

 بعمتل/موضي سرحان عبداهلل السرحان .
( تصحيح اسم الطالي 1507/2016في الطلي رقم ) -22

من/حمود محمـد حمود الرشيد الهديي إلى/حمود محمـد حمود 
الهديي الرشيد وذلك في شهادة ميالده استنادًا إلى شهادة جنسيتل 

 تية .الكوي
( تصحيح اسم الطالبة 1361/2016في الطلي رقم ) -23

من/امينل يوسل سلطان راشد إلى/أمينل يوسل سلطان راشد 
المالدي وذلك في شهادة ميالدها استنادًا إلى شهادة جنسيتها 

 الكويتية.
( تصحيح اسم الطالبة 1437/2016في الطلي رقم ) -24

علي مطلق الشمري من/شروق فرحان علي مطلق إلى/شروق فرحان 
 وذلك في شهادة ميالدها استناداً إلى شهادة جنسيتها الكويتية.

( تعديل اسم الطالبة من/ثريا 756/2016في الطلي رقم ) -25
حسين خضير إلى/ثريا حسين خضير المعيبد وذلك في بطاقتها 

 المدنية استناداً إلى جواز سفرها العراقي.
ح اسم الوالدة ( تصحي1567/2016في الطلي رقم ) -26

المتوفاة للطالي/عبداهلل ناصر سعيد العازمي من/الساده عيد مفلح 
ومن/السودا( عيد مفلح إلى/سوده عيد مفلح العازمي وذلك في 
شهادة ميالده وشهادة ميالد أخيل/محمـد وكذلك تصحيح اسم أخيل 
من/محمـد ناصر سعيد ودغان العازمي إلى/محمـد ناصر سعيد 

ذلك في شهادة ميالده استنادًا إلى كتاب اإلدارة ودعان العازمي و 
 العامة للجنسية .

( تعديل اسم الطالبة 1113/2016في الطلي رقم ) -27
من/روان مصطفى محمـد عبدالقادر إلى/روان فراا وذلك في عقد 

استنادًا إلى جواز سفرها  14/2/2015( المؤرخ 42الزواا رقم )
 الروماني.

( تعديل اسم الطالي 1442/2016في الطلي رقم ) -28
من/محمـد جابر عجيل خليل إلى/محمـد جابر عجيل البدري 
وكذلك تعديل اسما( إخوانل من/حامد جابر عجيل خليل إلى/حامد 
جابر عجيل البدري ومن/احمد جابر عجيل خليل إلى/احمد جابر 
عجيل البدري وذلك في شهادات ميالدهم وبطاقاتهم المدنية 

 ات سفرهم العراقية.استناداً إلى جواز 
( تعديل اسم الطالي 1599/2016في الطلي رقم ) -29

من/محمـد يوسل عزيز الدين إلى/محمـد يوسل عزيز الدين قريشي 
 وذلك في بطاقتل المدنية استناداً إلى جواز سفره الباكستاني.

( تعديل اسم الطالي 1521/2016في الطلي رقم ) -30
إلى/جالت خان بابري وذلك من/نوردار علي خان ظفر علي خان 

 في بطاقتل المدنية استناداً إلى جواز سفره األف اني.
( تعديل اسم الطالي 1189/2016في الطلي رقم ) -31

 من/خالد عدنان عبدالهادي محمـد إلى/خالد عدنان عبدالهادي كبل
 ة استناداً إلى جواز سفره العراقي.وذلك في البطاقة المدني

( تعديل اسم الطالي 1650/2016في الطلي رقم ) 32
من/عبد الرسول سامر شيان خليفل الى/ عبدالرسول سامر شنان 

 وذلك في بطاقتل المدنية استناداً إلى جواز سفره اإليراني.خليفل 
( تعديل اسم زوجل 1665/2015في الطلي رقم ) 33

الطالي/حمد عبداهلل محمـد المانعى وذلك من/سير نول شاولي 
وذلك في عقد حمد عبداهلل محمـد المانعى  شوفاو إلى/سرينون

وذلك استنادًا إلى جواز  2/8/1996المؤرخ  1558الزواا رقم 
 سفرها التايالندي .

( تعديل اسم الطالي 776/2016في الطلي رقم ) -34
من/اسالم ابراهيم محمد المميا رزق إلى/اسالم ابراهيم محمد 

لمؤرخ ( ا285المميسي رزق وذلك في عقد الزواا رقم )
استنادًا إلى جواز سفره المصري وتعديل اسم ابنتل  4/2/2015

من/نسرين اسالم ابراهيم محمد المميا رزق إلى/نسرين اسالم 
ابراهيم محمد المميسي رزق وذلك في شهادة ميالدها استنادًا إلى 

 شهادة لمن يهمل األمر الصادرة من السفارة المصرية .
تعديل اسم الطالي ( 1719/2016في الطلي رقم ) -35

من/طعمل هترن عاجل  الى/طعمل هترن عاجل الجشعم وذلك في 
بطاقتل المدنية وكذلك تعديل اسم االبنة من/غال طعمل هترن عاجل 
الى/غال طعمل هترن الجشعم وذلك في بطاقتها المدنية وكذلك 
تعديل اسم االبن من/عزام طعمل هترن عاجل الى/عزام طعمل هترن 

ي بطاقتل المدنية وشهادة ميالده استنادًا إلى الجشعم وذلك ف
 جوازات سفرهم السعودية.

( تعديل اسم الطالبة من/نعيمل 689/2016في الطلي رقم ) -36
تركي حايل صالل ومن/نعيمل تركي حايل اليفيري إلى/نعيمل تركي 

( المؤرخ 89وذلك في عقد الزواا رقم ) هايل اليفيري
بن)ناصر( وذلك استنادًا إلى وفي شهادة ميالد اال 13/5/1980

 جواز سفرها السعودي .
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( تصحيح اسم 1106/2016في الطلي رقم ) -37
الطالي/أحمد هديي مرزوق راشد الشنفا( وذلك بحذخ لقي 
)الشنفا(( وإضافة لقي )الشنفا( ليصبح اسمل كاماًل/أحمد هديي 
مرزوق راشد الشنفا وذلك في جميع األوراق الرسمية لل وألوالده 

سوة بنبنا( عمومتل/فيصل عايض عوض راشد الشنفا و/عبداهلل راشد أ
 عوض راشد الشنفا .

( تصحيح اسم الطالي/فالح 1757/2016في الطلي رقم ) -38
ضاحى صالح شليل الرشيدي وذلك بإضافة حرفي )ال( السم 
)شليل( وحذخ لقي)الرشيدي( ليصبح اسمل كاماًل/فالح ضاحى 

األوراق الرسمية لل وألوالده وألحفاده صالح الشليل وذلك في جميع 
أسوة بنبنا( عمومتل/علي سعد عويد صالح الشليل و/بدر ناصر عويد 

 صالح الشليل .
( تصحيح اسم الطالي/سطام 704/2016في الطلي رقم ) -39

مطلق جالل سعود السهلي وذلك بإضافة حرفي )ال( السم 
سعود السهلي الجد)جالل( ليصبح اسمل كاماًل/سطام مطلق الجالل 

وذلك في جميع األوراق الرسمية لل وإلخوانل )محمـد ، سعود ، 
غازي ، جالل ، مشبي( وألبنائهم وألحفادهم جميعًا أسوة بنبنا( 
عمومتل/زيد ناصر محمـد الجالل سعود السهلي و/أحمد ناصر 

 محمد الجالل سعود السهلي . 
 رئيا لجنة دعاوى النسي وتصحيح االسما(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصادرة من لجنة دعاوى النسي وتصحيح  القرارات

 31/10/2016االسما(   بجلسة 
(المنعقدة بتاريخ  54/2016أصدرت  اللجنة بجلستها رقم )

 القرارات التالية : 31/10/2016
( تعديل اسم الطالي 1385/2016في الطلي رقم ) -1

من/صالح راكان دخيل اهلل دويم إلى/صالح ركان دخيل اهلل دويم 
وذلك في شهادة ميالده استنادًا إلى شهادة جنسيتل السبيعي 
 الكويتية .

( ت يير االسم األول 1803/2015في الطلي رقم ) -2
للطالبة/نوير محمد مناور المطيري من/نوير إلى/ريم وذلك في جميع 

 االوراق الرسمية . 
( تعديل اسم الطالبة من/ منى 1349/2015في الطلي رقم ) -3

ومن/ منى سامي جميل اغا ومن/منى سامي  سامي جميل باشا اغا
جميل باشا ومن/منى سامي جميل إلى/منى سامي جميل جميل 
وذلك في بالغي والدة ابنيها )يوسل ، فاطمل(وشهادة ميالد 

 18/1/1998( المؤرخ 96ابنها)ابراهيم( وعقد الزواا رقم )
وفي  25/5/2000( المؤرخ 408وشهادة إثبات طالق رقم )

 نية استناداً إلى جواز سفرها العراقي .بطاقتها المد
( تصحيح اسم الطالي/مصبح 1460/2016في الطلي رقم ) -4

جالل صالح الركعي السليماني وذلك بحذخ لقي)الركعي 
السليماني( وإضافة لقي )الرقعي( ليصبح االسم كامال/مصبح جالل 

صالح الرقعي وذلك في جميع األوراق الرسمية لل وألبنائل وأحفاده 
 أسوة بنخيل/ محمد جالل صالح الرقعي .  

( تعديل اسم  الطالي من/علي 1927/2016في الطلي رقم ) -5
مدد محمد علي إلى/علي مدد حسين علي وذلك في بطاقتل المدنية 

 استناداً إلى جواز سفره األف اني.  
( تصحيح اسم 1870/2015في الطلي رقم ) -6 

بإضافة  الطالي/يعقوب محمد حسن خلل علي وذلك
لقي)التميمي( ليصبح اسمل كامال/يعقوب محمد حسن خلل علي 
التميمي وذلك في جميع األوراق الرسمية لل وإلخوانل وأخواتل )وليد 
، فوزيل ، فيصل ، بشاير ، اسما( ، أنوار ، سميل(وألبنائهم جميعاً 

 أسوة بنخيل/ناصر محمد حسن خلل على التميمي .  
( تصحيح اسم الطالي/فهد 224/2016في الطلي رقم ) -7

غزاي محمد شوق الرشيدي وذلك بإضافة حرفي )بن( السم الجد 
)شوق( وحذخ لقي )الرشيدي( ليصبح االسم كامال/فهد غزاي 
محمد بن شوق وذلك في جميع األوراق الرسمية لل وألبنائل أسوة 
بنبنا( عمومتل /فالح مفلح فالح بن شوق و/عيسى مفلح فالح بن 

       شوق.       
( تصحيح اسم الطالي/خلل 1454/2016في الطلي رقم ) -8

ملوح خليل الدغفق الصليلي وذلك بإضافة لقي )العنزي( وحذخ 
حرفي )ال( من اسم الجد)الدغفق( ليصبح االسم كامال/خلل ملوح 
خليل دغفق الصليلي العنزي وذلك في جميع االوراق الرسمية لل 

ليل ملوح خليل دغفق الصليلي وألبنائل أسوة بالشاهد/عبداهلل خ
 العنزي .

( تعديل اسم الطالي 1658/2016في الطلي رقم ) -9
من/جايارامان سيكار إلى/جايارامان رفيشندران وذلك في بطاقتل 

 المدنية استناداً إلى جواز سفره الهندي. 
( تعديل اسم الطالي 893/2016في الطلي رقم ) -10

جان ميرا جان وذلك في من/محمد أحمد حاجي محمد إلى/أحمد 
 بطاقتل المدنية استناداً إلى جواز سفره األف اني.

( تعديل اسم الطالي 2068/2016في الطلي رقم ) -11
من/ظاهر فجر  ظاهر الهاجري إلى/ظاهر فجر طاها وذلك في عقد 

استنادًا إلى جواز سفره 9/4/1978(المؤرخ 98الزواا رقم )
 اإليراني .

( ت يير االسم األول 928/2016في الطلي رقم ) -12
للطالبة/دليل حجرخ كحموم الحجرخ من/دليل إلى/دالل وذلك 

 في جميع األوراق الرسمية لها وألبنائها.
( تصحيح اسم الطالي/علي 2057/2015في الطلي رقم ) -13

السابي احمد ابراهيم أحمد وذلك بإضافة لقي)السابي المرزوقي( 
بالكامل/علي السابي احمد  وحذخ اسم الجد)أحمد( ليصبح االسم

ابراهيم السابي المرزوقي وذلك في جميع األوراق الرسمية لل 
وإلخوتل )خالد ، مريم , هدى , حصة , تهاني( وأبنائهم وأحفادهم  

 أسوة بشقيق الطالي/إبراهيم أحمد إبراهيم السابي المرزوقي .
( تصحيح اسم الطالي/علي 144/2016في الطلي رقم ) -14

عبد الوهاب العلي وذلك بإضافة لقي)الماجد( وحذخ  عبد اهلل
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حرفي )ال( من اسم الجد)العلي( ليصبح االسم كامال/علي عبد اهلل 
عبد الوهاب علي الماجد وذلك في جميع األوراق الرسمية لل 
وألبنائل)أمينل, نجاة, يوسل, خولل, ماجد, حامد, هنادي, بدر, 

عم الطالي/ماجد محمد وضاح ، عبداهلل( وأبنائهم أسوة بنبنا( 
 عبدالوهاب على الماجد و/ثابت محمد عبدالوهاب على الماجد .

( تعديل اسم الطالي 1191/2016في الطلي رقم ) -15
من/عبد الرضا عيسى شبيي إلى/عبد الرضا عيسى شبيي الشرهان 

استناداً  27/10/1984( المؤرخ 136وذلك في عقد الزواا رقم )
مد للطالي لدى الجهاز المركزي لمعالجة إلى االسم الثابت والمعت

 أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية 
( تعديل اسم الطالي 2060/2015في الطلي رقم ) -16

من/ولى نري إلى/ذاكر نعمت وذلك في بطاقتل المدنية استنادًا إلى 
 جواز سفره األف اني.

( تعديل اسم الطالي 1705/2016في الطلي رقم ) -17
اه محمود إلى/محمد نبى شاه محمود وذلك في من/كل غفور ش

 بطاقتل المدنية استناداً إلى جواز سفره األف اني
( تعديل اسم الطالبة 1770/2016في الطلي رقم ) -18

من/قنديل جابر علي إلى/قنديل جابر علي المياحي وذلك في بطاقتها 
 المدنية استناداً إلى جواز سفرها العراقي .

( تعديل اسم الطالبة من/ريا  1755/2016في الطلي رقم ) -19
كفاح قاسم إلى/ريا كفاح قاسم توبالني وذلك في بطاقتها المدنية 

 استناداً إلى جواز سفرها العراقي .
( تعديل اسم الطالي 1575/2016في الطلي رقم ) -20

من/أماني مرزوق شليويح محيا إلى/أماني مرزوق شليويح المطيري 
 ستناداً إلى جواز سفرها السعودي.وذلك في شهادة ميالدها ا

( ت يير االسم األول 1048/2016في الطلي رقم ) -21
للطالبة/سيده زهرا سيد احمد موسوي نسي من/سيده زهرا 

 إلى/زهرا( وذلك في جميع األوراق الرسمية لها وألوالدها .  
( تصحيح اسم الطالي 1163/2016في الطلي رقم ) -22

مل ومن/مليحان مرهج مليحان اقعيا من/مليحان مرهج مليحان صا
ومن/مليحان مرهج اقعيا إلى/مليحان مرهج مليحان صامل اقعيا 
وذلك في شهادة ميالده وبطاقتل المدنية وشهادات ميالد 
أوالده)انا ، ابراهيم ، اسما( ، عائشة ، هند بنت( وفي البطاقات 

ما( ، المدنية لألبنا()انا ، عبداهلل ، ابراهيم ، عبدالرحمن ، اس
محمد ، الحسين ، الحسن ، عائشة ، هند بنت ، امنل بنت ، فاطمل 

 ، زيني بنت(استناداً إلى شهادة جنسيتل الكويتية.
 رئيا لجنة دعاوى النسي وتصحيح االسما(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن عن بيع العقار بالمزاد العلني

تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية عن العقار الموصوخ فيما يلي 
 –قاعة  – 5/12/2016العلني وذلك يوم االثنين الموافق بالمزاد 

وذلك  –بالدور الثاني بقصر العدل الساعة التاسعة صباحًا   - 48
 1بيوع/ 293/2015تنفيذا لحكم المحكمة الصادر في الدعوى رقم 

 المرفوعة مـن:
 .زهره عباس محمد غلوم .1
 .احمد عباس محمد غلوم.2
 .محمد عباس محمد غلوم.3

 ـد:ضـــ
 .خيرية عباس محمد شاه. 1
 .يوسل عباس محمد شاه . 2

 أوال: أوصاخ العقار:
 61منـــــزل  11شـــــارع  3يقـــــع العقـــــار بمنطقـــــة الصـــــباحية قطعـــــة  -

 . 3907/1992الوثيقة رقم  2م 375ومساحتل 
 العقار يتكون من ارضي + اول . -
األرضـــي يتكـــون مـــن غـــرفتين + صـــالة + حمـــام ويوجـــد ملحقـــين  -

مـن غـرفتين وحمـام ومطـبخ والثـاني مكـون مـن مطــبخ +  األول مكـون
 غرفتين + حمام .

 غرخ + صالة + حمام . 3الدور األول مكون من  -
 التكييل وحدات.  -
 الكسوة المارجية من الطابوق األول.  -

 ثانيا: شروط المزاد: 
ــالثمن األساســي قــدره مائتــان وثمــانون الــل دينــار   أوال: يبــدأ المــزاد ب

ط للمشـاركة فـي المـزاد سـداد خمـا ذلـك الـثمن علـى كويتي ويشـتر 
األقل بموجي شيك مصدق من البنـك المسـحوب عليـل أو بموجـي 

 خطاب ضمان من أحد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
ثانيـــا: يجـــي علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــا(ه أن يـــودع حـــال انعقـــاد 

 سوم التسجيل.جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ور 
ثالثا: فإن لـم يـودع مـن اعتمـد عطـاؤه الـثمن كـامال وجـي عليـل إيـداع 
خمــا الــثمن علــى األقــل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــل فــي نفــا 

 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل البيع .
ــثمن علــى األقــل  ــة إيــداع مــن اعتمــد عطــاؤه خمــا ال رابعــا: فــي حال

 لعشر. يؤجل البيع مع زيادة ا
خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد 
عليل إال إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبـل الشـرا( مـع زيـادة العشـر 
مصحوبا بإيداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذه الحالـة تعـاد المزايـدة فـي 

 نفا الجلسة على أساس هذا الثمن .
ــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة سادســا: إذا لــم يقــم المزايــد األ ول بإي

التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة بالعشــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــل 
على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل عليل في الجلسة السـابقة وال 
يعتد في هذه الجلسة بني عطا( غير مصحوب بإيـداع كامـل قيمتـل . 

 عقار ويلزم المزايد المتملل بما ينقص من ثمن ال
ســابعًا: يتحمــل الراســي عليــل المــزاد فــي جميــع الحــاالت رســوم نقــل 

د.ك  200وتسجيل الملكية ومصروفات إجرا(ات التنفيـذ ومقـدارها 
وأتعــاب المحامــاة والمبــرة ومصــاريل اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي 

 الصحل اليومية .
(ات ثامنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلي المباشرين إلجرا

البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تتحمــــل إدارة الكتــــاب بالمحكمــــة 



 م13/11/2016 -هـ  1438 فرص 13 األحد                  89                 والستون    الثانيةالسنة  1314الكويت اليوم العدد 

 الكلية أية مسئولية . 
 تاسعا : يقر الراسي عليل المزاد انل عاين العقار معاينة نافية للجهالة

 تنبيل:
ينشـــر هـــذا اإلعـــالن عـــن البيـــع بالجريـــدة الرســـمية طبقـــا للمـــادة  -1

 من قانون المرافعات .  266
زاد قابـل لالسـتئناخ خـالل سـبعة أيـام مـن تــاريخ حكـم رسـو المـ - 2

 من قانون المرافعات .  277النطق بالحكم طبقا للمادة 
من قانون المرافعات انل "  276تنص الفقرة األخيرة من المادة  -3

إذا كان من نزعت ملكيتل ساكنًا في العقار بقي فيل كمستنجر بقوة 
 عقد إيجار لصالحل بنجرة المثل "  القانون ويلتزم الراسي عليل المزاد بتحرير

 ملحوظة هامة :
يحير على جميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد  
علـى القسـائم أو البيــوت الممصصـة ألغـراض الســكن المـاص عمــال 

من قـانون الشـركات التجاريـة المضـافة بالقـانون  230بنحكام المادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 ليةرئيا المحكمة الك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية عن بيـع العقـار الموصـوخ فيمـا 

 – 7/12/2016يلــي بـــالمزاد العلنـــي وذلـــك يـــوم األربعـــا( الموافـــق 
 –بالدور الثاني بقصر العدل السـاعة التاسـعة صـباحاً  - 48 –قاعة 

 85/2016ى رقـم وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الصادر في الدعو 
 2بيوع/

 المرفوعة مــــن: مثيلة جاسم طعمل.
 فاطمة عبد الجبار هذال. ضــــــد:

 أوال: أوصاخ العقار:
 12منـزل/ 1شـارع/ 5جـادة  8يقع العقار في منطقة الفردوس قطعـل 

 .6425/2013والموصوخ بالوثيقة رقم  2م301ومساحتل 
الطريـق السـريع *العقار يقع علـي شـارعين بطـن وظهـر واحـدهما علـي 

 الدائري الماما.
غـرخ +مطـبخ +حمـام(, 3عـدد -*العقار يتكون من دورين )األرضـي

 حمام +مطبخ(. 2غرفتين +صالل + -)األول
 *العقار قديم.

 *األرضيات كاشي +سيراميك.
 *اإلضا(ة عادية.

 *التكييل مركزي.
 *الكسا( المارجي جيري الصناعات.

 ثانيا: شروط المزاد:
مــزاد بــالثمن األساســي قــدره مائتــان وســبعون ألــل دينــار  أوال: يبــدأ ال

كويتي ويشـترط للمشـاركة فـي المـزاد سـداد خمـا ذلـك الـثمن علـى 
األقل بموجي شيك مصدق من البنـك المسـحوب عليـل أو بموجـي 

 خطاب ضمان من احد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
دع حـــال انعقـــاد ثانيـــا: يجـــي علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــاؤه أن يـــو 

 جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل.
ثالثا: فإن لـم يـودع مـن اعتمـد عطـاؤه الـثمن كـامال وجـي عليـل إيـداع 
خمــا الــثمن علــى األقــل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــل فــي نفــا 

 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل البيع .
ــة إيــ ــثمن علــى األقــل رابعــا: فــي حال داع مــن اعتمــد عطــا(ه خمــا ال

 يؤجل البيع مع زيادة العشر. 
خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد 
عليل إال إذا تقدم في هذا الجلسـة مـن يقبـل الشـرا( مـع زيـادة العشـر 
مصحوبا بإيداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذه الحالـة تعـاد المزايـدة فـي 

 فا الجلسة على أساس هذا الثمن.ن
ــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة  سادســا: إذا لــم يقــم المزايــد األول بإي
التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة بالعشــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــل 
على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل عليل في الجلسة السـابقة وال 

إيـداع كامـل قيمتـل . يعتد في هذه الجلسة بني عطا( غير مصحوب ب
 ويلزم المزايد المتملل بما ينقص من ثمن العقار 

ســابعًا: يتحمــل الراســي عليــل المــزاد فــي جميــع الحــاالت رســوم نقــل 
د.ك  200وتسجيل الملكية ومصروفات إجرا(ات التنفيـذ ومقـدارها 

وأتعــاب المحامــاة والمبــرة ومصــاريل اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي 
 الصحل اليومية .

امنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلي المباشرين إلجرا(ات ث
البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تتحمــــل إدارة الكتــــاب بالمحكمــــة 

 الكلية أية مسئولية . 
 تاسعا: يقر الراسي عليل المزاد انل عاين العقار معاينة نافية للجهالة

ـــل:  ـــدة الر  -1تنبي ـــع بالجري ـــا ينشـــر هـــذا اإلعـــالن عـــن البي ســـمية طبق
 من قانون المرافعات.  266للمادة 

حكـم رسـو المـزاد قابـل لالسـتئناخ خـالل سـبعة أيـام مـن تــاريخ  - 2
 من قانون المرافعات.  277النطق بالحكم طبقا للمادة 

مــــن قــــانون المرافعــــات  276تــــنص الفقــــرة األخيــــرة مــــن المــــادة -3
ـــــ ـــــي في ـــــار بق ـــــل ســـــاكناً فـــــي العق ـــــن نزعـــــت ملكيت ـــــل " إذا كـــــان م ل  ان

ـــر عقـــد  ـــل المـــزاد بتحري ـــزم الراســـي علي ـــانون ويلت كمســـتنجر بقـــوة الق
 إيجار لصالحل بنجرة المثل " 

 ملحوظة هامة:
يحير على جميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد 
علـى القسـائم أو البيــوت الممصصـة ألغـراض الســكن المـاص عمــال 

ة المضـافة بالقـانون من قـانون الشـركات التجاريـ 230بنحكام المادة 
 .2008لسنة  9رقم 

 رئيا المحكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية عن بيـع العقـار الموصـوخ فيمـا 

 – 7/12/2016يلــي بـــالمزاد العلنـــي وذلـــك يـــوم األربعـــا( الموافـــق 
 –ة صـباحاً بالـدور الثـاني بقصـر العـدل السـاعة التاسـع- 48 –قاعة 

ـــــــدعوى رقـــــــم  ـــــــي ال ـــــــذا لحكـــــــم المحكمـــــــة الصـــــــادر ف ـــــــك تنفي وذل
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 2بيوع/ 380/2015
 المرفوعة مــــن:

 خديجة ناصر كايد ص ير. -1
 زهرة كنعان حسين الصراخ. -2

 ضــــــد: منى سليمان حمود الفرحان.
 أوال: أوصاخ العقار:

 27منــزل  13شــارع  1يقــع العقــار فــي منطقــة مبــارك الكبيــر قطعــل 
 .12172/2008والموصوخ بالوثيقة رقم  2م 400ومساحتل 

ــــع علــــى شــــارعيين بطــــن وظهــــر واحــــد  ــــار متوســــط اإلنشــــا( يق *العق
 الواجهات أمامها ارتداد.

 *العقار يتكون من سرداب+ ارضي + دور أول+ نصل دور ثاني.
*العقـــــار مكســـــو بـــــالحجر األردنـــــي ولـــــل مـــــدخلين وكـــــذلك مواقـــــل 

 للسيارات أمام البيت وميللل.
 شروط المزاد:ثانيا: 

أوال: يبــدأ المــزاد بــالثمن األساســي قــدره أربعمائــة وســتون ألــل دينــار  
كويتي ويشـترط للمشـاركة فـي المـزاد سـداد خمـا ذلـك الـثمن علـى 
األقل بموجي شيك مصدق من البنـك المسـحوب عليـل أو بموجـي 

 خطاب ضمان من احد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــاؤه أن يـــودع حـــال انعقـــاد ثانيـــا: يجـــي علـــى 

 جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل.
ثالثا: فإن لـم يـودع مـن اعتمـد عطـاؤه الـثمن كـامال وجـي عليـل إيـداع 
خمــا الــثمن علــى األقــل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــل فــي نفــا 

 ل البيع .الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا ب
ــثمن علــى األقــل  ــة إيــداع مــن اعتمــد عطــا(ه خمــا ال رابعــا: فــي حال

 يؤجل البيع مع زيادة العشر. 
خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد 
عليل إال إذا تقدم في هذا الجلسـة مـن يقبـل الشـرا( مـع زيـادة العشـر 

ه الحالـة تعـاد المزايـدة فـي مصحوبا بإيداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذ
 نفا الجلسة على أساس هذا الثمن.

ــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة  سادســا: إذا لــم يقــم المزايــد األول بإي
التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة بالعشــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــل 
على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل عليل في الجلسة السـابقة وال 

الجلسة بني عطا( غير مصحوب بإيـداع كامـل قيمتـل . يعتد في هذه 
 ويلزم المزايد المتملل بما ينقص من ثمن العقار 

ســابعًا: يتحمــل الراســي عليــل المــزاد فــي جميــع الحــاالت رســوم نقــل 
د.ك  200وتسجيل الملكية ومصروفات إجرا(ات التنفيـذ ومقـدارها 
البيــع فــي  وأتعــاب المحامــاة والمبــرة ومصــاريل اإلعــالن والنشــر عــن

 الصحل اليومية .
ثامنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلي المباشرين إلجرا(ات 
البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تتحمــــل إدارة الكتــــاب بالمحكمــــة 

 الكلية أية مسئولية . 
 تاسعا:  يقر الراسي عليل المزاد انل عاين العقار معاينة نافية للجهالة

ـــل:  ـــا ينشـــر هـــذا ا -1تنبي ـــدة الرســـمية طبق ـــع بالجري إلعـــالن عـــن البي
 من قانون المرافعات.  266للمادة 

حكـم رسـو المـزاد قابـل لالسـتئناخ خـالل سـبعة أيـام مـن تــاريخ  - 2
 من قانون المرافعات.  277النطق بالحكم طبقا للمادة 

مــــن قــــانون المرافعــــات  276تــــنص الفقــــرة األخيــــرة مــــن المــــادة -3
ـــــن نزعـــــت مل ـــــل " إذا كـــــان م ـــــل  ان ـــــي في ـــــار بق ـــــل ســـــاكناً فـــــي العق كيت

ـــر عقـــد  ـــل المـــزاد بتحري ـــزم الراســـي علي ـــانون ويلت كمســـتنجر بقـــوة الق
 إيجار لصالحل بنجرة المثل " 

 ملحوظة هامة:
يحير على جميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد 
علـى القسـائم أو البيــوت الممصصـة ألغـراض الســكن المـاص عمــال 

من قـانون الشـركات التجاريـة المضـافة بالقـانون  230بنحكام المادة 
 .2008لسنة  9رقم 

 رئيا المحكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع  عقار بالمزاد العلني
تعلـــن إدارة الكتـــاب بالمحكمـــة الكليـــة عـــن العقـــار الموصـــوخ فيمـــا يلـــي 

 –قاعـــة  –  5/12/2016بـــالمزاد العلنـــي وذلـــك يـــوم االثنـــين الموافـــق 
ـــا  - 48 ـــدور الث ـــك  –ني بقصـــر العـــدل الســـاعة التاســـعة صـــباحاً بال وذل

 1بيوع/ 239/2015تنفيذا لحكم المحكمة الصادر في الدعوى رقم 
 المرفوعة مـن: نادية مفلح خليفل الدواي

 ضــــــــــــــــــــــــــــد: 
 علي ابنيان رجا( الموزيري  -1 
 صم مدخل(بنك االئتمان الكويتي " بنك التسليل واالدخار سابقا )خ -2

 أوال: أوصاخ العقار:
الواقــع فـي ســلوى قطعـة رقــم  13185/2001عقـار الوثيقــة رقـم  -

ـــــــان االذنيـــــــل ممطـــــــط رقـــــــم  507قســـــــيمة رقـــــــم  – 11 شـــــــارع ثني
 متر مربع  500ومساحتل  33794م/
عقار النزاع عبارة عن بيت سـكن خـاص ، يقـع علـى شـارعين بطـن  -

 بحسي الوثيقة  2م 500وظهر ومساحتل 
واجهة العقار على شارع رئيسي ومكسي مـن المـارا بـالحجر تقع  -

الجيـري ويتكــون مـن ثــالث أدوار كـل دور يتكــون مـن شــقتين والعقــار 
 مؤجر بالكامل لل ير

 غرخ + حمامين + مطبخ + صالة 3كل شقة تتكون من   -
 التكييل مركزي ، األرضيات كاشي  -
ر الشـقق د.ك حيث يتـراوح إيجـا 1400العقار يدر شهري وقدره  -

 د.ك  280د.ك إلى  220بين 
 ثانيا: شروط المزاد: 

د.ك ويشـــترط  421200أوال: يبـــدأ المـــزاد بـــالثمن األساســـي قـــدره 
للمشــاركة فــي المــزاد ســداد خمــا ذلــك الــثمن علــى األقــل بموجــي 
شيك مصدق من البنك المسحوب عليـل أو بموجـي خطـاب ضـمان 

 لعدل.من احد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة ا
ثانيـــا: يجـــي علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــاؤه أن يـــودع حـــال انعقـــاد 
 جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل.
ثالثا: فإن لـم يـودع مـن اعتمـد عطـاؤه الـثمن كـامال وجـي عليـل إيـداع 
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خمــا الــثمن علــى األقــل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــل فــي نفــا 
 ثمن الذي كان قد رسا بل البيع .الجلسة على أساس ال

ــثمن علــى األقــل  ــة إيــداع مــن اعتمــد عطــا(ه خمــا ال رابعــا: فــي حال
 يؤجل البيع مع زيادة العشر. 

خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد 
عليل إال إذا تقدم في هذا الجلسـة مـن يقبـل الشـرا( مـع زيـادة العشـر 

امل ثمن المزاد ففـي هـذه الحالـة تعـاد المزايـدة فـي مصحوبا بإيداع ك
 نفا الجلسة على أساس هذا الثمن .

سادســا:  إذا لــم يقــم المزايــد األول بإيــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة 
التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة بالعشــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــل 

لسـابقة وال على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل عليل في الجلسة ا
يعتد في هذه الجلسة بني عطا( غير مصحوب بإيـداع كامـل قيمتـل . 

 ويلزم المزايد المتملل بما ينقص من ثمن العقار 
ســابعًا:  يتحمــل الراســي عليــل المــزاد فــي جميــع الحــاالت رســوم نقــل 

د.ك  200وتسجيل الملكية ومصروفات إجرا(ات التنفيـذ ومقـدارها 
مصــاريل اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي وأتعــاب المحامــاة والمبــرة و 

 الصحل اليومية .
ـــــي المباشـــــرين  ـــــا:  ينشـــــر هـــــذا اإلعـــــالن تطبيقـــــا للقـــــانون وبطل ثامن
إلجــــرا(ات البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تتحمــــل إدارة الكتــــاب 

 بالمحكمة الكلية أية مسئولية . 
 جهالةتاسعا :  يقر الراسي عليل المزاد انل عاين العقار معاينة نافية لل

ـــل:  ـــا  -1تنبي ـــدة الرســـمية طبق ـــع بالجري ينشـــر هـــذا اإلعـــالن عـــن البي
 من قانون المرافعات .  266للمادة 

حكـم رسـو المـزاد قابـل لالسـتئناخ خـالل سـبعة أيـام مـن تــاريخ  - 2
 من قانون المرافعات. 277النطق بالحكم طبقا للمادة 

ات انـل " إذا مـن قـانون المرافعـ 276تنص الفقرة األخيرة من المادة  -3
كان من نزعت ملكيتل سـاكناً فـي العقـار بقـي فيـل كمسـتنجر بقـوة القـانون 

 ويلتزم الراسي عليل المزاد بتحرير عقد إيجار لصالحل بنجرة المثل " 
 ملحوظة هامة :

يحير على جميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد  
ســكن المـاص عمــال علـى القسـائم أو البيــوت الممصصـة ألغـراض ال

من قـانون الشـركات التجاريـة المضـافة بالقـانون  230بنحكام المادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيا المحكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع  عقار  بالمزاد العلني
تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية عن بيـع العقـار الموصـوخ فيمـا 

 – 7/12/2016يلــي بـــالمزاد العلنـــي وذلـــك يـــوم األربعـــا( الموافـــق 
 –بالدور الثاني بقصر العدل الساعة التاسعة صباحاً   - 48 –قاعة 

 57/2016وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الصادر في الدعوى رقـم 
 2بيوع/

 المرفوعة مـن:  عبداهلل محمد عبداهلل السايج 
 ضـــــــــــد:

 عنود سعود عبدالعزيز الصالح  -1
 فتل وكيل وزارة الكهربا( والما( بص -2
 بنك االئتمان الكويتي ) خصم مدخل ( -3

 أوال: أوصاخ العقار:
منــزل  14جــادة  1شــارع  6يقــع العقــار بمنطقــة صــباح الســالم قطعــة 

 وتبين اآلتي : 33
  15188/1994عقار الوثيقة رقم 

ــــة  - ــــل األمامي ــــزل يقــــع علــــى شــــارعين بواجهتي ــــارة عــــن من العقــــار عب
 حدات منفصلة والملفية وهو مكون من دورين ومكيل بو 

صــاالت ) أخــداها مســت ل كمشــ ل (  3الــدور األرضــي بــل : عــدد  -
+ غرفة طعام + حمام + مطبخ + غرفة خدم مع حمـام + ممـزن + 

 ويوجد غرفة سائق مع حمامها لها مدخل منفصل 
غـــرخ + مطـــبخ  3الـــدور األول بـــل غرفـــة رئيســـية مـــع حمامهـــا +  -

 حمامات  3تحضيري + 
  ثانيا: شروط المزاد:

ــــالثمن األساســــي قــــدره  ــــدأ المــــزاد ب ــــان  288000أوال: يب د.ك مائت
وثمـــاني وثمـــانون الـــل دينـــار كـــويتي  ويشـــترط للمشـــاركة فـــي المـــزاد 
ســـداد خمـــا ذلـــك الـــثمن علـــى األقـــل بموجـــي شـــيك مصـــدق مـــن 
البنــك المســحوب عليــل أو بموجــي خطــاب ضــمان مــن احــد البنــوك 

 لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
يجـــي علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــاؤه أن يـــودع حـــال انعقـــاد ثانيـــا: 

 جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل 
ثالثا:  فإن لم يودع من اعتمد عطـاؤه الـثمن كـامال وجـي عليـل إيـداع 

عيــدت المزايــدة علــى ذمتــل فــي نفــا خمــا الــثمن علــى األقــل وإال أ
 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل البيع .

ــثمن علــى األقــل  ــة إيــداع مــن اعتمــد عطــا(ه خمــا ال رابعــا: فــي حال
 يؤجل البيع مع زيادة العشر. 

خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد 
سـة مـن يقبـل الشـرا( مـع زيـادة العشـر عليل إال إذا تقدم في هذا الجل

مصحوبا بإيداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذه الحالـة تعـاد المزايـدة فـي 
 نفا الجلسة على أساس هذا الثمن .

سادســا:  إذا لــم يقــم المزايــد األول بإيــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة 
التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة بالعشــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــل 

ى أساس الثمن الذي كان قد رسا بل عليل في الجلسة السـابقة وال عل
يعتد في هذه الجلسة بني عطا( غير مصحوب بإيـداع كامـل قيمتـل . 

 ويلزم المزايد المتملل بما ينقص من ثمن العقار 
ســابعًا:  يتحمــل الراســي عليــل المــزاد فــي جميــع الحــاالت رســوم نقــل 

د.ك  200تنفيـذ ومقـدارها وتسجيل الملكية ومصروفات إجرا(ات ال
وأتعــاب المحامــاة والمبــرة ومصــاريل اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي 

 الصحل اليومية .
ـــــي المباشـــــرين  ـــــا:  ينشـــــر هـــــذا اإلعـــــالن تطبيقـــــا للقـــــانون وبطل ثامن
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إلجــــرا(ات البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تتحمــــل إدارة الكتــــاب 
 بالمحكمة الكلية أية مسئولية . 

 راسي عليل المزاد انل عاين العقار معاينة نافية للجهالةتاسعا :  يقر ال
ـــل:  ـــا  -1تنبي ـــدة الرســـمية طبق ـــع بالجري ينشـــر هـــذا اإلعـــالن عـــن البي
 من قانون المرافعات .  266للمادة 

حكــم رســو المــزاد قابــل لالســتئناخ خــالل ســبعة أيــام مــن تــاريخ - 2
 من قانون المرافعات .  277النطق بالحكم طبقا للمادة 

من قانون المرافعات انل "  276تنص الفقرة األخيرة من المادة  -3
إذا كان من نزعـت ملكيتـل سـاكنًا فـي العقـار بقـي فيـل كمسـتنجر بقـوة 
القانون ويلتزم الراسي عليل المزاد بتحريـر عقـد إيجـار لصـالحل بـنجرة 

 المثل " 
 ملحوظة هامة :

ي المزاد  يحير على جميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة ف
علـى القسـائم أو البيــوت الممصصـة ألغـراض الســكن المـاص عمــال 

من قـانون الشـركات التجاريـة المضـافة بالقـانون  230بنحكام المادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيا المحكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
 تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية عن بيع العقار الموصوخ فيما

 – 7/12/2016يلي بالمزاد العلني وذلك يوم األربعا( الموافق 
 –بالدور الثاني بقصر العدل الساعة التاسعة صباحًا  - 48-قاعة 

وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الصادر في الدعوى رقم 
 2بيوع/ 309/2013

 المرفوعة مــــن:
 انفال على حسن بوعباس. -1
 سكينل على حسن بوعباس. -2

  ضــــــد:
الهيئة العامة لشئون القصر بصفتها قيم على )حسن ورتاا أبنا(  -1

 على حسن عباس بوعباس(.
 بنك االئتمان الكويتي )خصم مدخل(. -2

 أوال: أوصاخ العقار:
 739قسيمة  11منزل  519شارع  5يقع العقار في الزهرا( قطعة 

 32903الممطط رقم م/ 10132/2002والموصوخ بالوثيقة 
 .2م400ومساحتل 

أدوار +سراب + مكسي بالموزاييك وخالي من  3*العقار يتكون من 
 السكان ويوجد بل مصعد وسلمين أحدهما بين األرضي واألول فقط.

 *السرداب مكون من صالتين + غرفل + حمام + م اسل.
حمامات باإلضافة  3*الدور األرضي مكون من صالتين وغرفل + 

 إلى ملحق للمدمات.
غرخ أحدهما  4ارة عن شقتين/ األولى )صالة + *الدور الثاني عب

رئيسية مع حمامها + حمامين + مطبخ + غرفة خادمة مع حمامها( 
 الثانية )غرفة + صالة + حمام + مطبخ(.

 ثانيا: شروط المزاد:
أوال: يبدأ المزاد بالثمن األساسي قدره أربعمائة وثمانون ألل دينار  

د خما ذلك الثمن على كويتي ويشترط للمشاركة في المزاد سدا
األقل بموجي شيك مصدق من البنك المسحوب عليل أو بموجي 

 خطاب ضمان من احد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
ثانيا: يجي على من يعتمد القاضي عطاؤه أن يودع حال انعقاد 
 جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل.

لم يودع من اعتمد عطاؤه الثمن كامال وجي عليل إيداع ثالثا: فإن 
خما الثمن على األقل وإال أعيدت المزايدة على ذمتل في نفا 

 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل البيع .
رابعا: في حالة إيداع من اعتمد عطا(ه خما الثمن على األقل 

 يؤجل البيع مع زيادة العشر. 
لمزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد خامسا: إذا أودع ا

عليل إال إذا تقدم في هذا الجلسة من يقبل الشرا( مع زيادة العشر 
مصحوبا بإيداع كامل ثمن المزاد ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في 

 نفا الجلسة على أساس هذا الثمن.
الجلسة سادسا: إذا لم يقم المزايد األول بإيداع الثمن كامال في 

التالية ولم يتقدم احد للزيادة بالعشر تعاد المزايدة فورا على ذمتل 
على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل عليل في الجلسة السابقة وال 
يعتد في هذه الجلسة بني عطا( غير مصحوب بإيداع كامل قيمتل . 

 ويلزم المزايد المتملل بما ينقص من ثمن العقار 
ي عليل المزاد في جميع الحاالت رسوم نقل سابعًا: يتحمل الراس

د.ك  200وتسجيل الملكية ومصروفات إجرا(ات التنفيذ ومقدارها 
وأتعاب المحاماة والمبرة ومصاريل اإلعالن والنشر عن البيع في 

 الصحل اليومية .
ثامنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلي المباشرين إلجرا(ات 

دون أن تتحمل إدارة الكتاب بالمحكمة البيع وعلى مسئوليتهم 
 الكلية أية مسئولية . 

 تاسعا:  يقر الراسي عليل المزاد انل عاين العقار معاينة نافية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عن البيع بالجريدة الرسمية طبقا  -1تنبيل: 
 من قانون المرافعات.  266للمادة 

عة أيام من تاريخ حكم رسو المزاد قابل لالستئناخ خالل سب - 2
 من قانون المرافعات.  277النطق بالحكم طبقا للمادة 

من قانون المرافعات انل "  276تنص الفقرة األخيرة من المادة  -3
إذا كان من نزعت ملكيتل ساكنًا في العقار بقي فيل كمستنجر بقوة 
القانون ويلتزم الراسي عليل المزاد بتحرير عقد إيجار لصالحل بنجرة 

 ثل " الم
 ملحوظة هامة:

يحير على جميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد 
على القسائم أو البيوت الممصصة ألغراض السكن الماص عمال 

من قانون الشركات التجارية المضافة بالقانون  230بنحكام المادة 
 .2008لسنة  9رقم 

 رئيا المحكمة الكلية
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 اد العلنيإعالن عن بيع  عقار  بالمز 
تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية عن بيع  العقار الموصوخ فيما 

 – 7/12/2016يلــي بـــالمزاد العلنـــي وذلـــك يـــوم األربعـــا( الموافـــق 
 –بالدور الثاني بقصر العدل الساعة التاسعة صباحاً   - 48 –قاعة 

ـــــــدعوى رقـــــــم  ـــــــي ال ـــــــذا لحكـــــــم المحكمـــــــة الصـــــــادر ف ـــــــك تنفي وذل
 .  2بيوع/ 116/2015

 : المرفوعة مـن
 ناصر سفاح شنوخ الراشد البذالي

 ضـــــــد:
 فالح حسين سالم  -1
 ورثة / فيصل سفاح شنوخ الراشد البذالي -2
 صالحل غتران الليلي -3
 غازي فيصل سفاح شنوخ البذالي -4
 عبدالعزيز فيصل سفاح شنوخ البذالي  -5
 ضاحي فيصل سفاح شنوخ البذالي -6
 نوخ البذاليمحمد فيصل سفاح ش -7
 عبداهلل فيصل سفاح شنوخ البذالي -8
 عذاري فيصل سفاح شنوخ البذالي -9

 الطاخ فيصل سفاح شنوخ البذالي -10
 مريم فيصل سفاح شنوخ البذالي -11
 ورثة المرحومة / نزيهة سفاح شنوخ البذالي وهم -12
 محمد نجيي العبيد  -13
 عبدالعزيز نجيي العبيد -14
 رابللي دالل زهير ال  -15
 احمد نجيي العبيد -16

 أوال: أوصاخ العقار:
 8منـزل  5جادة  112شارع  3يقع العقار في الصليبمات قطعة  -

 7461/2001الوثيقة رقم  111قسيمة 
عبارة عن عقارين منفصلين احدهما من دور أرضي  111القسيمة  -

 600فقط واآلخر من دور أرضي وأول ومسـاحة القسـيمة اإلجماليـة 
 ي الوثيقة وموقع القسيمة زاوية .حس 2م
العقار األول : هو بزاوية القسيمة م لق اثنا( المعاينة وواجهاتل من  -

الحجر الجيري وهو قديم ومكوناتل وهي ) ديوانية وصالة وعدد أربع 
غرخ وحمامين ومطبخ ( والتكييل نيام شباك عـادي وأفـاد المـدعي 

 بانل يوجد حوش ضمن ذلك الجز( من العقار .
ـــع شـــارع واحـــد  - ـــاني : مالصـــق للعقـــار األول وهـــو بموق ـــار الث العق

وواجهاتل من الطابوق الجيري ومكون من دور أرضي وأول والتكييل 
نيــام عــادي شــباك الــدور األرضــي منــل يتكــون مــن صــالة كبيــرة وعــدد 

 أربع غرخ وأربع حمامات ومطبخ رئيسي .
 الدور األول مكون من شقتين . -

 اد: ثانيا: شروط المز 
د.ك ثالثمائــــة  333000يبــــدأ المــــزاد بــــالثمن األساســــي قــــدره أوال:

وثالثة وثالثون ألل دينار كويتي  ويشترط للمشاركة في المزاد سداد 

خمـــا ذلـــك الـــثمن علـــى األقـــل بموجـــي شـــيك مصـــدق مـــن البنـــك 
المسـحوب عليــل أو بموجـي خطــاب ضـمان مــن أحـد البنــوك لصــالح 

 إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
يجـــي علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــا(ه أن يـــودع حـــال انعقـــاد نيا: ثا

 جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل 
فإن لم يودع من اعتمد عطـاؤه الـثمن كـامال وجـي عليـل إيـداع ثالثا:  

خمــا الــثمن علــى األقــل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــل فــي نفــا 
 لذي كان قد رسا بل البيع .الجلسة على أساس الثمن ا

رابعــا:  فــي حالــة إيــداع مــن اعتمــد عطــاؤه خمــا الــثمن علــى األقــل 
 يؤجل البيع مع زيادة العشر. 

خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد 
عليل إال إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبـل الشـرا( مـع زيـادة العشـر 

ثمن المزاد ففـي هـذه الحالـة تعـاد المزايـدة فـي مصحوبا بإيداع كامل 
 نفا الجلسة على أساس هذا الثمن .

سادســا:  إذا لــم يقــم المزايــد األول بإيــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة 
التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة بالعشــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــل 

قة وال على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل عليل في الجلسة السـاب
يعتد في هذه الجلسة بني عطا( غير مصحوب بإيـداع كامـل قيمتـل . 

 ويلزم المزايد المتملل بما ينقص من ثمن العقار 
ســابعًا:  يتحمــل الراســي عليــل المــزاد فــي جميــع الحــاالت رســوم نقــل 

د.ك  200وتسجيل الملكية ومصروفات إجرا(ات التنفيـذ ومقـدارها 
يل اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي وأتعــاب المحامــاة والمبــرة ومصــار 

 الصحل اليومية .
ـــــي المباشـــــرين  ـــــا:  ينشـــــر هـــــذا اإلعـــــالن تطبيقـــــا للقـــــانون وبطل ثامن
إلجــــرا(ات البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تتحمــــل إدارة الكتــــاب 

 بالمحكمة الكلية أية مسئولية . 
 ةتاسعا :  يقر الراسي عليل المزاد انل عاين العقار معاينة نافية للجهال

ـــل:  ـــا  -1تنبي ـــدة الرســـمية طبق ـــع بالجري ينشـــر هـــذا اإلعـــالن عـــن البي
 من قانون المرافعات .  266للمادة 

حكــم رســو المــزاد قابــل لالســتئناخ خــالل ســبعة أيــام مــن تــاريخ - 2
 من قانون المرافعات .  277النطق بالحكم طبقا للمادة 

"إنـل  مـن قـانون المرافعـات  276تنص الفقرة األخيرة من المادة  -3
إذا كان من نزعـت ملكيتـل سـاكنًا فـي العقـار بقـي فيـل كمسـتنجر بقـوة 
القانون ويلتزم الراسي عليل المزاد بتحريـر عقـد إيجـار لصـالحل بـنجرة 

 المثل " 
 ملحوظة هامة :

يحير على جميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد  
ن المـاص عمــال علـى القسـائم أو البيــوت الممصصـة ألغـراض الســك

من قـانون الشـركات التجاريـة المضـافة بالقـانون  230بنحكام المادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيا المحكمة الكلية
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 إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
تعلــــن إدارة الكتــــاب بالمحكمــــة الكليــــة عــــن بيــــع حصــــة فــــي العقــــار 

ـــوم األربعـــا( الموا ـــالمزاد العلنـــي وذلـــك ي فـــق الموصـــوخ فيمـــا يلـــي ب
بالــــــدور الثــــــاني بقصــــــر العــــــدل   - 48 –قاعــــــة  – 7/12/2016

وذلك تنفيذا لحكـم المحكمـة الصـادر فـي  –الساعة التاسعة صباحاً 
 .2بيوع / 236/2014،   188/2013الدعوى رقم 

 2بيوع/ 188/2013في القضية  رقم  : 
  البنك التجاري الكويتي .المرفوعة مــــن : 

 ضــد : 
 مد السيد محمد الحسيني هيثم السيد أح  – 1
 بنك التسليل واالدخار ) خصم مدخل (  – 2

 2بيوع/ 236/2014وفى القضية رقم : 
  المرفوعة مــن :أمل على الفحل 

 ضــــــد : 
 هيثم السيد احمد السيد محمد الحسينى -1
 بنك االئتمان الكويتي  -2
 البنك التجاري  -3

 أوال: أوصاخ العقار :
،  7جــــادة  14منــــزل  1شــــارع  4قرطبــــة قطعــــة  يقــــع العقــــار منطقــــة
العقـــــار بواجهـــــة ســـــيجما  160قســـــيمة  32992الممطـــــط رقـــــم / 

مــــــداخل أبــــــواب  3بيضــــــا( ويطــــــل علــــــى شــــــارع واحــــــد ولــــــل عــــــدد 
ـــــــي الوثيقـــــــة رقـــــــم  خشـــــــي وهـــــــو بتشـــــــطيي حيـــــــث الموصـــــــوخ ف

 . 2م750ومساحتل  7903/2001
ع العقــار مكــون مــن دور أرضــي وأول وملحــق والحصــة المعروضــة لبيــ

 نصل العقار مشاعا  
 ثانيا: شروط المزاد:

 د.ك ( 305000أوال: يبدأ المزاد بالثمن أساسي قدره )
ثانيـــا: يجـــي علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــاؤه أن يـــودع حـــال انعقـــاد 
 جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل.

عليـل إيـداع ثالثا: فإن لـم يـودع مـن اعتمـد عطـاؤه الـثمن كـامال وجـي 
خمــا الــثمن علــى األقــل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــل فــي نفــا 

 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل البيع .
ــثمن علــى األقــل  ــة إيــداع مــن اعتمــد عطــا(ه خمــا ال رابعــا: فــي حال

 يؤجل البيع مع زيادة العشر. 
المزاد  خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو

عليل إال إذا تقدم في هذا الجلسـة مـن يقبـل الشـرا( مـع زيـادة العشـر 
مصحوبا بإيداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذه الحالـة تعـاد المزايـدة فـي 

 نفا الجلسة على أساس هذا الثمن .
ــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة  سادســا: إذا لــم يقــم المزايــد األول بإي

العشــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــل التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة ب
على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل عليل في الجلسة السـابقة وال 
يعتد في هذه الجلسة بني عطا( غير مصحوب بإيـداع كامـل قيمتـل . 

 ويلزم المزايد المتملل بما ينقص من ثمن العقار 

 ســابعًا: يتحمــل الراســي عليــل المــزاد فــي جميــع الحــاالت رســوم نقــل
د.ك  200وتسجيل الملكية ومصروفات إجرا(ات التنفيـذ ومقـدارها 

وأتعــاب المحامــاة والمبــرة ومصــاريل اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي 
 الصحل اليومية .

ثامنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلي المباشرين إلجرا(ات 
البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تتحمــــل إدارة الكتــــاب بالمحكمــــة 

 لية أية مسئولية . الك
 تاسعا : يقر الراسي عليل المزاد انل عاين العقار معاينة نافية للجهالة

ـــل:  ـــا  -1تنبي ـــدة الرســـمية طبق ـــع بالجري ينشـــر هـــذا اإلعـــالن عـــن البي
 من قانون المرافعات .  266للمادة 

حكـم رسـو المـزاد قابـل لالسـتئناخ خـالل سـبعة أيـام مـن تــاريخ  - 2
 من قانون المرافعات .  277مادة النطق بالحكم طبقا لل

مــــــــــن قــــــــــانون  276تــــــــــنص الفقــــــــــرة األخيــــــــــرة مــــــــــن المــــــــــادة  -3
المرافعـــــات انـــــل " إذا كـــــان مـــــن نزعـــــت ملكيتـــــل ســـــاكناً فـــــي العقـــــار 
ـــــل المـــــزاد  ـــــزم الراســـــي علي ـــــوة القـــــانون ويلت ـــــل كمســـــتنجر بق ـــــي في بق

 بتحرير عقد إيجار لصالحل بنجرة المثل " 
 ملحوظة هامة :

شركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد  يحير على جميع ال
علـى القسـائم أو البيــوت الممصصـة ألغـراض الســكن المـاص عمــال 

من قـانون الشـركات التجاريـة المضـافة بالقـانون  230بنحكام المادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيا المحكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
الكلية عن العقـار الموصـوفة فيمـا يلـي  تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة

 –قاعـة  – 5/12/2016بالمزاد العلني وذلك يوم االثنـين الموافـق 
وذلـك  –بالدور الثاني بقصر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 48

ـــــــدعوى رقـــــــم  ـــــــذا لحكـــــــم المحكمـــــــة الصـــــــادر فـــــــي ال -152تنفي
 1بيوع/ 284/2015

 انتصار سعود باجي العنزي  -1المرفوعة مـن:
 سامية سعود باجي العنزي  -2
 سلمى سعود باجي العنزي   -3

 نجوى كازار مناحي  -1ضـــــــــــــد:
 عبداهلل سعود باجي العنزي  -2
 حمد سعود باجي العنزي  -3
 عبداللطيل عبداهلل سعود باجي العنزي  -4
 احمد عبداهلل سعود باجي العنزي  -5
 محمد عبداهلل سعود باجي العنزي -6
 حسين عبداهلل سعود باجي العنزي -7
 أفراح سعود باجي العنزي  -8
 أسما( سعود باجي العنزي -9

 سامي سعود باجي العنزي  -10
 سالم سعود باجي العنزي  -11
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 مطر سعود باجي العنزي  -12
 موضي سعود باجي العنزي  -13
 عبدالعزيز سعود باجي العنزي  -14
 هيا سعود باجي العنزي  -15
 سعود باجي العنزي  غدير -16
 بنك االئتمان الكويتي  -17
 محمد علي حيدر -18

 أوال: أوصاخ العقار:
الواقــع فـي الرحـاب قسـيمة رقــم  17495/1998عقـار الوثيقـة رقـم 

منــزل  14شــارع  1قطعــة رقــم  36958مــن الممطــط رقــم م/ 279
 متر مربع 400ومساحتل  57
ثان ( والتكسـية مـن ويتكون العقار من ثالثة أدوار ) ارضي وأول و  -

 الطابوق الجيري
الجـــز( المـــاص بالمـــدعي عليهـــا االولـــى مكـــون مـــن دوريـــن ارضـــي  -

وأول واالرضيات من السيراميك والـدرا مـن الرخـام امـا الـدور الثـاني 
 فاالرضيات فيل من الكاشي 

الجـــز( المـــاص بالمـــدعى عليهـــا الرابعـــة عشـــر مكـــون مـــن غـــرفتين  -
 ع العادي وصالة وموزع وتكييفل من النو 

يتكــون الــدور األرضــي مــن صــالة ومطــبخ وحمــام وديوانيــة مــدخلها  -
بــالحوش ومتصــلة بصــالة داخــل البيــت ملحــق بهــا بينمــا يتكــون الــدور 

غـــرخ وحمـــامين وصـــالة وممـــزن امـــا الـــدور الثـــاني فإنـــل  4األول مـــن 
 غرخ وحمامين وصالة وممزن  4يتكون أيضا من 

 ثانيا: شروط المزاد: 
ـــالثمن االساســـي قـــدره أوال: يبـــدأ ا ـــة  320000لمـــزاد ب د.ك ثالثمائ

وعشـــرون الـــل دينـــار كـــويتي  ويشـــترط للمشـــاركة فـــي المـــزاد ســـداد 
خمـــا ذلـــك الـــثمن علـــى األقـــل بموجـــي شـــيك مصـــدق مـــن البنـــك 
المسـحوب عليــل أو بموجـي خطــاب ضـمان مــن احـد البنــوك لصــالح 

 إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اضـــي عطـــا(ه أن يـــودع حـــال انعقـــاد ثانيـــا: يجـــي علـــى مـــن يعتمـــد الق

 جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل.
ثالثا: فإن لـم يـودع مـن اعتمـد عطـاؤه الـثمن كـامال وجـي عليـل إيـداع 
خمــا الــثمن علــى األقــل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــل فــي نفــا 

 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل البيع .
ــثمن علــى األقــل را ــة إيــداع مــن اعتمــد عطــاؤه خمــا ال بعــا: فــي حال

 يؤجل البيع مع زيادة العشر. 
خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد 
عليل إال إذا تقدم في هذا الجلسـة مـن يقبـل الشـرا( مـع زيـادة العشـر 

د المزايـدة فـي مصحوبا بإيداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذه الحالـة تعـا
 نفا الجلسة على أساس هذا الثمن .

سادســا:  إذا لــم يقــم المزايــد األول بإيــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة 
التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة بالعشــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــل 
على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل عليل في الجلسة السـابقة وال 

عطا( غير مصحوب بإيـداع كامـل قيمتـل .  يعتد في هذه الجلسة بني
 ويلزم المزايد المتملل بما ينقص من ثمن العقار 

ســابعًا:  يتحمــل الراســي عليــل المــزاد فــي جميــع الحــاالت رســوم نقــل 
د.ك  200وتسجيل الملكية ومصروفات إجرا(ات التنفيـذ ومقـدارها 

 وأتعــاب المحامــاة والمبــرة ومصــاريل اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي
 الصحل اليومية .

ـــــي المباشـــــرين  ـــــا:  ينشـــــر هـــــذا اإلعـــــالن تطبيقـــــا للقـــــانون وبطل ثامن
إلجــــرا(ات البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تتحمــــل إدارة الكتــــاب 

 بالمحكمة الكلية أية مسئولية . 
 تاسعا :  يقر الراسي عليل المزاد أنل عاين العقار معاينة نافية للجهالة

ـــل:  ـــا ينشـــر هـــذا اإلعـــالن  -1تنبي ـــدة الرســـمية طبق ـــع بالجري عـــن البي
 من قانون المرافعات .  266للمادة 

حكـم رسـو المـزاد قابـل لالسـتئناخ خـالل سـبعة أيـام مـن تــاريخ  - 2
 من قانون المرافعات. 277النطق بالحكم طبقا للمادة 

مـن قـانون المرافعـات انـل " إذا  276تنص الفقرة األخيرة من المادة  -3
اكناً فـي العقـار بقـي فيـل كمسـتنجر بقـوة القـانون كان من نزعت ملكيتل سـ

 ويلتزم الراسي عليل المزاد بتحرير عقد إيجار لصالحل بنجرة المثل " 
 ملحوظة هامة :

يحير على جميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد  
علـى القسـائم أو البيــوت الممصصـة ألغـراض الســكن المـاص عمــال 

من قـانون الشـركات التجاريـة المضـافة بالقـانون  230بنحكام المادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيا المحكمة الكلية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية عن بيـع العقـار الموصـوخ فيمـا 

 – 5/12/2016يلـــي بـــالمزاد العلنـــي وذلـــك يـــوم االثنـــين الموافـــق 
 –ي بقصر العدل السـاعة التاسـعة صـباحاً بالدور الثان - 48 –قاعة 

ـــــــدعوى رقـــــــم  ـــــــي ال ـــــــذا لحكـــــــم المحكمـــــــة الصـــــــادر ف ـــــــك تنفي وذل
 1بيوع / 318/2014

 المرفوعة مــن: علي سعد مسعود االحمد
 ضـد:

 فهد سعد مسعود االحمد -1
 عبداهلل سعد مسعود االحمد -2

ـــي المحجـــور 3- ـــيم عل احمـــد ســـعد مســـعود االحمـــد عـــن نفســـل وق
 ، مسعود ( ابنا( المرحوم / محمد سعد االحمد عليهما ) عائشة

 خالد سعد مسعود االحمد -4
 خديجة سعد مسعود االحمد -5
 نوال سعد مسعود االحمد -6
 باسمل سعد مسعود االحمد -7
عفاخ محمد حسن احمد عن نفسها وبصفتها وصيل على ابنتها  -8

 سمية سعد مسعود االحمد –المحجور عليها 
 االحمدسلوى سعد مسعود  -9

 فارس سعد مسعود االحمد-10
 سعد سعد مسعود االحمد -11
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 ورثة المرحوم / محمد سعد مسعود االحمد -
 عزه ابراهيم احمد العزيزي  -12
 وداد محمد سعد مسعود االحمد -13
 احمد محمد سعد مسعود االحمد -14
 ابراهيم سعد مسعود االحمد -15

 ورثة خالده سعد مسعود االحمد
لم عبدالكريم عبدالهادي عن نفسل وولي طبيعي عـن حسام سا -16

 ابنتل / شمايل حسام سالم عبدالكريم عبدالهادي
 منصور سعد مسعود االحمد -17

 أوال: أوصاخ العقار :
الواقع في السـالمية وهـو يمثـل البيـت  5942/1984الوثيقة رقم  -

 203مشروع  19613أ من الممطط رقم م/51قسيمة رقم  2رقم 
 30منزل  2ش  4قطعة  – 2م 414ل ومساحتل معد 6نموذا 

عقــار النــزاع عبــار عــن فــيال ســكنية قديمــة وتطــل علــى شــارع واحــد  -
 وتطل على ساحة وليا لها جار من الملل 

 فيال موضوع النزاع عبارة عن دورين وملحق كالتالي : -
 الدور األرضي مكون من غرفتين وصالة وحمام  -أ

 وحمامين وصالة  الدور األول مكون من ثالث غرفة -ب
المحلــق مكــون مــن ديوانيــة وحمامهــا ومطــبخ وثــالث حمامــات  -ت

 وثالث غرخ 
 تكييل المنزل تكييل وحدات  -
 عبارة عن جيري تكسية المنزل المارجية  -

 ثانيا: شروط المزاد: 
أوال: يبــدأ المــزاد بــثمن أساســي قــدره ثالثمائــة وأربعــة وعشــرون الــل 

رط للمشاركة في المزاد سداد د.ك " ويشت 324000دينار كويتي " 
خمـــا ذلـــك الـــثمن علـــى األقـــل بموجـــي شـــيك مصـــدق مـــن البنـــك 
المسـحوب عليــل أو بموجـي خطــاب ضـمان مــن احـد البنــوك لصــالح 

 إدارة التنفيذ بوزارة العدل .
ثانيـــا: يجـــي علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــاؤه أن يـــودع حـــال انعقـــاد 

 ورسوم التسجيل.جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات 
ثالثا: فإن لـم يـودع مـن اعتمـد عطـاؤه الـثمن كـامال وجـي عليـل إيـداع 
خمــا الــثمن علــى األقــل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــل فــي نفــا 

 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل البيع .
ــثمن علــى األقــل  ــة إيــداع مــن اعتمــد عطــا(ه خمــا ال رابعــا: فــي حال

 العشر.  يؤجل البيع مع زيادة
خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد 
عليل إال إذا تقدم في هذا الجلسـة مـن يقبـل الشـرا( مـع زيـادة العشـر 
مصحوبا بإيداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذه الحالـة تعـاد المزايـدة فـي 

 نفا الجلسة على أساس هذا الثمن .
ــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة سادســا: إذا لــم يقــم المزايــد ا ألول بإي

التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة بالعشــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــل 
على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل عليل في الجلسة السـابقة وال 
يعتد في هذه الجلسة بني عطا( غير مصحوب بإيـداع كامـل قيمتـل . 

 العقار ويلزم المزايد المتملل بما ينقص من ثمن 
ســابعًا: يتحمــل الراســي عليــل المــزاد فــي جميــع الحــاالت رســوم نقــل 

د.ك  200وتسجيل الملكية ومصروفات إجرا(ات التنفيـذ ومقـدارها 
وأتعــاب المحامــاة والمبــرة ومصــاريل اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي 

 الصحل اليومية .
را(ات ثامنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلي المباشرين إلج

البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تتحمــــل إدارة الكتــــاب بالمحكمــــة 
 الكلية أية مسئولية . 

 تاسعا : يقر الراسي عليل المزاد انل عاين العقار معاينة نافية للجهالة
ـــل:  ـــا  -1تنبي ـــدة الرســـمية طبق ـــع بالجري ينشـــر هـــذا اإلعـــالن عـــن البي
 من قانون المرافعات .  266للمادة 

لمـزاد قابـل لالسـتئناخ خـالل سـبعة أيـام مـن تــاريخ حكـم رسـو ا - 2
 من قانون المرافعات .  277النطق بالحكم طبقا للمادة 

مــــــــــن قــــــــــانون  276تــــــــــنص الفقــــــــــرة األخيــــــــــرة مــــــــــن المــــــــــادة  -3
المرافعـــــات انـــــل " إذا كـــــان مـــــن نزعـــــت ملكيتـــــل ســـــاكناً فـــــي العقـــــار 
ـــــل المـــــزاد  ـــــزم الراســـــي علي ـــــوة القـــــانون ويلت ـــــل كمســـــتنجر بق ـــــي في بق

 ير عقد إيجار لصالحل بنجرة المثل " بتحر 
 ملحوظة هامة :

يحير على جميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد  
علـى القسـائم أو البيــوت الممصصـة ألغـراض الســكن المـاص عمــال 

من قـانون الشـركات التجاريـة المضـافة بالقـانون  230بنحكام المادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 لكليةرئيا المحكمة ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقارات بالمزاد العلني
تعلــن إدارة الكتــاب بالمحكمــة الكليــة عــن العقــارات الموصــوفة فيمــا 

 – 5/12/2016يلـــي بـــالمزاد العلنـــي وذلـــك يـــوم االثنـــين الموافـــق 
 –بالدور الثاني بقصر العدل الساعة التاسعة صباحاً   - 48 –قاعة 

ـــــــ ـــــــي ال ـــــــذا لحكـــــــم المحكمـــــــة الصـــــــادر ف ـــــــك تنفي دعوى رقـــــــم وذل
 1بيوع/ 335/2015

 المرفوعة مـن :
ميسر مطر عبداهلل الحربي عن نفسها وبصفتها وصية على  -1

 أبنائها من المرحوم / فيحان هايل الجميلي 
 بدور فيحان هايل الجميلي -2
 محمد فيحان هايل الجميلي -3
 غدير فيحان هايل الجميلي -4
 أسما( فيحان هايل الجميلي -5

 ــــــــــــــــد :ضــــــــــــ
 هايل فيحان هايل الجميلي -1
 نايل فيحان هايل الجميلي -2
 عادل فيحان هايل الجميلي -3
 بدرية فيحان هايل الجميلي -4
 نواخ فيحان هايل الجميلي -5
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 مطلق فيحان هايل الجميلي -6
 هزاع رويحان عامر اللبيدان  -7
 عادل محارب غريي فالح  -8
 فالح  عال( محارب غريي -9

 اقبال محارب غريي فالح  -10
 دالل محارب غريي فالح  -11
 سعود سالم مجالد الرشيدي  -12
 الهيئة العامة لشئون القصر بصفتها -13

 وفى الدعوى الفرعية
 المرفوعة من :

 هايل فيحان هايل الجميلي -1 
 نايل فيحان هايل الجميلي -2
 عادل فيحان هايل الجميلي -3
 هايل الجميليبدرية فيحان  -4
 نواخ فيحان هايل الجميلي -5
 مطلق فيحان هايل الجميلي -6

 ضـــــــــــــــــــــــــــد
المدير العام للهيئة العامة لشئون القصر بصفتل وصيا على قصر  -1

 المرحوم / فيحان هايل عوض الجميلي 
 ميسر مطر عبداهلل الحربي  -2
 بدور فيحان هايل الجميلي -3
 يحان هايل الجميليمحمد ف -4
 وكيل وزارة العدل بصفتل ) خصم مدخل (  -5

تجاري مدني كلي  1373/2007رقم ثانيا : في الدعوى  
 9حكومة/

 مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر المرفوعة من : 
 هايل فيحان خايل الجميلي ضــــــــــــــــــــــــــد : 

 أوال: أوصاخ العقارات:
 80قسـيمة  3جليي الشـيوخ ق  4980/80ة رقم عقار الوثيق -1

مشـــــاع منـــــل ومســـــاحتل  2م 95/247ومســـــاحتل  2371ممطـــــط م /
 د.ك  110000قدر قيمتل بمبل   2م 752.5الكلية 

 61الواقع جليي الشيوخ قسـيمة  1226/2000عقار الوثيقة  -2
ويمتلـــــــك مـــــــورث الطـــــــرفين  3قطعـــــــة  32980مـــــــن الممطـــــــط م /

قـدر قيمتـل  2م 1000مساحتل الكلية مشاع منل و  2م 250ومساحتل 
 د.ك  155000بمبل  

مـن  112جليـي الشـيوخ قسـيمة  3930/1982عقار الوثيقـة  -3
 587.50الجــز( ال ربــي ومســاحتل  22قطعــة  26641الممطــط م/

 د.ك  290000قدر قيمتل بمبل   2م
 ثانيا: شروط المزاد: 

ويشـــترط  أوال: يبـــدأ المـــزاد بـــالثمن األساســـي المبـــين قـــرين كـــل عقـــار
للمشــاركة فــي المــزاد ســداد خمــا ذلــك الــثمن علــى األقــل بموجــي 
شيك مصدق من البنك المسحوب عليـل أو بموجـي خطـاب ضـمان 

 من احد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
ثانيـــا: يجـــي علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــاؤه أن يـــودع حـــال انعقـــاد 

 فات ورسوم التسجيل.جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصرو 
ثالثا: فإن لـم يـودع مـن اعتمـد عطـاؤه الـثمن كـامال وجـي عليـل إيـداع 
خمــا الــثمن علــى األقــل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــل فــي نفــا 

 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل البيع .
رابعــا:  فــي حالــة إيــداع مــن اعتمــد عطــا(ه خمــا الــثمن علــى األقــل 

 زيادة العشر. يؤجل البيع مع 
خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد 
عليل إال إذا تقدم في هذا الجلسـة مـن يقبـل الشـرا( مـع زيـادة العشـر 
مصحوبا بإيداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذه الحالـة تعـاد المزايـدة فـي 

 نفا الجلسة على أساس هذا الثمن .
زايــد األول بإيــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة سادســا:  إذا لــم يقــم الم

التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة بالعشــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــل 
على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل عليل في الجلسة السـابقة وال 
يعتد في هذه الجلسة بني عطا( غير مصحوب بإيـداع كامـل قيمتـل . 

 ن ثمن العقار ويلزم المزايد المتملل بما ينقص م
ســابعًا:  يتحمــل الراســي عليــل المــزاد فــي جميــع الحــاالت رســوم نقــل 

د.ك  200وتسجيل الملكية ومصروفات إجرا(ات التنفيـذ ومقـدارها 
وأتعــاب المحامــاة والمبــرة ومصــاريل اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي 

 الصحل اليومية .
ـــــي المبا ـــــا:  ينشـــــر هـــــذا اإلعـــــالن تطبيقـــــا للقـــــانون وبطل شـــــرين ثامن

إلجــــرا(ات البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تتحمــــل إدارة الكتــــاب 
 بالمحكمة الكلية أية مسئولية . 

 تاسعا :  يقر الراسي عليل المزاد انل عاين العقار معاينة نافية للجهالة
ـــل:  ـــا  -1تنبي ـــدة الرســـمية طبق ـــع بالجري ينشـــر هـــذا اإلعـــالن عـــن البي
 من قانون المرافعات .  266للمادة 

حكـم رسـو المـزاد قابـل لالسـتئناخ خـالل سـبعة أيـام مـن تــاريخ  - 2
 من قانون المرافعات .  277النطق بالحكم طبقا للمادة 

مـن قـانون المرافعـات انـل " إذا  276تنص الفقرة األخيرة من المادة  -3
كان من نزعت ملكيتل سـاكناً فـي العقـار بقـي فيـل كمسـتنجر بقـوة القـانون 

 مزاد بتحرير عقد إيجار لصالحل بنجرة المثل " ويلتزم الراسي عليل ال
 ملحوظة هامة :

يحير على جميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد  
علـى القسـائم أو البيــوت الممصصـة ألغـراض الســكن المـاص عمــال 

من قـانون الشـركات التجاريـة المضـافة بالقـانون  230بنحكام المادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 المحكمة الكليةرئيا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية عن العقار الموصوخ فيمـا يلـي 

 –قاعـة  – 5/12/2016بالمزاد العلني وذلك يوم االثنـين الموافـق 
وذلـك  –بالدور الثاني بقصر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 48

ـــذا لحكـــم المحكمـــة الصـــادر فـــ  172/2015ي الـــدعوى رقـــم تنفي
 1بيوع/



 م13/11/2016 -هـ  1438 فرص 13 األحد                  98                 والستون    الثانيةالسنة  1314الكويت اليوم العدد 

 المرفوعة مـن:  
 سعد إسماعيل سعيد فرحان  -1
 صفيل إسماعيل سعيد فرحان  -2
 منى إسماعيل سعيد فرحان -3

 ضـــــــــــــــد:
 فهد إسماعيل سعيد فرحان -1
 بهبل إسماعيل سعيد فرحان -2
 فاطمة صالح جوهر  -3

 أوال: أوصـــاخ العقار:
ــاليهر بيــت رقــم  3879/1997رقــم عقــار الوثيقــة  -  68الواقــع ب

ــــــم  ــــــم  170قســــــيمة رق ــــــم  2قطعــــــة رق ــــــم  1شــــــارع رق ممطــــــط رق
 2م 278,92ومساحتل  36923م/
ـــزل ســـكن خـــاص  - ـــارة عـــن من ـــدعوى عب ـــت  –العقـــار موضـــوع ال بي

ــــى شــــارع واحــــد  –حكــــومي  ــــن ويطــــل عل مجــــدد ومكــــون مــــن دوري
ي المؤرخـــــة فـــــ 3879طبقـــــا للوثيقـــــة رقـــــم  2م 278,92ومســـــاحتل 

31/3/1997  
حمامـات  5صـاالت + عـدد  3الدور األرضـي يحتـوي علـي عـدد  -

 + غرفة + ديوانية + غرفة سائق + مطبخ 
 حمام  2غرخ + عدد  5الدور األول يحتوى على عدد  -
 السطح بل غرفة للمادمة وغرفة غسيل  -
ــــل تكييــــل وحــــدات واألرضــــيات  - ــــار موضــــوع الــــدعوى مكي العق

 نيوم والتكسية المارجية سيجما لون بني سيراميك والشبابيك الم
 ثانيا: شروط المزاد: 

أوال: يبدأ المزاد بالثمن األساسي قدره مائة وخمسة وستون الل 
د.ك ( ويشترط للمشاركة في المزاد سداد  165000)  دينار كويتي

خما ذلك الثمن على األقل بموجي شيك مصدق من البنك 
من احد البنوك لصالح المسحوب عليل أو بموجي خطاب ضمان 

 إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
ثانيـــا: يجـــي علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــاؤه أن يـــودع حـــال انعقـــاد 
 جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل 

ثالثا:  فإن لم يودع من اعتمد عطـاؤه الـثمن كـامال وجـي عليـل إيـداع 
المزايــدة علــى ذمتــل فــي نفــا خمــا الــثمن علــى األقــل وإال أعيــدت 

 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل البيع .
رابعــا:  فــي حالــة إيــداع مــن اعتمــد عطــا(ه خمــا الــثمن علــى األقــل 

 يؤجل البيع مع زيادة العشر. 
خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد 

ن يقبـل الشـرا( مـع زيـادة العشـر عليل إال إذا تقدم في هذا الجلسـة مـ
مصحوبا بإيداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذه الحالـة تعـاد المزايـدة فـي 

 نفا الجلسة على أساس هذا الثمن .
سادســا:  إذا لــم يقــم المزايــد األول بإيــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة 
التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة بالعشــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــل 

اس الثمن الذي كان قد رسا بل عليل في الجلسة السـابقة وال على أس
يعتد في هذه الجلسة بني عطا( غير مصحوب بإيـداع كامـل قيمتـل . 

 ويلزم المزايد المتملل بما ينقص من ثمن العقار 

ســابعًا:  يتحمــل الراســي عليــل المــزاد فــي جميــع الحــاالت رســوم نقــل 
د.ك  200ذ ومقـدارها وتسجيل الملكية ومصروفات إجرا(ات التنفيـ

وأتعــاب المحامــاة والمبــرة ومصــاريل اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي 
 الصحل اليومية .

ـــــي المباشـــــرين  ـــــا:  ينشـــــر هـــــذا اإلعـــــالن تطبيقـــــا للقـــــانون وبطل ثامن
إلجــــرا(ات البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تتحمــــل إدارة الكتــــاب 

 بالمحكمة الكلية أية مسئولية . 
 عليل المزاد انل عاين العقار معاينة نافية للجهالة تاسعا :  يقر الراسي

ـــل:  ـــا  -1تنبي ـــدة الرســـمية طبق ـــع بالجري ينشـــر هـــذا اإلعـــالن عـــن البي
 من قانون المرافعات .  266للمادة 

حكـم رسـو المـزاد قابـل لالسـتئناخ خـالل سـبعة أيـام مـن تــاريخ  - 2
 من قانون المرافعات .  277النطق بالحكم طبقا للمادة 

من قانون المرافعات انل "  276الفقرة األخيرة من المادة تنص  -3
إذا كان من نزعـت ملكيتـل سـاكنًا فـي العقـار بقـي فيـل كمسـتنجر بقـوة 
القانون ويلتزم الراسي عليل المزاد بتحريـر عقـد إيجـار لصـالحل بـنجرة 

 المثل " 
 ملحوظة هامة :

يحيـــر علـــى جميـــع الشـــركات والمؤسســـات الفرديـــة المشـــاركة فـــي  
لمزاد  على القسائم أو البيوت الممصصة ألغراض السكن الماص ا

مــن قــانون الشــركات التجاريــة المضـــافة  230عمــال بنحكــام المــادة 
 . 2008لسنة  9بالقانون رقم 

 رئيا المحكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
العقــــــــــار بيــــــــــع تعلــــــــــن إدارة الكتــــــــــاب بالمحكمــــــــــة الكليــــــــــة عــــــــــن 

ي بــــالمزاد العلنــــي وذلــــك يــــوم االثنــــين الموافــــق الموصــــوخ فيمــــا يلــــ
بالــــــدور الثــــــاني بقصــــــر العــــــدل   - 48 –قاعــــــة  – 5/12/2016

وذلــــــــك تنفيــــــــذا لحكــــــــم المحكمــــــــة  –الســــــــاعة التاســــــــعة صــــــــباحاً 
 1بيوع/ 129/2015الصادر في الدعوى رقم 

 المرفوعة مـن: مشاعل إبراهيم يوسل الرقم
 ضد
 ناهض عبدالرحمن جاسم الجسمي  -1
 االئتمان الكويتي بصفتل مدير بنك -2

 أوال: أوصاخ العقار:
الشارع  5الواقع بالسرة قطعة رقم  4787/2000عقار الوثيقة رقم 

 32994ممطـــــط رقـــــم م/ 496قســـــيمة رقـــــم  1األول منـــــزل رقـــــم 
  2م 528,50ومساحة 

  العقــار عبــارة عــن منــزل ســكن خــاص مكــون مــن دور أرضــي  وأول
 وثان وسرداب 

  مكسو من المارا بالسيجما لون بيج فاتح المنزل يقع على زاوية و 
  المنزل مكيل مركزي كما يوجد فيل مصعد 
  حمامــات  3غــرخ وصــالة وعــدد  5الســرداب يحتــوى علــى عــدد

 وديوانية و حوش ساقط ومطبخ تحضيري وغرفة خادم 
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  الدور األرضي من المنزل يحتـوى علـى صـالة وغرفـة واحـدة وعـدد
 9ول فيحتـــوى علـــى عـــدد حمـــام ومطـــبخ تحضـــيري أمـــا الـــدور األ 2

حمامـــات ومطـــبخ تحضـــيري والـــدور الثـــاني  5غـــرخ وصـــالة وعـــدد 
 2غـــرخ و  3مكـــون مـــن شـــقتين تحتـــوى الشـــقة االولـــى علـــى عـــدد 

غــرخ  4حمــام وصــالة ومطــبخ أمــا الشــقة الثانيــة فتحتــوى علــى عــدد 
 حمامات وصالة ومطبخ غرفة خادمة يتبع لها حمام  3و
 سيســيليا أمــا ارضــيات األدوار ارضــيات الــدور األرضــي مــن رخــام ال

 األخرى فهي من السراميك 
  المنزل مبني حديثا 

 ثانيا: شروط المزاد: 
د.ك خمسـمائة  585000أوال: يبدأ المزاد بـالثمن االساسـي وقـدره 

وخمســة وثمــانون ألـــل دينــار  ويشـــترط للمشــاركة فـــي المــزاد ســـداد 
خمـــا ذلـــك الـــثمن علـــى األقـــل بموجـــي شـــيك مصـــدق مـــن البنـــك 

سـحوب عليــل أو بموجـي خطــاب ضـمان مــن احـد البنــوك لصــالح الم
 إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثانيـــا: يجـــي علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــا(ه أن يـــودع حـــال انعقـــاد 
 جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل.
ثالثا: فإن لـم يـودع مـن اعتمـد عطـاؤه الـثمن كـامال وجـي عليـل إيـداع 

الــثمن علــى األقــل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــل فــي نفــا  خمــا
 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل البيع .

ــثمن علــى األقــل  ــة إيــداع مــن اعتمــد عطــاؤه خمــا ال رابعــا: فــي حال
 يؤجل البيع مع زيادة العشر. 

خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد 
ال إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبـل الشـرا( مـع زيـادة العشـر عليل إ

مصحوبا بإيداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذه الحالـة تعـاد المزايـدة فـي 
 نفا الجلسة على أساس هذا الثمن .

ــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة  سادســا: إذا لــم يقــم المزايــد األول بإي
زايــدة فــورا علــى ذمتــل التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة بالعشــر تعــاد الم

على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل عليل في الجلسة السـابقة وال 
يعتد في هذه الجلسة بني عطا( غير مصحوب بإيـداع كامـل قيمتـل . 

 ويلزم المزايد المتملل بما ينقص من ثمن العقار 
ســابعًا: يتحمــل الراســي عليــل المــزاد فــي جميــع الحــاالت رســوم نقــل 

د.ك  200ة ومصروفات إجرا(ات التنفيـذ ومقـدارها وتسجيل الملكي
وأتعــاب المحامــاة والمبــرة ومصــاريل اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي 

 الصحل اليومية .
ثامنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلي المباشرين إلجرا(ات 
البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تتحمــــل إدارة الكتــــاب بالمحكمــــة 

 ة . الكلية أية مسئولي
 تاسعا : يقر الراسي عليل المزاد انل عاين العقار معاينة نافية للجهالة

ـــل:  ـــا  -1تنبي ـــدة الرســـمية طبق ـــع بالجري ينشـــر هـــذا اإلعـــالن عـــن البي
 من قانون المرافعات .  266للمادة 

حكـم رسـو المـزاد قابـل لالسـتئناخ خـالل سـبعة أيـام مـن تــاريخ  - 2
 نون المرافعات . من قا 277النطق بالحكم طبقا للمادة 

مــــــــــن قــــــــــانون  276تــــــــــنص الفقــــــــــرة األخيــــــــــرة مــــــــــن المــــــــــادة  -3

المرافعـــــات إنـــــل " إذا كـــــان مـــــن نزعـــــت ملكيتـــــل ســـــاكناً فـــــي العقـــــار 
ـــــل المـــــزاد  ـــــزم الراســـــي علي ـــــوة القـــــانون ويلت ـــــل كمســـــتنجر بق ـــــي في بق

 بتحرير عقد إيجار لصالحل بنجرة المثل " 
 ملحوظة هامة :

ت الفردية المشاركة في المزاد  يحير على جميع الشركات والمؤسسا
علـى القسـائم أو البيــوت الممصصـة ألغـراض الســكن المـاص عمــال 

من قـانون الشـركات التجاريـة المضـافة بالقـانون  230بنحكام المادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيا المحكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع  عقار  بالمزاد العلني
يع  العقار الموصوخ فيما تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية عن ب

 – 5/12/2016يلـــي بـــالمزاد العلنـــي وذلـــك يـــوم االثنـــين الموافـــق 
 –بالدور الثاني بقصر العدل الساعة التاسعة صباحاً   - 48 –قاعة 

 60/2011وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الصادر في الدعوى رقـم 
 .1بيوع/

 المرفوعة من :
  لشركة الدائري الماما   محمد عبداللطيل على الشايع بصفتل مدير ا

 ضــــد :
 نادره محمد خالد يوسل المطوع وهم : المرحومةورثة 

 منيره إبراهيم المسلم  -1
 عيسى عبد اللطيل المسلم -2
 ياسر عيسى عبد اللطيل المسلم -3
 ادريا عيسى عبد اللطيل المسلم -4
 محمد عيسى عبد اللطيل المسلم -5
 المسلم عبد اللطيل عيسى عبد اللطيل -6
 خالد عيسى عبد اللطيل المسلم -7
 مريم عيسى عبد اللطيل المسلم -8
 يسرى عيسى عبد اللطيل المسلم -9

 فاطمل خالد يوسل المطوع وهم : المرحومة* ورثة 
 مصطفى عبداهلل إبراهيم عبد العزيز المطوع  -10
 عبد الرحمن عبداهلل إبراهيم عبد العزيز المطوع  -11
 اهلل إبراهيم عبد العزيز المطوع إبراهيم عبد -12
 تيسير عبداهلل إبراهيم عبد العزيز المطوع  -13
 زامل عبداهلل إبراهيم عبد العزيز المطوع  -14
 بسام عبداهلل إبراهيم عبد العزيز المطوع  -15
 منيره عبداهلل إبراهيم عبد العزيز المطوع  -16
 منى عبداهلل إبراهيم عبد العزيز المطوع  -17
 ردينل عبداهلل إبراهيم عبد العزيز المطوع  -18
 حصل عبداهلل إبراهيم عبد العزيز المطوع  -19
 مريم عبداهلل إبراهيم عبد العزيز المطوع  -20
 بدر خالد يوسل المطوع   -21
 حمد خالد يوسل المطوع   -22
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 فهد خالد يوسل المطوع   -23
 عبداهلل خالد يوسل المطوع   -24
 وسل المطوع  فيصل خالد ي -25
 وليد خالد يوسل المطوع  -26
 إقبال خالد يوسل المطوع  -27
 عائشل خالد يوسل المطوع -28
 حفصل خالد يوسل المطوع  -29
 منيرة خالد يوسل المطوع  -30
 أمل خالد يوسل المطوع  -31
 مي خالد يوسل المطوع  -32
 نايل يوسل خالد يوسل المطوع  -33
 وع  منار يوسل خالد المط -34
 خالد يوسل خالد المطوع   -35
 دالل يوسل خالد المطوع  -36
مكتـــــي تصفيـــــة معــــامالت األســــهم باألجــــل بصــــفتل الحــــارس  -37

 القضائي علي :
 جاسم محمد خالد يوسل المطوع  

 ناصر محمد خالد يوسل المطوع    -38
 صالح محمد خالد يوسل المطوع     -39
باألجــــل بصــــفتل الحــــارس مكتـــــي تصفيـــــة معــــامالت األســــهم  -40

 القضائي علي :
 نجيي محمد خالد المطوع  

 سهيل محمد خالد المطوع    -41
 منصور محمد خالد المطوع     -42
 اسمهان محمد خالد المطوع  -43
 محروسل محمد خالد المطوع     -44
 جميلل محمد خالد المطوع  -45
 مستوره محمد خالد المطوع   -46
 المطوع  صباح محمد خالد  -47
 على عبد الحميد خالد يوسل المطوع   -48
 عبد العزيز عبد الحميد خالد يوسل المطوع  -49
 جمال عبد الحميد خالد يوسل المطوع  -50
 عامر عبد الحميد خالد يوسل المطوع  -51
 ـ عبداهلل ابراهيم عبدالعزيز المطوع 52
 نسيمل عبد الحميد خالد يوسل المطوع   -53
 بد الحميد خالد يوسل المطوع  جميلل ع -54
 فتوح عبد الحميد خالد يوسل المطوع   -55
 عزيزه عبد الحميد خالد يوسل المطوع   -56
 ساميل عبد الحميد خالد يوسل المطوع   -57
 مروان سليمان خالد المطوع   -58
 غانم سليمان خالد المطوع   -59
 أسما( سليمان خالد المطوع    -60
 خالد يوسل المطوععبد العزيز  -61
 السيد / مدير عام بلدية الكويت بصفتل الممثل القانوني لها -62

 السيد / وكيل وزارة العدل بصفتل  -63
 أوال: أوصاخ العقار:

مـن الممطـط  28يقع العقار بمنطقة السالمية يمثـل القسـيمة رقـم - 
 5+  4ا + 3أ + 3وهو عبـارة عـن القسـيمة رقـم  30488رقم م/

والموصـوخ بالوثيقـة  2م 7923أ ومسـاحتل  23823من الممطـط 
 8756/2005رقم 

أوصــافل يقــع ضــمن منطقــة تجاريــة وهــو عبــارة عــن ســكن اســتثماري -
يتكون من عدة أبنية منفصلة كما ال يسمح بالبنا( على العقار اال بعد 
ــة  تنييمــل أو تقــديم مشــروع عليــل واســتقطاع النســبة التــي تــؤول للدول

 يل فقط .بدون ثمن ويسمح بالتسج
مكـون مـن دوريـن وهـو  2م 245ويوجد بالعقار بنا( قديم مساحتل -

 قديم اإلنشا( ومرمم ترميم بسيط ويوجد بل سقل كيربي بالسطح.
 ثانيا: شروط المزاد:

يبدأ المزاد  بثمن أساسي قدره "  واحد وثالثون مليوناً وستمائة  أوال:
. ويشترط د.ك" 31692000واثنان وتسعون ألل دينار كويتي " " 

للمشــاركة فــي المــزاد ســداد خمــا ذلــك الــثمن علــى األقــل بموجــي 
شيك مصدق من البنك المسحوب عليـل أو بموجـي خطـاب ضـمان 

 من أحد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل .
ثانيـــا: يجـــي علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــا(ه أن يـــودع حـــال انعقـــاد 

 روفات ورسوم التسجيل جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمص
ثالثا: فإن لـم يـودع مـن اعتمـد عطـاؤه الـثمن كـامال وجـي عليـل إيـداع 
خمــا الــثمن علــى األقــل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــل فــي نفــا 

 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل البيع .
رابعــا:  فــي حالــة إيــداع مــن اعتمــد عطــاؤه خمــا الــثمن علــى األقــل 

 ع زيادة العشر. يؤجل البيع م
خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد 
عليل إال إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبـل الشـرا( مـع زيـادة العشـر 
مصحوبا بإيداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذه الحالـة تعـاد المزايـدة فـي 

 نفا الجلسة على أساس هذا الثمن .
لمزايــد األول بإيــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة سادســا:  إذا لــم يقــم ا

التاليــة ولــم يتقــدم أحــد للزيــادة بالعشــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــل 
على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل عليل في الجلسة السـابقة وال 
يعتد في هذه الجلسة بني عطا( غير مصحوب بإيـداع كامـل قيمتـل . 

 من ثمن العقار  ويلزم المزايد المتملل بما ينقص
ســابعًا:  يتحمــل الراســي عليــل المــزاد فــي جميــع الحــاالت رســوم نقــل 

د.ك  200وتسجيل الملكية ومصروفات إجرا(ات التنفيـذ ومقـدارها 
وأتعــاب المحامــاة والمبــرة ومصــاريل اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي 

 الصحل اليومية .
ـــــي الم ـــــا:  ينشـــــر هـــــذا اإلعـــــالن تطبيقـــــا للقـــــانون وبطل باشـــــرين ثامن

إلجــــرا(ات البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تتحمــــل إدارة الكتــــاب 
 بالمحكمة الكلية أية مسئولية . 

 تاسعا :  يقر الراسي عليل المزاد انل عاين العقار معاينة نافية للجهالة
ـــل:  ـــا  -1تنبي ـــدة الرســـمية طبق ـــع بالجري ينشـــر هـــذا اإلعـــالن عـــن البي
 من قانون المرافعات .  266للمادة 
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حكـم رسـو المـزاد قابـل لالسـتئناخ خـالل سـبعة أيـام مـن تــاريخ  - 2
 من قانون المرافعات .  277النطق بالحكم طبقا للمادة 

مـن قـانون المرافعـات "إنـل  إذا  276تنص الفقرة األخيرة من المادة  -3
كان من نزعت ملكيتل سـاكناً فـي العقـار بقـي فيـل كمسـتنجر بقـوة القـانون 

 المزاد بتحرير عقد إيجار لصالحل بنجرة المثل " ويلتزم الراسي عليل 
 ملحوظة هامة :

يحيـــر علـــى جميـــع الشـــركات والمؤسســـات الفرديـــة المشـــاركة فـــي  
المزاد  على القسائم أو البيوت الممصصة ألغراض السكن الماص 

مــن قــانون الشــركات التجاريــة المضـــافة  230عمــال بنحكــام المــادة 
 . 2008لسنة  9بالقانون رقم 

 يا المحكمة الكليةرئ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية عن بيع العقـار الموصـوخ فيمـا يلـي 

 48 –قاعـة  – 5/12/2016بالمزاد العلني وذلك يوم االثنين الموافـق 
وذلــك تنفيــذا  –بالــدور الثــاني بقصــر العــدل الســاعة التاســعة صــباحاً   -

 1بيوع/ 226/2015لصادر في الدعوى رقم لحكم المحكمة ا
 المرفوعة مـن: مريم عويش حسين الرشيدي

  ضـــــــــــــــد:
 عادل زعل دغمي عويض  -1
 وكيل وزارة العدل بصفتل  -2
 مدير إدارة التسجيل العقاري بصفتل  -3
 الممثل القانوني لبلدية الكويت بصفتل  -4
 بنك االئتمان الكويتي -5

 العقار:أوال: أوصاخ 
الواقع في منطقة الفردوس قطعة  2040/2010عقار الوثيقة رقم   

 301ومسـاحتل  36874من الممطط رقم م/ 3قسيمة رقم  2رقم 
 23منزل  1جادة  14شارع  2م

ويقــع علــى  2م 301عــين النــزاع عبــارة عــن بيــت حكــومي مســاحتل  -
شارعين ) بطـن + ظهـر( + سـاحة ويتكـون مـن دور ارضـي + أول + 

 وهو قديم البنا( سطح
التكســــــيات مــــــن الحجــــــر األردنــــــي والشــــــبابيك مــــــن األلمونيــــــوم  -

 والتكييل وحدات تكييل
 ثانيا: شروط المزاد: 

د.ك ويشـــترط  190000أوال: يبـــدأ المـــزاد بـــالثمن األساســـي قـــدره 
للمشــاركة فــي المــزاد ســداد خمــا ذلــك الــثمن علــى األقــل بموجــي 

موجـي خطـاب ضـمان شيك مصدق من البنك المسحوب عليـل أو ب
 من أحد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثانيـــا: يجـــي علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــاؤه أن يـــودع حـــال انعقـــاد 
 جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل.
ثالثا: فإن لـم يـودع مـن اعتمـد عطـاؤه الـثمن كـامال وجـي عليـل إيـداع 

قــل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــل فــي نفــا خمــا الــثمن علــى األ
 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل البيع .

ــثمن علــى األقــل  ــة إيــداع مــن اعتمــد عطــا(ه خمــا ال رابعــا: فــي حال
 يؤجل البيع مع زيادة العشر. 

خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد 
هذا الجلسـة مـن يقبـل الشـرا( مـع زيـادة العشـر  عليل إال إذا تقدم في

مصحوبا بإيداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذه الحالـة تعـاد المزايـدة فـي 
 نفا الجلسة على أساس هذا الثمن .

سادســا:  إذا لــم يقــم المزايــد األول بإيــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة 
ى ذمتــل التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة بالعشــر تعــاد المزايــدة فــورا علــ

على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل عليل في الجلسة السـابقة وال 
يعتد في هذه الجلسة بني عطا( غير مصحوب بإيـداع كامـل قيمتـل . 

 ويلزم المزايد المتملل بما ينقص من ثمن العقار 
ســابعًا:  يتحمــل الراســي عليــل المــزاد فــي جميــع الحــاالت رســوم نقــل 

د.ك  200جرا(ات التنفيـذ ومقـدارها وتسجيل الملكية ومصروفات إ
وأتعــاب المحامــاة والمبــرة ومصــاريل اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي 

 الصحل اليومية .
ـــــي المباشـــــرين  ـــــا:  ينشـــــر هـــــذا اإلعـــــالن تطبيقـــــا للقـــــانون وبطل ثامن
إلجــــرا(ات البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تتحمــــل إدارة الكتــــاب 

 بالمحكمة الكلية أية مسئولية . 
 :  يقر الراسي عليل المزاد انل عاين العقار معاينة نافية للجهالةتاسعا 
 تنبيل:

ينشــر هــذا اإلعــالن عــن البيــع بالجريــدة الرســمية طبقــا للمـــادة  -1 
 من قانون المرافعات .  266

حكـم رسـو المـزاد قابـل لالسـتئناخ خـالل سـبعة أيـام مـن تــاريخ  - 2
 فعات. من قانون المرا 277النطق بالحكم طبقا للمادة 

مـن قـانون المرافعـات انـل " إذا  276تنص الفقرة األخيرة من المادة  -3
كان من نزعت ملكيتل سـاكناً فـي العقـار بقـي فيـل كمسـتنجر بقـوة القـانون 

 ويلتزم الراسي عليل المزاد بتحرير عقد إيجار لصالحل بنجرة المثل " 
 ملحوظة هامة :

المشاركة في المزاد  يحير على جميع الشركات والمؤسسات الفردية 
علـى القسـائم أو البيــوت الممصصـة ألغـراض الســكن المـاص عمــال 

من قـانون الشـركات التجاريـة المضـافة بالقـانون  230بنحكام المادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيا المحكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
موصـوخ فيمـا تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية عن بيـع العقـار ال

ــوم الممــيا الموافــق  ــالمزاد العلنــي وذلــك ي   -1/12/2016يلــي ب
 –بالدور الثاني بقصر العدل الساعة التاسعة صباحاً   - 52 –قاعة 

ـــــــدعوى رقـــــــم  ـــــــي ال ـــــــذا لحكـــــــم المحكمـــــــة الصـــــــادر ف ـــــــك تنفي وذل
 .3بيوع/ 135/2012

 المرفوعة من :  بنــك المــليــج 
 ةضـــــد:  شركة درة الدار العقاري

 أوال :  أوصـاخ العقـار :
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أ من الممطط رقم  1يقع العقار بمنطقة الفحيحيل قسيمة رقم  -1
المؤرخة  6910/2005الموصوخ بالوثيقة رقم  18655م / 
28/6/2005  
العقار عبارة عن أرض فضـا( يحـدها مـن الشـمال شـارع الـدبوس  -2

ـــنفط ومـــن  ـــنفط التابعـــة لشـــركة ال ـــات ال ـــوب خزان الرئيســـي ومـــن الجن
فنــــدق روتانــــا المنشـــــر ومــــن ال ــــرب يحــــدها دوار المنطقـــــة  الشــــرق

الصــناعية لمنطقــة الفحيحيــل ومركــز اإلطفــا( والعقــار بمســاحة قــدرها 
طبقا لوثيقة العقار والممطط التنييمي المرفق بملل  2م 231803

 الدعوى.
  ثانيا : شروط المزاد :

ليون )مائة وخمسون مبالثمن االساسي وقدره فقط اوال : يبدأ المزاد 
وثمانمائة وخمسة وثمانون الل وستمائة وستة وستون دينارًا كويتيًا( 
ويشترط للمشاركة في المزاد سداد خما ذلك الثمن على األقل 
بموجي شيك مصدق من البنك المسحوب عليل أو بموجي خطاب 

  ضمان من أحد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل .
لقاضي عطا(ه أن يودع حال انعقاد ثانيا : يجي على من يعتمد ا

 جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد 
 والمصروفات ورسوم التسجيل .

ثالثا : فإن لم يودع من اعتمد عطاؤه الثمن كامال وجي عليل إيداع 
 خما الثمن على األقل وإال أعيدت 

المزايدة على ذمتل في نفا الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد 
 ع .رسا بل البي

رابعا : في حالة إيداع من اعتمد عطاؤه خما الثمن على األقل 
 يؤجل البيع مع زيادة العشر .

خامسا : إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو 
 المزاد عليل إال إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل 

الشرا( مع زيادة العشر مصحوبا بإيداع كامل ثمن المزاد ففي هذه 
 لحالة تعاد المزايدة في نفا الجلسة على ا

 أساس هذا الثمن .
سادسا : إذا لم يقم المزايد األول بإيداع الثمن كامال في الجلسة 

 التالية ولم يتقدم أحد للزيادة بالعشر تعاد 
المزايدة فورا على ذمتل على أساس الثمن الذي كان قد رسا بل عليل 

  في الجلسة السابقة وال يعتد في هذه
الجلسة بني عطا( غير مصحوب بإيداع كامل قيمتل ، ويلزم المزايد 

 المتملل بما ينقص من ثمن العقار .
سابعا : يتحمل الراسي عليل المزاد في جميع الحاالت رسوم نقل 

 وتسجيل الملكية ومصروفات إجرا(ات التنفيذ 
د.ك وأتعاب المحاماة والمبرة ومصاريل اإلعالن  200ومقدارها 

 ر عن البيع في الصحل اليومية.والنش
ثامنا : ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلي المباشرين 

 إلجرا(ات البيع وعلى مسئوليتهم دون ان تتحمل 
 إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية أية مسئولية .

 تاسعا : يقر الراسي عليل المزاد انل عاين العقار معاينة نافية للجهالة 
  تنبيــل :

هذا اإلعالن عن البيع بالجريدة الرسمية طبقا لنص المادة  ينشر -1
 من قانون المرافعات 266

حكم رسو المزاد قابل لالستئناخ خالل سبعة أيام من تاريخ  -2
 من  277النطق بالحكم طبقا لنص المادة 

  قانون المرافعات .    
من قانون المرافعات انل "  276تنص الفقرة األخيرة من المادة  -3

 ن من نزعت ملكيتل ساكنا في العقار    اذا كا
بقي فيل كمستنجر بقوة القانون ويلتزم الراسي عليل المزاد بتحرير 

 عقد ايجار لصالحل بنجرة المثل " 
 ملحوظة هامة :

يحير على جميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد 
 على القسائم أو البيوت الممصصة ألغراض السكن الماص عمال

من قانون الشركات التجارية المضافة بالقانون  230بنحكام المادة 
 .2008لسنة  9رقم 

 رئيا المحكمة الكلية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكم جزائي
 14-06-2016أصـــــدرت  محكمة مرور حولي بجلستها المنعقدة بتاريخ  

 حولي   جنح مرور - 14/ 025748في القضية رقم  :   
 -الزهرا(  (  - 14/ 0001029رقـــم الممفـر :) 

 ضد المتهــــــم : محمود محمد محمود محمد بندق
 279080305074الجنسيـــــــــة: مصر     الرقم المدني :  

 اإلصابة المطن ./  االهمال عن تهمـــــــة :
حكما غيابيا يقضي : بت ريم المتهم مبل  خمسون دينارًا عن 

 التهمتين المسندتين اليل لالرتباط .
يابة العامة تعلن المحكوم عليل بهذا الحكم وتكلل جميع جهات والن

من قانون االجرا(ات   188االمن نحـــو تنفيذه طبقا لنص المادة 
والمحاكمات الجزائية علمـــا بننل إذا انقضت مدة سبعة وعشرون يوما 
محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم عليل بالمعارضة أو 

 بح الحكم نهائيا وواجي النفاذ ضده.االستئناخ يص
 والتعاون الــــــــدولي نيابة شئون التنفيذ الجنائي رئيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

ــــــاريخ  ـــــــدرت محكمــــــة مــــــرور العاصــــــمة بجلســــــتها المنعقــــــدة بت أصــــ
14-4-2013 

 المحكمة الكلية جنح مرور 18826/2012في القضية رقم : 
 ت ( الصليبما 823/2012رقـــم الممفـر :) 

 ضد المتهــــــم: أنور هاشم حوري ذريي
 290070900512الجنسيـــــــــة:  الرقم المدني : 

 عن تهمـــــــة :تصادم 
 عدم حمل الرخصة

 حكما غيابيا يقضي :
 بت ريم المتهم مبل  خمسة دنانير عن كل تهمة مسنده إليل .



 م13/11/2016 -هـ  1438 فرص 13 األحد                  103                 والستون    الثانيةالسنة  1314الكويت اليوم العدد 

ـــل بهـــذا الحكـــم وتكلـــل جميـــع ـــة العامـــة تعلـــن المحكـــوم علي  والنياب
ــــنص المــــادة  ـــــو تنفيــــذه طبقــــا ل مــــن قــــانون  188جهــــات االمــــن نحــ

ــــــا بننـــــل إذا انقضـــــت مـــــدة  االجـــــرا(ات والمحاكمـــــات الجزائيـــــة علمــ
ـــوم النشـــر دون أن يطعـــن  ـــاني ي ـــا محســـوبة مـــن ث ســـبعة وعشـــرين يوم
ـــــا  ـــــل بالمعارضـــــة أو االســـــتئناخ يصـــــبح الحكـــــم نهائي المحكـــــوم علي

 وواجي النفاذ ضده.
 تنفيذ الجنائي والتعاون الــــــــدوليرئيا نيابة شئون ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

أصـــــــــــــدرت محكمــــــــة مــــــــرور حــــــــولي بجلســــــــتها المنعقــــــــدة بتــــــــاريخ 
حــــــــولي  31216/2014فــــــــي القضــــــــية رقــــــــم :  10-7-2016

 -بيان (  2912/2014جنح مرور رقـــم الممفـر :) 
 ضد المتهــــــم: يوسل يعقوب يوسل الرشيد

 296032000393يت  الرقم المدني : الجنسيـــــــــة:  الكو 
عــــــــن تهمــــــــــــــــة :الرعونـــــــــة واإلهمـــــــــال / تصادم/اإلصـــــــــابة المطـــــــــن / 

 تنمين منتهي 
 -حكما غيابيا يقضي :

ــــــــ   ــــــــة  40بت ــــــــريم المــــــــتهم مبل ــــــــى والثاني د.ك عــــــــن التهمــــــــة األول
 د.ك عن التهمة الرابعة. 10والثالثة لالرتباط ومبل  

ـــ ـــة العامـــة تعلـــن المحكـــوم علي ل بهـــذا الحكـــم وتكلـــل جميـــع والنياب
ــــنص المــــادة  ـــــو تنفيــــذه طبقــــا ل مــــن قــــانون  188جهــــات األمــــن نحــ

ــــــا بننـــــل إذا انقضـــــت مـــــدة  اإلجـــــرا(ات والمحاكمـــــات الجزائيـــــة علمــ
ـــوم النشـــر دون أن يطعـــن  ـــاني ي ـــا محســـوبة مـــن ث ســـبعة وعشـــرين يوم
ـــــا  ـــــل بالمعارضـــــة أو االســـــتئناخ يصـــــبح الحكـــــم نهائي المحكـــــوم علي

 ضده.وواجي النفاذ 
 رئيا نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الــــــــدولي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

 2015-10-20أصـــــدرت المحكمة الكلية بجلستها المنعقدة بتاريخ
ــــــي القضــــــية رقــــــم :  المحكمــــــة الكليــــــة أوامــــــر  10190/2015ف

 -الدسمة (  972/2015جزائية مرور رقـــم الممفـر :) 
 هاني عبداهلل اسكندر ضد المتهــــــم: حيدر

 294011000299الجنسيـــــــــة: الكويت   الرقم المدني :
 عن تهمـــــــة :عدم حمل الرخصة 

 بت ريم المتهم مبل  عشرة دنانير . -حكما غيابيا يقضي :
ـــل بهـــذا الحكـــم وتكلـــل جميـــع  ـــة العامـــة تعلـــن المحكـــوم علي والنياب

ــــنص المــــادة ـــــو تنفيــــذه طبقــــا ل مــــن قــــانون  188 جهــــات األمــــن نحــ
ــــــا بننـــــل إذا انقضـــــت مـــــدة  اإلجـــــرا(ات والمحاكمـــــات الجزائيـــــة علمــ
ـــوم النشـــر دون أن يطعـــن  ـــاني ي ـــا محســـوبة مـــن ث ســـبعة وعشـــرين يوم
ـــــا  ـــــل بالمعارضـــــة أو االســـــتئناخ يصـــــبح الحكـــــم نهائي المحكـــــوم علي

 وواجي النفاذ ضده.
 رئيا نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الــــــــدولي

 ن حكم جزائيإعال
 2015-10-20أصـــــدرت المحكمة الكلية بجلستها المنعقدة بتاريخ  

 المحكمة الكلية  أوامر جزائية مرور 10190/2015في القضية رقم : 
 -الدسمة (  972/2015رقـــم الممفـر :) 

 ضد المتهــــــم:  اكبر على نالبان
 274051403641الجنسيـــــــــة: الهند       الرقم المدني : 

 انحرخ بسيارتل عن تهمـــــــة :
 بت ريم المتهم مبل  عشرة دنانير . حكما غيابيا يقضي :

والنيابة العامة تعلن المحكوم عليل بهذا الحكم وتكلل جميع جهات 
من قانون اإلجرا(ات   188األمن نحـــو تنفيذه طبقا لنص المادة 

مدة سبعة وعشرين يوما  والمحاكمات الجزائية علمـــا بننل إذا انقضت
محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم عليل بالمعارضة أو 

 االستئناخ يصبح الحكم نهائيا وواجي النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدولي نيابة شئون التنفيذ الجنائي رئيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 محضر إعالن بيع محجوزات

تعلن إدارة تنفيذ  محافية الجهرا( بوزارة العدل قسم التنفيذ الجبري 
مـــن الســـاعة  ابتـــدا( 30/11/2016فـــي يـــوم االربعـــا( الموافـــق أنـــل 

بمكـان المحجـوزات / الصـليبيل التاسعة صباحًا ستباع بالمزاد العلنـي 
ـــــــل  ممـــــــزن  الصـــــــناعيل . داخـــــــل مجمـــــــع شـــــــركة الممـــــــازن العمومي

منقـــوالت المحجـــوز عليهـــا: شـــركة مجموعـــة ود النـــد  4/110رقـــم/
 .الدولية للتجارة العامة 

ـــ ـــة  وذلـــك لصـــالح ال ـــة العقاري دائن الحـــاجز : شـــركة اكسبشـــن العالمي
ملـــــــــــــل تنفيــــــــــــــذ  2252/2015بموجـــــــــــــي الحكـــــــــــــم  رقـــــــــــــم : 

د.ك  59318.100لمبلـــــــــــــ  وقـــــــــــــدره  وفـــــــــــــا(ً  150697010/
والمنقـــــوالت المحجـــــوز عليهـــــا بموجـــــي محضـــــر الحجـــــز المـــــؤرخ 

 بمحضر تنفيذ الحكم. والموضحل تفصيال 06/10/2016
 والمكان المحددين أعـاله  فعلى راغبي الشرا( الحضور في الزمان

ــذ الجهــرا(  ــإدارة تنفي ــذ الجبــري ب ــد يمكــن مراجعــة قســم التنفي وللمزي
 أثنا( الدوام الرسمي ، وللبيان نعلن .

   رئيا إدارة تنفيذ محافية الجهرا(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محضر إعالن بيع محجوزات
أنل في  –قسم التنفيذ الجبري  –إدارة التنفيذ  –تعلن وزارة العدل 

 9,–ابتدا( مـن الساعة  22/11/2016موافق يوم الثالثا( ال
صباحًا ستباع بالمزاد العلني آالت ومعدات خرسانة مصنع ميدكو 

( المملوك لشركة ميدكو 147أ/148الكائن في كبد قسيمة )
 للتجارة العامة والمقاوالت.

 17/4/2016الموضحة تفصياًل بمحضر الحجز التنفيذي المؤرخ  
شركة العهد الجديد تنفيذًا للحكم رقم التي تم الحجز عليها لصالح/

 د.ك.47127.500( وفا( لمبل  وقدره 5035/2010)
فعلي راغبي الشرا( الحضور في الزمان والمكان المحددين أعاله 
وللمزيد يمكن مراجعة قسم التنفيذ الجبري أثنا( الدوام الرسمي، 

 وللبيان نعلن. 
 رئيا إدارة تنفيذ العاصمة 



 م13/11/2016 -هـ  1438 فرص 13 األحد                  104                 والستون    الثانيةالسنة  1314الكويت اليوم العدد 

 إعالن بيع سيارات
ـــــق ت ـــــوم األحـــــد المواف ـــــي ي ـــــل ف ـــــدل أن ـــــوزارة الع ـــــذ ب ـــــن إدارة التنفي عل

عصرا سوخ تباع بالمزاد  3:00اعتبارا من الساعة  13/11/2016
ـــالرقعي الســـيارات التاليـــة وذلـــك  العلنـــي بمكتـــي البيـــوع الحكـــومي ب

  تنفيذاً لعدة أحكام .
 النوع  المدعى عليل المدعي ملل التنفيذ

باسل قاسم  162661900
 دهمة

عبداهلل سلمان 
 البميت

 9-86672لوحـــــــــــــــــــة -1
جيــــــــــــي رانجلــــــــــــر لميتــــــــــــد 

 2007رصاصي طراز 

امل خليل  130351650
 عبدالرضا العلي

خالد احمد 
 عبدالعزيز محمد

  4-21907لوحـــــــــــــــــــل -1
كــــــــاديالك صــــــــالون فضــــــــي 

 2011طراز

جوسي اوريليو  151223690
 فيوريو

مراد محمد 
 عناني

 20-89083لوحــــــــــــة -1
فــــــــولكا فــــــــاجن شــــــــيروكو 

 2013ن ابيض طراز صالو 

البنك التجاري  160993620
 الكويتي

خالد عبداللطيل 
 عبداهلل العمر

 14-79116لوحــــــــــــة -1
وانيـــــت جريـــــت وول ونجـــــل 

 2016فضي طراز 

خالد عبدالرحمن  131608420
 احمد المنصور

عبدالستار جاد 
 خير الدين

 15-4845لوحـــــــــــــــــــة -1
جيـــــي تويوتـــــا بـــــرادو اســـــود 

 2008طراز 

لتسهيالت شركة ا 151728510
 التجارية

نوال ياسين 
 علوان

بــــي  21-9111لوحــــة -1
ام دبليــو صــالون اســود طــراز 

2008 

عنود عدنان مال  111082690
 اهلل

محمد عباس 
 حسين دشتي

 7-33011لوحـــــــــــــــــــة -1
تويوتـــا كـــروال صـــالون فضـــي 

 2004طراز 
 

 رئيا إدارة تنفيذ محافية حولي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن عن بيع سيارات

واأليام الثالثة التالية اعتباراً من الساعة الثالثة عصـراً  14/11/2016ة الجهرا( بوزارة العدل إنل في يوم االثنين الموافق تعلن إدارة تنفيذ محافي
 سوخ تباع بالمزاد العلني بمكتي البيوع الحكومي بالرقعي السيارات التالية وذلك تنفيذاً لعدة أحكام .

 لوحة اللون النوع المدين الدائن رقم الملل م
 26462/3 ابيض 2006كوروال  الماسة الملكية لتنجير السيارات  شركة التسهيالت التجارية  110398710 1
 11749/2 ابيض 2007كوروال  الماسة الملكية لتنجير السيارات  شركة التسهيالت التجارية  110398710 2
 13561/2 ابيض 2007كوروال  رات الماسة الملكية لتنجير السيا شركة التسهيالت التجارية  110398710 3
 11916/2 ابيض  2006كوروال  الماسة الملكية لتنجير السيارات  شركة التسهيالت التجارية  110398710 4
 11568/2 ابيض  2006كوروال  الماسة الملكية لتنجير السيارات  شركة التسهيالت التجارية  110398710 5
 19334/2 ابيض  2006كوروال  الماسة الملكية لتنجير السيارات  ية شركة التسهيالت التجار  110398710 6
 13765/2 ابيض  2006كوروال  الماسة الملكية لتنجير السيارات  شركة التسهيالت التجارية  110398710 7
 19263/2 ابيض  2006كوروال  الماسة الملكية لتنجير السيارات  شركة التسهيالت التجارية  110398710 8
 19068/2 ابيض  2007كوروال  الماسة الملكية لتنجير السيارات  شركة التسهيالت التجارية  110398710 9
 19154/2 ابيض  2006كوروال  الماسة الملكية لتنجير السيارات  شركة التسهيالت التجارية  110398710 10
 23577/9 ابيض 2006جيي رنج  سند فرحان الطرفي شركة العيار والعساكر 152018730 11
 2825/4 ابيض 2012دوا  سالم عبد الرحمن الشمري بنك المليج  160634250 12
 81447/9 ابيض 2007تاهو  عماد فوزي سليم  شركة السور للتمويل 160079490 13
 30406/10 عنابي 1998 735بي ام  شارع خالد شارع بنك الكويت الوطني 110839020 14

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مزاد العلنيإعالن عن بيع سيارات بال

عصراً سوخ تبـاع بـالمزاد  4.30واأليام الثالثة التالية واعتباراً من الساعة  14/11/2016تعلن إدارة تنفيذ العاصمة إنل في يوم االثنين الموافق 
 العلني لمكتي البيوع الحكومي بالرقعي السيارات التالية وذلك تنفيذاً لعدة أحكام : 

 المحجوز عليل الحاجز الطراز النوع رقم السيارة رقم الملل م
 شركة ماتريكا المتحدة شركة التسهيالت التجارية 2015 سنترا 31990/13 16056006 1
 عبد اهلل صالح عبد اهلل مؤسسة وادى السالم 2011 كرنفال 38696/10 235032/2015 2
 عبد اهلل صالح عبد اهلل مؤسسة وادى السالم 2006 كرايسلر 40653/9 235032/2015 3
 صاحي سيد بهبهانى شركة أوالد سيد حسن بهبهانى 2011 طوارق 28831/10 16114473 4
 صاحي سيد بهبهانى شركة أوالد سيد حسن بهبهانى 2008 كيا 2282/35 16114473 5
 محمد على الحداد شركة التسهيالت 2007 فورد 4884/3 14002869 6
 بدر فؤاد سعيد تشركة التسهيال 2014 امباال 58211/7 16010385 7
 سليمان النقيي وآخرين ورثة المرحوم ياسر محمد 2015 جاكوار 66395/30 151998840 8

 فعلى الراغبين في الشرا( الحضور في الزمـان والمكـان المحـددين أعـاله ، ومـن يـرد االطـالع علـى أيـة تفاصـيل أخـرى عليـل مراجعـة قسـم التنفيـذ
 م الرسمي .إدارة التنفيذ أثنا( الدوا –الجبري 

 منمور التنفيذ
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 إعالن عن المتوفين
تعلن اإلدارة العامة للتنفيذ " بوزارة العدل " عن وفاة األشماص 
الموضحة أسماؤهم أدناه..  فيرجى من جميع وزارات الدولة ذات 
االختصاص .. ومن جميع البنوك والشركات وسائر األفراد ممن لل 

ة قسم التركات باإلدارة أثنا( حق أو عليل دين للمذكورين أدناه مراجع
 الدوام الرسمي .
( يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن بالجريدة  15وذلك خالل ) 

الرسمية وبمضي هذه المدة تكون اإلدارة غير مسئولة عن أي 
 تصرخ بالتركة للمستحقين لها .

 
 رقم الملل االســـــــــم م
 835/2016 نادي عادل عبداهلل خلل 1
 836/2016 ملد معيض المطيريفايز م 2
 837/2016 إبراهيم إبراهيم على 3
 838/2016 ناصر عبدالعزيز فهد المالدي 4
 839/2016 بدرية مال اهلل جاسم الجاسم 5
 840/2016 محمود خنفور حمود البسام 6
 841/2016 نورة جاسم محمد البسام 7
 842/2016 منى فتح اهلل أسد جابك 8
 843/2016 الرشيديعيد عوض مفلح  9
 844/2016 مزعل كهيان محمد العويرضي 10
 845/2016 مطيره ندا( ذياب العنزي 11
 846/2016 ايمن عبدالعزيز حمد العمران 12
 847/2016 نجاه حسين على حسين 13

 اإلدارة العامة للتنفيذ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2016/ 483إعالن رقم )
 تقدم إلينا السيد/ مشاري إبراهيم الجسار .

طالبًا إصدار )عوض مفقود( عن  20/10/2016المؤرخ في  بكتابل
 م  الكائنة في : )النزهة( 1969لسنة  236الوثيقــة رقـــــم : 

 25761( ممطط رقـم: م/2(  قطعة رقم : )217) :قسيمة رقم 
 والمسجلة باسم : إبراهيم عبد الرحمن الجسار .

معلومات  يرجى ممن تكون بحوزتل الوثيقة المذكورة أو لديل أية
بشننها أن يتقدم إلى إدارة التسجيل العقاري / قسم المحفوظات 
مبديا معلوماتل خالل أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن في 
الجريدة الرسمية وإال فإن اإلدارة ستقوم بعد انقضا( المهلة بإصدار 

 )عوض المفقود( المطلوب وللبيان نعلن،،،
 كليلمدير إدارة التسجيل العقاري بالت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2016/ 484إعالن رقم ) 

 تقدم إلينا السيد/ عبدالرحمن سهيل السهيل .
طالبا إصدار )عوض مفقود( عن  30/10/2016بكتابل المؤرخ في 

 م  الكائنة في : )القرين( 1995لسنة  15520الوثيقــة رقـــــم : 
 36953( ممطط رقـم: م/5(  قطعة رقم : )154) :قسيمة رقم 

 سهيل عبدالرحمن سهيل السهيل . والمسجلة باسم :

يرجى ممن تكون بحوزتل الوثيقة المذكورة أو لديل أية معلومات 
بشننها أن يتقدم إلى إدارة التسجيل العقاري / قسم المحفوظات 
مبديا معلوماتل خالل أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن في 

لة بإصدار الجريدة الرسمية وإال فإن اإلدارة ستقوم بعد انقضا( المه
 )عوض مفقود( المطلوب وللبيان نعلن،،،

 مدير إدارة التسجيل العقاري بالتكليل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2016/  485إعالن رقم ) 

 تقدم إلينا السيد/ عمار علي أحمد فاضل .
طالبًا إصدار )عوض مفقود( عن  27/10/2016بكتابل المؤرخ في 

 األندلا(م  الكائنة في : ) 1995لسنة  17482الوثيقــة رقـــــم : 
 37005( ممطط رقـم: م/12( قطعة رقم : )138) :قسيمة رقم 

 والمسجلة باسم : محمد أحمد العبد الجليل .
يرجى ممن تكون بحوزتل الوثيقة المذكورة أو لديل أية معلومات 
بشننها أن يتقدم إلى إدارة التسجيل العقاري / قسم المحفوظات 

نشر هذا اإلعالن في مبديا معلوماتل خالل أسبوعين من تاريخ 
الجريدة الرسمية وإال فإن اإلدارة ستقوم بعد انقضا( المهلة بإصدار 

 )عوض المفقود( المطلوب وللبيان نعلن،،،
 مدير إدارة التسجيل العقاري بالتكليل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2016/  486إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ أحمد فهد سليمان الفهد .
إصدار )عوض مفقود( عن  طالباً  30/10/2016بكتابل المؤرخ في 
 م الكائنة في : )كيفان( 1994لسنة  8434الوثيقــة  رقـــــم : 

 18953( ممطط رقـم: م/4أ( قطعة رقم : )154) :قسيمة رقم 
 والمسجلة باسم : حصل محمد عبد العزيز المنصور .

يرجى ممن تكون بحوزتل الوثيقة المذكورة أو لديل أية معلومات 
إلى إدارة التسجيل العقاري / قسم المحفوظات بشننها أن يتقدم 

مبديا معلوماتل خالل أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن في 
الجريدة الرسمية وإال فإن اإلدارة ستقوم بعد انقضا( المهلة بإصدار 

 )عوض المفقود( المطلوب وللبيان نعلن،،،
 مدير إدارة التسجيل العقاري بالتكليل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2016/  487إعالن رقم ) 

 تقدم إلينا السيدة/ وحيده فهد عبدالكريم المعراا .
طالبة إصدار )عوض مفقود(  30/10/2016بكتابها المؤرخ في 
 م   الكائنة في : )القرين( 1997لسنة  6620عن الوثيقــة رقـــــم : 

( قطعة رقم : )قطاع ه( ممطط رقـم: 454) :قسيمة رقم 
 37041م/

أمير غلوم ووحيدة فهد عبدالكريم والمسجلة باسم : محمد محمود 
 معراا بالسوية .

يرجى ممن تكون بحوزتل الوثيقة المذكورة أو لديل أية معلومات 
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بشننها أن يتقدم إلى إدارة التسجيل العقاري / قسم المحفوظات 
مبديا معلوماتل خالل أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن في 

م بعد انقضا( المهلة بإصدار الجريدة الرسمية وإال فنن اإلدارة ستقو 
 )عوض مفقود( المطلوب وللبيان نعلن،،،

 مدير  إدارة التسجيل العقاري بالتكليل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2016/ 488إعالن رقم )

 إلينا السيدة/ منى عبداهلل المعجل . تتقدم
طالبة إصدار )عوض مفقود(  30/10/2016بكتابها المؤرخ في 
 م  الكائنة في : )كيفان( 1977لسنة  3120عن الوثيقــة رقـــــم : 

 7-1/2/4( ممطط رقـم: ت م/4أ( قطعة رقم : )56) :قسيمة رقم 
 والمسجلة باسم : عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل المعجل .

يرجى ممن تكون بحوزتل الوثيقة المذكورة أو لديل أية معلومات 
بشننها أن يتقدم إلى إدارة التسجيل العقاري / قسم المحفوظات 

وماتل خالل أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن في مبديا معل
الجريدة الرسمية وإال فإن اإلدارة ستقوم بعد انقضا( المهلة بإصدار 

 )عوض مفقود( المطلوب وللبيان نعلن،،،
 مدير إدارة التسجيل العقاري بالتكليل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2016/  489إعالن رقم )

 تقدمت إلينا السيدة / نجية محمد ناصر المنديل .
طالبة إصدار )عوض مفقود(  31/10/2016ابها المؤرخ في بكت

 م  الكائنة في : )العمرية( 1994لسنة  5694عن الوثيقــة رقـــــم : 
 26560( ممطط رقـم: م/2(  قطعة رقم : )42) :قسيمة رقم 

 والمسجلة باسم : شريفة غانم مفتاح سالم المفتاح .
لديل أية معلومات يرجى ممن تكون بحوزتل الوثيقة المذكورة أو 

بشننها أن يتقدم إلى إدارة التسجيل العقاري / قسم المحفوظات 
مبديا معلوماتل خالل أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن في 
الجريدة الرسمية وإال فإن اإلدارة ستقوم بعد انقضا( المهلة بإصدار 

 )عوض المفقود( المطلوب وللبيان نعلن،،،
 اري مدير إدارة التسجيل العق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2016/ 490إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ جابر م اوري جابر عبداهلل .
طالبا إصدار )عوض مفقود( عن  31/10/2016 بكتابل المؤرخ في

ـــة  :       الكائ ــ   ــ     2012لســ    6145رقـــــــ:   الوثيقـ

 (5(     قطع  رق:   )59) :)الجابري (قسيم  رق: 
 33925: م/ممطط رقـم

 : ناصر عبدالعزيز محمد السعران . ة باسموالمسجل
ــــــــة  ــــــــل أي ــــــــل الوثيقــــــــة المــــــــذكورة أو لدي يرجــــــــى ممــــــــن تكــــــــون بحوزت
معلومــــــــــات بشــــــــــننها أن يتقــــــــــدم إلــــــــــى إدارة التســــــــــجيل العقــــــــــاري 
ــــــــل خــــــــالل أســــــــبوعين مــــــــن  ــــــــديا معلومات / قســــــــم المحفوظــــــــات مب

تــــــــاريخ نشــــــــر هــــــــذا اإلعــــــــالن فــــــــي الجريــــــــدة الرســــــــمية وإال فــــــــإن 
قضـــــــــــــا( المهلـــــــــــــة بإصـــــــــــــدار )عـــــــــــــوض اإلدارة ســـــــــــــتقوم بعـــــــــــــد ان

 مفقود( المطلوب وللبيان نعلن،،،
 مدير إدارة التسجيل العقاري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2016/ 491إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ خالد جمال الحجاجي .
طالبًا إصدار )عوض مفقود( عن  1/11/2016بكتابل المؤرخ في 

 وك(م  الكائنة في : )اليرم 1996لسنة  2963الوثيقــة رقـــــم : 
 32993( ممطط رقـم: م/3( قطعة رقم : )355) :قسيمة رقم 

 والمسجلة باسم : إبراهيم عبد العزيز سيل العتيبي .
يرجى ممن تكون بحوزتل الوثيقة المذكورة أو لديل أية معلومات 
بشننها أن يتقدم إلى إدارة التسجيل العقاري / قسم المحفوظات 

خ نشر هذا اإلعالن في مبديا معلوماتل خالل أسبوعين من تاري
الجريدة الرسمية وإال فإن اإلدارة ستقوم بعد انقضا( المهلة بإصدار 

 )عوض المفقود( المطلوب وللبيان نعلن،،،
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2016/ 492إعالن رقم ) 

 تقدم إلينا السيد/ خالد جمال الحجاجي .
ض مفقود( عن طالبًا إصدار )عو  1/11/2016بكتابل المؤرخ في 

 م  الكائنة في : )كيفان( 2002لسنة  14816الوثيقــة رقـــــم : 
 27755( ممطط رقـم: م/1( قطعة رقم : )253) :قسيمة رقم 

 والمسجلة باسم : على حسين على المثتي .
يرجى ممن تكون بحوزتل الوثيقة المذكورة أو لديل أية معلومات 

لعقاري / قسم المحفوظات بشننها أن يتقدم إلى إدارة التسجيل ا
مبديا معلوماتل خالل أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن في 
الجريدة الرسمية وإال فإن اإلدارة ستقوم بعد انقضا( المهلة بإصدار 

 )عوض مفقود( المطلوب وللبيان نعلن،،،
 مدير إدارة التسجيل العقاري    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تقرير عن المركز المالي

 ى محمد الصفارعبد الرضا عيس/  للعميـل
 حصر مديونيات عامة 1/2013في القضية رقم 

  –عبـــد الرضـــا عيســـى محمـــد الصـــفار أواًل : اســـم العميـــل وبياناتـــل : 
 كويتي الجنسية . 

 ثانياً : مركزه القانوني  :  مدين  . 
كمـــا هـــي فـــي   د.ك  997/46911ثالثـــاً : قيمـــة المديونيـــة : مبلـــ  

1/8/90 . 
 البنك األهلي الكويتي .   رابعاً : البنك المدير :

 خامساً : موجودات العميل : 
  -عقارات داخل البالد :        -أ 
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 ---عقارات خارا البالد :   -ب 
 منقوالت وأرصدة داخل البالد :   -ا 
 د.ك تسديدات تحت حساب كامل المديونية .  8000مبل   -
 رصيد دائن لدى البنك التجاري الكويتي . 046/2مبل   -
 ---منقوالت خارا البالد :    –د 

 --سادساً : أصول مرهونة ضماناً للمديونية غير مملوكة للعميل :   
 ----سابعاً : الديون المستحقة لصالح العميل قبل ال ير : 

 ---قيمتها :  –أ        
 ----قيمة ما يتوقع تحصيلل منها :  –ب       

 ثامناً : التعويضات ومبال  التثمين :
د.ك تعـــــويض عـــــن أضـــــرار ال ـــــزو العراقـــــي  8000مبلـــــ   صـــــرخ -

 واستمدم في السداد تحت حساب كامل المديونية .
 تاسعا : الديون األخرى المستحقة على العميل لصالح ال ير :

 ----عاشراً  : ديون ممتازة على العميل : 
 . 1/8/90حادي عشر : تاريخ التوقل عن السداد : 

 اضطراب أعمالل المالية . السداد : ثاني عشر : أسباب التوقل عن 
 [ د . ك   951/38909قدره ]  عجزنتيجة التقرير : يوجد ثالث عشر : 

 المحامي العام األول رئيا جهاز حماية المديونيات العامة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تقرير عن المركز المالي
 عيسى محمد جاسم الصفار /  المرحوم للعميـل

حصر مديونيات عامة  1/2013في القضية رقم 
 نن مديونية العميل / عبد الرضا عيسى محمد الصفاربش

ــــل : ــــل وبيانات المرحــــوم / عيســــى محمــــد جاســــم  –أواًل : اســــم العمي
 .  27/12/2004الصفار ـ كويتي الجنسية توفي بتاريخ 

 ثانياً : مركزه القانوني : كفيل شمصي متضامن . 
 . 1/8/90كما هي في د.ك   997/46911ثالثًا : قيمة المديونية : مبل  

 البنك األهلي الكويتي .رابعاً : البنك المدير : 
 خامساً : موجودات العميل : 

 ---عقارات داخل البالد :  -أ 
د.ك قيمـــة القســـيمة الصـــناعية / ســـوق الصـــفارين  10000مبلـــ   -

 المبينة بتقرير المبير .
 .  258قسيمة  4د.ك قيمة عقار الدعية ق  430000مبل   -

 ---د : عقارات خارا البال -ب 
 ---منقوالت وأرصدة داخل البالد :   -ا 

 .  د.ك تسديدات تحت حساب كامل المديونية  8000مبل  
 ---منقوالت خارا البالد :  –د 

 ---سادساً : أصول مرهونة ضماناً للمديونية غير مملوكة للعميل : 
 ----سابعاً : الديون المستحقة لصالح العميل قبل ال ير : 

 ---قيمتها :  –أ 
 ----قيمة ما يتوقع تحصيلل منها :  –ب 

 ----ثامناً : التعويضات ومبال  التثمين : 

 ---تاسعا : الديون األخرى المستحقة على العميل لصالح ال ير : 
 . 1/8/90عاشراً : تاريخ التوقل عن السداد : 

 حادي عشر : أسباب التوقل عن السداد : اضطراب أعمالل المالية 
ــــاني عشــــر : ن / 003تيجــــة التقريــــر : يوجــــد فــــائض مــــالي قــــدره  ]ث

 . [ د . ك 401088
 المحامي العام األول رئيا جهاز حماية المديونيات العامة

 

 وزارة المالية
 2017/ 2016( 52إعالن رقم )

تعلن إدارة إسكان موظفي الدولة عن حاجتها إلى استئجار مبنى 
 وذلك الستمدامل كمكاتي ألحد مرافق الدولة.

 -وفقا للشروط والمواصفات التالية: وذلك
 –أن يقع المبنى في إحدى المحافيات التالية )العاصمة  -1

 مبارك الكبير(. –األحمدي 
( غرفة 20أن يحتوي المبنى على عدد من ال رخ بحدود ) -2

 باإلضافة إلى المدمات .
يفضل أن يكون المبنى حديث البنا( وجاهزًا من حيث أعمال  -3

 ل التيار الكهربائي.التشطيي ووصو 
 أن يتوافر أمام المبنى مواقل للسيارات. -4
 أن يقع المبنى على شارع عام يسهل االستدالل عليل. -5
 أن يكون المبنى مكيفاً تكييفا مركزيا. -6

فعلى الراغبين في التنجير ممن تتوافر لديهم الشروط والمواصفات 
 -11مبنى رقم  -المذكورة مراجعة الوزارة في ) مجمع الوزارات 

الدور الثاني( وذلك لتعبئة نماذا عروض خاصة بذلك في موعد 
أقصاه أسبوعين من تاريخ نشر اإلعالن مصطحبين معهم صورًا من 
ترخيص البنا( ووثيقة العقار وممطط البنا( المعتمد من قبل بلدية 
الكويت والبطاقة المدنية للمالك وكذلك اعتماد اإلدارة العامة 

روط األمن والسالمة بالمبنى وصور حديثة للمبنى من لإلطفا( لش
 الداخل والمارا.

 وكيل وزارة المالية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     2017/ 2016(53إعالن رقم )
تعلن إدارة إسكان موظفي الدولة عن حاجتها إلى استئجار مبنى 

 وذلك الستمدامل كمكاتي الحد مرافق الدولة.
 وذلك وفقا للشروط والمواصفات التالية:

 المبنى في منطقة الفروانية. أن يقع -1
( غرفة 20أن يحتوي المبنى على عدد من ال رخ بحدود ) -2

 باإلضافة إلى المدمات .
يفضل أن يكون المبنى حديث البنا( وجاهزاً من أعمال  -3

 التشطيي ووصول التيار الكهربائي
 أن يتوافر أمام المبنى مواقل للسيارات. -4
 يسهل االستدالل عليل. أن يقع المبنى على شارع عام -5
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 أن يكون المبنى مكيل تكييفا مركزيا. -6
فعلى الراغبين في التنجير ممن تتوافر لديهم الشروط والمواصفات 

 -11مبنى رقم  -المذكورة مراجعة الوزارة في  ) مجمع الوزارات 
الدور الثاني( وذلك لتعبئة نماذا عروض خاصة بذلك في موعد 

نشر اإلعالن مصطحبين معهم صورا من  أقصاه أسبوعين من تاريخ
ترخيص البنا( ووثيقة العقار وممطط البنا( المعتمد من قبل بلدية 
الكويت والبطاقة المدنية للمالك وكذلك اعتماد اإلدارة العامة 
لإلطفا( لشروط األمن والسالمة بالمبنى وصور حديثة للمبنى من 

 الداخل والمارا.
 وكيل وزارة المالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016/2017( 54)إعالن رقم

تعلن إدارة إسكان موظفي الدولة عن حاجتها إلى استئجار عدد من 
 الوحدات السكنية الستمدامها كسكن جماعي .

 وذلك وفقا للشروط والمواصفات التالية:
 أن تقع الوحدات السكنية في محافية ) الفروانية( . -1
أن تحتوي الوحدة السكنية على غرفتي نوم + حمامين مع  -2
 لمدمات ومؤثثة تنثيثا كامال حسي  متطلبات وزارة المالية.ا

يفضل أن تكون الوحدات السكنية حديثة البنا( وجاهزة من  -3
 حيث أعمال التشطيي ووصول التيار الكهربائي.

 أن يتوافر أمام البناية مواقل للسيارات. -4
 أن تكون الوحدات السكنية مكيفة تكييفا مركزيا. -5

فر لديهم الشروط والمواصفات افي التنجير ممن تتو فعلى الراغبين 
 -11مبنى رقم  -المذكورة مراجعة الوزارة في    ) مجمع الوزارات 

الدور الثاني( وذلك لتعبئة نماذا عروض خاصة بذلك في موعد 
أقصاه أسبوعين من تاريخ نشر اإلعالن مصطحبين معهم صورا من 

( المعتمد من قبل بلدية ترخيص البنا( ووثيقة العقار وممطط البنا
الكويت والبطاقة المدنية للمالك وكذلك اعتماد اإلدارة العامة 
لإلطفا( لشروط األمن والسالمة بالمبنى وصور حديثة للمبنى من 

 الداخل والمارا.
 وكيل وزارة المالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016/2017(55إعالن رقم)

تعلن إدارة إسكان موظفي الدولة عن حاجتها إلى استئجار بناية 
 وذلك الست اللها كمكاتي الحد مرافق الدولة.

 وذلك وفقا للشروط والمواصفات التالية:
مبارك  -أن تقع البناية في إحدى المحافيات التالية )حولي -1

 الكبير(.
( 120 -100أن تحتوي البناية على عدد من ال رخ بحدود ) -2

 غرفة باإلضافة إلى المدمات .
ية حديثة البنا( وجاهزة من يفضل أن تكون الوحدات السكن -3

 حيث أعمال التشطيي ووصول التيار الكهربائي.
 أن يتوافر أمام البناية مواقل للسيارات. -4

 أن تقع البناية على شارع عام يسهل االستدالل عليها. -5
 أن تكون البناية مكيفة تكييفا مركزيا. -6

اصفات فعلى الراغبين في التنجير ممن تتوفر لديهم الشروط والمو 
 -11مبنى رقم  -المذكورة مراجعة الوزارة في  ) مجمع الوزارات 

الدور الثاني( وذلك لتعبئة نماذا عروض خاصة بذلك في موعد 
أقصاه أسبوعين من تاريخ نشر اإلعالن مصطحبين معهم صورا من 
ترخيص البنا( ووثيقة العقار وممطط البنا( المعتمد من قبل بلدية 

دنية للمالك وكذلك اعتماد اإلدارة العامة الكويت والبطاقة الم
لإلطفا( لشروط األمن والسالمة بالمبنى وصور حديثة للمبنى من 

 الداخل والمارا.
 وكيل وزارة المالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن عن بيع بالمزاد باليرخ الممتوم.      

تعلن وزارة المالية عن بيع أجهزة ومعدات طبية لدى وزارة الصحة 
 توم وفق البيانات التالية :بالمزاد باليرخ المم

مكـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة في المـزاد :  -1
قسم الحفظ  –الشئون المالية  -وزارة الصحة  -ديوان عام الوزارة 

 21/11/2016المركزي والملفات من تاريـخ صـدور اإلعـالن حتى 
ير قابل للرد ( دنانير غ5ويتـم تسليـم الوثائق مقابل رسـم وقدره )

 يدفـع في صندوق وزارة الصحة.
 – 13/11/2016( أيام عمل اعتبارا من 5تاريخ المعاينة : ) -2 

17/8/2016 . 
وقت المعاينة : سيتم تجميع المتزايدين واطالعهم على المواد معا 

 ظهرا. 10صباحا حتى  9وتحديد ساعة معاينة الموقع من الساعة 
 –ي المعاينة :  إدارة  الهندسية الطبية مكـان استقبال الراغبين ف -3

 .                                                  ورشة الصباح 
 تاريخ ومكان تقديم العروض وفتح المياريل : -4
تقدم العروض يوم عقــد المزاد من الساعـة العاشـرة صباحـًا حتى  -

لدى وزارة  22/11/2016الثانيـة عشـرة ظهـر الثالثا( الموافق 
إدارة  –الدور الثالث – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –المـاليـة 

قسم البيع المركزي ولن تقبل أية عروض  –شؤون التمزين العامة 
 بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً .

فتح المياريل وعقد المزاد في تمام الثانيـة عشـرة والنصـل ظهـر  -
مجمع  -لدى وزارة المالية  22/11/2016يــوم الثالثا( الموافق 

 . 18قاعة رقم  –الدور الثاني  - 18بلوك  -الوزارات 
 يقدم الشيك المصدق باسم وزارة الصحة. -
 شروط خاصة ) للشركات والمؤسسات فقط (: -
مقيدًا في السجل  –فردًا أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيًا  -

جوز أن يكون التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت ، وي
 أجنبياً بشرط أن يكون لل شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق .

على الراسي عليل المزاد  أن يقوم بإزالة الملصقات أو أي  شعار  -
 يمص وزارة الصحة على المواد بإشراخ مسئولي وزارة الصحة .

الستالم كراسـة الشـروط  للمزاد : يرجـى االتصـال بالسيدة / زيني  -
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 24877422رقم مباشر: ين آغا، حس
 .2036، داخلي: 24860181هاتل : 

مسؤول موقع المعاينة : يرجى االتصال بالسيد/ احمد الحاضر   -
  99199649،هاتل: 

مقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية /هاتل : 
22481966) 

 www.mof.gov.kw عنوان صفحة االنترنت
 وكيل وزارة المالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن عن بيع بالمزاد باليرخ الممتوم          

 -خزائن -أجهزة كمبيوتر -تعلن وزارة المالية عن بيع أثاث مكتبي
طابعات ومواد متنوعة  -كيبالت كهربا(  -خشي تالل -قواطع

أخرى لدى الهيئة العامة لشئون القصر بالمزاد باليرخ الممتوم وفق 
 نات التالية :البيا
مكـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة في المـزاد :  -1

مقر الهيئة العامة لشئون القصر الرئيسي بالسرداب مـن تاريـخ صـدور 
ويتـم تسليـم الوثائق مقابل رسـم  20/11/2016اإلعـالن حتى 

( دنانير غير قابل للرد يدفـع في صندوق الهيئة العامة 5وقدره )
 شئون القصر .ل

 – 13/11/2016( أيام عمل اعتبارا من 5تاريخ المعاينة : ) -2
17/11/2016  . 

وقت المعاينة : أثنا( الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحا وحتى 
 الثانية عشرة ظهرا .

مكـان استقبال الراغبين في المعاينة : سرداب مبنى الهيئة العامة  -3
 عمومية .لشئون القصر والممازن ال

 تاريخ ومكان تقديم العروض وفتح المياريل : -4
تقدم العروض يوم عقــد المزاد من الساعـة العاشـرة صباحـًا حتى  -

لدى وزارة  21/11/2016الثانيـة عشـرة ظهـر األثنين الموافـق 
إدارة  –الدور الثالث – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –المـاليـة 

سم البيع المركزي ولن تقبل أية عروض ق –شؤون التمزين العامة 
 . بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً 

فتح المياريل وعقد المزاد في تمام الثانيـة عشـرة والنصـل ظهـر  -
مجمع  -لدى وزارة المالية  21/11/2016يــوم األثنين الموافق 

 . 18قاعة رقم  –الدور الثاني  - 18بلوك  -الوزارات 
 ق باسم الهيئة العامة لشئون القصر .يقدم الشيك المصد -
 شروط خاصة ) للشركات والمؤسسات فقط(: -
مقيدًا في السجل  –فردًا أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيًا  -1

التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت ، ويجوز أن يكون 
 أجنبياً بشرط أن يكون لل شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق .

 م كراسـة شـروط  المزاد : الستال -
 .  65046665هاتل: -يرجـى االتصـال بالسيد أحمد الكندري

مسؤولي موقع المعاينة : السيد/ خالد الثويني:  -
السيد/ عبدالعزيز المالدي : هاتل:  -99966525هاتل:

98899733 
هاتل  -مقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية 

(22481966 . ) 
  www.mof.gov.kw االنترنت عنوان صفحة

 وكيل وزارة المالية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 بيع مواد متنوعة بالمزاد باليرخ الممتوم

و كوم حديد ( لنش مع ملحقاتها 5عدد )تعلن وزارة المالية عن بيع 
 -أثاث -أجهزة كهربائية -كوم قواعد لمبات  -شاليهات -وخشي

لدى وزارة الداخلية بالمزاد ي ومواد متنوعة أخرى  أجهزة حاسي آل
 -باليرخ الممتوم وفق البيانـات التاليـة :

 مكــان اســتالم كراســة الشــروط وعــرض المشــاركة فــي المـــزاد  -1
مكتــــي وكيــــل وزارة الداخليــــة المســــاعد للشــــئون  –)وزارة الداخليـــة 
ـــة واإلداريـــة دور منطقـــة العارضـــية الصـــناعية ( مـــن تـــاريخ صـــ -المالي

ويـتم تسليــم الوثـائق مقابــل رسـم   2016/ 11/ 22  اإلعالن حتـى
( دنــانير غيــر قابلــة للــرد تــدفع فــي صــندوق وزارة الداخليــة 5وقــدره )

 علماً بننل سيتم بيع وثيقتين منفصلتين وهما : 
 ( لنش مع ملحقاتها5عدد )( : 1558مزاد رقم ) - أ

كوم   -شاليهات -( : كوم حديد وخشي1559مزاد رقم ) - ب
 أجهزة حاسي آلي  -أثاث -أجهزة كهربائية -قواعد لمبات

 ومواد متنوعة أخرى
( أيام عمل اعتباراً من 8تاريخ المعاينة للمزادين: ) -2

  22/11/2016إلى  13/11/2016
 الوقت المعاينة : أثنا( الدوام الرسمي 

 مكان استقبال الراغبين في المعاينـة:   -3
قاعــــدة  -العامــــة لمفــــر الســــواحل ( : اإلدارة1558مــــزاد رقــــم ) -أ

 الفنطاس . -صباح األحمد الجابر
 ( :إدارة منفذ العبدلي1559مزاد رقم ) -ب
 تاريخ ومكان تقديم العروض وفتح المياريل : -4
  تقديـم العروض يوم عقــد المزاد من الساعـة العاشـرة صباحـا حتى

دى وزارة ل  23/11/2016الثانيـة عشـرة ظهـرًا األربعا( الموافـق 
إدارة  –الدور الثالث – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –المـاليـة 

قسم البيع المركزي ولن تقبل أية عروض  –شؤون التمزين العامة 
 بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً .

  فتح المياريل وعقد المزاد في تمام الثانيـة عشـرة والنصـل ظهـر
مجمع  -وزارة المالية  لدى 23/11/2016يــوم األربعا( الموافق 

 . 18قاعة رقم  –الدور الثاني  - 18بلوك  -الوزارات 
 تقدم الشيكات المصدقة باسم :  وزارة الداخلية . 
 شروط خاصة للمزادين :) المزاد للشركات والمؤسسات فقط (*
مقيدًا في السجل  –فردًا أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيًا  -

وصناعة الكويت ، ويجوز أن يكون التجاري ولدى غرفة تجارة 

http://www.mof.gov.kw/
http://www.mof.gov.kw/
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 أجنبياً بشرط أن يكون لل شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق .
كراسـة الشـروط يرجـى االتصـال علـى السـيد / أشـرخ حلمـي الستالم  

 99253199نقال :  –
 مسؤلي معاينة المواد : 

 ( : السيد / كمال عبدالنبي ريحاني،1558مزاد رقم ) -أ
 .66588667نقال:  

 ( : السيد/ حامد هاضل الجالوي، 1559مزاد رقم ) -ب
 99682825نقال: 

 مقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية /  
    ( .  22481966)   :هاتل 

    www.mof.gov.kwعنوان صفحة االنترنت : 
 وكيل وزارة المالية

 

 وزارة النفط
 مارسةإعالن عن م

 2017-6/2016ممارسة رقم 
توريد تعلن وزارة النفط عن طرح الممارسة التالية :ممارسة عامة 

وتركيي أجهزة قرا(ة البصمة )الماص بنيام الحضور واالنصراخ 
وذلك طبقا للشروط والمواصفات العامة والماصة  لوزارة النفط (

 وثائق الممارسة المذكورة أعاله. والواردة في
مجمـــع  –ول علـــى وثـــائق الممارســـة مـــن وزارة الـــنفط ويمكـــن الحصـــ
 - الثالـثالـدور  –نهاية شـارع الملـيج  –الشويخ  – القطاع النفطي

  – 24995332قســـم الصـــندوق  تلفـــون  -دارة الشـــئون الماليـــة إ
ــا( مواعيــد العمــل الرســمية ابتــدا( مــن يــوم 24995344 األحــد  أثن

) فقط خمسة  دينار 75ه  وذلك مقابل مبل  وقدر  13/11/2016
وآخـر موعـد لتقـديم العطـا(ات يـوم و سبعون دينـاراً ( غيـر قابـل للـرد 

ظهـــرا  2.30فـــي تمـــام الســـاعة  24/11/2016الموافـــق الممـــيا 
يوما اعتبارا من  90، وتسري العطا(ات لمدة وذلك بصندوق الوزارة 

 .تاريخ فض المياريل والعطا(ات
يمــة العطــا( وينب ــي أن % مــن ق2وتبلــ  الكفالــة األوليــة لهــذا العطــا( 

تكون صالحة طيلة مدة سريان العطـا( علمـا بـان الممارسـة غيـر قابلـة 
 للتجزئة بالبنود.

 مدير إدارة الشئون المالية                                          
 

 الديوان االميري
 (12إعالن ممارسة رقم )دا/م/

لتقـــديم ( 12يعلـــن الـــديوان األميـــري عـــن طـــرح ممارســـة رقـــم )دا/م/
بين الشركات المتمصصة في ذلك المجال علماً  خدمات المراسلين

ــديها  ــل يقتصــر االشــتراك فــي هــذه الممارســة علــى الشــركات التــي ل أن
خبـــره ال تقـــل عـــن خمـــا ســـنوات فـــي هـــذا المجـــال كشـــرط أساســـي 

ويمكــن الحصــول علــى وثــائق الممارســة أثنــا( الــدوام  لقبــول العطــا( ،

الدور  –المبنى اإلداري  –قصر بيان  –ميري الرسمي من الديوان األ
إدارة المناقصات و المتابعـة  ، و ذلـك مقابـل دفـع مبلـ  ال  -األول 

( فقـــط مائـــة و خمســـون دينـــاراً كويتيـــاً ال غيـــر، 150/-يـــرد وقـــدره )
علما بنن آخر موعد لتقديم العطا(ات هو السـاعة الواحـدة والنصـل 

بنفا العنوان المشار اليل  27/11/2016ظهراً يوم األحد الموافق 
%( مــن مبلــ  العطــا( ، 2أعــاله، مــع تقــديم الكفالــة األوليــة بنســبة )

وينب ــي أن تكــون صــالحة طــوال مــدة ســريان العطــا( وشــهادة اســتيفا( 
نســبة العمالــة الوطنيــة الصــادرة مــن وزارة الشــئون االجتماعيــة والعمــل 

 وشهادة المضوع الضريبي . 
ــــة :لالستفســــار : االتصــــال علــــى   - 22012750 -األرقــــام التالي

22012749 
 كيل الديوان األميريو 

 

 ديوان سمو ولي العهد
 إعـــــــالن   

 9/2015يعـلــــن ديوان سمو ولي العهد عن طرح الممارسة رقم ) 
( بشنن توفير وتش يل وضمان نيام إدارة الشبكة  2016 -

 د .الالسلكية لمركز نيم المعلومات بديوان سمو ولي العه
فعلى السادة الشركات / المؤسسات المتمصصة في هذا المجال 

الشئون المالية ) قسم المناقصات (  بديوان سمو ولي   مراجعة إدارة
وذلك للحصول على وثائق هذه   (4العهد بقصر السيل بوابة )
د.ك ( فقط خمسة وسبعون ديناراً   75الممارسة مقابل رسم قدره ) 

مصطحبين معهم صورة من إعالن الممارسة كويتيًا ال غير ال يرد 
 بالجريدة الرسمية ) الكويت اليوم ( والمستندات التالية :

 ( ، أو 2016ايصال التسجيل لدى ديوان سمو ولي العهد عن ) 
 صورة عن السجل التجاري . -1
 .2016صورة عن شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام  -2
قصات المركزية لعام صورة عن إيصال التسجيل لدى لجنة المنا -3

2016  . 
 كتاب تفويض من الشركة / المؤسسة بشرا( وثائق الممارسة . -4
 صورة من اعتماد التوقيع الماص بالممارس . -5
صورة من شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا  -6

 . 2016المعلومات لعام 
علما بنن موعد اإلغالق ) تسليم العطا(ات ( هو يوم االثنين  

اعتبارًا من الساعة ) التاسعة ( صباحاً   28/11/2016افـق المو 
وحتى الساعة ) الواحدة ( ظهرًا ولن تقبل أي عطا(ات تقدم قبل أو 

 بعد الموعد المذكور أعاله.
 329داخلي  – 1800000لالستفسار  

 رئيـــــــا الديـــــوان        

http://www.mof.gov.kw/
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 ديوان المدمة المدنية 
 إعالن 
 2016/2017-9عن طرح الممارسة رقم 

 بشنن توفير خدمة االنترنت لديوان المدمة المدنية 
وذلـــك طبقـــاً للشـــروط والمواصـــفات الفنيـــة الـــواردة بوثـــائق الممارســـة 

الــــدور  –والتــــي يمكــــن الحصــــول عليهــــا مــــن إدارة الشــــئون الماليــــة 
بمبنــى الــديوان بالشـــويخ خــالل مواعيــد العمــل الرســـمية  –المــاما 

-قـدره مقابـل رسـم  13/11/2016وافـق اعتبارا مـن يـوم األحـد الم
 د.ك )فقط/خمسة وسبعون دينارًا ال غير( غير قابلة للرد. 75/

إدارة  –وتقــدم العــروض إلــى ديــوان المدمــة المدنيــة الــدور المــاما 
قســم المشــتريات مصــحوبة بالتــنمين األولــي وقــدره  –الشــئون الماليــة 

دق د.ك ال غير ( في صورة خطاب ضمان أو شيك مص 2000/-)
صــادر مــن أحــد البنــوك المحليــة المعتمــدة بدولــة الكويــت وينب ــي أن 

( تســـعين يومـــاً ، داخـــل 90يكـــون صـــالحاً طيلـــة مـــدة ســـريان العطـــا()
ميـــروفين ممتـــومين بمـــتم الشـــمع األحمـــر أحـــدهما للعـــرض المـــالي 
واآلخـــر للعـــرض الفنـــي ويعنـــون ميـــروخ العطـــا( مـــن المـــارا بعنـــوان 

رقم الممارسة والموضـوع علـى النحـو  ديوان المدمة المدنية مع ذكر
المبين أعاله مع تجني اسم الممارس أو أية إشارة تدل عليل ، وآخر 
موعـــد لتســـليم العطـــا(ات هـــو الســـاعة الواحـــدة ظهـــراً يـــوم األربعـــا( 

 .30/11/2016الموافق 
 رئيا الديـــوان

 

 ديوان المحاسبة
 إعالن

( بشنن 2017-7/2016عن طرح الممارسة رقم ) 
 (5خزائن لمكاتي االشرافيين "مراقي" عدد )شرا( 

( 2017-7/2016يعلن ديوان المحاسبة عن طرح الممارسة رقم )
طبقـًا للشروط والمواصفـات الواردة في وثـائق الممارسـة والتـي يمكـن 

 الحصول عليهـا من قسم المشتريات بمقر الديـوان الكائن في 
ـــة  ـــا( ساعــــات102شــــارع  –) الشـــويخ اإلداري ـــدوام الرســـمي  ( أثن ال

مقابـــل رســم قـــدره  13/11/2016اعتبــارا مــن يــوم األحــد الموافــق 
دينـــارًا( غيــــر قابلــــ للــــرد، تـــدفع عـــن طريـــق جهـــاز الكـــي نـــت ،  20)

وتشـمل العطـا(ات التـنمين األولـي سـوا( خطابـات ضـمان أو شــيكات 
مصدقة من البنك وتحمل اسم الشركة أو المؤسسة المقدمة والجهـة 

يـــــوان المحاســـــبة ، وتوضــــــع العطــــــا(ات فـــــي صـــــندوق المســـــتفيدة د
مــن ظهــر يـــوم االثنــين  2:20الممارســات بالديـــوان فــي موعــد أقصــاه 

يومــــاً مــــن  60وتســــري العطــــا(ات لمــــدة  21/11/2016الموافـــــق 
تاريخ فض المياريل على أن يتم إرفاق شهادة دعـم العمالـة الوطنيـة 

 مع العطا(ات وإال سوخ يعتبر العطا( الغيا.

 لمجلا األعلى للتمطيط والتنميةا
 إعـــــــــالن

ـــة العامـــة عـــن رغبتهـــا فـــي طــــرح الممارســـة رقـــم )  – 19تعلـــن األمان
( الماصة بتوفير دروع الحتفالية مسيرة التمطيط في 2016/2017

عامــاً ، فعلــى الشــركات الراغبــة فــي التقــدم  65دولــة الكويــت خــالل 
 لهذه الممارسة مراعاة التالي:

ن مســـــــجلة لـــــــدى لجنـــــــة المناقصـــــــات المركزيـــــــة قبـــــــل . أن تكـــــــو 1
 صدور هذا اإلعالن.

ــــرة فــــي هــــذا المجــــال، 2 ــــديها المب . أن تكــــون الشــــركة المتقدمــــة ل
 مع إحضار ما يثبت ذلك.

ــــاراً مــــن 3 ــــة العامــــة فــــي تســــليم شــــروط الممارســــة اعتب . تبــــدأ األمان
 تاريخ نشر اإلعالن ولمدة عشرة أيام.

رسة من إدارة الشئون المالية نيير . يتم الحصول على شروط المما4
 د.ك )فقط خمسة وسبعون ديناراً كويتياً ال غير(. 75رسم قدره 

 . تقدم العروض باليرخ الممتوم إلى إدارة الشئون المالية.5
 

 رـــامة لشئون القصـة العــــالهيئ
 إعالن

تعلن الهيئة العامة لشئون القصر عن وجود مستحقات مالية تمص 
وانتهت ،  زالت صفة الهيئة عنهم ية أسماؤهم ممنالسادة التال

 عالقتها بهم.
ستالم المستحقات وفي حالة عدم الوعليل يرجى مراجعة الهيئة 

 الحضور سيتم التصرف فيها وفقا للقانون.
 تقرير بجميع القصر الذين بل وا سن الرشد

 09/2016/ 30إلى تاريخ :    01/09/2016من تاريخ : 
 عالف حالة االنهــا( : 

 االسم رقم املستفيد رقم احلساب
 احمد عبدالعزيز موسى عبداللطيل العبدالرزاق 5 25506
 انوار حمد جمعان حمد عوض المرزوق 6 19994
 انوار طالب سالم حطاب الهاجرى 7 11912
 انوار طالب سالم حطاب الهاجرى 7 18864
 انوار يوسل حسن عبدالرحمن عبداهلل الكندري 13 25481
 بشاير سالمل راكان صويان المطيرى 8 16246
 ثامر غنيم مذخر سريع العتيبى 19 13922
 جواهر عطااهلل محسن هالل صقر العتيبي 10 23138
 جواهر فيصل تركي فالح مشعان اليفيري 4 24586
 حسين صباح حسين على حمد العنزى 3 22133
 حسين على عبداهلل محمد السرهيد 7 23935
 ن مفلح حمد سعد صبيح الحريجيحنا 9 24793
 خالد فارس مهنا سالم الرشيدى 7 16553
 خالد محمد غازى فالح دهش االزمع 23 23989
 خالد محمد غازى فالح دهش االزمع 6 23991
 خديجل خالد عقلل العالطى 5 22026
 خديجل خالد عقلل العالطى 5 22028
 داود عبيد محمد النعير احمد العنزى 8 21633
 دغش جزاع دغش مناحى فايز المطيرى 7 21073
 دالل مطلق فالح البادى 8 21949
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 االسم رقم املستفيد رقم احلساب
 رحاب مستحي على فهد محمد الشويع 6 25430
 روان هشام عبدى هذال المطرود الصليلى 4 21284
 زهرا( حسن عبدالرسول ابراهيم حسين على 3 22769
 زيد جسار حمود مسفر السبيعى 18 21244
 وب يوسل بن يوسل على المارجىسارة يعق 4 14677
 ساره بادى صالح فريج الرشيدى 26 11786
 ساره بدر عثمان مساعد محمد المضارى 7 20282
 ساره بدر عثمان مساعد محمد المضارى 9 20284
 سبيكل حمد سليمان حمد الفهيد 6 24799
 سعاد على عبدالوهاب على موسى العصفور 7 17404
 الوهاب على موسى العصفورسعاد على عبد 19 17728
 سعود عبداللطيل خلفان محمد كنعان 5 22533
 سندس فالح بحيران عايض هادى الصانع 12 22205
 صفيل على حسين محمد 4 18803
 طارق مبارك نايل محمد 36 20929
 طالل انور عباس حمزه عباس محمد كرم 3 16263
 عائشة براك مطلق عامر سرا( العازمى 6 17215
 عبدالرحمن احمد جواد عبداهلل ناصر حسين 3 17042
 عبدالرحمن وليد عبيد فيصل المطيرى 10 17938
 عبداهلل حمد عبداهلل حماد علي العجمي 5 24387
 عبداهلل شباط شريد مسعر ثواب المطيرى 15 23086
 عبداهلل محماس طلق دحيم الوشيجر العتيبي 10 24885
 سين حيدرعبداهلل ياسين حسن ح 3 21480
 عبير محمد فالح سعد ناصر عتيق العازمي 8 24640
 علي محمد عبداهلل عبدالرضا محمد عوض 6 22452
 علي موسى عبداهلل حسن كاكولى 4 20995
 عمر على احمد عبداهلل عبدالوهاب الصالح 6 24127
 عهود عيسى عبداهلل المويزرى 4 21255
 عهود عيسى عبداهلل المويزرى 16 22077
 غدير فالح غنام حماد محميد العازمى 13 22826
 غزيل على صالح عوض الرشيدى 14 24519
 فاطمل خالد عكشان فهد عكشان الحبينى 9 23502
 فجر بدر سعود سويد عمير محمد العجمى 4 17598
 فهد سعيد عابد سعيد 22 16677
 فهد مطلق ناصر سعد العازمى 18 20106
 ان جويعد المطيرىفيصل محمد صنيت 9 16614
 ماضي مضحى عبداهلل منصور الهاجرى 3 21311
 مبارك عايض ضويحى محمد جابر الهاجرى 5 18611
 مبارك عبدالرحمن شريد زيد الشتيلى المطيرى 6 24028
 محمد حمد مطلق جعيالن ادحيان العازمي 7 24723
 محمد صالح غازى صالح الهاجري 13 25589
  سرحان الركاكل الرشيدىمحمد عبداهلل 15 24238
 محمد مجبل محمد سعيد المرى العبيدى 4 22499
 محمد هادي حسن محمد عبداهلل العجمي 16 25196
 مرزوق الفي سالم عايد العازمي 5 25670
 مشهور جسار حمود مسفر السبيعى 17 21244
 فيصل عبداالمير مكى طل التميمي-مالزم 26 15704
 م حسن كمالمهدى محمد غلو  8 25667
 ميثم محمود ممتار على عبداهلل الصراخ 6 18720
 نايل جزا زايد دغيليي المطيرى 11 17306
 نواخ ناجي رشيد راشد اليفيرى 14 13412
 نوال جبار مطلق مجيدل 21 25478
 نور يوسل احمد محمد احمد المؤمن 4 17138
 نور يوسل احمد محمد احمد المؤمن 13 17400
 ر يوسل حسن عبدالرحمن عبداهلل الكندرينو  5 23939
 نور يوسل حسن عبدالرحمن عبداهلل الكندري 14 25481
 نوره محمد فالح كميخ العدوانى 9 14774
 نوخ باجى جزاع باقى نافل الصليلى 8 20870

 االسم رقم املستفيد رقم احلساب
 نوخ محمود عبداهلل حسين حمود العنزي 7 24759
 هجر عايد عسكر بقان العنزى 13 17783
 يل فهد فرحان غضبان مهنا الفضليهد 7 25635
 هند حمود نزال عقيل العنزى 5 25653
 هنوخ مبارك طالع صنيتان شديد المطيرى 9 24379
 هيا مطر جعيالن حزام الزعبى 18 23752
 وليد محمد عدم بصيص الجبرى 6 20191
 يوسل مهنا لهواق عبداهلل بردي الفضلي 3 25376

 

بيقي والتدريي الهيئة العامة للتعليم التط  
( إعــــــــالن)  

ة للتعليم التطبيقي والتدريي عن نشر اإلعالن ـــــتعلن الهيئة العام   
المـــاصــة  2016/2017 - 27م ــــة رقــارســــــالماص بطرح المم

بتـــوفير احتياجات تدريبية لمشروع مركز المهارات حســي الشــروط 
 ارسة. والمواصفات الواردة بوثائق المم

الراغبة في االشتراك في هذه الممارسة على الشركات والمؤسسات 
مراجعة موقع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريي االلكتروني 

(www.Paaet.edu.kw ) وذلك لشرا( عطا( الممارسـة
( وتسليم العطا(ات 8المـــدرجـــة ضمن المدمات االلكترونية رقــــم )

( الدور  4ائن في منطقة العديلية مبنى رقم ) في مقر الهيئة الك
حتى  13/11/2016إدارة التوريدات خــالل الفترة من  -األرضي 

 د.ك ( ال ترد. 75/-) هـا مقابل رســـوم قـدر  28/11/2016
 المدير العام

 

 الهيئة العامة للرياضة
إعالن تعلن الهيئة العامة للرياضة عن طرح الممارسـة 

 21/2016/2017رقم هــ ع ر  
)بشنن أعمال الفعاليات واألنشطة وبرامج إدارة 

 الهيئات الشبابية المارجية(
وذلـــك بـــاألظرخ الم لقــــة طبقـــا للشـــروط والمواصـــفات الـــواردة      

بوثــائق الممارســة، والتــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن إدارة التوريــدات 
( 64مكتـــي رقـــم ) -قســـم المناقصـــات والممارســـات  -والمـــدمات العامـــة 

 الدور الثالث  بمقر الهيئة بمنطقة الرقعي خالل مواعيد العمل الرسمية .
 الكفالة األولية سعر الوثيقة تاريخ اإلقفال تـاريخ الطرح

 
13/11/2016 

 
21/11/2016 

 
دينارا  75

 كويتيا

( فقط 2000)
ألفان دينار كويتي 

 ال غير.
ا وحتـــى ويجـــي تقـــديم العطـــا(ات اعتبـــارا مـــن الســـاعة الثامنـــة صـــباح

الواحدة ظهرا من تاريخ يوم اإلقفال وعلى أن تسلم العطا(ات داخل 
ميــــاريل م لقــــة بالشــــمع األحمــــر، وتوضــــع بالصــــندوق الممصــــص 
للممارسات بمقر الهيئة )الدور األرضي( ولـن تقبـل أي عطـا(ات تـرد 

 بعد الموعد المحدد إلقفال الممارسة.
بــارا مــن تـــاريخ ( تســـعين يومــا اعت90هــذا وتســري العطــا(ات لمــدة )
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موعد اإلقفال ويستبعد أي عطا( غير مرفق بل أصل أو صـورة إيصـال 
شــــرا( وثــــائق الممارســــة ، والكفالــــة األوليــــة ، وشــــهادة دعــــم العمالــــة الوطنيــــة 

 م. 2016الصادرة من وزارة الشئون االجتماعية والعمل السنوية لعام 
الممارســـة مفتوحـــة لجميـــع الشـــركات والمؤسســـات المتمصصـــة فـــي 
األعمــــال المطلوبــــة والمســــجلة لــــدى الهيئــــة العامــــة للرياضــــة ولجنــــة 

 م. 2016المناقصات المركزية لعام 
ملحوظـــة: يجـــوز للهيئـــة ال ـــا( الممارســـة دون إبـــدا( األســـباب ودون 

 أدنى اعتراض من قبل الممارسين.
 المـــديــــــر العـــــــــام        

 

 هيئة أسواق المال
 صندوق الهند

 فقدان بطاقة وحداتإعالن عن 
صندوق الهند  تعلن هيئة أسواق المال عن فقدان بطاقة وحدات في

بنا( على الطلي المقدم من السيد/ أحمد عبدالرحيم  وذلك
 عبدالعزيز الحاا داوود حسي البيان التالي:

رقم البطاقة/  رقم المشترك االســم
 الوحداتعدد  الجواز

أحمد عبدالرحيم 
 BA676034 27,900 2807 ودعبدالعزيز الحاا داو 

يرجى ممن يعثر عليها أو لديل أية معلومات بشننها مراجعة وحدة 
مساهمي الشركات والصناديق االستثمارية مقر مكتي جرانت 

القطامي والعيبان وشركاهم الكائن في منطقة القبلة،  -ثورنتون  
الدور التاسع )هاتل:  Aشارع فهد السالم، السوق الكبير بلوك 

 (22438451فاكا:  22443900/9
وذلك خالل خمسة عشر يومًا اعتبارًا من تاريخ نشر اإلعالن في 
جريدة الكويت اليوم، وإال فإن الشركة ستقوم بعد انقضا( المهلة 

 بإصدار شهادة بدل فاقد للمشترك المذكور أعاله.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صندوق الهند
 إعالن عن فقدان بطاقة وحدات

 بطاقة وحدات في صندوق الهند، تعلن هيئة أسواق المال عن فقدان
عبدالهادي منصور حسن بنا( على الطلي المقدم من السيد/  وذلك

 حسي البيان التالي: القالخ

رقم  االســم
 الوحداتعدد  رقم البطاقة المشترك

عبدالهادي منصور 
 17,000 24704070874 3152 حسن القالخ

مراجعــة وحــدة يرجــى ممــن يعثــر عليهــا أو لديــل أيــة معلومــات بشــننها 
مســــاهمي الشــــركات والصــــناديق االســـــتثمارية مقــــر مكتــــي جرانـــــت 

القطـــامي والعيبـــان وشـــركاهم الكـــائن فـــي منطقـــة القبلـــة،  -ثورنتـــون  

الــدور التاســع )هــاتل:  Aشــارع فهــد الســالم، الســوق الكبيــر بلــوك 
 (.22438451فاكا:  22443900/9

اإلعالن في وذلك خالل خمسة عشر يومًا اعتبارًا من تاريخ نشر 
جريدة الكويت اليوم، وإال فإن الشركة ستقوم بعد انقضا( المهلة 

 بإصدار شهادة بدل فاقد للمشترك المذكور أعاله.
 

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين 
 العام والماص

 دعوة 
إلى تقديم عروض خدمات استشارية مالية متمصصة إلدارة 

في شركة شمال  عملية توزيع األسهم الممصصة للمواطنين
 (الزور األولى )شركة مساهمة عامة كويتية

بتنسيا شركات   2010( لسنة 39نفاذًا ألحكام القانون رقم )
كويتية مساهمة تتولى بنا( وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية 
المياه في الكويت وتعديالتل  المتضمن دعوة المواطنين  لالكتتاب 

لمساهمة العامة ، تعلن هيئة مشروعات العام في  رأس مال الشركة ا
الشراكة بين القطاعين العام والماص إلى دعوة البنوك المحلية 
والشركات المالية المحلية المتمصصة لتقديم العروض الفنية و 
المالية الماصة بتقديم خدمات استشارية  مالية متمصصة إلدارة 

ة الممصصة عملية توزيع األسهم الممصصة للمواطنين وفقُا للنسب
لهم في رأس مال شركة شمال الزور األولى )شركة مساهمة عامة  

 كويتية( .
تتولى الجهة االستشارية  الفائزة أعمال المراجعة والمتابعة والتنكد  

من استيفا( شركة شمال الزور األولى )شركة مساهمة عامة كويتية( 
لكافة الضمانات والمستندات  التي تثبت استكمالها كافة 

جرا(ات  الماصة بالتش يل التجاري الكامل للمشروع اإل
(Project Completion Operation Date  )

( وذلك Completion Dateوموعد  اكتمال  المشروع )
حسي الشروط المنصوص عليها في اتفاقية تحويل الطاقة وشرا( 

 Energy Conversion and Waterالمياه )
Purchase Agreementوزارة الكهربا(  ( المبرمة ما بين

والما( وشركة شمال الزور األولى، واعداد كافة المستندات 
واالعمال واإلجرا(ات المتعلقة بحصر كافة المواطنين المسجلة 
أسمائهم في  سجالت الهيئة  العامة للمعلومات المدنية  ، وذلك 
لالكتتاب في األسهم الممصصة  للشركة المذكورة بالتساوي بين 

ن ،  وإنشا( موقع الكتروني محمي لتسجيل جميع المواطني
المواطنين وإنشا( حسابات بنكية محلية وذلك الستيفا( قيمة 
األسهم من المواطنين.  كما يشتمل نطاق العمل على إقامة حملة 
إعالمية عامة  عن طريق وسائل االعالم الكويتية المقرو(ة والمرئية 

االسهم الممصصة والمسموعة تدعو  المواطنين إلى االكتتاب في 
لهم  قيمة االكتتابات المستحقة عليهم ،   وتوضح مزايا المشاركة 
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 في االكتتاب والمنافع التي  ستعود عليهم.
 Request forوتحتوي وثائق طلي تقديم العروض )

Proposals على جميع تفاصيل االعمال المطلوبة ، ومعايير )
شروع. ويجي أن يتوافر تقييم العروض المقدمة والوثائق المتعلقة بالم

في البنوك المحلية والشركات المالية المحلية المتمصصة الشروط 
 اآلتية: 

( سنوات في إقامة اكتتابات عامة وخاصة 10خبرة ال تقل عن ) -
(IPO/Private placement.) 
أن تكون الجهة المتقدمة لديها ترخيص ساري المفعول صادر من  -

 Capital Marketsقبل هيئة أسواق المال )
Authority.إلنجاز االعمال المذكورة ) 

اإللمام التام بالقوانين  الكويتية المعمول بها في دولة الكويت  -
 والمتعلقة بنطاق العمل المذكور أعاله.

أن يكون لدى المتقدم المبرة الفنية والمالية والقانونية إلجرا(  -
 العمليات المذكورة.

 السابقة على المتقدم.يجي أن تنطبق كافة الشروط  -
على من يرغي من البنوك المحلية والشركات المالية المحلية 
المتمصصة بالحصول على وثائق طلي تقديم العروض ان يتقدم 

( 17/11/2016للهيئة ابتدا( من تاريخ )المميا الموافق 
بموجي طلي يتضمن اسم الجهة المتقدمة  مرفقاً معل شيك مصدق 

ادر من بنك مرخص لل بالعمل في دولة غير قابل لالسترداد ص
الكويت بما في ذلك البنوك المحلية وفروع البنوك االجنبية العاملة 
في دولة الكويت لصالح )هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين 

( دينار كويتي، على ان يتم توقيع 1000العام والماص( بقيمة )
 الطرح. اتفاقية سرية المعلومات وذلك للحصول على مستندات

علما بنن آخر موعد لشرا( مستندات تقديم العروض الساعة 
 ظهرا )بتوقيت دولة الكويت( من يوم المميا الموافق  12:00

24 /11/2016  . 
على أن يتم إرفاق ما يثبت الصفة القانونية  لممثل الجهة المتقدمة  

 كتابة أو المفوض الذي ينوب عنل.
على ان  يروخ محكم اإلغالقهذا ويتعين تسليم العروض باليد بم

يتضمن العرض الفني والمالي كل على حدة وبشكل منفصل ، من 
قبل الجهة الممولة بتقديم العرض وذلك في موعد أقصاه الساعة 

ظهرًا )بتوقيت دولة الكويت( من يوم األحد الموافق  12:00
 على العنوان التالي: 8/1/2016

 ام والماصهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين الع
 مبنى شركة المشروعات السياحية 

 الدور الثاني، منطقة الشويخ اإلدارية، شارع الجهرا(، الكويت

 :لالستفسار يرجي التواصل على البريد االلكتروني التالي 

azn1.ipo@ptb.gov.kw 
 يد.هذا ولن يتم قبول أي عرض مرسل عن طريق البر 

 ويحق للهيئة رفض أية عروض غير مستوفية لشروط الطرح.
تحتفظ الهيئة بحقها الكامل في رفض اية عروض غير مستوفية 
للشروط أو إجرا( أي تعديل على نطاق أعمال المدمات االستشارية 

المطلوبة أو تعليقها أو تمديدها أو إل ائها في أي وقت ودون أدنى 
 ة حكومية أخرى.مسئولية على الهيئة أو أي جه

يعتبر هذا االعالن جز(ا ال يتجزأ من وثائق المشروع ومكماًل ومتمماً 
 لها .

 االدارة العامة لإلطفا(
 إعـــالن عن طرح ممارسة

ــــــــــم  تعلــــــــــن اإلدارة العامــــــــــة لإلطفــــــــــا(  عــــــــــن طــــــــــرح الممارســــــــــة رق
ــة للمرافــق 10/2016/2017) ــة التجميلي ( صــيانة الحــدائق الزراعي

 امة لإلطفا(.التابعة لإلدارة الع
م ـفعلى السـادة التجـار المتمصصـين فـي هـذا المجـال  مراجعـة قــسـ 

باإلدارة العامـة لإلطفـا( )الصـالحية( للحصـول المحـاسبة )الصندوق( 
( 75علــى المواصــفات الماصــة بهــذه الممارســة مقابــل رســم وقـــدره )

ــرد  -ا ال غيــر خمســة وســبعون دينــار  د. ك  فقـــط مصــطحبين  -ال ت
 تندات التالية  : معهم المس

 صورة من السجل التجاري . - 1 
 صورة شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت.  - 2 
 صورة من إيصال التسجيل لدى لجنة المناقصات المركزية . - 3 
بمقر االدارة العامة لالطفا( قسم المناقصات تسليم العطا(ات  - 4  

 ( الدور األول. 4والعقود بمنطقة الري مبنى رقم ) 
( ايـــام مـــن تـــاريخ الطـــرح بمقـــر مراقبـــة 10اجتمـــاع تمهيـــدي بعـــد )  - 5

 ( مجمع الورش. 4المدمات والمحفوظات بمنطقة الري مبنى رقم ) 
صورة من شهادة استيفا( نسبة العمالة الوطنيـة لـدى الشـركات  - 6 

ـــــة والعمـــــل  ـــــن وزارة الشـــــئون االجتماعي ـــــة الصـــــادرة م ـــــر الحكومي غي
 لعطا(.والصالحة لمدة سنة مع ا

علما بـنن آخـر موعـد لتقـديم العـروض هـو السـاعة ) الواحـدة ظهـراً ( 
ويــرفض أي عــرض بعــد  08/12/2016 مــن يــوم الممــيا الموافــق

 هذا الميعاد.
 مراقي التوريدات والممازن 

 

 اإلدارة العامة للجمارك
 2016( لسنة 88تعليمات جمركية رقم )

بيض بشنن حير استيراد جميع أنواع الطيور الحية و 
التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاا البياض 

وذلك بسبي ظهور مرض  والالحم من جمهورية توغو
 ( H5N1انفلونزا الطيور شديد الضراوه )

 مدير عام الجمارك:
(  حيث إنل ورد خطن 83/2016إلحاقاً إلى تعليماتنا الجمركية رقم )

توغـــو وعليـــل بالدولـــة المحيـــور االســـتيراد منهـــا حيـــث إنهـــا جمهوريـــة 
وباإلشارة إلى قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثـروة السـمكية رقـم 

 4689والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم  2016لسنة  1205

mailto:azn1.ipo@ptb.gov.kw
mailto:azn1.ipo@ptb.gov.kw
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 والمتضمن اآلتــــي : 9/10/2016بتاريخ 
 قرر

 مادة أولى
يحيــر اســتيراد جميــع أنــواع الطيــور الحيــة وبــيض التفــريخ والصيصــان 

حــد للــدجاا البيــاض والالحــم مــن جمهوريــة توغــو وذلــك عمــر يــوم وا
 ( .H5N1بسبي ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة )

 مادة ثانية
تنفيـــذ هـــذا  –كـــل فيمـــا يمصـــل   –علـــى جميـــع جهـــات االختصـــاص 
 وينشر في الجريدة الرسميـــــة . –القرار ويعمل بل من تاريخ صدوره 

ـــذا يرجـــى مـــن الســـادة المـــدرا( العلـــم واإليعـــاز للممتصـــين لـــديهم  ل
 بضرورة التقيد بما ورد أعـــــــاله .

 2/11/2016صدر بتاريخ
 مدير عام

 اإلدارة العامة للجمارك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016لسنة  89تعليمات جمركية رقم 
 بشنن عدم اإلفراا عن منتج )حديد سليكون منجنيز(

(  72023000والمدرا تحت بند التعرفة رقم ) 
دول مجلا التعاون إال بعد الحصول على من خارا 

 اإلفراا من الهيئة العامة للصناعة
 مدير عام الجمــــــــــــــــــارك:

  2016/  1087.م.ع/2بنا( على كتاب الهيئة العامة للصناعة رقم 
( بتاريخ  5067والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم ) 

نعقاده بتاريخ وبنا( على االجتماع الذي تم ا 31/10/2016
بمقر االدارة العامة للجمارك بشنن قرار اللجنة  30/10/2016

الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول 
مجلا التعاون بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات مجلا 
التعاون من منتجات ) حديد سيليكون منجنيز ( المندرجة تحت 

( من التعرفة الجمركية  72023000البند الجمركي رقم  ) 
 الموحدة لدول المجلا .

حيث تضمن تقييد المنتج المشار إليل أعاله من خارا دول مجلا 
التعاون وعدم اإلفراا عنل إال بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة 

ولحين االتفاق على آلية تنفيذ  1/11/2016وذلك بد(ًا من تاريخ 
مكافحة الممارسات الضارة في التجارة القرارات المتعلقة بتدابير 

 الدولية في االتحاد الجمركي .
بنا( عليل يرجى من السادة المدرا( العلم وااليعاز للممتصين بضرورة 
إخطار إفراا صادر من الهيئة العامة للصناعة للمنتج المذكور 

 أعــــــــــــــــاله من خارا دول مجلا التعاون ، ولحين االتفاق على آلية
تنفيذ القرارات المتعلقة بتدابير مكافحة الممارسات الضارة في 

 التجارة الدولية في االتحاد الجمركي .
 م .2016/  11/  1للعلم والعمل بموجبل اعتبارا من 

 م .2016/  11/  6صـدر فـــــــي                       
 مدير عام االدارة العامة للجمارك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016( لسنة  90عليمات جمركية رقم ) ت

بشـنن إصــدارات الحاســي اآللــي وخدمـــات المناولـــة 
ألغــراض التفتيــش الجمركــي لعقــــــــد المزايـــــــدة رقــــــم 

( بشــــنن تطويــــــر 2005-1/2004)أا/ش م/
 وتش يـــــــل وصيانــــة المدمــات المسانــــدة للعمـــل

 الجمركــي بمرافـــق اإلدارة العامــــة للجمــــارك
 مدير عام الجمارك:

ــى الفقــرتين )ا ، ب( مــن المــادة رقــم ) ( مــن قــانون 107اســتناداً إل
( 35، وعلــى المــادة رقــم )2003لســنة  10الجمــارك الموحــد رقــم 
في شنن البيانات واألنيمـة  2003لسنة  30من القرار الوزاري رقم 

، 2015( لسـنة 103حاقًا للتعليمـات الجمركيـة رقـم )الجمركية، وإل
، الصــادرة  2016( لســنة 66، ورقــم )2015( لســنة 124ورقــم )

بشنن تطبيق خدمات المناولة ألغراض التفتيش الجمركي وإصـدارات 
الحاسي اآللي والرسوم المقررة عليها، وفقًا لبنود الئحـة أسـعار عقـد 

( مـن 33،32( الصفحة )8لبند )المزايدة وتعديالتها، واستنادًا إلى ا
 الشروط والمتطلبات العامة لعقد المزايدة. 

وتطبيقـــا لبنـــود عقـــد المزايـــدة وفقـــا ألحكامـــل وشـــروطل، وعمـــاًل علـــى 
االرتقــــا( بمســــتوى المــــدمات بالمنافــــذ الجمركيــــة، ولتطــــوير وميكنــــة 

 اإلجرا(ات الجمركية و أعمال اإلدارة العامة للجمارك . 
ـــذا يرجـــى مـــن الســـادة المـــدرا( العلـــم واإليعـــاز للممتصـــين لـــديهم  ل

 العمل باآلتي:
( مــن إصــدارات الحاســي اآللــي، 5أواًل: يعــدل توصــيل البنــد رقــم )

( الصـــــــــادرة بتـــــــــاريخ 103الـــــــــوارد بالتعليمـــــــــات الجمركيـــــــــة رقـــــــــم )
، من )إصدار شهادة وزن الحمولة لكل من البضائع 29/10/2015

هادة وزن لكل وسيلة نقل الواردة والصادرة للشحنة الواحدة( إلى )ش
على حده(، )شاحنات، حاويات، صـهاريج، هـاخ لوريـات، وانيتـات، 

 والمركبات المحملة بالبضائع، بالمنافذ الجمركية البحرية والبرية(.
ثانيـــًا: يعـــدل توصــــيل البنـــد الثـــاني مــــن خـــدمات المناولـــة ألغــــراض 

ـــــــيش الجمركـــــــي، الـــــــوارد بالتعليمـــــــات الجمركيـــــــة رقـــــــم ) ( 66التفت
، مـــــــــن )الكشـــــــــل والتفتـــــــــيش 01/08/2016ادرة بتـــــــــاريخ الصـــــــــ

علــــــــــى الشــــــــــاحنات أو الصــــــــــهاريج المحملــــــــــة بــــــــــالمواد الســــــــــائبة 
ــــى  والصــــلبوخ مــــن خــــالل اســــتمدام أجهــــزة الكشــــل اإلشــــعاعي( إل
ـــــــة  ـــــــى الشـــــــاحنات أو الصـــــــهاريج المحمل ـــــــيش عل )الكشـــــــل والتفت
ــــالمواد الســــائبة والصــــلبوخ مــــن خــــالل اســــتمدام أجهــــزة الفحــــص  ب
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 سائل التفتيش الجمركي المتاحة و الممتلفة(.أو بني من و 
ــًا: تطبيــق إصــدارات الحاســي اآللــي وخــدمات المناولــة ألغــراض  ثالث
التفتــيش الجمركــي والرســوم المقــررة عليهــا، وفقــاً لبنــود الئحــة أســعار 

 عقد المزايدة وتعديالتها، الوارد بيانها في الجدول التالي:
 أواًل : خدمات إصدارات الحاسي اآللي

 البند التعاقدي الرسم المقرر وصل خدمة اإلصدار ت

1 

الــربط اآللــي مــع المملصــين الجمــركيين  -
مــــن مركــــز المدمــــة بــــاإلدارات الجمركيــــة 
والتــــي تســــهل معالجــــة البيانــــات إلكترونيــــاً 
وإرســـــالها عبـــــر قنـــــوات النيـــــام الجمركـــــي 

 اآللي إلى اإلدارة العامة للجمارك.

د.ك(  0.500)
 خمسمائة فلا

( من 7)البند 
الئحة أسعار 

 اإلصدارات اآللية

2 

إعـــــــــادة إدخـــــــــال معلومـــــــــات البيـــــــــان   -
الجمركــــي أو النمــــاذا أو الشــــهادات مــــن 
ـــــابعين لشـــــركة  ـــــات الت ـــــدخلي البيان ـــــل م قب

 جلوبل كليرنج هاوس سستمز .

د.ك(  2.000)
 دينارين

( من 8البند )
الئحة أسعار 

 اإلصدارات اآللية

3 
ـــــــــت بالمن - افـــــــــذ إصـــــــــدار بيـــــــــان الترانزي

ــــرد إلــــى الــــبالد  ــــة لكــــل بضــــاعة ت الجمركي
 بمقصد العبور.

د.ك(  2.500)
دينارين 

 وخمسمائة فلا

( من 4البند )
الئحة أسعار 

 اإلصدارات اآللية

4 

ــــــــاً  - ــــــــط المملصــــــــين الجمــــــــركيين آلي رب
بالجهـــات الحكوميـــة مـــن مكـــاتبهم أو مـــن 

 مراكز المدمة:
 المقيد )اإلفراجات(. الجمركي البيان 
 شـــهادة(ليكترونيـــة اإل الشـــهادات 

 اإلعفا( الصناعي( نموذا ب.

د.ك(  1.000)
 واحد دينار

د.ك(  1.000)
 واحد دينار

( من 12البند )
الئحة أسعار 

 اإلصدارات اآللية

 توكيل السفر بسيارة كويتية. - 5
د.ك(  2.500)

دينارين 
 وخمسمائة فلا

( من 6.11البند)
الئحة أسعار 

 اإلصدارات اآللية

6 

ن لكــــل وســــيلة نقــــل علــــى شــــهادة الــــوز  -
 حده.

)شــــــاحنات، حاويــــــات، صــــــهاريج، هــــــاخ 
لوريــــات، وانيتــــات، والمركبــــات المحملــــة 
ــــــة البحريــــــة  ــــــذ الجمركي بالبضــــــائع، بالمناف

 والبرية(

د.ك(  5.000)
 خمسة دينار

( من 5البند )
الئحة أسعار 

 اإلصدارات اآللية

خدمة التصوير الضـوئي للمعـامالت مـن  - 7
 مال(.خالل مراكز خدمة الع

د.ك(  0.100)
مائة فلا 
للصفحة 
 الواحدة

( من 11البند )
الئحة أسعار 

 اإلصدارات اآللية

بيـــــــــان تصــــــــــدير مــــــــــن المســــــــــتودعات  - 8
 الجمركية.

د.ك(  2.500)
دينارين 

 وخمسمائة فلا

( 6.13البند )
من الئحة أسعار 
 اإلصدارات اآللية

 نماذا التعهدات . - 9

د.ك(  2.500)
دينارين 
ا وخمسمائة فل
)للنموذا 
 الواحد(

( 6.14البند )
من الئحة أسعار 
 اإلصدارات اآللية

 مالحق التسوية. - 10

د.ك(  2.500)
دينارين 

وخمسمائة فلا 
)للملحق 
 الواحد(

( 6.15البند )
من الئحة أسعار 
 اإلصدارات اآللية

ــــــداع البضــــــاعة فــــــي  - 11 ــــــي إي نمــــــوذا طل
 الممازن الجمركية.

د.ك(  2.500)
دينارين 

 ئة فلاوخمسما

( 6.16البند )
من الئحة أسعار 
 اإلصدارات اآللية

إذن التســـليم لبيـــان وارد المســــتودعات  - 12
 الجمركية.

د.ك(  2.500)
دينارين 

 وخمسمائة فلا

( 6.17البند )
من الئحة أسعار 
 اإلصدارات اآللية

13 
 ( .NOCشهادة عدم الممانعة ) -

)الموافقــــــــة للــــــــوكال( بالبــــــــد( بــــــــإجرا(ات 
ن البـــوالص المجزئـــة لحـــاالت التصـــريح عـــ

د.ك(  2.500)
دينارين 

 وخمسمائة فلا

( 6.18البند )
من الئحة أسعار 
 اإلصدارات اآللية

 الشحن المجمع(.

نمــــــوذا إنهــــــا( اإلجــــــرا(ات الجمركيــــــة  - 14
 للسفن.

د.ك(  2.500)
دينارين 

 وخمسمائة فلا

( 6.19البند )
من الئحة أسعار 
 اإلصدارات اآللية

 
 المناولة ألغراض التفتيش الجمركي ثانياً : خدمات

 البند التعاقدي الرسم المقرر وصل المدمة ت
الترصيص بواسـطة األقفـال اإللكترونيـة  - 1

لإلرسـاليات العــابرة ترانزيــت أو غيرهــا مــن 
اإلرساليات التـي تسـتمدم نفـا المدمـة. 

 )نيام التتبع(

د.ك(  15.000)
 خمسة عشر دينار
لكل وسيلة نقل 

 محملة 

( من 19د )البن
الئحة خدمات 

 المناولة 

تلتزم شركة جلوبال كليرينج هاوس سستمز بالتعاون مع اإلدارة العامة 
للجمارك لتنفيذ وتطبيق المدمات المبينة أعاله على النيام الجمركي 

 اآللي، شريطة التقيد باآلتي:
جاهزية تطبيق خدمات اإلصدارات اآللية من كافة النواحي الفنية  -1

 ائية، على النيام الجمركي اآللي.واإلجر 
جاهزية كافة المستلزمات والمتطلبات الماصة بمدمة الترصيص  -2

بواسطة األقفال اإللكترونية )نيام التتبع( لإلرساليات العابرة ترانزيـت 
ـــة  ـــي تســـتمدم نفـــا المدمـــة، مـــن كاف أو غيرهـــا مـــن اإلرســـاليات الت

 النواحي الفنية والعملية.
كافة المدمات حسبما وردت بالئحة أسعار عقد   االلتزام بنسعار -3

 المزايدة وتعديالتها.
%( المقــررة تعاقـدياً لـإلدارة العامـة للجمــارك 5سـداد نسـبة الـــ ) -4

عن جميع الرسوم المحصلة من قبل الشركة عن إصـدارات الحاسـي 
 اآللي وأعمال المناولة ألغراض التفتيش الجمركي.

فـي الرقابـة علـى أعمـال الشـركة بمـا حق اإلدارة العامة للجمـارك  -5
يضمن التزامها باألسعار وانتيام المدمات بالمنافذ الجمركية، وذلـك 

 ( من عقد المزايدة.26بموجي ما قررتل المادة )
ـــــــــة اإلدارة العامـــــــــة للجمـــــــــارك فـــــــــي توقيـــــــــع الجـــــــــزا(ات  -6 أحقي

المقـــــررة تعاقـــــدياً أو إيقـــــاخ العمـــــل بهـــــذه التعليمـــــات الجمركيـــــة أو 
هــــا متــــى تبــــين لهــــا عــــدم التــــزام الشــــركة بتنفيــــذ التزاماتهــــا أحــــد بنود

 المقررة عليها تعاقديا.
تلتــزم الشــركة المســتثمرة بت ييــر كافــة اللوحــات الماصــة بالئحــة  -7

ـــإلدارة،  األســـعار، المعلنـــة بالمنافـــذ الجمركيـــة والموقـــع اإللكترونـــي ل
فـي هـذه واستبدالها بالئحة األسعار المعدلة وفقـاً للتعـديالت الـواردة 

 التعليمات والمرفق طيل نسمة عنها.  
اعتماد توصـيل بنـود الئحـة أسـعار عقـد المزايـدة، لمـدمات المناولـة 
ألغـــراض التفتـــيش الجمركـــي، وخـــدمات إصـــدارات الحاســـي اآللـــي، 
ـــل نســـمة عنهـــا،  ـــق طي المدرجـــة بالئحـــة األســـعار و تعـــديالتها والمرف

جمركيـة سـابقة تتعـارض وتُل ي أية بنـود واردة فـي تعليمـات أو تعـاميم 
مع مضمون هذه التعليمات، وعلى أن يتم العمل بها بعد مضي شـهر 

 من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية. 
 مدير عام اإلدارة العامة للجمارك

 06/11/2016صدر بتاريخ : 
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 2005/ 2004/  1المزايدة رقم أا / ش م /  عقد الئحة أسعار
اندة للعمل الجمركي لمشروع تطوير و تش يل المدمات المس

 بمرافق اإلدارة العامة للجمارك
وصل   /  نوع البضاعة ت

 المدمة
 السعر وسيلة النقل / الحمولة

البضائع الواردة والمحملة على  1
 شاحنات أو وفي الحاويات

شاحنات أو حاويات 
 15.500KWD قدم 20تعادل 

شاحنات أو حاويات 
 25.000KWD قدم 40تعادل 

2 
لصادرة والمحملة البضائع ا

على شاحنات أو وفي حاويات        
 )كافة أنواع البضائع(

شاحنات أو حاويات 
 KWD  5.000 قدم 20تعادل 

شاحنات أو حاويات 
 KWD 8.000 قدم 40تعادل 

3 

، مواد بنا( على  مواد إنشائية
شكل كتل أو سائبة ، بيوت 
جاهزة ، أنابيي ، الحديد 

اب ، ، أخش واألوعية واأللواح
 الصلبوخ سيارات ، معدات ،

شاحنات أو حاويات 
 15.000KWD قدم 20تعادل 

شاحنات أو حاويات 
 KWD 20.000 قدم 40تعادل 

 KWD 15.000 صهاريج

البضائع العامة الواردة بالطن  4
 KWD  -/150 بالطن )أخرى غير مصنفة(

البضائع الواردة المحملة على  5
 10.000KWD اخ لوري أو وانيته طن 3سيارات ال تزيد عن 

 KWD 15.000 الباص الواحد مرور الباصات بالمنافذ البرية 6

7 
الكشل و التفتيش على 

الحاويات الفارغة من خالل 
 استمدام أجهزة الفحص

 20حاويات تعادل 
   KWD 5.000 قدم

 40حاويات تعادل 
 KWD 8.000 قدم

 KWD 1.000 عن كل سيارة سيارات الصالون 8

9 
البضائع الصادرة والمحملة 
على )وانيت ، هاخ لوري( ،  

 كافة أنواع البضائع

حمولتها ال تزيد عن 
 KWD 2.000 قدم 20حاوية 

 تعتمد من اإلدارة بالواحدة تصنيفات ورسوم أخرى إضافية 10
 ت ليل ونقل العينات من وإلى المناطق الجمركية

ص يرة  ت ليل ونقل العينات 11
 الحجم

أقل من كيلو وزنها 
جرام إلى عشرة كيلو 

 جرام
2.000 KWD 

12 
ت ليل ونقل العينات الكبيرة 
الحجم والتي تستمدم فيها 

 الرافعات الشوكية

  10يفوق  وزنها عن 
 KWD  4.000 كيلوجرام

 التفتيش الجمركي وأعمال المناولة في مستودعات الشحن الجوي

البضائع الواردة في حالة طرد  13
 أو عدة طرود

وزنها ما دون كيلو 
جرام إلى خمسون  

 كيلو جرام
1.000 KWD 

حالة طرد  في البضائع الواردة 14
 أو عدة طرود

وزنها ما بين خمسون 
كيلو جرام إلى 

 خمسمائة كيلوجرام
3.000 KWD 

 خدمات المناولة لتفتيش البضائع المارة ترانزيت

البضائع المحملة علي  15
 شاحنات أو حاويات.

تعادل ذات حمولة 
 KWD 5.000 ( قدم20)

البضائع المحملة علي   16
 شاحنات أو حاويات.

ذات حمولة تعادل 
 KWD 8.000 ( قدم40)

 خدمات المناولة و النقل 

17 
نقل حموالت الشاحنات 

 والسيارات بالمراكز الحدودية
 البرية 

شاحنة أو حاوية بني 
 25.000KWD حجم

18 

إعادة التفتيش )في حال تنزيل 
ضاعة على منصة التنزيل ثم الب

إعادتها مرة أخرى ألي سبي  
كان إلى المستودع ثم إعادة 

حسي الوسيلة أو 
الحمولة المذكورة في 
البند المضاخ آلية 

 الرسوم

15% 
 حسي البنود

 من المستودع في نهاية األمر(

19 

الترصيص بواسطة األقفال 
اإللكترونية لإلرساليات العابرة 

 ترانزيت أو غيرها من
اإلرساليات التي تستمدم نفا 

 المدمة

        KWD15,0 وسيلة النقل الواحدة 

قـدم يجـي أن ال  20الشاحنات التـي تعـادل حمولـة حاويـة قيـاس  -
 م. 6يزيد طولها عن 

قـــدم هـــي التـــي يزيــــد  40الشـــاحنات التـــي تعـــادل حمولـــة قيــــاس  -
 م . 6طولها عن 

تين أو أكثـر تحسـي  في حالة الشـاحنات التـي تـرد بقـاطرة ومقطـور  -
 كل مقطورة كل على حدة.

معيار سعر  اإلصدار / وصل المدمة ت
 السعر المدمة/اإلصدار

المنافيست  المنافيست للسفن إصدارات 1
 KWD 25.000 الواحد

المنافيست  المنافيست للشاحنات إصدارات 2
 KWD 2.500 الواحد

المنافيست  المنافيست للطائرة إصدار 3
 KWD 15.000 الواحد

 KWD 2.500 البيان الواحدة إصدار البيانات الجمركية 4

على  نقل الوزن لكل وسيلة شهادة 5
 KWD  5.000 الشهادة الواحدة حده 

6 
جميع أنواع الشهادات والبيانات 
واألذونات واإلصدارات اآللية 

 )األخرى( 
 KWD 2.500 الشهادة الواحدة

 KWD 2.500 ان الواحدالبي إصدار بيان التصفية الفورية   6.1

إصدار نموذا التسليم المباشر  6.2
 KWD 2.500 النموذا الواحد للمستودعات الجمركية  

 KWD 2.500 اإلذن الواحد إصدار إذن التسليم  6.3
 KWD 2.500 اإلصدار الواحد                               إصدار ملحق المنافيست 6.4
 KWD 2.500 الكرت الواحد                               إصدار كرت خروا الشاحنات 6.5
 KWD 2.500 النموذا الواحد                             إصدار نموذا تفتيش الباخرة 6.6
 KWD 2.500 اإليصال الواحد                            إصدار إيصال مسافر/ طرد بريدي 6.7

إصدار نموذا طلي اإلعفا(  6.8
 KWD 2.500 النموذا الواحد                             وذا ب()نم

إصدار نموذا إشعار بالرسوم  6.9
 KWD 2.500 النموذا الواحد                             المطلوبة للدول األعضا(

إصدار شهادة النقص النهائية  6.10
 KWD 2.500 الشهادة الواحدة للبضائع

 KWD 2.500 التوكيل الواحد  رة كويتية توكيل للسفر بسيا 6.11

6.12 
)البطاقة  الميكانيكية الشهادة

الجمركية الموحدة( عن كل مركبة 
 أو معدة على حدة

 KWD 2.500 الشهادة الواحدة 

بيان تصدير من المستودعات  6.13
 KWD 2.500 البيان الواحد الجمركية

  KWD 2.500 النموذا الواحد نماذا التعهدات 6.14
 KWD 2.500 الملحق الواحد مالحق التسوية 6.15

نموذا طلي إيداع البضاعة في  6.16
  KWD 2.500 النموذا الواحد الممازن الجمركية

إذن التسليم لبيان وارد  6.17
 KWD 2.500 اإلذن الواحد المستودعات

 KWD 2.500 الشهادة الواحدة  ( NOC) شهادة عدم الممانعة 6.18

ها( اإلجرا(ات الجمركية نموذا إن 6.19
  KWD 2.500 النموذا الواحد للسفن

7 
طباعة بيان جمركي يصدر عن 

طريق الربط اآللي مع المملصين 
الجمركيين من مكاتبهم أو من 

 KWD 0.500 البيان الواحد
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  مركز المدمة باإلدارات الجمركية

8 

 إدخال أو إعادة إدخال معلومات
 أو النماذا أو  البيان الجمركي

من قبل مدخلي  الشهادات
 جلوبل البيانات التابعين لشركة

 سستمز  هاوس كليرنج

 KWD 2.000 البيان الواحد

 معلومات خدمة إدخال 8.1
 البري   المنافيست

المنافيست 
    KWD  2.000 الواحد

9 

السفن بمينا(  منافيست إصدارات
الدوحة فقط التي تقل مجموع 

 كيلو  50000أوزان حمولتها عن 
امل خدمة ترجمة وإدخال ش

  المنافيست وطباعة

المنافيست 
 KWD 14.000 الواحد

10 
المسح الضوئي لمرفقات بيان 
المقاصة اإللكترونية من خالل 
 مراكز المدمة باإلدارات الجمركية

  KWD 1.000 البيان الواحد

خدمات للتصوير الضوئي من  11
 KWD  0.100 الورقة الواحدة خالل مراكز خدمة العمال( 

12 
 ربط المملصين الجمركيين آلياً 

بالجهات الحكومية من مكاتبهم 
 أو من مراكز المدمة

 الجمركي البيان
الواحد  المقيد

 )اإلفراجات(
1.000 KWD  

اإلعفا(  شهادة
 الصناعي الواحدة
 )نموذا ب(

1.000 KWD  

)مالحيـة : ال توجـد أســعار أخـرى غيـر األســعار المعلنـة وفقـا للبنــود  
أعاله ، لالستفسارات و الشكاوى يرجى مراجعة إدارة فريق لمذكورة ا

داخلي  24955000هاتـل رقم :  -المدمات العامة  –المشروع 
(5647 ، )www.customs.gov.kw 
 

 األمانة العامة لألوقاخ
 إعالن 
 (2017-12/2016عن طرح الممارســــة رقـــــم )  

بشنن خدمات صيانة أمن المعلومات وكشل الث رات األمنية في 
 لألوقاخ األمانة العامة 

-12/2016تعلـن األمانـة العامـة لألوقــاخ عـن الممارســـــة رقـــــــم )  
بشـــان توريـــد وتركيـــي خادمـــات مركزيـــة وملحقاتهـــا باألمانـــة  (2017

والعامـة   العامة لألوقاخ وذلـك طبقـا للمواصـفات والشـروط الماصـة
الــواردة فــي وثــائق الممارســة مــن مقــر األمانــة العامــة لألوقــاخ منطقــة 

  -اإلدارة الماليــة -شــارع حمــود الرقبــة الــدور الثــاني  6الدســمة / ق 
وذلــك أثنــا( مواعيــد العمــل الرســمية اعتبــارا مــن  -قســم المشــتريات 

 75.000مقابل رسم مقداره ) 13/11/2016يوم االحد الموافق 
 يرد وعلى أن تقدم العطا(ات باألمانة العامة لألوقـاخ قبـل د.ك (  ال

 .1/12/2016الساعة الواحدة ظهرا من يوم المميا الموافق 
% ( مــن قيمــة العطــا( 2هــذا وتبلــ  الكفالــة األوليــة لهــذا العطــا( )   

 وينب ي أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطا(.
رجـى اصـطحاب فعلى من يرغي في الحصـول علـى كراسـة الشـروط ي

 المستندات اآلتية :
 . صورة من شهادة السجل التجاري 

 . صورة من شهادة القيد ب رفة تجارة وصناعة الكويت 
 . صورة من إيصال التسجيل لدى لجنة المناقصات المركزية 
  صورة من شهادة دعم العمالة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-2016/  14إعالن عــــن طرح الممارســــة رقـــــم )  

يذ الحملة اإلعالمية للملتقى الوقفي ( بشـــان تنف2017
 الثالث والعشرين لألمانة العامة لألوقاخ

/  14تعلن األمانة العامة لألوقاخ عن طرح الممارســــة رقـــــم )  
( بشـــان تنفيذ الحملة االعالمية للملتقى الوقفي 2016-2017

الثالث والعشرين لألمانة العامة لألوقاخ  وذلك طبقا للمواصفات 
والشروط الماصة  والعامة الواردة في وثائق الممارسة من مقر األمانة 

شارع حمود الرقبة  الدور  6العامة لألوقاخ منطقة الدسمة / ق 
وذلك أثنا( مواعيد  -قسم المشتريات   -اإلدارة المالية -الثاني 

 8/11/2016العمل الرسمية اعتبارا من يوم الثالثا(  الموافق 
د.ك (  ال يرد وعلى أن تقدم  75.000ه )مقابل رسم مقدار 

العطا(ات باألمانة العامة لألوقاخ قبل الساعة الواحدة ظهرا من  يوم 
 .24/11/2016االحد الموافق 

هذا وسيعقد اجتماع تمهيدي بين الشركات  يوم االحد 
صباحا بمقر االمانة  10بتمام   الساعة  20/11/2016الموافق

 العامة لألوقاخ  
% ( من قيمة العطا( 2  الكفالة األولية لهذا العطا( )  هذا وتبل

 وينب ي أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطا(.
فعلى من يرغي في الحصول على كراسة الشروط يرجى اصطحاب 

 المستندات اآلتية :
 صورة من شهادة السجل التجاري . -
 صورة من شهادة القيد ب رفة تجارة وصناعة الكويت . -
 من إيصال التسجيل لدى لجنة المناقصات المركزية . صورة -
 صورة من شهادة دعم العمالة  -
 

 المركز الوطني لتطوير التعليم
 إعالن
 (2/2016/2017عن طرح ممارسة رقم )م م 

ــــتعليم  ــــوطني لتطــــوير ال ــــاقصات  -المــــركز ال بعــــد موافــــقة لجــــنة المن
رخ فــــــــــي ( المـــــــــــؤ 74/2016المركزيـــــــــة فــــــــــي إجتماعهــــــــــا رقــــــــــم  )

ـــارسة   -  24/10/2016 يعـــلن عــن رغـــبتل فــي إعــادة طـــرح الممـــــ
( لتوريـــد وتركيـــي وتشـــ يل 2017 - 2016/  2عالــــيل رقــــم )م م 

 المرحلة األولى من منيومة التوثيق واألرشفة. 
على الشركات الراغبة في المشاركة مراجعة المركز الوطني لتطوير 

 31ين( بمنطقة شرق، الدور برا سنابل )وقل البابط -التعليم 
)خلل المستشفى األميري(، خالل أوقات الدوام الرسمي للحصول 

د.ك( فقط خمسة  -/75على وثائق الممارسة مقابل رسم قدره )

http://www.customs.gov.kw/
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وسبعون دينارًا كويتيًا غير قابل للرد )على شكل طوابع وزارة المالية 
أيام  ال نقد( على أن يتم تسليم العطا(ات في موعد أقصاه سبعة  -

 عمل من تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.  .  
 الشروط العامة

 يشترط في من يتقدم بعطا( في هذه الممارسة ما يلي:
أن يقدم بطاقة إثبات مورد خاصة للمركز الوطني لتطوير التعليم  -1

حين شرا( وثائق الممارسة، أو في حال عدم التسجيل في قائمة 
سمي يطلي فيل التسجيل في القائمة موردي المركز أن يقدم كتاب ر 

مع إرفاق نسخ شهادات التنهيل سارية )شهادة التسجيل في غرفة 
 -شهادة تسجيل في لجنة المناقصات المركزية  -التجارة والصناعة 

شهادة  -شهادة نسبة العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية 
 تسجيل في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات(.

ــــاجراً  أن -2 ومقيــــداً فــــي  -فــــرداً كــــان أم شــــركة  -يكــــون كويتيــــاً ت
السجل التجاري ومسجاًل لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت ويراعـى 
أن يكون تاريخ شهادة القيد فـي السـجل ولـدى غرفـة تجـارة وصـناعة 
الكويت معاصرًا لتاريخ الممارسة، ويجـوز أن يكـون أجنبيـًا بشـرط ان 

ــل شــريك أو وكيــل كــوي تي بعقــد رســمي موثــق وطبقــاً لألنيمــة يكــون ل
 المعمول بها في الكويت.

أن يقدم تعهد أن ال يكون عضواً في لجنة المناقصات المركزية،  -3
 وليا موظفاُ في المركز الوطني لتطوير التعليم.

أن يكون مقدم العطا( قد سبق لل توريد وتركيي نفا نوعية  -4
الكويت، وأن التجهيزات والمعدات واألجهزة موضوع العطا( في 

 يذكر ذلك في العطا( المقدم منل. 
على مقدم العطا( أن يبين عنوانل في دولة الكويت، وتعتبر  -5

جميع المراسالت واإلخطارات واإلعالنات القضائية التي توجل إليل 
في هذا العنوان بمثابتل إعالن صحيح، وتعتبر كافة المكاتبات 

افة القانونية، وعليل أن المرسلة إليل بمثابة إعالن قانوني سليم لك
يمطر المركز الوطني لتطوير التعليم كتابًة بكل ت يير يحصل في هذا 
العنوان، بشرط أن يكون داخل دولة الكويت، وفي حالة عدم 
 اإلخطار يكون اإلعالن الثابت لدى المركز هو الواجي اإلعتداد بل.

ل  أن يتقدم مقدم العطا( بشهادة تفيد برا(ة ذمتل من أيل مبا -6
 مستحقة للمركز أو أية جهة حكومية أخرى.

أن يتقدم مقدم العطا( بشهادة تسجيلل لدى الجهاز المركزي  -7
، متضمنًا االختصاص المطلوب 2016لتكنولوجيا المعلومات لعام 

للقيام بنعمال هذه الممارسة. باإلضافة إلى شهادة إثبات نسبة 
 العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية.

 مدير عام المـركز الـوطني لتطـوير الـتعليم                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن 
 (2016/2017-4عن طرح الممارسة رقم )م م 

 لتوريد وتش يل  الحاسبات والشبكات لمبنى المركز في برا السنابل
ــــتعليم  ــــوطني لتطــــوير ال ــــاقصات  -المــــركز ال بعــــد موافــــقة لجــــنة المن

( المـــــــــــؤرخ فــــــــــي 61/2016)  المركزيـــــــــة فــــــــــي اجتماعهــــــــــا رقــــــــــم

يعـلن عن رغـبتل في طـرح الممــــــارسة عالـيل رقــم   -  27/7/2016
الحاســبات والشــبكات  لتوريــد وتشــ يل( 2017 - 2016/ 4)م م 

 لمبنى المركز في برا السنابل. 
علــى الشــركات الراغبــة فــي المشــاركة مراجعــة المركــز الــوطني لتطــوير 

 31البـــابطين( بمنطقـــة شـــرق، الـــدور بـــرا ســـنابل )وقـــل  -التعلـــيم 
)خلل المستشفى األميري(، خالل أوقات الدوام الرسمي للحصـول 

د.ك( فقــط خمســة  -/75علــى وثــائق الممارســة مقابــل رســم قــدره )
وسبعون دينارًا كويتيًا غير قابـل للـرد )علـى شـكل طوابـع وزارة الماليـة 

اه سبعة  أيام ال نقدًا( على أن يتم تسليم العطا(ات في موعد أقص -
 عمل من تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية. 

 الشروط العامة
 يشترط في من يتقدم بعطا( في هذه الممارسة ما يلي:

أن يقدم بطاقة إثبات مـورد خاصـة للمركـز الـوطني لتطـوير التعلـيم -1
ــائق الممارســة، أو فــي حــال عــدم التســجيل فــي قائمــة  حــين شــرا( وث

اب رسمي يطلي فيل التسجيل فـي القائمـة موردي المركز أن يقدم كت
مـع ارفـاق نسـخ شـهادات التنهيـل سـارية )شـهادة التسـجيل فـي غرفـة 

 -شهادة تسجيل في لجنة المناقصات المركزية  -التجارة والصناعة 
شــهادة  -شــهادة نســبة العمالــة الوطنيــة فــي الجهــات غيــر الحكوميــة 

 .تسجيل في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات(
ومقيداً في السـجل  -فرداً كان أم شركة  -أن يكون كويتياً تاجراً -2

التجـــاري ومســـجاًل لـــدى غرفـــة تجـــارة وصـــناعة الكويـــت ويراعـــى أن 
يكــون تــاريخ شــهادة القيــد فــي الســجل ولــدى غرفــة تجــارة وصــناعة 
الكويت معاصرًا لتاريخ الممارسة، ويجـوز أن يكـون أجنبيـًا بشـرط أن 

ــل شــريك أو وكيــل كــويتي بعقــد رســمي موثــق وطبقــاً لألنيمــة   يكــون ل
 المعمول بها في الكويت.

أن يقدم تعهدا أن ال يكون عضواً في لجنة المناقصات المركزية، -3
 وليا موظفاً في المركز الوطني لتطوير التعليم.

أن يكــون مقــدم العطــا( قــد ســبق لــل توريــد وتركيــي نفــا نوعيـــة -4
( فــي الكويـــت، وأن التجهيــزات والمعــدات واألجهــزة موضـــوع العطــا

 يذكر ذلك في العطا( المقدم منل. 
على مقدم العطا( أن يبين عنوانل في دولة الكويت، وتعتبر جميع -5

المراسالت واإلخطارات واإلعالنات القضائية التي توجل إليل في هذا 
العنــوان بمثابــة إعــالن صــحيح، وتعتبــر كافــة المكاتبــات المرســلة إليــل 

م لكافــة القانونيــة، وعليــل أن يمطــر المركــز بمثابــة إعــالن قــانوني ســلي
الـــوطني لتطـــوير التعلـــيم كتابـــًة بكـــل ت ييـــر يحصـــل فـــي هـــذا العنـــوان، 
بشرط أن يكون داخل دولة الكويت، وفي حالة عدم اإلخطـار يكـون 

 اإلعالن الثابت لدى المركز هو الواجي اإلعتداد بل.
مبـــال   أن يتقـــدم مقـــدم العطـــا( بشـــهادة تفيـــد بـــرا(ة ذمتـــل مـــن أيـــل-6

 مستحقة للمركز أو أية جهة حكومية أخرى.
أن يتقــدم مقــدم العطــا( بشــهادة تســجيلل لــدى الجهــاز المركــزي -7

، متضـمنًا االختصـاص المطلـوب 2016لتكنولوجيا المعلومـات لعـام 
للقيـــام بنعمـــال هـــذه الممارســـة. باإلضـــافة إلـــى شـــهادة إثبـــات نســـبة 

 العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية.
 مدير عام المـركز الـوطني لتطـوير الـتعليم                               
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 إعالن
 (6/2016/2017عن طرح ممارسة رقم )م م 

 لتوريد وتش يل البرمجيات الجاهزة لمبنى العمرية
بعـد موافـقة لجـنة المنـاقصات  -المـركز الـوطني لتطـوير الـتعليم 

( المـؤرخ في 74/2016المركزية في اجتماعها رقـم  )
يعـلن عن رغـبتل في إعادة طـرح الممــــــارسة   -  24/10/2016

( لتوريد وتش يل البرمجيات 2017 - 2016/  6عالـيل رقـم )م م 
 الجاهزة لمبنى العمرية. 

على الشركات الراغبة في المشاركة مراجعة المركز الوطني لتطوير 
 31طقة شرق، الدور برا سنابل )وقل البابطين( بمن -التعليم 

)خلل المستشفى األميري(، خالل أوقات الدوام الرسمي للحصول 
د.ك( فقط خمسة  -/75على وثائق الممارسة مقابل رسم قدره )

وسبعون دينارًا كويتيًا غير قابل للرد )على شكل طوابع وزارة المالية 
ال نقد( على أن يتم تسليم العطا(ات في موعد أقصاه سبعة  أيام  –
 مل من تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.  .  ع

 الشروط العامة
 يشترط في من يتقدم بعطا( في هذه الممارسة ما يلي:

.أن يقدم بطاقة إثبات مورد خاصة للمركز الوطني لتطوير التعليم 1
حين شرا( وثائق الممارسة، أو في حال عدم التسجيل في قائمة 

طلي فيل التسجيل في القائمة موردي المركز أن يقدم كتاب رسمي ي
مع إرفاق نسخ شهادات التنهيل سارية )شهادة التسجيل في غرفة 

 -شهادة تسجيل في لجنة المناقصات المركزية  -التجارة والصناعة 
شهادة  –شهادة نسبة العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية 

 تسجيل في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات(.
ومقيدًا في السجل  -فردًا كان أم شركة  -ون كويتيًا تاجرًا .أن يك2

التجاري ومسجاًل لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت ويراعى أن 
يكون تاريخ شهادة القيد في السجل ولدى غرفة تجارة وصناعة 
الكويت معاصرًا لتاريخ الممارسة، ويجوز أن يكون أجنبيًا بشرط أن 

بعقد رسمي موثق وطبقًا لألنيمة يكون لل شريك أو وكيل كويتي 
 المعمول بها في الكويت.

أن يقدم تعهد أن ال يكون عضوًا في لجنة المناقصات المركزية، 3.
 وليا موظفاً في المركز الوطني لتطوير التعليم.

.أن يكون مقدم العطا( قد سبق لل توريد وتركيي نفا نوعية 4
الكويت، وأن  التجهيزات والمعدات واألجهزة موضوع العطا( في

 يذكر ذلك في العطا( المقدم منل. 
على مقدم العطا( أن يبين عنوانل في دولة الكويت، وتعتبر جميع 5.

المراسالت واإلخطارات واإلعالنات القضائية التي توجل إليل في هذا 
العنوان بمثابتل إعالن صحيح، وتعتبر كافة المكاتبات المرسلة إليل 

لكافة القانونية، وعليل أن يمطر المركز  بمثابة إعالن قانوني سليم
الوطني لتطوير التعليم كتابًة بكل ت يير يحصل في هذا العنوان، 
بشرط أن يكون داخل دولة الكويت، وفي حالة عدم اإلخطار يكون 

 اإلعالن الثابت لدى المركز هو الواجي اإلعتداد بل.
ل مبال  أن يتقدم مقدم العطا( بشهادة تفيد برا(ة ذمتل من أي6.

 مستحقة للمركز أو أية جهة حكومية أخرى.
أن يتقدم مقدم العطا( بشهادة تسجيلل لدى الجهاز المركزي 7.

، متضمنًا االختصاص المطلوب 2016لتكنولوجيا المعلومات لعام 
للقيام بنعمال هذه الممارسة. باإلضافة إلى شهادة إثبات نسبة 

 العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية
 .مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
 (13/2016/2017عن طرح ممارسة رقم )م م 

 لصيانة برامج و أجهزة الحاسبات الرئيسية و ملحقاتها في مراكز البيانات
بعـد موافـقة لجـنة المنـاقصات  -المـركز الـوطني لتطـوير الـتعليم 

ؤرخ في ( المـ74/2016المركزية في إجتماعها رقـم  )
يعـلن عن رغـبتل في إعادة طـرح الممــــــارسة   -  24/10/2016

( لصيانة برامج و أجهزة 2017 - 2016/  13عالـيل رقـم )م م 
 الحاسبات الرئيسية و ملحقاتها في مراكز البيانات. 

على الشركات الراغبة في المشاركة مراجعة المركز الوطني لتطوير 
 31البابطين( بمنطقة شرق، الدور  برا سنابل )وقل -التعليم 

)خلل المستشفى األميري(، خالل أوقات الدوام الرسمي للحصول 
د.ك( فقط خمسة  -/75على وثائق الممارسة مقابل رسم قدره )

وسبعون دينارًا كويتيًا غير قابل للرد )على شكل طوابع وزارة المالية 
ه سبعة  أيام ال نقد( على أن يتم تسليم العطا(ات في موعد أقصا –

 عمل من تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.  .  
 الشروط العامة

 يشترط في من يتقدم بعطا( في هذه الممارسة ما يلي:
.أن يقدم بطاقة إثبات مورد خاصة للمركز الوطني لتطوير التعليم 1

حين شرا( وثائق الممارسة، أو في حال عدم التسجيل في قائمة 
دم كتاب رسمي يطلي فيل التسجيل في القائمة موردي المركز أن يق

مع إرفاق نسخ شهادات التنهيل سارية )شهادة التسجيل في غرفة 
 -شهادة تسجيل في لجنة المناقصات المركزية  -التجارة والصناعة 

شهادة  –شهادة نسبة العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية 
 ومات(.تسجيل في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعل

ومقيدًا في السجل  -فردًا كان أم شركة  -.أن يكون كويتيًا تاجرًا 2
التجاري ومسجاًل لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت ويراعى أن 
يكون تاريخ شهادة القيد في السجل ولدى غرفة تجارة وصناعة 
الكويت معاصرًا لتاريخ الممارسة، ويجوز أن يكون أجنبيًا بشرط أن 

أو وكيل كويتي بعقد رسمي موثق وطبقًا لألنيمة يكون لل شريك 
 المعمول بها في الكويت.

أن يقدم تعهد أن ال يكون عضوًا في لجنة المناقصات المركزية، 3.
 وليا موظفاً في المركز الوطني لتطوير التعليم.

أن يكون مقدم العطا( قد سبق لل توريد وتركيي نفا نوعية 4.
وضوع العطا( في الكويت، وأن التجهيزات والمعدات واألجهزة م
 يذكر ذلك في العطا( المقدم منل. 

.على مقدم العطا( أن يبين عنوانل في دولة الكويت، وتعتبر جميع 5
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المراسالت واإلخطارات واإلعالنات القضائية التي توجل إليل في هذا 
العنوان بمثابتل إعالن صحيح، وتعتبر كافة المكاتبات المرسلة إليل 

ن قانوني سليم لكافة القانونية، وعليل أن يمطر المركز بمثابة إعال
الوطني لتطوير التعليم كتابًة بكل ت يير يحصل في هذا العنوان، 
بشرط أن يكون داخل دولة الكويت، وفي حالة عدم اإلخطار يكون 

 اإلعالن الثابت لدى المركز هو الواجي اإلعتداد بل.
ا(ة ذمتل من أيل مبال  أن يتقدم مقدم العطا( بشهادة تفيد بر 6.

 مستحقة للمركز أو أية جهة حكومية أخرى.
أن يتقدم مقدم العطا( بشهادة تسجيلل لدى الجهاز المركزي 7.

، متضمنًا االختصاص المطلوب 2016لتكنولوجيا المعلومات لعام 
للقيام بنعمال هذه الممارسة. باإلضافة إلى شهادة إثبات نسبة 

 غير الحكومية. العمالة الوطنية في الجهات
 مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (15/2016/2017عن طرح ممارسة رقم )م م 

لتوريد وتش يل منيومة التراسل االلكتروني وميكنة 
 التدفق المستندي

ــــتعليم  ــــوطني لتطــــوير ال ــــاقصات  -المــــركز ال بعــــد موافــــقة لجــــنة المن
لمـــــــــــؤرخ فــــــــــي ( ا74/2016المركزيـــــــــة فــــــــــي اجتماعهــــــــــا رقــــــــــم  )

ـــارسة   -  24/10/2016 يعـــلن عــن رغـــبتل فــي إعــادة طـــرح الممـــــ
ـــيل رقـــم )م م  ( لتوريــد وتشــ يل منيومــة 2017 - 2016/  15عال

 التراسل االلكتروني وميكنة التدفق المستندي. 
علــى الشــركات الراغبــة فــي المشــاركة مراجعــة المركــز الــوطني لتطــوير 

 31لبـــابطين( بمنطقـــة شـــرق، الـــدور بـــرا ســـنابل )وقـــل ا -التعلـــيم 
)خلل المستشفى األميري(، خالل أوقات الدوام الرسمي للحصـول 

د.ك( فقــط خمســة  -/75علــى وثــائق الممارســة مقابــل رســم قــدره )
وسبعون دينار كويتي غير قابـل للـرد )علـى شـكل طوابـع وزارة الماليـة 

أيـام   ال نقد( على أن يتم تسليم العطا(ات في موعد أقصاه سـبعة -
 عمل من تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.  .

 الشروط العامة
 يشترط في من يتقدم بعطا( في هذه الممارسة ما يلي:

أن يقدم بطاقة إثبات مورد خاصة للمركز الوطني لتطوير التعليم -1
حين شرا( وثائق الممارسة، أو في حال عدم التسجيل في قائمة 

مي يطلي فيل التسجيل في القائمة موردي المركز أن يقدم كتاب رس
مع ارفاق نسخ شهادات التنهيل سارية )شهادة التسجيل في غرفة 

 -شهادة تسجيل في لجنة المناقصات المركزية  -التجارة والصناعة 
شهادة  -شهادة نسبة العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية 

 تسجيل في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات(.
ومقيدًا في السجل  -فردًا كان أم شركة  -يكون كويتيًا تاجراً أن -2

التجاري ومسجاًل لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت ويراعى أن 
يكون تاريخ شهادة القيد في السجل ولدى غرفة تجارة وصناعة 
الكويت معاصرًا لتاريخ الممارسة، ويجوز أن يكون أجنبيًا بشرط ان 

ي بعقد رسمي موثق وطبقًا لألنيمة يكون لل شريك أو وكيل كويت

 المعمول بها في الكويت.
أن يقدم تعهد أن ال يكون عضوًا في لجنة المناقصات المركزية، -3

 وليا موظفاً في المركز الوطني لتطوير التعليم.
أن يكون مقدم العطا( قد سبق لل توريد وتركيي نفا نوعية -4

لكويت، وأن التجهيزات والمعدات واألجهزة موضوع العطا( في ا
 يذكر ذلك في العطا( المقدم منل.

على مقدم العطا( أن يبين عنوانل في دولة الكويت، وتعتبر جميع -5
المراسالت واإلخطارات واإلعالنات القضائية التي توجل إليل في هذا 
العنوان بمثابتل إعالن صحيح، وتعتبر كافة المكاتبات المرسلة إليل 

ة القانونية، وعليل أن يمطر المركز بمثابة إعالن قانوني سليم لكاف
الوطني لتطوير التعليم كتابًة بكل ت يير يحصل في هذا العنوان، 
بشرط أن يكون داخل دولة الكويت، وفي حالة عدم اإلخطار يكون 

 اإلعالن الثابت لدى المركز هو الواجي اإلعتداد بل.
 أن يتقدم مقدم العطا( بشهادة تفيد برا(ة ذمتل من أيل مبال -6

 مستحقة للمركز أو أية جهة حكومية أخرى.
أن يتقدم مقدم العطا( بشهادة تسجيلل لدى الجهاز المركزي -7

، متضمنًا االختصاص المطلوب 2016لتكنولوجيا المعلومات لعام 
للقيام بنعمال هذه الممارسة. باإلضافة إلى شهادة إثبات نسبة 

 العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية.
 مدير عام المـركز الـوطني لتطـوير الـتعليم                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
 (18/2016/2017عن طرح ممارسة رقم )م م 

 لعمل دعاية وإعالن للمركز
بعـد موافـقة لجـنة المنـاقصات  -المـركز الـوطني لتطـوير الـتعليم 

( المـؤرخ في 74/2016المركزية في إجتماعها رقـم  )
يعـلن عن رغـبتل في إعادة طـرح الممــــــارسة   -  24/10/2016

( لعمل دعاية وإعالن 2017 - 2016/  18عالـيل رقـم )م م 
 للمركز. 

على الشركات الراغبة في المشاركة مراجعة المركز الوطني لتطوير 
 31برا سنابل )وقل البابطين( بمنطقة شرق، الدور  -التعليم 

قات الدوام الرسمي للحصول )خلل المستشفى األميري(، خالل أو 
د.ك( فقط خمسة  -/75على وثائق الممارسة مقابل رسم قدره )

وسبعون دينارا كويتيا غير قابل للرد )على شكل طوابع وزارة المالية 
ال نقد( على أن يتم تسليم العطا(ات في موعد أقصاه سبعة  أيام  -

 عمل من تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.  .  
 العامة الشروط

 يشترط في من يتقدم بعطا( في هذه الممارسة ما يلي:
أن يقدم بطاقة إثبات مورد خاصة للمركز الوطني لتطوير التعليم -1

حين شرا( وثائق الممارسة، أو في حال عدم التسجيل في قائمة 
موردي المركز أن يقدم كتابا رسميا يطلي فيل التسجيل في القائمة 

هيل سارية )شهادة التسجيل في غرفة مع ارفاق نسخ شهادات التن
 -شهادة تسجيل في لجنة المناقصات المركزية  -التجارة والصناعة 
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شهادة  -شهادة نسبة العمالة الوطنية في الجهات ال ير حكومية 
 تسجيل في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات(.

سجل ومقيدًا في ال -فردًا كان أم شركة  -أن يكون كويتيًا تاجراً -2
التجاري ومسجاًل لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت ويراعى أن 
يكون تاريخ شهادة القيد في السجل ولدى غرفة تجارة وصناعة 
الكويت معاصرًا لتاريخ الممارسة، ويجوز أن يكون أجنبيًا بشرط ان 
يكون لل شريك أو وكيل كويتي بعقد رسمي موثق وطبقًا لألنيمة 

 المعمول بها في الكويت.
أن يقدم تعهدا أن ال يكون عضوًا في لجنة المناقصات المركزية، -3

 وليا موظفاُ في المركز الوطني لتطوير التعليم.
أن يكون مقدم العطا( قد سبق لل توريد وتركيي نفا نوعية -4

التجهيزات والمعدات واألجهزة موضوع العطا( في الكويت، وأن 
 يذكر ذلك في العطا( المقدم منل. 

عطا( أن يبين عنوانل في دولة الكويت، وتعتبر جميع على مقدم ال-5
المراسالت واإلخطارات واإلعالنات القضائية التي توجل إليل في هذا 
العنوان بمثابتل إعالن صحيح، وتعتبر كافة المكاتبات المرسلة إليل 
بمثابة إعالن قانوني سليم لكافة القانونية، وعليل أن يمطر المركز 

يم كتابًة بكل ت يير يحصل في هذا العنوان، الوطني لتطوير التعل
بشرط أن يكون داخل دولة الكويت، وفي حالة عدم اإلخطار يكون 

 اإلعالن الثابت لدى المركز هو الواجي اإلعتداد بل.
أن يتقدم مقدم العطا( بشهادة تفيد برا(ة ذمتل من أيل مبال  -6

 مستحقة للمركز أو أية جهة حكومية أخرى.
العطا( بشهادة تسجيلل لدى الجهاز المركزي أن يتقدم مقدم -7

، متضمنًا االختصاص المطلوب 2016لتكنولوجيا المعلومات لعام 
للقيام بنعمال هذه الممارسة. باإلضافة إلى شهادة إثبات نسبة 

 العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية.
 مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن 

 (10/2016/2017رقم )م م عن طرح الممارسة 
لتوريد وتركيي وتش يل المنيومة المعلوماتية إلدارة 

 وطباعة االختبارات 
بعـد موافـقة لجـنة المنـاقصات  -المـركز الـوطني لتطـوير الـتعليم 

( المـؤرخ في 74/2016المركزية في اجتماعها رقـم )
ــارسة يعـلن عن رغـبتل في إعادة طـرح الممــــ  -  24/10/2016

( لتوريد وتركيي وتش يل 2017 - 2016/  10عالـيل رقـم )م م 
 المنيومة المعلوماتية إلدارة وطباعة االختبارات. 

على الشركات الراغبة في المشاركة مراجعة المركز الوطني لتطوير 
 31برا سنابل )وقل البابطين( بمنطقة شرق، الدور  -التعليم 

أوقات الدوام الرسمي للحصول )خلل المستشفى األميري(، خالل 
د.ك( فقط خمسة  -/75على وثائق الممارسة مقابل رسم قدره )

وسبعون دينارًا كويتيًا غير قابل للرد )على شكل طوابع وزارة المالية 
ال نقدًا ( على أن يتم تسليم العطا(ات في موعد أقصاه سبعة   -

 أيام عمل من تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.  .  
 الشروط العامة

 يشترط في من يتقدم بعطا( في هذه الممارسة ما يلي:
أن يقدم بطاقة إثبات مورد خاصة للمركز الوطني لتطوير التعليم -1

حين شرا( وثائق الممارسة، أو في حال عدم التسجيل في قائمة 
موردي المركز أن يقدم كتاب رسمي يطلي فيل التسجيل في القائمة 

التنهيل سارية )شهادة التسجيل في غرفة  مع ارفاق نسخ شهادات
 -شهادة تسجيل في لجنة المناقصات المركزية  -التجارة والصناعة 

شهادة  -شهادة نسبة العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية 
 تسجيل في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات(.

في السجل ومقيدًا  -فردًا كان أم شركة  -أن يكون كويتيًا تاجراً -2
التجاري ومسجاًل لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت ويراعى أن 
يكون تاريخ شهادة القيد في السجل ولدى غرفة تجارة وصناعة 
الكويت معاصرًا لتاريخ الممارسة، ويجوز أن يكون أجنبيًا بشرط أن 
يكون لل شريك أو وكيل كويتي بعقد رسمي موثق وطبقًا لألنيمة 

 ويت.المعمول بها في الك
أن يقدم تعهدًا أن ال يكون عضوًا في لجنة المناقصات المركزية، -3

 وليا موظفاً في المركز الوطني لتطوير التعليم.
أن يكون مقدم العطا( قد سبق لل توريد وتركيي نفا نوعية -4

التجهيزات والمعدات واألجهزة موضوع العطا( في الكويت، وأن 
 يذكر ذلك في العطا( المقدم منل. 

قدم العطا( أن يبين عنوانل في دولة الكويت، وتعتبر جميع على م-5
المراسالت واإلخطارات واإلعالنات القضائية التي توجل إليل في هذا 
العنوان بمثابتل إعالن صحيح، وتعتبر كافة المكاتبات المرسلة إليل 
بمثابة إعالن قانوني سليم لكافة القانونية، وعليل أن يمطر المركز 

التعليم كتابًة بكل ت يير يحصل في هذا العنوان،  الوطني لتطوير
بشرط أن يكون داخل دولة الكويت، وفي حالة عدم اإلخطار يكون 

 اإلعالن الثابت لدى المركز هو الواجي اإلعتداد بل.
أن يتقدم مقدم العطا( بشهادة تفيد برا(ة ذمتل من أيل مبال  -6

 مستحقة للمركز أو أية جهة حكومية أخرى.
مقدم العطا( بشهادة تسجيلل لدى الجهاز المركزي  أن يتقدم-7

، متضمنًا االختصاص المطلوب 2016لتكنولوجيا المعلومات لعام 
للقيام بنعمال هذه الممارسة. باإلضافة إلى شهادة إثبات نسبة 

 العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية.
 مدير عام المـركز الـوطني لتطـوير الـتعليم
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هيكلة القوى العاملة برنامج إعادة 
 والجهاز التنفيذي للدولة

 اعالن
لعاملة يعلن ـ ديوان المدمة المدنية ـ برنامج اعادة هيكلة القوى ا

عن طرح دراسة استشارية بشنن  والجهاز التنفيذي للدولة
 .المشروعات الص يرة والمتوسطة االحتياجات الماصة لحاضنة 

دة هيكلة القوى العاملة يسر ديوان المدمة المدنية ـ برنامج إعا
والجهاز التنفيذي للدولة عن دعوة الشركات والمكاتي االستشارية 
المتمصصة المسجلة لدى ادارة المستشارين بلجنة اختيار البيوت 
االستشارية لتقديم العروض الفنية والمالية للقيام بالمدمات 
االستشارية للدراسة المذكورة أعاله ، وذلك طبقًا للمتطلبات 

الشروط الفنية المرفقة مع هذه الدعوة ، حيث ترسل العروض و 
 بالل ة العربية بم لفين منفصلين على النحو التالي :

 الم لل االول العروض الفنية:
( CD( قرص صلي )10( عروض فنية مع عدد )10تقديم عدد )

للعرض الفني فقط )بم لل منفصل ومشمع بالشمع األحمر وعليل 
 تم المكتي(.اسم المشروع واسم وخ

 الم لل  الثاني : العروض المالية :
( عروض مالية )بيرخ منفصل مشمع بالشمع 10تقديم عدد )

 األحمر وعليل اسم المشروع واسم وختم المكتي (
 وذلك على العنوان التالي :

السيدة/ مدير ادارة الشئون المالية ـ ديوان المدمة المدنية ـ الدور 
 1074ب ـ شارع المطار ـ ص.ب : الشويخ االداري ـ - الماما

ـ  22051516الكويت. هاتل ) 13011الصفاة  ـ الرمز البريدي 
 22051560( ـ  فاكا رقم 22051525ـ  22051851

كما يجي   17/12/2016على ان يكون يوم االقفال الموافق 
تسليم العروض باليد ولن يقوم الديوان باستالم اي عروض او طرود 

 اي وسيلة اخرى . عبر خطوط الطيران أو
 يراعى  عند اعداد العروض استيفا( االتي :

تفصل العروض الفنية عن العروض المالية في م لفين مستقلين (1
مشمعين بالشمع االحمر ويوضح على كل منهما نوع العرض )فني 

واسم المكتي ونوع أو مالي ( ويكتي على الم لل اسم المشروع 
 .ض خالخ ذلكيستلمك الديوان العرو  ، ولنالعرض

يجي ان تكون جميع المكاتي االستشارية المشاركة بتقديم ( 2
العروض مسجلة لدى ادارة المستشارين ـ لجنة اختيار البيوت 
االستشارية ـ كما يجي على  المكتي االستشاري الرئيسي المدعو 
موافاة ديوان المدمة المدنية بنسما( المكاتي الفرعية المشاركة معل 

وجدت ، وذلك قبل تقديم العروض ليتسنى لنا اتماذ بالمشروع ان 
 االجرا(ات الالزمة وابدا( الراي حولها .

يكون المستشار مسئواًل عن صحة البيانات الواردة بالعرض عن ( 3
الفريق ويحتفظ الديوان بحقل في اتماذ ما يراه مناسبًا تجاه 

 المستشار اذا ما ثبت خالخ ذلك .
مساعدوه بالقوانين والنيم المعمول بها يلتزم المكتي المدعو و ( 4

 بدولة الكويت .
 يتحمل المكتي جميع الضرائي المعمول بها بدولة الكويت .( 5
يجي ان يضم فريق العمل المحدد من المستشار المدعو  ( 6

كويتيين متمصصين يعملون ضمن الفريق مع توضيح ذلك جيدا 
 بالعرض .

ستشارية المدعوة لن تفتح العروض المالية للمكاتي اال( 7
 % في العروض الفنية .70والحاصلة على اقل من 

ان االتعاب االجمالية التي تقدم إلنجاز اعمال ومراحل المشروع ( 8
شاملة كافة المصرفات لفترة وزمن انجاز المشروع وال تطبق الشروط 
الماصة بزيادة نسبة التضمم على األوامر الت ييرية أو االعمال 

 يدة.االضافية والجد
مراعاة التقيد بقرارات مجلا  الوزرا( الممتلفة حول دعم ( 9

وتنشيط الدورة االقتصادية بالبالد والقرارات الوزارية الصادرة 
بمصوص اعطا( األولوية في المشتريات للمنتجات ذات المنشن 
الوطني واألولوية للمقاولين المحليين عن تحضير وسائق المناقصات 

 والممارسات .
المكتي مراجعة ادارة الشئون المالية بالديوان خالل اسبوع  على( 10

من تاريمل اثنا( ساعات الدوام الرسمي وذلك لدفع الرسوم المحددة 
 د.ك. 50لشرا( كراسة الشروط والمواصفات والبال  قيمتها 

سيكون تقييم العروض على اسا التقييم ونسبة التقييم الفني ( 11
 والمالي كالتالي :

 النسبة البند سبةالن البند
التقييم 
 الفني

التقييم  70%
 المالي

30% 

 نسبة التقييم اسا التقييم
 %35 تفهم المشروع والبرنامج الزمني

 %25 الجهد البشري
 %30 السيرة الذاتية
 %10 خبرة المكتي

علمًا بانل قد تحدد موعد االجتماع التمهيدي يوم المميا ( 12
امج اعادة هيكلة القوى العاملة بمبنى برن 1/12/2016الموافق 

ـ مكتي العام  12والجهاز التنفيذي للدولة بمنطقة الرقعي ـ دور 
 المساعد لشئون القوى العاملة للرد على جميع استفسارات المكاتي.
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 بلدية الكويت
 89/2016اعالن رقم 

* تعلـن بلديـة الكويـت عــن بيـع مـواد سـكراب بموقــع حجـز البلديـة أم ــرة 
  . 

 المواد المراد بيعها بالمزاد باليرخ الممتوم وفق البيانات التالية:* بيانات 
 البيان العدد

 مركبات مهملة متنوعة مركبة 250
 معدات ثقيلة متنوعة )رأس تريلة،نساخ،سطحة،لوري،باصات الخ....( مركبة ثقيلة 55
 ...(معدات ثقيلة متنوعة )رأس تريلة،نساخ،سطحة،لوري،باصات الخ. مركبة ثقيلة 50

( مكان استالم كراسة الشروط وعرض المشاركة في المزاد ) بلدية 1
ـــت الرئيســـي ( مكتـــي مـــدير إدارة الشـــئون الماليـــة مـــن تـــاريخ  الكوي

ويتم تسليم الوثائق مقابل رسم  17/11/2016اإلعالن حتى تاريخ 
( دنــانير غيــر قابلــة للــرد تــدفع فــي صــندوق عــن كــل كراســة 5وقــدره)

 بلدية الكويت .
 . 17/11/2016تاريخ المعاينل : من تاريخ النشر حتى تاريخ ( 2

 وقت المعاينة : أثنا( الدوام الرسمي .
 ( مكان استقبال الراغبين في المعاينة.3

 سكراب أم رة . –موقع بلدية الكويت حجز المركبات 
 -( تاريخ ومكان تقديم العروض وفتح المياريل :4

عة العاشـــرة صـــباحا حتـــى تقـــدم العـــروض يـــوم عقـــد المـــزاد مـــن الســـا
 17/11/2016الساعة الواحـدة بعـد اليهـر يـوم الممـيا الموافـق 
ــة الكويــت مبنــى ) إدارة الشــئون الماليــة  الــدور الثــاني (  –لــدى بلدي
 ولن تقبل أي عروض بعد الساعةالواحدة بعداليهر.

**فـتح الميـاريل وعقـد المــزاد بعـد السـاعة الواحــدة بعـد اليهـر يــوم 
لــدى بلديــة الكويــت مبنــى إدارة  17/11/2016ق الممــيا الموافــ
 الدور الثاني . –الشئون المالية 

 **تقديم الشيكات المصدقة باسم بلدية الكويت .
 الستالم كراسة الشروط :

 يرجى االتصال بالسيد/ سعود التورة 
 . 22434979هاتل : 

 مسؤل موقع المعاينل:
 . 99579919السيد/ عبداهلل اليفيري هاتل : 

 
 ير عام البلديةمد

 90/2016إعـــــــــالن رقم 
 تقدم للبلدية صاحي الرخصة التالية :

 مؤسسة مان ديل للمقاوالت العامة للمباني االسم التجاري
 2000789 رقــم القيـد

 ا الفئـــــة
 بطلي ت يير االسم التجاري المذكور إلى االسم التالي :

 ت العامة للمبانيشركة مان ديل للمقاوال االســم التجـاري

وعليل فإن البلدية تناشد من لل أية مطالبات اتجاه المقاول المذكور 
أعاله نيير عقود البنا( المبرمة بينهم ولم تنتل بعد , أو حجوزات 
قضائية لصالحهم بسبي أعمال مقاوالت ممالفة أو مستحقات 
ارة ناشئة عن عقد المقاولة ، أن يقوموا بمراجعة قسم المقاولين بإد

األنيمة الهندسية خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريمل. 
  والبلدية لن تنير بنية مطالبات تقدم لها بعد المدة المقررة.

 مدير عام البلدية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

91/2016إعـــــالن رقم  
* تعلــن بلديــة الكويــت للســادة مــالك المركبــات المهملــة والمحجــوزة 

ومينا( عبداهلل بضرورة مراجعـة بمواقع البلدية لحجز المركبات بنم رة 
ــات بالســرعة القصــوى قبــل اإلعــالن عــن  ــة لإلفــراا عــن المركب البلدي

 190/2008بيعهـــا بـــالمزاد بموجـــي الالئحـــة بـــالقرار الـــوزاري رقـــم 
وفقاً بماجا( بمادتل التاسعة ) يكون للبلدية الحق في ضبط المركبات 

يخ الضــبط وحجزهــا لــديها ويكــون لهــا بعــد مضــي ثالثــة أشــهر مــن تــار 
وعـدم تقـدم صـاحبها الســتردادها وسـداد مسـتحقاتها أن تبيـع المركبــة 

 بالمزاد العلني وتمصم تلك المستحقات من ثمنها(.
وتملـــي البلديـــة مســـئوليتها عـــن حـــدوث أيـــة أضـــرار للمركبـــة أثنـــا(  -

 عملية الرفع أو النقل أو الحجز.

 **مسئول حجز مينا( عبداهلل

 96665557السيد/فيصل العازمي هاتل:
 **مسئول حجز ام رة

  99579919السيد/عبداهلل اليفيري هاتل:
 

 مدير عام البلدية
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 جامعة الكويت
 تعلن جامعة الكويت عن طرح الممارسة القابلة للتجزئة التالية:

 موعد اإلغالق قيمة التنمين االولي سعر البيع الجهة الطالبة الموضوع رقم الممارسة م

 2016/11/29 % من قيمة العطا(2 .د.ك 75 كلية العلوم مستهلكاتتوريد  292/2016-2017 1

 2016/11/29 % من قيمة العطا(2 د.ك. 20  كلية علوم و هندسة الحاسوب توريد أحبار طابعات 433/2016-2017 2

 2016/11/29 % من قيمة العطا(2 .د.ك 75 كلية طي األسنان توريد أجهزة علمية 2017-2016/470 3

 ة الكويت عن طرح الممارسات غير القابلة للتجزئة التالية :تعلن جامع
 موعد اإلغالق قيمة التنمين االولي سعر البيع الجهة الطالبة الموضوع رقم الممارسة م

 توفير أحبار عقد مفتوح  112/2016-2017 1
لجنة تقييم أجهزة وأنيمة 

 الحاسي اآللي
 2016/11/29 د.ك.  600 د.ك.  75

 2016/11/29 د.ك.  100 .د.ك 20 إدارة األبحاث صيانة أجهزة علمية 342/2016-2017 2
 2016/11/29 د.ك.  600 د.ك.  75 إدارة األبحاث صيانة جهاز علمي لمدة عام 2017-2016/359 3
 2016/11/29 د.ك.  600 د.ك.  75 إدارة األبحاث صيانة أجهزة لمدة عام 375/2016-2017 4
 2016/11/29 د.ك.  600 .د.ك 75 إدارة العالقات العامة واإلعالم عالن في الصحلخدمة إ 2017-2016/389 5
 2016/11/29 د.ك.  600 .د.ك 75 كلية الهندسة والبترول توريد و تركيي و تش يل خزانة حفظ ملفات أوتوماتيكية 406/2016-2017 6
 2016/11/29 د.ك.  600 د.ك.  75 لومكلية الع صيانة أجهزة حاسبات و ملحقاتها لمدة عام 2017-2016/420 7
 2016/11/29 د.ك.  600 د.ك.  75 إدارة األبحاث صيانة جهاز علمي 2017-2016/423 8
 2016/11/29 د.ك.  100 .د.ك 20 إدارة المدمات العامة غرخ في فندق 10خدمة حجز  478/2016-2017 9
 2016/11/29 د.ك.  100 د.ك.  20 كلية التربية توريد مستهلكات 480/2016-2017 10
 2016/11/29 د.ك.  100 د.ك.  20 إدارة األبحاث توريد جهاز قياس أمطار 490/2016-2017 11
 2016/11/29 د.ك.  100 د.ك.  20 إدارة األبحاث توريد جهاز قياس نسبة الرطوبة 2017-2016/491 12
 2016/11/29 د.ك.  100 .د.ك 20 سجيلعمادة القبول و الت Call Centerتقديم خدمة  2017-2016/495 13

14 
 ممارسة خارجية

25/2016-2017 
 لمدة سنتين  Minitabتجديد رخص برنامج 

لجنة تقييم أجهزة و أنيمة 
 الحاسي اآللي

 2016/11/29 د.ك.  100 .د.ك 20

15 
 ممارسة خارجية

34/2016-2017 
 تجديد االشتراك في قاعدة معلومات

Medicines Complete  عاملمدة 
 2016/11/29 د.ك.  100 .د.ك 20 مركز العلوم الطبية

16 
 ممارسة خارجية

45/2016-2017 
تجديد االشتراك في قواعد معلومات و مصادر 

 2017إلكترونية لمدة عام 
 2016/11/29 د.ك.  600 .د.ك 75 مركز العلوم الطبية

ــــدوام الرســــمي وذلــــك مــــن إدارة  2016/11/13ويمكــــن الحصــــول علــــى مســــتندات الممارســــات اعتبــــاراً مــــن األحــــد  ــــام التاليــــة أثنــــا( ال واألي
ــــــى ) المشــــــتريات ــــــا( 27) قســــــم شــــــئون المــــــوردين( بمبن ــــــوم الثالث ــــــة وآخــــــر موعــــــد لتقــــــديم العطــــــا(ات هــــــو ي  2016/11/29خ( بالمالدي

ر قابلــــة للــــرد وللجامعــــة ظهــــراً ولــــن يلتفــــت إلــــى العطــــا(ات التــــي تــــرد بعــــد هــــذا الموعــــد مــــع العلــــم أن الرســــوم المــــذكورة غيــــ 12.00الســــاعة 
 الحق في إل ا( الممارسة دون ذكر األسباب.

 وتوضع العطا(ات فى صندوق مكتي األمين العام المساعد للشئون اإلدارية بالمالدية .
 

 مالحية :
صـباحاً   8.00سحي الممارسات للشركات المتمصصة فى هذا المجال على أن تكون مسجلة لدى قسم شئون الموردين بالجامعة من السـاعة

 .2016ظهراً مع احضار كارت التسجيل لعام  12.00وحتى الساعة 
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 لجنة المناقصات المركزية
 تنويل

  RFP – 2036351  -بشنن المناقصة رقم :
 توفير القوى العاملة لدعم الرعاية الصحية بمستشفى األحمدي

 شركة نفط الكويت
ادة المناقصين تود لجنة المناقصات المركزية أن تسترعى انتباه الس

 . RFP – 2036351إلى أن رقم المناقصة الصحيح هو 
( من 1279وليا كما جا( في اإلعالن المنشور في العدد رقم )

 .13/3/2016الجريدة الرسمية )كويت اليوم( الصادرة بتاريخ 
 لذا اقتضى التنويل.

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
 241هـ ط /   -بشنن المناقصة رقم :

 وصيانة الجز( الجديد من الطريق إنشا( واستكمال 
 االقليمي من تقاطع السالمي الحالي ول اية التقاطع 

 مع الجز( الجنوبي للطريق االقليمي
 وزارة األش ال العامة

تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تنجيل موعد تقديم عطا(ات 
 13/12/2016المناقصة المذكورة أعاله إلى يوم الثالثا( الموافق 

 .8/11/2016من يوم الثالثا( الموافق بداًل 
تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين كما 

( 3ملحق رقم حصلوا على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )
 من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شرا( المناقصة.

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
 2016/2017 – 20و ك م /   -بشنن المناقصة رقم :

 صيانة أجهزة التمزين الشبكية والموادم الرئيسية 
 وشبكات الربط المحلية بمركز تحكم الجابرية الفرعي

 (DATA CENTER) ومبنى الوزارة الرئيسي 
 وزارة الكهربا( والما(

تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تنجيل موعد تقديم عطا(ات 
 27/11/2016لموافق المناقصة المذكورة أعاله إلى يوم األحد ا

 .8/11/2016بداًل من يوم الثالثا( الموافق 
تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين كما 

( 1ملحق رقم حصلوا على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )
 من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شرا( المناقصة.

 أمـين الســر

 اعالن
 2015/2016 – 8  -رقم :بشنن المناقصة 

 إنشا( وإنجاز وصيانة مبنى مواقل متعددة الطوابق 
 بمعسكر التحرير

 الرئاسة العامة للحرس الوطني
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تنجيل موعد تقديم عطا(ات 

 29/1/2017المناقصة المذكورة أعاله إلى يوم األحد الموافق 
 .27/11/2016بداًل من يوم األحد الموافق 

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
 366ق ص / ط /   -بشنن المناقصة رقم:

 صيانة عامة للطرق والساحات في محافية مبارك الكبير
 صباح السالم(  –العدان  –)ابو فطيرة  

 وزارة األش ال العامـــــــــــة
إلحاقـــاً إلعالننـــا بالجريـــدة الرســـمية كويـــت اليـــوم فقـــد وافقـــت لجنـــة 

ــ ة علــى إضــافة الســادة / شــركة المقــاولون العــرب المناقصــات المركزي
الكويتية ش م ك م ضمن الشركات المـدعوة لالشـتراك فـي المناقصـة 

 .المذكورة أعاله
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

 تنهيل شركات لمدمات األمن والحراسةبشنن نتيجة 
 معهد الكويت لألبحاث العلمية 

من الجريـــــــدة  (1261إلحاقًا لإلعـالن الصـادر فـــي العدد رقم )
بشنن نتيجة تنهيل   2015/  1/  8الرســـمية )كويت اليوم( بتاريخ 

 مقاولين لألعمال المذكورة أعاله .
فقد وافقت لجنة المناقصات المركزية على تنهيل السادة / شركة 
الصقور الكويتية لألمن والحماية ضمن الشركات المؤهلة لهذه 

 األعمال.
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن
 1122716  -بشنن المناقصة رقم :

 أعمال خدمات النيافة بمعسكرات المباركية للمنطقة 
 الرابعة والمامسة والسادسة بالمنطقة الوسطى

 وزارة الدفــــــــــــــــــاع
تدعوا لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا 

اجتماع  محضرعلى وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )
 ( من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شرا( المناقصة.تمهيدي

 أمـين الســر
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 اعالن
 367ق ص / ط /  -بشنن المناقصة رقم :

 صيانة عامة للطرق والساحات في محافية مبارك الكبير
 المسايل( –القصور  –)صبحان 

 وزارة األش ال العامة
قصين الذين حصلوا تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المنا
( من مقر 2ملحق رقم على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )

 اللجنة مصطحبين معهم إيصال شرا( المناقصة.
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

 تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح 
 2016/2017 - 251و أ /  -المناقصة رقم :

 الم أعمال صيانة أجهزة التكييل الموحد لمجمع اإلع
 والمحطات المارجية التابعة للوزارة 

ويمكـــن الحصـــول علـــى   -وزارة اإلعـــالم  –ذلـــك بنـــا( علـــى طلـــي 
 وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.

 الكفالة السعر األقفال الطرح
13/11/2016 27/12/2016 -  /

300  
 د.ك 

د.ك    10000/-
 90صالحة لمدة 

 يوماً 
صباحًا يوم األربعا( الموافق  10يدي في تمام الساعة سيعقد االجتماع التمه

 –وذلك في مكتي الوكيل المساعدة للشئون الهندسية  23/11/2016
 مجمع الوزارات. –الدور األرضي 

  وأخر موعد لتقديم العطا(ات هو الساعة الواحدة ظهرًا بمقر
 اللجنة.
 و دفع المقابل النقدي المذكور أعاله بواسطة شيك مصدق أ يتم

 بطاقة كي نت.
  هذه المناقصة محدودة على الشركات المصنفة بالفئة الثالثة

 ألعمال التكييل باللجنة.
  أخر موعد لتقديم أي تحفيات أواستفسارات للمناقصة

ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد   5/12/2016المذكورة أعاله هو 
 هذا التاريخ .

  الصادرة من يجي تقديم شهادة استيفا( نسبة العمالة الوطنية
والصالحة لمدة  2016قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام 

 تقديم العطا(.شرا( المناقصة و سنة مع 
  لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية

WWW.CTC.GOV.KW . 
 أمـين الســر

 

 اعالن
 2015/2016 - 25هـ ز / م م /   -بشنن المناقصة رقم :

 وصيانة وإصالح أجهزة التكييل المركزي تش يل 
 بمواقع متفرقة بالهيئة

 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تنجيل موعد تقديم عطا(ات 

 22/11/2016المناقصة المذكورة أعاله إلى يوم الثالثا( الموافق 
 .8/11/2016بداًل من يوم الثالثا( الموافق 

تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين كما 
( 1ملحق رقم حصلوا على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )

 من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شرا( المناقصة.
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
 CB – 1395  -بشنن المناقصة رقم :

 ( عبداهللأعمال الصيانة الميكانيكية لمصفاة مينا
 شركة البترول الوطنية الكويتية

تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا 
( من مقر 1ملحق رقم على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )

 اللجنة مصطحبين معهم إيصال شرا( المناقصة.
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
 CB – 1395  -بشنن المناقصة رقم :

 الصيانة الميكانيكية لمصفاة مينا( عبداهلل أعمال
 شركة البترول الوطنية الكويتية

إلحاقـــاً إلعالننـــا بالجريـــدة الرســـمية كويـــت اليـــوم فقـــد وافقـــت لجنـــة 
 المناقصات المركزية على إضافة السادة /  

KCC ENGINNERING AND 
CONTRACTING CO KUWAIT. 

 .المذكورة أعالهضمن الشركات المدعوة لالشتراك في المناقصة 
 

 أمـين الســر
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 اعالن
 تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح 

  RFP – 2042796  -المناقصة رقم :
 استبدال المعدات الهوائية وأنيمة الهوا( في المعمل لمراكز 

 التجميع في شرق الكويت 
REPLACEMENT OF INSTRUMENT 

AIR AND 
 PLANT AIR SYSTEM FOR EK GES  

ــا ويمكــن الحصــول   -شــركة نفــط الكويــت  –( علــى طلــي ذلــك بن
 على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.

 الكفالة السعر االقفال الطرح
13/11/2016 3/1/2017 -  /

3500  
 د.ك 

د.ك    150000/-
 يوماً  90صالحة لمدة 

افق صباحًا يوم األربعا( المو  9سيعقد االجتماع التمهيدي في تمام الساعة 
التابعة  101167وذلك في قاعة مارت لالجتماعات رقم  23/11/2016

 باألحمدي. 1Bلفرق العقود 
  وآخر موعد لتقديم العطا(ات هو الساعة الواحدة ظهرًا بمقر

 اللجنة.
 دفع المقابل النقدي المذكور أعاله بواسطة شيك مصدق أو  يتم

 بطاقة كي نت.
 ذكورة بالكشل هذه المناقصة محدودة على الشركات الم

 المرفق.
  أخر موعد لتقديم أي تحفيات أواستفسارات للمناقصة

ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد   5/12/2016المذكورة أعاله هو 
 هذا التاريخ .

  يجي تقديم شهادة استيفا( نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
والصالحة لمدة  2016قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام 

 تقديم العطا(.شرا( المناقصة و مع  سنة
  لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية

WWW.CTC.GOV.KW . 
 أمـين الســر

 
  RFP – 2042796  -المناقصة رقم :

استبدال المعدات الهوائية وأنيمة الهوا( في المعمل لمراكز التجميع 
 في شرق الكويت 

 REPLACEMENT OF INSTRUMENT 
AIR AND  PLANT AIR SYSTEM FOR 

EK GES  
 شركة اتحاد المقاولين )كويت( ذ م م.– 1
 شركة أو اند جي الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م. – 2
 شركة المدمات المتكاملة للمقاوالت العامة والمقاوالت ذ م م. – 3
 شركة الدار للهندسة واإلنشا(ات ش م ك م. – 4
 ناعات الهندسية الثقيلة وبنا( السفن ش م ك.شركة الص – 5

 شركة ال انم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م. – 6
 شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت ش م ك م. – 7
 شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت ذ م م. – 8
 شركة خليفة الدعيج الدبوس وإخوانل المحدودة ذ م م.  - 9

 شركة سبيك المليج للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م. – 10
 شركة سيد حميد بهبهاني وأوالده ذ م م. – 11
 شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا ش م ك م. – 12
 شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت ش م ك م. – 13
 شركة مشرخ للتجارة والمقاوالت ش م ك م. – 14
 ارة العامة والمقاوالت ذ م م.شركة فينسكو العالمية للتج – 15
شركة ناصر محمد البداح وشريكل للتجارة العامة والمقاوالت  – 16

 ذ م م.
 شركة بدر المال وأخوانل ذ م م. – 17
 شركة المير للمدمات الفنية. – 18

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن
 243هـ ط /   -بشنن المناقصة رقم :

 تطوير طريق العبدلي السريع من مدينة المطالع المستقبلية 
 إلي التقاطع المستقبلي مع الطريق االقليمي الشمالي

 وزارة األش ال العامة
تدعوا لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا 

( من مقر 1ملحق رقم على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )
 اللجنة مصطحبين معهم إيصال شرا( المناقصة.

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
 لجنة المناقصات المركزية عن طرح تعلن 

  RFP – 2042798  -المناقصة رقم :
 استبدال المعدات الهوائية وأنيمة الهوا( في المعمل لمراكز 

 التجميع في جنوب الكويت 
REPLACEMENT OF INSTRUMENT 

AIR AND 
 PLANT AIR SYSTEM FOR EK GES  

ــا( علــى طلــي  صــول ويمكــن الح  -شــركة نفــط الكويــت  –ذلــك بن
 على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.

 الكفالة السعر األقفال الطرح
13/11/2016 3/1/2017 -  /

3500  
 د.ك 

د.ك    150000/-
 يوماً  90صالحة لمدة 

صباحًا يوم األربعا( الموافق  9سيعقد االجتماع التمهيدي في تمام الساعة 
 101167تماعات رقم وذلك في قاعة المارات لالج 23/11/2016

 التابعة لفرق العقود والكائنة بمبنى العقود الجديد باألحمدي.
  وآخر موعد لتقديم العطا(ات هو الساعة الواحدة ظهرًا بمقر

 اللجنة.
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 دفع المقابل النقدي المذكور أعاله بواسطة شيك مصدق أو  يتم
 بطاقة كي نت.

 ل هذه المناقصة محدودة على الشركات المذكورة بالكش
 المرفق.
  آخر موعد لتقديم أي تحفيات أواستفسارات للمناقصة

ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد   8/12/2016المذكورة أعاله هو 
 هذا التاريخ .

  يجي تقديم شهادة استيفا( نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
والصالحة لمدة  2016قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام 

 تقديم العطا(.مناقصة و شرا( السنة مع 
  لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية

WWW.CTC.GOV.KW . 
 أمـين الســر

 
  RFP – 2042798  -المناقصة رقم :

استبدال المعدات الهوائية وأنيمة الهوا( في المعمل لمراكز التجميع 
 في جنوب الكويت 

REPLACEMENT OF INSTRUMENT 
AIR AND PLANT AIR SYSTEM FOR 

EK GES 
 شركة اتحاد المقاولين )كويت( ذ م م.– 1
 شركة أو اند جي الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م. – 2
 شركة المدمات المتكاملة للمقاوالت العامة والمقاوالت ذ م م. – 3
 شركة الدار للهندسة واإلنشا(ات ش م ك م. – 4
 ة الثقيلة وبنا( السفن ش م ك.شركة الصناعات الهندسي – 5
 شركة ال انم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م. – 6
 شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت ش م ك م. – 7
 شركة المير للمدمات الفنية. – 8
 شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت ذ م م. - 9

 محدودة ذ م م.شركة خليفة الدعيج الدبوس وإخوانل ال  - 10
 شركة سبيك المليج للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م. – 11
 شركة سيد حميد بهبهاني وأوالده ذ م م. – 12
 شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا ش م ك م. – 13
 شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت ش م ك م. – 14
 شركة مشرخ للتجارة والمقاوالت ش م ك م. – 15
 ينسكو العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م.شركة ف – 16
شركة ناصر محمد البداح وشريكل للتجارة العامة والمقاوالت  – 17

 ذ م م.
 شركة بدر المال وإخوانل ذ م م. – 18

 اعالن
 تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح 

 2016/2017 - 18و ك م /  -المناقصة رقم :
 ية في محطة الصبية تطوير نيم الوقاية المهبط

 لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه
ويمكـن الحصــول   -وزارة الكهربـا( والمــا(  –ذلـك بنـا( علــى طلـي 

 على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
 الكفالة السعر األقفال الطرح

13/11/2016 15/1/2017 -  /
1000  
 د.ك 

د.ك    50000/-
 90صالحة لمدة 

 ماً يو 
صباحًا يوم الثالثا( الموافق  10سيعقد االجتماع التمهيدي في تمام الساعة 

وذلك في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير  29/11/2016
 المياه.
  وآخر موعد لتقديم العطا(ات هو الساعة الواحدة ظهرًا بمقر

 اللجنة.
 مصدق أو  دفع المقابل النقدي المذكور أعاله بواسطة شيك يتم

 بطاقة كي نت.
  هذه المناقصة محدودة على الشركات المذكورة بالكشل

 المرفق.
  آخر موعد لتقديم أي تحفيات أواستفسارات للمناقصة

ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد   14/12/2016المذكورة أعاله هو 
 هذا التاريخ .

  يجي تقديم شهادة استيفا( نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
والصالحة لمدة  2016وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام قبل 

 تقديم العطا(.شرا( المناقصة و سنة مع 
  لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية

WWW.CTC.GOV.KW . 
 أمـين الســر

 
 2016/2017 - 18و ك م /  -المناقصة رقم :

 ية تطوير نيم الوقاية المهبطية في محطة الصب
 لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

No. NAME OFMCOMPANY 
1 K.U CATHODIC PROTECTION 

CO. 
2 PASSAVANT GEIGER GMBH 

GERMANY 
3 CORROCONT LTD QQ24 

BUDAPEST SZENDT HUNGARY 
4 CORROTEC VAN DER LIND 

GMBH  Germany 
5 Nakabohtec corrosion protection co. 

ltd japan 
6 Corrpro group of companies uk 
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7 U 90248 w artesia blvd gardena CA 
1480 Farwest corrosion control co. 

8 HOV GENERAL TRADING 
CONTRACT CO UK 

9 S. KOREA DONG YANG 
CORROSION ENGG 

10 German cathodic protection gmbh & 
co. kg Germany 

11 S. KOREA SAMGONG CO. LTD 
12  Abdulla fouad impalloy Kingdom od 

Saudi Arabia 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
 تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح 

 تنهيل شركات لمناقصة توريد وصالت لحيم ض ط منمفض
تعلن لجنة المناقصات المركزية بنا( على طلي وزارة الكهربا( والما( 

في المناقصات  عن رغبتها فيتنهيل شركات متمصصة لالشتراك
 المستقبلية لألعمال المذكورة أعاله.

فعلى الشركات الراغبة باالشتراك في هذا التنهيل الحصول على 
نماذا التنهيل من لجنة المناقصـات المركزيـة اعتبـارًا مــن يــوم األحــد 

د.ك( ال يرد  50/ -مقابـل رسـم وقــدرة ) 13/11/2016الموافــق 
 ثمنا لنسمة واحدة.

وأخر موعد لتقديم نماذا التنهيل معبنة حسي األصول هو يوم 
الدور  –وذلك بمقر اللجنة   9/1/2017األثنين الموافق  

 األرضي.
  أقراص  3على أن يتم تقديم مستندات التنهيل عليCD . 
  ألي استفسارات من قبل الشركات تكون لمدة اسبوعين من تاريخ

 4/12/2016إلي  13/11/2016طرح التنهيل 
 أميــن الســـر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

 تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح 
 تنهيل شركات لمناقصة توريد وحدات توزيع متكاملة 

 ك.خ 11/433بمحوالت كهربائية زيتية جهد 
تعلن لجنة المناقصات المركزية بنا( على طلي وزارة الكهربا( والما( 

اقصات عن رغبتها فيتنهيل شركات متمصصة لالشتراك في المن
 المستقبلية لألعمال المذكورة أعاله.

فعلى الشركات الراغبة باالشتراك في هذا التنهيل الحصول على 
نماذا التنهيل من لجنة المناقصـات المركزيـة اعتبـارًا مــن يــوم األحــد 

د.ك( ال يرد  50/ -مقابـل رسـم وقــدرة ) 13/11/2016الموافــق 
 ثمنا لنسمة واحدة.

 د لتقديم نماذا التنهيل معبنة حسي األصول هو يوم وآخر موع
 الدور  –وذلك بمقر اللجنة   6/2/2017األثنين الموافق  

 األرضي.

  أقراص  3على أن يتم تقديم مستندات التنهيل عليCD . 
  ألي استفسارات من قبل الشركات تكون لمدة اسبوعين من تاريخ

 4/12/2016إلي  13/11/2016طرح التنهيل 
 ـن الســـرأميـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

 تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح 
 تنهيل شركات لمناقصة توريد قواطع تيار ض ط منمفض

تعلن لجنة المناقصات المركزية بنا( على طلي وزارة الكهربا( والما( 
عن رغبتها فيتنهيل شركات متمصصة لالشتراك في المناقصات 

 المستقبلية لألعمال المذكورة أعاله.
ى الشركات الراغبة باالشتراك في هذا التنهيل الحصول على فعل

نماذا التنهيل من لجنة المناقصـات المركزيـة اعتبـارًا مــن يــوم األحــد 
د.ك( ال يرد  50/ -مقابـل رسـم وقــدرة ) 13/11/2016الموافــق 

 ثمنا لنسمة واحدة.
وم وآخر موعد لتقديم نماذا التنهيل معبنة حسي األصول هو ي

الدور  –وذلك بمقر اللجنة   30/1/2017األثنين الموافق  
 األرضي.

  أقراص  3على أن يتم تقديم مستندات التنهيل عليCD . 
  ألي استفسارات من قبل الشركات تكون لمدة اسبوعين من تاريخ

 4/12/2016إلي  13/11/2016طرح التنهيل 
 أميــن الســـر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

 عن طرح  تعلن لجنة المناقصات المركزية
 تنهيل شركات لمناقصة توريد فيوزات

تعلن لجنة المناقصات المركزية بنا( على طلي وزارة الكهربا( والما( 
عن رغبتها فيتنهيل شركات متمصصة لالشتراك في المناقصات 

 المستقبلية لألعمال المذكورة أعاله.
فعلى الشركات الراغبة باالشتراك في هذا التنهيل الحصول على 

التنهيل من لجنة المناقصـات المركزيـة اعتبـارًا مــن يــوم األحــد  نماذا
د.ك( ال يرد  50/ -مقابـل رسـم وقــدرة ) 13/11/2016الموافــق 

 ثمنا لنسمة واحدة.
وأخر موعد لتقديم نماذا التنهيل معبنة حسي األصول هو يوم 

الدور  –وذلك بمقر اللجنة   2/2/2017المميا الموافق  
 ي.األرض
  أقراص  3على أن يتم تقديم مستندات التنهيل عليCD . 
  ألي استفسارات من قبل الشركات تكون لمدة اسبوعين من تاريخ

 4/12/2016إلي  13/11/2016طرح التنهيل 
 أميــن الســـر
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 اعالن
 2014/2015 – 35  -بشنن المناقصة رقم :

 يصيي إنشا( وإنجاز وصيانة مبنى سكن موظفي جوازات بمنفذ النو 
 لإلدارة العامة لإلنشا(ات والصيانة )إدارة هندسة اإلنشا(ات( بالوزارة

 وزارة الداخلية
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تنجيل موعد تقديم عطا(ات 

 13/12/2016المناقصة المذكورة أعاله إلى يوم الثالثا( الموافق 
 .8/11/2016بداًل من يوم الثالثا( الموافق 

نة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين تدعو لجكما 
محضر اجتماع حصلوا على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )

 ( من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شرا( المناقصة.تمهيدي
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

 2016/2017 – 11هـ م م /   -بشنن المناقصة رقم :
 توريد أجهزة حاسبات شمصية

 ة العامة للمعلومات المدنيةالهيئ
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تنجيل موعد تقديم عطا(ات 

 22/11/2016المناقصة المذكورة أعاله إلى يوم الثالثا( الموافق 
 .8/11/2016بداًل من يوم الثالثا( الموافق 

كما تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين 
( 1ملحق رقم المناقصة أن يبادروا إلى استالم )حصلوا على وثائق 

 من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شرا( المناقصة.
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

 2016/2017 –  9  -بشنن المناقصة رقم :
 توفير مستشارين إلدارة نيم الموارد المؤسسية

 وزارة الماليــــــــــــــــــة
دة المناقصين الذين حصلوا تدعو لجنة المناقصات المركزية السا

( من مقر 1ملحق رقم على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )
 اللجنة مصطحبين معهم إيصال شرا( المناقصة.

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
 2015/2016 – 23  -بشنن المناقصة رقم :

 إنشا( وإنجاز وصيانة مبنى مركز خفر السواحل 
 وترميم وإصالح مينا( فيلكا

 ة الداخليــــــــــــةوزار 
 تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا 

( من مقر 1ملحق رقم على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )
 اللجنة مصطحبين معهم إيصال شرا( المناقصة.

 أمـين الســر

 اعالن
 2015/2016 - 40و ك م /   -بشنن المناقصة رقم :
 ركيي محطة تحويل رئيسية تزويد وت
 ك.خ W 11/132/300ابو حليفة 

 وزارة الكهربا( والما( 
تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا 

( من مقر 1ملحق رقم على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )
 اللجنة مصطحبين معهم إيصال شرا( المناقصة.

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
  RFP – 2038690  -ن المناقصة رقم :بشن

  (GC – 32)إنشا( مركز تجميع جديد رقم 
 في منطقة جنوب شرق الكويت

 شركة نفط الكويت
تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا 

( من مقر 7ملحق رقم على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )
 شرا( المناقصة. اللجنة مصطحبين معهم إيصال

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تنويل
  CA / CPD / 2058  -بشنن المناقصة رقم :

 تصميم وتوريد وإنشا( واختيار تش يل تطوير وحدة 
 ( مصفاة مينا( عبداهلل20فحم الكوك رقم )

 شركة البترول الوطنية الكويتية
تود لجنة المناقصات المركزية أن تسترعى انتباه السادة المناقصين 

وموعد االجتماع  20/12/2016ن تاريخ اقفال المناقصة هو إلى أ
 .22/11/2016التمهيدي في تاريخ 

( من 1309وليا كما جا( في اإلعالن المنشور في العدد رقم )
 .9/10/2016الجريدة الرسمية )كويت اليوم( الصادرة بتاريخ 

 لذا اقتضى التنويل.
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تنويل

 )ع( 2014/2015 – 35/ م م / هـ ز  -بشنن المناقصة رقم :
 استئجار آليات ومعدات زراعية للعمل بمنطقة العبدلي الزراعية 

 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
تود لجنة المناقصات المركزية أن تسترعى انتباه السادة المناقصين 
إلى أن موعد االجتماع التمهيدي هو يوم األحد الموافق 

صباحًا وذلك في قاعة  10ي تمام الساعة ف  27/11/2016
االجتماعات بمكتي السيد / مدير إدارة المشاريع الهندسية بمبنى 

 الهيئة الرئيسي بالرابية.لذا اقتضى التنويل.
 أمـين الســر
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 اعالن
 2016/2017 – 1  -بشنن المناقصة رقم:

 اعداد وتوريد وتقديم وتجهيز وجبات غذائية ومشروبات 
 لمعسكر الشيخ سالم العلي السالم الصباح  ساخنة وباردة

 ومعسكر الصمود والمواقع المارجية التابعة لهما
 الرئاسة العامة للحرس الوطني

إلحاقـــاً إلعالننـــا بالجريـــدة الرســـمية كويـــت اليـــوم فقـــد وافقـــت لجنـــة 
المناقصــــات المركزيــــة علــــى إضــــافة الســــادة / المجموعــــة المليجيــــة 

رع مـــن شـــركة القبقـــي الفضـــي إلدارة الفضـــية للتجهيـــزات ال ذائيـــة فـــ
المطـــاعم ذ م م ضـــمن الشـــركات المـــدعوة لالشـــتراك فـــي المناقصـــة 

 .المذكورة أعاله
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

 2015/2016 – 22  -بشنن المناقصة رقم:
 أعمال تنييم وتنفيذ أعمال األمن والحراسة 

 سنوات 3في المعهد لمدة 
 معهد الكويت لألبحاث العلمية

إلعالننـــا بالجريـــدة الرســـمية كويـــت اليـــوم فقـــد وافقـــت لجنـــة  إلحاقـــاً 
المناقصــات المركزيــة علــى إضــافة الســادة / شــركة الصــقور الكويتيــة 
لألمـــــن والحمايـــــة ذ م م ضـــــمن الشـــــركات المـــــدعوة لالشـــــتراك فـــــي 

 .المناقصة المذكورة أعاله
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

  RFP – 2036214  -بشنن المناقصة رقم :
 ات كبيرة متنوعة وتزويد سائقينايجار سيار 

HIRE OF BIG SUNDRY VECHILES & 
 PROVISION OF DRIVERS 

 شركة نفط الكويت
تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا 

( من مقر 1ملحق رقم على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )
 .اللجنة مصطحبين معهم إيصال شرا( المناقصة

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
 2015/2016 – 73هـ ع / ش أ م /  -بشنن المناقصة رقم :

 مشروع مباني لتمصصات جديدة مستحدثة لكلية 
 التربية األساسية بالعارضية التابع للهيئة
 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريي

تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا 

( من مقر 2ملحق رقم وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )على 
 اللجنة مصطحبين معهم إيصال شرا( المناقصة.

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
 204هـ م خ /   -بشنن المناقصة رقم:

 إنشا( وإنجاز وصيانة وتنثيث مبنى اإلدارة العامة ألمن المنشآت 
 وزارة األش ال العامـــــــــــة

ننـــا بالجريـــدة الرســـمية كويـــت اليـــوم فقـــد وافقـــت لجنـــة إلحاقـــاً إلعال
المناقصــــات المركزيــــة علــــى إضــــافة الســــادة / شــــركة كــــي ســــي ســــي 
للهندســة والمقــاوالت ش م ك م ضــمن الشــركات المــدعوة لالشــتراك 

 .في المناقصة المذكورة أعاله
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

 )ع( 2014/2015 – 6  -بشنن المناقصة رقم :
 ( مولدات احتياطية 8عدد )توريد وتركيي 

 لعدد من المرافق التابعة لإلدارة
 اإلدارة العامة للطيران المدني

تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا 
محضر اجتماع على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )

 ( من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شرا( المناقصة.تمهيدي
 مـين الســرأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

 2016/2017 – 4هـ ع ر /   -بشنن المناقصة رقم :
 أعمال إنشا( وإنجاز وصيانة مجمع صاالت األلعاب 

 الجماعية والفردية بنادي القادسية الرياضي
 الهيئة العامة للرياضة

تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تنجيل موعد تقديم عطا(ات 
 13/12/2016يوم الثالثا( الموافق المناقصة المذكورة أعاله إلى 

 .15/11/2016بداًل من يوم األحد الموافق 
تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين كما 

 محضر اجتماع حصلوا على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )
 

 ( من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شرا( المناقصة.تمهيدي
 

 ـرأمـين السـ
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 اعالن
 2016/2017 – 2ق ع /   -بشنن المناقصة رقم :

 أعمال السنوية للتنييل والنقل الداخلي من 
 النفايات لكافة وحدات الهيئة
 الهيئة العامة للقوى العاملة

تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا 
ماع محضر اجتعلى وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )

 ( من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شرا( المناقصة.تمهيدي
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

 2016/2017 – 1  -بشنن المناقصة رقم :
 شرا( وتركيي وتش يل ودعم أجهزة خوادم مركزية 

 وسعة تمزينية للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 
 2016/2017للسنة المالية 

 وزرا(األمانة العامة لمجلا ال
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تنجيل موعد تقديم عطا(ات 

 22/11/2016المناقصة المذكورة أعاله إلى يوم الثالثا( الموافق 
 .8/11/2016بداًل من يوم الثالثا( الموافق 

كما تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين 
محضر اجتماع لى استالم )حصلوا على وثائق المناقصة أن يبادروا إ

 ( من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شرا( المناقصة.تمهيدي
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

 2016/2017 - 16م م ك /   -بشنن المناقصة رقم :
 المرحلة الثانية –تطوير أرصفة مينا( الدوحة 

 مؤسسة الموانئ الكويتية
لذين حصلوا تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين ا

( من مقر 1ملحق رقم على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )
 اللجنة مصطحبين معهم إيصال شرا( المناقصة.

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
 RFP – 2034876  -بشنن المناقصة رقم :

 إيجار سيارات جيي كبيرة
 شركة نفط الكويت

 ين حصلواتدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذ
 ( من مقر 1ملحق رقم على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم ) 

 اللجنة مصطحبين معهم إيصال شرا( المناقصة.
 أمـين الســر

 اعالن
 تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح 

 )ع( 2016/2017 - 28م ع /  -المناقصة رقم :
 ( راكي7ر )( سلند8( مركبة خدماتية كبيرة )64الستئجار عدد )

ويمكن الحصول على وثـائق   -وزارة التربية  –ذلك بنا( على طلي 
 المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.

 الكفالة السعر اإلقفال الطرح
13/11/2016 13/12/2016 -  /

1000  
 د.ك 

د.ك    20000/-
 90صالحة لمدة 

 يوماً 
يوم األحد الموافق  صباحاً  10سيعقد االجتماع التمهيدي في تمام الساعة 

 وذلك في إدارة التوريدات. 20/11/2016
  وآخر موعد لتقديم العطا(ات هو الساعة الواحدة ظهرًا بمقر

 اللجنة.
 دفع المقابل النقدي المذكور أعاله بواسطة شيك مصدق أو  يتم

 بطاقة كي نت.
  هذه المناقصة مقتصرة على الشركات المتمصصة في هذا

 المجال.
 ديم أي تحفيات أواستفسارات للمناقصة آخر موعد لتق

ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد   28/11/2016المذكورة أعاله هو 
 هذا التاريخ .

  يجي تقديم شهادة استيفا( نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
والصالحة لمدة  2016قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام 

 تقديم العطا(.شرا( المناقصة و سنة مع 
  لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية

WWW.CTC.GOV.KW . 
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

 تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح 
  2016/2017 - 36هـ ع / ش أ م /  -المناقصة رقم :

 احتياجات االقسام في كلية الدراسات التكنولوجية
  -للتعلـيم التطبيقـي والتــدريي  الهيئـة العامـة –ذلـك بنـا( علـى طلـي 

 ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
 الكفالة السعر اإلقفال الطرح

13/11/2016 13/12/2016 -  /75  
 د.ك 

%  صالحة  2
 يوماً  90لمدة 

صباحًا يوم األحد الموافق  10سيعقد االجتماع التمهيدي في تمام الساعة 
 الدور األرضي. 4وذلك في إدارة التوريدات مبنى رقم  20/11/2016
  وآخر موعد لتقديم العطا(ات هو الساعة الواحدة ظهرًا بمقر

 اللجنة.
 دفع المقابل النقدي المذكور أعاله بواسطة شيك مصدق أو  يتم

 بطاقة كي نت.



 م13/11/2016 -هـ  1438 فرص 13 األحد                  134                 والستون    الثانيةالسنة  1314الكويت اليوم العدد 

  هذه المناقصة مقتصرة على الشركات المتمصصة في هذا
 المجال.

  أي تحفيات أواستفسارات للمناقصة آخر موعد لتقديم
ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد   28/11/2016المذكورة أعاله هو 

 هذا التاريخ .
  يجي تقديم شهادة استيفا( نسبة العمالة الوطنية الصادرة من

والصالحة لمدة  2016قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام 
 تقديم العطا(.شرا( المناقصة و سنة مع 

  يد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية لمز
WWW.CTC.GOV.KW . 

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
 تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح 

  2016/2017 - 34م ع /  -المناقصة رقم :
 توريد ونقل وتركيي وتش يل وصيانة ألعاب ساحة

على وثـائق  ويمكن الحصول  -وزارة التربية  –ذلك بنا( على طلي 
 المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.

 الكفالة السعر اإلقفال الطرح
13/11/2016 13/12/2016 -  /75  

 د.ك 
د.ك    2000/-

 90صالحة لمدة 
 يوماً 

صباحًا يوم األحد الموافق  10سيعقد االجتماع التمهيدي في تمام الساعة 
 .وذلك في إدارة التوريدات والممازن 20/11/2016
  وآخر موعد لتقديم العطا(ات هو الساعة الواحدة ظهرًا بمقر

 اللجنة.
 دفع المقابل النقدي المذكور أعاله بواسطة شيك مصدق أو  يتم

 بطاقة كي نت.
  هذه المناقصة مقتصرة على الشركات المتمصصة في هذا

 المجال.
  آخر موعد لتقديم أي تحفيات أواستفسارات للمناقصة

ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد   28/11/2016المذكورة أعاله هو 
 هذا التاريخ .

  يجي تقديم شهادة استيفا( نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
والصالحة لمدة  2016قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام 

 تقديم العطا(.شرا( المناقصة و سنة مع 
 لمية لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العا

WWW.CTC.GOV.KW . 
 أمـين الســر

 اعالن
 تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح 

  2016/2017 - 40م ع /  -المناقصة رقم :
 توريد ونقل وتركيي وتش يل وصيانة بنش مجهز كامل لتدريي الطلبة 

ويمكن الحصول على وثـائق   -وزارة التربية  –ذلك بنا( على طلي 
 ناقصات المركزية.المناقصة من لجنة الم

 الكفالة السعر األقفال الطرح
13/11/2016 13/12/2016 -  /

1000  
 د.ك 

د.ك    50000/-
 90صالحة لمدة 

 يوماً 
صباحًا يوم الثالثا( الموافق  10سيعقد االجتماع التمهيدي في تمام الساعة 

 وذلك في إدارة التوريدات والممازن. 22/11/2016
 ات هو الساعة الواحدة ظهرًا بمقر وآخر موعد لتقديم العطا)

 اللجنة.
 دفع المقابل النقدي المذكور أعاله بواسطة شيك مصدق أو  يتم

 بطاقة كي نت.
  هذه المناقصة مقتصرة على الشركات المتمصصة في هذا

 المجال.
  آخر موعد لتقديم أي تحفيات أواستفسارات للمناقصة

ك الطلبات بعد ولن يلتفت لتل  14/11/2016المذكورة أعاله هو 
 هذا التاريخ .

  يجي تقديم شهادة استيفا( نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
والصالحة لمدة  2016قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام 

 تقديم العطا(.شرا( المناقصة و سنة مع 
  لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية

WWW.CTC.GOV.KW . 
 ين الســرأمـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

 تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح 
  2016/2017 - 21 -المناقصة رقم :

 توريد جهاز بثق المسمار المزدوا لمعالجة المعدات
ويمكـن   -معهد الكويـت لألبحـاث العلميـة  –ذلك بنا( على طلي 

 الحصول على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
 الكفالة السعر األقفال الطرح

13/11/2016 27/12/2016 -  /75  
 د.ك 

د.ك    2000/-
 90صالحة لمدة 

 يوماً 
صباحًا يوم األثنين الموافق  10سيعقد االجتماع التمهيدى في تمام الساعة 

 وذلك في مقر المعهد. 28/11/2016
  وأخر موعد لتقديم العطا(ات هو الساعة الواحدة ظهرًا بمقر

 اللجنة.
 المقابل النقدي المذكور أعاله بواسطة شيك مصدق أو دفع  يتم

 بطاقة كي نت.



 م13/11/2016 -هـ  1438 فرص 13 األحد                  135                 والستون    الثانيةالسنة  1314الكويت اليوم العدد 

  أخر موعد لتقديم أي تحفيات أواستفسارات للمناقصة
ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد   5/12/2016المذكورة أعاله هو 

 هذا التاريخ .
  يجي تقديم شهادة استيفا( نسبة العمالة الوطنية الصادرة من

والصالحة لمدة  2016ماعية والعمل لعام قبل وزارة الشئون االجت
 تقديم العطا(.شرا( المناقصة و سنة مع 

  لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية
WWW.CTC.GOV.KW . 

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
 تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح 

  2016/2017 - 1و خ /  -المناقصة رقم :
 دون سائق الستمدام ديوان عام وزارة المارجيةاستئجار مركبات ب

ويمكــن الحصــول علــى   -وزارة المارجيــة  –ذلــك بنــا( علــى طلــي 
 وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.

 الكفالة السعر اإلقفال الطرح
13/11/2016 27/12/2016 -  /

150  
 د.ك 

د.ك    6000/-
 90صالحة لمدة 

 يوماً 
صباحًا يوم األثنين الموافق  10تمهيدي في تمام الساعة سيعقد االجتماع ال

 اإلدارة اإلدارية والمالية. –وذلك في مقر وزارة المارجية  28/11/2016
  وآخر موعد لتقديم العطا(ات هو الساعة الواحدة ظهرًا بمقر

 اللجنة.
 دفع المقابل النقدي المذكور أعاله بواسطة شيك مصدق أو  يتم

 بطاقة كي نت.
  موعد لتقديم أي تحفيات أواستفسارات للمناقصة آخر

ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد   5/12/2016المذكورة أعاله هو 
 هذا التاريخ .

  يجي تقديم شهادة استيفا( نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
والصالحة لمدة  2016قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام 

 العطا(.تقديم شرا( المناقصة و سنة مع 
  لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية

WWW.CTC.GOV.KW . 
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

 2015/2016 – 53  -بشنن المناقصة رقم :
 توريد وتركيي وتش يل وضمان نيام حصر ومراقبة 

  (RFID)تعبئة الوقود على المركبات لوزارة الداخلية 
 التموين )إدارة المركبات( بالوزارةلإلدارة العامة لألمداد و 

 وزارة الداخلية
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تنجيل موعد تقديم عطا(ات 

 13/12/2016المناقصة المذكورة أعاله إلى يوم الثالثا( الموافق 
 .22/11/2016بداًل من يوم الثالثا( الموافق 

الذين  كما تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين
محضر اجتماع حصلوا على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )

 ( من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شرا( المناقصة.تمهيدي
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

 2016/2017 – 1  -بشنن المناقصة رقم:
 اعداد وتوريد وتقديم وتجهيز وجبات غذائية ومشروبات 

 م العلي السالم الصباح ساخنة وباردة لمعسكر الشيخ سال
 ومعسكر الصمود والمواقع المارجية التابعة لهما

 الرئاسة العامة للحرس الوطني
تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا 

محضر اجتماع على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )
 مناقصة.( من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شرا( التمهيدي

كما قررت لجنة المناقصات المركزية تقديم موعد أقفال المناقصة 
بداًل من يوم الثالثا(  20/11/2016إلي يوم األحد الموافق 

 .6/12/2016الموافق 
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تنويل

 2016/2017 – 5  -بشنن المناقصة رقم :
 أعمال وصيانة وترميم المبنى وأعمال إنشائية وأعمال الطرق 

 أعمال أخرى في المواقع المارجية للحرس الوطني وأية
 الرئاسة العامة للحرس الوطني

تود لجنة المناقصات المركزية أن تسترعى انتباه السادة المناقصين 
إلى أن أخر موعد لتقديم أي تحفيات أو استفسارات للمناقصة 

 .21/11/2016المذكورة أعاله هو 
 لذا اقتضى التنويل.

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ناعال
 تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح 

  RFP – 2023965-المناقصة رقم :
 ورفع كفا(ة  (KV11)إنشا( محطة كهربا( فرعية مرفوعة جديدة 

 المحطات الكهربائية الموجودة في منطقة غرب الكويت
ويمكن الحصول على   -شركة نفط الكويت –ذلك بنا( على طلي 



 م13/11/2016 -هـ  1438 فرص 13 األحد                  136                 والستون    الثانيةالسنة  1314الكويت اليوم العدد 

 صات المركزية.وثائق المناقصة من لجنة المناق
 الكفالة السعر األقفال الطرح

13/11/2016 27/12/2016 -  /
3500  
 د.ك 

د.ك    150000/-
 90صالحة لمدة 

 يوماً 
صباحًا يوم األحد الموافق  9سيعقد االجتماع التمهيدي في تمام الساعة 

التابعة  101167وذلك في قاعة مارت لالجتماعات رقم  20/11/2016
 باألحمدي. 1Bكائنة بمبنى العقود الجديد لفرق العقود وال

  وآخر موعد لتقديم العطا(ات هو الساعة الواحدة ظهرًا بمقر
 اللجنة.
 دفع المقابل النقدي المذكور أعاله بواسطة شيك مصدق أو  يتم

 بطاقة كي نت.
  هذه المناقصة محدودة على الشركات المذكورة بالكشل

 المرفق.
  استفسارات للمناقصة آخر موعد لتقديم أي تحفيات أو

ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد   5/12/2016المذكورة أعاله هو 
 هذا التاريخ .

  يجي تقديم شهادة استيفا( نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
والصالحة لمدة  2016قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام 

 تقديم العطا(.شرا( المناقصة و سنة مع 
 ات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية لمزيد من المعلوم

WWW.CTC.GOV.KW . 
 أمـين الســر

 
  RFP – 2023965-المناقصة رقم :

 ورفع كفا(ة  (KV11)إنشا( محطة كهربا( فرعية مرفوعة جديدة 
 المحطات الكهربائية الموجودة في منطقة غرب الكويت

 السيل المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت. – 1
 شركة األهلية للوحات الكهربا(.ال – 2
 الشركة الكويتية لبنا( المعامل والمقاوالت. – 3
 سيمنا لإللكترونات والمدمات الكهربائية. – 4
 شركة اتحاد المقاولين. – 5
 شركة أو أند جي الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت. – 6
 شركة أوالد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد. – 7
 بي بي للتقنيات الهندسية.شركة أيل  – 8

 شركة البشر للتجارة والمقاوالت الكهربائية. – 9
 شركة الحمرا( الكويتية. – 10
شركة المدمات المتكاملة للمقاوالت الميكانيكية واآلالت  – 11

 الدقيقة.
 شركة المليج الهندسية. – 12
 شركة المليج الهندسية الكهربائية. – 13
 اإلنشا(ات.شركة الدار للهندسة و  – 14
 شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبنا( السفن. – 15
 شركة العاقول للمقاوالت الصحية والكهربائية. – 16
 شركة العامر الكهربائية المحدودة. – 17
 شركة ال انم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت. – 18
 شركة الكليي الدولية التجارية. – 19
 لهندسة والمقاوالت.شركة المقوع ل – 20
 شركة المهلي للتجارة والمقاوالت. – 21
 شركة المير للمدمات الفنية. – 22
 شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت. – 23
 شركة أمكو للهندسة واإلنشا(ات. – 24
 شركة انرجي سيلوسنز للتجارة العامة والمقاوالت. – 25
 شركة بدر المال وإخوانل. – 26
 الم بن محمد النصل الكهربائية.شركة س – 27

 شركة سبيك المليج للتجارة العامة والمقاوالت. – 28

 شركة سفران وشركاه للمقاوالت الكهربائية والميكانيكية. – 29
 شركة سيد حميد بهبهاني وأوالده . – 30
 شركة صفوان للتقنيات البترولية. – 31
 شركة عبداهلل الحمد الصقر وإخوانل. – 32
 كة عربي للطاقة والتكنولوجيا.شر  – 33
 شركة فدان للتجارة والمقاوالت العامة. – 34
 شركة فواز للتبريد وتكييل الهوا(. – 35
 شركة كنتك انترناشيونال لألدوات الكهربائية ومقاوالتها. – 36
 شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت. – 37
 شركة مشرخ للتجارة والمقاوالت. – 38
 البداح وشريكل للتجارة العامة والمقاوالت. شركة ناصر – 39
 شركة نوري وكنت للمقاوالت الفنية والصيانة. – 40
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 اعالن
 2016/2017 - 1  -بشنن المناقصة رقم :

 ( أجهزة حاسي آلي 7توريد وتركيي وتش يل عدد )
 ( جهاز رئيسي للتمزين1وعدد )  serverرئيسية 

 ديوان المحاسبة
ركزية السادة المناقصين الذين حصلوا تدعو لجنة المناقصات الم

محضر اجتماع على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )
 ( من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شرا( المناقصة.تمهيدي

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
 RFP – 2036174  -بشنن المناقصة رقم :

 خدمات الصيانة لشبكة الطرق التابعة لشركة نفط الكويت 
 نطقة الحقول شمال وغرب الكويتفي م

 شركة نفط الكويت
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تنجيل موعد تقديم عطا(ات 

 22/11/2016المناقصة المذكورة أعاله إلى يوم الثالثا( الموافق 
 .15/11/2016بداًل من يوم الثالثا( الموافق 

ين كما تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذ

( 2ملحق رقم حصلوا على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )

 من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شرا( المناقصة.

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
  RFP – 2038690  -بشنن المناقصة رقم :

  (GC – 32)إنشا( مركز تجميع جديد رقم 
 في منطقة جنوب شرق الكويت

 شركة نفط الكويت
لمناقصات المركزية عن تنجيل موعد تقديم عطا(ات تعلن لجنة ا

 20/12/2016المناقصة المذكورة أعاله إلى يوم الثالثا( الموافق 
 .29/11/2016بداًل من يوم الثالثا( الموافق 

 أمـين الســر

 تنويل
 1892815 -بشنن المناقصة رقم :

 أعمال تش يل وصيانة وإصالح واستبدال األجهزة الكهربائية 
 ميكانيكية وأجهزة التكييل بمعسكر أم الروس ومعدات

 وزارة الدفاع
تود لجنة المناقصات المركزية أن تسترعى انتباه السادة المناقصين 
إلى أن المناقصة المذكورة أعاله عامة على الشركات المتمصصة في 

 مجال أعمال موضوع المناقصة.
من ( 1313وليا كما جا( في اإلعالن المنشور في العدد رقم )

 .6/11/2016الجريدة الرسمية )كويت اليوم( الصادرة بتاريخ 
 لذا اقتضى التنويل.

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
 )ع( 1862714 -بشنن المناقصة رقم :

 أعمال تش يل وصيانة وإصالح المعدات واألجهزة الكهربائية 
 والميكانيكية وأجهزة التكييل والتبريد بمعسكر الدوحة

 ــــــــاعوزارة الدفــــــــــ
تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا 

محضر اجتماع على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )
 ( من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شرا( المناقصة.تمهيدي

 أمـين الســر

 الرئاسـة العامة للحرس الوطني
 إعــالن 

 (2016/2017 -16طرح ممـارسة رقـم ) عن 
 توريد مواد كهربائية ومستلزماتها خاصة بترشيد الطاقة
تعلـن الرئاسة العامة للحرس الوطني عن طرح ممارسة توريد مواد  
كهربائية ومستلزماتها خاصة بترشيد الطاقة ، وذلك على الشركات 
والمؤسسات المذكورة أدناه وذلك طبقًا للشروط العامة والماصة 

 لممارسة .الواردة في وثائق ا
لذا فإنل على الشركات والمؤسسات التي ترغي  باالشتراك في هذه 

مديريـة  –الممارسة مراجعة الرئاسة العامــة للحــرس الوطنـي بالرقـعـي 
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فرع العقود والمناقصات ، وذلك خـــالل أوقات  –التجهيز والعقود 
 الدوام الرسمي للحصول على وثـائق الممارسة ، مقابل رسم مالي

د.ك ( فقط خمسة وسبعون دينارا ال غير ،  75/-وقــدره     ) 
 غير قابل للرد. (K-NETبواسطة جهاز )

هذا وسوخ يعقد اجتماع تمهيدي في تمام الساعة العاشرة من صباح 
( في الرئاسة العامة للحرس 20/11/2016الموافق ) األحديوم 

ات وسيعتبر الوطني مديرية التجهيز والعقود فرع العقود والمناقص
الممارس حضر أم لم يحضر هذا االجتماع ملزم بكل ما تضمنل هذا 

 االجتماع من قرارات أو توصيات أو إيضاحات .
علمًا بنن آخر موعد لتقديم العطا(ات في تمام الساعة الواحدة من 

 م ( .  2016/ 29/11بعد ظهر يوم الثالثا( الموافـق  )  
 مالحية : 

الراغبة في شرا( وثائق الممارسة  تزويدنا  على الشركات والمؤسسات
بصورة من البطاقة المدنية )ملونة(  للشمص الممول بالحضور على 

(  لعمل تصريح  tc@kng.gov.kwالبريد اإللكتروني ) 
دخول وذلك قبل المراجعة  بيوم واحد عمل وتحديدًا قبل الساعة 

مرفقا بذلك كتاب تفويض من الشركة / المؤسسة صباحًا  10:00
 بشرا( وثائق الممارسة.  

 .   66728مسئول التصاريح :  24999999االتصال على بدالة 
 .  66735للرد على االستفسارات داخلي  : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 2016/2017 -17إعــالن عن طرح الممـارسة رقـم ) 
 لزماتها الماصة لترشيد الطاقةتوريد أدوات صحية ومست

تعلـن الرئاسـة العامـة للحـرس الـوطني عـن طـرح ممارسـة توريـد أدوات 
صــحية ومســـتلزماتها خاصـــة لترشـــيد الطاقــة ، وذلـــك علـــى الشـــركات 
ــاه وذلــك طبقــاً للشــروط العامــة والماصــة  والمؤسســات المــذكورة أدن

 الواردة في وثائق الممارسة.
سـات التـي ترغـي باالشـتراك فـي هـذه لذا فإنل على الشركات والمؤس

مديريــة  –الممارسة مراجعة الرئاسة العامـــة للحـــرس الوطنــي بالرقـعــي 
فرع العقود والمناقصـات ، وذلـك خــــالل أوقـات  –التجهيز والعقود 

ـــائق الممارســة ، مقابــل رســم مــالي  الــدوام الرســمي للحصــول علــى وث
دينارا ال غير ، بواسـطة د.ك ( فقط خمسة وسبعون  75/-وقــدره ) 
 غير قابل للرد. (K-NETجهاز )

هذا وسوخ يعقد اجتماع تمهيدي في تمام الساعة العاشرة من صباح 

( فــي الرئاســة العامــة للحــرس 21/11/2016الموافــق ) االثنــينيــوم 
ــز والعقــود فــرع العقــود والمناقصــات وســيعتبر  ــة التجهي الــوطني مديري

جتماع ملزم بكل ما تضـمنل هـذا الممارس حضر أم لم يحضر هذا اال
 االجتماع من قرارات أو توصيات أو إيضاحات .

علمًا بنن آخر موعد لتقديم العطا(ات فـي تمـام السـاعة الواحـدة مـن 
 م ( .  2016/ 29/11بعد ظهر يوم الثالثا( الموافـق ) 

 مالحية : 
على الشركات والمؤسسات الراغبة في شرا( وثائق الممارسة  تزويدنا 

صورة من البطاقة المدنية )ملونة( للشمص الممـول بالحضـور علـى ب
ـــــي  )  ـــــد اإللكترون (  لعمـــــل تصـــــريح  tc@kng.gov.kwالبري

دخول وذلـك قبـل المراجعـة  بيـوم واحـد عمـل وتحديـداً قبـل السـاعة 
صــباحاً مرفقــا بــذلك كتــاب تفــويض مــن الشــركة / المؤسســة  10:00

 بشرا( وثائق الممارسة. 
 .   66728مسؤول التصاريح :  24999999االتصال على بدالة 

 .  66735للرد على االستفسارات داخلي  : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -22إعــالن عن طرح الممـارسة رقـم ) 
 توريد خيام (2016/2017

خيام ،  تعلـن الرئاسة العامة للحرس الوطني عن طرح ممارسة توريد
وذلك على الشركات والمؤسسات المذكورة أدناه وذلك طبقاً 

 للشروط العامة والماصة الواردة في وثائق الممارسة .
لذا فإنل على الشركات والمؤسسات التي ترغي  باالشتراك في هذه 

مديريـة  –الممارسة مراجعة الرئاسة العامــة للحــرس الوطنـي بالرقـعـي 
فرع العقود والمناقصات ، وذلك خـــالل أوقات  –التجهيز والعقود 

الدوام الرسمي للحصول على وثـائق الممارسة ، مقابل رسم مالي 
د.ك ( فقط خمسة وسبعون دينارًا ال غير ، بواسطة  75/-وقــدره ) 
 غير قابل للرد. (K-NETجهاز )

هذا وسوخ يعقد اجتماع تمهيدي في تمام الساعة العاشرة من صباح 
( في الرئاسة العامة للحرس 22/11/2016ثالثا( الموافق )يوم ال

الوطني مديرية التجهيز والعقود فرع العقود والمناقصات وسيعتبر 
الممارس حضر أم لم يحضر هذا االجتماع ملزماً بكل ما تضمنل هذا 

 االجتماع من قرارات أو توصيات أو إيضاحات .
الساعة الواحدة من  علمًا بنن آخر موعد لتقديم العطا(ات في تمام

 م ( .  2016/ 29/11بعد ظهر يوم الثالثا( الموافـق )  

mailto:tc@kng.gov.kw
mailto:tc@kng.gov.kw
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 مالحية : 
على الشركات والمؤسسات الراغبة في شرا( وثائق الممارسة  تزويدنا 
بصورة من البطاقة المدنية )ملونة(  للشمص الممول بالحضور على 

(  لعمل تصريح  tc@kng.gov.kwالبريد اإللكتروني  ) 
دخول وذلك قبل المراجعة  بيوم واحد عمل وتحديدًا قبل الساعة 

صباحًا مرفقا بذلك كتاب تفويض من الشركة / المؤسسة  10:00
 بشرا( وثائق الممارسة.  

 .   66728مسئول التصاريح :  24999999االتصال على بدالة 
 .  66735للرد على االستفسارات داخلي  : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2016/2017 -23إعــالن طرح ممـارسة رقـم ) 
 توريد قوالي مطاطية لالستمدام العسكري

تعلـن الرئاسة العامة للحرس الوطني عن طرح ممارسة توريد قوالي مطاطية 
لالستمدام العسكري ، وذلك على الشركات والمؤسسات المذكورة أدناه 

 شروط العامة والماصة الواردة في وثائق الممارسة وذلك طبقاً لل
لذا فإنل على الشركات والمؤسسات التي ترغي  باالشتراك في هذه 

مديريـة  –الممارسة مراجعة الرئاسة العامــة للحــرس الوطنـي بالرقـعـي 
فرع العقود والمناقصات ، وذلك خـــالل أوقات  –التجهيز والعقود 

على وثـائق الممارسة ، مقابل رسم مالي  الدوام الرسمي للحصول
ال غير ، بواسطة  اً د.ك ( فقط خمسة وسبعون دينار  75/-وقــدره ) 
 ( غير قابلة للرد.K-NETجهاز )

هذا وسوخ يعقد اجتماع تمهيدي في تمام الساعة العاشرة من صباح 
( في الرئاسة العامة للحرس 13/11/2016يوم األحد الموافق )

التجهيز والعقود فرع العقود والمناقصات وسيعتبر الوطني مديرية 
الممارس حضر أم لم يحضر هذا االجتماع ملزم بكل ما تضمنل هذا 

 االجتماع من قرارات أو توصيات أو إيضاحات .
علمًا بنن آخر موعد لتقديم العطا(ات في تمام الساعة الواحدة من 

 . م (  2016/ 22/11بعد ظهر يوم الثالثا( الموافـق )  
 مالحية : 

على الشركات والمؤسسات الراغبة في شرا( وثائق الممارسة  تزويدنا 
بصورة من البطاقة المدنية )ملونة(  للشمص الممول بالحضور على 

(  لعمل تصريح  tc@kng.gov.kwالبريد اإللكتروني  ) 
دخول وذلك قبل المراجعة  بيوم واحد عمل وتحديدًا قبل الساعة 

فقا بذلك كتاب تفويض من الشركة / المؤسسة صباحًا مر  10:00

 بشرا( وثائق الممارسة .  
 .   66728مسئول التصاريح :  24999999االتصال على بدالة 

 66735للرد على االستفسارات داخلي  : 
 

 المؤسسة العامة للرعاية السكنية
 ملمص لوقائع اجتماع
 الجمعية العمومية األولى
 ت مشروعلتنسيا اتحاد مالك شقق/عمارا

 شمال غرب الصليبيمات اإلسكاني
م بمقر المؤسسة  4م الساعة  2016من أكتوبر سنة  18بتاريخ 

العامة للرعاية السكنية بجنوب السرة بدأت وقائع االجتماع األول 
للجمعية العمومية التحاد مالك شقق/عمارات مشروع شمال غرب 

 الصليبيمات اإلسكاني بحضور كل من :
ا( اللجنة المشكلة بموجي القرار اإلداري رقم السادة أعض  -1
 بشنن اإلعداد لتنسيا اتحاد المالك . 2016( لسنة 476)
السادة المالك ممن خصص لكل منهم شقة بعمارات المشروع  -2

 (  . 29وعددهم )
ونيرًا لعدم اكتمال النصاب قام رئيا اللجنة السيد / عبداهلل الصقر 

بمن  –م  6الجتماع في تمام الساعة بالتنجيل لمدة ساعتين ليكون ا
كما هو منصوص    -حضر من المالك أعضا( الجمعية العمومية 

عليل ومبين بنيام اتحاد المالك وباإلعالن المنشور بالجريدة الرسمية 
 ) الكويت اليوم ( .

وبناً( على ذلك بدأ االجتماع األول للجمعية العمومية التحاد المالك 
ممن خصص لكل   -للثابت بالكشوخ طبقًا  –بمن حضر منهم 

( عمارة بعدد 62منهم شقة بعمارات المشروع البال  إجماليها )
( مضافًا إليهم الوحدات 128( شقة حيث كان عددهم )310)

 العائدة للمؤسسة . 
السيد / عبداهلل عبداللطيل الصقر مدير  –بداية  –وترأس االجتماع 

اإلعداد لشهر االتحاد ، الشئون القانونية بالمؤسسة ورئيا لجنة 
حيث رحي بالسادة المالك الحضور أعضا( الجمعية العمومية 

 لالتحاد ثم تال عليهم جدول األعمال كاآلتي :
 التصديق على نيام اتحاد المالك .  -1

mailto:tc@kng.gov.kw
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 اختيار مدير لالتحاد وتحديد أجره . -2
 انتماب أعضا( مجلا اإلدارة .  -3
جتماع ليتسنى لل مباشرة مهمة ثم استنذن في التملي عن رئاسة اال 

تمثيـــــــل المــــــــؤسســــــــة في التصــويت بحصصها العقارية ، ليتوالها 
نائي رئيا اللجنة سالفة الذكر المهندس / عبدالعزيز أحمد دشتي ، 

 لتجري اإلجرا(ات كما يلي : 
( تال رئيا االجتماع ملمص لنيام اتحاد المالك الموثق في 1)

 28و 27و 26و 25و 24بمكتي التوثيق برقم  03/10/2016
والمشهر عن طريق  2016لسنة  35و  33و  32و 31و 30و

التسجيل العقاري بوزارة العدل بنشره بالجريدة الرسمية العدد رقم 
 . 09/10/2016الصادر في  1309

وتم التصويت من األغلبية الحاضرة بالمصادقة على نيام االتحاد  -
 ة العمومية . من ِقبل الجمعي

( باالنتقال للبند الثاني وهو تعيين مديرا لالتحاد وتحديد أجره 2)
قررت الجمعية بنغلبية الحضور تفويض مجلا اإلدارة بتعيين مدير 
االتحاد وتابعيل وتحديد أجورهم في أول جلسة يعقدونها ويجرى 

 فيها انتماب رئيا للمجلا من بينهم .
مجلا إدارة االتحاد بنيام  ( أجريت عملية انتماب أعضا(3)

( مالك وامتناع خمسة عن التصويت 123الصوت الواحد بمباشرة )
، وقام كل عضو من المالك الحاضرين بالجمعية العمومية باختيار 

 واحد من المرشحين الثمانية وهم : 
. ممثـــل المؤسســـة العامـــة للرعايـــة الســـكنية الســـيد / منصـــور كايـــد 1

 27 اليفيري    عدد األصوات :
. الســـــــــــــــــــيد / جاســـــــــــــــــــم محمـــــــــــــــــــد عبدالرضـــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــداد.                                  2

  24عدد األصوات : 
ــــــــــــــــــــــادي .                                     3 ــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــعود ماجــــــــــــــــــــــد الزي . الســــــــــــــــــــــيد / خال

 21عدد األصوات : 
ـــــــــــــــــــــداهلل غلـــــــــــــــــــــوم حســـــــــــــــــــــين القطـــــــــــــــــــــان .                                   4 . الســـــــــــــــــــــيد / عب
  16د األصوات : عد
ـــــــــــداللطيل الشـــــــــــارخ .                        5 ـــــــــــداللطيل مصـــــــــــعي عب . الســـــــــــيد / عب

 16عدد األصوات : 
. الســـــــــــــــــــيد / يوســـــــــــــــــــل مضـــــــــــــــــــحي نصـــــــــــــــــــار المالـــــــــــــــــــدي .                                6

 16عدد األصوات : 
ـــــــــــــــــــــل .                                   7 . الســـــــــــــــــــــيد / حســـــــــــــــــــــين حمـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــرزوق الحبي

  2د األصوات : عد
. الســــيد / معــــاذ حســــن أحمــــد الكنــــدري .) أعلــــن انســــحابل مــــن 8

 -الترشيح (  عدد األصوات : 
مساً( وانتهى  7وقد ُأجريت عملية االنتماب بد(ًا من الساعة 

 مساً(. 8.30التصويت بالصندوق الساعة 
( 123* وأسفرت نتيجة الفرز عن إجمالي عدد األصوات بواقع )

،وتم  ( صوت والباطل صوت واحد122ح منها )صوت وكان الصحي
الفرز وإعالن الفائزين بمشاركة اثنين من المالك كما هو وارد بنيام 

 االتحاد وهما : 
 السيد / حسن محمود أمير غلوم ، السيد / أحمد حمد علي ال يث. - 
وقد حصل كل مرشح على عدد األصوات المبينة قرين اسمل أعاله  

ات الباطلة ، وإذ حصل كل من المرشحين ، بعد استبعاد األصو 
صوت فقد جرت بين  16الرابع والماما والسادس أعاله على 

ثالثتهم القرعة وبموافقة أغلبيـــة الحضـــــور أعضــــا( الجمعيــــة 
العمومية ففاز كل من الرابع ) عبداهلل غلوم حسين القطان ( 

 والماما )عبداللطيل مصعي عبداللطيل الشارخ ( .
 وبناً( على ما سلل بيانل :

يكون الفائزين الممسة بعضوية مجلا إدارة اتحاد مالك  
شقق/عمارات مشروع شمال غرب الصليبيمات اإلسكاني هم 

 الحاصلين بنعلى األصوات وكالمبين أعاله .
 م . 9.30وانتهى االجتماع في تاريمل حيث كانت الساعة 

المالك األول والمنعقد علمًا بننل تم اجتماع مجلا إدارة اتحاد 
 وتم ما يلي :  25/10/2016بتاريخ 

 اختيار رئيا مجلا اإلدارة السيد / عبداهلل غلوم حسين القطان.  -
 المضر تونيل . تعيين مدير اتحاد المالك السيد / حسين عبد -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــــــــالن
، الممصص لل الشقة  يرجى من السيد / أحمد حمد علي ال يث

[ بمنطقة شمال 4[ الدور ] 22[ عمارة ]  4الحكومية رقم ] 
غرب الصليبمات مراجعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمقرها 
الكائن بمنطقة جنوب السرة بالطابق األول إدارة التوزيع أثنا( الدوام 
الرسمي خالل ] خمسة عشر يومًا [ من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

ي حالة عدم الحضور سوخ تتمذ المؤسسة العامة للرعاية وف
 السكنية اإلجرا(ات القانونية الالزمة بشنن الشقة الممصصة لل .
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 بنك الـكويت المركزي

 كشل النقد المتداول

STATEMENT OF CURRENCY IN CIRCULATION 

 الفئــــــــــات
 Amount as inالمبل  كما في 

31st Oct 2016 

 Amount as inي المبل  كما ف

30th Sep 2016 
Denominations 

 Value NOTESقيمة /  Valueقيمة /  أوراق النـقــد

 KD    20 917,400,280.000 952,434,000.000 د.ك       20

 KD    10 436,256,110.000 480,038,110.000 د.ك       10

 KD      5 88,138,175.000 86,382,335.000 د.ك         5

 KD      1 40,386,002.000 37,353,852.000 د.ك         1

 KD    1/2 13,216,227.500 11,729,331.500 د.ك       1/2

 KD    1/4 8,982,725.250 8,382,428.000 د.ك       1/4

 TOTAL VALUE OF NOTES 1,504,379,519.750 1,576,320,056.500 مجموع قيم أوراق النقد

 COINS   اتالمسكــوكـــ

 Comm. Coins KD 2 160,568.000 160,576.000 د.ك تذكارية        2

 FILS    100 10,742,710.900 10,802,276.600 فلـا    100

 FILS      50 7,634,982.650 7,673,350.600 فلـا      50

 FILS      20 3,306,206.940 3,324,519.720 فلـا      20

 FILS      10 1,586,226.870 1,593,335.280 فلـا      10

 FILS        5 962,229.275 966,382.250 فلـا        5

 FILS        1 12,734.745 12,735.455 فلـا        1

 TOTAL VALUE OF COINS 24,405,659.380 24,533,175.905 مجموع قيم المسكوكات

مجمــوع قــيم أوراق النقــد 

 والمسكوكات

1,600,853,232.405 1,528,785,179.130 Total Value Of Notes And Coins 

فقــــــــــط مليــــار وســـتمائة مليـــون، وثمانمائــــة وثالثـــة وخمســـون ألفـــــــًا، 

 فلسا ال غير. 405و ومائتـــــــــان واثنــــان وثـالثـــــون ديـنـــــاراً كــويتيـا

ONLY ONE BILLION AND SIX HUNDRED MILLIONS, AND 

EIGHT HUNDRED FIFTY  THREE THOUSANDS, AND 

TWO HUNDRED THIRTY TWO KUWAITI DINARS, AND  

405 FILS. 

 مدير

 إدارة األعمال المصرفية

Manager 

of Banking Operations Department 
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 بيت الزكاة
 إعالن تنهيل المكاتي لطرح دراسة استشارية لبيت الزكاة

ح دراسـة استشـارية بعنـوان ) تنميـة إيـرادات يعلن بيـت الزكـاة عـن طـر 
ــــي االستشــــارية  ــــت الزكــــاة ( وعلــــى المكات ــــرات فــــي بي الزكــــاة والمي

ـــار البيـــوت االستشـــارية  ـــة اختي ـــدى لجن ـــة المســـجلة ل إدارة  –المحلي
 المستشارين كمكتي استشاري إداري .

 مستندات التنهيل المطلوبة :
 ستشاريةتقديم المبرة المماثلة حول موضوع الدراسة اال 
  تقــــــــديم المبــــــــرة العامــــــــة للجهــــــــة فــــــــي الدراســــــــات االستشــــــــارية

 المنفذة من قبلل .
 . تقديم خبرة المكتي آلخر سنتين 
  تقـــديم شـــهادة تســـجيل لـــدى لجنـــة اختيـــار البيـــوت االستشـــارية– 

 إدارة المستشارية صالحة .
ـــــة بالمشـــــاركة تقـــــديم  ـــــى المكاتـــــي االستشـــــارية المحليـــــة الراغب فعل

يومــا  20نســخ فــي م لــل م لــق خــالل  3ل عــدد مســتندات التنهيــ
ابتـــدا( مـــن تـــاريخ اإلعـــالن علـــى أن يـــتم كتابـــة اســـم المكتـــي واســـم 

 –الــدور الثالــث  –المشــروع علــى الم لــل ويــتم وضــعل ببيــت الزكــاة 
صــــندوق العطــــا(ات وإذا توافــــق موعــــد التســــليم ليــــوم إجــــازة يرحــــل 

 الموعد لليوم الذي يليل .
 -منطقــــة الــــوزارات -جنــــوب الســــرة – بيــــت الزكــــاة -لالستفســــار :

داخلــــي  175مركــــز االتصــــال –الــــدور الرابــــع  –مكتــــي التمطــــيط 
2352 - 2357 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن 
 (  18/2016م  –ز عن طرح الممارسة رقم)ب

القيام بنعمال تركيي الزينة على مبنى بيت الزكاة 
 2017لالحتفال باألعياد الوطنية 

القيام بنعمال تركيي الزينة على  رسةيعلن بيت الزكاة عن طرح مما
فعلى الشركات  2017مبنى بيت الزكاة لالحتفال باألعياد الوطنية 

المتمصصة في هذا المجال والتي ترغي في التقدم للحصول على  
أثنا(  –إدارة الشئون المالية  –وثائق الممارسة مراجعة بيت الزكاة 

لممارسة مقابل رسم أوقات العمل الرسمية الستالم شروط ووثائق ا

د.ك(فقط خمسة وسبعون دينارًا كويتيًا ال غير  75/  -مالي قدره )
 )غير قابل للرد(.

علما بنن آخر موعد لتلقي العطا(ات سيكون الساعة الثانية عشرة 
 29/11/2016( من يوم الثالثا( الموافق 12:30والنصل ظهرا )

 –نطقة الوزارات م -بمقر بيت الزكاة الرئيسي الكائن بجنوب السرة 
 صندوق العطا(ات. –الدور الثالث 
 –إدارة المدمات العامة  –سلوى  –بيت الزكاة  -لالستفسار :
 1405-1449داخلي:  175مركز االتصال

 

 معهــد الكــويت لألبحــاث العلميــة
 إعالن

ــــن معهــــد الكويــــت لألبحــــاث العلميــــة عــــن طــــرح ممارســــة رقــــم  يعل
47-M-2016/2017 وإنجـــــــــــاز مزرعــــــــــــة تصـــــــــــميم وإنشـــــــــــا )

ـــــائق الممارســـــة مـــــن  الربيـــــان فـــــي كبـــــد، ويمكـــــن الحصـــــول علـــــى وث
ـــــرة المشـــــتريات والممـــــازن( بمقـــــر المعهـــــد  قســـــم المناقصـــــات )دائ

ـــــدره  ـــــرد وق ـــــ  ال ي ـــــل مبل ـــــط  75/-بمنطقـــــة الشـــــويخ مقاب د.ك )فق
 خمسة وسبعون دينارًا(.

علمًا بنن آخر موعد لتقديم العطا(ات الساعة الثانية عشرة ظهر يـوم 
 .30/11/2016األربعا( الموافق 

 مالحيات سعر الوثائق االقفال الطرح
ـــــ د.ك 75 30/11/2016 2/11/2016 ـــــدي ي ـــــا(وم ـاجتمـــــاع تمهي  الثالث

الســاعة 15/11/2016قـالموافــ
 صباًحا 10.00

والممارسة محدودة على الشركات المسجلة لدى المعهد تحـت بنـد 
 أعمال إنشائية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــالن
-22يعلن معهد الكويت لألبحاث العلمية عن طرح ممارسة رقم 

M- 2016/2017  تراخيص نيام أوراكل، ويمكن الحصول على
وثائق الممارسة من قسم المناقصات )دائرة المشتريات والممازن( 

د.ك  75/-بمقر المعهد بمنطقة الشويخ مقابل مبل  ال يرد وقدره 
 ون ديناراً كويتياً ال غير(.)فقط خمسة وسبع

ظهر يوم األربعا(  12علمًا بنن آخر موعد لتقديم العطا(ات الساعة 
 .30/11/2016الموافق 
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 مالحيات سعر الوثائق اإلقفال الطرح
اجتماع تمهيدي يـوم المميا  د.ك 75 30/11/2016 8/11/2016

 الموافـق
الساعة  17/11/2016

 صباًحا 10:00

على الشركات المصنفة لدى أوراكل والحائزة  والممارسة محدودة
 على تصنيل ذهبي / بالتيني.
 والممارسة غير قابلة للتجزئة

 

 شركة البترول الوطنية الكويتية 
 إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية

 لجنة المناقصات الداخلية
 إعالن
)الدائرة التجارية( عن طرح  – تعلن شركة البترول الوطنية الكويتية

  -   RFQ/1013232 -:  لممارسة رقما
IP TELEPHONE SETS FOR HOB وذلك ،

طبقا للشروط والمواصفات العامة والماصة الواردة في وثائق 
، ويمكن الحصول على هذه الوثائق من خالل الصفحة  الممارسة

 - العالمية الشبكة موقعنا على على (CWP) االلكترونية التجارية
: (https://esourcing. knpc.com .) 

 الكفالة اإلقفال التمهيدي الطرح
 (يوما90صالحة لمدة) د.ك  650-/ 6/12/2016 ---- 13/11/2016

  وآخر موعد لتقديم العطا(ات هو يوم الثالثا( الموافق
في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي  6/12/2016

عطا( يجي مع مالحية أن تقديم ال( PM 12:00لدولة الكويت )
 أن يكون من خالل الصفحة االلكترونية التجارية الموضحة أعاله.

  أن يضع الضمان البنكي األولى )الكفالة( فقط  الممارسعلى
وتاريخ اإلقفال في  الممارسةفي ميروخ مدون عليل اسم وعنوان 

 1A-046الصندوق الممصص لل الكائن بالطابق األول غرفة رقم
لداخلية بمبنى الشركة الرئيسي باألحمدي في مقر لجنة المناقصات ا

( من يوم PM 12:00الساعة الثانية عشرة ظهرا )في موعد أقصاه 
 .6/12/2016الثالثا( الموافق 

  عامة وغير قابلة للتجزئة الممارسةهذه . 
   يجـــــــي أن يرفـــــــق بالعطـــــــا( جميـــــــع المســـــــتندات والشـــــــهادات

ــــــة هــــــو  مــــــن خــــــالل الصــــــفحة االلكترونيــــــة التجاريــــــة كمــــــا المطلوب

   .الممارسةموضح في وثائق 
  يجي تقديم أي تحفيات أو استفسارات فيما يتعلق

المذكورة أعاله بحد أقصى  الممارسةبالمواصفات الفنية بمصوص 
أسبوعين قبل موعد اإلقفال وسوخ يرفض ولن يتم النير في هذه 

 الطلبات ألي اعتبار كان بعد هذا الموعد.
 المرور للدخول على  للحصول على اسم المستمدم و كلمة

الصفحة االلكترونية التجارية يرجى االتصال بنرقام الهواتل 
23887793/23887794 / 23887792.   

cwphelp@knpc.com.kw 
  يوجد إرشادات توضيحية على موقعنا اإللكتروني خاصة بكيفية

 لكترونية التجارية.تقديم العطا( من خالل الصفحة اال
 أمين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 لجنة المناقصات الداخلية

)مصـــفاة مينـــا( عبـــد اهلل(  – تعلـــن شـــركة البتـــرول الوطنيـــة الكويتيـــة
  RFQ/1012891- :عن طرح المناقصة رقم

TRUCK LUBE OIL  وذلــك طبقــا للشــروط والمواصــفات ،
، ويمكـن الحصـول علـى المناقصـةوثـائق  العامـة والماصـة الـواردة فـي

 على (CWP) هذه الوثائق من خالل الصفحة االلكترونية التجارية
 .https://esourcing) : - العالميـة الشـبكة موقعنـا علـى

knpc.com). 
 الكفالة السعر اإلقفال الطرح

 (يوما90صالحة لمدة) د.ك650-/ ---- 13/12/2016 13/11/2016

  العطا(ات هو يوم الثالثا( الموافق وآخر موعد لتقديم
في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت  13/12/2016

مع مالحية أن تقديم ( PM 12:00المحلي لدولة الكويت )
العطا( يجي أن يكون من خالل الصفحة االلكترونية التجارية 

 الموضحة أعاله.
  فقط أن يضع الضمان البنكي األولى )الكفالة(  المناقصعلى

وتاريخ اإلقفال في  المناقصةفي ميروخ مدون عليل اسم وعنوان 
-1A)) الصندوق الممصص لل الكائن بالطابق األول غرفة رقم

في مقر لجنة المناقصات الداخلية بمبنى الشركة الرئيسي  046
 PMالساعة الثانية عشرة ظهرا )باألحمدي في موعد أقصاه 

 .13/12/2016( من يوم الثالثا( الموافق 12:00
  عامة وغير قابلة للتجزئةالمناقصة هذه. 
  من  يجي أن يرفق بالعطا( جميع المستندات والشهادات المطلوبة

 .المناقصةخالل الصفحة االلكترونية التجارية كما هو موضح في وثائق 
  يجي تقديم أي تحفيات أو استفسارات فيما يتعلق

mailto:cwphelp@knpc.com.kw
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  عاله بحد المذكورة أ المناقصةبالمواصفات الفنية بمصوص
أقصى أسبوعين قبل موعد اإلقفال وسوخ يرفض ولن يتم النير في 

 هذه الطلبات ألي اعتبار كان بعد هذا الموعد.
  للحصول على اسم المستمدم و كلمة المرور للدخول على

الصفحة االلكترونية التجارية يرجى االتصال بنرقام الهواتل 
23887793/23887794 / 23887792.   

cwphelp@knpc.com.kw 
  توجد إرشادات توضيحية على موقعنا اإللكتروني خاصة بكيفية

 تقديم العطا( من خالل الصفحة االلكترونية التجارية.
 أمين الســر

 

 شركة النقل العام الكويتية
 إعالن

قصـة العامـة تعلن شركة النقل العام الكويتية عن رغبتهـا في طرح المنا
( الماصــــة بتقــــديم المــــدمات االستشــــارية إلدارة 13/2016رقــــم )

الممــاطر والمتابعــة وتفعيــل دورهــا بشــركة النقــل العــام الكويتيــة طبقــاً 
 للشروط والمواصفات العامـة والماصـة الواردة بكراسة شروط المناقصة.

ويمكــن الحصــول علــى كراســة شــروط المناقصــة مــن صــندوق الشــركة 
بنـــى اإلدارة الرئيســـي )بالمرقـــاب( شـــارع عبـــد العزيـــز حمـــد الكـــائن بم

 الدور األرضي. -الصقر 
سعر كراسة  تاريخ اإلقـفــال تاريخ الطرح

 الشروط
 الكفالة البنكية

% من قيمة العطا( صالحة 5 د.ك75 12/2016/ 5 13/11/2016
 يوم عمل 90لمدة 

/ 27سيعــــــــــقد االجتمـــــــــاع التمهيـــــــــدي يــــــــــــوم األحـــــــــــد المـــــــــــوافق )
العاشــــرة صــــباحاً بقاعــــة  (10:00( بــتمـــــام الساعـــــة )11/2016

 االجتماعات بالدور الرابع بمبـنى اإلدارة الرئيسي الـكائن بالـمرقاب.
/ 5آخـــــــر موعـــــــد لتســــــــليم العطـــــــــا(ات يـــــــــوم )االثنـــــــين( المــــــــوافق )

( الكـــــائن بالـــــدور الرابـــــع بـــــالمقر 1( بالصـــــندوق رقـــــم )12/2016
 مام الساعة الثانـية عشرة ظــهرًا. الرئيسي للشركة بتــ

لمزيــد مــن االستفســار عــن الجانــي الفنــي يرجــى االتصــال علــى أرقــام 
 الهواتل التالية:

 +  96522328345 إدارة المماطر والمتابعة  مباشر      -
 +96522328850فاكا                                      

يرجى االتصال على أرقام  لمزيد من االستفسار عن الجاني القانوني 
 الهواتل التالية:

 + 96522328454    إدارة المناقصات والعقود مباشر    -
 +96522328870   فاكا                                  

E-mail: Tenders&auctions@kptc.com.kw 
 

mailto:cwphelp@knpc.com.kw
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رقم اإليداع  : 174637
التاريخ : 2015/11/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 28

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : بسمة عما نويل غريب و شريكها 
العنوان : السالمية - قطعه 185 - مبنى 1، ، ، ، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : هي عبارة عن رسمة لشكل طفل و طفلة بألوان مختلفة بشكل 
مميز و يوجد أسفلها كلمة )LITTLE DOCTORS( كتبت 
بحروف التينية بالوان مختلفة و يوجد أسفلها كلمة ) ليتل دكتورز ( 

كتبت باللغة العربية باللون األصفر كما بالشكل 
رقم اإليداع  : 174638
التاريخ : 2015/11/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 28

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : بسمة عما نويل غريب و شريكها 
العنوان : السالمية - قطعه 185 - مبنى 1، ، ، ، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن مجسم على شكل رجل وأمامها امرأه باللغة اإلنجليزية 
المبرور وبالعربية كذلك لون الرجل باألزرق والمرأة بالبرتقالي وترفع يدها 

اليسار حديد تمرين
رقم اإليداع  : 174919
التاريخ : 2015/11/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 44

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة معاهد المبرور الصحية العالمية
العنوان : السالمية - قطعة )54( - مبنى )33( - محل )سرداب +أول 

+ثاني (، ، ، ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن لمبة كهرباء مضيئة تحمل اسم شركة اإلبداع األسرية 
باللغة  مكتوبة  انوفشين  فملي  وكلمة  العربية  باللغة  مكتوبة  والكلمة 

اإلنجليزية

العالمة : عبارة عن االسم التجاري لشركة العقيلة لتوصيل الطلبات 
االستهالكية مع رسم لعربة نقل بداخل شكل بيضاوي باللون األخضر

رقم اإليداع  : 156149
التاريخ : 2014/09/1

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 39

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة العقيلة لتوصيل الطلبات االستهالكية
العنوان : خيطان القديمة ق 7 ش 70 مبنى 4512 محل 2 الدور 1 م ، ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن كلمة TAXI بجانبها مربع يحتوى على اسم 
الشركة )شركة أجرة شوفير سيتى الجوال ( باللون األحمر 

رقم اإليداع  : 174116
التاريخ : 2015/11/08

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 39

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة أجرة شوفير سيتى الجوال 
العنوان : حولي  - قطعة 135 - مبنى 23 - مجمع دالل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عباره عن كلمه )شركه أحالم الديرة لمستحضرات وأدوات 
 )AHLAM AL DEERAH COMPANY التجميل

مع رسم ال مرأه
رقم اإليداع  : 174546
التاريخ : 2015/11/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 3

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركه أحالم الديرة لمستحضرات وأدوات التجميل 
العنوان : المهبولة ق1 مبنى 2 165 مكتب 22 ارضى ، ، ، ، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : هي عبارة عن رسمة لشكل طفل و طفلة بالوان مختلفة بشكل 
مميز و يوجد أسفلها كلمة )LITTLE DOCTORS( كتبت 

بحروف التينية بالوان مختلفة بشكل مميز  كما بالشكل 
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رقم اإليداع  : 177420
التاريخ : 2016/02/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 37

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : بيسك المعتمدة للتجارة العامة و المقاوالت 
العنوان : العاصمة - القبلة - قطعة 9 - مبنى 13 - مكتب 502 

الدور الخامس ، ، ، ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باللغة  الشركة  اسم  وتحته  فوق  من  منشار  نصف  عالمة   : العالمة 
اإلنجليزية باللون األسود ومن الداخل خط باللون األصفر مكتوب فيه 

اسم الشركة باللغة العربية وود اكس ألعمال النجارة 
رقم اإليداع  : 177792
التاريخ : 2016/02/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 40

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : وود اكس ألعمال النجارة 
العنوان : الشويخ القديم - قسيمة )118أ( - محل )19( - الدور 

األرضي، ، 70654، ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن شكل جانبي لكتاب مكتوب على يمينه اسم الشركة 
ذات السالسل بالعربي واإلنجليزي 

رقم اإليداع  : 177916
التاريخ : 2016/03/01

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة ذات السالسل 
العنوان : السالمية - محل )2( - الدور األول، ، 71651، ، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كرسي باللون الوردي وعلي يمين الكرسي اسم صالون بلوم 

بيوتي للسيدات باللغة العربية واإلنجليزية 
رقم اإليداع  : 177961
التاريخ : 2016/03/01

رقم اإليداع  : 175053
التاريخ : 2015/12/01

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 45

وكيل التسجيل : 
هاتف :

اإلدارية  لالستشارات  األسرية  اإلبداع  شركة   : التسجيل  طالب 
واالجتماعية

العنوان : الشرق - قطعة )4( - مبنى )23( - مكتب )20( - الدور 
الثامن، ، ، ، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : هي عبارة عن مربعين بداخل بعضهم البعض وبداخلهم حرف 

تي ويو مندمجين بمربع وبشكل مميز وباللون األخضر
رقم اإليداع  : 175916
التاريخ : 2015/12/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : الشركة المتحدة للفيبر جالس والمقاوالت
العنوان : السالمية - قطعة )54( - مبنى )33( - محل )15( - 

السرداب، ، ، ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واإلنجليزي  بالعربي  مكتوب  الشركة  اسم  عن  عبارة  هي   : العالمة 
 k وبجوارهم حرف مكرر مرتين باللون األزرق الكحلي

رقم اإليداع  : 175917
التاريخ : 2015/12/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 37

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : الشركة الكبرى العالمية 
العنوان : الشرق - شارع خالد بن الوليد - شقة )6( - الدور األول، 

 ، ، ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : مستطيل به تصميم لحرف البي باللغة اإلنجليزية مع اسم 
الرمادي و  األلوان  العربية و اإلنجليزية و استخدام  باللغتين  الشركة 

األحمر و األبيض
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التاريخ : 2016/04/10
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35
وكيل التسجيل : 

هاتف :
طالب التسجيل : شركة عاصمة اإلنشاءات للتجارة العامة والمقاوالت 
العنوان : الشرق - قطعة )1( - مبنى )1( - مكتب )1( - الدور 

الثامن، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7OUF العالمة : عبارة عن رمز حلة وبداخلة حوف و من األسفل
باللون األصفر واألزرق 

رقم اإليداع  : 179332
التاريخ : 2016/04/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة مطاعم المدينة و الريف 
العنوان : حولي ش اليرموك ق 9 مبنى 1ا0077، ، ، ، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن كلمة KITCHEN ELEVEN أسفلها 

قوس مع رسم ألعواد  األكل 
رقم اإليداع  : 179333
التاريخ : 2016/04/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة مطاعم المدينة والريف 
العنوان : حولي ق 9 شارع اليرموك مبنى 1ا0077، ، ، ، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كتابة الشعار باللون األزرق الفاتح واألخضر الفاتح بشكل 

مستطيل ويوجد بها فقاعات على شكل رغوة صابون
رقم اإليداع  : 179472
التاريخ : 2016/04/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 3

وكيل التسجيل : 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 44

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة موزاييك للمشاريع للتجارة العامة
العنوان : العاصمة القبلة ق 13 مجمع الصالحية دور 2 مكتب 218، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرمادي يحتوي على  باللون  العالمة : هو عبارة عن شعار بيضاوي 
جناح باللون الوردي وفوقه اسم الشركة نسمة الطيب واختصار اسم 
الشركة باإلنجليزي بنصف الجناح وأسفله مكتوب تجارة عامة ومقاوالت 

والشعار هو مزيج بين اللون الرمادي واألزرق والوردي 
رقم اإليداع  : 178490
التاريخ : 2016/03/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة نسمة الطيب للتجارة العامة والمقاوالت 
العنوان : المنقف - قطعة )54( - مبنى )2( - مكتب )23( - 

ميزانين، ، ، ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن شكل بيضاوي باللون الكرملي الغامق وبه بالداخل 
اسم كانولي باللغة العربية باللون الكرملي الفاتح وأسفل منه اسم كانولي 
باللون األبيض ويوجد إطار حول الخلفية للعالمة باللون الكرملي الفاتح

رقم اإليداع  : 178972
التاريخ : 2016/04/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

وكيل التسجيل : 
هاتف :

األمل الستيراد وتصدير ووكيل  استقالل  : مؤسسة  التسجيل  طالب 
بالعمولة 

 -  )3( مكتب   -  )20( مبنى   -  )2( قطعة   - الشرق   : العنوان 
سرداب ، ، ، ، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : شعار دائري لون أزرق ومخطط بالداخل باللون األزرق ويمينه 

اسم الشركة باللغة اإلنجليزية 
رقم اإليداع  : 179163
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محل )3+4+5( - أرضي + ميزانين + سندرة ، ، 35456، ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن رسم بشكل مميز مربع بداخله نصف دائرة بدرجات 
ألوان من اللون األخضر مع االحتفاظ بالشكل واللون 

رقم اإليداع  : 179578
التاريخ : 2016/04/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة القطامي العالمية للتجارة العامة والمقاوالت
العنوان : الشرق - مجمع )األوقاف( - محل )158( ، ، ، ، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : حرف بداخله حرف مكتوب باألسفل باللغة اإلنجليزية ثيرمو 

كنج ومكتوب باللغة العربية 
رقم اإليداع  : 179839
التاريخ : 2016/05/01

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 11

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة يلى وعليان للتجارة 
العنوان : الشويخ الصناعية )3( - قطعة )5( - مبنى )65( - المحل 

)بالدور األرضي(، ، 13005، ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكتوب  دائرة  داخل   GA متشابكين  حرفين  عن  عبارة   : العالمة 
 GHARIB وأسفلها  العامة  للتجارة  العالمية  غريب  أعالها 

 .GLOBAL CO
رقم اإليداع  : 179932
التاريخ : 2016/05/03

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة غريب العالمية للتجارة العامة
العنوان : الفروانية / القطعة 1/ المبنى 5127/ الشارع 122/ مكتب 

102 دور 1، ، ، ، 

طالب التسجيل : شركة برقان المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت
العنوان : الشويخ الصناعية - قطعة )أ( - مبنى )191 - 193( - 

مكتب )1 - 2 - 3( - ميزانين، ، 35456، ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كتابة كلمة عيدي بشكل بيضاوي باللون األحمر وكتابة كلمة 
عيدي باللون األسود يليها شعار سوق الزعفرانية بلونين أحمر وأصفر

رقم اإليداع  : 179474
التاريخ : 2016/04/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 30

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : سوق زعفرانية المركزي
العنوان : الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة )1( - مبنى )151( - 

محل )3+4+5( - أرضي + ميزانين + سندرة ، ، 35456، ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن كلمة محمدي باللون األزرق بشكل مستطيل بالعربي 
واإلنجليزي

رقم اإليداع  : 179475
التاريخ : 2016/04/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 30

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : سوق زعفرانية المركزي
العنوان : الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة )1( - مبنى )151( - 

محل )3+4+5( - أرضي + ميزانين + سندرة ، ، 35456، ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن شكل مثلث ويوجد بداخلها كلمة كوفان بالعربي 
وباإلنجليزي 

رقم اإليداع  : 179476
التاريخ : 2016/04/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 30

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : سوق زعفرانية المركزي
العنوان : الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة )1( - مبنى )151( - 
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العالمة : شكل المستطيل ويحتوي على اسم الشركة باللغة اإلنجليزية 
باللون الفضي ويحتوي على شجرة ككاو جهة اليمين بالواو وخلفية 

الشجرة باللون الرمادي 
رقم اإليداع  : 180565
التاريخ : 2016/05/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 30

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة الكادو للحلويات 
)الوحيد  )18( - محل  مبنى   - )2( القار - قطعة  بنيد   : العنوان 

باألرضي ( ، ، 13004، ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن اسم هوما للفنادق و المنتجعات باللغة العربية مع 
االحتفاظ باأللوان كما هو مبين بالشكل 

رقم اإليداع  : 180604
التاريخ : 2016/05/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة المجموعة المتحدة الدولية للفنادق
 ،  ،9 الدور   -  910 مكتب   -  11 ق   - القبلة   : العنوان 

 ، ،13045/4450
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : شعار الشركة مربع به حرفان A S باللغة اإلنجليزية وباألسفل 
كتابة اسم الشركة باللغة العربية شركة الصداقة األهلية وباللغة اإلنجليزية 

مع االحتفاظ بالشكل واللون 
رقم اإليداع  : 180706
التاريخ : 2016/05/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 37

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة الصداقة األهلية للمقاوالت الكهربائية 
العنوان : الفروانية - قطعة )3( - مبنى )3901( - محل )11( - 

الدور )1س(، ، ، ، 

العالمة : دائرة على شكل كرة أرضية لونها ازرق في اخضر بين قوسين 
لونهم ازرق و يوجد تحتها خطين ازرق و اخضر و فوقها خط على 

شكل طائر لون اخضر و بين أجنحته مربعين على شكل نقط
رقم اإليداع  : 179963
التاريخ : 2016/05/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 37

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة الوطنية الكبرى لمقاوالت تنظيف المباني و 
الطرق

العنوان : الفحيحيل - ق 7 - مجمع شركة الزاد الدولية للتجارة - 
الدور 2 مكتب 8، ، 65453/61003، ، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن ماكينة أيس كريم قديمة وبها حرف M  في أعلى 

المكينة وخلفية لون اصفر والمكينة باللون الرمادي
رقم اإليداع  : 180400
التاريخ : 2016/05/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 30

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة ميوزيم أيس كريم
العنوان : الشرق / القطعة 6 / المبنى 36 / الشارع مبارك الكبير / محل 

1 دور ارضي، ، ، ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثلثات  الشكل  متعددة  لمنحنيات  تصميم  به  مستطيل   : العالمة 
باإلضافة إلى اسم الشركة 
رقم اإليداع  : 180431
التاريخ : 2016/05/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

وكيل التسجيل : 
هاتف :

العامة  للتجارة  اإلقليمية  أمان  مجموعة   شركة   : التسجيل  طالب 
والمقاوالت 

العنوان : الفروانية الضجيج المبنى 63  مكتب 13 ميزانين ، ، ، ، 
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التاريخ : 2016/05/29
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35
وكيل التسجيل : 

هاتف :
طالب التسجيل : شركة مجموعة كابيكو القابضة 

العنوان : الشويخ الصناعية مبنى 135 ، ، 13043، ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عباره عن طريق دائري عن اربع خطوط على شكل حرف  
Q جهة اليسار باللون البرتقالي وجهة اليمين رقم ثمانية باللغة اإلنجليزي 
باللون األسود و أعاله كلمة سواحل باللغة اإلنجليزية واللون البرتقالي 

اعلى رقم ثمانية 
رقم اإليداع  : 180988
التاريخ : 2016/06/08

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 39

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : مؤسسة السواحل الكويتية لنقل البضائع 
العنوان : الفروانية / قطعه م ا ت / المبنى 12 / المحل مكتب 18 

ميزانين ، ، ، ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : ديوان الجوكر باللغة العربية واإلنجليزية مع رسم تعبيري لوجه 
ضاحك

رقم اإليداع  : 180999
التاريخ : 2016/06/09

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة مطعم ومقهى ديوان الجوكر
العنوان : غرب أبو فطيره ق 1 ش 14 م 392 محل 1 الدور األول، 

 ، ، ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : تتضمن العالمة التجارية صورة طباخ مع كتابة مطعم الرسالة 
+ اشهى المشويات باللغة العربية 

رقم اإليداع  : 181019
التاريخ : 2016/06/13

العالمة : شكل مربع يحتوي على أشكال إعماريه وباألسفل كتابة اسم 
الشركة باللغة اإلنجليزية مع االحتفاظ بالشكل واللون

رقم اإليداع  : 180707
التاريخ : 2016/05/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 37

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة القمر المشتركة لتصليح األدوات الكهربائية 
واإللكترونية 

العنوان : الفروانية - قطعة )3( - مبنى )3901( - محل )8( - 
الدور )1س(، ، ، ، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : العالمة عبارة عن اوتو باللغة اإلنجليزية و العربية مدموجين في 

ما بينهم رقم 1 بشكل مميز باللون األزرق و األحمر  
رقم اإليداع  : 180708
التاريخ : 2016/05/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة مجموعة كابيكو القابضة 
العنوان : شويخ الصناعية  2 مبنى 135 ، ، ، ، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : العالمة عبارة عن كلمة كابيكو باللون األزرق وبجانبها رسم 

تاج باللون الذهبي 
رقم اإليداع  : 180709
التاريخ : 2016/05/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة مجموعة كابيكو القابضة 
العنوان : الشويخ القديمة  مبنى 135، ، 13043، ، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : لعالمة عبارة عن KAPICO باللغة اإلنجليزية و باللون 

األزرق و بالجانب تاج باللون الذهبي 
رقم اإليداع  : 180710
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البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 37
وكيل التسجيل : 

هاتف :
طالب التسجيل : شركة ذي ديزارت لغسيل وكوي على البخار .

العنوان : المهبولة - قطعة )1( - مبنى )7،003( - المحل )الوحيد 
باألرضي( .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن صندوقين مربعين فوق بعضهما البعض يحتويان 
على اللون البرتقالي من جهة و اللون األحمر من جهة أخرى و اللون 
الكحلي في السطح كما يوجد أسفل االسم باللغة العربية و تحته أيضا 

مكتوب االسم باللغة اإلنجليزية 
رقم االيداع  : 181391
التاريخ : 2016/06/27

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 16

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة الخط إلنتاج العلب
 d224 العنوان : الشعيبة الصناعية الغربية - ق 5 - ش 8 - قسائم

 ،65452//d223 / d222 / d221، ، 10183
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باللغة  دبل سي  اس  دبل  أسفلها  أزرق  لون  : نصف شمس  العالمة 
اإلنجليزية

رقم االيداع  : 181610
التاريخ : 2016/07/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 37

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة الشمس المشرقة لمقاوالت تنظيف المباني 
والطرق ومقاوالتها 

العنوان : حولي - قطعة )81( - مبنى )1أ + 1ب( - مكتب )11( 
- الدور الثالث، ، 70655، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن رسم فيل بشكل هندسي و كلمة سافانا باإلنجليزي 

رقم االيداع  : 181615
التاريخ : 2016/07/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : مطعم الرسالة الذهبية 
العنوان : الجهراء / قطعة 21 / المبنى 33 / المحل 23 سرداب +ارضي 

+أول ، ، ، ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن مثلث ذهبي محدد باألسود و مكتوب أسفل المثلث 
كلمة ذا قولدن تراينقل باللغة العربية و اإلنجليزية 

رقم االيداع  : 181145
التاريخ : 2016/06/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 34

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة مطاعم سولو الدولية 
العنوان : شرق / قطعة 7 / شارع جابر المبارك / المبنى 28 / المحل   

17 الدور ام . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن شكل دائري مموج به مستطيل مكتوب بالشكل 
الدائري ملحمة كل بيت و مكتوب الشكل المستطيل مستر كليفرز 
باللغة العربية و الشكل باللون األحمر و داخل الشكل الدائري سطور 

رقم االيداع  : 181179
التاريخ : 2016/06/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 29

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة مستر كليفرز لبيع اللحوم و الدواجن 
العنوان : الشويخ الصناعية - قطعة د - ش 62 - مبنى 63 - الدور 

األول . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : مربع أصفر يحتوي على نخله متضمنه عالقة وكلمة باللغة 
the desert laundry اإلنجليزية

رقم االيداع  : 181386
التاريخ : 2016/06/27

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
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وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة بروتك لتميع ووقاية السيارات 
العنوان : الشويخ الصناعية الثالثة / شارع 30 / مبنى 128 / مجمع 

فرقد الصانع وفيصل العيار ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : شكل بنايات وأبراج وأسفل منها خط شبه دائري 
رقم االيداع  : 182374
التاريخ : 2016/08/03

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 37

وكيل التسجيل : 
هاتف :

العامة  للمقاوالت  األهلية  التعمير  التسجيل : شركة مجموعة  طالب 
للمباني 

العنوان : الفروانية - قطعة )25( - مبنى )أب( - مكتب )6( - 
الدور الثالث،  13048، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : العالمة عبارة عن شكل دائري مموج به مستطيل مكتوب 

MR.  CLEVAERS
رقم االيداع  : 182716
التاريخ : 2016/08/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 29

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة مستر كليفرز لبيع اللحوم و الدواجن 
العنوان : الشويخ الصناعية - قطعة د - مبنى 63+64 - محل 4 

الدور األرضي، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن حرف النون باللغة اإلنجليزية باللون البرتقالي الغامق 
اسم  وتحتهم  الفاتح  األخضر  باللون  اإلنجليزية  باللغة  الدي  وحرف 

ND الشركة باللغتين العربية واإلنجليزية
رقم االيداع  : 182736
التاريخ : 2016/08/16

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

وكيل التسجيل : 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 25
وكيل التسجيل : 

هاتف :
طالب التسجيل : شركة السواني العالمية للتجارة العامة و المقاوالت 
العنوان : القبلة ش السور عمارة الدور األول شقة 2، ، 71651، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األزرق  باللون   floralia اإلنجليزية  باللغة  الشركة  اسم   : العالمة 
السماوي و أسفل منها توصيف أعمال الشركة باللون ذهبي و باللغة 

اإلنجليزية
رقم االيداع  : 181711
التاريخ : 2016/07/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 31

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة فلورليا شاتو للزهور و النباتات
العنوان : العقيلة - ق 5 - طريق 103 - مبنى 92 - محل 7 الدور 

1 م ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن رسومات توضح معالم الكويت السياحية والترفيهية 
والتراثية والمعالم األساسية فيها ، عليها مربع الشكل باللون األزرق يبين 

عالمة الشركة مونيومنت لتقديم خدمات المساعدة للزوار
رقم االيداع  : 181768
التاريخ : 2016/07/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 45

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة مونيومنت لتقديم خدمات المساعدة للزوار
العنوان : حولي / القطعة 4 / شارع ابن خلدون / المبنى 401 / مكتب 

22 الدور 12، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن سيارة مفرغة بعجل واحد مكتوب بداخلها االسم 
التجاري ولون السيارة هو أحمر 

رقم االيداع  : 182280
التاريخ : 2016/07/31

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 37
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العنوان: اماراتية / ص.ب. 60811، دبي، االمارات العربية المتحدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باللغة  مع كتابة  )باإلنجليزية(   KA.RA.DA الكلمة   : العالمة 
اليابانية على خلفية باللون البرتقالي )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 166487
التاريخ: 2015/03/31 

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
166484، 166485، 166486 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )44(
الخدمات الطبية؛ الخدمات البيطرية؛ خدمات العناية الصحية والمحافظة 
على الجمال للكائنات البشرية أو الحيوانات؛ الزراعة، خدمات البستنة 
والحراجة.  تحديدًا: المعالجة اليدوية، التدليك، الحفاظ على الجسم، 
مساج سياتشو العالجي )وهو نوع من أنواع التدليك بواسطة الضغط 
باستخدام األصابع(، تدليك الجسم لالسترخاء، صالونات التجميل، 
للصحة  الصحية  المنتجعات  خدمات  الشعر،  تصفيف  صالونات 

والعافية للجسم والروح.
طالب التسجيل: فاكتوري جابان جروب كو.، أل تي دي.

العنوان: يابانية / 3-10-1، كوجي- ماتشي، تشيودا-كو، طوكيو، 
0083-102، اليابان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم مميز باأللوان )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 169359
التاريخ: 2015/06/11 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )19(
األسفلت؛ اإلسمنت؛ القار؛ المواد الالصقة إلصالح الطرق؛ المنتجات 
القارية للبناء؛ مواد تغطية الطرق؛ مواد لصنع وتغطية الطرق؛ أسفلت 

الرصف.
طالب التسجيل: روزنفت أويل كومباني

يو115035-  آر   ،1/26 ناب.،  سوفيسكايا   / روسية  العنوان: 
موسكو، روسيا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم مميز باللونين األسود والذهبي )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 169364
التاريخ: 2015/06/11 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )19(
األسفلت؛ اإلسمنت؛ القار؛ المواد الالصقة إلصالح الطرق؛ المنتجات 
القارية للبناء؛ مواد تغطية الطرق؛ مواد لصنع وتغطية الطرق؛ أسفلت 

الرصف.

طالب التسجيل : شركه نايل دريم للتجارة العامة والمقاوالت 
العنوان : الفحيحيل-ق-6شارع مكة- مجمع العنود- الدور الخامس، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : CARBONELL OLIVMAX )باإلنجليزية( 
كتبت بشكل خاص مع الرسم باأللوان )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 148549
التاريخ: 20/02/2014 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 148548 

وذلك الرتباطهما.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )29(

زيوت ودهون لألكل.
طالب التسجيل: ديوليو، أس. إيه.

العنوان: اسبانية / كاريتيرا ان - آي في، كيلوميترو 388، الكوليا 
) كوردوبا (14610، اسبانيا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باأللوان  الرسم  )بالعربية واإلنجليزية( مع   IPIC العالمة : آيبيك  

)كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 150502

التاريخ: 2014/04/27 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )36(
التأمين ؛ الشؤون المالية ؛ الشؤون النقدية ؛ الشؤون العقارية، في الفئة 

.36
طالب التسجيل: شركة االستثمارات البترولية الدولية.

العنوان: اماراتية / ساحة آيبيك، شارع المرور، ص.ب. 7528، ابو 
ظبي، االمارات العربية المتحدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خاص  بشكل  )باإلنجليزية( كتبت   VOX GOLD  : العالمة 

باللون الذهبي )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 165821

التاريخ: 2015/03/17 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمتين رقمي 165819، 
165820 وذلك الرتباطهما.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )41(
خدمات التعليم؛ توفير التدريب؛ الترفيه؛ األنشطة الرياضية والثقافية.

طالب التسجيل: ماجد الفطيم للسينما »ش .ذ. م. م«
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طالب التسجيل: همبل ايه / اس، صناعيون وتجار.
العنوان: دانماركية / لوندتوفتيجارديسفيج 91، دي كيه - 2800 

كونجينز الينغباي، الدانمارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : HEMPEL )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص باأللوان 
)كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 170310
التاريخ: 2015/07/09 

الشروط :التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
 ،53522  ،40052  ،26656  ،23613  ،2996  ،2994

170309 وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )02(

الدهانات، الورنيش، طالء اللك؛ مواد الوقاية من الصدأ ومواد حفظ 
الدهانات  األلوان؛  تثبيت  مواد  التلوين؛  مواد  التلف؛  من  الخشب 
األساس؛  طالء  الطالء؛  مثخنات  الدهان؛  مخففات  للنار؛  المقاومة 
دهانات الختم؛ الدهانات المكافحة التآكل؛ دهانات المقاومة للماء؛ 
األرضيات؛  دهانات  ؛  الديكورات  دهانات  األكريليك؛  الدهانات 
األصباغ  اللك؛  طالء  الورنيش؛  دهانات  ؛  الدهانات  مساحيق 
المطاطية؛ دهانات ألمنيوم؛ دهانات المينا؛ أغطية الطالءات؛ طالءات 
مقاومة للنمو الفطري؛ الدهان لالستخدام البحري؛ المواد المالئة على 
هيئة دهان؛ مواد الوقاية من الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف؛ 

الدهانات ذات خاص.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا إلى الطلب المودع في 
الدنمارك  تحت الرقم VA 2015 01662  بتاريخ 2015/06/30

طالب التسجيل: همبل ايه / اس، صناعيون وتجار.
العنوان: دانماركية / لوندتوفتيجارديسفيج 91، دي كيه - 2800 

كونجينز الينغباي، الدانمارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : رسم مميز باأللوان )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 170311

التاريخ: 2015/07/09 
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 

170309، 170312 وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )02(

الدهانات، الورنيش، طالء اللك؛ مواد الوقاية من الصدأ ومواد حفظ 
الدهانات  األلوان؛  تثبيت  مواد  التلوين؛  مواد  التلف؛  من  الخشب 
الدهان؛ طالء األساس؛  الدهان؛ مخثرات  للنار؛ مخففات  المقاومة 
دهانات الحماية؛ الدهانات لمكافحة التآكل؛ دهانات المقاومة للماء؛ 

طالب التسجيل: روزنفت أويل كومباني
يو115035-  آر   ،1/26 ناب.،  سوفيسكايا   / روسية  العنوان: 

موسكو، روسيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : Bon Cafe )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص مع الرسم 
باأللوان )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 169545
التاريخ: 2015/06/17 

الشروط : التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )30(

البن  الساجو،  التابيوكا،  األرز،  السكر،  الكاكاو،  الشاي،  البن، 
االصطناعي، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز، 
الفطائر والحلويات، المثلجات، عسل النحل والعسل األسود، الخميرة، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  باودر(،  )بيكن  الخبز  مسحوق 

)توابل(، التوابل، الثلج.
طالب التسجيل: مؤسسة بن كافيه للتجارة.

المملكة   ،11472 الرياض   ،7869 ص.ب.   / سعودية  العنوان: 
العربية السعودية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : HEMPEL )باإلنجليزية( مع رسم باأللوان )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 170309
التاريخ: 2015/07/09 

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
 ،53522  ،40052  ،26656  ،23613  ،2996  ،2994

170310، 170311، 170312 وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )02(

الدهانات، الورنيش، طالء اللك؛ مواد الوقاية من الصدأ ومواد حفظ 
الدهانات  األلوان؛  تثبيت  مواد  التلوين؛  مواد  التلف؛  من  الخشب 
الدهان؛ طالء األساس؛  الدهان؛ مخثرات  للنار؛ مخففات  المقاومة 
دهانات الحماية؛ الدهانات المكافحة التآكل؛ دهانات المقاومة للماء؛ 
األرضيات؛  دهانات  ؛  الديكورات  دهانات  األكريليك؛  دهانات 
مساحيق الدهانات ؛ دهانات الورنيش؛ طالء اللك؛ األصباغ المطاطية؛ 
دهانات ألمنيوم؛ دهانات المينا؛ أغطية الطالءات؛ طالءات مقاومة 
شكل  على  الحشوات  البحري؛  لالستخدام  الدهان  الفطري؛  للنمو 
التلف؛  من  الخشب  حفظ  ومواد  الصدأ  من  الوقاية  مواد  دهانات؛ 

الدهانات ذات تأثير خاص.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 
الدنمارك  تحت الرقم 01677VA 2015  بتاريخ 2015/06/30
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العالمة : سن إيج )بالعربية( + Sun ich )باإلنجليزية( كتبت بشكل 
خاص باأللوان )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 171122
التاريخ: 2015/08/09 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )31(

اإلسكواش الطازج ) نوع من أنواع القرع (
طالب التسجيل: أليفارد كومباني ) بي. جي. أس(

العنوان: ايرانية / رقم. 15، نورث خاردماند 12 تي إتش، طهران، 
ايران 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : سن إيج )بالعربية( + Sun ich )باإلنجليزية( كتبت بشكل 

خاص باأللوان )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 171123

التاريخ: 2015/08/09 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )32(
مركزات  فواكه،  عصائر  الكحولية،  غير  الفاكهة  عصير  مشروبات 
الليمونادة، عصائر الخضراوات ]مشروبات[، مركزات  المشروبات، 
طماطم  عصير  كحولية،  غير  ]مشروبات[  شربات  الليموناضة، 
]مشروبات[، المشروبات غير الكحولية، خلطات المشروبات، غير 
الكحولية، رحيق الفواكه، غير الكحولية، المشروبات التي تحتوي على 
العسل،  أساسها  التي  الكحولية  غير  المشروبات  وسكريات،  أمالح 

عصائر الفواكه الكثيفة ، مشروبات الصبار، غير الكحولية.  
طالب التسجيل: أليفارد كومباني ) بي. جي. أس(

العنوان: ايرانية / رقم. 15، نورث خاردماند 12 تي إتش، طهران، 
ايران 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : بريمو )بالعربية( + PRIMO )باإلنجليزية( كتبت بشكل 

خاص مع الرسم باأللوان )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 171365

التاريخ: 2015/08/16 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )43(
خدمات التزويد بالطعام والشراب، خدمات االيواء المؤقت.

طالب التسجيل: بترومين كوربوريشن.
العنوان: سعودية / ص.ب. 1432، جدة 21431، المملكة العربية 

السعودية

األرضيات؛  دهانات  ؛  الديكورات  دهانات  األكريليك؛  دهانات 
مساحيق الدهانات ؛ دهانات الورنيش؛ طالء اللك؛ األصباغ المطاطية؛ 
دهانات ألمنيوم؛ دهانات المينا؛ أغطية الطالءات؛ طالءات مقاومة 
شكل  على  الحشوات  البحري؛  لالستخدام  الدهان  الفطري؛  للنمو 
التلف؛  من  الخشب  حفظ  ومواد  الصدأ  من  الوقاية  مواد  دهانات؛ 

الدهانات ذات تأثير خاص.
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا إلى الطلب المودع في 
الدنمارك  تحت الرقم VA 2015 01663  بتاريخ 2015/06/30

طالب التسجيل: همبل ايه / اس، صناعيون وتجار.
العنوان: دانماركية / لوندتوفتيجارديسفيج 91، دي كيه - 2800 

كونجينز الينغباي، الدانمارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : سن إيج )بالعربية( + Sun ich )باإلنجليزية( كتبت بشكل 
خاص باأللوان )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 171120
التاريخ: 2015/08/09 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )29(

شوربة  مستحضرات   ، واللبن  الحليب،  ألبان[،  ]منتجات  القشدة 
الخضروات، عصائر الخضروات للطبخ، مشروبات الحليب، التي يسود 

فيها الحليب ، منتجات حليب، هريس تفاح، رب البندورة.  
طالب التسجيل: أليفارد كومباني ) بي. جي. أس(

العنوان: ايرانية / رقم. 15، نورث خاردماند 12 تي إتش، طهران، 
ايران 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : سن إيج )بالعربية( + Sun ich )باإلنجليزية( كتبت بشكل 

خاص باأللوان )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 171121

التاريخ: 2015/08/09 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )30(
الشاي، البوظة، كتشاب ]صلصة[، مشروبات الكاكاو مع الحليب، 
الشاي،  أساسها  التي  المشروبات  المثلج،  الشاي  البندورة،  صلصة 

العجين.  
طالب التسجيل: أليفارد كومباني ) بي. جي. أس(

العنوان: ايرانية / رقم. 15، نورث خاردماند 12 تي إتش، طهران، 
ايران 
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العالمة : KARMA )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص مع رسم 
باأللوان )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 172766
التاريخ: 2015/09/30 

رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 
172774 وذلك الرتباطهما.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )37(
خدمات الصيانة واإلصالح للسيارات.  

طالب التسجيل: كارما أوتوموتيف إل إل سي.
أيه  سي  ميسا،  أفينيو، كوستا  أيرواي   3080  / أمريكية  العنوان: 

92626، الواليات المتحدة األمريكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : رسم باأللوان )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 172774

التاريخ: 2015/09/30 
رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 

172766 وذلك الرتباطهما.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )37(

خدمات الصيانة واإلصالح للسيارات.
طالب التسجيل: كارما أوتوموتيف إل إل سي.

أيه  سي  ميسا،  أفينيو، كوستا  أيرواي   3080  / أمريكية  العنوان: 
92626، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : Red Bull )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص مع رسم 

باأللوان )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 173058

التاريخ: 2015/10/11 
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
وذلك   116213  ،116209  ،77856  ،53192  ،53188

الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )30(

القهوة  الساغو؛  التابيوكا؛  األرز؛  السكر؛  الكاكاو؛  الشاي؛  القهوة؛ 
االصطناعية؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز؛ 
المعجنات و الحلويات؛ المثلجات )البوظة( ؛ العسل؛ دبس السكر؛ 
الخميرة؛ مسحوق الخبيز؛ الملح؛ األمالح القابلة لألكل؛ الخردل؛ 
القهوة،  الثلج؛  البهارات؛  السلطة؛  توابل  )توابل(؛  صلصة  الخل؛ 
الشاي، مشروبات الكاكاو والشوكوالتة؛ الشاي المثلج؛ مستحضرات 
؛  الكحولية  وغير  الكحولية  المشروبات  لصناعة  والكاكاو  القهوة 

العالمة : SK ) باإلنجليزية( مع رسم فراشه باأللوان )كما بالشكل 
المرفق( 

رقم اإليداع: 171548
التاريخ: 2015/08/23 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )01(

الغليان  منع  مستحضرات  للمكابح؛  سوائل  التجمد؛  منع  سوائل 
لمبردات المحركات؛ سوائل الدارات الهيدروليكية؛ سوائل نقل الحركة؛ 

سوائل المقود اآللي.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا إلى الطلب المودع في كوريا 

تحت الرقم 40-2015-0049393 بتاريخ 2015/07/02
طالب التسجيل: إس كيه هولدينغز كو، ليمتد.

العنوان: كورية / 26، جونغ - رو، جونغنو - جو، سيئول، كوريا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : PUCK )باإلنجليزية( بوك )بالعربية( مع الرسم باأللوان 
)كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 172073
التاريخ: 2015/09/07 

العالمات  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 
 ،124052  ،124051  ،63655  ،25231  ،25230 أرقام 

124053، 124054 وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )29(

الحليب ومنتجات الحليب، بما فيها الجبنة واأللبان؛ الحليب المكثف 
والمجفف؛ اللبنة؛ القشدة )منتجات األلبان(؛ القشدة المخفوقة؛ كريما 
الجبن؛ الجبنة القابلة للدهن؛ حليب وكريم على شكل بودرة؛ الموسية 
القابلة  والدهون  الزيوت  الحليب؛  من  اساسا  تتكون  )الحلوى(التي 
لألكل؛ ألواح الجبنة؛ كرات الجبن؛ الوجبات الشريعة على شكل كرات 
وتكون أساسًا من الجبنة؛ الشوربات؛ مستحضرات لعمل الشوربات؛ 
مستحضرات شوربة الخضروات؛ خلطات تحضير الشوربات؛ مساحيق 
الحساء )المرق(؛ مكعبات الشوربة؛ عجينة الشوربة؛ حلويات البودنغ 
المعمولة بمنتجات االلبان؛ صلصات الحلويات التي أساسها منتجات 
األلبان؛ مساحيق تحضير الحلويات التي أساسها الحليب، بما فيها 
كعكة الكوب وحلوى البيض والكريما المخفوقة ؛ الكريما المخفوقة غير 
المصنوعة من مشتقات الحليب )الكريما المخفوقة التي أساسها دهن 

الخضراوات(.  
طالب التسجيل: آرال فودز امبا . جمعية تعاونية ذات مسئولية محدودة 

نظمت وتأسست بموجب قوانين الدانمارك.
العنوان: دانماركية / سونديرهوج 14، 8260 فيبي جي، الدانمارك
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خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ المقاهي؛ المقاصف؛ المقاصف؛ 
مطاعم الوجبات الخفيفة؛ المطاعم؛ مطاعم الخدمة الذاتية؛ خدمات 
خدمات  النزل؛  الفنادق؛  المؤقتة؛  اإلقامة  والشراب؛  الطعام  تقديم 
مخيمات العطالت ]أماكن إقامة[، بيوت السياح والفنادق الصغيرة؛ 
للحيوانات؛  اإليواء  خدمات  المؤقتة؛  االقامة  أماكن  حجز  خدمات 
تأجير المباني المتنقلة، خدمات تأجير الكراسي، والطاوالت، اغطية 

الطاوالت ، ادوات واواني زجاجية، اجهزة الطبخ.  
طالب التسجيل: ريد بول جي أم بي أتش.

العنوان: نمساوية / آم برونين 1، 5330 فوشي آم سي، النمسا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : اليفبوي )بالعربية( كتبت باللون األحمر )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 173284
التاريخ: 2015/10/18 

رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 
172758 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )21(
المنزل  وأواني  أوعية  للصابون،  التوزيع  أجهزة  للصابون،  حاويات 

والمطبخ.
طالب التسجيل: يونيليفر بي ال سي.

العنوان: انجليزية / بورت سناليت، ويرال، ميرسيسايد، انجالند سي 
أتش 62  4 زد دي، المملكة المتحدة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : يورسان )بالعربية( كتبت باأللوان مع الرسم )كما بالشكل 

المرفق(
رقم اإليداع: 173287

التاريخ: 2015/10/18 
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 167284 
وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )29(
الحليب ومنتجات الحليب )باإلضافة للزبدة(.

طالب التسجيل: يورسان جيدا ماموليري ساناي في تجارة أنونيم شيركيتي.
العنوان: تركية / أورجنايزي ساناي بولجيسي سوسورلوك بالكسير، تركيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : ريتشس )بالعربية( كتبت بشكل خاص دخل خلفية باأللوان 
)كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 174170
التاريخ: 2015/11/08 

الحبوب لالستهالك البشري، بما في ذلك رقائق الشوفان ورقائق الحبوب 
األخرى؛ منكهات، عدا عن الزيوت العطرية؛ الحلوى؛ الحلوى؛ مربيات 
الفواكه؛ الشوكوالتة؛ منتجات الشوكوالتة؛ حلوى اللوز مع حشوات 
كحولية؛ خلطات الشوكوال التي تحتوي على الكحول؛ العلكة؛ ألواح 

الفواكه والحبوب.  
طالب التسجيل: ريد بول جي أم بي أتش.

العنوان: نمساوية / آم برونين 1، 5330 فوشي آم سي، النمسا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : Red Bull )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص مع رسم 

باأللوان )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 173059

التاريخ: 2015/10/11 
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 
 ،95847 ،77857 ،53193 ،45105 ،42247 ،16957

116210، 116214 وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )32(

الكحولية؛  غير  المنعشة  المشروبات  الكحولية؛  غير  المشروبات 
منعشه؛  مشروبات  اللبن؛  مصل  مشروبات  الطاقة؛  مشروبات 
و\أو كما  )لالستخدام  التواتر  وخفيفة  التواتر  شديدة  المشروبات 
يطلب من الرياضيين(؛ المشروبات التي تحتوي على أمالح وسكريات؛ 
مياه معدنية ]مشروبات[؛ مياه المائدة والمياه المشبعة بالهواء؛ مشروبات 
الفاكهة  أو عصائر  الخضراوات  الفواكه؛ مشروبات  الفواكه وعصائر 
المركزات  الكحولية؛  غير  الفاكهة  ومستخلصات  الكحولية  غير 
لليموناضة؛  والمستحضرات األخرى إلعداد المشروبات والمركزات 
الحبوب والمساحيق للمشروبات الفوارة ؛ فواتح الشهية والخلطات غير 

الكحولية؛ الشربات ]مشروبات[ ؛ عصائر الفواكه الكثيفة.  
طالب التسجيل: ريد بول جي أم بي أتش.

العنوان: نمساوية / آم برونين 1، 5330 فوشي آم سي، النمسا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : Red Bull )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص مع رسم 
باأللوان )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 173061
التاريخ: 2015/10/11 

العالمات  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 
 ،116206  ،112231  ،77859  ،53195  ،53190 ارقام 

116207 وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )43(
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؛ منتجات األلبان وذات أساس خال من منتجات األلبان المخفوقة ، 
الحشوات التي أساسها الفواكه التي أساسها وغير المخفوقة ،  جميعها 
مجمدة أو غير مجمدة ، وجاهزة لالستخدام أو غير جاهزة لالستخدام؛ 
دولسي دي ليتشه؛ خليط كعكة الجبنة؛ خليط كريمة الكاسترد؛ الطبقة 
العلوية وحشوات الفواكه لمنتجات الطعام؛ الطبقة العلوية من بندق 
الكراميل لمنتجات الطعام؛ القشدة المستخدمة في صناعة منتجات 
الطعام؛ دواجن الشواء؛ لحم البقر المدخن، الدواجن؛ الوجبات المجمدة 
التي تحتوي بشكل أساسي على اللحم والدواجن ، تحديدا: ، لحم البقر 
للشواء، ولحم الدواجن للشواء ، شطائر المشاوي؛ الزبدة ؛ السمن 
النباتي؛ الخضار المخفوقة القابلة للدهن المستخدمة كبدائل عن السمن 
النباتي أو الزبدة؛ اللحوم المصنعة؛ مقبالت اللحوم واللحوم المصنعة 
المجمدة أو المبردة؛ المشروبات والمركزات التي أساسها األلبان الصناعية 
وأساساتها؛ مشروبات ومركزات الطعام التي أساسها الخضار وأساساتها؛ 
الوجبات المجمدة التي تحتوي بشكل أساسي على لحم البقر مع صلصة 
مرق اللحم؛ المحفوظة ، الفواكه والخضار المجففة والمطبوخة؛ الجيلي؛ 
الَمربى؛ الفواكه المطبوخة بالسكر؛ الزيوت الصالحة لألكل؛ الدهون 
الصالحة لألكل؛ الطبقة العلوية التي أساسها البندق/ الطبقة العلوية 
التي أساسها البندق للطعام؛ الطبقة العلوية المصنوعة من الزيوت القابلة 
لألكل؛ القشدة ذات نسبة دسم منخفضة؛ الطعام الذي ال يحتوي 
على األلبان المشتق من زيت فول الصويا؛ الحشوات التي أساسها 
الخضار للطعام؛ الحشوات التي أساسها البندق للطعام؛ الطعام القابل 
للدهن أساسها الفواكه؛ الطعام القابل للدهن أساسها الخضار؛ الطعام 
القابل للدهن أساسها البندق؛ الطبقة العلوية من اللبن للطعام؛ الطبقة 
التي  المشروبات  مبيضات  ؛  للطعام  الهند  جوز  حليب  من  العلوية 
العلوية  الطبقة  الزيوت(؛  القابلة لألكل )مستحلبات  الزيوت  أساسها 
لمنتجات  الزيوت(  )مستحلبات  لألكل  القابلة  الزيوت  أساسها  التي 
)مستحلبات  لألكل  القابلة  الزيوت  أساسها  التي  الحشوات  الطعام؛ 
القابلة  الزيوت  أساسها  التي  السكر  زينة  الطعام؛  لمنتجات  الزيوت( 
لألكل )مستحلبات الزيوت( لمنتجات الطعام؛ األطعمة القابلة للدهن 
القشدة  ؛  الزيوت(  القابلة لألكل )مستحلبات  الزيوت  التي أساسها 
المخفوقة التي أساسها الزيوت القابلة لألكل )مستحلبات الزيوت( أو 
الصويا؛ الكريما الحامضة المخفوقة التي أساسها الزيوت القابلة لألكل 
)مستحلبات الزيوت( أو الصويا ؛  قشدة المشروبات المخفوقة التي 
أساسها الزيوت القابلة لألكل )مستحلبات الزيوت( أو الصويا ؛ حليب 
الصويا ]بديل الحليب[؛ القشدة المخفوقة التي أساسها الزيوت القابلة 
لألكل )مستحلبات الزيوت( أو الصويا ؛ القشدة التي أساسها الزيوت 
القابلة لألكل )مستحلبات الزيوت( أو الصويا المستخدمة كبديل عن 
الحليب وقشدة األلبان؛ هريس الفواكه المجمدة وغير المجمدة؛ مخفوق 

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 
172699، 172701، 174168 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )29(
الطبقة العلوية المخفوقة التي أساسها منتجات األلبان وذات أساس 
منتجات  التي أساسها  المخفوقة  القشدة  األلبان؛  منتجات  خال من 
األلبان وذات أساس خال من منتجات األلبان؛ القشدة الحامضة التي 
األلبان؛  منتجات  من  خال  أساس  وذات  األلبان  منتجات  أساسها 
القشدة المبيضة المشروبات التي أساسها منتجات األلبان وذات أساس 
خال من منتجات األلبان؛  الطبقة العلوية التي أساسها منتجات األلبان 
وذات أساس خال من منتجات األلبان لمنتجات الطعام؛  الحشوات 
لمنتجات الطعام التي أساسها منتجات األلبان وذات أساس خال من 
منتجات األلبان؛ زينة السكر لمنتجات الطعام التي أساسها منتجات 
األلبان وذات أساس خال من منتجات األلبان؛ الزبدة التي أساسها 
منتجات  األلبان؛  منتجات  من  خال  أساس  وذات  األلبان  منتجات 
القشدة التي أساسها منتجات األلبان وذات أساس خال من منتجات 
األلبان؛ المشروبات التي أساسها منتجات األلبان وذات أساس خال من 
منتجات األلبان؛ المثلجات التي أساسها منتجات األلبان وذات أساس 
خال من منتجات األلبان؛ الجبنة التي أساسها منتجات األلبان وذات 
أساس خال من منتجات األلبان؛ الجبنة الكريمية التي أساسها منتجات 
األلبان وذات أساس خال من منتجات األلبان؛ الجبنة القابلة للدهن 
التي أساسها منتجات األلبان وذات أساس خال من منتجات األلبان؛ 
التي أساسها منتجات األلبان وذات أساس خال من منتجات  اللبن 
األلبان؛ المشروبات التي أساسها اللبن التي أساسها منتجات األلبان 
وذات أساس خال من منتجات األلبان؛ مسحوق اللبن التي أساسها 
منتجات األلبان وذات أساس خال من منتجات األلبان؛ مستحضرات 
التي أساسها منتجات األلبان وذات أساس خال من منتجات  اللبن 
األلبان؛ األطعمة القابلة للدهن التي أساسها منتجات األلبان وذات 
أساس خال من منتجات األلبان؛ البودنغ التي أساسها منتجات األلبان 
وذات أساس خال من منتجات األلبان؛ الكعك التي أساسها منتجات 
األلبان وذات أساس خال من منتجات األلبان؛ الفطائر التي أساسها 
الحليب؛  األلبان؛  منتجات  من  خال  أساس  وذات  األلبان  منتجات 
الحليب المجفف؛ مبيضات القهوة غير المصنوعة من منتجات األلبان 
على شكل سائل ومسحوق؛ الحشوات المخفوقة التي أساسها منتجات 
األلبان وذات أساس خال من منتجات األلبان؛ حشوات القشدة التي 
األلبان؛  منتجات  من  خال  أساس  وذات  األلبان  منتجات  أساسها 
من  خال  أساس  وذات  األلبان  منتجات  المصنعة؛  الفواكه  حشوات 
منتجات األلبان المخفوقة ، وغير المخفوقة ، الطبقة العلوية من الفواكه 
والبندق ،  جميعها مجمدة أو غير مجمدة ، وتكون جاهزة لالستخدام 
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العالمة : F Fujikura )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص باأللوان 
واألبيض واألسود )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 174414
التاريخ: 2015/11/12 

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )38(

استشارات في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية، توفير الوصول 
 ، االنترنت  على  الحاسوب  بيانات  وقواعد  الحاسوب  لشبكات 
االتصال  خدمات  البصرية،  األلياف  شبكات  بواسطة  االتصاالت 
االتصاالت  تواصل  توفير  للحاسوب، خدمات  الطرفية  األجهزة  عبر 
بعيدة المدى مع شبكات الحاسوب العالمية، توفير المعلومات المتعلقة 

باالتصاالت بعيدة المدى 
طالب التسجيل: فوجيكورا ليميتد.

العنوان: يابانية / 5-1، كيبا 1 - شوم، كوتو - كو، طوكيو 135-
8512، اليابان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : F Fujikura )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص باأللوان 

واألبيض واألسود )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 174416

التاريخ: 2015/11/12 
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )41(
خدمات  الموظفين،  تدريب  خدمات  األكاديمي،  التدريب  خدمات 
توفير المعلومات التعليمية، ترتيب وتنظيم الندوات، وتوفير المنشورات 

اإللكترونية على االنترنت، غير القابلة للتنزيل.
طالب التسجيل: فوجيكورا ليميتد.

العنوان: يابانية / 5-1، كيبا 1 - شوم، كوتو - كو، طوكيو 135-
8512، اليابان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم مميز لسهمين بداخل رسم لدائرة باأللوان )كما بالشكل 

المرفق(
رقم اإليداع: 174514

التاريخ: 2015/11/16 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )02(

أصباغ ، ورنيش ، الكرات ، مرققات وملونات ، جميعها مواد إضافة 
وتلف  الصدأ  حافظة ضد  مواد  ؛  والالكر  والورنيش  األصباغ  ألجل 
األخشاب ؛ مستحضرات الطلية األساسية ) في شكل أصباغ ( ؛ تبقع 

الخشب.

الحليب؛ مستحضرات لصناعة مخفوق الحليب.     .  
والية  من  شركة  بروداكتس كوربوريشين،  ريتش  التسجيل:  طالب 

ديالوير.
العنوان: أمريكية / ون روبرت ريتش واي، بافلو، نيويورك 14213، 

الواليات المتحدة األمريكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : F Fujikura )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص باأللوان 
واألبيض واألسود )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 174410
التاريخ: 2015/11/12 

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )07(

عدد اآلالت، آالت قطع، أجهزة اللحام الكهربائية، آليات التحكم 
باآلالت، المحركات أو الموتورات، المعدات المحمولة باليد- عدا عن التي 

تدار يدويا-قوالب التشكيل والقوالب )أجزاء اآلالت(.
طالب التسجيل: فوجيكورا ليميتد.

العنوان: يابانية / 5-1، كيبا 1 - شوم، كوتو - كو، طوكيو 135-
8512، اليابان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : F Fujikura )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص باأللوان 

واألبيض واألسود )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 174413

التاريخ: 2015/11/12 
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )37(
البناء والهندسة المدنية، شبكات أسالك االتصاالت بعيدة  خدمات 
األسالك  البصرية،  األلياف  إصالح وصيانة  تنزيل،  المدى، خدمات 
الكهربائية، الكابالت الكهربائية وأسالك وكابالت الحاسوب، تمديد 
بعيدة  االتصاالت  وشبكات  ألجهزة  األسالك  تركيب  األسالك، 
المدى، توفير الدعم التقني والنصائح التقني المتعلقة بالتركيب، إصالح 
وصيانة معدات األنظمة المتعلقة باأللياف البصرية، شبكات األسالك 
الطاقة،  خطوط  وصيانة  إصالح  الكهربائية،  والكابالت  الكهربائية 
خدمات إنشاء، خدمات تقديم المعلومات حول اإلنشاءات، تركيب 

اآلالت، والصيانة والتصليح.  
طالب التسجيل: فوجيكورا ليميتد.

العنوان: يابانية / 5-1، كيبا 1 - شوم، كوتو - كو، طوكيو 135-
8512، اليابان 
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طالب التسجيل: ماجد الفطيم هايبر ماركتس أل أل سى.
العنوان: اماراتية / برج ماف، بور سعيد، ديرة، ص.ب 60811، دبي، 

االمارات العربية المتحدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : رسم مميز باأللوان )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 175141

التاريخ: 2015/12/02 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )42(

الخدمات الكيميائية واألبحاث في مجال الصيدلة توفير المعلومات 
الصيدالنية ومعلومات عن الصحة وتقديم النصائح عن طريق االنترنت.

طالب التسجيل: والجرينس بوتس إليانس، إنك.
العنوان: أمريكية / 108 ويلموت رود، ديرفيلد، ألينيوس 60015، 

الواليات المتحدة األمريكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : رسم مميز باأللوان )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 175142

التاريخ: 2015/12/02 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )44(

الصحية، خدمات العناية بالصحة والجمال وتوفير المعلومات الصيدالنية 
والمعلومات والنصائح الصحية عن طريق اإلنترنت.

طالب التسجيل: والجرينس بوتس إليانس، إنك.
العنوان: أمريكية / 108 ويلموت رود، ديرفيلد، ألينيوس 60015، 

الواليات المتحدة األمريكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 sambastep smart treasury electronic : العالمة
)كما  باأللوان  خاص  بشكل  كتبت  )باإلنجليزية(   platform

بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 175147

التاريخ: 2015/12/02 
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )36(
خدمات التأمين؛ خدمات الشؤون المالية؛ خدمات الشؤون النقدية؛ 

خدمات الشؤون العقارية.  
طالب التسجيل: مجموعة سامبا المالية.

العنوان: سعودية / ص. ب. 833، الرياض، المملكة العربية السعودية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باأللوان  Oraldiag )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص  العالمة : 
)كما بالشكل المرفق(

ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 
بينيلوكس تحت الرقم 1315673  بتاريخ 2015/08/20

طالب التسجيل: أكزو نوبل كوتينجز انترناشونال بي.في.
العنوان: هولندية / فيلبيرويج 76  6824 بي ام ارنهم، هولندا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خاص  بشكل  )باإلنجليزية( كتبت   Country Sun  : العالمة 

داخل رسم شمس باأللوان )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 174625

التاريخ: 2015/11/17 
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )29(
اللحوم والزيوت الصالحة لألكل.  

طالب التسجيل: شيهاد إنترناشونال إنك.
العنوان: أمريكية / بى.أو. بوكس 451329 أتالنتا جورجيا 31145، 

الواليات المتحدة األمريكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : فيرست 1 )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص داخل شكل 
بيضاوي مع الرسم باأللوان )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 174769
التاريخ: 2015/11/22 

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )20(

فئات  في  الواردة  )غير  البضائع  الصور؛  إطارات   ، المرايا  األثاث، 
أخرى( المصنوعة من الخشب، والفلين، والقصب ، خيزران، األغصان، 
عرق  الكهرمان،  الصدف،  الحوت،  وعظم  العاج،  والعظم،  القرون، 

اللؤلؤ، الميرشوم وبدائل جميع هذه المواد، أو من البالستيك.  
طالب التسجيل: ماجد الفطيم هايبر ماركتس أل أل سى.

العنوان: اماراتية / برج ماف، بور سعيد، ديرة، ص.ب 60811، دبي، 
االمارات العربية المتحدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : فيرست 1 )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص داخل شكل 

بيضاوي مع الرسم باأللوان )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 174770

التاريخ: 2015/11/22 
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )24(
المنسوجات والبضائع  المنسوجة غير الواردة ضمن فئات اخرى، أغطية 

األسرة والموائد.
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العالمة : رسم مميز لمعين رسم بداخله مجموعة نجوم جميعها باأللوان 
)كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 175242
التاريخ: 2015/12/06 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )02(
بكونها  التلوين،  مواد  مرققات،  اللك؛  طالء  الورنيش،  الدهانات، 
جميعها مواد مضافة للدهانات، الورنيش أو اللكر؛ المواد الحافظة من 
الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف؛ مستحضرات تأسيس الدهان 

)على شكل دهانات(؛ صبغات للخشب.
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 

بينيلوكس تحت الرقم 1315677  بتاريخ 2015/08/20
طالب التسجيل: أكزو نوبل كوتينجز انترناشونال بي.في.

العنوان: هولندية / فيلبيرويج 76  6824 بي ام ارنهم، هولندا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خاص  بشكل  )باإلنجليزية( كتبت   VITAENE C  : العالمة 
باأللوان )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 175537
التاريخ: 2015/12/13 

رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 
175535 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )32(
المشروبات التواترية؛ المشروبات الغازية؛ المشروبات غير الكحولية؛ 
المشروبات الغازية )المشروبات المنعشة( مع الفيتامينات؛ مشروبات 
مصل  مشروبات  فواكه؛  عصائر  منعشة(؛  )مشروبات  أخرى  غازية 
اللبن؛ عصائر الخضراوات ]مشروبات[؛ مركزات المشروبات؛ مساحيق 

للمشروبات الفوارة؛ مياه ]مشروبات[.  
طالب التسجيل: بوكا سابورو فود آند بفريدج إل تي دي

العنوان: يابانية / 2-29، ساكي -4تشوم، ناكا-كو، ناجويا، اليابان 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : YOU DECIDE )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص 
مع رسم مميز باأللوان )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 175548
التاريخ: 2015/12/13 

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )41(

خدمات توفير الترفيه؛ تنظيم النشاطات الثقافية؛ ترتيب المسابقات 
واألحداث.  

ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 

رقم اإليداع: 175235
التاريخ: 2015/12/06 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )42(
خدمات مختبر ات التحليل البيولوجي لألغراض الطبية وتحديدا خدمات 

التحليل واألبحاث في علم األحياء.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 

فرنسا  تحت الرقم 154188572  بتاريخ 2015/06/12
طالب التسجيل: سيربا )شركة فرنسية(.

لوكوير،  دو  ريو   - بيثونيه  دي  إنداسترال  زون   / فرنسية  العنوان: 
95310 سانت أوون المون، فرنسا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باأللوان  Oraldiag )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص  العالمة : 

)كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 175236

التاريخ: 2015/12/06 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )44(

البيولوجية  التحاليل  خدمات  الطبية،  لألغراض  البيولوجي  التحليل 
ألغراض بيطرية.  

ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 
فرنسا  تحت الرقم 154188572  بتاريخ 2015/06/12

طالب التسجيل: سيربا )شركة فرنسية(.
لوكوير،  دو  ريو   - بيثونيه  دي  إنداسترال  زون   / فرنسية  العنوان: 

95310 سانت أوون المون، فرنسا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : رسم مميز أللماسة باأللوان )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 175241

التاريخ: 2015/12/06 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )02(

بكونها  التلوين،  مواد  مرققات،  اللك؛  طالء  الورنيش،  الدهانات، 
جميعها مواد مضافة للدهانات، الورنيش أو اللكر؛ المواد الحافظة من 
الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف؛ مستحضرات تأسيس الدهان 

)على شكل دهانات(؛ صبغات للخشب.
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 

بينيلوكس تحت الرقم 1315688  بتاريخ 2015/08/20
طالب التسجيل: أكزو نوبل كوتينجز انترناشونال بي.في.

العنوان: هولندية / فيلبيرويج 76  6824 بي ام ارنهم، هولندا
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175549 وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )34(

التبغ، الخام أو المصّنع؛ منتجات التبغ؛ السيجار، السجائر، سيجاريلو 
تبغ  الغليون،  تبغ  الخاصة بك،  السجائر  للف  تبغ  ) سيجار رفيع(، 
المضغ، تبغ السعوط، السجائر المصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ 
السعوط؛ بدائل التبغ )لغير األغراض الطبية(؛ السجائر اإللكترونية؛ 
لغاية  إلكترونية وقطع غيارها  ؛ أجهزة  التسخين  لغاية  التبغ  منتجات 
تدفئة السجائر أو التبغ من أجل إطالق بخاخ االستنشاق المحتوي على 
النيكوتين ؛ محاليل النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر االلكترونية؛ 
أدوات المدخنين، ورق السجائر، أنبوب السجائر، مرشحات ) فالتر(

سجائر، علب التبغ، علب السجائر، المنافض، األنابيب، جهاز الجيب 
للف السجائر، قداحات )والعات(، أعواد الثقاب.

طالب التسجيل: فيليب موريس براندز  أس إيه آر أل.
العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم مميز باأللوان )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 175578
التاريخ: 2015/12/13 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )09(
الفئة 9: البرامج التي تمكن من تحميل ونشر وإظهار وعرض والتأشير 
على والتدوين )المدونات( والمشاركة أو خالف ذلك تقديم الوسائط 
االلكترونية أو المعلومات عبر/من خالل شبكة اإلنترنت أو عن طريق 
للبث والبث اإللكتروني  الكمبيوتر  شبكات اتصاالت أخرى، برامج 

والبث التدفقي لمحتويات الوسائط الرقمية لأللعاب.
المودع  الطلب  الى  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  ادعاء 
في الواليات المتحدة االميركية  تحت الرقم 86661047  بتاريخ 

2015/06/12
طالب التسجيل: جوجل إنك.

العنوان: أمريكية / 1600 امفيثيتر باركواي، ماونتين فيو، كاليفورنيا 
94043، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم مميز باأللوان )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 175579
التاريخ: 2015/12/13 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(
الفئة 35: اإلعالن والخدمات الترويجية، خدمات اإلعالن والترويج 
بالنيابة عن اآلخرين، االستشارات في مجال الدعاية واإلعالن، الخدمات 
مباشرة  الخط  على  وتعليمية  ترفيهية  خدمات  شكل  على  الترويجية 

المانياتحت الرقم 302015107381.8 بتاريخ 2015/10/29
طالب التسجيل: فيليب موريس براندز  أس إيه آر أل.

ــ العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 MARLBORO DOUBLE MIX  : العالمة 
)باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص مع رسم مميز باأللوان )كما بالشكل 

المرفق(
رقم اإليداع: 175551

التاريخ: 2015/12/13 
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 
 ،76804  ،76395  ،76394  ،72908  ،29499  ،190
 ،94866 ،94698 ،92533 ،88754 ،83840 ،82225
 ،96655 ،96500 ،96380 ،95967 ،94987 ،94986
 ،97557 ،97273 ،97272 ،97000 ،96996 ،96924
 ،101134  ،101073  ،100560  ،99928  ،97887
 ،102895  ،101868  ،101867  ،101866  ،101719
 ،104030  ،103931  ،103406  ،103401  ،102896
 ،107561  ،107560  ،107336  ،106499  ،104047
 ،107980  ،107979  ،107978  ،107977  ،107562
 ،108074  ،107985  ،107984  ،107982  ،107981
 ،109189  ،109188  ،109187  ،108078  ،108075
 ،111829  ،111670  ،110822  ،110198  ،110098
 ،113132  ،113126  ،113125  ،113035  ،112130
 ،114227  ،114226  ،113997  ،113246  ،113242
 ،116098  ،116097  ،116096  ،115586  ،115409
 ،116103  ،116102  ،116101  ،116100  ،116099
 ،120329  ،120303  ،120254  ،119722  ،116381
 ،125544  ،124714  ،122158  ،122157  ،122156
 ،128326  ،128325  ،128324  ،128323  ،127791
 ،129729  ،129409  ،129315  ،129313  ،128327
 ،130995  ،130994  ،130993  ،130992  ،130308
 ،132094  ،130999  ،130998  ،130997  ،130996
 ،138178  ،138177  ،137103  ،133060  ،132095
 ،144863  ،144862  ،142993  ،142321  ،141347
 ،148457  ،146252  ،146251  ،146250  ،146043
 ،161189  ،161188  ،161182  ،152975  ،149227
 ،161201  ،161200  ،161197  ،161196  ،161195
 ،175100  ،172206  ،161204  ،161203  ،161202
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أخرى،  اتصاالت  شبكات  طريق  عن  أو  اإلنترنت  شبكة  خالل  من 
تقديم المنتديات المجتمعية االفتراضية المحاكية للواقع للمستخدمين 
والتعليق  وتقييم  لتمكينهم من نشر وبحث ومشاهدة ومشاركة ونقد 
على الفيديوهات ومحتويات الوسائط المتعددة األخرى عبر/ من خالل 
شبكة اإلنترنت أو عن طريق شبكات اتصاالت أخرى، تقديم بوابات 
لمشاركة الفيديوهات ألغراض ترفيهية وتعليمية، توفير الوصول/الولوج 
إلى أجهزة الحاسوب وقواعد البيانات االلكترونية وقواعد البيانات على 
الخط مباشرة )االنترنت(، تقديم المعلومات والنصح والمشورة والخدمات 

االستشارية فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة أعاله.
المودع  الطلب  الى  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  ادعاء 
في الواليات المتحدة االميركية  تحت الرقم 86661047  بتاريخ 

2015/06/12
طالب التسجيل: جوجل إنك.

العنوان: أمريكية / 1600 امفيثيتر باركواي، ماونتين فيو، كاليفورنيا 
94043، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم مميز باأللوان )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 175582
التاريخ: 2015/12/13 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )42(
الفئة 42: الخدمات العلمية والتكنولوجية والبحث والتصميم المتعلقة 
أجهزة  وتطوير  تصميم  الصناعية؛  والبحث  التحليل  خدمات  بها. 
الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب، تقديم االستخدام المؤقت للبرامج 
القابلة  غير  للبرامج  المؤقت  االستخدام  تقديم  للتنزيل،  القابلة  غير 
للتنزيل لتمكين تحميل وتنزيل والتقاط وإرسال/نشر وعرض وتعديل 
ولعب وتدفق )التوصيل الذي يقلل من فترة االنتظار أثناء المشاهدة 
أو االستماع( ومشاهدة ومعاينة )العرض المسبق( والعرض للمشاهدة 
المعلومات  وإضافة  )المدونات(  والتدوين  على(،  )التأشير  والوسم 
والمشاركة/تبادل ودمج )التالعب( وتوزيع ونشر وإعادة إنتاج، أو غير 
ذلك، توفير الوسائط االلكترونية ومحتويات الوسائط المتعددة  والفيديو 
الفوتوغرافية  والصور  والنصوص  والصور  الضوئية  والصور  واألفالم 
والمحتويات المقدمة من قبل المستخدم والمحتويات الصوتية )السمعية( 
توفير  االتصاالت،  شبكات   من  وغيرها  االنترنت  عبر  والمعلومات 
االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل لتمكين تبادل محتويات 
بين المستخدمين،  توفير االستخدام  المتعددة والتعليقات  الوسائط 
المؤقت للبرامج الغير القابلة للتنزيل لتمكين مزودي المحتويات من تعقب 
محتويات الوسائط المتعددة، توفير االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب 
التحليلية غير القابلة للتنزيل وبالتحديد البرامج التي تقدم إحصائيات 

)اإلنترنت(، الخدمات الترويجية على شكل تبادل ومشاركة محتويات 
الوسائط المتعددة عبر اإلنترنت وغيرها من شبكات االتصاالت، تطوير 
وتقديم برامج التسويق للمعلنين والمسوقين والشركاء ومقدمي المحتويات، 
توفير موقع إلكتروني على شبكة االنترنت الذي يمكن المعلنين والمسوقين 
والشركاء ومقدمي المحتويات من الوصول إلى والمشاركة والتفاعل مع 
المستخدمين على الخط مباشرة )اإلنترنت(، أبحاث السوق والمعلومات، 
تحليل تدفق البيانات عبر اإلنترنت وتقديم بحوث التسويق / التحليل 
وخدمات التقارير في مجال التسويق على الخط مباشرة )اإلنترنت(، 
مباشرة  الخط  على  التجزئة  خدمات  ذلك  في  بما  التجزئة  خدمات 
)اإلنترنت(، تقديم المعلومات والنصح والمشورة والخدمات االستشارية 
فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة أعاله، خدمات محال البيع بالتجزئة 
المتضمنة المالبس، خدمات محال البيع بالتجزئة المتضمنة فيديوهات 
األلعاب واألجهزة التشغيلية لأللعاب وبرامج األلعاب، إدارة وتنسيق 
فرص الترفيه والتسلية واالستجمام لألفراد الذين يرغبون في المشاركة 

في مسابقات األلعاب.
المودع  الطلب  الى  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  ادعاء 
في الواليات المتحدة االميركية  تحت الرقم 86661047  بتاريخ 

2015/06/12
طالب التسجيل: جوجل إنك.

العنوان: أمريكية / 1600 امفيثيتر باركواي، ماونتين فيو، كاليفورنيا 
94043، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم مميز باأللوان )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 175580
التاريخ: 2015/12/13 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )38(
الفئة 38: االتصاالت السلكية والالسلكية، البث الصوتي والفيديوي 
وبث الوسائط المتعددة عبر/من خالل شبكة اإلنترنت أو عن طريق 
االنترنت،  على  لأللعاب  التدفقي  البث  أخرى،  اتصاالت  شبكات 
والبيانات  الرسائل  نقل   ، اإلنترنت  خالل  من  عبر/  البث  خدمات 
شبكات  طريق  عن  أو  اإلنترنت  شبكة  خالل  عبر/من  والمحتويات 
والصحف  الدردشة  وغرف  المنتديات  تقديم  أخرى،  اتصاالت 
الوسائط  ومحتويات  والتعليقات  الرسائل  لنقل  )البلوغ(  والمدونات 
المتعددة بين المستخدمين في مجاالت االهتمامات العامة عبر/ من خالل 
شبكة اإلنترنت أو عن طريق شبكات اتصاالت أخرى، نقل وسائل 
اإلعالم اإللكترونية ومحتويات الوسائط المتعددة والفيديوهات واألفالم 
والبيانات  الفوتوغرافية  والصور  والنصوص  الضوئية  والصور  والصور 
المقدمة من قبل المستخدمين والمحتويات الصوتية والمعلومات عبر/
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 12 ثاني - ص ب:  آل  1 - ملك مجموعة شركات  رقم  مكتب 
الشارقة، االمارات العربية المتحدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : Al Nawras Hospitality )باإلنجليزية( مع رسم 

مميز باأللوان )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 175626

التاريخ: 2015/12/14 
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )43(
خدمات التزويد بالطعام والشراب، خدمات وسائل الراحة المؤقتة.

طالب التسجيل: مجموعة شركات آل ثاني ش. د. م. م
العنوان: اماراتية / الرقعة الحمرا - شارع الشيخ محمد بن زايد - 
 12 ثاني - ص ب:  آل  1 - ملك مجموعة شركات  رقم  مكتب 

الشارقة، االمارات العربية المتحدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خاص  بشكل  )باإلنجليزية( كتبت   ALTITUDE  : العالمة 
باأللوان )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 175627
التاريخ: 2015/12/14 

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )41(

الرياضية  النشاطات  والترفيه،  التسلية  التدريب،  خدمات  التعليم، 
والثقافية.

طالب التسجيل: مجموعة شركات آل ثاني ش. د. م. م
العنوان: اماراتية / الرقعة الحمرا - شارع الشيخ محمد بن زايد - 
 12 ثاني - ص ب:  آل  1 - ملك مجموعة شركات  رقم  مكتب 

الشارقة، االمارات العربية المتحدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خاص  بشكل  )باإلنجليزية( كتبت   ALTITUDE  : العالمة 
باأللوان )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 175628
التاريخ: 2015/12/14 

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )44(

الخدمات الطبية؛ الخدمات البيطرية؛ االهتمام بالصحة والجمال للبشر 
أو الحيوانات؛ الزراعة، خدمات علم الغابات والبستنة.

طالب التسجيل: مجموعة شركات آل ثاني ش. د. م. م
العنوان: اماراتية / الرقعة الحمرا - شارع الشيخ محمد بن زايد - 

والصور  واألفالم  االنترنت  عبر  للفيديوهات  المشاهدين  سلوك  عن 
الضوئية والصور والنصوص والصور الفوتوغرافية واأللعاب وغيرها من 
المحتويات المقدمة من المستخدمين، استضافة محتوى الوسائط المتعددة 
والترفيهية  التعليمية  المتعددة  الوسائط  محتوى  استضافة  لآلخرين، 

لآلخرين، استضافة مواقع الحاسوب اإللكترونية،
المدونات  استضافة  البرامج،  استضافة  البيانات،  قواعد  استضافة 
أو  )التصميم  اإللكترونية  البوابات  خدمات  )البلوغ(،  اإللكترونية 
االستضافة(، توفير المعلومات والنصح والمشورة والخدمات االستشارية 

فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة أعاله.
المودع  الطلب  الى  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  ادعاء 
في الواليات المتحدة االميركية  تحت الرقم 86661047  بتاريخ 

2015/06/12
طالب التسجيل: جوجل إنك.

العنوان: أمريكية / 1600 امفيثيتر باركواي، ماونتين فيو، كاليفورنيا 
94043، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم مميز باأللوان )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 175583
التاريخ: 2015/12/13 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )45(
الفئة 45: خدمات التواصل االجتماعي على الخط مباشرة )االنترنت(.

المودع  الطلب  الى  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  ادعاء 
في الواليات المتحدة االميركية  تحت الرقم 86661047  بتاريخ 

2015/06/12
طالب التسجيل: جوجل إنك.

العنوان: أمريكية / 1600 امفيثيتر باركواي، ماونتين فيو، كاليفورنيا 
94043، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : Al Nawras Hospitality )باإلنجليزية( مع رسم 

مميز باأللوان )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 175625

التاريخ: 2015/12/14 
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )41(
الرياضية  النشاطات  والترفيه،  التسلية  التدريب،  خدمات  التعليم، 

والثقافية.
طالب التسجيل: مجموعة شركات آل ثاني ش. د. م. م

العنوان: اماراتية / الرقعة الحمرا - شارع الشيخ محمد بن زايد - 
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 77392 رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد 
وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )02(
جميع أصناف وأنواع البويا والطرش والدهانات والمعجون.

طالب التسجيل: شركة »مجموعة قصعة القابضة ش.م.ل.«
العنوان: لبنانية / منطقة المصيطبة – شارع المصيطبة - بناية قصعة - 

ص.ب. 5592-14 - بيروت، لبنان 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)كما  باأللوان  خاص  بشكل  )باإلنجليزية( كتبت   AG  : العالمة 
بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 175679
التاريخ: 2015/12/15 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )03(
مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة؛ مستحضرات المكياج التجميلية؛ 
الشعر؛  جل  االستحمام؛  عند  توضع  التي  التجميل  مستحضرات 
تجميل  العيون؛ مستحضرات  تحديد  أقالم  العطرية؛  المواد  العطور؛ 
الجفون؛ احمر الشفاه؛ مستحضرات التجميل؛ زيت الخزامى؛ شامبو 

الشعر؛ منظفات االسنان؛ الصابون التجميلي.  
طالب التسجيل: أموريباسيفيك كوربوريشن.

العنوان: كورية / 181، 2 - كيه إيه، هانجانج - رو ، يونغسان - كيو 
، سيول، كوريا الجنوبية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كوكو جليلة COCO JALILA )بالعربية و اإلنجليزية( 

مع رسم مميز باأللوان )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 175718

التاريخ: 2015/12/17 
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )30(
قهوة ، شاي ، كاكاو ، والقهوة االصطناعية ؛ رز ، تابيوكا ، ساجو ، 
طحين ومستحضرات مصنوعة من الحبوب ، خبز ، فطائر وحلويات 
، مثلجات لألكل ؛ عسل ، شراب ذهبي ؛ خميرة ، بيكينغ باودر ؛ 
ملح ، خردل ؛ خل ، صلصات ) تبالت ( ؛ توابل ؛ ثلج. بالفئة 30.

طالب التسجيل: نجاح فالح حسن حسين المنتفق.
العنوان: اماراتية / ص.ب. 58008، دبي، االمارات العربية المتحدة

 12 ثاني - ص ب:  آل  1 - ملك مجموعة شركات  رقم  مكتب 
الشارقة، االمارات العربية المتحدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : غراب آند غو Grab N` Go )بالعربية و اإلنجليزية( 

كتبت بشكل خاص مع رسم مميز باأللوان )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 175629

التاريخ: 2015/12/14 
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )43(
خدمات تقديم الطعام والشراب؛ اإلقامة المؤقتة.

طالب التسجيل: مجموعة شركات آل ثاني ش. د. م. م
العنوان: اماراتية / الرقعة الحمرا - شارع الشيخ محمد بن زايد - 
 12 ثاني - ص ب:  آل  1 - ملك مجموعة شركات  رقم  مكتب 

الشارقة، االمارات العربية المتحدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 NIVEA MEN Protect & Fresh  : العالمة 
BODY DEODORIZER )باإلنجليزية( مع رسم مميز 

باأللوان )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 175631

التاريخ: 2015/12/14 
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 
 ،45357 ،44748 ،38130 ،35519 ،33689 ،20518
 ،62243 ،61435 ،61434 ،47242 ،45359 ،45358
 ،92502 ،92020 ،90019 ،83783 ،82633 ،78755
 ،161179  ،142027  ،130791  ،125186  ،99164
161216، 161217، 166535، 171774 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )03(
التجميل،  مستحضرات  العطرية،  الزيوت  العطرية،  المواد  الصابون؛ 
لالستخدام  التعرق  ومضادات  الكريهة  الروائح  إزالة  مستحضرات 

الشخصي.  
طالب التسجيل: بيرسدورف ايه جي.

العنوان: المانية / أوناشتراسيه 48، 20253 هامبورج، المانيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كولورتك + COLORTEK )بالعربية واإلنجليزية( مع 
رسم مميز باأللوان )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 175635
التاريخ: 14/12/2015 

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
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 ،131361  ،131360  ،129562  ،129561  ،129560
 ،131371  ،131370  ،131368  ،131367  ،131363
 ،135901  ،132425  ،132423  ،131669  ،131372
 ،163819  ،155564  ،145817  ،145608  ،144419
 ،175234  ،175232  ،175231  ،173369  ،173286

175558 وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )34(

سيجاريلو  السجائر،  سيجار،  التبغ؛  منتجات  مصّنع؛  أو  خام  تبغ، 
تبغ  الغليون،  تبغ  الخاصة بك،  التبغ للف السجائر  )سيجار رفيع(، 
مضغ، تبغ الزعوط، كرتك؛ التبغ الممضوغ؛ بدائل التبغ )لغير األغراض 
الطبية(؛ السجائر اإللكترونية؛ منتجات التبغ لغاية التسخين؛ أجهزة 
إلكترونية وقطع غيارها لغاية تدفئة السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
بخاخ االستنشاق المحتوي على النيكوتين؛ أدوات المدخنين، ورق سجائر، 
أنابيب سيجارة، مرشحات )فالتر(سجائر، علب التبغ، علب سجائر، 
قداحات  السجائر،  للف  الجيب  جهاز  الغاليين،  السجائر،  منافض 

)والعات(، وأعواد الثقاب.
طالب التسجيل: فيليب موريس بروداكتس إس.ايه.

العنوان: سويسرية / كوا جينرينود 3، 2000، نوشاتيل، سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : MEDIA ART )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص مع 
الرسم باأللوان )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 175933
التاريخ: 2015/12/22 

الشروط:التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(

جميع خدمات الفئة 35.
طالب التسجيل: شركة ميديا آرت للدعايا واإلعالن والنشر والتوزيع 

- ذ.م.م
رقم.  مكتب  الكبير،  مبني س   ،11 قطعة  القبلة،   / العنوان: كويتية 

245، الطابق األرضي، الكويت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)كما  باأللوان  خاص  بشكل  )باإلنجليزية( كتبت   K-T  : العالمة 
بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 175934
التاريخ: 2015/12/22 

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(

جميع خدمات الفئة 35.

العالمة : كوكو جليلة COCO JALILA )بالعربية و اإلنجليزية( 
مع رسم مميز باأللوان )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 175719
التاريخ: 2015/12/17 

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(

تولي  األعمال ؛ خدمات  إدارة  الدعاية واإلعالن؛ خدمات  خدمات 
وتسيير شؤون األعمال؛ خدمات الوظائف المكتبية، بالفئة 35.

طالب التسجيل: نجاح فالح حسن حسين المنتفق.
العنوان: اماراتية / ص.ب. 58008، دبي، االمارات العربية المتحدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : رسم مميز لشكل درع رسم بداخلة شمس وسحابة وبرق 
جميعها باأللوان )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 175727
التاريخ: 2015/12/17 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )02(
أصباغ ، ورنيش ، الكرات ، مرققات وملونات ، جميعها مواد إضافة 
وتلف  الصدأ  حافظة ضد  مواد  ؛  والالكر  والورنيش  األصباغ  ألجل 
األخشاب ؛ مستحضرات الطلية األساسية ) في شكل أصباغ ( ؛ تبقع 

الخشب.
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 

بينيلوكس تحت الرقم 1315686  بتاريخ 2015/08/20
طالب التسجيل: أكزو نوبل كوتينجز انترناشونال بي.في.

العنوان: هولندية / فيلبيرويج 76  6824 بي ام ارنهم، هولندا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : L & M SLIMS )باإلنجليزية( مع رسم مميز باأللوان 
)كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 175909
التاريخ: 2015/12/21 

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 
 ،80010  ،77096  ،49549  ،48651  ،13772  ،1414
 ،108080  ،108079  ،108076  ،92581  ،85782
 ،108085  ،108084  ،108083  ،108082  ،108081
 ،109296  ،109295  ،109258  ،109257  ،109256
 ،121446  ،121445  ،121444  ،120053  ،118697
 ،121472  ،121471  ،121449  ،121448  ،121447
 ،123311  ،123027  ،121476  ،121475  ،121473
 ،129559  ،129551  ،129550  ،127043  ،123937
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روي،   ،112 البريدي  الرمز   ،2919 ب.  ص   / عمانية  العنوان: 
مسقط، عمان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة : الفجر Al-Fajr )بالعربية و اإلنجليزية( مع رسم مميز 

باأللوان )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 176061

التاريخ: 2015/12/23 
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )30(
األرز، الفلفل األحمر، القرشلة، البسكويت، الكعك المحلى، العلكة، 
الحلوى، الفطائر المقلية المحالة، البوظة، كاري )التوابل(، الكاسترد، 
الشاي  العسل،  )التوابل(،  الزنجبيل  الفواكه،  للطبخ ، جيلي  الدقيق 
ملح  الفلفل،  الخردل،  الدقيق، طحين  الكاتشب)صلصة(،  المثلج، 
الطعام، صلصة البندورة، شربات )مثلجات(، التوابل، السكر، الشاي، 

معكرونة النودلز، سباغيتي )معكرونة رفيعة(، معكرونة مسطحة.
طالب التسجيل: شركة الغزال العالمية للواردات ش م م

روي،   ،112 البريدي  الرمز   ،2919 ب.  ص   / عمانية  العنوان: 
مسقط، عمان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : بشاور Peshawar )بالعربية و اإلنجليزية( مع رسم مميز 

باأللوان )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 176062

التاريخ: 2015/12/23 
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )30(
األرز، الفلفل األحمر، القرشلة، البسكويت، الكعك المحلى، العلكة، 
الحلوى، الفطائر المقلية المحالة، البوظة، كاري )التوابل(، الكاسترد، 
الشاي  العسل،  )التوابل(،  الزنجبيل  الفواكه،  للطبخ ، جيلي  الدقيق 
ملح  الفلفل،  الخردل،  الدقيق، طحين  الكاتشب)صلصة(،  المثلج، 
الطعام، صلصة البندورة، شربات )مثلجات(، التوابل، السكر، الشاي، 

معكرونة النودلز، سباغيتي )معكرونة رفيعة(، معكرونة مسطحة.
طالب التسجيل: شركة الغزال العالمية للواردات ش م م

روي،   ،112 البريدي  الرمز   ،2919 ب.  ص   / عمانية  العنوان: 
مسقط، عمان 

طالب التسجيل: شركة ميديا آرت للدعايا واإلعالن والنشر والتوزيع 
- ذ.م.م

رقم.  مكتب  الكبير،  مبني س   ،11 قطعة  القبلة،   / العنوان: كويتية 
245، الطابق األرضي، الكويت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و  )بالعربية   LAMPE BERGER برجر  المب   : العالمة 

اإلنجليزية( كتبت باأللوان )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 176058

التاريخ: 2015/12/23 
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )03(
العطرية؛  الزيوت  الجو؛ عطور ]زيوت عطرية[؛  تعطير  مستحضرات 
البخور؛ زيوت للعطور والروائح؛ مزيج أوراق الورد المجففة المعطرة 
]روائح طيبة[.  البضائع العطرية لالستخدام في األجهزة أو مصابيح 
يتعلق  فيما  إلى  وباإلضافة  األجواء  وتنقية  تعقيم  لتعقيم،  المصممة 
بامتصاص الروائح الكريهة والدخان، ال سيما التبغ، جميع المنتجات 

إزالة البقع؛ المنتجات العطرية.  
طالب التسجيل: برودوي برجر

العنوان: فرنسية / 1342 رو  دلبيف، 27520 بوختارولد-انفرافيل، 
فرنسا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : األقصى Al-Aqsa )بالعربية و اإلنجليزية( مع رسم مميز 

باأللوان )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 176060

التاريخ: 2015/12/23 
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )30(
األرز، الفلفل األحمر، القرشلة، البسكويت، الكعك المحلى، العلكة، 
الحلوى، الفطائر المقلية المحاله، البوظة، كاري )التوابل(، الكاسترد، 
الشاي  العسل،  )التوابل(،  الزنجبيل  الفواكه،  للطبخ ، جيلي  الدقيق 
ملح  الفلفل،  الخردل،  الدقيق، طحين  الكاتشب)صلصة(،  المثلج، 
الطعام، صلصة البندورة، شربات )مثلجات(، التوابل، السكر، الشاي، 

معكرونة النودلز، سباغيتي )معكرونة رفيعة(، معكرونة مسطحة.  
طالب التسجيل: شركة الغزال العالمية للواردات ش م م
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البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )43(
جميع خدمات الفئة 43.

طالب التسجيل: شركة رويال فود سيرفس لتحضير الوجبات الغذائية 
الجاهزة وإدارة المطاعم والحلويات والمعجنات. ذات مسئولية محدودة.

العنوان: كويتية / منطقة الشرق، قطعة 5، مبني رقم 11، ملك الشركة 
التجارية العقارية، الدور 10، الكويت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : Culina )بالعربية واإلنجليزية( مع رسم مميز باأللوان )كما 

بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 176318

التاريخ: 2015/12/30 
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )16(
الورق والكرتون والبضائع المصنوعة من هذه المواد وغير الواردة ضمن 
فئات أخرى، المطبوعات ، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، 
القرطاسية   المواد الالصقة ألغراض   الكتابية )القرطاسية(،  األدوات 
بالفنانين، فراشي  الخاصة  لية، األدوات واللوازم   المنـز  واألغراض  
التلوين، اآلالت الكاتبة ومستلزمات المكاتب )عدا  األثاث أدوات 
التهذيب  والتعليم )عدا األجهزة(، المواد البالستيكية التي تستخدم  
في الرزم والتغليف )غير الواردة ضمن فئات أخرى(، الحروف المطبعية، 

الكليشيهات.
طالب التسجيل: الشركة الدولية للصناعات الغذائية

المملكة   ،21424 جدة   ،14455 ص.ب.   / سعودية  العنوان: 
العربية السعودية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : Culina )بالعربية و اإلنجليزية( مع رسم مميز باأللوان )كما 

بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 176319

التاريخ: 2015/12/30 
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )29(
 – الصيد  وطيور  وحيوانات  الداجنة  والطيور  واألسماك  اللحوم 
مستحضرات اللحوم ، الفواكه والخضراوات المحفوظة والمجففة والمطهية 
المربيات بأنواعها البيض واللبن وغيره من منتجات األلبان  الزيوت 

العالمة : باب الخليج  Bab Al Khaleej )بالعربية و اإلنجليزية( 
مع رسم مميز باأللوان )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 176065
التاريخ: 2015/12/23 

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )30(

األرز، الفلفل األحمر، القرشلة، البسكويت، الكعك المحلى، العلكة، 
الحلوى، الفطائر المقلية المحالة، البوظة، كاري )التوابل(، الكاسترد، 
الشاي  العسل،  )التوابل(،  الزنجبيل  الفواكه،  للطبخ ، جيلي  الدقيق 
ملح  الفلفل،  الخردل،  الدقيق، طحين  الكاتشب)صلصة(،  المثلج، 
الطعام، صلصة البندورة، شربات )مثلجات(، التوابل، السكر، الشاي، 

معكرونة النودلز، سباغيتي )معكرونة رفيعة(، معكرونة مسطحة.
طالب التسجيل: شركة الغزال العالمية للواردات ش م م

روي،   ،112 البريدي  الرمز   ،2919 ب.  ص   / عمانية  العنوان: 
مسقط، عمان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : بوتشيني بيتزاريا + جودة الطعم... األصيل )بالعربية( كتبت 

بشكل خاص مع الرسم باأللوان )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 176109

التاريخ: 2015/12/27 
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )43(
جميع خدمات الفئة 43.

طالب التسجيل: شركة رويال فود سيرفس لتحضير الوجبات الغذائية 
الجاهزة وإدارة المطاعم والحلويات والمعجنات. ذات مسئولية محدودة.

العنوان: كويتية / منطقة الشرق، قطعة 5، مبني رقم 11، ملك الشركة 
التجارية العقارية، الدور 10، الكويت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 BOCCINI PIZZERIA The Good  : العالمة 
Tastes Of the Past… )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص 

مع الرسم باأللوان )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 176110

التاريخ: 2015/12/27 
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
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العالمة : Culina )بالعربية واإلنجليزية( مع رسم مميز باأللوان )كما 
بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 176322
التاريخ: 2015/12/30 

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )32(

المياه المعدنية والغازية والمشروبات األخرى غير الكحولية ، مشروبات 
الفواكه وعصير الفواكه، الشراب المركز والمستحضرات األخرى التي 

تستعمل لصنع المشروبات.
طالب التسجيل: الشركة الدولية للصناعات الغذائية

المملكة   ،21424 جدة   ،14455 ص.ب.   / سعودية  العنوان: 
العربية السعودية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : Culina )بالعربية و اإلنجليزية( مع رسم مميز باأللوان )كما 

بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 176323

التاريخ: 2015/12/30 
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(
خدمات اإلعالن؛ ادارة األعمال؛ ضبط األعمال؛ أعمال المكاتب.

طالب التسجيل: الشركة الدولية للصناعات الغذائية
المملكة   ،21424 جدة   ،14455 ص.ب.   / سعودية  العنوان: 

العربية السعودية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)كما  باأللوان  مميز  مع رسم  )باإلنجليزية(   Harman  : العالمة 

بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 176401
التاريخ: 2015/12/31 

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 

68988، 105318، 112308 وذلك الرتباطها.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )09(

برامج التشغيل لألجهزة المدمجة؛ البرمجيات الثابتة الحاسوبية لبرامج 

أنظمة التشغيل لمصنعي المعدات األصليين؛ الوسائط الرقمية المسجلة 

والشحوم المعدة للتغذية – األغذية المحفوظة والمخلالت. 
طالب التسجيل: الشركة الدولية للصناعات الغذائية

المملكة   ،21424 جدة   ،14455 ص.ب.   / سعودية  العنوان: 
العربية السعودية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : Culina )بالعربية واإلنجليزية( مع رسم مميز باأللوان )كما 

بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 176320

التاريخ: 2015/12/30 
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )30(
البن  الساجو،  التابيوكا،  األرز،  السكر،  الكاكاو،  الشاي،  البن، 
االصطناعي، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز، 
الفطائر والحلويات، المثلجات، عسل النحل والعسل األسود، الخميرة، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  باودر(،  )بيكن  الخبز  مسحوق 

)توابل(، التوابل، الثلج.
طالب التسجيل: الشركة الدولية للصناعات الغذائية

المملكة   ،21424 جدة   ،14455 ص.ب.   / سعودية  العنوان: 
العربية السعودية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : Culina )بالعربية واإلنجليزية( مع رسم مميز باأللوان )كما 

بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 176321

التاريخ: 2015/12/30 
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )31(
المنتجات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والحبوب غير الواردة 
ضمن فئات أخرى، الحيوانات الحّية، الفواكه والخضروات الطازجة، 
البذور، النباتات واألزهار الطبيعية، المواد الغذائية للحيوانات، شعير 

البيرة )المالت(.
طالب التسجيل: الشركة الدولية للصناعات الغذائية

المملكة   ،21424 جدة   ،14455 ص.ب.   / سعودية  العنوان: 
العربية السعودية
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مكبرات الصوت، األجهزة المالحة المحمولة ، أجهزة اإلرسال الصوتي 

والمرئي، تحديدا: ، فاصالت مكبرات الصوت اإللكترونية.  أنظمة 

اإلشارات  لتوزيع  أساسا  تستخدم  التي  اإللكترونية  اإلشارات  توزيع 

الصوتية والمرئية، ووحدات تأخير وقت الصوت، أجهزة تغيير خصائص 

النغمات إلشارات الصوت، تحديدا: ، ضاغطات الصوت، الموسعات، 

معدالت الخصائص الديناميكية، أجهزة التحكم بأصوات اإلشارات 

األصوات،  لتنقية  اإللكترونية  األجهزة  التحديد،  اجهزة  الصوتية، 

محلالت  المراحل،  فاحصات   ، تحديدا:  الصوت،  اختبار  وأجهزة 

مضخمات  الصوتية،  الموالفات  الكابالت،  وفاحصات  األصوات 

الصوت، وقطع وبرمجيات الحاسوب للتحكم بمعدات الصوت والصورة، 

األقمار  عبر  اإلرسال  سابقًا  المذكورة  البضائع  تستخدم  ال  بحيث 

ضاغطات  محددات  اإلشارات،  وموسعات  ضاغطات  االصطناعية، 

اإلشارات، معالجات اإلشارات التناظرية، معالجات اإلشارات الرقمية، 

مخفضات الضجيج الصوتي، مضخمات الفولتية المتحكم بها، محددات 

مسارات اإلشارات الصوتية المبرمجة، موازنات السماعات المتحكم بها 

ذات المعالجات المصغرة ، موسعات ومسترجعات نطاق الموجات 

الصوتية، برمجيات الحاسوب التي تمكن من اإلرسال الالسلكي وتوفير 

معلومات الوقت الفعلي بخصوص حركة السير، وحالة الطرق، والنقاط 

عبر  اإللكترونية  والمحتويات  العام  االهتمام  مواضيع  األهمية،  ذات 

اإلرسال الالسلكي ألجهز االتصاالت النقالة، الهواتف النقالة، األجهزة 

اإللكترونية المثبتة على السيارات والمركبات األخرى، ولتمكين سائقي 

البعض ومشاركة  ببعضهم  االتصال  والمركبات من  السيارات  وركاب 

بيانات الوقت الفعلي، المعلومات، المالحظات، التعليقات، اآلراء، 

والوسائط اإللكترونية والمحتوى اإللكتروني عبر أجهزة الهواتف النقالة 

السيارات  على  المثبتة  اإللكترونية  األجهزة  الالسلكية،  لالتصاالت 

والمركبات األخرى، وتجميع هذه البيانات، المعلومات، المالحظات، 

قبل  من  البث  أو  لإلرسال  االخرى  والمحتويات  اآلراء،  التعليقات، 

الصمامات  شاشات  التلفزيون،  أو  الراديو   ، االنترنت  عبر  اآلخرين 

الثنائية الباعثة للضوء، ألواح الصمامات الثنائية الباعثة للضوء لعرض 

مقاطع الفيديو أو الصور، أجهزة التنظيم والتحكم اإللكترونية لتشغيل 

الصمامات الثنائية الباعثة للضوء.  أجهزة وأدوات التحكم باإلضاءة، 

تحديدا: ، أجهزة وأدوات التحكم بإضاءة المسرح، أجهزة وأدوات 

مسبقا التي تعرض برمجيات لمعالجة البيانات؛ البضائع المذكورة اعاله ال 

تتضمن وحدات المستقبالت أو المرسالت أو أي بضائع تستخدم في 

وحدات المستقبالت والمرسالت؛ أجهزة الحاسوب واألجهزة الملحقة 

بالحواسيب؛ برامج تشغيل الحاسوب، المسجلة.  تشكيلة كاملة من 

معدات الصوت السمعية، تحديدا: ، أجهزة وأدوات تسجيل، وإرسال، 

استقبال، معالجة، استرجاع، نسخ وتعديل اإلشارات والمؤثرات الصوتية 

و/أو السمعية ، معالجات اإلشارات، مضخمات الصوت، مضخمات 

الطاقة، مشغالت الوسائط البصرية، أجهزة موازنة الصوت، مكبرات 

أجهزة  الموسيقية،  لألدوات  الصوتية  المؤثرات  دواسات  الصوت، 

الشبكات، تحديدا: ، برمجيات الحاسوب للتحكم عن بعد بمنتج واحد 

أو أكثر من منتجات الصوت، تحديدا: ، مكبرات الصوت، أجهزة 

المزج، مضخمات الصوت، معالجات اإلشارات ومكبرات الصوت 

المستخدمة للتحكم وتهيئة المنتجات السمعية، أجهزة المؤثرات الصوتية 

اإللكترونية، لوحات المفاتيح لمزج األصوات، لوحات مزج األصوات 

الرئيسية لالستخدام في استوديوهات تسجيل الصوت، أجهزة تسجيل 

الموسيقي اإللكترونية، تحديدا: ، دواسات التأثيرات الصوتية لآلالت 

الموسيقية، أجهزة تهيئة األصوات المستخدمة مع اآلالت الموسيقية 

لآلالت  الصوت  مكبرات  األصوات،  من  تشكيلة  ونسخ  إلنتاج 

الموسيقية وقطع الغيار وتجهيزاتها، أجهزة تقوية و/أو نسخ األصوات 

على شكل معالجات قوة الصوت، مكبرات الصوت، لوحات المفاتيح 

لمزج األصوات، معالجات اإلشارات، وكابالت أجهزة التحكم بإرسال 

اإلشارات الكهربائية والبصرية لإلشارات الصوتية، اإلشارات، الصوت، 

المحيطية، معالجات المؤثرات و/أو األصوات، السماعات، السماعات 

الموضوعة بداخل األذن، السماعات، أنظمة مكبرات الصوت، محوالت 

الطاقة، شاشات االستوديوهات، أجهزة اإلرسال، محطات التوصيل، 

أجهزة التحكم عن بعد، معدات تشغيل وتسجيل الصوت والفيديو، 

برمجيات وقطع الحاسوب لتشغيل والتحكم في األنظمة الصوتية و 

السمعية وأدوات نسخ الموسيقى واألصوات ، أنظمة الوسائط المتعددة 

الصوت،  مكبرات   ، تحديدا:  ومكوناتها،  للمركبات  واألصوات 

مضخمات الصوت، موصالت الوسائط المتعددة، موصالت الهواتف 

النقالة، أنظمة المالحة، وحدات تحكم لمضخمات الصوت، موصالت 

الوسائط المتعددة، موصالت الهواتف النقالة، أنظمة المالحة، وأنظمة 
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، اإلطارات التي تركب فيها بطاقات الدارات وتوصل كهربائيًا ببطاقات 

الدارات والدارات األخرى ، المباعة بشكل منفرد وكمكون أساسي 

ألنظمة التحكم عن بعد لالستخدام مع معدات الصوت ، ومعدات 

الفيديو واإلضاءة؛ النظم المحوسبة المتكاملة، واألنظمة اإللكترونية 

المكونة من لوحات دارات، لوحات التحكم وأدوات التحكم الكهربائية 

والبرمجيات المرتبطة بها لالستخدام في الدخول والتحكم بأجهزة عرض 

تشغيل  أجهزة  الضوئي،  بالتسليط  الفيديو  عرض  أجهزة  الشرائح، 

ومعدات  اإلضاءة  أنظمة   ، العرض  شاشات  المضغوطة،  االقراص 

المتكاملة،  المحوسبة  النظم  الصلة؛  ذات  األخرى  الصوت/الفيديو 

بطاقات  بطاقات،  تركيب  إطارات  من  المكونة  اإللكترونية  األنظمة 

بالشرائح،  التحكم  أدوات  المتحرك،  القرص  تشغيل  اداه  التحكم، 

انظمة التحكم بالتلفاز، الموسعات الصوتية الرئيسية، أجهزة االستقبال 

البرمجيات، وحدات  لوحات  السلكية،  التحكم  لوحات  الالسلكية، 

تعديل إشارات البيانات، الكوابل الباعثة لألشعة تحت الحمراء، أدوات 

التحكم  أدوات  بالطاقة،  الثنائية  التحكم  أدوات  بالطاقة،  التحكم 

بالمرحالت، وحدات المستقبالت، هوائيات النطاق الموسع، مستقبالت 

المرحالت، وحدات اإلضاءة المتوهجة، أدوات التحكم بأجهزة العرض 

الالسلكية  الثنائية  التحكم  أدوات  الالسلكية،  المنفردة  الضوئي 

والبرمجيات ذات الصلة المستخدمة في الوصول والتحكم بأجهزة عرض 

تشغيل  أجهزة  الضوئي،  بالتسليط  الفيديو  عرض  أجهزة  الشرائح، 

ومعدات  اإلضاءة  أنظمة   ، العرض  شاشات  المضغوطة،  االقراص 

الصوت/الفيديو األخرى ذات الصلة؛ لوحات التحكم عن بعد ألنظمة 

الوسائط المتعددة للغايات التعليمية وأنظمة مسرح الترفيه المنزلي ؛ 

ولوحة  بينية  مستخدم  واجهة  تتضمن  التي  بعد  عن  التحكم  أدوات 

مفاتيح ألنظمة الوسائط المتعددة للغايات التعليمية والترفيه المنزلي؛ 

لوحات التحكم عن بعد للمعدات السمعية البصرية، تحديدا: ، لوحات 

التحكم عن بعد ألجهزة عرض األفالم والصور غير المتحركة، لوحات 

التحكم عن بعد لمشغالت أقراص الفيديو الرقمية، لوحات التحكم 

بعد  عن  التحكم  ولوحات  الفيديو،  أشرطة  لمسجالت  بعد  عن 

باإلضاءة؛  بعد  عن  التحكم  لوحات  الفضائية؛  القنوات  لمستقبالت 

بعد  عن  التحكم  لوحات  النوافذ؛  بستائر  بعد  عن  التحكم  لوحات 

بشاشات أجهزة العرض؛ معدات عقد المؤتمرات الصوتية والمرئية؛ 

أجهزة  اإلضاءة،  على  واإلشراف  التحكم  وأدوات  أجهزة  التشغيل، 

وأنظمة  إضاءة  على  واإلشراف  التحكم  أجهزة  التشغيل،  وأدوات 

األخطاء  تشخيص  األخطاء،  اكتشاف  وأدوات  أجهزة  اإلضاءة، 

واإلبالغ عن األخطاء ألجهزة اإلضاءة وأنظمة اإلضاءة، قطع الحاسوب 

وبرمجيات الحاسوب للتشغيل، أجهزة وأدوات التحكم واإلشراف على 

على  واإلشراف  التحكم  أجهزة  التشغيل،  وأدوات  أجهزة  اإلضاءة، 

إضاءة وأنظمة اإلضاءة، قطع الحاسوب وبرمجيات الحاسوب الكتشاف 

األخطاء، تشخيص األخطاء واإلبالغ عن األخطاء ألجهزة اإلضاءة 

وأنظمة اإلضاءة، أدوات التحكم الحاسوبية ألجهزة وأدوات اإلضاءة، 

القابلة  التحكم  أدوات  اإلضاءة،  وأدوات  ألجهزة  التحكم  اجهزة 

للبرمجة ، اجهزة التحكم عن بعد ألجهزة وأدوات اإلضاءة، أدوات 

التحكم الحساسة للضوء ، برمجيات التحكم باإلضاءة، تحديدا: ، 

برمجيات التحكم باإلضاءة لالستخدام في المرافق التجارية والصناعية، 

في المسارح، وفي المالهي الليلية والعروض الموسيقية، برمجيات التحكم 

باإلضاءة لالستخدام في أجهزة أو ادوات إضاءة المسارح وللتحكم 

ومفاتيح  الموصالت  وكابالت،   ، المسارح  إضاءة  وأدوات  بأجهزة 

الصور من  المسارح، أجهزة عرض  التشغيل ألجهزة وأدوات إضاءة 

األشكال،  أو  النصوص  الشعارات،  الصور،  األنماط،  عرض  اجل 

حقائب الحمل وحقائب النقل الجوي المجهزة ألدوات التحكم بأجهزة 

اإلضاءة، الحواسيب اللوحية؛ الحواسيب؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف 

الذكية؛ الحواسيب المحمولة باليد.  األجهزة اإللكترونية الرقمية القابلة 

واستالم  وإرسال   ، لعرض  وشاشات  برمجيات  من  المؤلفة  لالرتداء 

الرسائل، رسائل البريد اإللكتروني، البيانات، والمقاطع صوتية ، الصور، 

القابلة  الرقمية  اإللكترونية  األجهزة  والمعلومات؛  الفيديو  ملفات 

النصوص،  ومراجعة  تعديل،  إرسال،  وتنظيم،  لتسجيل،  لالرتداء 

األجهزة  الفيديو؛  وملفات  الصور   ، صوتية  والمقاطع  البيانات، 

شبكة  على  والتحميل  وقياس،  لعرض،  الوظائف  متعددة  اإللكترونية 

القابلة  الحاسوبية  القابلة لالرتداء والملحقات  الحواسيب  االنترنت؛ 

لالرتداء؛ برامج وبرمجيات الحاسوب لمراقبة البيانات لالستخدام على 

ونشر  ضغط  إنشاء،  لالرتداء،  القابلة  التكنولوجيا  أجهزة  حواسيب 

تحديثات البرمجيات على القنوات اإللكترونية؛ أدوات التحكم المركزية 

القابلة للبرمجة، بطاقات الواجهات البينية وحماالت البطاقات، تحديدا: 
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اإللكترونية القابلة لالرتداء لتوفير المعلومات المادية،  توجهاته ، سرعته، 

أو تسارعه؛ الكترونيات، تحديدا: ، اكسسوارات اللياقة البدنية القابلة 

لالرتداء، تحديدا: ، أجهزة تتبع النشاط، أجهزة قياس حرق السعرات، 

تحديدا: ، مقاييس السعرات، أجهزة تتبع تقدم مستوى اللياقة البدنية، 

التي يتم ارتدائها كقفازات، عصابات للرأس، أساور المعصم، ربطات 

الذراع، على شكل أجهزة تتبع نشاط؛ أجهزة قياس المسافات المستندة 

على نظام تحديد المواقع العالمي، ومتتبعات السرعة /التسارع والبوصلة 

المستندة على نظام تحديد المواقع العاملي الذي يتم ارتدائه على معصم 

أو يد الشخص أثناء ممارسة التمرين ؛ برمجيات التطبيقات الحاسوبية 

ذكر  ما  مع  لالستخدام  للتحميل  القابلة  النقالة  الهواتف  وتطبيقات 

المتعددة  لالكسسوارات  للتحميل  القابلة  النقالة  التطبيقات  أعاله.  

المرتبطة السلكيًا مع بيانات اللياقة والرياضة؛ الموقع، بيانات مراقبة 

النوم،  بيانات الصحة )بما فيها معدل دقات القلب ووزن الجسم( 

للتحليل اإلحصائي.  نقل البيانات الالسلكية ما بين االكسسوارات 

المرتبطة والهواتف النقالة عبر االتصاالت الالسلكية؛ سجل التمارين 

الوسائط  تفاعل  طريق  عن  األصدقاء  مع  التواصل  التمارين؛  وتقويم 

االجتماعية، ومزامنة قائمة أصدقاء المستخدم وبدء التحديات ما بين 

أهداف المستخدمين والحصول على الشارات ؛ التعقب النقال عبر 

نظام تحديد الموقع المثبت على الهواتف الذكية على النماذج المخصصة 

التمرين.   أثناء  المستغرق  الوقت  السير،  سرعة  المسافات،  لقياس 

برمجيات تطبيقات الحاسوب، تحديدا: ، البرمجيات المستخدمة مع 

الملحقات الحاسوبية القابلة لالرتداء أو الحواسيب القابلة لالرتداء التي 

توفر وظائف للجهاز؛ التطبيقات النقالة القابلة للتحميل المستخدمة 

مع الملحقات الحاسوبية القابلة لالرتداء أو الحواسيب القابلة لالرتداء 

أداء  لتعزيز  الضجيج،  إزالة  تحسينات  للجهاز؛  وظائف  توفر  التي 

الموضوعة  السماعات  وصوت  الصوت،  مكبرات  الرأس،  سماعات 

بداخل األذن؛ برمجيات الحاسوب التي توفر دخول مستند على الشبكة 

للتطبيقات والخدمات من خالل نظام تشغيل على الشبكات أو واجهة 

بينية للمنافذ؛ برمجيات الحاسوب لتعديل معلومات األصوات الرقمية 

لالستخدام في تطبيقات الوسائط الصوتية؛ برمجيات الحاسوب لتحميل، 

إرسال، واستالم، وتحرير، استخالص، تشفير، فك تشفير، تشغيل، 

تخزين وتنظيم البيانات الصوتية وملفات الفيديو؛ برمجيات تطبيقات 

المعدات اإللكترونية لتوجيه األصوات، والفيديو ، واإلشارات الرقمية، 

للشبكات،  التوزيع  أجهزة  القابس،   ، الحاسوب  أجهزة   ، تحديدا: 

لوحات التحكم ولوحات المفاتيح؛ برمجيات الحاسوب ، الواجهات 

البينية وبرامج الواجهات البينية للحواسيب؛ اآلالت الحاسبة، المنظمات 

اإللكترونية، المفكرات اإللكترونية، أجهزة التحويل الرقمية، الشاشات 

العاملة باللمس؛ جميع البضائع المذكورة أعاله تستخدم أيضًا لألنظمة 

الصوتية وأنظمة الترفيه المعلوماتي النقال للسيارات؛ ناقالت تسجيل 

الصوت؛ الممغنطة ، الوسائط اإللكترونية ولتخزين البيانات الرقمية؛ 

بطاقات الخدمة والتعريف عن الهوية المرمزة؛ بطاقات الدارات المتكاملة 

الذاكرة؛  لوحات  مغناطيسيًا؛  المرمزة  البطاقات  الذكية(؛  )البطاقات 

عدادات استشعار المكان؛ حساسات استشعار المكان وإكسسواراتها؛ 

والبرمجيات  األجهزة  لوحية(؛  )حواسيب  للمركبات  المالحة  أجهزة 

ألنظمة مساعدة القيادة اإللكترونية؛ المرسالت والمستقبالت اإللكترونية 

الحاسوب  برمجيات وقطع  االنترنت؛  بروتوكوالت  الفيديو عبر  لنقل 

المستخدمة في عرض مقاطع الفيديو المباشرة والالفتات الرقمية لتوزيع 

الفيديو، توزيع األصوات، وأنظمة تحويل الفيديو واألجهزة اإللكترونية 

الرقمية القابلة لالرتداء التي تحتوي على برمجيات وشاشات عرض على 

شكل نظارات واقية لعرض و ، وإرسال واستالم الرسائل، رسائل البريد 

الحواسيب  الذكية،  الهواتف  من  والمعلومات  والبيانات  اإللكتروني، 

اليد؛  ساعات  أيضًا  تتضمن  التي  و  المحمولة  والحواسيب  اللوحية 

القابلة  التكنولوجيا  أجهزة  لالرتداء؛  القابلة  الحاسوبية  الملحقات 

للنزع  القابلة  والربطات  األساور  الساعات،  تتضمن  التي  لالرتداء 

لتحميل ، والتنزيل، وإمكانية الوصول، إرسال، العرض، وتحرير، التأشير 

على، تدوين، البث المباشر عبر اإلنترنت، الربط، المشاركة، والتحكم 

الذكية،  الهواتف  عبر  والمعلومات  الرقمية  الوسائط  وتوفير  بعد  عن 

المساعدات الرقمية الشخصية المحمولة باليد، اللوحي، الحواسيب 

المصغرة، الحواسيب المحمولة، مشغالت الوسائط المحمولة، الحاسوب، 

الالسلكية  اإللكترونية  المرسالت  االنترنت؛  وشبكات  االتصاالت 

الصوت  وإشارات  واستالم  إلرسال  لالرتداء  القابلة  والمستقبالت 

والصورة المعروضة من الحواسيب ، الهواتف الذكية، المساعدات الرقمية 

الشخصية المحمولة باليد، الحواسيب اللوحية، الحواسيب المصغرة 

المحمولة، الحواسيب المحمولة ومشغالت الوسائط المحمولة؛ األجهزة 
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أجهزة وأدوات اإلضاءة، تحديدا: ، أجهزة وأدوات إضاءة المسارح، 

القطعية  باأللمنيوم  العاكسة  األضواء  الكاشفة،  األضواء   ، تحديدا: 

المكافئة، األضواء الشريطية، المصابيح المركزية، األضواء الكشافة 

العاكسة البيضاوية ، الفوانيس ذات العدسات المسطحة، مصابيح تتبع 

األماكن المحددة، العارضات باإلشعاعات، الرؤوس المتحركة، تحديدا: 

اإلضاءة،  وأدوات  ألجهزة  المرشحات  المسارح؛  إضاءة  تركيبات   ،

المرشحات لالستخدام مع أجهزة وأدوات اإلضاءة، مرشحات اللون 

لالستخدام في أجهزة وأدوات اإلضاءة، اللوحات المعتمة واللوحات 

المخرمة، تحديدا: ، المرشحات لالستخدام مع أجهزة وأدوات اإلضاءة؛ 

للتأثير على  أجهزة وأدوات اإلضاءة، تحديدا: ، األجهزة واألدوات 

اإلضاءة وتتضمن الرؤوس المتحركة بكونها تركيبات إضاءة، الماسحات 

الضوئية االسطوانية، األضواء المبهرة لتأثيرات اإلضاءة، عارضات ضوء 

الليزر لتأثير على اإلضاءة؛ أجهزة وأدوات اإلضاءة المتحكم بها عن 

طريق الحاسوب؛ أجهزة اإلضاءة الكهربائية للديكور؛ المضيئات ذات 

الصمامات الثنائية الباعثة للضوء وتركيبات اإلضاءة ذات الصمامات 

الثنائية الباعثة للضوء إلضاءة المسارح أو اإلضاءة المعمارية؛ المضيئات 

عالي  التفريغ  ذات  اإلضاءة  وتركيبات  الكثافة  عالي  التفريغ  ذات 

الهالوجين  المعمارية؛ مصابيح  أو اإلضاءة  المسارح  الكثافة إلضاءة 

وتركيبات إضاءة الهالوجين إلضاءة المسارح أو اإلضاءة المعمارية؛ 

تركيبات اإلضاءة المستخدمة في العرض، التجارية، الصناعية، السكن، 

المعمارية  الكاشفة  األضواء  المخفية،  المعمارية  اإلضاءة  وتطبيقات 

الداخلية والخارجية، تحديدا: ، الكشافات الضوئية، األضواء المتجهة 

إلى األعلى المعمارية للتجهيزات التي على األرض؛ عارضات الضوء، 

الشعارات،  الصور،  األنماط،  لعرض  اإلضاءة  تركيبات   ، تحديدا: 

أو  المسارح  الفلورسنتية إلضاءة  المضيئات  األشكال؛  أو  النصوص 

اإلضاءة المعمارية؛ المضيئات ذات األلياف، تحديدا: ، مصادر الضوء 

آالت   ، تحديدا:  الدخان،  توليد  آالت  البصرية.   األلياف  لكوابل 

تأثيرات مسرحية خاصة، آالت توليد الدخان  توليد الدخان البتكار 

لالستخدام مع أنظمة اإلنذار األمنية، المراوح لالستخدام آالت توليد 

الدخان؛ حافظات الحمل وحافظات الطيران المعدة خصيصا ألجهزة 

وأدوات اإلضاءة.  

الحاسوب للهواتف النّقالة، مشغالت الوسائط المحمولة، الحواسيب 

المحمولة باليد، الحواسيب، الحواسيب اللوحية، تحديدا: ، برمجيات 

تحسين عزل الضجيج، لتحسين الصوت في سماعات الرأس، مكبرات 

الصوت، والسماعات الموضوعة داخل األذن؛ تطبيقات البرمجيات 

القابلة للتحميل لتحميل المحتوى المسجل على مسجالت فيديو رقمية 

للعرض على الهواتف النقالة )برمجيات تحميل تسجيالت الفيديو الرقمية 

للتحميل لشبكات جمع  القابلة  البرمجيات غير  للتحميل(.   القابلة 

وتبادل البيانات من األجهزة؛ وحدات األجهزة الحاسوبية المستخدمة 

من  المستقاة  البيانات  وتبادل  جمع  لشبكات  اإللكترونية  لألجهزة 

األجهزة؛ حساسات شبكات جمع وتبادل البيانات المستقاة من األجهزة 

؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب للهواتف الذكية، الهواتف النقالة، أجهزة 

التي  باليد،  المحمولة  الكهربائية  االتصاالت  وأجهزة  الذكية  التلفاز 

تستخدم من اجل أجهزة االتصاالت الالسلكية لشبكات جمع وتبادل 

البيانات  نقل   ، الصوت  تعرض  التي  األجهزة  من  المستقاة  البيانات 

والصور بما يتضمن الصوت، رسائل النصوص والصور، وآالت تصوير 

األلعاب،  الموسيقى،  لشراء  تستخدم  والتي  الثابتة،  والصور  الفيديو 

على  لتحميلها  الهواء  عبر  تبث  التي  والبرمجيات  الفيديو  تطبيقات 

الهواء  عبر  تبث  تحديثات  توفر  التي  الحاسوب  برمجيات  األجهزة؛ 

للبرمجيات األخرى؛ برمجيات الحاسوب إلدارة، إنشاء، ضغط ونشر 

تحديثات البرمجيات على القنوات اإللكترونية.  

المودع  الطلب  الى  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  ادعاء 

في الواليات المتحدة االميركية  تحت الرقم 86692674  بتاريخ 

2015/07/14

طالب التسجيل: هارمان انترناشينال اندستريز، انك.

العنوان: أمريكية / 8500 بالبوا بلفد.، نورثريدج، كاليفورنيا 91329، 

الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)كما  باأللوان  مميز  مع رسم  )باإلنجليزية(   Harman  : العالمة 

بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 176402
التاريخ: 2015/12/31 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )11(
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المؤثرات و/أو األصوات، السماعات، السماعات الموضوعة بداخل 

األنظمة  التركيبات،  الصوت،  أجهزة مضخمات  السماعات،  األذن، 

أجهزة  االستوديوهات،  شاشات  الطاقة،  محوالت  الوحدات،  و/أو 

اإلرسال، محطات التوصيل، أجهزة التحكم عن بعد، معدات تشغيل 

وتسجيل الصوت والفيديو، قطع وبرمجيات الحاسوب، أنظمة الوسائط 

المتعددة واألصوات للمركبات ومكوناتها، األجهزة المالحة المحمولة ، 

أجهزة اإلرسال الصوتي والمرئي، تحديدا: ، فاصالت مكبرات الصوت 

اإللكترونية، أنظمة توزيع اإلشارات االلكترونية، ووحدات تأخير وقت 

الصوت، أجهزة تغيير خصائص النغمات إلشارات الصوت، تحديدا: 

الديناميكية،  الموسعات، معدالت الخصائص  ، ضاغطات الصوت، 

أجهزة التحكم بأصوات اإلشارات الصوتية، اجهزة التحديد، األجهزة 

تحديدا:  الصوت،  اختبار  وأجهزة  األصوات،  لتنقية  اإللكترونية 

الكابالت،  وفاحصات  األصوات  محلالت  المراحل،  فاحصات   ،

الموالفات الصوتية، مضخمات الصوت، وقطع وبرمجيات الحاسوب 

الرقمية  اإلشارات  معالجات  والصورة،  الصوت  بمعدات  للتحكم 

والتناظرية، مخفضات الضجيج الصوتي، مضخمات الفولتية المتحكم 

بها.  محددات مسارات اإلشارات الصوتية المبرمجة، موازنات السماعات 

المتحكم بها ذات المعالجات المصغرة ، موسعات ومسترجعات نطاق 

الموجات الصوتية، شاشات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء، ألواح 

الصور،  أو  الفيديو  مقاطع  لعرض  للضوء  الباعثة  الثنائية  الصمامات 

أجهزة التنظيم والتحكم اإللكترونية لتشغيل الصمامات الثنائية الباعثة 

المسارح،  وإضاءة  باإلضاءة  للتحكم  واألدوات  األجهزة  للضوء، 

على  واإلشراف  التحكم  وأدوات  أجهزة  التشغيل،  وأدوات  أجهزة 

على  واإلشراف  التحكم  أجهزة  التشغيل،  وأدوات  أجهزة  اإلضاءة، 

إضاءة وأنظمة اإلضاءة، أجهزة وأدوات اكتشاف األخطاء، تشخيص 

اإلضاءة،  وأنظمة  اإلضاءة  ألجهزة  األخطاء  عن  واإلبالغ  األخطاء 

قطع الحاسوب وبرمجيات الحاسوب للتشغيل، أجهزة وأدوات التحكم 

الحاسوب  وبرمجيات  الحاسوب  قطع  اإلضاءة،  على  واإلشراف 

الكتشاف األخطاء، تشخيص األخطاء واإلبالغ عن األخطاء ألجهزة 

اإلضاءة وأنظمة اإلضاءة، أدوات التحكم الحاسوبية ألجهزة وأدوات 

التحكم  أدوات  التحكم ألجهزة وأدوات اإلضاءة،  اجهزة  اإلضاءة، 

القابلة للبرمجة ، اجهزة التحكم عن بعد ألجهزة وأدوات اإلضاءة، 

طالب التسجيل: هارمان انترناشينال اندستريز، انك.

العنوان: أمريكية / 8500 بالبوا بلفد.، نورثريدج، كاليفورنيا 91329، 

الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)كما  باأللوان  مميز  مع رسم  )باإلنجليزية(   Harman  : العالمة 

بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 176403
التاريخ: 2015/12/31 

رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 

89138 وذلك الرتباطهما.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(

خدمات إدارة قواعد البيانات؛ تحليل البيانات لمعلومات االستخبارات 

التجارية وخدمات دعم القرارات ، تحديدا: ، خدمات توفير تحليل 

االستخبارات التجارية للمساعدة في اتخاذ قرارات األعمال؛ تحليل 

استشارات  تقديم  خدمات  ؛  لآلخرين  التوجهات  وتسويق  األعمال 

األعمال في مجال االتصاالت بعيدة المدى وخدمات إدارة المصاريف 

التجارية؛  البيانات  تحليل  لآلخرين؛  المعلومات  تكنولوجيا  أعمال 

استشارات اعمال.  خدمات متاجر البيع بالتجزئة، خدمات المتاجر 

البيع بالجملة والخدمات الترويجية،  على االنترنت، خدمات متاجر 

تحديدا: ، الترويج للبضائع والخدمات لآلخرين عن طريق اتفاقيات 

أجهزة  التالية:  المنتجات  من  متكاملة  لمجموعة  والترخيص  الرعاية 

وأدوات لتسجيل ، وإرسال، استقبال، معالجة، استرجاع، نسخ وتعديل 

اإلشارات والمؤثرات الصوتية و/أو السمعية ، معالجات اإلشارات، 

مضخمات الصوت، مضخمات الطاقة، مشغالت الوسائط البصرية، 

أجهزة موازنة الصوت، مكبرات الصوت، دواسات المؤثرات الصوتية 

الصوتية  المؤثرات  أجهزة  الشبكات،  أجهزة  الموسيقية،  لألدوات 

اإللكترونية، لوحات المفاتيح لمزج األصوات، لوحات مزج األصوات 

أجهزة  الصوت،  تسجيل  استوديوهات  في  لالستخدام  الرئيسية 

المستخدم  الصوت  تكييف  أجهزة  اإللكترونية،  الموسيقي  تسجيل 

وقطع  الموسيقية  لآلالت  الصوت  مكبرات  الموسيقية،  األجهزة  مع 

الغيار وتجهيزاتها، أجهزة تقوية الصوت و/أو نسخ الصوت، أجهزة 

التحكم لإلشارات الصوتية، اإلشارات، الصوت، المحيطية، معالجات 
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البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )38(

خدمات االتصاالت بعيدة المدى، تحديدا: ، إرسال الصوت، البيانات، 

شبكات  طريق  عن  والفيديو  الصوت  الصور،  الغرافيكية،  الرسوم 

االتصاالت بعيدة المدى، شبكات االتصاالت الالسلكية، واالنترنت؛ 

الهاتفية  االتصاالت   ، تحديدا:  المدى،  بعيدة  االتصاالت  خدمات 

إلرسال  الالسلكية  العريضة  الحزم  اتصاالت  وخدمات  الالسلكية 

الصوت والبيانات؛ خدمات االتصاالت بعيدة المدى، تحديدا: ، توفير 

الوصول إلى اإلنترنت؛ االستشارات في مجال اإلرسال عبر األقمار 

الصناعية وخدمات االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات االتصاالت عبر 

الهواتف والهواتف النقالة؛ خدمات تقديم االستشارات في مجال توصيل 

البيانات؛ خدمات توفير إمكانية الوصول لشبكات االتصاالت بعيدة 

المدى؛ توفير خدمات االتصاالت بالحزم العريضة؛ الخدمات المتعلقة 

إرسال  اإلنترنت؛  إلى  الوصول  توفير   ، تحديدا:  البيانات،  بتوصيل 

الرسائل بمساعدة الحاسوب ؛ إرسال النصوص بمساعدة الحاسوب 

 ، تحديدا:  المدى،  بعيدة  االتصاالت  خدمات  والصوت؛  الصور   ،

خدمات  الرقمية؛  الشبكات  طريق  عن  المعلومات  إرسال  خدمات 

االتصاالت الصوتية عبر اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت بعيدة المدى 

باستخدام المداخل للحصول على أو إرسال المعلومات ، تحديدا: ، 

المعلومات عبر شبكات االتصاالت اإللكترونية؛ االتصاالت  إرسال 

عبر إرسال الرسائل باستخدام محطات الحاسوب؛ اإلرسال المستمر 

لبيانات األفالم والبرامج باستخدام شبكات الحاسوب؛ إرسال الرسائل 

باستخدام  المرئية  األفالم  إرسال  ؛  اإللكترونية  الوسائط  باستخدام 

الوسائط اإللكترونية؛ خدمات االتصاالت بعيدة المدى، تحديدا: ،  

البريد اإللكتروني؛ توفير إمكانية وصول المستخدمين لشبكات الحاسوب 

واإلنترنت؛ االتصال عبر اإلرساالت الهاتفية، تحديدا: ، بث و/أو إرسال 

المعلومات من قواعد بيانات الحاسوب باستخدام شبكات الهاتف؛ 

والصور؛  األصوات  الرسائل،  للبرقيات،  اإللكترونية  البيانات  إرسال 

بيه(،  ايه  )دبليو  الالسلكية  الدخول  نقاط  عبر  االتصاالت  خدمات 

تحديدا: ، خدمات اتصاالت الحزم العريضة الالسلكية؛ تأجير األجهزة 

إلرسال الرسائل؛ تأجير معّدات االتصاالت بعيدة المدى؛ توفير إمكانية 

الوصول لقواعد بيانات الحاسوب المخزّنة إلكترونيا.  توفير إمكانية 

وصول المستخدمين لقواعد بيانات الحاسوب التي تتضّمن األفالم، 

أدوات التحكم الحساسة للضوء ، برمجيات التحكم باإلضاءة، تحديدا: 

، برمجيات التحكم باإلضاءة لالستخدام في المرافق التجارية والصناعية، 

في المسارح، وفي المالهي الليلية والعروض الموسيقية، برمجيات التحكم 

باإلضاءة لالستخدام في أجهزة أو ادوات إضاءة المسارح وللتحكم 

ومفاتيح  الموصالت  وكابالت،   ، المسارح  إضاءة  وأدوات  بأجهزة 

الصور من  المسارح، أجهزة عرض  التشغيل ألجهزة وأدوات إضاءة 

األشكال،  أو  النصوص  الشعارات،  الصور،  األنماط،  عرض  اجل 

حقائب الحمل وحقائب النقل الجوي المجهزة ألدوات التحكم بأجهزة 

اإلضاءة.  األنظمة االلكترونية لتوفير المساعدة أثناء قيادة المركبات 

البرية التي تتألف من رقاقات الكترونية مع برمجيات معالجة البيانات، 

كاميرا مركبة على السيارة وطبع المواد التعليمية الموزعة كوحدة معها، 

الحاسوب، اللوحي، برمجيات وتطبيقات الهواتف الذكية والحواسيب 

النقالة المستخدمة في توفير مساعدات التشغيل الشخصية ، تحذيرات 

من االصطدام إلى األمام، تحذيرات مغادرة الممرات، قارئات الرسائل 

تباع  التي  التعليمية،  والكتيبات   ، السيارات  مواقع  وتحديد  الصوتية 

الصوتية  األنظمة  العامة،  العناوين  أنظمة  الصوت،  انظمة  كوحدة، 

والمساحات العامة، مضخمات الصوت، شاشات المسارح، البرمجيات 

المستخدمة فيما يتعلق بأنظمة الصوت، أنظمة مخاطبة الجمهور، وأنظمة 

لألماكن العامة، برمجيات قياس ومعادلة الصوت، البرمجيات التي تسمح 

بتغيير وظائف ومعايير أنظمة الصوت ، البرمجيات التي تسمح للمحاكاة 

واالستفادة المثلى من سلوك االتجاه من المنتجات السليمة.  

المودع  الطلب  الى  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  ادعاء 

في الواليات المتحدة االميركية  تحت الرقم 86692674  بتاريخ 

2015/07/14

طالب التسجيل: هارمان انترناشينال اندستريز، انك.

العنوان: أمريكية / 8500 بالبوا بلفد.، نورثريدج، كاليفورنيا 91329، 

الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)كما  باأللوان  مميز  مع رسم  )باإلنجليزية(   Harman  : العالمة 

بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 176404
التاريخ: 2015/12/31 
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العالمة : كتابة  شركة كويت البركة  للتجارة  العامة والمقاوالت  باللغتين 

العربية واإلنجليزية  وحرفي K و B  داخل ترسين 

رقم االيداع  : 180125

التاريخ : 2016/05/08

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

وكيل التسجيل : 

هاتف :

طالب التسجيل : شركة كويت البركة  للتجارة  العامة والمقاوالت 

العنوان : المنقف ق -54 م 25 مكتب 21 سرداب , , , , 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : الشعار عبارة عن شكل بيضاوي باللون األزرق وبالمنتصف 

صورة لنخلة واسم الشركة 

رقم االيداع  : 183913

التاريخ : 2016/10/03

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 39

وكيل التسجيل : 

هاتف :

طالب التسجيل : شركة ابن قرملة لنقل البضائع 

العنوان : جليب الشيوخ - قطعة )8/7( - مبنى )أب53( - مكتب 

)18( - الدور الثاني, , , ,

الوصول  إمكانية  وتوفير  البث  خدمات  لطلب؛  والموسيقى  األلعاب 

لالتصاالت بعيدة المدى لألفالم، األلعاب، الموسيقى وبرامج التلفاز 

عبر خدمات الفيديو حسب الطلب.  

المودع  الطلب  الى  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  ادعاء 

في الواليات المتحدة االميركية  تحت الرقم 86692674  بتاريخ 

2015/07/14

طالب التسجيل: هارمان انترناشينال اندستريز، انك.

العنوان: أمريكية / 8500 بالبوا بلفد.، نورثريدج، كاليفورنيا 91329، 

الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)كما  باأللوان  مميز  مع رسم  )باإلنجليزية(   Harman  : العالمة 

بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 176405
التاريخ: 2015/12/31 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )42(

تقديم  خدمات  الحاسوب؛  لبرمجيات  االستشارات  تقديم  خدمات 

االستشارات لبرمجيات الحاسوب في مجال األجهزة المدمجة ؛ تصميم 

وتطوير نظم البرمجيات والبرامج الثابتة؛ ال يوجد أي من الخدمات 

المذكورة أعاله تتعلق بوحدات االستقبال أو اإلرسال؛ تصميم وتحديث 

البرمجيات لألجهزة المدمجة وخدمات صيانة البرمجيات، خدمات تحليل 

هندسة  خدمات  اإللكترونية؛  المنتجات  تطوير  الحاسوب؛  انظمة 

البرمجيات.  خدمات البرمجيات كخدمة التي تقدم برمجيات لتوفير 

تتصل  متنوعة  بأجهزة  والتحكم  تفاعلية،  وظائف  الذكي،  االتصال 

باإلنترنت، والشبكات، أو اإلنترنت من األشياء.  

المودع  الطلب  الى  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  ادعاء 

في الواليات المتحدة االميركية  تحت الرقم 86692674  بتاريخ 

2015/07/14

طالب التسجيل: هارمان انترناشينال اندستريز، انك.

العنوان: أمريكية / 8500 بالبوا بلفد.، نورثريدج، كاليفورنيا 91329، 

الواليات المتحدة األمريكية
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التصنيف/ الفئة: 
نوع المنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل: 
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
تاريخ األسبقية: 

417
2015/5/14

7
 الملعقة الرباعية.

1 
 عبدالقادر حبيب حسين أبل . 

 الكويت.
 –  40 منزل   ,  206 , شارع   6 قطعة   , الزهراء   

الكويت .

رقم التسجيل : 
تاريخ تقديم طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع المنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل: 
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
تاريخ األسبقية: 

419
2015/6/17

6
 استاند حجاب للنساء.

1 
 بدر محمد صالح محمد التركيت.

 الكويت
 ص.ب : 6591  حولي – دولة الكويت

رقم التسجيل : 
تاريخ تقديم طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع المنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل: 
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
تاريخ األسبقية: 

420
2015/5/15

16
 آلة تصوير بتقنية التشتت الخلفي محمولة باليد.

1 
 أمريكان ساينس أند انجينرينغ , انك. 

 الواليات المتحدة األمريكية.
 , بيليريكا   , تورنبايك  ميدلسيكس   829
المتحدة  الواليات   ,1821 ماساشوستس 

األمريكية..
 الدكتور/ خالد عبداهلل الياقوت.

  71658 ر.ب   , الشامية   12724 ص.ب   
دولة الكويت.

رقم التسجيل : 
تاريخ تقديم طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع المنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل: 
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
تاريخ األسبقية: 

421
2015/7/16

9
 زجاجة برفيوم عطر

1 
 شركة بودي سنتر برفيوم. 

 الكويت.
 الفروانية , قطعة 4 , شارع 301 , مجمع العربيد 

بالزا – الكويت .
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رقم التسجيل : 
تاريخ تقديم طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع المنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل: 
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
تاريخ األسبقية: 

422
2015/7/16

9
 زجاجة لوشن + شور جيل + بخاخ جسم.

1 
 شركة بودي سنتر برفيوم. 

 الكويت.
 الفروانية , قطعة 4 , شارع 301 , مجمع العربيد 

بالزا – الكويت .

رقم التسجيل : 
تاريخ تقديم طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع المنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل: 
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
تاريخ األسبقية: 

423
2015/7/16

9
 زجاجة برفيوم عطر

1 
 شركة بودي سنتر برفيوم. 

 الكويت.
 الفروانية , قطعة 4 , شارع 301 , مجمع العربيد 

بالزا – الكويت .

رقم التسجيل : 
تاريخ تقديم طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع المنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل: 
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
تاريخ األسبقية: 

424
2015/7/16

9
 زجاجة لوشن +  عطر + شور جيل + بخاخ 

جسم.
1 

 شركة بودي سنتر برفيوم. 
 الكويت.

 الفروانية , قطعة 4 , شارع 301 , مجمع العربيد 
بالزا – الكويت .

رقم التسجيل : 
تاريخ تقديم طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع المنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل: 
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
تاريخ األسبقية: 

425
2015/7/16

9
 زجاجة لوشن + شور جيل + بخاخ جسم.

1 
 شركة بودي سنتر برفيوم. 

 الكويت.
 الفروانية , قطعة 4 , شارع 301 , مجمع العربيد 

بالزا – الكويت .
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رقم التسجيل : 
تاريخ تقديم طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع المنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل: 
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
تاريخ األسبقية: 

426
2015/7/16

9
 زجاجة برفيوم عطر

1 
 شركة بودي سنتر برفيوم. 

 الكويت.
 الفروانية , قطعة 4 , شارع 301 , مجمع العربيد 

بالزا – الكويت .

رقم التسجيل : 
تاريخ تقديم طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع المنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل: 
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
تاريخ األسبقية: 

436
2015/10/16

7
 دلة زجاجية ) حرارية (.

1 
 شركة خياط  نخبة األحباب للسيدات و أقمشتها. 

 الكويت.
 قرطبة , قطعة 2 , شارع 4 , قسيمة 484  – 

الكويت .

رقم التسجيل : 
تاريخ تقديم طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع المنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل: 
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
تاريخ األسبقية: 

437
2009/7/5

9
 قارورة عطر.

1 
 شركة مايكل كورس انترناشيونال جي ام بي اتش )سويسرا(  

 سويسرا .
 سترادا ريجينا 42 , 6934 بيوجيو - سويسرا.

 
دولة    71658 ر.ب   ,  12724 ص.ب   

الكويت.

رقم التسجيل : 
تاريخ تقديم طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع المنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل: 
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
تاريخ األسبقية: 

441
2015/7/27

11
 قالدة.

1 
 بولغاري , إس .بي .اي. 

 ايطاليا.
 11 لينغوتيفري مارزيو , 00186 روما , ايطاليا.

 الدكتور/ خالد عبداهلل الياقوت.
  71658 ر.ب   , الشامية   12724 ص.ب   

دولة الكويت.
DM\085566

2015\2\4
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رقم التسجيل : 
تاريخ تقديم طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع المنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل: 
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
تاريخ األسبقية: 

442
2015/7/27

11
 عقد.

1 
 بولغاري , إس .بي .اي. 

 ايطاليا.
 11 لينغوتيفري مارزيو , 00186 روما , ايطاليا.

 الدكتور/ خالد عبداهلل الياقوت.
 ص.ب 12724 الشامية  , ر.ب 71658  دولة الكويت.

DM\085566
2015\2\4

رقم التسجيل : 
تاريخ تقديم طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع المنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل: 
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
تاريخ األسبقية: 

444
2015/7/27

11
 قالدة.

1 
 بولغاري , إس .بي .اي. 

 ايطاليا.
 11 لينغوتيفري مارزيو , 00186 روما , ايطاليا.

 الدكتور/ خالد عبداهلل الياقوت.
ص.ب 12724 الشامية, ر.ب 71658دولة الكويت.

DM\085566
2015\2\4

رقم التسجيل : 
تاريخ تقديم طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع المنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل: 
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
تاريخ األسبقية: 

445
2015/7/27

11
 أقراط.

1 
 بولغاري , إس .بي .اي. 

 ايطاليا.
 11 لينغوتيفري مارزيو , 00186 روما , ايطاليا.

 الدكتور/ خالد عبداهلل الياقوت.
ص.ب 12724 الشامية, ر.ب 71658  دولة الكويت.

DM\085566
2015\2\4

رقم التسجيل : 
تاريخ تقديم طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع المنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل: 
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
تاريخ األسبقية: 

455
2015/9/13

10
 معصم ساعة.

1 
 بولغاري هورلوجوري إس. إيه.

 ايطاليا.
 , نيوشاتيل   ,  2000 مونروز,  دو  رو   34  

سويسرا.
 الدكتور/ خالد عبداهلل الياقوت.

ص.ب 12724 الشامية , ر.ب 71658دولة الكويت.
DM\085879

2015\3\17
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رقم التسجيل : 
تاريخ تقديم طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع المنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل: 
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
تاريخ األسبقية: 

456
2015/9/13

10
 ساعة ) تصميم (.

1 
 بولغاري هورلوجوري إس. إيه.

 ايطاليا.
 34 رو دو مونروز, 2000 , نيوشاتيل , سويسرا.

 الدكتور/ خالد عبداهلل الياقوت.
ص.ب 12724 الشامية, ر.ب 71658دولة الكويت.

DM\085879
2015\3\17

رقم التسجيل : 
تاريخ تقديم طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع المنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل: 
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
تاريخ األسبقية: 

463
2015/12/22

19
 رسم صناعي 

1 
 بتول أحمد ابراهيم األمين. 

 الكويت.
 الشعب البحري , قطعة 8 , شارع بن سالم , 

المبنى 39 ,  الدور 2 شقة 4.

رقم التسجيل : 
تاريخ تقديم طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع المنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل: 
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
تاريخ األسبقية: 

470
2015/08/20

9-3
شكل تغليف المنتج 

1 
 شركة بالك الين التجارية . 

 الكويت.
حولي – ق -4 ش -109 م -107 مكتب 

-1 الدور االول 

رقم التسجيل : 
تاريخ تقديم طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع المنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل: 
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
تاريخ األسبقية: 

471
2015/11/25

25-2
 مجسم عملي لبرج تقطير نفطي .

1 
 صادق أحمد غلوم صادق   

 كويتي .
 العدان – ق -7 ش -17 منزل 8 .
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رقم التسجيل : 
تاريخ تقديم طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع المنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل: 
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
تاريخ األسبقية: 

472
2015/11/24

6
 استاند الرجال المزدوج.

1 
 بدر محمد صالح محمد التركيت.

 الكويت
 ص.ب : 6591  حولي – دولة الكويت

رقم التسجيل : 
تاريخ تقديم طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع المنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل: 
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
تاريخ األسبقية: 

473
2014/9/25

31
 دلة األصالة.

1 
 شركة التالقي المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت  

الكويت
 11 رقم  3 – مكتب  م   215-  حولي – ق 

بالسرداب 

 




