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قانون رقم  17لسنة 2016
ابملوافقة على النظام األساسي
للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي

-واف ـ ـ ـ ـ ــع جمل ـ ـ ـ ـ ــس األم ـ ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ـ ــى الق ـ ـ ـ ـ ــانون ا

صدقنا علي وأصدرانه - :

ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،وق ـ ـ ـ ـ ــد

مادة ( أوىل )

الغ ـ ـ ــذائي املعتم ـ ـ ــد م ـ ـ ــن قتـ ـ ـ ـ ا ل ـ ـ ــس ال ـ ـ ــوزار ملنظم ـ ـ ــة التع ـ ـ ــاون

اإلس ـ ـ ـ ـ ــالمي ب دورملـ ـ ـ ـ ـ ـ األربعـ ـ ـ ـ ـ ـ املنعق ـ ـ ـ ـ ــدة ب ـ ـ ـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـ ــار -

مجهوريـ ـ ـ ـ ـ ــة رتينيـ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة مـ ـ ـ ـ ـ ــن  12 - 9ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــم
 2013واملرافقة ن وص هلذا القانون .

املة ب تها منظمة دولية.

وحــدد املــادة الرابعــة أهــدا املنظمــة وهــي الت ــد ملشــا الت ــحر

ونزالة الغااب وذلك عن طريع ملةويد الدو األعضاء اب ة واملعرفة بشـنن
جوانـ ــب الةراعـ ــة  ،ورصـ ــد حالـ ــة األمـ ــن الغـ ــذائي لتلـ ــك الـ ــدو لتحديـ ــد
املســاعدا الطارئــة واإلنســانية وملقــداها  ،مــا نــد مللــك املنظمــة لتنميــة

سياسـ ــا زراعيـ ــة مش ـ ـ ة إلدارة الغـ ــذاء  ،وملطرقـ ــت املـ ــادة ا امسـ ــة نىل

العض ـوية ب املنظمــة حي ـ مل ــتك ـ دولــة عض ـواً عنــد ملوقيعهــا علــى هــذا

النظـ ــام ويـ ــتم اسـ ــتكما عض ـ ـويتها عـ ــن طريـ ــع اإلج ـ ـراءا القانونيـ ــة وفق ـ ـاً
للتشرين الوطين لك دولة ومن مث نبالغ أمانة املنظمة طياً بذلك.

ون ــت املــادة السادســة علــى ملقــارير الــدو األعضــاء  ،حي ـ ملقــوم مللــك
نىل

ـ ـ – ملن يـــذ هـــذا الق ـ ـانون  ،ويعم ـ ـ

ب من اتريخ نشره ب اجلريدة الرمسية .

من ا لس التن يذ واألمانة .

وعــةز املــادة الســابعة العالقــا ب ـ املنظمــة واملنظمــا األ ــرى  ،حي ـ

ملقوم املنظمة ابمل ا وديع من مجين أجهـةة منظمـة التعـاون اإلسـالمي لتعةيـة
التعاون فيما بينها وحتس التآلف ب ملن يذ سياسا النظام وبراجم .

أمري الكويت

صتاح األمحد اجلابر ال تاح
صدر بق ر السيف ب  28 :مجادى ا رة  1437هـ
 2016م

املذ رة االيضاحية
للقانون رقم  17لسنة 2016

ابملوافقة على النظام األساسي للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي

عمالً ابلقـرار رقـم  39/3بشــنن ننشـاء املسسسـة اإلسـالمية لألمـن الغـذائي
ب ازا س ـ ــتان  ،ال ـ ــذ اعتم ـ ــده جمل ـ ــس وزراء ا ارجي ـ ــة ملنظم ـ ــة التع ـ ــاون

اإلســالمي ب دورملـ ـ التاس ــعة والثالدـ ـ الــ ،عق ــد ب جيتــو  ،مجهوري ــة

جيت ــو  ،ب ال ـ ـ ة م ــن  15نىل  17ن ــوفم  2012واس ش ــاداً احك ــام

ميثــان منظمــة التعــاون اإلســالمي املت ــلة بتعةيــة أواصــر الوحــدة والتعــاون

والتضامن ب شعوب الدو األعضاء ب املنظمة بغيـة ملعةيـة رفاههـا ور ائهـا

وملنميتها االقت ادية واإلقليمية .

حيـ ملقــر هــذه املسسســة بضــرورة معاجلـة مشــا األمــن الغــذائي الــ ،ملعــا

منها دوهلا و وصاً فيما يتعلع ابجلوع وسـوء التغذيـة وا اعـة وال قـر وعـدم
استغال اإلمكاان الواردة.

املــادة الثالثــة نىل الولــن القــانو للمسسســة حي ـ ملتمتــن بش

ــية قانونيــة

الـدو ب ـ ة دوريـة نىل نرســا ملقـارير ملتضــمن املعلومـا اإلح ــائية وال نيــة

مادة ( اثنية )

املوافع  6:أبريـ ـ ـ

للم طلحا الواردة فيها ،واشار املادة الثانية نىل مقر املنظمـة  ،ون ـت

الةراعة وملعةية األمن الغذائي عن طريع ملعتئة املـوارد املاليـة والةراعيـة  ،ورسـم

املوافقـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى النظـ ـ ـ ــام األساسـ ـ ـ ــي للمنظمـ ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ـ ـالمية لألمـ ـ ـ ــن

علـ ــى ال ــوزراء  -ـ ـ فيمـ ــا

2

وقـ ــد ملضـ ــمنت املـ ــادة األوىل مـ ــن النظـ ــام األساسـ ــي علـ ــى ني ـ ـراد ملعري ـ ــا

جملس الوزراء

 -بعد االطالع على الدستور ،
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وملناول ــت امل ــادة الثامن ــة االمل اق ــا ب جم ــا الغ ــذاء والةراع ــة  ،حيـ ـ

ــع

للجمعي ــة العام ــة أن ملت ــذ قـ ـراراً ارتلتي ــة دلث ــي األصـ ـوا أن ملعتم ــد ملل ــك
االمل اقا وأن ملرفعها للدو األعضاء العتمادها.

مــا نظمــت امل ـواد مــن التاســعة حــر السادســة عشــر أجهــةة املنظمــة وهــي

اجلمعيــة العامــة وا لــس التن يــذ واألمانــة العامــة  ،حي ـ اشــتملت مللــك
املـواد علــى النظـام األساســي لتلــك األجهـةة وملكوينهــا ومهامهـا مــا حــدد

احلقون والواجتا والرائسة وطريقة عقد االجتماعا .

وملطرق ــت املـ ـواد م ــن الس ــابعة عش ــر نىل العشـ ـرين امليةاني ــة واملـ ـوارد املالي ــة

والن قــا واحلســااب حي ـ ملعــد امليةانيــة ملــدة دــال ســنوا وملن ــذ بعــد
اعتمادها من اجلمعية العامة.

مــا ملضــمنت امل ـواد مــن احلاديــة والعشــرون نىل الســابعة والعشــرون ملنظــيم

االحكــام ا تاميــة (ملع ــدي النظــام األساســي ود ول ـ ح ــية الن ــاذ والت ســري

واالنسـحاب  ،وح املنظمة ).

مــا أن مشــروع النظــام األساســي أعتمــده االجتمــاع الــوزار ب دورمل ـ األربع ـ الــذ

عقد ب وان ار جبمهورية رتينيا من  12-9ديسم . 2013

وملـا ـان هــذا النظـام قـع م ــلحة دولـة الكويـت وال يتعــارهت مـن التةامانــا
ب ا ــال الع ــر ،وال ــدون ،وم ــن حيـ ـ أن النظ ــام املش ــار اليـ ـ يع ــد م ــن

االمل اقيــا الــ ،ملقتضــي كســب أحكامهــا أن يكــون الت ــديع عليهــا بقــانون

طتقاً لل قرة الثانية من املادة (  ) 70من الدستور.
لذلك فقد أعد القانون املرافع ابملوافقة علي .
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النظام األساسي
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 – 9جملس وزراء ا ارجية  :جملس وزراء ارجية منظمة التعاون

للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي

اإلسالمي.

للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي

الدو األعضاء ب منظمة التعاون اإلسالمي.

 – 10مسمتر القمة اإلسالمي  :مسمتر ملوك ورؤساء دو وحكوما

النظام األساسي
ديتاجة

نن حكوما الدو األعضاء ب منظمة التعاون اإلسالمي ،األطرا

ب هذا النظام األساسي نذ ملس شد احكام ميثان منظمة التعاون

اإلسالمي املت لة بتعةية أواصر الوحدة والتعاون والتضامن ب

شعوب الدو األعضاء ب املنظمة ،بغية ملعةية رفاهها ور ائها

وملنميتها االقت ادية واالجتماعية.

املعتمد  :أ ش ص ختول سلطا دولت التوقين على
 – 11املمث ُ

هذا النظام األساس.

 – 12الغذاء  :أ مادة موجهة لالستهالك التشر  ،سواء انت
م نعة أو شت م نعة أو اماً.
 – 13األمن الغذائي  :الولن الذ يكون في لدى الناس افة،
وب

اجلسدية واالجتماعية واالقت ادية

األوقا  ،اإلمكانيا

وعمالً ابلقرار رقم  39/3ن ن بشنن ننشاء املسسسة اإلسالمية لألمن
الغذائي ب ازا ستان ،الذ اعتمد جملس وزراء ا ارجية ملنظمة التعاون

التغذية وأفضليانم الغذائية من أج لمان حياة نشطة وصحية.

جيتو  ،ب ال ة من  15نىل  17نوفم .2012

 ) 1يكون مقر املنظمة ب أستانة  :جبمهورية ازا ستان ،وملقدم دولة

اإلسالمي ب دورمل التاسعة والثالد ال ،عقد

ونذ ملقر بضرورة معاجلة مشا

ب جيتو  ،مجهورية

األمن الغذائي الك ى ال ،ملواج دوهلا،

وال سيما ما يتعلع منها ابجلوع ،وسوء التغذية ،وا اعة ،ومل شي ال قر،

واملالية واحل و على الغذاء الكاب واألمن لتلتية احتياجاملكم من

املادة الثانية  :املقر

املقر مجين التسهيال

الالزمة لضمان السري السلس لعملها ،مبا ب

ذلك ملوب احل اان واالمتيازا الدبلوماسية.

وملةايد عدد السكان ،ونقص األرتذية والت حر ،ونزالة الغااب ،

 ) 2جيوز للمنظمة مبوجب قرار من اجلمعية العامة وبناء على مق ح

ونذ حتذوها الررتتة ب أتسيس من مجاعي لتعةية األمن الغذائي

مسسسا اتبعة هلا أو حتت نشرافها.

وامللوحة ،وعدم االست ادة ابلقدر الالزم من اإلمكانيا املتاحة.

والتنمية الري ية والةراعية املستدامة من ال حشد مجين املوارد
أفض

املتاحة ب بلدانا ،وملتاد

االستثمار ونق للتكنولوجيا املناستة.

املمارسا

وا ا

وملعةية

قد امل قت على النظام األساسي احلان :
ال

املادة األوىل  :ملعري ا
يكون للعتارا

الدالال الواردة قرين

 ) 1ملكون املنظمة مسسسة مت
ميثان منظمة املسمتر اإلسالمي.

ة ما عرفتها املادة  24من

ية قانونية املة ب تها منظمة دولية

ملست دم ص تها الكاملة ب ممارسة مهامها وحتقيع أهدافها ما هي

أحكام عامة

منها:

املادة الثالثة  :الولن القانو

 ) 2ملتمتن املنظمة بش

األو

التالية ،أينما ورد

من ا لس التن يذ  ،ان ملنشئ ب أ بلد آ ر مرا ة أو مكاملب أو

معرفة ب هذا النظام األساسي.

ب هذا النظام األساسي،

 – 1املنظمة  :املنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي.

 – 2اجلمعية العامة  :اجلمعية العامة للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي.

 ) 3حتدد احلسااب

واالمتيازا  ،مبا ب ذلك احل انة القضائية

واإلع اء الضرييب ،املمنوحة للمنظمة أو أل مكتب من مكاملتها
ال رعية املشار رتليها ب ال قرة الثانية من املادة الثانية ،مبوجب امل ان

دنائي ب املنظمة والتلد املضيف املعين.
املادة الرابعة  :أهدا املنظمة ورتااينا

 – 3ا لس التن يذ  :ا لس التن يذ للمنظمة اإلسالمية لألمن

 ) 1ملتمث أهدا املنظمة ورتااينا فيما يلي :

 – 4األمانة  :أمانة املنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي.

جوانب الةراعة املستدامة والتنمية الري ية واألمن الغذائي

الغذائي.

 – 5الرئيس  :رئيس املنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي

أ – ملةويد الدو األعضاء اب ة واملعرفة التقنية بشنن خمتلف
والتكنولوجيا األحيائية ،مبا ب ذلك الت د ملشا

 – 6املدير العام  :املدير العام للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي

الغااب وأت

 – 8الدو األعضاء  :الدو األعضاء ب منظمة التعاون اإلسالمي

متها ،بغية حتديد املساعدا

 – 7منظمة التعاون اإلسالمي  :منظمة التعاون اإلسالمي.

ال ،انضمت نىل املنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي مبوجب أحكام

املادة ( )5من هذا النظام األساسي.

الت حر ونزالة

ال بة والتملك ،وملوفري شتكا األمان االجتماعي.

ب – ملقييم ورصد حالة األمن الغذائي ب الدو األعضاء ابلتنسيع
الطارئة واإلنسانية الالزمة وملقداها ،مبا

ب ذلك ملكوين احتياطا األمن الغذائي.
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ج – ملعتئة املوارد املالية ابلةراعة وندارانا لتنمية الةراعة وملعةية األمن

املنظمة طياً بذلك ،وال جيوز أل جولة ليست عضواً أو عضواً
مراقتاً ب منظمة التعاون اإلسالمي أن مل تك عضواً ب املنظمة.

للتكنولوجيا املناستة وللنظم العامة إلدارة الغذاء ونقلها.

اإلسالمي ،ال ،ليست عضواً ب املنظمة ،أن ملتقدم بطلب احل ور
على ص ة املراقب فيها .ما جيوز أن ملتمتن املنظما اإلقليمية

الغذائي ب الدو األعضاء.

د – ملنسيع وولن وملن يذ سياسا زراعية مش ة ،مبا ب ذلك ملتاد
 ) 2لتحقيع األهدا سال ة الذ ر ،ملسعى املنظمة نىل النهوهت ابملهام التالية:
أ – مجن املعلوما

ومل سريها ونشرها.
ب – نجراء كو

املتعلقة ابلتغذية والغذاء والةراعة وملدارسها

علمية وملكنولوجية واجتماعية واقت ادية حو

التغذية والغذاء والةراعة واإلشرا عليها.
والتياان

ج – ملتاد املعلوما

واألكا

والدراسا

حو التنمية

الةراعية املستدامة والتكنولوجيا اإلحيائية وأساليب ومناذج اإلنتاج مبا

ب ذلك الر وننتاج التذور واملتيدا واإلدارة الةراعية.

د – ملعةية عملية حتدي األساليب الةراعية وبناء القدرا املسسسية.

 )2جيوز أل

دولة عضو أو عضو مراقب ب منظمة التعاون

والدولية ب ة املراقب بعد ملقداها طلتاً هبذا الشنن على اجلمعية
العامة وموافقتها علي .

 )3ال جيوز لغري الدو األعضاء ب املنظمة الت ويت ب اجلمعية
العامة ،وملت ذ القرارا

ابلتوافع ب ا راء ،فإذا ملعذر ذلك يت ذ

القرار ارتلتية دلثي الدو األعضاء احلالرة واملشار ة ب الت ويت.

 )4دد هذا النظام األساسي و ذا قواعد املنظمة وأنظمتها طتيعة
ونطان حقون الدو األعضاء وواجتانا.
املادة السادسة  :ملقارير الدو األعضاء

هـ  -متابعة عملية ملعتئة املوارد وندارنا من أج حتقيع التنمية

 )1ينتغي أن ملرس مجين الدو األعضاء ،وبكي ية دورية ،نىل

و – حت ية االستثمارا اإلسالمية التيئية ب الةراعة واألمن الغذائي،

ابملسائ ال ،ملندرج لمن نطان عم املنظمة ،مبا ب ذلك املعلوما

الةراعية املستدامة واألمن الغذائي للدو األعضاء.

وذلك من ال مشارين التموي األصغر ،ومرافع اإلرشاد ،واملشارين
العابرة للحدود ،وحتس

اإلسالمية.

فرص احل و على املنتجا

املالية

ا لس التن يذ

من

واألمانة الن وص القانونية واألنظمة املتعلقة

اإلح ائية وال نية ورتريها من املعلوما

األ رى ال ،ملنشرها أو

مل درها أو ملنتجها األجهةة احلكومية ،ابستثناء املعلوما
مبوجب التشريعا الوطنية.

احملمية

ز – ولن وملن يذ املشارين الوطنية واإلقليمية املالئمة ،وال امج

 )2جيوز للجمعية العامة وا لس التن يذ واألمانة أن ملطلب من

مبا قع أهدا املنظمة.

ملندرج لمن نطان عم املنظمة.

الدولية ورتريها من األنظمة القانونية األ رى ب جما األمن الغذائي

ح – ولن وملن يذ سياسا زراعية مش ة.

الدو األعضاء نرسا معلوما وملقارير وواثئع أ رى ملتعلع مبسائ

املادة السابعة  :العالقا ب املنظمة واملنظما األ رى.

ط – املشار ة ب برامج ننسانية مللتية لطلتا ملقدمها منظمة التعاون

 . 1ملقيم املنظمة ملعاوانً وديقاً من مجين أجهةة منظمة التعاون
اإلسالمي من أج ملعةية التعاون فيما بينها وحتس االنسجام والتآزر

للدو األعضاء ب حاال الطوارئ الغذائية النامجة عن نقص الغذاء

 . 2ملس شد املنظمة ابألهدا العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي وفع ما ملنص علي

اإلسالمي هلذا الغرهت.
– ولن ا ليا

والكوار

مراعاة

اإلقليمية الالزمة لتقدمي املساعدا

الطتيعية ورتري الطتيعية واجل ا

وصيا

والظرو

دولة من الدو األعضاء.

الضرورية

املمادلة ،من

ك – التعاون من املنظما اإلقليمية والدولية األ رى وفقاً ألحكام املادة السابعة.
– ملن يذ قرارا

منتظمة التعاون اإلسالمي وملوصيانا ال ادرة ب

هذا الشنن عن مسمتر القمة اإلسالمي وجملس الوزراء وا ارجية

واملسمتر الوزار ملنظمة التعاون اإلسالمي ا اص ابألمن الغذائي

والتنمية الةراعية.

م – اختاذ مجين التدابري الالزمة ذا ال لة لتلوغ أهدا هذه املنظمة.
املادة ا امسة  :العضوية ب املنظمة

دولة عضو ب منظمة التعاون اإلسالمي عضواً ب
 )1مل تك
املنظمة عند ملوقيعا على هذا النظام األساسي ،واستكماهلا لإلجراءا
القانونية املتعلقة ابلعضوية وفقاً لتشريعها الوطين ،ونبالرتها أمانة

ب ملن يذ سياسا املنظمة وبراجمها.

القرارا ال ادرة عن مسمتر القمة اإلسالمي وجملس وزراء ا ارجية.
 . 3ملنشئ املنظمة عالقا
ذا

وديقة من املنظما

اإلقليمية والدولية

العضوية املش ة من منظمة التعاون اإلسالمي للمساعدة ب

حتقيع أهدافها ورتااينا ،شريطة موافقة اجلمعية العامة وفقاً ألهدا
منظمة التعاون اإلسالمي ورتااينا .ما ملنشئ ملعاوانً وديقاً من أ

منظما حكومية أو رتري حكومية نقليمية ودولية أ رى معنية ابلةراعة

والتنمية الري ية واألمن الغذائي.

املادة الثامنة  :االمل اقيا واالمل اقا

 . 1ع للجمعية العامة ،بقرار ملت ذه ارتلتية دلثي األصوا  ،أن
ملعتمد امل اقيا وامل اقا

األعضاء العتمادها.

ب جما الغذاء والةراعة وأن ملرفعها للدو

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
 . 2ألرتراهت ال قرة األوىل من هذه املادة ،ينتغي لالمل اقيا

واالمل اقا أن :

أ) ملتضمن أحكاماً ملتعلع ابلن اذ ،مبا ب ذلك عدد الدو األعضاء
املوافقة.

األحد  10رجب  1437هـ 2016/4/ 17 -م

5

 )5نذا أصتك من ب الرئيس شارتراً مسقتاً أل ستب من األستاب،
يتوىل انئت مهام ال ف ة رتياب .

املادة الثانية عشرة  :ا لس التن يذ

 )1يتنلف ا لس التن يذ من  8أعضاء مبن فيهم الرئيس وملنت ب

ب) ال مل ملب عليها أ أعتاء مالية على الدو األعضاء ال ،ليست

اجلمعية العامة األعضاء على أساس التوزين اجلغراب ما يكون

ج) ع للجمعية العامة ولن قواعد ملنظيم املشاورا من احلكوما

املدير العام عضوا ب ا لس دون ان يكون حع الت ويت

طرفاً ب هذا النظام األساسي.

والدعم ال ين إلعداد االمل اقيا واالمل اقا .
ال

الثا

الدولة املضي ة ملقر املنظمة ص ة العضو العام ب ح يكون

وينت ب أعضاء ا لس التن يذ

سنوا

ملدة دال

قابلة

للتجديد مرة واحدة وجيوز للدولة العضو ان ملغري ممثلها ب

ا لس التن يذ على حنو ما ملراه مناستا

أجهةة املنظمة

املادة التاسعة  :أجهةة املنظمة

 )2يتكون الن اب القانو الجتماعا

أجهةة املنظمة هي :

ا لس التن يذ من دلثي

األعضاء وملعتمد قرارمل ارتلتية دلثي األعضاء

املادة الثالثة عشرة :اجتماعا ا لس التن يذ

أ) اجلمعية العامة.

ب) ا لس التن يذ .

جيتمن ا لس التن يذ مرمل على األق سنواي ب مقر املنظمة او ب أ

املادة العاشرة  :اجلمعية العامة

التن يذ اذا دعت للضرورة لذلك بطلب من الرئيس او بطلب من

مكان ا ر يتم االمل ان علي وجيوز عقد اجتماعا استثنائية للمجلس

ج) األمانة

 )1ملتنلف اجلمعية العامة من الوزراء املسسول عن املسائ ال ،ملندرج

األرتلتية التسيطة من أعضائ

وملعقد اجلمعية العامة دورة عادية واحدة ب السنة .وهلا أن ملعقد

يكون للمجلس التن يذ مسئوال امام اجلمعية العامة وملتمث

لمن نطان عم املنظمة أو من ممثليهم املعين من دوهلم األعضاء،

دورا

استثنائية عند احلاجة بطلب من مخسة أعضاء ومبوافقة دلثي

أعضاء املنظمة .ويكون لك عضو صو واحد.

 )2ملتمث سلطا اجلمعية العامة وواجتانا ب ما يلي :

أ -انت ااب

الرئيس وانئتة ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة

واحدة من مراعاة متدأ التوزين اجلغراب العاد .

املادة الرابعة عشرة :واجتا وصالحيا ا لس التن يذ
واجتامل وصالحيامل فيما يلي :

أ)لمان اءة عم أجهةة املنظمة امل تل ة مبا يت ع من السياسة

العامة للمنظمة

ب) اعتماد ال انمج العام لالجتماعا

ا اء)

(الدورا

ب -انت اب رئيس ا لس التن يذ وأعضائ على أساس التمثي

ج) اعداد جدو العم

ج -ولن السياسة العامة للمنظمة.

د) اختاذ القرار بشان دعوة أ ش ص او مسسسة حلضور دورا

اجلغراب العاد .

د -اعتماد امليةانية وولن ومراقتة السياسة املالية وبرانمج العم
العام للمنظمة وطرن ملن يذه.

هـ -انت اب املدير العام للمنظمة مبا يتوافع من أحكام املادة (-15
 )2من هذا النظام األساسي.

و -اعتماد ملوصيا

وقواعدها اإلجرائية.

"اجتماعا

اجلمعية العامة وقرارانا وملقاريرها

املادة احلادية عشرة  :يتوىل رئيس اجلمعية العامة املسسوليا التالية:

 )1يعقد الرئيس دورا املنظمة ويُسري أعماهلا وي أسها.
 )2اث الرئيس املنظمة ب ال قرا ال ،مل

ب دورانا.

 )3جيوز للرئيس أن يستع مبمثلي الدو األعضاء ب ملن يذ املهام املو لة رتلي .
 )4جيوز للرئيس أن ي وهت أايً من سلطامل نىل انئت حستما يراه مناستاً.

املسقت للدورا

فرن العم وفرن

ابلتشاور من الدو األعضاء واملدير العام

العادية واالستثنائية

املنظمة ب ة تري او مراقب

ه)مراجعة امليةانية والتياان املالية للمنظمة وملقداها اىل اجلمعية العامة
و) ملشكي جلان مت

ة عند احلاجة واعداد جداو اعماهلا وملع

أعضائها وحتديد مدة عملها

ز) ملقدمي ملقارير م لة اىل اجلمعية العامة بشان أنشطة أجهةة املنظمة
ح) االشرا

على أنشطة املنظمة واحلرص على ملن يذ مهامها وفقا

لقرارا اجلمعية العامة ومقررا ا لس التن يذ والقواعد الدا لية

ط) اجراء كو

عملية وملكنولوجية واجتماعية واقت ادية حو

التغذية والغذاء والةراعة واالشرا عليها
) ملتاد املعلوما

والتياان

واألكا

والدراسا

حو التنمية

الةراعة املستدامة والتكنولوجية االحيائية وأساليب ومناذج اإلنتاج مبا

ب ذلك الر وننتاج التذور واملتيدا واإلدارة الةراعية.
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 )1ملُعد امليةانية ملدة دال سنوا ومل تك سارية امل عو

ابتداء من
عام ً

) متابعة عملية ملعتئة املواد املالية والةراعية وندارنا من أج حتقيع

األو من يناير نىل هناية ديسم من العام ذامل  .وملن ذ امليةانية بعد اعتمادها

اإلسالمية للتينية ب الةراعة واألمن الغذائي،

 )2يُعد املدير العام ملقريراً سنوايً حو امليةانية واحلساب ا تامي ويقدم على
ا لس التن يذ ب دورمل املنعقدة عقب هناية السنة املالية ذا ال لة،

التنمية الةراعية واملستدامة واألمن الغذائي ب الدو األعضاء.

م) حت ية االستثمارا

وذلك من ال مشارين التموي األصغر ،ومرافع اإلرشاد ،واملشارين
فرص احل و

العابرة للحدود وحتس

اإلسالمية.

املالية

على املنتجا

ن) ولن وملن يذ املشارين الوطنية واإلقليمية املالئمة ،وال امج الدولية

ورتريها من األنظمة القانونية األ رى ب جما األمن الغذائي والتغذو
لتحقيع أهدا املنظمة.

املادة ا امسة عشرة  :األمانة

من اجلمعية العامة وفقاً ألحكام الالئحة املالية للمنظمة.

ويتضمن التقرير حو السنة املالية مق حا املدير العام بشنن ملن يذ امليةانية

ومالحظامل على احلساب ا تامي.

املادة الثامنة عشرة  :املوارد املالية

ملتضمن املوارد املالية للمنظمة:

السنوية املقرر ال ،ملتلقاها املنظمة من الدو

أ  -املسامها

األعضاء بعد اعتمادها من اجلمعية العامة.

 )1ملتنلف األمانة من املدير العام وفريع العم الرمسي الذ يعم ب

ب – الت عا

القائمة الرمسية ملوف ي املنظمة.

امل ادر ا ارجية من أهدا املنظمة ولوائحها.

املقر الدائم واملكاملب األ رى ال ،قد ملنشن .و دد املدير العام

 )2ملعي

اجلمعية العمومية للمدير العام ملدة أربن سنوا
املدير العام من ب

للتجديد مرة واحدة .ويع

قابلة

املرشح

ملرشحهم الدو األعضاء وفع متادئ ملكافس ال رص ب

األعضاء من مراعاة الك اءة والنةاهة.

الذين

افة الدو

 )3يكون املدير العام مسسوالً أمام ا لس التن يذ واجلمعية العامة
ما يتمتن ابلسلطة املتاشرة على مجين موف ي األمانة.

واملسامها

الطوعية من الدو األعضاء ورتري

األعضاء واملسسسا والشر اء شريطة أال ملتعارهت الت عا من مجين

ج – مجن الت عا

من الدو األعضاء واملنظما

الدولية ل ائدة

د – عوائد متيعا

املنشورا واملنتوجا وا دما

املرملتطة مبجا

املشارين ا اصة للمنظمة.

ا ت اص املنظمة.

هـ  -يتوقن من الدو األعضاء أن ملساهم ب امليةانية وفقاً جلدو
احل ص املعتمد ب منظمة التعاون اإلسالمي أو أ صيغة أ رى

 )4نذا بقي من ب املدير العام شارتراً أل ثر من  90يوماً قت هناية واليت ،
ملع اجلمعية العامة من ل ال املدة املتتقية من واليت .

املادة التاسعة عشرة  :الن قا

ين ذ املدير العام املهام التالية ابإللافة نىل أ مهام يوافع عليها

أ -ندارة األمانة واملكاملب املعتمدة األ رى للمنظمة ،مبا ب ذلك

أ – ملعي موف ي األمانة العامة ومتابعة ملطتيع أحكام الئحة املوف .

ب -االلتةاما

الناجتة عن املشارين ال ،ملن ذ بشك مش ك من

ج – نعداد ملقرير سنو حو امليةانية واحلساب ا تامي.

ج -اإلعاان

املادة السادسة عشرة  :مهام املدير العام
ا لس التن يذ واجلمعية العامة.

ب – اإلشرا على أنشطة األمانة.

د – رفن ملقرير سنو نىل ا لس التن يذ حو أنشطة األمانة.

ملوافع عليها اجلمعية العامة.

ملتحم املنظمة الن قا لتحقيع األرتراهت التالية:

االلتةاما جتاه املوف

الدائم واملكل .

الشر اء احلكومي ورتري احلكومي .
واملساعدا

ا العة إلشرافها.

املقدمة نىل املسسسا

واملنظما

هـ  -املسسولية عن أموا املنظمة ون قانا وفقاً ألحكام القواعد املالية للمنظمة.

د -االلتةاما الناجتة عن العقود السابقة والقرارا أو ال امج امللةمة للمنظمة.

ز – ملقدمي املساعدا اإلنسانية الالزمة واملشار ة ب ال امج اإلنسانية مللتية

 ) 1يعد املدير العام التقرير السنو عن امليةانية ويقدم نىل ا لس

و – مجن ودراسة ومل سري ونشر املعلوما حو التغذية والغذاء والةراعة.
للطلتا ال ،ملقدمها املنظمة للتعاون اإلسالمي ب هذا ال دد.

ح – نقامة ا ليا

اإلقليمية الالزمة للت د

حلاال

الطوارئ

الغذائية ب الدو األعضاء النامجة عن نقص الغذاء والكوار

الطتيعية ورتري الطتيعية واجل ا والظرو املمادلة.
ال

الثال

امليةانية واملوارد املالية

املادة السابعة عشرة  :امليةانية

املادة العشرون  :احلسااب

التن يذ ب هناية السنة املالية .ويعد ا لس التن يذ التقرير السنو

النهائي عن امليةانية ويقدم للجمعية العامة ب دورنا العادية .ويع

ا لس التن يذ جلنة رقابة مالية ملتنلف من ممثل من مخس دو

أعضاء ملدة دال سنوا ابلتناوب ملراجعة حسااب املنظمة والتن د
من اإلدارة السليمة ملقر املنظمة الدائم ومكاملتها .ويوز أن ملستع

اللجنة عند احلاجة خب اء ب ا اال ذا ال لة.
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ال لة وأن ملطلب من ا لس التن يذ أو املدير العام أو مسسون

املنظمة ملقدمي املعلوما ال ،ملراها الزمة ألداء واجتانا .وملراجن جلنة

الرقابة املالية احلسااب سنوايً للتحقع من دقة امليةانية واحلسااب .
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 )3أت مق حا ملعدي النظام األساسي من نحدى الدو األعضاء
ال ،ملسلمها نىل الرئيس اذ يتلغها فوراً نىل الدو األعضاء.

 )4ال يدرج أ مق ح لتعدي النظام األساسي من نحدى الدو
األعضاء ال ،ملسلمها نىل الرئيس الذ

يتلغها فوراً نىل الدو

 )3ملقدم جلنة الرقابة املالية ملقريرها نىل املدير العام الذ يرفع نىل

األعضاء.

نىل اجلمعية العامة ب دورنا التالية.

ُ ا أ است سار أو نةاع بشنن مل سري النظام األساسي احلان نىل

ا لس التن يذ من مالحظامل علي  .ويقدم ا لس التن يذ التقرير
ال

الرابن

اجلمعية العامة للمنظمة للتت في  ،وملُقرر اجلمعية العامة ب مث هذه

أحكام تامية

النةاعا ارتلتية دلثي الدو األعضاء.

املادة احلادية والعشرون  :د و النظام األساسي حية الن اذ

 )1يكون النظام األساسي مق حاً لتوقين الدو األعضاء ب منظمة

التعاون اإلسالمي بعد اعتماده من مسمتر القمة اإلسالمي أو جملس

وزراء ا ارجية ،ويُعم ب مسقاً عند ملوقيع من عشر ( )10دو
أعضاء على األق من الدو األعضاء ب منظمة التعاون اإلسالمي
ع ممثليها املعتمدين ،ويد حية الن اذ هنائياً عند الت ديع علي
بعد دالد ( )30يوماً من اتريخ ملقدمي صك الت ديع أو القتو
العاشر .ويد هذا النظام حية الن اذ ب اليوم الثالد بعد اتريخ
ملقدمي صك الت ديع أو القتو ابلنستة أل دولة عضو ملوقن أو

مل ادن أو ملوافع علي بعد د ول حية الن اذ.

 )2ملُودع واثئع الت ديع على هذا النظام األساسي لدى األم العام

ملنظمة التعاون اإلسالمي.

 )3يُتلغ األم العام ملنظمة التعاون اإلسالمي مجين الدو األعضاء
ابستالم العدد املطلوب من واثئع الت ديع أو القتو .

العربية

 )4ملُودع نس ة أصلية واحدة من هذا النظام ابللغا
واالجنليةية وال رنسية لدى األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي،

وملرس األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي نس اً م دقة من هذا
النظام جلمين الدو املوقعة.
املادة الثانية والعشرون  :ملعدي النظام األساسي

 )1ملُعد اجلمعية العامة النظام األساسي مبوافقة أرتلتية دلثي الدو
األعضاء ،رتري أن التعديال ال ،ملوافع عليها اجلمعية العامة وملسد
نىل ملغيريا

أساسية ب أهدا

املنظمة أو نىل نحدا

جديدة على الدو األعضاء ،ال ملد

الدو األعضاء علي .

 )2يد

املادة الثالثة والعشرون  :الت سري

التةاما

حية الن اذ نال بت ديع دلثي

التعدي الذ ال د أ التةاما جديدة على الدو األعضاء

حية الن اذ فوراً ،ما مل ينص القرار ا اص ابعتماد التعدي على ال ذلك.
وملد

التعديال ال ،حتد التةاما جديدة حية الن اذ ابلنستة لك دولة

فتد

حية الن اذ بعد أن ملعتمدها.

عضو ملعتمدها بعد موافقة دلثي الدو األعضاء ،أما ابلنستة لتاقي األعضاء

املادة الرابعة والعشرون  :االنسحاب
 )1ع أل دولة عضو االنسحاب من املنظمة إب طار ملُوجه نىل
الرئيس قت سنة من االنسحاب ونبالغ مجين الدو األعضاء بذلك.
 )2على الدولة ال ،ملرد االنسحاب الوفاء ابلتةامانا املالية حر هناية
السنة املالية ال ،ملقدم فيها طلب االنسحاب وملسدد للمنظمة مجين
االلتةاما املالية األ رى ال ،ملدين هلا هبا.
 )3نذا أ لت دولة عضو ابلتةامانا املالية املن وص عليها ب هذا
النظام ،ع للجمعية العامة ملعليع عضويتها أو نعادة العضوية هلا ب
رتضون سنة من اتريخ التعليع.
 )4مل قد الدولة العضو ال ،مت ملعليع عضويتها مجين احلقون
املن وص عليها ب النظام األساسي دون أن ملتحل من أ التةاما .
املادة ا امسة والعشرون  :ح املنظمة
الحت املنظمة أو ملُدمج من أ مسسسة أ رى نال مبوجب قرار
ُ )1
ارتلتية أربعة أمخاس اجلمعية العامة ب دورة استثنائية ملُعقد وفقاً
ألحكام املادة ( )10من هذا النظام األساسي.
املادة السادسة والعشرون  :نص النظام األساس
ملُعت الن وص العربية واإلجنليةية وال رنسية هلذا النظام األساسي
أصوالً متساوية احلجية.
املادة السابعة والعشرون  :اللغا الرمسية
اللغا الرمسية للمنظمة هي العربية واإلجنليةية وال رنسية.
مشروع النظام األساسي الذ اعتمده االجتماع الوزار ب دورمل األربع
الذ عقد ب وان ار  ،جبمهورية رتينيا من  9نىل  12ديسم 2013م.
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 .2املسن املعوز:

قانون رقم 18لسنة 2016
 -بعد االطالع على الدستور،

 -وعلى قانون اجلةاء ال ادر ابلقانون رقم ( )16لسنة 1960

 -وعلى قانون اإلجراءا واحملا ما

اجلةائية ال ادر ابلقانون رقم

( )17لسنة  1960والقوان املعدلة ل ،

 -وعلى القانون رقم ( )24لسنة  1962ب شنن األندية ومجعيا

الن ن العام والقوان املعدلة ل ،

 -وعلى قانون التنمينا االجتماعية ال ادر ابألمر األمري ابلقانون

رقم ( )61لسنة  1976والقوان املعدلة ل ،

 -وعلى املرسوم بقانون رقم ( ) 67لسنة 1976ب شـنن املرور

والقوان املعدلة ل ،

 وعلى املرسوم ابلقانون رقم ( )31لسنة  1978بقواعد نعداد امليةانياالعامة والرقابة على ملن يذها واحلساب ا تامي والقوان املعدلة ل ،

 وعلى املرســوم ابلقانــون رقم ( )15لسنة  1979ب شنن ا دمةاملدنية والقوان املعدلة ل ،

 -وعلى قانون املرافعا

املدنية والتجارية ال ادر ابملرسوم ابلقانون

رقم ( )38لسنة  1980والقوان املعدلة ل ،

 -وعلى القانون املد ال ــادر ابملرسوم ابلقانـون رقم ( )67لسنة

 1980والقوان املعدلة ل ،

 -وعلى القانون رقم ( )51لسنة  1984ب شنن األحوا

الش

ية والقوان املعدلة ل ،

 -وعلى املرسوم ابلقانون رقم ( )116لسنة  1992ب شنن التنظيم

اإلدار وحتديد اال ت اصا والت ويض فيها ،

 -وعلى القانون رقم ( )11لسنة  2007بشنن الرعاية االجتماعية للمسن

 -وعلى القانون رقم ( )6لسنة  2010ب شنن العم ب القطاع

األهلي والقوان املعدلة ل ،

 -وعلى القانون رقم ( )8لسنة  2010ب شنن حقون األش اص

ذو اإلعاقة والقوان املعدلة ل ،

 -وعلى القانون رقم ( )12لسنة  2011ب شنن املساعدا العامة ،

 -وعلى القانون رقم ( )12لسنة  2015إبصدار قانون حمكمة األسرة

 -وافع جملس األمة على القانون ا

ن

وقد صدقنا علي وأصدرانه :

 -مادة (– )1

فـي ملطتيع أحكام هذا القانون يق د ابلكلما

املعىن املت قرين

 .1املسن:

منها:

والعتارا

مسن رتري قادر على أن يسمن لن س لياً أو

جةئياً ما يسمن الش ص العاد من لروراي
ق ور ب قدرامل املالية أو التدنية أو العقلية أو الن سية.

بشنن الرعايـة االجتماعيـة للمسن

والقوان املعدلة ل ،
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ا ملية

مواطن وي ،بلغ من العمر مخساً وستون( )65سنة.

احلياة الطتيعية نتيجة

 .3األسرة :أقارب املسن وملشم :
 الةوج أو الةوجة. -األوالد.

 أوالد األوالد. -األشقاء.

 .4الوزارة  :وزارة الشسون االجتماعية والعم .
 .5الوزير  :وزير الشسون االجتماعية والعم .
 .6املشر

على اجلها

 :موفف ب الوزارة تص ابإلشرا

واألفراد ب شنن ملوفري ا دما واالحتياجا وفقاً للقانون.
 .7رعاية املسن  :القيام اب دما
املادية واملعنوية للمسن.

الالزمة لتلتية احلاجا

األساسية

 .8دار رعاية املسن  :أ منشنة عامة أو اصة مر ص هلا من قت
الوزارة إبيواء املسن أو رعايتهم أو ملقدمي ا دما هلم.

 . 9بطاقة املسن  :مستند رمسي ي در عن الوزارة يثتت أن حامل
يستحع ا دما

املقدمة للمسن واملسن املعوز وأن من ا الع

ألحكام هذا القانون.

 .10الرعاية النهارية  :أحد نظم الرعاية احلديثة كي

يست يد املسن

من ا دما وال امج واألنشطة املعدة هلم على مدار اليوم ب مرا ة

ا دمة مث يعودون ب هنايت نىل أسرهم.

 .11احملكمة امل ت ة  :حمكمة األسرة.

 -مادة (– )2

للمسن احلع ب العالج ارج الدولة على ن قتها مر ملطلتت حالت

ال حية ذلك طت ًقا لشروط العالج اب ارج احملددة من وزارة ال حة.
 -مادة (- )3

يستحع املسن املعوز ،رتري املقيم ب أحد دور الرعاية العامة  ،خم

شهرايً وبد

ادم وممرهت لضمان معيشة الئقة ل .

وحتدد الالئحة التن يذية لوابط وشروط استحقان امل

والتدل املشار نليهما.

اً

ص الشهر

 -مادة (- )4

يع ى املسن املعوز من دفن مقاب است دام وسائ النق العام ورسوم

ملسجي مر تت ا اصة ،ومن أداء افة الرسوم مقاب ا دما العامة،

ما ملع ى األدوا واألجهةة التعويضية واملر تا ا هةة لكتار السن

من الرسوم اجلمر ية.

 -مادة (- )5

ملت ذ احلكومة مجين التدابري واإلجراءا ال ،ملك

حقوقهم املدنية والسياسية واالجتماعية.

للمسن متاشرة
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 -مادة (- )6

ملعم احلكومة على دمج املسن ب ا تمن حسب قدرانم وحالتهم
ال حية والن سية ،وحتدد الالئحة التن يذية اإلجراءا

حتقيع ذلك.

ال ،ملك

 -مادة (- )7
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 -مادة (- )12

ختضن دور رعاية املسن العامة وا اصة للرقابة ال نية وال حية من

قت

من الوزارة ووزارة ال حة.

 -مادة (- )13

للمسن ال اقدين ألسرهم أو الذين يعجةون أو ملعجة أسرهم عن

مللتةم احلكومة بتوفري ونعداد وجتهية وندارة دور رعاية املسن العامة

ملدبري سكن هلم ،أو الذين يعجةون عن رعاية أن سهم وملعجة أسرهم

ملتطلتها رعاية املسن وذلك مبا يتالءم من احتياجا هذه الشر ة من

ويع ى املسنون املعوزون الذين ينت عون ابإلقامة بدور رعاية املسن

وملةويدها بذو ا ة والك اءة من املت

ا تمن.

ب مجين ا اال ال،

 -مادة (- )8

ملشجن احلكومة وملدعم القطاع ا اص واهليئا

رتري احلكومية من

األندية ومجعيا الن ن العام إلقامة وندارة دور رعاية املسن ا اصة

وأنشطتها ،وملقدمي العون لألسر القائمة على رعاية املسن .

دعم القطاع ا اص ،وأوج املعونة

وحتدد الالئحة التن يذية آليا

املقدمة لألسر القائمة على رعاية املسن  ،ونجراءا

وشروط

ولوابط منك ال ا يص إلنشاء دور رعاية املسن ا اصة وشروط

وأسعار اإلقامة و دما الرعاية فيها.
مللتةم احلكومة بت

 -مادة (- )9

يص أما ن للمسن ابألندية ومرا ة لألنشطة الرايلية
ا اصة ابملسن

والثقافية والدينية وال فيهية وفقاً للمواص ا
من ذو ا ة والك اءة ونقامة ديوان للمسن ب
املت
من حمافظا الدولة وأن ختضن إلشرا الوزارة.
مللتةم اجلها

 -مادة (- )10

وملوفري

حمافظة

ملتكاملف األسرة ب رعاية مسنيها وملوفري احتياجانم الضرورية ويتوالها

الةوج أو الةوجة ،كسب األحوا  ،طاملا ان قادراً على أدائها ،فإذا مل ملتوافر

هذه الرعاية ،يكلف هبا قانوانً أحد األقارب املقيم ب الكويت ممن يقدر
على القيام مبسسولية رعاية املسن واحملافظة علي واإلشرا على شسون
احلياملية وذلك وفع ال مليب التان:

األوالد مث أوالد األوالد مث األشقاء ،فإذا ملعدد أفراد ال ئة ا تاروا من
بينهم من يتوىل رعاية املسن من ن طار املشر بذلك.

وب حالة عدم االمل ان أو عدم ملقدم أحد من ال ئة التالية لتون
الرعاية ،ملرفن الوزارة األمر نىل احملكمة امل ت ة لتكليف أحد األقارب

املشار نليهم أو من رتريهم لرعاية املسن.

وملكون ن قا

الرعاية من أموا املسن نذا ان لدي ما

لذلك ،فإذا مل يكن لدي ما

ا

ا

وطلب املكلف ابلرعاية احل و

العالجية والوقائية

من مرا ة ا دمة املتنقلة والرعاية النهارية

الوزارة مكافنة مادية للمكلف نظري هذه الرعاية وذلك دون ن ال

املسن ب املرافع العامة ودور

وحتدد املكافنة وشروط ولوابط استحقاقها بقرار ي در عن الوزير.

واإلرشادية ابملرا ة ال حية واملستش يا احلكومية.
للمسن ب مجين مناطع الكويت.

ج) ملوفري وخت يص مواقف ملر تا

املرافع ال ،يراتدها املسنون.

األسوان ومواقف السيارا ورتريها من

د ) منك املسن األولوية ب نجناز معامالنم ب مسسسا الدولة امل تل ة.

اصة ب وسائ النق العام ملراعاة املسن وفقاً ملا

ملنظم الالئحة التن يذية.

من

ونذا ان من ورد ذ رهم ب ال قرة السابقة رتري قادرين على حتم

أ) ملوفري ونعطاء األولوية للمسن ب ا دما

هـ) ملوفري جتهيةا

 -مادة (- )14

الالزمة لضمان

است ادة املسن من ا دما العامة وال ،منها:

العتادة ودور ال في ومدا

العامة من أداء ملكاليف هذه ا دما .

على ملكالي ها حتملها األوالد مث أوالد األوالد مث األشقاء وذلك وفقاً
ملا يقدره هلا ون يب منهم فيها ،فإذا مل يت قوا رفعت الوزارة األمر

احلكومية املعنية ابختاذ اإلجراءا

ب) ملوفري عدد ا

عن رعايتهم ،األولوية ب الرعاية بدور رعاية املسن العامة.

مادة (- )11

ال جيوز قتو املسن بدور رعاية املسن العامة أو ا اصة أو نبقاؤهم

هبا بدون رلاهم ،ويتم قتو و روج املسن بطلب من أو من ممثل

القانو أو من الوزارة عند االقتضاء.

نىل احملكمة امل ت ة لتقدر قيمة هذه التكاليف ومن يلةم هبا.
ن قا

الرعاية أو ان املكلف برعاية املسن املعوز من رتريهم ،ملدفن

ككم املادة (.)3

ال

قوان
الش

 -مادة (- )15

ملطتيع أحكام هذا القانون ابحلقون واالمتيازا املقررة للمسن ب

املساعدا

العامة وحقون األش اص ذو اإلعاقة واألحوا

ية املشار نليها أو أ قانون آ ر ،ويراعى ذلك عند ملقدير املكافنة

املن وص عليها ب ال قرة األ رية ب املادة ( )14من هذا القانون.
 -مادة (- )16

للوزارة بناءً على طلب املشر امل تص أن ملطلب من احملكمة ملغيري
املكلف ابلرعاية أو نحالة املسن نىل نحدى دور الرعاية التابعة هلا
لما دعت احلاجة نىل ذلك.
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 -مادة (- )17

على الش ص املكلف برعاية املسن ن طار املشر ب حالة مرهت
املسن املشمو ابلرعاية أو وفامل و ذلك ب حالة ملتدي مسكن أو

رتياب عن املسكن وعن

طارئ آ ر يطرأ علي .

 -مادة (- )18

ب ة مستعجلة ب الطلتا ال ،ملقدم
ختتص حمكمة األسرة ابل
هلا وفقا للمواد ( )16( ،)14من هذا القانون ام ٍر على عريضة،

10
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 -مادة (- )24

يلغى القانون رقم ( )11لسنة  2007املشار نلي  ،ما يلغى
يتعارهت من أحكام هذا القانون.

 -مادة (- )25

على رئيس جملس الوزراء والوزراء -

صتاح األمحد اجلابر ال تاح
صدر بق ر السيف ب  29 :مجادى ا رة  1437هـ
املوافع  7 :أبري ـ ـ ـ ـ ـ

ابحلتس مدة ال جتاوز سنة وبغرامة ال ملةيد على ألف دينار وي ،أو

للقانون رقم 18لسنة 2016

القيام ب ع مما ملقتضي واجتا الرعاية وملرملب على ذلك نحلان لرر
ابملسن ،أما نذا نشن عن ذلك وفاة الش ص املسن ملكون العقوبة

دينار أو إبحدى هامل العقوبت .

وملكون العقوبة ابحلتس مدة ال جتاوز دالدة أشهر وبغرامة ال ملةيد على
مخسمائة دينار أو إبحدى هامل العقوبت نذا ان الضرر نتيجة نمها

املكلف ،أما نذا نشن عن ذلك وفاة املسن فتكون العقوبة احلتس ملدة دال

سنوا وبغرامة ال ملةيد على أل ي دينار أو إبحدى هامل العقوبت .
 -مادة (- )20

من عدم اإل ال ا عقوبة أشد ينص عليها أ قانون آ ر ،يعاقب
ابحلتس مدة ال جتاوز ستة أشهر وبغرامة ال ملةيد على ألف دينار وي،

أو إبحدى هامل العقوبت

يكون ل احلع ب ذلك.

من استعم بطاقة املسن دون أن

 -مادة (- )21

من عدم اإل ال ا عقوبة أشد ينص عليها أ قانون آ ر ،يعاقب

بغرامة ال ملةيد على مئة دينار

ا اصة ابملسن دون وج حع.

من است دم مواقف املر تا

وب حالة العود للمحكمة أن أتمر بسحب ر ة القيادة ملدة ال

جتاوز شهر.

 -مادة (- )22

الذين هلم حع لتط اجلرائم ال ،ملقن

ي در الوزير قراراً ابملوف
مب ال ة أحكام هذا القانون وحترير احملالر بشنهنا.
 -مادة (- )23

ي در الوزير الالئحة التن يذية هلذا القانون ال ستة أشهر من اتريخ نشره
ب اجلريدة الرمسية ،و يستمر العم ابللوائك والقرارا املعمو هبا مبا ال

يتعارهت من أحكام هذا القانون حر يتم ملعديلها أو نلغاؤها.

 2016م

املذ رة اإليضاحية

من ُ لف برعاية أحد املسن وامتنن عن

احلتس مدة ال جتاوز مخس سنوا وبغرامة ال ملةيد على مخسة آال

فيما

أمري الكويت

من عدم اإل ال ا عقوبة أشد ينص عليها أ قانون آ ر ،يعاقب

إبحدى هامل العقوبت

 -ملن يذ هذا

القانون ،ويعم ب اعتتاراً من اتريخ نشره ب اجلريدة الرمسية.

وجيوز التظلم من قرار احملكمة ال أستوع من اتريخ صدوره.
 -مادة (- )19

نص

بشنن الرعاية االجتماعية للمسن

ملا ان تار السن جةء مهم من ا تمن الكوي ،،وانطالقاً من ناان
الدولة امهية

فئا

ا تمن ودورها ال عا ب زايدة التنمية ،فقد

أصتك من الضرور ملطوير التشريعا املتعلقة ابملسن فهم نذا انوا

قد ملر وا احلياة العملية فهذا ال يعد دليالً على عجةهم ،فا ة
واحلكمة ال ،الكوهنا من ال العم الطوي يشك دقالً ووزانً البد
أن يعتد ب .

ونتيجة التطور الذ نعيش وملغري مشا

ا تمن وملعقيدانا ،كي ال

جيد تري السن من أفراد األسرة من يت رغ دمت أو يسهر على
راحت  ،فقد أصتك لةاماً أن ملوجد املسسسا املت

ة ب رعاية تار

السن وأصتك من الواجب الت كري ب أن املشكلة ال ملعاجل فقط بتوفري
سكن وملتس ومن  ،ونمنا الرعاية جيب أن متتد لتشم ملقدير
ا رين هلم وملعاط هم معهم وملكوين صداقا

ب ا تمن ،وبذلك

ينمو األم ب التقاء واحلياة ب ا تمن ويتوفر هلم الرلا واالستقرار
الن سي ،فاملسن تاج أ ثر من رتريه نىل الرعاية ال حية واالجتماعية
والن سية واالقت ادية ،وهنا فإن التعاون ب

املسسسا

ال حية

ووزارة الشسون االجتماعية وهيئا الشتاب والرايلة ومجعيا الن ن
العام وقطاعا أ ـ ــرى املسسسا الوطنية للتموي ورتريها ،اكن أن
يساعد ب ملوفري املناخ ال حي والن سي واالجتماعي للمسن والذ
يساعده على مواصلة نشاط ودوره ب احلياة الكراة وا منة التعيدة
عن امل اطر بكافة أشكاهلا ،وقد ملرجم دستور دولة الكويت ذلك ب

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
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املادة ( )11ال ،ملنص على:
" ملك

الدولة املعونة للمواطن ب حالة الشي و ة أو املرهت أو

العجة عن العم  .ما ملوفر هلم دما

ابملوافقة على امل اقية ب حكومة دولة الكويت
وحكومة اجلمهورية القريرتيةية

التنم االجتماعي واملعونة

االجتماعية والرعاية ال حية" .
هلذا ل جاء القانون ليح حم القانون رقم ( )11لسنة 2007
وابمتيازا

أ ثر،

وهو مكون من مخس وعشرين مادة بت ي أ

وقد بدأ القانون بتعريف امل طلحا الواردة في حي اعت

من

بلغ ا امسة والست مسناً ،مث ميّة ب املسن واملسن املعوز ابعتتار
مسن رتري قادر على أن يسمن لن س لياً أو جةئياً ما يسمن
الش ص العاد من لروراي احلياة الطتيعية نتيجة ق ور ب قدرامل
املالية أو التدنية أو العقلية أو الن سية ،وللتميية هذا أمهية ترية ،نذ
منك املسن املعوز العديد من االمتيازا ال ،متكن من أتم حاجامل
مث نظّم القانون احلقون العامة للمسن من حي

للتعاون االقت اد وال ين

 -بعد االطالع على الدستور ،

وبناء على عرهت النائب األو لرئيس جملس الوزراء ووزير ا ارجية ،
ً -

 -وبعد موافقة جملس الوزراء ،

رمسنا اب

مادة أوىل

املوافقة على امل اقية ب حكومة دولة الكويت وحكومة اجلمهورية
وال ين واملوقعة ب مدينة الكويت

القريرتيةية للتعاون االقت اد

بتاريخ  2015/12/13واملرافقة ن وصها هلذا املرسوم .
على الوزراء –

فيما

مادة اثنية

– ملن يذ هذا املرسوم  ،وعلى رئيس

جملس الوزراء نبالرت نىل جملس األمة  ،ويعم ب من اتريخ نشره ب

ولرورا احلياة نظراً لعدم قدرمل املالية على أتمينها.
وامل

مرسوم رقم 93لسنة 2016

العالج ب ا ارج

اجلريدة الرمسية .

أمري الكويت

ص الشهر وبد ا ادم أو املمرهت ،وحق ب است دام

صتاح األمحد اجلابر ال تاح

املواصال العامة من نع اء مستلةمامل من افة الرسوم.
وأ رياً حدد القانون التةاما
واإلجراءا لتك

رئيس جملس الوزراء ابلنيابة

الدولة جتاه املسن ابختاذ افة التدابري

حقوقهم ،وملعم على دجمهم ب ا تمن من ال

نقامة دور رعاية عامة و اصة ،وأندية ،ومرا ة لألنشطة الرايلية
والثقافية والدينية وال فيهية ،ابإللافة نىل دعم وملشجين مسسسا
ا تمن املد إلقامة دور الرعاية ا اصة وحتديد آلية ننشائها ،وملقدمي

صتاح الد احلمد ال تاح

النائب األو لرئيس جملس الوزراء
ووزير ا ارجية

صتاح الد احلمد ال تاح
صدر بق ر السيف ب  28:مجادى ا رة  1437هـ
املوافع 6 :أبريـ ـ  2016م

العون لألسر القائمة على رعاية املسن ،و ذلك التةام الدولة ابختاذ

امل اقية ب

اإلجراءا الالزمة لضمان است ادة املسن من ا دما العامة.
و ذلك حتديد األش اص املكل
اإل ال ابحلقون واالمتيازا

حكومة دولة الكويت

برعاية املسن ون قامل من عدم

املقررة ب قوان

املساعدا

وحقون األش اص ذو اإلعاقة واألحوا الش

و حكومة اجلمهورية القريرتيةية

العامة

ية ،والتنسيع من

املشر امل تص لرعاية املسن من املكلف ابلرعاية.

للتعاون االقت اد وال ين

نن حكومة دولة الكويت وحكومة اجلمهورية القريرتيةية و(يشار نليهما

فيما بعد بـ "الطرف املتعاقدين").

واعت القانون أن احملكمة امل ت ة ب نطان هذا القانون هي حمكمة

ندرا اً منهما أن التعاون االقت اد وال ين هو عن ر أساسي ال رتىن

األسرة وفقاً لقانوهنا على أن متارس ا ت اصانا املن وص عليها ب

املتتادلة ب الطرف املتعاقدين.

هذا القرار ال أستوع.

املعيشة ملواطنيهما ،واالست دام ال عا للموارد الطتيعية والتشرية

عن لتطوير العالقا

الثنائية على أساس راسخ وطوي األمد والثقة

املادمل ( )16( ،)14من ال أم ٍر على عريضة ،وجيوز التظلم من

واس شاداً منهما اهدا

ونص القانون على العقواب ملن الف أحكام هذا القانون .

املتاحة.

حتقيع منو اقت اد اثبت وحتس مستوى

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
وررتتة منهما ب ملعةية وملقوية ملعاوهنما الثنائي ب ا اال

وال نية ل احل شعتيهما.
قد امل قتا على ما يلي :

12
االقت ادية

املادة ()1

التعاون ب ا اال االقت ادية وال نية بينهما.
املادة ()2

التعاون املذ ورة ب هذه االمل اقية وال ،ملشم – بوج

عام -ا اال

االقت ادية وال نية ،واملالية ،والتجارية ،والةراعية،

والسياحة ،وأية جماال أ رى قد يت ع عليها الطرف املتعاقدين.
املادة ()3

يعم الطرفان املتعاقدان على ملشجين التعاون االقت اد وال ين ب

املسسسا

القائمة ب بلديهما مبا ب ذلك الكياان

القانونية ونقامة

املشارين املش ة والشر ا ب جماال التعاون امل تل ة.
املادة ()4

يشجن الطرفان املتعاقدان ،وفقاً للقوان والنظم املعمو هبا ب
منهما ،االستثمار وانتقا رؤوس األموا والتضائن وا دما

التلدين.

 - 4ملتوىل اللجنة املش ة ،ومن لمن أمور أ رى ،اال ت اصا التالية:

أ  -ملشجين وملنسيع التعاون االقت اد

املتعاقدين.

يقوم الطرفان املتعاقدان ،من ال اختاذ التدابري املناستة ،بتعةية

نن جماال
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ب  -دعم ودراسة املق حا
واالمل اقيا املنتثقة عنها.

ال ،ند

وال ين ب

الطرف

لتن يذ هذه االمل اقية

ج – ولن مق حا ألرتراهت نزالة املعوقا ال ،قد ملنشن أدناء ملن يذ
أ امل اقية ومشروع قد يقام أو ينشن مبوجب هذه االمل اقية.

أ

املادة ()9

ال قد ينشن ب الطرف املتعاقدين يتعلع بت سري أو بتطتيع هذه

االمل اقية ،يتم ملسويت ودايً من ال املشاورا أو امل اولا .
املادة ()10

 – 1ملد

هذه االمل اقية حية الن اذ من اتريخ استالم اإلشعار

األ ري الذ يعلن في أ من الطرف املتعاقدين الطر

ا ر تابة من ال القنوا

املتعاقد

الدبلوماسية استي ائ لإلجراءا

الدا لية الالزمة لد و هذه االمل اقية حية الن اذ.

ب

املادة ()5

 – 2جيوز ملعدي هذه االمل اقية بناء على املوافقة املتتادلة ب الطرف
املتعاقدين من ال ملتاد االشعارا
ال القنوا الدبلوماسية ،وملد

لل قرة ( )1من املادة (.)10

ب الطرف املتعاقدين من

هذه التعديال حية الن اذ وفقاً

ال ي سر نص ب هذه االمل اقية على أن يلةم الطر املتعاقد ان يقدم

 – 3ملظ هذه االمل اقية انفذة امل عو ملدة مخس سنوا جتدد مللقائياً
ملدة مخس سنوا ممادلة ما مل طر أحد الطرف املتعاقدين الطر

امل اقيا مل ضيلية نقليمية أو شت نقليمية.

االمل اقية على األق قت ستة أشهر من اتريخ االنتهاء.

للطر

املتعاقد ا ر ب احلالر أو املستقت ميةة أ معاملة أو

مل ضي أو امتياز ينتج عن مث :سون مش ة ،احتادا مجر ية ،وأ
املادة ()6

يشجن الطرفان املتعاقدان ،طتقاً للقوان والنظم املعمو هبا ب
منهما ،ملتاد زايرا

والوفود االقت ادية وال نية ونقامة

املندوب

املعارهت لتوطيد التعاون االقت اد وال ين بينهما.
املادة ()7

اصة أو مشارين أو أنشطة أبرمت وفع هذه االمل اقية ،وسو ملظ انفذة

حر يتم االنتهاء من مللك االمل اقيا أو املشارين أو األنشطة.

ا اصة األ رى ال ،قد يت ع عليها الطرفان

العربية

التعاون املن وص عليها ب املادة

املادة ()8

 – 1ألج لمان ملن يذ هذه االمل اقية ،ملنشن جلنة مش ة ملتكون من
ممثل عن الطرف املتعاقدين.

 - 2جتتمن اللجنة مرة

املتعاقدين.

نن نهناء هذه االمل اقية ،سو لن يسدر على مدة أو جاهةية أية امل اقيا

اصة مستقلة ،على

أساس هذه االمل اقية بشنن جماال

املتعاقدان.

املادة ()11

واشهاداً على ذلك ،قام املوقعون أدانه وامل ولون لذلك حسب
األصو من قت حكومتيهما ابلتوقين على هذه االمل اقية.

ي م الطرفان املتعاقدان ،عند اللةوم امل اقيا

رقم ( ،)2واملشروعا

ا ر تابة من ال القنوا

الدبلوماسية عن نيت بعدم جتديد

 - 3ي أس اللجنة املش ة

سنت

ابلتناوب ب عاصم ،الطرف

من وزارة املالية بدولة الكويت واجلهة

ال ،حتدد من قت اجلمهورية القريرتيةية.

وقعت ب مدينة الكويت بتاريخ  13ديسم 2015م ،املوافع الثا

من ربين األو 1437هـ ،من نس ت

أصليت

ابللغا

والقريرتيةية والروسية ،واإلجنليةية ،وملكون مجين الن وص متساوية

احلجية ،وب حالة اال تال ب الت سري يسود النص اإلجنلية .
عن

حكومة دولة الكويت
أنس الد ال احل

انئب رئيس جملس الوزراء
وزير املالية

ووزير الن ط ابلو الة

عن

حكومة اجلمهورية القريرتيةية
ارالن عتدلدايو

وزير ا ارجية
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Article (5)
Nothing in this Agreement shall be construed as
to oblige a Contracting Party to extend to the
other contracting party present or future benefit
of any treatment, preference or privilege
resulting from Common market, customs union
and any- regional or sub-regional preferential
agreements.
Article (6)
The Contracting Parties shall, in accordance with
their applicable laws and regulations, encourage
the exchange of visits by economic and technical
representatives and delegations between them,
including setting up of exhibitions, for the
consolidation of the bilateral economic and
technical co-operation .
Article (7)
If deemed necessary, the two Contracting Parties
shall conclude separate specific agreements to be
based on this Agreement concerning the fields of
co-operation referred to in Article (2) and other
special projects that may be agreed upon between
both Contracting Parties.
Article (8)
1. With a View to ensuring the effective
implementation of this Agreement, a Joint
Committee shall be established composing of
representatives from both Contracting Parties.
2. The Joint Committee shall meet once every two
years alternately in the capitals of the two
Contracting Parties.
3. The Ministry of Finance of the State of Kuwait
and Authority designated by the Kyrgyz
Republic shall chair the Joint Committee .
4. The Joint Committee shall have the authority,
inter alia, to consider the following .
a) Encouraging and co-coordinating the economic
and technical co-operation between the two
Contracting Parties .
b) Promoting and considering proposals aimed
at the implementation of this Agreement and
those agreements resulting there from; and .
c) Working out recommendations for the
purposes of removing obstacles that may arise
during the execution of any agreement and
project that may be established in accordance
with this Agreement .
Article (9)
Any dispute between the Contracting Parties
arising out of the interpretation or the
implementation of this Agreement shall be settled

 السنة الثانية والستون1284 الكويت اليوم العدد
AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE STATE
OFKUWAIT
ANDTHE GOVERNMENT OF THE
KYRGYZREPUBLICFOR THE
ECONOMIC AND TECHNICAL
CO-OPERATION
The Government of The State of Kuwait and the
Government of the Kyrgyz Republic (hereinafter
referred to as the "Contracting Parties '').
Recognizing that the economic and technical cooperation is an essential and indispensable
component of the development of bilateral
relations on a firm, long-term basis and of mutual
confidence between the two Contracting Parties;
Being guided by the goals of ensuring steady
economic growth improving the standard of
living of citizens, and effectively utilizing their
respective available natural and manpower
resources;
Desiring to promote and further strengthen their
bilateral economic and technical co-operation, in
the interest of the peoples;
Have agreed on the following
Article (1)
The Contracting Parties shall promote, by taking
appropriate measures, the further development
of economic and technical co-operation between
them.
Article (2)
The fields of co-operation mentioned in this
Agreement, Which include in general, the
economic, technical, financial, commercial
agricultural, touristic and any other fields both
Contacting Parties may agreed upon.
Article (3)
The Contracting Parties shall enhance the
economic and technical co-operation through
establishing joint ventures and companies
between their respective institutions and legal
entities in the various spheres of co-operation.
Article (4)
The Contracting Parties shall encourage, in
accordance with their respective applicable laws
and regulations, the investment and the flow of
capital, goods and services between their
respective countries .
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ابملوافقة على امل اقية ب حكومة دولة الكويت وحكومة اجلمهورية
القريرتيةية

بشنن اإلع اء من أتشرية الد و حلملة

 ا دمة/ جوازا الس ر الدبلوماسية وا اصة

،  بعد االطالع على الدستور-

ـاء علـ ــى عـ ــرهت النائـ ــب األو لـ ــرئيس جملـ ــس الـ ــوزراء ووزيـ ــر
ً  وبنـ ـ-

،ا ارجية

،  وبعد موافقة جملس الوزراء-

رمسنا اب

مادة أوىل

املوافق ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى امل اقي ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ حكوم ـ ـ ــة دول ـ ـ ــة الكوي ـ ـ ــت وحكوم ـ ـ ــة
اجلمهوري ـ ــة القريرتيةي ـ ــة بش ـ ــنن اإلع ـ ــاء م ـ ــن أتش ـ ــرية ال ـ ــد و حلمل ـ ــة

 واملوقعـ ــة ب-  ا دمـ ــة/ ج ـ ــوازا الس ـ ـ ـ ر الدبلوماسـ ــية وا اصـ ــة

 واملرافقـ ــة ن وصـ ــها2015  ديسـ ــم13 مدينـ ــة الكويـ ــت بتـ ــاريخ
مادة اثنية

 وعلــى رئــيس، ـ – ملن يــذ هــذا املرســوم

. هلذا املرسوم

علــى الــوزراء – ـ فيمــا

 ويعمـ بـ مـن اتريـخ نشـره ب، جملس الوزراء نبالرتـ نىل جملـس األمـة

. اجلريدة الرمسية

أمري الكويت

صتاح األمحد اجلابر ال تاح

رئيس جملس الوزراء ابلنيابة

صتاح الد احلمد ال تاح

النائب األو لرئيس جملس الوزراء
ووزير ا ارجية

صتاح الد احلمد ال تاح
 هـ1437  مجادى ا رة28 : صدر بق ر السيف ب
 م2016

 أبريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ6 : املوافع

امل اقية ب

حكومة دولة الكويت وحكومة اجلمهورية القريرتيةية
بشنن اإلع اء من أتشرية الد و
ا دمة/حلملة جوازا الس ر الدبلوماسية وا اصة

 واملشار،نن حكومة دولة الكويت وحكومة اجلمهورية القريرتيةية

،" نليهما فيما بعد ب "الطرف

الدبلوماسية

،ررتتة منهما ب ملعةية العالقا الثنائية ب التلدين

وررتتة منها ب ملسهي د و و روج محلة اجلوازا

،ا دمة لك من رعااي التلدين/وا اصة

 السنة الثانية والستون1284 الكويت اليوم العدد
amicably through consultations or negotiations .
Article (10)
1. This Agreement shall enter into force on the
date of receiving the last notification which each
Contracting Party notifies the other in writing
through diplomatic channels of the completion of
the internal procedures necessary for the entry
into force of this Agreement .
2. This Agreement maybe amended by mutual
consent of the Contracting Parties through an
exchange of Notes between the Contracting
Parties through diplomatic channels. The
amendments shall come into force according to
paragraph (1) of Article (10) .
This Agreement shall remain in force for a
period of five (5) years and shall automatically be
renewed for similar periods, unless either
Contracting Party notifies the other Contracting
Party in writing through diplomatic channels of
its intention to terminate this Agreement at least
six (6) months prior to its termination
Article (11)
The termination of this Agreement shall not
affect the validity or the duration of any specific
agreements, projects and activities made under
this Agreement until the completion of such
specific agreements, projects and activities .
IN WITNESS WHEREOF the undersigned,
being duly authorized thereto by their respective
Governments, have signed this Agreement .
Done at Kuwait on the second of Rabi I of the
1437H, Corresponding to the 13th of December
2015, In two originals each, in the Arabic,
Kyrgyz, Russian and English languages, all texts
being equally authentic. In case of any divergence
of Interpretation, the English text shall prevail .
For the Government of the
State of Kuwait
Anas Khaled Al-Saleh
Deputy Prime Minister
Minister of Finance
Acting Minister of Oil&

For the Government of
the Kyrgyz Republic
Erlan Abdyldaev
Minister
Of
Foreign
Affairs
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املادة السابعة

املادة األوىل

 – 1يتتاد الطرفان ،ع القنوا

الدبلوماسية مناذج من جوازا

اجلوازا ال ،ختضن لتن يذ أحكام هذه االمل اقية ،هي على النحو التان:

الس ر املذ ورة ب املادة ( )1من هذه االمل اقية ،ال دالد ()30

 – 2ابلنستة جلمهورية قريرتيةاي  :اجلوازا الدبلوماسية وا دمة.

 – 2ب حالة حدو أ ملعدي ب جوازا الس ر املذ ورة ب املادة

 – 1ابلنستة لدولة الكويت  :اجلوازا الدبلوماسية وا اصة.

يد

املادة الثانية

من الطرف من حاملي اجلوازا املذ ورة ب

مواطنو دول،

املادة ( )1من هذه االمل اقية ،نىل أرالي الطر ا ر دون احل و

على أتشرية د و وبدون رسوم وذلك إلقامة متواصلة أو لعدة

نقاما ال ملتجاوز مدنا اإلمجالية ملسع ( )90يوماً ال ف ة ستة
( )6أشهر من اتريخ الد و األو .
املادة الثالثة

 – 1ال ملع ي هذه االمل اقية أعضاء التعثا
القن لية ابإللافة نىل ممثلي املنظما

الدبلوماسية واملكاملب

الدولية املتواجدين على نقليم

دولة الطر ا ر ،حاملي اجلوازا املذ ورة ب املادة ( )1من هذه
االمل اقية ،ابإللافة نىل أفراد أسرهم املرافق

معهم ،من متطلتا

هلم والذين يعيشون

احل و على أتشرية العتمادهم من قت الدولة

املستقتلة قت وصوهلم.

 – 2جي ـ ـ ــوز لألفـ ـ ـ ـراد امل ـ ـ ــذ ورين أع ـ ـ ــاله ،بع ـ ـ ــد التعيـ ـ ـ ـ  ،ال ـ ـ ــد و

وامل ـ ــرور واإلقام ـ ــة ومغ ـ ــادرة نقلـ ـ ــيم الدول ـ ــة املس ـ ــتقتلة ،دون أتشـ ـ ــرية
ال مدة ملعيينهم.

يوماً بعد د و هذه االمل اقية حية الن اذ.

( )1من هذه االمل اقية ،يقوم الطرفان ع القنوا الدبلوماسية بتتاد
عن هذه اجلوازا

النماذج اجلديدة ومعلوما
( )30يوماً من اعتمادها.

املادة الثامنة

ع لك طر ملعليع هذه االمل اقية لياً أو جةئياً ،ألستاب ملتعلع
ابلنظام العام أو األمن أو محاية ال حة .و طر الطر ا ر هبذا

التعليع تابة ع القنوا الدبلوماسية ،ليس قت ادن وستع ()72

ساعة من التعليع.

املادة التاسعة

أ نةاع ينشن ب الطرف يتعلع بت سري أو ملطتيع هذه االمل اقية ،يتم

ملسويت من ال املشاورا وامل اولا .
املادة العاشرة

جي ـ ـ ــوز ملع ـ ـ ــدي ه ـ ـ ــذه االمل اقي ـ ـ ــة مبوافق ـ ـ ــة الط ـ ـ ــرف  .ومل ـ ـ ــد

املادة  11من هذه االمل اقية.

املادة احلادية عشر

 – 3ال شيء ب هذه االمل اقية اكن أن ي هم على أن يسدر على احلقون
 1961أو معاهدة فيينا للعالقا القن لية بتاريخ  24أبري .1963

الدبلوماسية ،ابستي ائ لكافة اإلجراءا

جيوز ملواطين دول،

املادة الرابعة

من الطرف

من حاملي جوازا

الس ر

املذ ورة ب املادة ( )1من هذه االمل اقية ،متديد مدة نقامتهم ،بعد
انتهاء املدة املذ ورة ب املادة ( ،)2وذلك بعد موافقة السلطا

امل ت ة لدى الطر ا ر لتمديد ف ة نقامتهم ،وفقاً لألحكام
القانونية املعمو هبا لدى ذلك الطر .
املادة ا امسة

نن هذه االمل اقية ال ملعين نع اء مواطين دول ،الطرف الذ

ملون جوازا

الس ر املذ ورة ب املادة ( )1من هذه االمل اقية ،من التةامهم ابح ام القوان
املعمو هبا ب أرالي الطر ا ر أدناء نقامتهم.
تظ

املادة السادسة

طر متعاقد كق ب رفض د و أو نهناء نقامة األش اص

الذين يعت ون رتري مررتوب فيهم دون نبداء أستاب لذلك.

ه ـ ـ ــذه

التعـ ـ ــديال حيـ ـ ــة الن ـ ـ ــاذ وفق ـ ـ ـاً لإلج ـ ـ ـراءا املن ـ ـ ــوص عليهـ ـ ــا ب

ملد

وااللتةاما الواردة ب معاهدة فيينا للعالقا الدبلوماسية بتاريخ  18أبري

وذلك ال دالد

هذه االمل اقية حية الن اذ من اتريخ استالم اإلشعار األ ري
طر في أ من الطرف الطر ا ر ،تابة وع القنوا

الذ

االمل اقية حية الن اذ.

الدا لية الالزمة لد و

املادة الثانية عشر

ملظ هذه االمل اقية سارية امل عو ملدة رتري حمددة ،ما مل يقم أحد
الطرف

إببالغ الطر

ا ر ،تابة وع القنوا

الدبلوماسية،

بررتتت ب نهنائها .وب هذه احلالة ،ي تك نهناء العم هبذه االمل اقية

انفذ امل عو بعد مرور ستة ( )6أشهر من اتريخ ن طار الطر

ا ر.

ح ـ ــرر ب مدينـ ـ ــة الكويـ ـ ــت ،بت ـ ــاريخ  13ديسـ ـ ــم  ،2015مـ ـ ــن نس ـ ـ ـ ت

أصــليت  ،ابللغــا العربيــة ،القريرتيةيــة ،الروســية واإلجنليةيــة ،ولكـ منهمــا ذا
احلجية .وب حالة اال تال ب الت سري يرجك النص اإلجنلية .
عن

حكومة دولة الكويت

صتاح الد احلمد ال تاح

النائب األو لرئيس جملس الوزراء
ووزير ا ارجية

عن

حكومة اجلمهورية القريرتيةية
أرالن عتدلدايو

وزير ا ارجية
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persons

stay in and leave the territory of the receiving
State without a visa during the period of their
assignment.

3. Nothing in this Agreement shall be construed
as affecting the rights and obligations contained
the

Vienna

Convention

of

Diplomatic

Relations of 18 April 1961 or the Vienna
Convention

of24April1963.

of

Consular

Relations

Nationals of the States of the Parties who are

holders of passports mentioned in article (1) of
this Agreement, may extend the duration of their

stay, after the expiration of the period mentioned
in Article (2), after the approval of the competent

authorities in the other Party to extend the
duration of their stay, in accordance with the
legal provisions in force at the other Party.
Article 5

This Agreement does not exempt nationals of
the States of the Parties holding the passports

mentioned in article (1) of this Agreement from

their commitment to respect the legislation
applicable in the other Party’s territory during
Article 6

Each Party reserves the right to refuse the entry
or the termination of the stay of the persons

considered undesirable without giving any
reasons.

channels, samples of passports mentioned in
article (1) of this Agreement, within thirty (30)
days after its entry into force.

2. In case of any modification of the passports

mentioned in article (1) of this Agreement, the
will

exchange

through

diplomatic

channels their new models and information
about these passports, within thirty (30) days
from its adoption.

And

The-Government of the-Kyrgyz
Republic

On the Waiver of Visa Requirements
For Holders of Diplomatic and
Special/Service Passports

The Government of the State of Kuwait and the
of

the

Kyrgyz

Republic,

hereinafter referred to as the “Parties”

Aiming as strengthening bilateral relations
between two countries,

Desiring to facilitate .the entry and the exit of
the holders of Diplomatic and Special/Service
passports of the national of both countries,
Have agreed as follows:

Article 1

The following types of passports under the

implementation of the provisions of this
Agreement:

1. For the State of Kuwait: Diplomatic and
Special Passports

2. For the Kyrgyz Republic: Diplomatic and
Service Passports

Article 2

Nationals of the both States of the Parties who

are holders of passports mentioned in article (1)
of this Agreement, may enter into the territory
of the other Party, without a visa and fees for a

period of time continuous or several stays not

Article 7

l. The Parties will exchange, through diplomatic

Parties

The Government of the State of Kuwait

Government

Article 4

their stay.

Agreement between

may,

following accreditation, enter transit through,

in
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Article 8

Each Party may suspend this Agreement in
whole or in part, due to reasons of public order

exceeding ninety (90) days in a six (6) months
from the first date of entry.

Article 3

1. This Agreement does not release members of
diplomatic missions, counselor posts as well as

representatives of international organizations,
located in the territory of the State of the other

Party, holding valid passports mentioned in
article (1) of this Agreement, as well as their
family members who accompany them and live
with them, from the requirement to obtain a

visa for accreditation by the receiving State
Party prior to their arrival.
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or security or health protection. The suspension

مبد مدة مهمة اهليئة العامة

through diplomatic channels, no later than

shall be notified in writing to the other Party
seventy two (72) days before the suspension.

لتقدير التعويضا عن سائر العدوان العراقي
،  بعد االطالع على الدستور إبنشــاء اهليئــة العامــة1991  لســنة6  وعلــى املرســوم ابلقــانون رقــم، لتقدير التعويضا عن سائر العدوان العراقي
 مبد مدة مهمة اهليئـة العامـة2015  لسنة135  وعلى املرسوم رقم، لتقدير التعويضا عن سائر العدوان العراقي
،  وبناء على عرهت وزير الدولة لشئون جملس الوزراء،  وبعد موافقة جملس الوزراءرمسنا اب

Article 9

Any disputes arising between the Parties
concerning

the

interpretation

or

implementation of this Agreement shall be
settled through consultations and negotiations.
Article 10

This Agreement can be amended with the
consent of both Parties; this amendment will be
effective

according

to

the

procedures

mentioned in Article 11 of this Agreement.
Article 11

This Agreement shall enter into force on the

date of receiving the last notification to which

the Parties notify each other in writing, through
diplomatic

channels,

that

their

internal

procedures for the entry into force of this
Agreement have been fulfilled.

مادة أوىل

Article 12

ُمتـ ـ ـ ـ ــد ُمـ ـ ـ ـ ــدة مهمـ ـ ـ ـ ــة اهليئـ ـ ـ ـ ــة العامـ ـ ـ ـ ــة لتقـ ـ ـ ـ ــدير التعويضـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ــن
س ـ ـ ـ ــائر الع ـ ـ ـ ــدوان العراق ـ ـ ـ ــي مل ـ ـ ـ ــدة س ـ ـ ـ ــنة واح ـ ـ ـ ــدة اعتت ـ ـ ـ ــاراً م ـ ـ ـ ــن
. 2016/5/27
مادة اثنية

The present Agreement is concluded for an
indefinite period and will remain valid until one

of the Parties notifies the other Party in writing
through diplomatic channels, on its intention to
terminate it.

In this case, of the termination of the
Agreement shall take effect six (6) months after

، علـ ــى وزيـ ــر الدولـ ــة لشـ ــئون جملـ ــس الـ ــوزراء ملن يـ ــذ هـ ــذا املرسـ ــوم
وينشر ب اجلريدة الرمسية
أمري الكويت

the date of receipt of the termination notice by
other Party.

Done in Kuwait City day of 13th of December
2015 , in two duplicate , in, Arabic , Kyrgyz ,

Russian and English languages , all texts being

equally authentic. In case of any divergence in

صتاح األمحد اجلابر ال تاح

interpretation , English text shall prevail.

رئيس جملس الوزراء ابلنيابة
صتاح الد احلمد ال تاح
وزير الدولة لشئون جملس الوزراء
حممد عتد هللا املتارك ال تاح
 هـ1437  رج ـ ـ ــب3 : صدر بق ر السيف ب
 م2016  أبريـ ـ10 : املوافع

For

For

The Government

The Government

of the State of Kuwait

of the Kyrgyz Republic

Sabah Khaled Al-Hamad

Erlan Abdyldaev

Al-Sabah

Minister of Foreign Affairs

First Deputy Prime

Minister and Minister of
Foreign Affairs

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون

قرار رقم  408لسنة 2016
بتعدي بعض أحكام الالئحة التن يذية
للقانون رقم  34لسنة  2000إبنشاء اجلامعا
ا اصة

جملـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء :
 بعد االطالع على القانون رقم  34لسنة  2000إبنشاء اجلامعاا اصة،
وعلـ ــى ق ـ ـرار جملـ ــس الـ ــوزراء رقـ ــم  1106لسـ ــنة  2000إبصـ ــدارالالئحة التن يذية لقـانون ننشـاء اجلامعـا ا اصـة املعـد ابلقـرار رقـم
 1179لسنة ، 2006
 وبناء على عرهت وزير التعليم العان ،ق ـ ــرر
مادة أوىل
يستتد بن ـي املـادة  3والتنـد  2مـن املـادة  15مـن قـرار جملـس الـوزراء
رقم  1106لسنة  2000املشار نلي الن ان التاليان :
املادة : 3
ــتص جمل ــس اجلامع ــا ا اص ــة بكـ ـ م ــا يتعل ــع بقواع ــد ونجـ ـراءا
ال يص إبنشـاء املنشـآ التعليميـة ا اصـة ولـ علـى وجـ ا ـوص
ما يلي :
 - 1النظر ب طلتا ننشاء املنشآ التعليمية ا اصة .
 - 2حتديد متطلتا االعتماد األ اداي للمنشآ التعليميـة ا اصـة
واعتماد براجمها ومراجعة أدائها للتحقع من التةامهـا مبـا ورد ب مرسـوم
ننشائها .
 - 3اعتماد املعايري والشروط الواجب ملوافرها ب ال امج الدراسية ب
املنشــآ التعليميــة ا اصــة ونعــادة النظــر ب هــذه الشــروط واملعــايري
وحتديد الرسوم الدراسية ب املنشآ التعليمية وملعديلها.
 - 4اعتم ــاد الشـ ــهادا ال ــادرة مـ ــن املنش ــآ التعليميـــة ا اصـــة
ومعادلتها وفقاً للقواعد واإلجراءا املقررة لذلك .
 - 5النظر ب نلغاء أو وقف نشاط أو دمج املنشآ التعليمية ا اصة.
 - 6حتدي ـد احلــد األدر ل ـرأس املــا امل ــص للمنشــآ التعليميــة
ا اصة .
 - 7أية أمور أ رى يلها الوزير نلي .
املادة ( )15بند : 2
( ندارة أمواهلا  ،وجيب ولن رأس املا امل ص وابقي املوارد املالية
ب حساب اص ابسم املنشنة التعليمية  ،وال جيوز الت ر ب أموا
املنشـ ــنة نال مبوافقـ ــة جمل ـ ــس األمنـ ــاء املعتمـ ــد م ـ ــن جملـ ــس اجلامع ـ ــا
ا اصة).
مادة اثنية
علـى الـوزراء  -ـ فيمـا ـ  -ملن يــذ هـذا القـرار  ،ويعمـ بـ مــن
اتريخ نشره ب اجلريدة الرمسية .
رئيس جملس الوزراء ابلنيابة
صتاح الد احلمد ال تاح
صدر ب  26 :مجادى ا رة 1437ه ـ ـ
املواف ــع  4 :أب ـ ـ ـ ـري ـ ـ ـ ـ ـ 2016م
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وزارة األوقا والشئون اإلسالمية
قرار وزار رقم ( )134لسنة  2016م

بشنن الالئحة التن يذية لقانون رقم  1لسنة  2015م
ب شنن ملنظيم محال احلج والعمرة

وزير األوقا والشئون اإلسالمية:

 -بعـــد االطـ ــالع علـ ــى القـ ــانون رقـ ــم 1لس ــنة  2015بشـ ــنن ملنظـ ــيم

محال احلج والعمرة.

 -وعلــى ق ـرار جملــس الــوزراء رقــم  2015 / 756بتشــكي اللجنــة

العليا للحج والعمرة واملعد ابلقرار رقم .2015/1044
 -وعلى القرار الوزار رقم  47لسنة .2016

 -وبعـ ـ ــد موافقـ ـ ــة اللجنـ ـ ــة العليـ ـ ــا للحـ ـ ــج والعمـ ـ ــرة جبلسـ ـ ــانا أرقـ ـ ــام

1437/8،7،6،5،3،4ه ب اتريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ،2015/12/16
،2016/2/2016،14/2/2016،4/1/2016،31/1/5
2016/3/16م.

 وبناء على ما ملقتضي م لحة العم . -قرر -

 -1يلغى القرار الوزار رقم  47لسنة  2016م.

 -2ملعتمــد الالئحــة التن يذيــة لقــانون رقــم /1لس ـنة  2015م بتنظــيم
محال احلج والعمرة على النحو التان:

أوال( :ابب األحكام العامة)
مادة ( ) 1

مل ــر ص وزارة األوق ــا والش ــئون اإلس ــالمية بتس ــيري مح ــال ح ــج أو
عمرة أو المها ملدة دال سنوا قابلة للتجديـد بعـد موافقـة اللجنـة

العليا للحج والعمرة طتقا لألحكام والشروط الواردة ب هـذه الالئحـة

وللقرارا ال ادرة عن اللجنـة  ،وال جيـوز مـنك أ ثـر مـن ر ـة حـج

أو عمرة للش ص الطتيعي أو االعتتار .
مادة ()2

ال ا يص ال ادرة ب ف القوان السابقة وال ،مل ملل َغ أو ملوقف ملظ

سارية ملدة دـال سـنوا مـن اتريـخ صـدور هـذه الالئحـة ويـتم جتديـد

هذه ال ا يص وفقاً ألحكام هذه الالئحة  ،وب حالة وفاة املر ص ل

أو العجة ال حي ال هذه ال ة  ،يتقدم ذوو الشنن بطلب للجنة

العليا للحج والعمرة ال مدة ال ملةيد عن سـت يومـاً لتعيـ م ـوهت

حلـ ملسـوية األولـاع وفقـاً هلـذه الالئحـة ،ويلغـى ال ـيص حـا عــدم
ملسوية األولاع ال مللك املدة.

مادة ( ) 3

جيوز منك الش ص االعتتار ملر يص بتسيري محلة حـج أو عمـرة بعـد
موافقة ال ــلجنة العلي ـ ــا للحج والعمرة وذلك بعد استي اء الشروط

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
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املقررة م ـ ــن وزارة التجارة  ،على أن يع م ول ـ ــا عن يتول ــى ملسيري

مادة ()7

مادة ( ) 4

ملعليما من اللجنة العليا للحـج والعمـرة وندارة شـئون احلـج والعمـرة

احلملة ملتوافر في الشروط الواردة ب املادة ( )6من هذه الالئحة.

اس ــم احلمل ــة يس ــتمد م ــن اس ــم امل ــر ص لـ ـ أو م ــن االس ــم التج ــار

للشـ ـ ص االعتت ــار دون نل ــافة أو متيي ــة أو يك ــون م ــن ش ــنن ناثرة

قضااي الفية أو نعرا طائ ية.

مادة ( ) 5

يلتةم املر ص ل وامل وهت ابلتقيد ابلنظم املتتعة وما ي در لـ ـ ـ مــن

ومـا مل ــدره اجلهـا الرمسيــة امل ت ـة دا ـ الكويـت و ارجهــا  ،مــا
علي االلتةام بكـ مـا ي ـدر مـن اجلهـا امل ت ـة ب اململكـة العربيـة

الســعودية مــن أنظمــة وملعليمــا  ،لضــمان أداء املناســك بيســر وملــوفري

وسائ ال حة العامة والسالمة والراحة للحجاج واملعتمرين.

مل حــص اللجنــة العليــا للحــج والعمــرة الطلتــا املقدمــة نليهــا  ،وعلــى

مادة ( ) 8

ن ط ــاره هب ــا م ــن اللجن ــة  ،وختط ــر اللجن ــة م ــن ملت ــوافر ف ــيهم الش ــروط

عــن أ منهمــا أن يتقــدم بطلــب نىل ندارة شــئون احلــج والعمــرة بــوزارة

طالب ال يص استي اء األوران والشـروط ـال أسـتوع مـن اتريـخ
بقرارها بقتـو الطلـب أو رفضـ
ا ــر يــوم حمــدد لتلقــي الطلتــا

ـال مـدة ال ملتجـاوز سـت يومـا مـن

ويعت ـ مــرور هــذه املــدة دون صــدور

قرار من اللجنة مبثابة رفض للطلب.

مادة ( ) 6

يش ط علـى ـ مـن يررتـب ب ملسـيري محلـة حـج أو عمـرة أو اإلعـالن
األوقا والشـئون اإلسـالمية وفقـا للشـروط وو املواعيـد الـ ،حتـددها

اللجنة العليا للحج والعمرة.

مادة ( ) 9

جيب على طالب ال يص أن يودع لـدى أحـد التنـوك احملليـة املعتمـدة

يش ط ب املر ص ل أو امل وهت من قت الش ص االعتتـار بتسـيري

أتمين ـ ــا ب ص ـ ــورة ط ـ ــاب ل ـ ــمان ل ـ ــاحل وزارة األوق ـ ــا والش ـ ــئون

 -1أن يكون قادرا على متاشرة مهام بن س وفقاً للقواعد والشروط

خت ــم مــن هــذا التــنم قيمــة اجلـةاءا الــ ،ملوقــن علــى املــر ص لـ ،

 -2أن يكون وي ،اجلنسية ال يق عمره عن دالد سنة ميالدية وال

ن ط ــاره بتوقي ــن ا

ــم ،ونال وقع ــت اللجن ــة أح ــد اجلـ ـةائ ال ــواردين

ابلنستة ل ا يص العمرة نىل واحد وعشرين سنة.

الالئحة وجيوز للجنة أن ملضاعف متلغ التنم حا ملكرار امل ال ا .

محلة حج أو عمرة ما يلى:

املعمو هبا ب اململكة العربية السعودية.

يةيــد عــن مخــس وســت ســنة ميالديــة  ،وجيــوز للجنــة النــةو ابلســن

 -3أن يقدم ملقريرا طتيا ي يد لياقت ال حية من ا لس الطيب بوزارة ال حة.

اإلسالمية حتدد قيمت ومدمل اللجنة العليا للحج والعمرة  ،وللجنة أن
وعلي ـ أن جيــدد طــاب الضــمان ــال مخســة عشــر يومــا مــن اتريــخ
ابل قـ ـرمل (  ،ج) م ــن التن ــد ( )7م ــن امل ــادة

( )20م ــن ه ــذه

مادة ()10

 -4أن يقدم املر ص ل شـهادة بنكيـة بقدرملـ املاليـة مـن أحـد التنـوك

جيب على املر ص ل أو امل وهت أن :

 -5أن يك ــون حمم ــود الس ــرية حس ــن الس ــمعة مل يس ــتع احلك ــم عليـ ـ

العقــد النمــوذجي املعتمــد مــن اللجنــة العليــا للحــج والعم ــرة  ،ودون

احمللية وفقا ملا ملقرره اللجنة العليا للحج والعمرة.

حكما هنائيا بعقوبة جناية أو ب جراة خملة ابلشر أو األمانة ما مل

يكن قد رد نلي اعتتاره قانوان.

 -1ي ـ م عقــدا مــن ـ حــاج أو معتمــر ال ملق ـ شــروط وم ـةاايه عــن
مل او ب األسعار ب احلجاج أو املعتمرين ب ن س احلملة أو الرحلـة

سواء من املواطن أو املقيمـ نال ب حـا وجـود ـدما نلـافية أو

 -6أال يك ــون ق ــد س ــتع جمازاملـ ـ إبلغ ــاء ملر ي ـ ـ ب ـ ـ ة دائم ــة  ،أو

طلتا

نال بعد انتهاء املدة احملددة للوقف.

رتــريه ب هــذا الشــنن ،ســواء ب ــورة متاشــرة أو رتــري متاشــرة فيمــا عــدا

ابلوقف املسقت من ملسيري محلت بقرار من اللجنة العليا للحج والعمرة

اصة.

-2يتاشر بن س اإلشرا على ملسيري محلت وال جيوز ل أن ينيب عن

 -7أال يكــون قــد ســري محلــة حــج ابمل ال ــة ألحكــام هــذه الالئحــة أو

حاال الضرورة أو العذر القهر بشرط أن يقتل رئيس اللجنة العليا

ــية الــ ،حتــددها وجتريهــا اللجنــة العليــا

 -3ي ــةود حجـ ــاج احلمل ــة واملعتمـ ــرين ابســـم وعن ــوان احلملـــة وأرقـ ــام

 -9أن ط ــر رمسي ــا ندارة ش ــئون احل ــج والعم ــرة مبق ــر متاش ــرة نش ــاط

التي ــاان الس ــابقة ابإلل ــافة نىل رق ــم اجل ــواز وال ــرقم املوح ــد وم ــا ق ــد

ألحكام القانون رقم  1لسنة  2015بتنظيم محال احلج والعمرة.
 -8أن جيتــاز املقابلــة الش
للحج والعمرة.

وا ملعدي يطرأ علي

اإل طارا املرسلة نلي .

ال دالد يوما ويكـون هـو املعتمـد ب مجيـن

لشئون احلج والعمرة.

هوامل ه ــا ومجي ــن التي ــاان واملعلوم ــا الالزم ــة  ،ومبع ــم للي ــد يض ــم

يشكوه احلاج أو املعتمر من أمراهت.

 -4يةود ندارة شئون احلج والعمرة امساء احلجاج واملعتمرين وجنسيانم
وأرقام هوامل هم و ط سري الرحلة واتريخ الس ر والعودة والعقود امل مة ب

املر ص ل واحلجاج أو املعتمرين قت مغادرة الرحلة استوع.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
 -5ت ظ ب ورة لوئية من األوران الثتوملية حلجـاج محلتـ وللعـامل

هبــا وللمعتمــرين ب دولــة الكويــت وو اململكــة العربيــة الســعودية مــا مل
ملش ط وزارة الدا لية ال ذلك.

مادة ( ) 11
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 -4أن ملكون من النوع ا هة للرحال الطويلة.

 -5أن ملكون جمهةة اما ن حل ظ أمتعة الر اب .
 -6أن يةود

سيارة كلقة للجر ب ال دام األمامي وبط اية حريع

وميــاه ابردة افيــة للشــرب وميــاه افيــة لالســتعما الش

ــي وســلة

جيــب علــى املــر ص ل ـ أو امل ــوهت ومجيــن منســو ،احلملــة مــن املرشــدين

مهمال وجبمين وسائ السالمة والراحة للر اب واحملافظة على نظافة

الد و ب القضااي ا الفية أو السياسية أو الدعائية.

 -7أن يــرقم الســيارا ارقــام متتابعــة وأن يثتــت بشــك والــك علــى

واإلداري ـ ـ واحلجـ ــاج واملعتم ـ ـرين الت ـ ــرغ التـ ــام ألداء املناسـ ــك وجتن ـ ــب

السيارا من الدا

وا ارج.

و ظر استغال احلج أو العمـرة ألرتـراهت سياسـية أو طتاعـة املنشـورا أو

سيارة مل قا ابسم احلملة ورقم ال يص واسم دولة الكويت.

طائ يــة أو العتـ امــن احلجــيج أو املعتمـرين ا صــورة وألى ســتب  ،أو

ندارة امل ــرور واملوج ــود ب ــدف الس ــيارة  ،وخت ــيص ـ ـ س ــيارة ألمس ــاء

ملوزيعها أو نقامة جتمعـا أو نـدوا أو مسـريا ذا أهـدا سياسـية أو
اإلساءة نىل مسعة دولة الكويت ابألقوا أو األفعا .
ما ظر على املر ص ل أو امل وهت أن:

 -8أن ال يةيــد عــدد الر ــاب بكـ ســيارة عــن العــدد املــر ص هلــا مــن
حمددة من احلجاج أو املعتمرين.

 -9أن يتحقع مـن أمسـاء وعـدد ر ـاب ـ سـيارة عنـد املغـادرة ولـدى

 -1يضــن أيــة شــعارا ختــالف التعليمــا ال ــادرة عــن الســلطا ب

الوصو ألى مكان  ،على أن

للحج والعمرة أو ندارة شئون احلج والعمرة.

ممنوعا من تابة اسم صاحب احلقيتة عليها.

اململكة العربية السعودية  ،أو عن بعثة احلج الكويتية أو اللجنة العليا

ص مكاان للنساء.

 -10أن يس د علـى احلجـاج أو املعتمـرين بعـدم احتـواء حقـائتهم أليـة

 -2يسـ ــمك ألى ش ـ ـ ص مـ ــن املـ ــر ص هلـ ــم بتسـ ــيري محـ ــال حـ ــج

 -11أن يراعي انتظام سري احلملة ب افة حتر انا .

 -3يس ــمك ألى شـ ـ ص بتس ــيري محل ــة ابس ــم محلتـ ـ م ــن الت ــاطن أو

املناسك وأداء ال لوا ب مواقيتها وفع برانمج معلن عن حلجاج احلملة

 -4يقــوم بتســك الرجــا مــن رتــري ذو احملــارم مــن النســاء ب رترفــة

مكة واملدينة ومدا لها وخمارجها نلافة نىل مقر احلملة ومقر بعثة احلج

 -5يتوقف عن ملسيري محلت ملدة دال سنوا متتالية مهما انت األستاب.

ابلنستة للعودة من احلرم .

ابالندماج ب محلت نال مبوافقة اللجنة العليا للحج والعمرة.

ابست دام اسم محلت ا صورة .

واحدة أو شقة واحدة ذا مرافع مش ة بن س الدور .

 -6يغـان أو يتالعــب ب األسـعار كيـ يكــون هنـاك مل ــاوات ملحوفــا
ب ا دما املقدمة واألسعار املعتمدة.

 -12أن ينظم است دام سيارا احلملة لتنقال احلجاج أو املعتمرين ألداء
يت في وقت ذهاب السيارا وعودنا من التن د من معرفة السائع لطرن

الكويتية  ،ما مل يت ع صاحب احلملة من احلجاج أو املعتمرين على رتري ذلك
مادة ( ) 13

ملقــدم الشــكاوى املتعلقــة مبوســم احلــج أو رحــال العمــرة أو خمال ــا

 -7الف أ بند من بنود هذه الالئحة أو القوان والقرارا املنظمة

صــاحب احلملــة لتنــود التعاقــد أو أيــة خمال ــا أ ــرى نىل بعثــة احلــج

مادة ( ) 12

موعد أق اه شهر من اتريخ عودة احلاج أو املعتمـر نىل دولـة الكويـت

للحج والعمرة.

الكويتية و اململكة العربية السعودية أو إلدارة شئون احلج والعمرة ب

جيب على املـر ص لـ ملـوفري ـ مـا يضـمن أداء احلجـاج أو املعتمـرين

 ،ويســقط حــع احلــاج أو املعتمــر ب الشــكوى مبــرور هــذه املــدة دون

وســائ الســالمة والراحــة واألمــن هلــم حلـ عــودنم نىل الكويــت  ،وأن

بشــنهنا ملقريــر ابل ـرأ الق ــانو يــتم عرل ـ عل ــى اللجنــة العليــا للح ــج

ملناسك احلج أو العمرة إبملقان ون الص على الوج األ م  ،وملـوفري

يةود محلت بسيارا ر وب ملرافع احلملة ب حتر انا ويشـ ط فيهـا مـا

يلي:

ملق ــداها  ،وي ــتم التحقي ــع ب الش ــكاوى املقدم ــة ب امليع ــاد  ،ويرف ــن
والعمرة للنظر في ويعتمد القرار من رئيس اللجنة أو من
اثنيا( :ابب احلج)

حمل .

 -1أن ملكــون صــاحلة لالســتعما مبوجــب شــهادة مــن اإلدارة العامــة

مادة ()14

 -2أن ملكون كالـة جيـدة وال يةيـد عمرهـا عـن عشـر سـنوا ابلنسـتة

 -1أن طــر بررتتت ـ ملســيري محلت ـ ســنواي إلدارة شــئون احلــج والعمــرة

 -3أن ملكون مكي ة ذا مقاعد مر ة مل لها عن بعضها مسافة افية

الئحة األسعار ومقـرا احلملـة وقائمـة ا ـدما والعقـود الـ ،أبرمـت

للمرور بعد فح ها فنياً من جهة اال ت اص.

لرحال احلج وعشرين سنة ابلنستة لرحال العمرة.

وملتناسب مقاعدها من عدد احلجاج كي يتوفر مقعد لك حاج أو معتمر
من ملرك مقعد ا على األق لك عشرين را تا بك سيارة.

على املر ص ل أو امل وهت أن:

ــال املواعيــد الــ ،حتــددها اللجنــة العليــا للحــج والعمــرة مرفقــا ب ـ

ب هذا الشنن ومللتةم اإلدارة بسريتها.

 -2يضــن الئحــة األســعار املعتمــدة ب مكــان ابرز ب مقـرا احلملــة

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
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ويلتةم هبا  ،وال جيوز زايدة هـذه األسـعار نال بعـد ملقـدمي مـ را ملوافـع

ب

 -3يعلن ب مكان ابرز مبقرا محلت عن مسار محلت .

 -6عامـ علــى األقـ لكـ عشــرة حجــاج لتنظيــف الغــر واملمـرا

عليها اللجنة.

ال املوعد الذى حتدده.

 -5سائع لك مر تة وملوفري سائع بدي عند احلاجة.

 -4يلتةم ابل مليب والتنظيم واألمـن والسـالمة والنظافـة التامـة ملقـرا

واألعما األ رى علـى أن يكـون لديـ شـهادة صـحية حديثـة معتمـدة

 -5يرشك مندواب أو أ ثر عن احلملة يعتمد ملرشيح مـن ندارة شـئون

األمراهت املعدية ملست رج لذا املوسم .

 -6طــر ندارة شــئون احلــج والعمــرة ب امليعــاد الــذى حتــدده لــذلك

جيوز ملكلي هم اعما أ رى.

احلملة وب املشاعر وأما ن السكن .
احلج والعمرة ال املواعيد املقررة.

قت س ر جلنة فحص مسا ن احلجاج بتيان عن مسار محلت واملسا ن
ال ،استنجرها ب

مـن مكـة واملدينـة السـت دام احلجـاج .ومل ـدن

اللجنة املذ ورة علـى عقـود نجيـار مللـك املسـا ن بعـد معاينتهـا والتن ـد

مـن ملــوافر الشــروط فيهـا  ،وملضــن مل ــقا علــى ـ رترفــة مكتــواب عليـ

رقمها والطابع الذى ملقن في وعدد احلجاج املسموح إبقامتهم فيها.

من وزارة ال حة بدولة الكويت أو اململكة العربية السعودية خبلوه من

 -7عــدد ــا مــن العمــا والعــامال
 -8مندوب
 -9ملرملــد

ــوا لــدورا امليــاه وال

ص إلهناء نجراءا الس ر حلجاج اجلو.

ـ فئــة مــن فئــا عمــا ا ــدما زاي مناســتا اصــا هبــم

يــد علــى طتيعــة عمـ
مراعــاة النظافــة الش

ـ مــنهم  ،وأن يكــون الــةى نظي ــا دائمــا مــن

ــية للعام ـ  ،وعلــى العمــا املالمس ـ للمــواد

الغذائية واألطعمة استعما

و بالستيك ش افة ونظي ة.

 -7ــافظ عل ــى وج ــود املل ــع س ــالف اإلش ــارة عل ــى الغ ــر دون

 -ولرئيس اللجنـة العليـا للحـج والعمـرة أو رئـيس بعثـة احلـج الكويتيـة

من رئيس بعثة احلج .

ص ــاحب احلمل ــة ابس ــتتعاد أ م ــن اإلداريـ ـ أو العم ــا املـ ـرافق لـ ـ

شــطب أو ملغيــري أمــا ن ا ــدما أو أعــداد احلجــاج نال مبوافقــة طيــة

أو انئتـ أو مــدير ندارة شــئون احلــج والعمــرة حســب األحــوا أن يلــةم

 -8يتواجد هو أو مندوب املعتمد لـدى ندارة شـئون احلـج والعمـرة ب

واستتدال آب ر جديـد  ،سـواء ـان ذلـك دا ـ الكويـت أو ابململكـة

 -9يقدم ما يثتت اجتيازه أو أحـد اإلداريـ املـرافق للحملـة الـدورة

مادة ( ) 16

املنافذ املعتمدة إلهناء معامال حجاج احلملة.

ال ،ملقيمها اإلدارة العامة لإلط اء أو الدفاع املد .

العربية السعودية.

الشروط الواجب ملوافرها ب نسكان احلجاج مبكة واملدينة :

 -10يسلم بعثة احلج الكويتية مبقرها ب مكة املكرمة واملدينة املنورة

على املر ص ل أو امل وهت قت وصو احلملـة بوقـت مناسـب نعـداد

ـص حلملتـ ب أرهت مـىن

احلجــة هــو املوعــد النهــائي ال تمــا مجيــن التجهي ـةا النهائيــة للتنايــة

ن طارا بتاريخ وصو محلت

ال  24ساعة من الوصو .

 -11يرس مندواب عنـ السـتالم املوقـن امل
وعرفا

ال املوعد احملدد من قت بعثة احلج الكويتية.

 -12يعيــد احل ــاج ال ــذى ال ي ــتمكن م ــن اس ــتكما السـ ـ ر نىل موق ــن
نقامت ابلكويت وملسوية مستحقامل طتقا للعقد امل م مع .
مادة ()15

الشروط الواجب ملوافرها ب األفراد والعما :

عل ــى امل ــر ص لـ ـ أو امل ــوهت أن ي ــوفر الع ــدد املناس ــب م ــن األفـ ـراد
الالزمـ لتنديــة ا ــدما الالزمــة للحملــة دون ن ــال مبســئوليت عــن

أعماهلم ومل رفانم وذلك على النحو التان:

وجتهيــة املتــا ومجيــن ا ــدما علــى أن يكــون اليــوم األو مــن ذ

كيـ ـ يك ــون س ــكن احلج ــاج ص ــاحلا لالس ــتعما ومر ــا ملت ــوافر فيـ ـ

الشروط التالية :

 -1أن يكــون املوقــن وفــع املنــاطع الــ ،حتــددها اللجنــة العليــا للحــج
والعمرة  ،وأن يكون ال ندن م ن ا مـن اهليئـة العامـة للسـياحة وا اثر

السعودية  ،وأال يةيد عمر العمارة السكنية عـن  15سـنة  -مـا مل يـتم

جتديـ ــدها  -وم ـ ــرح مـ ــن ندارة الـ ــدفاع املـ ــد إبسـ ــكان احلجـ ــاج أو

املعتمرين هبا .

 -2أن توى السكن على افة املستلةما املناستة ال ،ملك

راحة

 -1عــدد ــا مــن املشــرف حتــدده وملوافــع علي ـ ندارة شــئون احلــج

احلجاج من أسرة وفرش وشراشف ووسادا وسـجاد مـن ملـوفري ةانـة

 -2ش ـ ص أو أ ثــر ب مقــر ســكن احلجــاج لالســتقتا علــى م ــدار

ويتم ملوزين األسرة بشك مناسب كي ملتقى مسـاحة افيـة للممـرا

 -3مرشــد ديــين ملرشــح وزارة األوقــا والشــئون اإلســالمية أو ملوافــع عليـ

 -3أن ملك ــون ـ ـ بناي ــة مكي ــة وم ــةودة ابملي ــاه والكه ــرابء واملـ ـراوح

 -4الكــادر ال ــحي الــذ ملقــرره وزارة ال ــحة بع ـد موافقــة اللجنــة

من نبرام عقد صيانة سنو هلـا ،وأن ملكـون صـحية ومقسـمة نىل رتـر

والعمرة ملكون مهمتهم أتم وسائ الراحة والسالمة للحجاج.

الساعة وختطر بعثة احلج امسائهم.

بعد ن طارها ب ب املوعد الذى حتدده ندارة شئون احلج والعمرة.

العليا للحج والعمرة و طر صاحب احلملة ندارة شئون احلـج والعمـرة

مالبس وما نىل ذلك  ،وأن ال يقـ حجـم السـرير عـن 90x190سـم
لسهولة حر ة احلجاج والت ةين ورتري ذلك .

واهلواملف وم اعد هرابئية عدد  2على األق مشـيدة بطريقـة حديثـة
سكنية وعدد مناسب مـن دورا امليـاه واحلمامـا بنسـتة ال ملقـ عـن
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الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
 5 : 1من عدد احلجاج .

 -4أن يتناســب الســكن مــن العــدد امل ــرح ل ـ مــن االلت ـةام ابلنظافــة
املس ــتمرة للغ ــر واملمـ ـرا واملط ــابخ ودورا املي ــاه ومجي ــن املراف ــع،

وجيوز خت يص دور ام للعائال .
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-2ولن جدو ملواعيد الوجتا ب مكان ابرز ويتلغ هبا احلجاج .

 -3ولــن الشــا والقهــوة واحلليــب وامليــاه املعدنيــة للشــرب وع ــري
ال وا واملشرواب الغازية ب

دور.

اثلثا ( :ابب العمرة )

 -5أن يض ــن الفت ــة ت ــرية عل ــى واجه ــة املت ــىن مق ــاس ( 2م 3 xم )

مادة ( ) 19

 -6أن يوفر عيادة طتيـة أو أ ثـر وفـع مـا ملقـرره اللجنـة امل ت ـة وأن

 -1يتقــدم بطلــب ملســيري رحالملـ إلدارة شــئون احلــج والعمــرة ــال

ال حة من حي موقعها وجتهيةانـا وذلـك ب موعـد ال يتجـاوز اليـوم

األسعار ومقرا متاشرة نشاط وقائمة ا دما والعقـود الـ ،أبرمـت

مكتوب عليها دولة الكويت واسم احلملة .

ملكون ـ عيـادة للعـالج الطـيب مسـتكملة للشـروط الـ ،ملضـعها وزارة

األو من شهر ذ احلجة .

 -7أن ي ــوفر مي ــة افي ــة م ــن املي ــاه الالزم ــة لالس ــت دام الش

وللنظافة ولغري ذلك من األرتراهت .

ــي

 -8أن ال يتم التمييـة بـ احلجـاج ب املتـىن الواحـد سـواء مـن حيـ

جيب على املر ص ل بتسيري رحال عمرة أن:

املواعيــد الــ ،حتــددها اللجنــة العليــا للحــج والعمــرة مرفقــا ب ـ الئحــة
ب هذا الشنن ومللتةم اإلدارة بسريتها.

 -2يضــن الئحــة األســعار ورقــم ال ــيص ب مكــان ابرز ب مقــر أو
مقرا متاشرة نشاط وب نعالانمل التجارية.

 -3يرشك مندواب أو أ ثر لكـ رحلـة يعتمـد ا تيـاره مـن ندارة شـئون

ا دما أو امل روشا أو الطعام ما مل يستق بعض احلجاج بغرفة أو

احلج والعمرة ال املواعيد املقررة.

وجيوز لرئيس اللجنة امل ت ة ب حص املسا ن أن يسمك للمر ص ل

املدينــة املنــورة وارقــام هوامل هــا ومجيــن التيــاان واملعلومــا الالزمــة،

أ ثر .

إبسكان احلجاج جبوار املسجد احلرام .

مادة ( )17

 -4يــةود املعتمــرين ابســم وعنــوان مقــر الســكن ب مكــة املكرم ـة وب
ومبع ــم لليــد يضــم التيــاان الســابقة ابإللــافة نىل رقــم اجلــواز والــرقم

املوحد وما قد يشكوه املعتمر من أمراهت.

الشــروط الواجــب ملوافرهــا ب نســكان احلجــاج ابملشــاعر (مــىن وعرف ـ

 -5يتواجد هو أو امل وهت أو مندوب املعتمد لـدى ندارة شـئون احلـج

يلتـ ــةم صـ ــاحب احلملـ ــة بتـ ــوفري وسـ ــائ الراحـ ــة املناسـ ــتة للحجـ ــاج ب

 -6يوفر لك رحلة مشرفا أو أ ثر من قيام الرحلة حر عودنا للكويت.

 -1أن يشيد امل يم خبيام مضادة للحريع .

ملكــون صــاحلة لالســتعما مبوجــب شــهادة مــن اإلدارة العامــة للمــرور بعــد

ومةدل ة) :

املشاعر املقدسة وعلى األ ص ما يلي:

 -2أن يةود ا يام مب روشا مناستة وكالة جيدة.

والعمرة ب املنافذ املعتمدة إلهناء معامال املعتمرين.

 -7يــةود محلت ـ بســيارا ر ــوب ملرافــع احلملــة ب حتر انــا ويش ـ ط أن
فح ها فنيا وكالة جيدة وال يةيد عمرها عن عشرين عاما.

 -3أن يكون امل يم جمهةا ابلتكييف كي ملكون ال ودة مناستة.

 -8يلتةم ابل مليب والتنظيم واألمن والسالمة ومسار الرحلـة والنظافـة

 -5أن يلتـ ــةم ابلتعليم ــا ال ـــادرة مـ ــن وزارة احلـــج واإلدارة العامـ ــة

 -9يــوفر الســكن املالئــم للمعتمــرين ب ال نــادن املر ــة والشــقع

 -6أن جيهة موقعا مالئما للمتيت ب مةدل ة.

الســـعودية ورتـــري ذلـ ــك مـ ــن ا ــدما الـ ــ ،تارهـ ــا املعتمـــر حسـ ــب

 -4أن يضن الفتة ابسم احلملة على مد

املوقن امل

ص.

للدفاع املد ابململكة العربية السعودية.

 -7أن يقدم دما التغذية واملياه واملشرواب املناستة.
الشروط الواجب ملوافرها ب املن

مادة ( ) 18

واملشرب :

علــى املــر ص لـ أو امل ــوهت ملقــدمي دــال وجتــا طعــام ملكــون افيــة

ومتنوعة حلجاج احلملة طوا رحلة احلج يوميا و ال رحلـ ،الـذهاب
والعودة من مراعاة الطهي اجليـد والنظافـة التامـة ومراعـاة ملـوفري الطعـام

املناسب للحاال املرلية الطارئة واملةمنة وااللتةام مبا يلي:

التامة ملقرا احلملة وب املشاعر وأما ن السكن.

امل روشـ ــة املـ ــر ص هلـ ــا مـ ــن اجلهـ ــا امل ت ـ ــة ب اململكـ ــة العربيـ ــة

املستوى املت ع علي .

 -10يعيــد املعتمــر الــذى ال يــتمكن مــن اســتكما الس ـ ر نىل موقــن
نقامت ابلكويت وملسوية مستحقامل طتقا للعقد امل م مع .
رابعاً  ( :ابب اللجنة العليا للحج والعمرة)
مادة ( ) 20

ختتص اللجنة العليا للحج والعمرة اب

:

 -1نصــدار الق ـرارا وحتديــد القواعــد الالزمــة لتن يــذ هــذه الالئحــة

 -1نلــافة الشــا والقهــوة واحلليــب وامليــاه املعدنيــة للشــرب وع ــري

والنظر ب أ أمور طارئة ملتعلع بتطتيقانا.

بنظام بوفي م توح ما مل يت ع احلاج على رتري ذلك.

للشروط والضوابط واإلجراءا املقررة هبذه الالئحة.

ال وا واملشرواب الغازية مـن ـ وجتـة طعـام ويلـةم ملقـدمي الوجتـا

 -2نصــدار ملـ ـرا يص مح ــال ملس ــيري حــج أو عم ــرة أو المه ــا وفق ــا

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
 -3التت ب الطلتا املقدمة نليها بتسيري محـال حـج أو عمـرة أو

المها  ،وجيوز للجنة أن مل ـوهت ندارة شـئون احلـج والعمـرة ابلتـت ب

طلتا ملسيري رحال عمرة .

 -4نع ــداد من ــوذج للعق ــد ال ــذى جي ــب أن يـ ـ م بـ ـ ص ــاحب احلمل ــة
واحلاج ومنوذج آ ر لعقد املعتمر يتضمنان التةاما وحقون وواجتا

منهما جتاه ا ر  ،وجيوز أن يتضمن العقد شروطا أ رى دون أن

ملق املةااي عما ورد ب هذين النموذج .

23
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 -6نشهار اإلفالس.

وعلـ ــى ندارة شـ ــئون احلـــج والعمـ ــرة التنسـ ــيع مـ ــن اجلهـ ــا والسـ ــلطا

امل ت ة لتتاد املعلوما واملستندا ب هذا الشنن.
مادة ( ) 22

يــتم حتديــد أعــداد املعتمــرين  ،و ــذا أعــداد احلجــاج للحمــال املر ــة

رتري املوقوفة الـ ،قـدمت طلتـا بتسـيري محلـة حـج ـال املواعيـد املقـررة

واستوفت افة الشروط واإلجراءا  ،وذلك وفع احل ة املقررة حلجاج

 -5ولن الئحة اس شادي ابمل ال ا والعقـواب والغرامـا املقـررة

دولـ ــة الكويـ ــت واملعتمـ ــدة مـ ــن وزارة احلـ ــج السـ ــعودية ابلتسـ ــاو ب ـ ـ

 -6ملشـ ــكي جلن ـ ــة م ـ ــن ب ـ ـ العـ ــامل إبدارة ش ـ ــئون احل ـ ــج والعم ـ ــرة

وفقــا لضــوابط ملضــعها علــى أن يكــون لــمن األعــداد املقــررة لكـ محلــة

بالرتــا ندارة احلــج والعمــرة شــكاوى احلجــاج أو املعتمــرين والتحقيــع

والعم ــرة والك ــادر الط ــيب ال ــذى ملق ــرره وزارة ال ــحة  ،وللجن ــة مل ــنيف

لك منها.

واملنتدب ل رن بعثة احلج وأحد املستشارين القانوني ابلوزارة ل حص

فيها .

 -7ملوقين اجلـةاءا عـن امل ال ـا الـ ،ملقـن ابمل ال ـة ألحكـام هـذه
الالئحــة بعــد مســاع أقــوا صــاحب احلملــة أو بعــد ن طــاره وختل ـ عــن

احلضور بدون عذر مقتو وذلك ا ت اء بتقارير امل ت ـ بتعثـة احلـج
الكويتية وندارة شئون احلج والعمرة  ،وملطتع اللجنة اجلةاءا الـواردة

ب املــادة الســابعة مــن القــانون رقــم  1لســنة  2015بتنظــيم محــال

احلج والعمرة وهي :

أ -اإلنذار.

ب -ملسيي

أو بعض قيمة الضمان املقدم من املر ص ل .

 -رد املتالغ ال ،ح

ملقدا

عليها صاحب احلملة من احلاج حـا عـدم

دمة معينة مت ع عليها أو التق ري فيها.

 -وقف ال يص ملدة ال ملةيد على دال سنوا .

ج -نلغاء ال يص ب ة دائمة.

وجيوز ملن وقن عليـ اجلـةاء أن يـتظلم منـ وفقـا للقواعـد العامـة املقـررة

ب هذا الشنن.

وملورد املتالغ املسيلة لإليرادا العامة لوزارة االوقا والشئون االسالمية.
مادة ( ) 21

مــا ختــتص اللجنــة العليــا للحــج والعمــرة إبلغــاء ال ــيص أو االمتنــاع

عن جتديده ب احلاال ا ملية:

 -1فقدان اجلنسية الكويتية.

 -2اإللرار بسمعة دولة الكويت  ،أو ارملكاب خمال ا جسيمة

لألنظمة والتعليمـ ـ ـا ب اململكة الـ ــعربية السع ــوديـ ــة فيم ــا يتعلـ ــع بشئون

احلج أو العمرة.

 -3ملكرار املغاالة أو التالعب ب األسعار.

احلمال بعد استقطاع احل ة الـ ،ملقررهـا اللجنـة العليـا للحـج والعمـرة

صاحب احلملة أو امل وهت واملرشد الديين املعتمد من ندارة شئون احلـج

محال احلج نىل فئا وفع الدراسا والتعاميم املقدمة هلا هبذا الشنن.
امساً( :ابب بعثة احلج الكويتية)
مادة ( ) 23

ملشــر بعثــة احلــج الكويتيــة علــى حجــاج دولــة الكويــت واملــر ص هلــم

بتسيري محـال حـج  ،وملقـوم بتـذلي مجيـن ال ـعواب الـ ،ملـواجههم ب
اململكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية ـ ــال موسـ ــم احلـ ــج  ،وهلـ ــا التواص ـ ـ مـ ــن
الس ــلطا ب اململك ــة العربي ــة الس ــعودية ب ه ــذا الش ــنن ومتابع ــة أداء

مسسس ــة الطواف ــة املش ــرفة عل ــى مقـ ـرا التعث ــة واحلم ــال الكويتي ــة ب
املشاعر املقدسة  ،وهلا عقد لقاءا ملشاورية وزايرا دنائية من التعثا

الرمسيـة للــدو األ ــرى مبــا قــع التعــاون املشـ ك ويــسدى لرفــن مســتوى
أداء التعثة  ،وملرفن التعثة للجها امل ت ة التقارير الالزمة حو موسم

احلـج مبـا ويـ مـن اجيابيــا وسـلتيا ومق حـا مبــا يك ـ ملطــوير أداء
التعثة واجناح مواسم احلج مبا يليع بسمعة دولة الكويت .
مادة ( ) 24

يكــون رئــيس اللجنــة العليــا للحــج والعمــرة رئيســا لتعثــة احلــج  ،وانئــب

رئــيس اللجن ــة انئتــا ل ــرئيس التعث ــة  ،وملشــك التعث ــة م ــن فــرن ـ ـ م ــن

وزارا األوق ـ ـ ــا والش ـ ـ ــئون اإلس ـ ـ ــالمية  ،وال ـ ـ ــحة  ،والدا ليــ ـ ــة ،
واإلعالم ،وا ارجية  ،واإلدارة العامـة لإلط ـاء  ،واهليئـة العامـة للشـتاب

والرايلة  ،وللجنة العليا للحج والعمـرة نلـافة مـا ملـراه مناسـتا مـن فـرن

من اجلها األ رى  ،وي در قرار ملشكي

فريع من رئيس التعثة أو

من ي ول بعد ملرشيك أعضائها من اجلها املعنية  ،وملتتـن مجيـن ال ـرن
رئــيس التعثــة وملقــدم ملقاريرهــا نلي ـ أو ملــن ي ول ـ عقــب انتهــاء موســم

احلج.

مادة ( ) 25

 -4صــدور حكــم قضــائي هنــائي ابحلرمــان مــن ملســيري محلــة حــج مــا مل يكــن

ملكــون مجيــن املراســال ا اصــة بتعثــة احلــج دا ـ الكويــت و ارجهــا

 -5فقد األهلية ل احب ملر يص الشر ة ال ردية.

 -1ملشكي اللجان الدا لية للتعثة حسب مقتضيا م لحة العم .

احلرمان مسقتا وانقضت املدة احملددة ابحلكم.

ابسم رئيس التعثة أو انئت  ،ولرئيس التعثة أو من ي ول :
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 -2ولــن الشــروط والضــوابط املتعلقــة ابلعقــود واملناق ــا ا اصــة

ابلكادر الطيب الذى ملرشح وزارة ال حة.

ابلتعثــة  ،وملكلي ــف مــن يل ــةم لدراس ــة العطــاءا ا اص ــة ابملناق ــا

 -8اعتم ــاد ملرش ــيك املرش ــد ال ــديين املرش ــك م ــن ص ــاحب احلمل ــة أو

وملرسيتها ابلتنسيع من ندارة الشئون املالية ب وزارة األوقا .

امل وهت أو ا تيار أحد املرشدين الديني ممن ملرشحهم وزارة األوقا

 -3ملوقيــن العقــود واملناق ــا ا اصــة ابلتعثــة بعــد التــت فيهــا وبعــد

والشئون اإلسالمية.

احل و على مل ويضا املوافقا الالزمة.

 -9التنســيع مــن اجلهــا والســلطا ذا ال ــلة بشــنن ملطتيــع القــانون

 -4حتديد امليةانية ا اصة ابلتعثة من احلساب العام للوزارة.

والئحت التن يذية و اصة ما ورد ابملادة  21من هذه الالئحة.

 -5اعتم ــاد أوام ــر ال ــر امل ــان وحتدي ــد مت ــالغ الس ــلف والنث ــراي

 -10مللقي شكاوى احلجاج أو املعتمرين دا ـ الكويـت قتـ السـ ر

وأوج صرفها وفع احتياجا جلان التعثة دا

و ارج الكويت.

سادساً  ( :ابب ندارة شئون احلج والعمرة)

 -11ما ملكلف بـ اإلدارة مـن اعمـا ا ـرى مـن بعثـة احلـج الكويتيـة

مادة ( ) 26

أو اللجنة العليا للحج والعمرة أو وزير األوقا والشئون اإلسالمية.

ختتص ندارة شئون احلج والعمرة بوزارة االوقا والشئون االسالمية
اب

ألداء املناسك و ال شهر من اتريخ عودة احلاج أو املعتمر للكويت

:

مادة ( ) 27
دد وزير األوقا والشئون اإلسالمية بقرار منـ مـوف ي ندارة شـئون

 -1ملطتيــع أحكــام هــذه الالئحــة ومــا ي ــدر عــن اللجنــة العليــا للحــج

احل ــج والعم ــرة ال ــذين يتق ــرر م ــنحهم س ــلطة الض ــتطية القض ــائية وفق ــا

والعمرة من قرارا وقواعد.

لإلجـ ـراءا العام ــة املق ــررة  ،وذل ــك بش ــنن م ــا يرملك ــب م ــن خمال ــا

 -2نجراء الت تيش الـدور وامل ـاجئ علـى مقـرا احلمـال وفحـص

ألحكــام القــانون رقــم  1لســنة  2015بتنظــيم محــال احلــج والعمــرة،

ش ــكاوى احلج ــاج واملعتم ــرين واحالتهـ ــا للجن ــة املش ــار اليه ــا ابل قـ ــرة

أو ألحكام هذه الالئحة  ،أو للقرارا ال ادرة ب هذا الشنن  ،وهلـم

الســابعة مــن املــادة ( )20مــن هــذه الالئحــة أو عرلــها علــى اللجنــة

حترير احملالر الالزمة لذلك ونحالتها جلهة التحقيع .

العليا للحج والعمرة لتقرير ابختاذ الالزم بشنهنا.

مادة ( ) 28

 -3نعداد الدراسا واألكا الالزمة وعـرهت ملوصـيانا علـى اللجنـة

إلدارة شئون احلج والعمـرة ملكليـف أحـد موف يهـا أو أ ثـر للسـ ر نىل

العليا للحج والعمرة.

مكــة املكرمــة أدنــاء مواســم العمــرة ملتابعــة رحــال العمــرة واملعتمــرين
افة ال عواب ال،

 -4مللقي طلتا اإلعالن عن محال حج أو عمرة والتت فيها.

ومللقى شكواهم والعم على ازالة استاهبا وملذلي

 -5مللقي ن طارا رارتيب ملسـيري محـال احلـج سـنواي ـال املواعيـد

ملع ل ــهم مب ــا يض ــمن س ــالمة وراح ــة املعتم ــرين عل ــى ان يق ــدم ملقريـ ـرا

الـ ،حتــددها اللجنــة العليــا للحــج والعمــرة لعرلــها علــى اللجنــة العليــا

اعمال لإلدارة عقب عودمل .

للحج والعمرة.

 -يعم هبذا القرار من اتريخ صدوره وينشر ب اجلريدة الرمسية ويلغى

 -6مللقــي طلت ــا امل ــر ص هل ــم أو امل ولــ بتس ــيري رح ــال عم ــرة

ما يتعارهت مع من القرارا السابقة.

ــال املواعيــد الــ ،حتــددها اللجنــة العليــا لعرل ـها علــى اللجنــة  ،أو

وزير العد

التــت ب الطلتــا املقدمــة نليهــا بتســيري رحــال عمــرة حــا مل ويضــها

ووزير األوقا والشئون اإلسالمية
يعقوب عتداحملسن ال انن

من اللجنة العليا للحج والعمرة.
 -7مللقـي ن طــارا احلمــال مبقـرا متاشـرة نشــاطها والتعــديال الــ،
ملط ـ ـرأ عليهـ ــا  ،و شـ ــو أمسـ ــاء احلجـ ــاج واملعتم ـ ـرين وجنسـ ــيانم وأرقـ ــام
هــوامل هم و ــط ســري الرحلــة واتريــخ الس ـ ر والعــودة والعقــود امل مــة ب ـ
املــر ص ل ـ واحلجــاج أو املعتم ـرين  ،وبيــان مســار احلملــة واملســا ن الــ،
اسـ ــتنجرها ب ـ ـ مـ ــن مكـ ــة واملدينـ ــة السـ ــت دام احلجـ ــاج ،واال طـ ــار

صدر ب  12 :مجادى ا رة  1437ه
املوافـ ــع  21 :مارس  2016م
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قرار وزار رقم ( )147لعام 2016م

وزير التجارة وال ناعة:
بعد االطالع:

 -على القانون رقم  1979/10املعد ابلقانون رقـم 2013/117

بشــنن اإلش ـرا علــى االجتــار ب الســلن وا ــدما واألعمــا احلرفيــة

بعد االطالع:

وحتديد أسعار بعضـها والئحتـ التن يذيـة ال ـادرة ابلقـرار الـوزار رقـم

 عل ـ ـ ـ ــى الق ـ ـ ـ ــانون رق ـ ـ ـ ــم  1979/10املع ـ ـ ـ ــد ابلق ـ ـ ـ ــانون رق ـ ـ ـ ــم 2013/117بشـ ــنن اإلش ـ ـرا علـ ــى االجتـ ــار ب الســـلن وا ـــدما
واألعمــا احلرفيــة وحتديــد أســعار بعضــها والئحت ـ التن يذيــة ال ــادرة
ابلقرار الوزار رقم . 2014/216

. 2014/216

 وعلــى القــانون رقــم  2014/39بشــنن محايــة املســتهلك والئحت ـالتن يذية ال ادرة ابلقرار الوزار رقم .2015/27
وبناء على مقتضيا امل لحة العامة.
 ًق ـ ـ ـ ــرر

مادة أوىل

 وعلى القـانون رقـم  2014/39بشـنن محايـة املسـتهلك والئحتـالتن يذية ال ادرة ابلقرار الوزار رقم .2015/27
وبناء على مقتضيا امل لحة العامة.
ً
ق ـ ـ ـ ــرر
مادة أوىل

حتدد أسعار دما ملوصي الطلتا من املطاعم وفقاً لل ئـا املتينـة
فيما بعد:
ا دمة

فئة السعر

التوصي ب دائرة منطقة املطعم

¼ دينار

التوصي على ارج منطقة املطعم

½ دينار

جتمد أسعار السلن وا دما واألعما احلرفيـة السـارية وقـت صـدور

وب اف ـ ــة األح ـ ــوا ال جي ـ ــوز ف ـ ــرهت ح ـ ــد أدر لقيم ـ ــة الوجت ـ ــا أو

هذا القرار.

السندويتشا ألداء ا دمة .
مادة اثنية

مادة اثنية
يعد ارمل اعاً م طنعاً لألسـعار أيـة زايدة ب األسـعار ـال فـ ة سـراين
هذا القرار دون نذن أو موافقة من الوزارة .

مللتــةم افــة املطــاعم ابألســعار املتينــة ابملــادة الســابقة مــا مل يكــن ســعرها
متضــمناً ب ســعر الوجتــا مولــوع التوصــي أو انــت ا دمــة جمانيــة
وفقاً لإلعالان ال ادرة عن املطعم .

مادة اثلثة

مادة اثلثة

ملت ــذ اإلجـ ـراءا والت ــدابري وملطت ــع العق ــواب املق ــررة ابلق ــانون رق ــم

ملت ــذ اإلجـ ـراءا والت ــدابري وملطت ــع العق ــواب املق ــررة ابلق ــانون رق ــم

 1979/10وملعديالمل لد

من الف هذا القرار .
مادة رابعة

يسر هذا القرار من اتريخ صدوره ،وينشر ب اجلريدة الرمسية ،وعلـى
افة اجلها –

فيما

– ملن يذه .

 1979/10وملعديالمل لد

مادة رابعة
يعم هبذا القرار من اتريخ صدوره وينشر ابجلريدة الرمسية وعلى مجين
اجلها  -امل ت ة-

فيما

صدر ب  3 :رجب  1437ه
املوافع  10 :ابري 2016م

– ملن يذه .
وزير التـجارة وال نـاعة

وزير التـجارة وال نـاعة
د .يوسف حممد العـلي

من الف هذا القرار .

د .يوسف حممد العـلي
صدر ب  3 :رجب  1437ه
املوافع 10 :ابري  2016م

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون

وزارة الدا لية
قرار وزار رقم 1295لسنة 2016
بشنن  :معاملـة ق ـر
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وزارة الشئون االجتماعية والعم
قرار وزار رقم (/41أ) لسنة 2016
بشنن ح مجعية االستشاري اإلداري
وزير الشئون االجتماعية والعم :
 -بعـ ــد االطـ ــالع علـ ــى القـ ــانون رقـ ــم ( )24لسـ ــنة  1962ب شـ ــنن

انئب رئيس جملس الوزراء ووزير الدا لية
 بعد االطالع على املرسوم األمريى رقم  59/15بقانون اجلنسيةالكويتية والقوان املعدلة ل .

األندية ومجعيا الن ن العام وملعديالمل .
 وعل ـ ـ ــى املرس ـ ـ ــوم ال ـ ـ ــادر بت ـ ـ ــاريخ 1979/1/7بش ـ ـ ــنن حتدي ـ ـ ــدا ت اصا وزارة الشئون االجتماعية والعم .

 -وعلى تاب اإلدارة العامة للجنسية وواثئع الس ر الكويتية رقم

 -وعلــى الق ـرار الــوزار رقــم ( )93لســنة  1993بشــنن اســتحدا

 4739املسرخ  2016/3/14ومرفقامل .

ندارة اجلمعيا األهلية واال ت اصا املناطة هبا.
 -وعلـ ــى الق ـ ـرار الـ ــوزار رقـ ــم ( )92لسـ ــنة  2005بشـ ــهر مجعيـ ــة

 -وبناء على عرهت و ي الوزارة .

االستشاري اإلداري .

قـ ـ ـ ــرر

 -وعلى مذ رة قطاع التنمية االجتماعية املسر ة ب .2016/1/14

مادة ()1
يعام القاصران ا

 -وعلـ ــى مـ ــذ رة قطـ ــاع الشـ ــئون القانونيـ ــة بشـ ــنن خمال ـ ــا مجعيـ ــة

أمسامها أبناء املواطنة/ندى عتداحلميد علي حممد

الذيب  -أرملة املرحوم/بدر حممد عتدالواحد الثويين – سعود
اجلنسية  -معاملة الكويتي حل بلورتهما سن الرشد وهـما:
 -1انصر بدر حممد عتدالواحد الثويين مواليد الكويت ب

 وبناء على ما ملقتضي امل لحة العامة .ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر
م ـ ــادة ()1
ح ـ ـ مجـعيـ ــة االستش ــاري اإلداريي ـ ــن.
مــادة ()2

1998/9/27م.
 -2شيماء بدر حممد عتدالواحد الثويين مواليد الكويت ب
2005/10/1م.

متهيدا لتحديد اجلهة ال ،ملسو نليها األموا .
يُعم هبذا القرار اعتتارا مـن اتريـخ صـدوره وينشـر ب اجلريـدة الرمسيـة،

على من يعنيهم األمر ملن يذ هذا القرار ويعم ب اعتتاراً من اتريخ

وعلى جها اال ت اص العلم وملن يذ ما جاء في .
وزير الشئون االجتماعية والعم

نشره ابجلريدة الرمسية .
نـائـب رئيـس جملـس ال ــوزراء
ووزي ـ ـ ـ ـ ــر الدا لي ـ ـ ـ ـ ــة

حممــد ال ــد احلمـ ــد ال تـ ـ ــاح
صدر ب 27:مجادى ا رة 1437ه

ملسو أموا اجلمعية بعد مل يتها نىل وزارة الشئون االجتماعية والعم
مــادة ()3

مادة ()2

املوافع  5:ابري 2016م

االستشاري اإلداري .

ووزير الدولة لشئون الت طيط والتنمية
هند صتيك براك ال تيك

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
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وزارة املالية

قرار ندار رقم ( /1606أ ) لسنة 2016

قرار وزار رقم ( )29لسنة 2016

بشنن نلغاء ملر يص دار حضانة اصة لألط ا (  26ف اير )

بشنن قيد مكاملب التدقيع ب السج ا اص بقانون

و ي الشئون االجتماعية والعم

امل اقية ال املكا

 بعد االطالع على املرسوم ال ادر بتاريخ  1979/1/7بشننحتديد ا ت اصا وزارة الشئون االجتماعية والعم .
 وعلى القانون رقم ( )22لسنة  2014بشنن دور احلضانة ا اصةوالالئحة التن يذية ل .

ب دولة الكويت لدى وزارة املالية

انئب رئيس جملس الوزراء وزير املالية ،،،

 بعد االطالع على املرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  1981ب شـننمةاولة مهنة مراقتة احلسااب والقرارا ال ادرة ن اذا ألحكام .

 -وق ـ ـ ـرار جملـ ـ ــس الـ ـ ــوزراء رقـ ـ ــم ( )1062ب اجتماع ـ ـ ـ رقـ ـ ــم -2

 وعلى القرار الوزار رقم (/32أ) لسنة  2016بشنن مل ويضو ي الوزارة .

 2014/35املنعقد بتاريخ  18أرتسطس  2014ابملوافقة على بـدء
امل اولا من اجلانب األمريكي بشنن قانون االمتثا الضرييب وح

اجلهــا املعنيــة للتعــاون مــن وزارة املاليــة لتــوفري التيــاان واملعلومــا

 وعلى مذ رة قطاع التنمية االجتماعية املسر ة ب . 2016/3/22 وعلى تاب وزارة الدا لية الوارد للوزارة بتاريخ 2016/3/27بشنن خمال ا دار حضانة ( 26ف اير) ب رعيها لقانون اإلقامة .
 وملا ملقتضي امل لحة العامة .ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر
م ـ ــادة ()1
نلغاء ملر يص رقم ( )92/70دار حضانة اصة لألط ا االسم
التجار (  26ف اير ) ال ادر بتاريخ . 2014/11/21
مـ ــادة ()2
نلغاء ملر يص رقم ( )372دار حضانة اصة لألط ا االسم
التجار (  26ف اير ) ال ادر بتاريخ .2014/10/12
مـ ــادة ()3
يُعم هبذا القرار اعتتارا" من اتريخ صدوره وينشر ب اجلريدة الرمسية
 ،وعلى جها اال ت اص العلم وملن يذ ما جاء في
و ي وزارة الشئون االجتماعية والعم
صدر ب  5:رجب  1437ه
املـ ـ ــوافع  12:أبري  2016م

ال ،ملطلتها.

وعلى االمل اقية املوقعة بتاريخ  29ابري  2015ب حكومة دولة الكويت
وحكومة الوالاي املتحدة األمريكية لتحس االمتثا الضرييب الدون وملطتيع

قانون االمتثا الضرييب للحسااب األجنتية "فاملكا".

 وعلــى الق ـرار الــوزار رقــم ( )63لســنة  2013وملعديالمل ـ بشــننملشكي اللجنة التنسيقية إلبرام امل اقية "ال املكا" ب وزارة املالية بدولة

الكويت ووزارة ا ةانة األمريكية.

 -وعلــى الق ـرار الــوزار رقــم ( )48لســنة  2015بشــنن التعليمــا

االس شادية األولية لتطتيع متطلتا قانون ال املكا ب دولة الكويت.

 وعلــى الق ـرار الــوزار رقــم ( )67لســنة 2015بشــنن نظــام قيــدمكاملــب التــدقيع ب الســج ا ــاص بقــانون امل اقيــة ال املكــا ب دولــة

الكويت.

 -وعلى ما انتهى نلي رأ اللجنة التنسيقية إلبرام امل اقية ال املكـا ب

حمضر االجتماع رقم ( )31بتاريخ  16مارس  2016بشـنن التـت ب
الطلتا املقدمة من مكاملب التدقيع للقيد ب سج ال املكا.

 وبناء على ما ملقتضي م لحة العم .قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر

مادة أوىل

ملس ــج مكامل ــب الت ــدقيع املرفق ــة هب ــذا القـ ـرار ابلس ــج ا ــاص لقي ــد

مكاملــب التــدقيع املعتمــدة لــدى وزارة املاليــة لغــرهت متطلتــا التقــارير
والشهادا ا اصة بقانون امل اقية ال املكا.
مادة اثنية

علــى مجيــن مكاملــب التــدقيع املعتمــدة ابلســج املشــار نلي ـ  ،خماطتــة

وزارة املالية  -اللجنة التنسيقية إلبـرام امل اقيـة ال املكـا -بكتـاب رمسـي
عند فقدها أل شرط من شروط التسجي .
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مادة اثلثة

اهليئة العامة للتيئة

يســتمر اعتمــاد مكاملــب التــدقيع املقيــدة ابلســج املشــار نليـ  ،مــا مل

يرد عليها أ ملغيري ابحلذ أو التعدي .
مادة رابعة :على املسئول

فيما

ملن يذ هذا القرار ويعم ب

من اتريخ صدوره وينشر ب اجلريدة الرمسية.

أنس الــد ال ال ــك

امل اقية ال املكا ب دولة الكويت مبوجب القرار الوزار رقم () لسنة

2016

التةين وشر اهم لتدقيع
1

احلسااب
RSM

2

العيتان والع يمي
وشر ائهم

E&Y

3

العنوان

رقم التل ون

شرن – شارع عتد

العةية محد ال قر –
برج الراية – 2

22961000

الدور 42-41
 قسيمة 3أ  -برجبيتك  -الدور

الشطي وشر اه لتدقيع
PWC

الراية  – 2الدور

4

الن ف وشر اه
BDO

22275777

شرن – شارع الد
الشهيد – الدور 6

22426999

5

 ،ي أ بورسلي
PKF

ابانسونيك – الدور

مكتب بيكر مليلي الكويت
6

Baker Tilly
international
جرانت دورنتون القطامي
والعيتان وشر ائهم

7

Grant thornton
International
limited

8

شرن – شارع عمر
الشوافا – مد

1887799

 – 5الدور 7

السون الكتري –
برج أ – الدور

اجلادر وشر اه

 -14برج

Russell

ابانسونيك – الدور
 -18مكتب 61

(الغراما ) الواردة ابملادة ( )4من القرار رقم ()2015/1
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر
مادة أوىل

( )2015/1املشار نلي  ،ويكون نص املادة التان:

"حتدد اللجنة امل ت ة طلب ال لك وحتدد الشروط واملواعيد

والتعويضا املطلوبة لقتو طلب ال لك ،وال يُقت الطلب نال بعد
قيام امل الف إبزالة افة آاثر امل ال ة ونعادة أتهي التيئة ،ودفن افة
ال املهلة احملددة".

مادة اثنية

يُنشر هذا القرار ابجلريدة الرمسية (الكويت اليوم) ،ويُعم ب من
اتريخ نشره ،ويُلغى نص يعارهت أحكام .
على مجين اإلدارا

واجلها

22443900/9

التاسن

راس بيدفورد بدر العتد

 وبناءً على قرار جملس اإلدارة ال ادر ب اجتماع رقم
( )2016/1املنعقد بتاريخ  ،2016/2/29إبلغاء لمة

مادة اثلثة

امل ت ة واملعنية -

ا ت اصها  -نعما مقتضاه وملطتيق .

شارع فهد السامل –

القتلة – قطع

bedford

22279340/22279330

3

بن ا طاب – جممن

ابلعدد رقم  1262بتاريخ .2015/11/15

التعويضا املطلوبة ،وذلك ل

القتلة – شارع فهد
السامل – برج

امل ال ا

التيئية ،املنشور ب اجلريدة الرمسية (الكويت اليوم)

مللغى لمة (والغراما ) الواردة بنص املادة ( )4من القرار رقم

24-23
بن الوليد – برج

 وعلى القرار رقم  2015/1بشنن نصدار الئحة ال لك ب

22955000/22452880

21-18
الشهداء – برج

ابلقانون رقم  99لسنة .2015

املشار نلي .

القتلة  -قطعة 10

شرن – شارع

احلسااب

املدير العام

 القانون رقم  42لسنة  2014بشنن محاية التيئة ،وملعديالمل

قائمة مكاملب التدقيع املعتمدة لدى وزارة املالية وا اصة بقانون

م

رئيس جملس اإلدارة

امل ال ا التيئية

بعد االطالع على:

املوافع 3ابري 2016م

اسم مكتب التدقيع

بتعدي نص املادة ( )4من القرار اإلدار رقم
( )2015/1بشنن نصدار الئحة ال لك ب

انئب رئيس جملس الوزراء وزير املالية
صدر ب 25:مجادى ا رة 1437ه

قـرار رقـم ( )2لـسـنة 2016

رئيس جملس اإلدارة
املدير العام

صدر ب 5 :رجب  1437هـ.

املوافع 12 :ابري  2016م.

22248717

منها ب نطان
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لتكون ما يلي:

"يُر ص لشر ة بيتك ابيتا لالستثمار (شر ة مسامهة ويتية مق لة)
بتسويع "صندون بيتك ابيتا يو اس العقار  "1ملسويقاً اصاًّ

بشنن ملعدي قرار رقم ( )77لسنة  2015هليئة أسوان املا بشنن ر ة

دا

ملسويع اص لنظام استثمار مجاعي أجنيب ممنوحة لشر ة بيتك ابيتا

األق ى للوحدا التـي سيتم ملسويقها دا

لالستثمار (شر ة مسامهة ويتية) ل ندون بيتك ابيتا يو اس العقار 1

 .1عدد  225,000وحدة ال متتلك حع الت ويت.

بعد االطالع على:

 .2عدد  25,000وحدة متتلك حع الت ويت.

 -القانون رقم ( )7لسنة  2010بشنن ننشاء هيئة أسوان املا

على أن يكون سعر العرهت للوحدة الواحدة متنياً على أساس صاب

وملنظيم نشاط األوران املالية والئحت التن يذية وملعديالنما؛

قيمة األصو عند االش اك ،ابإللافة نىل  %2رسوم ا تتاب .وأن

وعلى القرار رقم ( )77لسنة  2015هليئة أسوان املا ال ادر بتاريخ

يكون احلد األدر لالش اك هو  10,000د.ك (فقط عشرة آال

 2015/11/24بشنن ر ة ملسويع اص لنظام استثمار مجاعي أجنيب

دينار وي )،أو ما يعادهلا ابلعمال األ رى.

ممنوحة لشر ة بيتك ابيتا لالستثمار (شر ة مسامهة ويتية) ل ندون بيتك
ابيتا يو اس العقار 1؛

دولة الكويت ،واملنشن ب جةر الكاان ،على أن يكون احلد

وأن يتم طرح الوحدا
للعمالء احمل ف

دولة الكويت هي:

ال ،سيتم ملسويقها دا

دولة الكويت

فقط حسب النص الوارد ب الكتاب األو

وبناء على طلب شر ة بيتك ابيتا لالستثمار (شر ة مسامهة ويتية) ب

(التعري ا ) من الالئحة التن يذية للقانون رقم  7لسنة  2010بشنن

 2016/03/07لتعدي سعر الطرح واحلد األدر لالستثمار ا اصة بتسويع

ننشاء هيئة أسوان املا وملنظيم نشاط األوران املالية وملعديالنما.

صندون بيتك ابيتا يو اس العقار  1دا

دولة الكويت؛

وملكون اجلها ال ،ملتلقى طلتا االش اك هي:

وبناء على قرار جملس م ولي هيئة أسوان املا رقم ( )44لسنة  2015ب

 شر ة بيتك ابيتا لالستثمار (شر ة مسامهة ويتية مق لة).

اجتماع رقم ( )18لسنة  2015املنعقد بتاريخ  2015/06/03بشنن

 بيت التموي الكوي( ،شر ة مسامهة ويتية)".
مادة اثنية

الت ويض ب بعض ا ت اصا قطاع اإلشرا .

امل ت ة ملن يذ هذا القرار

قرر ما يلي

على اجلها

مادة أوىل

اعتتاراً من اتريخ صدوره وينشر ب اجلريدة الرمسية.

ملعد املادة األوىل من القرار رقم ( )77لسنة  2015هليئة أسوان
املا ال ادر بتاريخ  2015/11/24بشنن ر ة ملسويع اص
لنظام استثمار مجاعي أجنيب ممنوحة لشر ة بيتك ابيتا لالستثمار
(شر ة مسامهة ويتية) ل ندون بيتك ابيتا يو اس العقار 1

فيما

و يعم ب

رئيس قطاع اإلشرا ابلتكليف
صدر بتاريخ2016/04/07 :
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ب جةر الكاان ،بسعر عرهت ( $10فقط عشرة دوالرا أمريكية) للوحدة

قرار رقم ( )29لسنة 2016
بشنن ر ة ملسويع اص لنظام استثمار مجاعي أجنيب املمنوحة
لشر ة الوطين لالستثمار (ش.م.ك.م) ل ندون اإلجارة والتموي

واحلد األدر لالش اك هو ( $380,000فقط دالمثائة ومثانون ألف دوالر

وملكون اجلها ال ،ملتلقى طلتا االش اك هي:

بعد االطالع على:
القانون رقم ( )7لسنة  2010بشنن ننشاء هيئة أسوان املا
وملنظيم نشاط األوران املالية والئحت التن يذية وملعديالنما؛
-

الواحدة ابإللافة نىل رسوم اال تتاب ال ،ملتلغ  %2.25عن

وعقد التنسيس والنظام األساسي لشر ة الوطين لالستثمار
(ش.م.ك.م) وعلى االمل اقية امل مة ب

 شر ة الوطين لالستثمار (ش.م.ك.م).
 بنك الكويت الوطين (ش.م.ك.ع).
 بنك بوبيان (ش.م.ك).
مادة اثنية

ممث نظام االستثمار

اجلماعي دبليو سي  ،ان ستمنتس أ

،

WCP

أهدا نظام االستثمار اجلماعي بنا ًء على ما ورد ب نشرة اال تتاب.
مادة اثلثة

 Investments LPومدير التسويع شر ة الوطين

مدة ر ة التسويع سنة قابلة للتجديد سنوايًّ من اتريخ نصدار

لالستثمار (ش.م.ك.م)؛
-

وبناءً على طلب شر ة الوطين لالستثمار (ش.م.ك.م) املسرخ

ملر يص اهليئة وبعد سداد الرسوم املقررة.
مادة رابعة

 2016/02/24للقيام بعملية التسويع ا اص ل ندون
اإلجارة والتموي اإلسالمي األو احملدود دا
-

وحدة،

أمريكي).

اإلسالمي األو احملدود

-

األحد  10رجب  1437هـ 2016/4/ 17 -م

دولة الكويت؛

وبناء على قرار جملس م ولي هيئة أسوان املا رقم ()44
لسنة  2015ب اجتماع رقم ( )18لسنة  2015املنعقد

ملدفن الرسوم املقررة ال شهر من اتريخ صدور هذا القرار ،وب
حالة الت لف عن دفن الرسوم ال املدة احملددة ،اعت القرار نن
مل يكن.
مادة امسة

بتاريخ  2015/06/03بشنن الت ويض ب بعض ا ت اصا
على اجلها

قطاع اإلشرا .

امل ت ة ملن يذ هذا القرار

اعتتاراً من اتريخ صدوره وينشر ب اجلريدة الرمسية.

قرر ما يلي

رئيس قطاع اإلشرا ابلتكليف

مادة أوىل
يُر ص لشر ة الوطين لالستثمار (ش.م.ك.م) بتسويع عدد 22,500,000
وحدة (فقط ادن وعشرين مليوانً ومخسمائة ألف وحدة) من صندون اإلجارة
والتموي اإلسالمي األو احملدود ملسويقاً اصاً دا

فيما

و يعم ب

دولة الكويت واملنشن

صدر بتاريخ.2016/04/10 :

31
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ندارة نةع امللكية للمن عة العامة

قرار رقم ( )30لسنة 2016
بشـنن جتديد ملر يص أنشطة أوران مالية للشر ة األوىل للوساطة املالية
لدى اهليئة

قرار نةع ملكية رقم ( ) 2016/5
بشـ ــنن ن ــةع ملكية الوحـ ــدا الس ــكنية ب جم ــمن

بعد االطالع على:
القــانون رقــم ( )7لســنة  2010بشــنن ننشــاء هيئــة أســوان املــاوملنظيم نشاط األوران املالية وملعديالمل ؛

ال ــوابر الس ــكين(مبدينة الكويت )
-انئب رئيس جملس الوزراء وزير املالية ووزير الن ط ابلو الة :

شــهادة ملــر يص أنشــطة أوران ماليــة للشــر ة األوىل للوســاطة املاليــةرقم ( )AP/2013/0001ال ادرة بتاريخ 2015/04/14؛
ـاء علـ ـ ـ ــى طلـ ـ ـ ــب الشـ ـ ـ ــر ة األوىل للوسـ ـ ـ ــاطة املاليـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ــسرخ
وبنـ ـ ـ ـ ً 2016/01/10لتجديد ملر يص أنشطة أوران مالية لدى اهليئة؛

بعد االطالع على القانون رقم  33لسنة  1964ب شنن نةعامللكية واالستيالء املسقت للمن عة العامة وملعديالمل .
وعلى قرار جلنة نةع امللكية رقم ( )2016/3/1املت ذ ابجتماعهارقم ( )2016/3املنعقد بتاريخ  2016/3/31م والذ

يقضي

بتقرير املن عة العامة للوحدا أدانه.
قرر ما يلي:

قــرر :

مادة أوىل

مـادة أوىل

جتديد ملر يص أنشطة أوران مالية للشر ة األوىل للوساطة املالية لدى
هيئة أسوان املا ملةاولـة نشـاط وسـيط أوران ماليـة مسـج ب بورصـة
األوران املاليــة ،وذلــك ملــدة دــال ســنوا قابلــة للتجديــد بعــد ســداد
الرسوم املقررة.

نـةع ملكيـة عدد ( )4وحدا سكنية مبجمن ال وابر السكين مبدينة
الكويت (حسب الكشــف املرفع) وال ادر بشنهنا صيغـة االستمالك
رقــم ( )20521وذلك على ميةانيــة االستمال ا

للسنة املالية

( ) 2013/2012مبيةانية وزارة املالية – اإلدارة العامة .
مادة اثنية

علــى اجلهــا امل ت ــة ملن يــذ هــذا الق ـرار ـ فيمــا

مـادة اثنية
ـ ويعم ـ ب ـ

اعتتاراً من اتريخ صدوره وينشر ب اجلريدة الرمسية.

ينشـر هذا القرار ب اجلريدة الرمسية  ،وعلى اجلها

املعنية ملن يذه

وف ًقا ألحكـام القانون رقم  33لسنة  64م وملعديالمل .
انئب رئيس جملس الوزراء وزير املالية

رئيس جملس م ولي هيئة أسوان املا

ووزير الن ط ابلو الة

صدر بتاريخ2016/04/12 :

رئيس جلنة نةع امللكية
أنس الد ال احل
التاريخ 22 :مجادى ا رة  1437هـ
املوافع 31 :مارس 2016م
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الوحدا السكنية الواقعة مبجمن ال وابر السكين
وال ادر هبا قرار نةع امللكية رقم ()2016/5
الوحدة

احل ة الشائعة ب

م

االس ــم

ال يغة

التناية

1

وردة /عتدالرمحن عتداللطيف بوعلوا

465/20521

22

9

2

عاد راشد مجعة بوفت وشريكت

466/20521

25

11

37568

3

انيف عتد األمري مطر مرزون وشريكت

467/20521

26

6

37568

42.814

4

دال حممد عتدهللا الوطيان وشريكتيها

468/20521

26

16

37568

42.814

السكنية

امل طط م/

األرهت واألجةاء

رقم الوديقة

37568

42.814

2016/1677

42.814

 2016/1706ملن ي ـ ـ ــذاً لقـ ـ ـ ـرار جمل ـ ـ ــس
 2016/1670الـ ـ ـ ــوزراء رقـ ـ ـ ــم ()329

املش ة م2

مالحظا
الغرهت من نةع امللكية:

امل ـ ـ ـ ـ ـ ــسرخ

2011/2/20

ب

نوع االستعما :

" 2016/1698سـ ـ ــكن ـ ـ ــاص" بنـ ـ ــاء
عل ـ ـ ــى ت ـ ـ ــاب التلدي ـ ـ ــة
رقــم  10255بتــاريخ
2011/9/8
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وزارة األشغال العامة

إعالن
عن االتفاقية االستشارية رقم أ/هـ ط 219/

ألجل الدراسة والتصميم واإلشراف على إنشاء وصيانة الطرق
والبنية التحتية للمنطقة الصناعية والسكراب – منطقة النعامي
تعلــن وزارة األشــغال العامــة كدولــة الكويــت عــن جيــل موعــد تقــدمي
العروض الفنية واملالية لالتفاقية املذكورة أعاله إىل يوم األركعاء املوافق
 2016/4/27كدالً من يوم االركعاء املوافق .2016/4/6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن
عن االتفاقية االستشارية رقم أ/هـ ط 219/

ألجل الدراسة والتصميم واإلشراف على إنشاء وصيانة الطرق
والبنية التحتية للمنطقة الصناعية والسكراب – منطقة النعامي
عن دعوة كل من السادة االستشاريني التالية أمساؤهم -:
 KEOلالستشارات اهلندسية
انرتانشوانل لالستشارات اهلندسية مكتب SSH
دار استشارات اجلزيرة لالستشارات اهلندسية
دار مستشارو اخلليج لالستشارات اهلندسية
املكتب العريب لالستشارات اهلندسية
دار الدويلة لالستشارات اهلندسية
دار صاحل القالف لالستشارات اهلندسية
دار مازن الصانع لالستشارات اهلندسية
الستالم امللحق رقم ( )3لالتفاقية أعاله , ،ومتضمن اآليت:
 نسـ ـ ة رقمي ــة ( ) CDم ــن امللح ــق متض ــمن م ــا ه ــو مع ــدل م ــنمستند الشروط املرجعية
وذلك مببىن وزارة األشغال العامة الدور الثالث – إدارة الواثئق
والعقود –  ، A4خالل ساعات الدوام الرمسي (وحىت الساعة
 1:00ظهراً) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن
املمارسة  :إ م م 2014-2013/11/2/
توريد أغطية غرف تصريف األمطار

تدعو وزارة األشغال العامة السادة املمارسني الذين حصلوا على
مستندات املمارسة املذكورة أعاله أن يبادروا إىل استالم (امللحق)1
من إدارة الواثئق و العقود ابلوزارة مصطحبني معهم إيصال شراء
املمارسة.
وكيل وزارة األشغال العامة
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وزارة األوقاف والشئون االسالمية

إع ـ ــالن عن طرح املمارسة
رقم 2016/2015-182م
استئجار قطع سجاد للمسجد الكبري خالل العشر
األواخر من شهر رمضان املبارك 1437هـ

تعلن وزارة األوقاف عن طرح املمارسة رقم 2016/2015-182م
التالية :
م

1

موضوع املمارسة

اجلهة
الطالبة

استئجار قطع سجاد
للمسجد الكبري خالل العشر
األواخر من شهر رمضان
املبارك 1437هـ

إدارة
املسجد
الكبري

قيمة رسوم كراسة
الشروط
واملواصفات

 75د.ك

موعد اإلغالق

2016/4/28م

وميكن احلصول على املمارسة اعتبارا من يوم األحد 2016/4/17م
واألايم التالية أثناء الدوام الرمسي وذلك ( كقسم املناقصات ) مببىن
الوزارة الكائن كربج التوأم (كرج  Bالدور  )16وآخر موعد لتقدمي
العطاءات هو يوم اخلميس 2016/4/28م الساعة  1:00ظهراً ولن
يتم النظر يف العطاءات اليت ترد كعد هذا املوعد مع العلم أن الرسوم
املذكورة غري قاكلة للرد.
وتوضع العطاءات يف صندوق العطاءات كقسم املناقصات مع تقدمي
مني أويل مببلغ وقدره ( 2000دك) يف صورة خطاب ضمان معتمد
من أحد البنوك احمللية كدولة الكويت وينبغي أن يكون ساري املفعول
طوال مدة سراين العطاء وهي (  90يوما ) .
مالحظة :
سحب املمارسة للشركات املت صصة يف هذا اجملال شريطة أن تكون مسجلة
لدى قسم املناقصات ابلوزارة وذلك من الساعة  8صباحاً وحىت الساعة
 1:00ظهراً مع إحضار كارت التسجيل لعام 2016م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

عن طرح املمارسة رقم 2016/2015-193م
توفري وتوزيع وجبات إفطار وسحور خالل شهر رمضان
إلدارة اإلسناد وإدارة املسجد الكبري
تعلن وزارة األوقاف عن طرح املمارسة رقم 2016/2015-193م
التالية :
م

موضوع املمارسة

1

توفري وتوزيع وجبات
إفطار وسحور خالل
شهر رمضان
إلدارة اإلسناد وإدارة
املسجد الكبري

اجلهة الطالبة

إدارة اإلسناد
وإدارة
املسجد
الكبري

قيمة رسوم كراسة
الشروط
واملواصفات
 75د.ك

موعد اإلغالق

2016/5/1م

وميكن احلصول على املمارسة اعتبارا من يوم األحد 2016/4/17م
واألايم التالية أثناء وذلك أثناء الدوام الرمسي من إدارة الشئون املالية

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون

34

األحد  10رجب  1437هـ 2016/4/ 17 -م

 كرج التؤام  - Bالدور( - )16قسم املناقصات وآخر موعدلتقدمي العطاءات هو يوم األحد 2016/5/1م الساعة  1ظهراً ولن
يتم النظر يف العطاءات اليت ترد كعد هذا املوعد مع العلم أن الرسوم
املذكورة غري قاكلة للرد.
وتوضع العطاءات يف صندوق العطاءات كقسم املناقصات مع تقدمي
مني أويل وقدره ( )%2من القيمة اإلمجالية يف صورة خطاب ضمان
معتمد من أحد البنوك احمللية كدولة الكويت وينبغي أن يكون ساري
املفعول طوال مدة سراين العطاء وهي (  90يوما )
مالحظة :
سحب املمارسة للشركات املت صصة يف هذا اجملال شريطة أن تكون مسجلة
لدى قسم املناقصات ابلوزارة وذلك من الساعة  8صباحاً وحىت الساعة
 12.00ظهراً مع إحضار كارت التسجيل لعام 2016م .

إعالن

وزارة التجارة والصناعة

إعالن

إعالن

تقدم
 -1فاحل راشد العجمي
 -2شهد فاحل العجمي
اصحاب شركة اجلوهرة اخلليجية لألاثث
كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة :
** تعديل الكيان القانوين للشركة لتصبح من توصية كسيطة اىل شركة
الش ص الواحد
يرجى ممن له اعرتاض يتقدم لإلدارة املذكورة خالل ستني يوما من
اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقا كه سند املديونية
وإال فلن يؤخذ كعني االعتبار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تقدمت:
السيدة  /فاطمة علي حسن االنصاري
كويتية اجلنسية
كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:
حتويل الرتاخيص الفردية الصادرة التالية
كرقم  2014/2370كتاريخ 2014/06/08
حتت االسم  /صالون مس اوشن لتجميل السيدات
كرقم  1999/5890كتاريخ 1999/12/19
حتت االسم  /صالون مس اوشن للسيدات
وحتولوا إىل شركة ذ .م .م مع اطراف اخرى
يرجى ممن له اعرتاض أن يتقدم لإلدارة املذكورة خالل مخسة عشر
يوما من اتريخ نشر االعالن ابعرتاض خطي مرفقا كه سند املديونية
واال فلن يؤخذ كعني االعتبار.

تقـ ـ ـ ـ ــدم:
 -1جاكر عبدهللا العجمي.
 -2شبيب عبدهللا العجمي.
أصحاب شركة الطفالن والعجمي للتجارة العامة واملقاوالت.
* كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:
خروج الشريك  :شبيب عبدهللا العجمي.
دخول الشريك  :البندري عبدهللا العجمي
تعديل الكيان القانوين للشركة من تضامنية اىل ذات مسؤولية حمدودة
يرجى ممن له اعرتاض أن يتقدم لإلدارة املذكورة خالل ستني يوما من
اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقاً كه سند املديونية وإال فلن
يؤخذ كعني االعتبار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمتا:
كويتيتا اجلنسية
.1غنيمه نزار النصف
.2انوار امحد العيدي
أصحاب شركة كوتيكي اون ذا ووك للمالكس النسائية اجلاهزة
كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:
ضم رخصه فرديه صادرة من وزارة التجارة ابسم غنيمه نزار النصف
كرقم  2015/3091كتاريخ  2015/07/05حتت االسم التجاري
كوتيكي كاجوال ال شيك للمالكس اجلاهزة للسيدات ومالكس ولوازم
األطفال واهلدااي والكماليات للشركة املذكورة أعاله .
يرجى ممن له اعرتاض يتقدم لإلدارة املذكورة خالل مخسة عشر يوما
من اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقا كه سند املديونية وإال
فلن يؤخذ كعني االعتبار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

مبوجب حكم احملكمة الكلية يف القضية
2014/8161جتارى كلي  8 /كتاريخ .2015/3/23
حكمت احملكمة إبشهار إفالس شركة ترتيب للتجارة العامة
واملقاوالت واعتبار اتريخ احلكم اترخياً مؤقتاً للوقوف عن الدفع وىف
 2016/1/19كعد االطالع على احلكم عالية وقرار املستشار رئيس
احملكمة الكلية املؤرخ يف  2015/4/22كتعيني خبري اجلدول صاحب
الدور  /عبداللطيف امحد األمحد مديراً للتفليسة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

تقــدم :
السيد  /فيصل مطر عبيد املطريي
كوييت اجلنسية
كطلب اىل ادارة الشركات هبذه الوزارة :

رقم

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
حتويل الرتخيص الفردي التجاري الصادر كرقم 2013/3188
كتاريخ 2013/07/23
حتـ ـ ــت االسـ ـ ــم التجـ ـ ــاري  /مركـ ـ ــز فيصـ ـ ــل املطـ ـ ــريي خلـ ـ ــدمات ذوي
االحتياجات اخلاصة وحتولت اىل شركه ذ .ذ .م مع أطراف أخرى.
يرجي ممن له اعرت اض يتقدم لاله ارة املذكورة خالل مخسة عسر يوما
مــن اتريــخ نشــر االعــالن ابعـرتاض خطــي مرفقــا كــه ســند املديونيــة وإال
فلن يؤخذ كعني االعتبار.
ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اع ـ ـ ــالن

تقــدم :
السيد  /فيصل مطر عبيد املطريي
كوييت اجلنسية
كطلب اىل إدارة الشركات هبذه الوزارة :
حتويـ ــل الرتخـ ــيص الفـ ــردي التجـ ــاري الصـ ــادر كـ ــرقم 2013/3236
كتاريخ 2013/07/28
حتـ ـ ــت االسـ ـ ــم التجـ ـ ــاري  /مركـ ـ ــز فيصـ ـ ــل املطـ ـ ــريي خلـ ـ ــدمات ذوي
االحتياجات اخلاصة وحتولت اىل شركه ذ .ذ .م مع أطراف أخرى.
يرجي ممن له اعرت اض يتقدم لاله ارة املذكورة خالل مخسة عسر يوما
مــن اتريــخ نشــر االعــالن ابعـرتاض خطــي مرفقــا كــه ســند املديونيــة واال
فلن يؤخذ كعني االعتبار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن

تقــدم :
السيد  /فيصل مطر عبيد املطريي
كوييت اجلنسية
كطلب اىل ادارة الشركات هبذه الوزارة :
حتويـ ــل الرتخـ ــيص الفـ ــردي التجـ ــاري الصـ ــادر كـ ــرقم 2013/3192
كتاريخ 2013/07/24
حتت االسم  /مركز فيصل املطريي خلدمات ذوي االحتياجات اخلاصة
وحتولت اىل شركه ذ .م .م مع أطراف أخرى.
يرجى ممن له اعرتاض يتقـدم لـإلدارة املـذكورة خـالل مخسـة عشـر يومـا
مــن اتريــخ نشــر االعــالن ابعـرتاض خطــي مرفقــا كــه ســند املديونيــة وإال
فلن يؤخذ كعني االعتبار.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن

تقــدم :
السيد  /فيصل مطر عبيد املطريي
كوييت اجلنسية
كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة :
حتويـ ــل الرتخـ ــيص الفـ ــردي التجـ ــاري الصـ ــادر كـ ــرقم 2013/2581
كتاريخ 2013/06/16
حتت اسم  /مركـز فيصـل املطـريي خلـدمات ذوي االحتياجـات اخلاصـة
وحتولت اىل شركه ذ .ذ .م مع أطراف أخرى.
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يرجى ممن له اعرتاض يتقـدم لـإلدارة املـذكورة خـالل مخسـة عشـر يومـا
مــن اتريــخ نشــر اإلعــالن ابعـرتاض خطــي مرفقــا كــه ســند املديونيــة وإال
فلن يؤخذ كعني االعتبار.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن

تقدم:
السيد /فواز عبدهللا اكراهيم الركيعان
كوييت اجلنسية
كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:
حتويل الرتخيص الفردي الصادر /كرقم  2014/87كتاريخ
 2014/01/08حتت االسم التجاري  /مؤسسة فواز الركيعان
العقارية وحتولت إىل شركة أعاله مع أطراف أخرى
يرجى ممن له اعرتاض يتقدم لإلدارة املذكورة خالل مخسة عشر يوما
من اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقا كه سند املديونية وإال
فلن يؤخذ كعني االعتبار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن

تقــدم :
السيد  /فيصل مطر املطريي
كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة :
حتويل الرتخيص الفردي التجاري الصادر كرقم 2013/3272
كتاريخ 2013/07/30
حتت اسم  /مركز فيصل املطريي خلدمات ذوي االحتياجات اخلاصة
وحتولت اىل شركه ذ .ذ .م مع أطراف أخرى.
يرجى ممن له اعرتاض يتقدم لإلدارة املذكورة خالل مخسة عشر يوما
من اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقا كه سند املديونية وإال
فلن يؤخذ كعني االعتبار.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إع ـ ــالن

تقـ ـ ــدم السيد  :نواف عبد القادر أمحد الربجس /كوييت اجلنسية.
كطل ــب إىل ادارة الش ــركات هبـ ـذه ال ــوزارة  :حتوي ــل الرتخ ــيص الف ــردي
التجــاري الصــادر كــرقم 2011/2587 :كتــاريخ  2011/7/5حتــت
االس ــم التج ــاري  /تص ــاميم ال ــربجس لتجهي ــز وإدارة االفـ ـراح و ج ــري
املعدات وحتولت اىل الشركة أعاله مع أطراف أخرى.
يرجى ممن له اعرتاض يتقدم لإلدارة املذكورة خالل مخسـة عشـر يومـا
مــن اتريــخ نشــر اإلعــالن ابعـرتاض خطــي مرفقــا كــه ســند املديونيــة وإال
فلن يؤخذ كعني االعتبار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تقدم :
السيد  /اكراهيم سليمان اكراهيم اهلبدان
كوييت اجلنسية

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:
حتويل الرتخيص الفردي  1987/920 /كتاريخ 1987/3/20
حتت االسم التجاري  /مؤسسة اكراهيم اهلبدان للتجارة العامة
واملقاوالت
وحتولت اىل شركة أعاله مع أطراف أخرى
يرجى ممن له اعرتاض يتقدم لإلدارة املذكورة خالل مخسة عشر يوما
من اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقا كه سند املديونية وإال
فلن يؤخذ كعني االعتبار.
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تقدم السيد /عامر امساعيل اكراهيم الشرهان
صاحب مطعم ومقهى جحا
كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة :
** تعديل الكيان القانوين من الش ص الواحد اىل ذات مسئولية حمدودة
يرجي ممن له اعرتاض يتقدم لإلدارة املذكورة خالل ستني يوما
من اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقا كه سند املديونية
وإال فلن يؤخذ كعني االعتبار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تقــدمت :السيدة /أفراح محيدي سعيد العنزي
كويتية اجلنسية
كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:
حتوي ـ ـ ــل الرتخ ـ ـ ــيص الف ـ ـ ــردي رق ـ ـ ــم  2016/996الص ـ ـ ــادر كت ـ ـ ــاريخ
 2016/3/21حت ـ ـ ــت االس ـ ـ ــم التج ـ ـ ــاري س ـ ـ ــتايل ان ـ ـ ــد كومف ـ ـ ــورت
لألحذية واحلقائب إىل الشركة أعاله.
حتوي ـ ـ ــل الرتخ ـ ـ ــيص الف ـ ـ ــردي رق ـ ـ ــم  2016/997الص ـ ـ ــادر كت ـ ـ ــاريخ
 2016/3/21حت ـ ـ ــت االس ـ ـ ــم التج ـ ـ ــاري س ـ ـ ــتايل ان ـ ـ ــد كومف ـ ـ ــورت
لألحذية واحلقائب إىل الشركة أعاله.
يرج ــى مم ــن ل ــه اعـ ـرتاض يتق ــدم ل ــإلدارة امل ــذكورة خ ــالل مخس ــة عش ــر
يوم ـ ــا م ـ ــن اتري ـ ــخ نش ـ ــر اإلع ـ ــالن ابعـ ـ ـرتاض خط ـ ــى مرفقـ ـ ـاً ك ـ ــه س ـ ــند
املديونية وإال فلن يؤخذ كعني االعتبار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تقدم :
 .1شركة الري لوجستيكا.
 .2وليد خالد الشريعان.
 أصـ ــحاب شـ ــركة /انكـ ــاي اكسـ ــربيس لنقـ ــل البضـ ــائع واالسـ ــتريادوالتصدير ووكيل ابلعمولة.
كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:
 خروج الشريك  /وليد خالد الشريعان. تعــديل الكيــان القــانوين مــن شــركة ذات مســؤولية حمــدودة إىل شــركةالش ص الواحد .
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يرجــى ممــن لــه اعـرتاض يتقــدم لــإلدارة املــذكورة خــالل ســتني يومــا مــن
اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقاً كـه سـند املديونيـة وإال فلـن
يؤخذ كعني االعتبار.
ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تقـ ـ ـ ـ ــدم :السيد /خليل حممود سليمان كوييت اجلنسية
* كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:
حتويل الرتخيص الفردي كرقم  1967/2325كتاريخ 1982/2/21
حت ــت االس ــم التج ــاري مؤسس ــة خلي ــل حمم ــود ل ــألاثث واملفروش ــات
وحتولت إىل شركة أعاله مع أطراف أخرى.
يرجــى ممــن لــه اعـرتاض أن يتقــدم لــإلدارة املــذكورة خــالل مخســة عشــر
يومـا مـن اتريــخ نشـر اإلعــالن ابعـرتاض خطــي مرفقـاً كــه سـند املديونيــة
وإال فلن يؤخذ كعني االعتبار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

تقدم :
السيد  /حممد فالح الدحياين كوييت اجلنسية
كطلب إىل ادارة الشركات هبذه الوزارة :
حتويل الرتخيص الفردي الصادر من وزارة التجارة والصناعة كرقم
 2013/1489كتاريخ  2013/4/16حتت االسم التجاري  /ابيل
العاملية ملقاوالت تنظيف املباين واملدن وحتولت إىل الشركة أعاله مع
أطراف أخرى.
يرجى ممن له اعرتاض أن يتقدم لإلدارة املذكورة خالل مخسة عشر
يوماً من اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقاً كه سند املديونية
وإال فلن يؤخذ كعني االعتبار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تقـدم:
عبد العزيز حسان وفيق حوحو
أصحاب شركة كن حوحو للتجارة العامة
شركة الش ص الواحد
* كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:
تعديل الكيان القانوين للشركة لتصبح من شركة الش ص الواحد إىل
شركة ذات مسئولية حمدودة.
يرجى ممن له اعرتاض أن يتقدم لإلدارة املذكورة خالل ستني يوما من
اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقاً كه سند املديونية وإال فلن
يؤخذ كعني االعتبار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تقدمت :السيدة /وضحة عبيد مطلق
كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:

كويتية اجلنسية

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
حتوي ــل الرتخ ــيص الف ــردي الص ــادر م ــن وزارة التج ــارة والص ــناعة كـ ـرقم
 2015/1027كتـ ــاريخ 2015/03/11 :حتـ ــت االسـ ــم التجـ ــاري/
لؤلــؤة اخللــيج لتوصــيل الطلبــات االســتهالكية وحتويــل إىل شــركة أعــاله
مع أطراف أخرى .
يرجــى ممــن لــه اعـرتاض أن يتقــدم لــإلدارة املــذكورة خــالل مخســة عشــر
يومـا مـن اتريــخ نشـر اإلعــالن ابعـرتاض خطــي مرفقـا كــه سـند املديونيــة
وإال فلن يؤخذ كعني االعتبار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن

تقدم :
السيد  /عبد االله عبد العزيز سلوم الدابس
سعودي اجلنسية
كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة -:
حتويل الرتخيص الفردي التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة
كرقم  2013/4263كتاريخ  2013/10/23حتت االسم التجاري
مؤسسة ابجة للمواد الغذائية وحتولت إىل شركة ذ .م .م مع أطراف
أخرى .
يرجى ممن له اعرتاض يتقدم لإلدارة املذكورة خالل مخسة عشر يوما
من اتريخ نشر االعالن ابعرتاض خطي مرفقا كه سند املديونية وإال
فلن يؤخذ كعني االعتبار .
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعـ ــالن

تق ــدم :السيد /د .خالد علي عبد هللا امحد
كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة :
حتويل الرتخيص الفردي الصادر كرقم 2015/1433 /
كتاريخ2015 /04/1/ :
حتت االسم التجاري /كقالة موم اند جارن.
وحتولت إىل شركة أعاله مع أطراف أخرى.
يرجى ممن له اعرتاض أن يتقدم لإلدارة املذكورة خالل مخسة عشر
يوماً من اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقاً كه سند املديونية
وإال فلن يؤخذ كعني االعتبار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

كوييت اجلنسية

تقـ ـ ـ ـ ــدم:
ورثة  /شي ه سعود مطلق الزعيب
فيحان مطلق فيحان الزعيب
أصحاب شركة  /أم أي سي للتجارة العامة واملقاوالت  /تضامنية
* كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:
تعديل الكيان القانوين من تضامنية إىل ذات مسئولية حمدودة
يرجى ممن له اعرتاض يتقدم لإلدارة املذكورة خالل ستني يوما من
اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقاً كه سند املديونية وإال فلن
يؤخذ كعني االعتبار.
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إعالن

تقـ ـ ــدم :
السيد/ظافر سامل عشق العجمي
كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة :
** حتويل الرتخيص الفردي الصادر من وزارة التجارة والصناعة ابسم
ظافر سامل عشق العجمي كرقم ترخيص ( ) 2010/3638كتاريخ
( ) 2010/11/23حتت االسم التجاري ،،مؤسسة سبيذيكس عرب
العامل التجارية  .إىل شركة ذ .م .م مع اطراف أخرى .
يرجى ممن له اعرتاض أن يتقدم لإلدارة املذكورة خالل مخسة عشر
يوما من اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقا كه سند املديونية
وإال فلن يؤخذ كعني االعتبار.
ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تقدم :
السيد  /سامل علي حممد الفضلي
كطلب إىل ادارة الشركات هبذه الوزارة :
حتويل الرتخيص الفردي التجاري الصادر كرقم 1994/ 2033
كتاريخ 1994/04/09حتت االسم التجاري مؤسسة املستثمر العريب
للتجارة العامة واملقاوالت وحتولت اىل شركة ( ش .ش  .و )
يرجى ممن له اعرتاض يتقدم لإلدارة املذكورة خالل مخسة عشر يوما
من اتريخ نشر االعالن ابعرتاض خطي مرفقا كه سند املديونية وإال
فلن يؤخذ كعني االعتبار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشركة اخلليجية للتأمني التكافلي
إعالن عن فقدان شهادة أسهم

كناء على طلب السيد املذكور أعاله ،لتقدمي طلب فقدان شهادة
أسهم يف الشركة اخلليجية للتأمني التكافلي حسب البيان التايل:
رقم
رقم
عدد االسهم
الشهادة/
االســم
املساهم
البطاقة
حممد هشام عبداهلادي
حممود

40

48

20,000
قبل ختفيض
رأس املال

يرجى ممن له اعرتاض على ذلك مراجعة وحدة مسامهي الشركات
والصناديق االستثمارية ابلشركة اخلليجية حلفظ األوراق املالية الكائن
يف :الشـرق  -ش مبـارك الكبري  -عمارة زيد الكاظمي  -الدور
الثالث -الكويـت (هاتف 22250600 :داخلي- -613-612:
 617فاكس )22416289:خالل مخسة عشر يوماً اعتباراً من
اتريخ نشر اإلعالن يف جريدة الكويت اليوم ،وستقوم الشركة كعد
ذلك إبصدار شهادة كدل فاقد للمساهم املذكور أعاله.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون

كنك الكويت الدويل (ش .م .ك)
حمضر االجتماع السنوي للجمعية العامة العادية
عن عام 2015

انعقدت اجلمعية العامة العادية لبنك الكويت الدويل (ش .م .ك) يف
متام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم األحد  18مجادى
اآلخرة  1437ه ،املوافق  27مارس  ،2016وذلك ابلقاعة
املصرفية ابملبىن الرئيسي لبنك الكويت الدويل الكائن يف جممع البنوك
املشرتك – دروازة العبدالرزاق.
حبضور كل من:
.1الشيخ /حممد جراح صباح الصباح رئيس جملس اإلدارة.
.2الشيخ /د .عبدالعزيز خليفة القصار عضو ومقرر هيئة الفتوى
والرقاكة الشرعية.
الرئيس التنفيذي ابلوكالة.
.3السيد /حممد سعيد السقا
.4السيدة /أكرار حسني الكوت ممثلة وزارة التجارة والصناعة.
.5مراقبا حساابت البنك السادة:
أ -السيد /كدر عبدهللا الوزان.
ب -السيد /وليد عبدهللا العصيمي.
.6مسامهون ميثلون نسبة  %90.22كعدد 842,411,644
سهما من إمجايل األسهم احلرة كعدد  933,689,420مدفوعة
ابلكامل.
وقائع اجتماع اجلمعية العامة العادية
كعد إعالن مندوب وزارة التجارة والصناعة عن توافر النصاب القانوين
النعقاد اجلمعية العامة كصفتها العادية ،كدأت وقائع االجتماع وانقش
احلاضرون املوضوعات املدرجة على جدول األعمال واختذت
القرارات اآلتية:
.1املوافقة على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف
 2015/12/31واملصادقة عليه.
.2املوافقة على تقرير مراقيب حساابت البنك عن السنة املالية املنتهية
يف  2015/12/31واملصادقة عليه.
.3املوافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقاكة الشرعية عن السنة املالية
املنتهية يف  2015/12/31واملصادقة عليه.
.4مساع تقرير ابمل الفات اليت رصدهتا اجلهات الرقاكية وأوقعت كشأهنا
جزاءات على البنك خالل عام  ،2015حيث أفاد السيد /رئيس
جملس اإلدارة أبن اجلزاءات املطبقة على كنك الكويت الدويل خالل
عام  2015كانت على النحو التايل:
 تطبيق جزاء التنبيه كتاريخ  2015/01/4إزاء خمالفة البنكلتعليمات كنك الكويت املركزي الصادرة كتاريخ 2012/12/17
كشأن قيام البنوك كتقدمي كياانت حول عمليات البطاقات البالستيكية
وفقاً للنماذج املعدة هلذا الغرض ،حيث تبني وجود خطأ يف البيان
املقدم من البنك.
 تطبيق جزاء التنبيه كتاريخ  2015/01/26إزاء خمالفة البنكتعليمات كنك الكويت املركزي الصادرة كتاريخ 2013/06/15
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كشأن دليل اإلرشادات العامة ألنظمة الرقاكة الداخلية لدى البنوك
وتقارير مراقيب احلساابت املتعلقة كتقييم تلك األنظمة.
 تطبيق جزاء التنبيه كتاريخ  2015/02/17إزاء خمالفة البنكتعليمات كنك الكويت املركزي الصادرة كتاريخ 2009/10/30
كشأن كيان املركز املايل للبنوك اإلسالمية واملالحظات التفسريية
والتعريفات اخلاصة كه.
 تطبيق جزاء التنبيه كتاريخ  2015/06/10إزاء خمالفة البنك لقرارجملس الوزراء رقم  1028لسنة  2014املعدل للقرار رقم / 1104
خامساً لسنة  2008كشأن حتديد نسبة العمالة الوطنية لدى اجلهات
غري احلكومية ،حيث مت رفع نسبة العمالة الوطنية املطلوكة من البنوك
احمللية إىل (.)%64
 تطبيق جزاء التنبيه كتاريخ  2015/09/14إزاء خمالفة البنكتعليمات كنك الكويت املركزي الصادرة كتاريخ 2012/06/20
كشأن قواعد ونظم احلوكمة يف البنوك الكويتية.
 تطبيق جزاء إنذار كتايب كتاريخ  2015/09/14إزاء خمالفة البنكتعليمات كنك الكويت املركزي الصادرة كتاريخ 2014/09/21
كشأن الضواكط اإلرشادية اليت أعدهتا جلنة تنفيذ قرارات جملس األمن
كوزارة اخلارجية.
 تطبيق جزاء مايل كتاريخ  2015/02/17قدره  20,000دينار كوييتإزاء خمالفة البنك تعميم كنك الكويت املركزي الصادر كتاريخ 2009/6/15
كشأن تطبيق املعيار املعدل لكفاية رأس املال – ابزل .2
 تطبيق جزاء مايل كتاريخ  2015/02/17قدره  10,000ديناركوييت إزاء خمالفة البنك تعميم كنك الكويت املركزي الصادر يف
 2003/10/19يف شأن تنظيم سياسة االستثمار املايل ،وضواكط
وقواعد االستثمار املباشر لدى البنوك االسالمية.
 تطبيق جزاء مايل كتاريخ  2015/9/14قدره  10,000دينارإزاء خمالفة البنك تعليمات كنك الكويت املركزي الصادرة كتاريخ
 2003/11/3كشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات االستثمار
والتمويل املقدمة للعمالء وفقاً لصيغ االستثمار والتمويل اإلسالمية
واحتساب خمصصاهتا وكيفية معاجلة اإليرادات الناجتة عنها.
 تطبيق جزاء مايل كتاريخ  2015/09/14قدره  25,000دينارإزاء خمالفة البنك املادة ( )3من القرار الوزاري رقم ( )5لسنة 2014
الذي مت تعميمه من قبل كنك الكويت املركزي كتاريخ
 2014/08/31لاللتزام مبا ورد ابلقرار املذكور.
 تطبيق جزاء مايل كتاريخ  2015/10/25قدره  20,000دينارإزاء خمالفة البنك لقرار جملس الوزراء رقم  1028لسنة 2014
املعدل للقرار رقم  / 1104خامساً لسنة  2008كشأن حتديد نسبة
العمالة الوطنية لدى اجلهات غري احلكومية ،حيث مت رفع نسبة
العمالة الوطنية املطلوكة من البنوك احمللية إىل (.)%64
 تطبيق جزاء مايل كتاريخ  2015/10/25قدره  10,000دينارإزاء خمالفة البنك تعليمات كنك الكويت املركزي الصادرة كتاريخ
 2002/11/03كشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات االستثمار

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
والتمويل املقدمة للعمالء وفقاً لصيغ االستثمار والتمويل اإلسالمية
واحتساب خمصصاهتا وكيفية معاجلة اإليرادات الناجتة عنها.
.5اعتماد البياانت املالية واحلساابت اخلتامية عن السنة املالية املنتهية
يف .2015/12/31
.6اعتماد التوصية كتوزيع أرابح نقدية كواقع  %9من القيمة االمسية
للسهم (أي  9فلوس للسهم) وذلك كعد خصم أسهم اخلزينة ،على
املسامهني املقيدين يف سجالت البنك كتاريخ انعقاد اجلمعية العامة
العادية ،وذلك عن السنة املالية املنتهية يف .2015/12/31
.7اعتماد توصية جملس اإلدارة كتوزيع مكافأة خاصة للسيد /رئيس
جملس اإلدارة مببلغ  100ألف دينار كوييت ،ومكافآت للسادة
أعضاء جملس اإلدارة مببلغ  300ألف دينار كوييت عن السنة املالية
املنتهية يف .2015/12/31
.8اعتماد توصية جملس اإلدارة كصرف أتعاب للسيد رئيس جملس
اإلدارة كقيمة  12ألف دينار كوييت تصرف شهرايً من اتريخ اجلمعية
العمومية احلالية وحىت اتريخ اجلمعية العمومية القادم ،وذلك مقاكل
األعمال اليت سيقوم هبا خالل العام القادم.
.9املوافقة على الرتخيص للبنك مبنح عمليات متويل والتعامل مع
أعضاء جملس اإلدارة واألطراف ذات الصلة خالل السنة املالية
 ،2016وذلك وفقاً للسياسات والنظم املعمول هبا يف البنك ويف
إطار التشريعات والتعليمات الرقاكية ذات الصلة ،وقد اعرتض
مساهم ميلك  2,647,561سهماً.
.10تالوة واعتماد تقرير التعامالت اليت متت أو ستتم مع األطراف
ذات الصلة .وقد اعرتض مساهم ميلك  2,647,561سهماً.
 مت منح متويالت لألطراف ذات الصلة كلغت قيمتها حنو 69,894مليون دينار كوييت.
 كلغت أرصدة الودائع حنو  4,703مليون دينار كوييت.وذلك على النحو املوضح يف البياانت املالية اخلتامية املوجودة لدى
املسامهني (ايضاح رقم  ،)24حيث كانت كافة املعامالت مع
األطراف ذات الصلة يف إطار السياسات والنظم واملعمول هبا يف
البنك ويف إطار التشريعات والتعليمات الرقاكية ذات الصلة كدون أية
ميزة تفضيلية ،أما ابلنسبة للمعامالت اليت ستتم ،فإن البنك يقوم
إبجراء دراسة ائتمانية لكل حالة على حده وذلك يف إطار السياسات
والنظم واملعمول هبا يف البنك ويف إطار التشريعات والتعليمات
الرقاكية ذات الصلة كدون أية ميزة تفضيلية ،وستظهر تلك احلاالت
يف ميزانية العام القادم .علماً أبن املعامالت واألرصدة مع األطراف
ذات الصلة موجودة ومتاحة للجمهور يف البياانت املالية اخلتامية على
موقع البنك االلكرتوين ،كما يتم تدقيق تلك املعامالت من قبل
مراقيب احلساابت اخلارجيني واملدقق الداخلي العام.
.11مت إخالء طرف أعضاء جملس اإلدارة وإكراء ذمتهم عن كل ما
يتعلق كتصرفاهتم القانونية عن السنة املالية املنتهية يف
.2015/12/31
.12املوافقة على تفويض جملس اإلدارة كشراء أو كيع أو التصرف يف
أسهم البنك مبا ال يتجاوز ( %10عشرة ابملائة) من إمجايل عدد
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األسهم مع سراين هذا التفويض ملدة مثانية عشر شهراً .شريطة موافقة
اجلمعية العامة غري العادية على تعديل املادة  16من النظام األساسي
املتعلقة هبذا اخلصوص.
.13املوافقة على استقطاع  %10حلساب االحتياطي القانوين.
.14املوافقة على استقطاع  %10حلساب االحتياطي االختياري.
.15متت املوافقة على إعادة تعيني هيئة الفتوى والرقاكة الشرعية
للسنة املالية اليت تنتهي يف  2016/12/31وتفويض جملس اإلدارة
كتحديد أتعاهبم ،وهم التالية امساؤهم:
 الشيخ /د .خالد مذكور املذكور. الشيخ /مصطفى حسن زلزلة. الشيخ /على حممد حجي اجلدي. الشيخ /د .عبدالعزيز خليفة القصار. .16متت املوافقة على إعادة تعيني مراقيب حساابت البنك للسنة
املالية اليت تنتهي يف  2016/12/31وتفويض جملس اإلدارة يف
حتديد أتعاهبما ،ومها كال من:
 وليد عبدهللا العصيمي من مكتب (العيبان والعصيمي وشركاهم)ارنست ويونغ.
 كدر عبدهللا الوزان من مكتب (الوزان وشركاه) ديلويت وتوش..17انت اب أعضاء جملس اإلدارة عن الثالث سنوات القادمة عن
الفرتة من عام  2016وحىت عام  2018لعضوية جملس اإلدارة
حيث أسفرت النتائج عن ما يلي:
الرقم
1

اسم املرشح
السيد  /د .حيدر حسن عبد الرسول اجلمعة

عدد األسهم
630,928,134

2

الشيخ  /حممد جراح صباح الصباح

630,476,004

3
4
5
6
7
8
9
10

السيد  /رائد جواد كو مخسني
السيد /انور جواد كو مخسني
السيد  /جاسم حسن علي زينل
السيد  /د .عبدهللا عبدالصمد عبدهللا معريف
السيدة  /جناة محد عبد الرحيم السويدي
السيد /صاحل سليمان اطراد فرج الطراد
السيد  /امحد اكراهيم عبدالرمحن العصفور
السيد  /طارق صاحل امحد كو مخسني
( عضو احتياط )

630,476,004
630,476,004
630,476,004
630,476,004
630,456,004
630,376,004
630,013,354
562,650

هذا وقد انتهى االجتماع يف متام الساعة الساكعة مساء.
رئيس جملس اإلدارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمضر االجتماع السنوي للجمعية العامة غري العادية
لبنك الكويت الدويل (ش .م .ك) عن عام 2015

انعقدت اجلمعية العامة غري العادية لبنك الكويت الدويل (ش .م .ك)
يف متام الساعة الساكعة من مساء يوم األحد  18مجادى اآلخرة
 1437ه ،املوافق  27مارس  ،2016وذلك ابلقاعة املصرفية
ابملبىن الرئيسي لبنك الكويت الدويل الكائن يف جممع البنوك املشرتك
– دروازة العبدالرزاق.
حبضور كل من:
الشيخ /حممد جراح صباح الصباح رئيس جملس االدارة.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
الشيخ /د .عبدالعزيز خليفة القصار املقرر وعضو هيئة الفتوى
والرقاكة الشرعية.
السيد /حممد سعيد السقا الرئيس التنفيذي ابلوكالة.
السيدة /اكرار حسني الكوت ممثلة وزارة التجارة والصناعة.
مراقيب حساابت البنك السادة:
السيد /كدر عبدهللا الوزان.
السيد /وليد عبدهللا العصيمي.
مسامهون ميثلون نسبة  %90.22كعدد  842,411,644سهما
من امجايل االسهم احلرة كعدد  933,689,420مدفوعة ابلكامل.
وقائع اجتماع اجلمعية العامة غري العادية
كعد إعالن ممثلة وزارة التجارة والصناعة عن توافر النصاب القانوين
النعقاد اجلمعية العامة كصفتها غري العادية ،كدأت وقائع االجتماع
وانقش احلاضرون املوضوعات املدرجة على جدول االعمال واختذت
القرارات التالية:
املوافقة على تعديل املادة  16من النظام األساسي:
املادة ( )16النص قبل التعديل:
جيوز للشركة متويل أنشطتها املصرفية وفقاً للصيغ الشرعية من البنوك
واملؤسسات املالية احمللية واألجنبية داخل وخارج دولة الكويت.
كما جيوز للشركة إصدار صكوك متويل ككافة أنواعها لتمويل أنشطتها
املصرفية وفقاً للقوانني والقرارات والتعليمات السارية ذات الصلة ومبا
ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
املادة ( )16النص كعد التعديل:
جيوز للشركة متويل أنشطتها املصرفية وفقاً للصيغ الشرعية من البنوك
واملؤسسات املالية احمللية واألجنبية داخل وخارج دولة الكويت.

وجيوز للشركة إصدار صكوك متويل ككافة أنواعها لتمويل أنشطتها

املصرفية وفقاً للقوانني والقرارات والتعليمات السارية ذات الصلة ومبا

ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

كما جيوز للشركة شراء أو كيع أو التصرف أبسهمها (أسهم اخلزينة)
كقيمتها السوقية مبا ال جياوز  %10من رأس املال املصدر واملدفوع،

وذلك طبقاً لألحكام املقررة مبوجب قانون الشركات واللوائح
وتعليمات اجلهات الرقاكية.

وال تدخل األسهم املشرتاة يف جمموع أسهم الشركة يف األحوال اليت
تتطلب متلك املسامهني نسبة معينة من رأس املال.

ويف مجيع املسائل اخلاصة ابحتساب النصاب الالزم لصحة اجتماع
اجلمعية العامة والتصويت على القرارات ابجلمعية العامة ،على النحو

الذي تنظمه هيئة أسواق املال .وذلك كعد موافقة اجلهات الرقاكية

امل تصة.

هذا وقد انتهى االجتماع يف متام الساعة الساكعة والنصف مساءً.
رئيس جملس االدارة
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شركة أفاق العاملية لتقنيات احلاسب
حمضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية
شركة مسامهة كويتية مقفلة
(حتت التصفية)
واملنعقدة كتاريخ 2016 / 3 / 28

انعقد اجتماع اجلمعية العامة غري العاديـة ملسـامهي شـركة أفـاق العامليـة
لتقنيــات احلاســب ـ شــركة مســامهة كويتيــة مقفلــة (حتــت التصــفية)
ملناقشــة واعتمــاد البنــد الــوارد علــى جــدول األعمــال يف متــام الســاعة
الثانيـة عشـرة والركـع مـن ظهـر يـوم االثنـني املوافـق  28مـارس 2016
مبقر جممع الوزارات ـ وزارة التجارة والصناعة الـدور  - 3كلـوك  2ـ
قاعة . 2332
وقـد تـرأس جلسـة االجتمــاع السـيد  /طـالل صــرب مسـري العنـزي كصــفته
املصفي االتفاقي للشركة .
كمـا حضـر االجتمــاع كل من :
األستاذة  /دالل اخلياط  -ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة .
األستاذ  /أمين حيدره ممثال عن مراقب حساابت الشركة
الس ــيدة  /فاطم ــة ص ــقر الرش ــود مـ ــن مكت ــب فاطم ــه ص ــقر الرشـــود
حماسبون قانونيون ومستشارون – عضو يف  LEAالعاملية .
مسامهون ميلكون وميثلون عدد  69,005,000سهم وكالة ما يعادل
نسـبة مئويــة وقــدرها  % 93,25مــن إمجـايل أســهم رأس مــال الشــركة
املدفوع والبالغ قدره  74,000,000سهم .
وكعد التأكد من تـوافر النصاب القانـوين لصحة انعقاد اجتماع اجلمعية
العامة العادية للشركة قام رئيس اجللسة ابلرتحيب ابلسـادة احلضـور
قــام إبعــالن النصــاب القــانوين والبــالغ نســبة وقــدرها  % 93,25مــن
إمج ــايل أس ــهم رأس م ــال الش ــركة ق ــام كع ــرض البن ــود ال ــواردة عل ــى
جدول أعمال اجلمعية العامة العادية .
مت ـ ــت املوافق ـ ــة واملص ـ ــادقة عل ـ ــى إهن ـ ــاء مجي ـ ــع االجـ ـ ـراءات املتعلق ـ ــة
حبـ ـ ــل وتصـ ـ ــفية شـ ـ ــركة أفـ ـ ــاق العامليـ ـ ــة لتقنيـ ـ ــات احلاسـ ـ ــب  -شـ ـ ــركة
مسـ ــامهة كويتيـ ــة مقفلـ ــة وإقفاهلـ ــا هنائيـ ــا  ،وكمـ ــا متـ ــت املوافقـ ــة علـ ــى
شـ ـ ــطب الرتخـ ـ ــيص التجـ ـ ــاري للشـ ـ ــركة مـ ـ ــن مجيـ ـ ــع سـ ـ ــجالت وزارة
التجارة والصناعة.
ويف هناي ــة االجتم ــاع ش ــكر الس ــيد رئ ــيس اجللس ــة الس ــادة احلضـــور،
واختــتم أعمــال اجتمــاع اجلمعيــة العامــة العاديــة يف متــام الســاعة الثانيــة
عشرة والنصف من ظهر نفس اليوم .
مصفي الشركة
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شركة ماس املتحدة للتجارة واملقاوالت)ش .م .ك)مقفلة

حمضر اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية
إنه يف يوم االثنني املوافق  2015/3/9مبقر شركه ماس
املتحدة للتجارة واملقاوالت مت انعقاد اجلمعية العمومية غري العادية
لتعديل النظام األساسي للشركة مبا يتوافق مع القانون رقم / 25

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
لسنه  2012م واضافة مواد للنظام األساسي حسب متطلبات
القانون وعليه مت االجتماع كتحقق نصاب  % 98حبضور كال من :
السيد  /نوري مساعد الصاحل ( رئيس جملس اإلدارة )
 .2السيد /سامي مسعد جوهر ( أمني السر )
 .3السيدة  /زينب القالف ممثلة وزارة التجارة والصناعة
ومت االتفاق كني احلضور على اآليت :
أوال  :املوافقة على تعديل نصوص املواد التالية من النظام األساسي
للشركة كالتايل :
.1املوافقة على تعديل نص املادة رقم ( )1من النظام األساسي
للشركة لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
سست طبقا ألحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام األساسي
كني مالكي األسهم املبينة أحكامها فيما كعد شركة مسامهة كويتية
مقفله – تسمى – شركة ماس املتحدة للتجارة واملقاوالت – شركة
مسامهة كويتية مقفلة .
نص املادة كعد التعديل :
سست الشركة طبقا ألحكام قانون الشركات رقم 2012/25
وتعديالته والئحته التنفيذية وهذا النظام األساسي كني مالكي األسهم
املبينة أحكامها فيما كعد شركة مسامهة كويتية مقفلة تسمى  -شركة
ماس املتحدة للتجارة واملقاوالت – شركة مسامهة كويتية مقفلة.
 .2املوافقة على تعديل املادة رقم (  )4من النظام األساسي للشركة
لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
االغراض اليت أسست من أجلها الشركة هي ما أييت :
.1القيام كتجارة األجهزة واملعدات واألدوات امليكانيكية والكهرابئية
الالزمة ألغراض اإلنشاءات وقطع الغيار وصيانتها .
.2القيام كتجارة املواد الالزمة لإلنشاءات .
.3القيام كبيع وتركيب وصيانة املصاعد الكهرابئية ومحامات السباحة
وتنقية املياه وتركيب وصيانة احملميات على األكواب والشباكيك
ومقاوالهتا .
ويكون للشركة مباشرة األعمال الساكق ذكرها يف دولة الكويت ويف
اخلارج كصفة أصلية أو ابلوكالة .
وجيوز للشركة ان تكون هلا مصلحة أو تشرتك ابي وجه مع اهليئات
اليت تزاول أعماال شبيهة أبعماهلا أو اليت قد تعاوهنا على حتقيق
اغراضها يف الكويت ويف اخلارج وهلا ان تشرتي أو تشارك هذه
اهليئات أو أن تلحقها هبا .
نص املادة كعد التعديل :
مع عدم االخالل أبحكام قانون الشركات رقم 2012/25
وتعديالته والئحته التنفيذية فإن األغراض اليت أسست من أجلها
الشركة هي :
 القيام كتجارة األجهزة واملعدات واألدوات امليكانيكية والكهرابئيةالالزمة ألغراض اإلنشاءات وقطع الغيار وصيانتها .
 -القيام كتجارة املواد الالزمة لإلنشاءات .
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 القيام كبيع وتركيب وصيانة املصاعد الكهرابئية ومحامات السباحةوتنقية املياه وتركيب وصيانة احملميات على االكواب والشباكيك
ومقاوالهتا .
 أعمال تركيب وصيانه اهلياكل الفراغية واحلديدية والتغطياتاخلاصة ومقاوالهتا .
 أعمال وجتارة وتركيب وصيانة املناور السماوية والزجاجيةومقاوالهتا.
 أعمال التغطيات االنشائية املرنة ومقاوالهتا . جتارة احلاسبات اآللية وقطع الغيار والربجميات اآللية . أعمال جتارة وصيانة األجهزة واألدوات املنزلية ( ثالجات,س اانت  ,طباخات ) وخالفه.
 املقاوالت االنشائية من مبان وجسور وإدارهتا واإلشراف عليها . كيع وتركيب األكواب وصيانتها واكسسواراهتا . جتارة وكيع وتركيب وصيانة أنظمة ومعدات توليد الطاقة وملحقاهتاواملواد املكملة هلا جبميع أنواعها .
ويكون للشركة مباشرة األعمال الساكق ذكرها يف دولة الكويت ويف
اخلارج كصفة أصلية أو ابلوكالة وجيوز للشركة أن متارس أعماال مشاهبه
أو مكملة أو الزمة أو مرتبطة أبغراضها املذكورة كعالية
وجيوز للشركة ان تكون هلا مصلحة أو تشرتك ابي وجه مع اهليئات
اليت تزاول أعماال شبيهة أبعماهلا أو اليت قد تعاوهنا على حتقيق
اغراضها يف الكويت ويف اخلارج وهلا ان تشرتي أو تشارك هذه
اهليئات أو أن تلحقها هبا .
.3املوافقة على تعديل املادة رقم ( )5من النظام األساسي للشركة
لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
حدد رأس املال مببلغ  200000دينار ( مائتا ألف دينار كوييت )
موزع على 2,000,000مليون سهم قيمة كل سهم  100فلس
ومجيع هذه األسهم نقدية وقد اكتتب نصف رأس املال .
نص املادة كعد التعديل :
حدد رأس مال الشركة املصرح كه واملدفوع مببلغ 1000000دينار
كوييت ( مليون دينار كوييت ) موزعه على  10000000سهم (
عشرة ماليني سهم ) وقيمة كل سهم  100فلس ومجيع األسهم
نقدية .
.4املوافقة على تعديل املادة رقم ( )6من النظام األساسي للشركة
لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
اسهم الشركة امسية وال جيوز لغري الكويتيني متلكها .
نص املادة كعد التعديل :
اسهم الشركة امسية وجيوز لغري الكويتيني تلمكها وفقا ألحكام القانون
والقرارات الوزارية املنظمة لذلك
.5املوافقة على تعديل املادة رقم (  )8من النظام األساسي للشركة
لتصبح كالتايل :

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
نص املادة قبل التعديل :
يسلم جملس اإلدارة لكل مساهم خالل ثالثة اشهر من اتريخ اعالن قيام
الشركة هنائيا سندات مؤقتة يثبت فيها مقدار األسهم املكتتب هبا واملبالغ
املدفوعة واالقساط الباقية وتقوم مقام األسهم اليت ميلكها ويسلم اجمللس
األسهم خالل ثالثة اشهر من اتريخ وفاء القسط االخري .
نص املادة كعد التعديل :
ختضع األوراق املالية املصدرة من شركة املسامهة لنظام االيداع
املركزي لألوراق املالية لدى وكالة مقاصة  ,ويعترب ايصال ايداع
األوراق املالية لدى وكالة مقاصة سندا مللكية الورقة ويسلم كل مالك
ايصال كعدد ما ميلكه من أوراق مالية .
.6املوافقة على تعديل املادة رقم (  )11من النظام األساسي للشركة
لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
ملا كانت األسهم امسية فإن اخر مالك هلا مقيد امسه يف سجل الشركة
يكون هو وحده صاحب احلق يف قبض املبالغ املستحقة عن السهم
سواء كانت حصصا يف االرابح أو نصيبا يف ملكية موجودات الشركة.
نص املادة كعد التعديل :
يكون للشركة سجل خاص حيفظ لدى وكالة مقاصة وتقيد فيه امساء
املسامهني وجنسياهتم وموطنهم وعدد األسهم اململوكة لكل منهم
ونوعها والقيمة املدفوعة عن كل سهم  ,ويتم التأشري يف سجل
املسامهني أبي تغيريات تطرأ على البياانت املسجلة فيه وفقا ملا تتلقاه
الشركة أو وكالة املقاصة من كياانت  ,ولكل ذي شأن ان يطلب من
الشركة أو وكالة املقاصة تزويده كبياانت من هذا السجل.
.7املوافقة على تعديل املادة رقم ( )12من النظام األساسي للشركة
لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
ال جيوز اصدار األسهم اجلديدة ابقل من قيمتها االمسية واذا صدرت
أبكثر من ذلك اضيف الفرق حتما اىل االحتياطي القانوين كعد وفاء
مصروفات االصدار  .ولكل مساهم األولوية يف االكتتاب حبصصه من
األسهم اجلديدة متناسبة مع عدد أسهمه ومتنح ملمارسه حق األولوية
مده مخسة عشر يوما من اتريخ نشر دعوة املسامهني لذلك .
نص املادة كعد التعديل :
ال جيوز زايده رأس املال املصرح كه إال إذا كانت قيمة األسهم
االصلية قد دفعت كاملة وجيوز للجمعية العامة غري العادية أن تفوض
جملس اإلدارة يف حتديد اتريخ تنفيذه على انه جيوز كقرار من جملس
إدارة الشركة زايده رأس املال املصدر يف حدود رأس املال املصرح كه
على ان يكون رأس املال املصدر قد مت سداده ابلكامل .
وال جيوز اصدار األسهم اجلديدة ابقل من قيمتها االمسية .
.8املوافقة على تعديل املادة رقم ( )13من النظام األساسي للشركة
لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
يتوىل إدارة الشركة  3اعضاء تنت بهم اجلمعية العامة ابلتصويت السري .
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نص املادة كعد التعديل :
يتوىل إدارة الشركة جملس ادارة مكون من  3اعضاء يتم انت اهبم من
اجلمعية العامة ابلتصويت السري وتكون مدة العضوية  3سنوات
قاكلة للتجديد .
وجيوز لكل مساهم سواء كان ش صا طبيعيا ام اعتباراي تعيني ممثلني له
يف جملس إدارة الشركة كنسبه ما ميلكه من اسهم فيها ,ويستنزل عدد
اعضاء جملس اإلدارة امل تارين هبذه الطريقة من جمموع اعضاء جملس
اإلدارة الذين يتم انت اهبم وال جيوز للمسامهني الذين هلم ممثلني يف
جملس اإلدارة االشرتاك مع املسامهني االخرين يف انت اب كقيه اعضاء
جملس اإلدارة ,إال يف حدود ما زاد عن النسبة املست دمة يف تعيني
ممثليه يف جملس اإلدارة وجيوز جملموعه من املسامهني ان يتحالفوا فيما
كينهم لتعيني ممثل أو اكثر عنهم يف جملس اإلدارة وذلك يف نسبه
ملكيتهم جمتمعه .
ويكون هلؤالء املمثلني ما لألعضاء املنت بني من احلقوق والواجبات ,
ويكون املساهم مسؤوال عن أعمال ممثليه جتاه الشركة ودائنيها
ومسامهيها .
واذا تعذر انت اب جملس إدارة جديد يف امليعاد احملدد لذلك استمر
اجمللس القائم يف ادارة أعمال الشركة حلني زوال االسباب وانت اب
جملس ادارة جديد .
.9املوافقة على تعديل املادة رقم ( )15من النظام األساسي للشركة
لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
يشرتط يف عضو جملس اإلدارة ان يكون مالكا كصفته الش صية أو
يكون الش ص املعنوي الذي ميثله مالكا لعدد من األسهم ال يقل
قيمتها عن  7500دينار كوييت فإذا كان العضو وقت انت اكه ال
ميلك هذا العدد من األسهم وجب عليه خالل شهر من انت اكه ان
يكون مالكا له وإال سقطت عضويته ويكون الش ص املعنوي
مسؤوال عن أعمال ممثليه جتاه الشركة ودائنيها ومسامهيها .
نص املادة كعد التعديل :
جيب أن تتوافر يف من يرتشح جمللس اإلدارة الشروط التالية :
.1أن يكون متمتعاً أبهليه التصرف .
.2أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جناية كعقوكة مقيده للحرية أو يف
جرمية افالس ابلتقصري أو التدليس أو جرمية خمله ابلشرف أو االمانة
أو كعقوكة مقيده للحرية كسبب خمالفته ألحكام هذا القانون ومامل يكن
قد رد اليه اعتباره .
.3ان يكون مالكا كصفه ش صيه ( أو الش ص الذي ميثله ) مالكا
لعدد من اسهم الشركة .
 إذا فقد عضو جملس اإلدارة أاي من الشروط املتقدمة زالت عنهصفه العضوية .
 -10املوافقة على تعديل املادة رقم ( )16من النظام األساسي
للشركة لتصبح كالتايل :

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
نص املادة قبل التعديل :
ال جيوز لرئيس جملس اإلدارة أو احد اعضاء هذا اجمللس ان يكون
اتجرا يف جتارة مشاهبة أو منافسة لتجارة الشركة أو ان تكون له
مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف العقود و الصفقات اليت تربم مع
الشركة أو حلساهبا أو ان تكون له مصلحه تتعارض مع مصاحل الشركة
مامل ينشأ من ذلك كرتخيص خاص من اجلمعية العامة وال جيوز ألي
من هؤالء ان يشرتك يف ادارة شركة مشاهبة أو منافسة للشركة وال
جيوز لرئيس جملس اإلدارة أو ألي من اعضائه ولو كان ممثال لش ص
اعتباري ان يستغل املعلومات اليت وصلت اليه حبكم منصبه يف
احلصول على فائدة لنفسه أو لغريه كما ال جيوز له كيع أو شراء اسهم
الشركة طوال مدة عضويته يف جملس اإلدارة .
نص املادة كعد التعديل :
أ .ال جيوز لرئيس أو عضو جملس اإلدارة  ,ولو كان ممثال لش ص
طبيعي أو اعتباري ان يستغل املعلومات اليت وصلت اليه حبكم منصبه
يف احلصول على فائدة لنفسه أو لغريه .
 وجيوز لعضو جملس اإلدارة التصرف يف اسهمه ابلشركة اثناءعضويته ابجمللس دون اخالل كقيود التصرف يف األسهم املنصوص
عليها يف قانون الشركة أو هذا النظام .
ب -ال جيوز لرئيس جملس اإلدارة أو ألي من اعضاء اجمللس ان
جيمع كني عضوية جملس ادارة شركتني متنافستني  ,أو ان يشرتك يف
اي من شانه منافسه الشركة أو ان يتجر حلساكه أو حلساب غريه يف
احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة .
واال كان هلا ان تطالبه ابلتفويض أو ابعتبار العمليات اليت زاوهلا حلساكه كأهنا
اجريت حلساب الشركة  .مامل يكن ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية .
 -11املوافقة على تعديل املادة رقم ( )19من النظام األساسي
للشركة لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
جيوز جمللس اإلدارة ان يعني من كني اعضاء عضوا منتداب لإلدارة أو
اكثر وحيدد اجمللس صالحياهتم ومكافاهتم وجيوز جمللس اإلدارة ان يعني
مديرا عاما للشركة وحيدد اختصاصاته ومكافاته .
نص املادة كعد التعديل :
جيوز ان يكون للشركة رئيسا تنفيذاي يعينه جملس اإلدارة من اعضاء
اجمللس أو من غريهم يناط كه ادارة الشركة وحيدد اجمللس خمصصاته
وصالحياته يف التوقيع عن الشركة.
 -12املوافقة على تعديل املادة رقم ( )20من النظام األساسي
للشركة لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
ميلك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس جملس اإلدارة أو انئبه
واعضاء جملس اإلدارة املنتدكني حبسب الصالحيات احملددة هلم من جملس
اإلدارة أو اي عضو اخر يفوضه جملس اإلدارة هلذا الغرض .
نص املادة كعد التعديل :
ميلك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس جملس اإلدارة
أو انئبه والرئيس التنفيذي حبسب الصالحيات احملددة له من جملس
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اإلدارة  ,وجمللس اإلدارة ان يوزع العمل كني اعضائه وفقا لطبيعة
أعمال الشركة كما جيوز للمجلس ان يفوض احد اعضائه أو جلنه من
كني اعضائه أو احدا من الغري يف القيام كعمل معني أو اكثر أو
االشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو يف ممارسة كعض
السلطات أو االختصاص املنوط ابجمللس .
 -13املوافقة على تعديل املادة رقم ( )21من النظام األساسي
للشركة لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
جيتمع جملس اإلدارة اركع مرات على االقل خالل السنه املالية
الواحدة كناء على دعوه من رئيسه وجيتمع ايضا اذا طلب اثنان من
اعضائه على االقل  ,ويكون اجتماع اجمللس صحيحا حبضور اعضائه
مجيعا وال جيوز احلضور ابلوكالة يف اجتماعات اجمللس .
نص املادة كعد التعديل :
جيب ان جيتمع االعضاء ست مرات على االقل خالل السنه الواحدة
وجيوز االتفاق على عدد مرات اكثر وال يكون اجتماع جملس اإلدارة
صحيحا إال إذا حضره نصف عدد االعضاء على أال يقل عدد
احلاضرين عن ثالثة وجيوز االجتماع ابست دام وسائل االتصال
احلديثة  ,وجيوز اختاذ قرارات ابلتمرير ومبوافقة مجيع أعضاء اجمللس .
.14املوافقة على تعديل املادة رقم ( )22من النظام األساسي
للشركة لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
تصدر قرارات جملس اإلدارة أبغلبية االعضاء احلاضرين فاذا تساوت
االصوات رجح اجلانب الذي فيه الرئيس  ,ويعد سجل خاص تثبت
فيه حماضر جلسات اجمللس ويوقعه الرئيس وجيوز للعضو املعارض ان
يطلب تسجيل رايه .
نص املادة كعد التعديل :
تصدر قرارات جملس اإلدارة أبغلبية االعضاء احلاضرين فاذا تساوت
االصوات رجح اجلانب الذي فيه الرئيس  ,وتدون حماضر اجتماعات
جملس اإلدارة وتوقع من قبل االعضاء احلاضرين وامني سر اجمللس ,
وللعضو الذي مل يوافق على قرار اختذه اجمللس ان يثبت اعرتاضه يف
حمضر االجتماع .
 -15املوافقة على تعديل املادة رقم ( )24من النظام األساسي
للشركة لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
مع عدم االخالل كقانون الشركات التجارية حتدد اجلمعية العامة
العادية مكافآت اعضاء جملس اإلدارة
نص املادة كعد التعديل :
ال جيوز تقدير جمموع مكافآت رئيس جملس اإلدارة واعضاءه أبكثر
من عشره ابملائة من الركح الصايف كعد استنزال االستهالك
واالحتياطيات وتوزيع ركح ال يقل عن مخسه ابملائة من رأس املال على
املسامهني وجيوز االتفاق على نسبه اعلى .
وجيوز توزيع مكافآت سنوية ال تزيد عن سته آالف دينار لرئيس
جملس اإلدارة ولكل عضو من اعضاء هذا اجمللس من اتريخ سيس

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
الشركة حلني حتقيق االرابح اليت تسمح كتوزيع املكافآت وفقا لنص
الفقرة الساكقة  ,وجيوز كقرار يصدر من اجلمعية العامة للشركة استثناء
عضو جملس اإلدارة من احلد االعلى للمكافآت املذكورة اذا كان يف
الشركة اعضاء مستقلون .
ويلتزم جملس اإلدارة كتقدمي تقرير سنوي يعرض على اجلمعية العامة
العادية للشركة للموافقة عليه على ان يتضمن على وجه دقيق كياان
مفصال عن املبالغ واملنافع واملزااي اليت حصل عليها جملس اإلدارة أاي
كانت طبيعتها ومسماها .
 -16املوافقة على تعديل املادة رقم ( )27من النظام األساسي
للشركة لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
رئيس جملس اإلدارة واعضاؤه مسؤولون عن أعماهلم جتاه الشركة
واملسامهني والغري عن مجيع أعمال الغش واساءه استعمال السلطة
وعن كل خمالفة ألحكام القانون أو هلذا النظام وعن اخلطأ يف اإلدارة
وال حيول دون اقامه دعوى مسؤوليه اقرتاع من اجلمعية العامة إبكراء
ذمه جملس اإلدارة .
نص املادة كعد التعديل :
رئيس جملس اإلدارة واعضاؤه مسؤولون عن أعماهلم جتاه الشركة
واملسامهني والغري عن مجيع أعمال الغش واساءه استعمال السلطة
وعن كل خمالفة للقانون أو لعقد الشركة وعن اخلطأ يف اإلدارة وال
حيول دون اقامه دعوى مسؤوليه اقرتاع من اجلمعية العامة إبكراء ذمه
جملس اإلدارة .
وال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة االشرتاك يف التصويت على قرارات
اجلمعية العامة اخلاصة إبكراء ذمتهم من املسؤولية عن ادارهتم أو اليت
تتعلق مبنفعة خاصه هلم أو ال زواجهم أو اقارهبم من الدرجة األوىل أو
خبالف قائم كينهم وكني الشركة .
 -17املوافقة على تعديل املادة رقم ( )28من النظام األساسي
للشركة لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
توجه الدعوة للمسامهني حلضور اجتماعات اجلمعية العادية أاي كانت صفتها
ككتب مسجله ابلتوقيع الش صي من املساهم على ورقه الدعوة على ان
تكون الدعوة قبل املوعد احملدد النعقاد اجلمعية أبسبوع على االقل وجيب ان
تتضمن الدعوة جدول األعمال ويضع املؤسسون جدول أعمال اجلمعية
العامة منعقدة كصفه سيسيه ويضع جملس اإلدارة جدول أعمال اجلمعية
العامة املنعقدة كصفه عاديه أو غري عاديه .
نص املادة كعد التعديل :
توجه الدعوة اىل حضور اجتماع اجلمعية العامة متضمنه جدول
األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع إبحدى الطرق التالية :
.1خطاابت مسجله ترسل اىل مجيع املسامهني قبل املوعد احملدد
النعقاد االجتماع أبسبوعني على االقل .
.2االعالن وجيب ان حيصل االعالن مرتني على ان يتم االعالن للمرة
الثانية كعد مضي مده ال تقل عن سبعه اايم من اتريخ نشر االعالن
األول وقبل انعقاد االجتماع كسبعه اايم على االقل
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.3تسليم الدعوة ابليد اىل املسامهني أو من ينوب عنهم قانوان قبل موعد
االجتماع كيوم على االقل ويؤشر على صوره الدعوة مبا يفيد االستالم .
.4أي وسيله أخرى من وسائل االتصال احلديثة ( الربيد االلكرتوين ,
الفاكس ) وجيب اخطار وزاره التجارة والصناعة كتاكيا جبدول األعمال
ومبيعاد ومكان االجتماع قبل انعقاده كسبعه اايم على االقل وذلك
حلضور ممثلها .
 -18املوافقة على تعديل املادة رقم ( )29من النظام األساسي
للشركة لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
يف االحوال اليت جيوز فيها عقد اجلمعية العامة كناء على طلب
املسامهني ومراقيب احلساابت أو وزاره التجارة والصناعة  ,يضع
جدول األعمال من طلب انعقاد اجلمعية  ,وال جيوز حبث ايه مساله
غري مدرجه يف جدول األعمال .
نص املادة كعد التعديل :
ال جيوز للجمعية العامة العادية مناقشه موضوعات غري مدرجه يف
جدول األعمال اال اذا كانت من االمور العاجلة اليت طرأت كعد
إعداد اجلدول أو تكشفت يف اثناء االجتماع  ,أو طلبت ذلك إحدى
اجلهات الرقاكية أو مراقب احلساابت أو عدد من املسامهني ميلكون
مخسه ابملائة من رأس مال الشركة  ,وإذا تبني اثناء املناقشة عدم
كفاية املعلومات املتعلقة كبعض املسائل املعروضة  ,تعني جيل
االجتماع مده ال تزيد عن عشرة اايم عمل إذا طلب ذلك عدد من
املسامهني ميثلون ركع أسهم رأس املال املصدر  ,وينعقد االجتماع
املؤجل دون احلاجه اىل إجراءات جديدة للدعوة .
 -19املوافقة على تعديل املادة رقم ( )30من النظام األساسي
للشركة لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
لكل مساهم عدد من االصوات يعادل اسهمه وجيوز التوكيل يف حضور
االجتماع وميثل القصر واحملجورين والنائبون عنهم قانوان  ,وال جيوز ألي عضو
ان يشرتك يف التصويت عن نفسه أو عن من ميثله قانوان يف املسائل اليت
تتعلق مبنفعة خاصه له أو خبالف قائم كينه وكني الشركة .
نص املادة كعد التعديل :
لكل مساهم أاي كان عدد اسهمه حق حضور اجلمعية العامة  ,ويكون
له عدد من االصوات يساوي عدد االصوات املقررة لذات الفئه من
األسهم ,وال جيوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عن من ميثله
قانوان يف املسائل اليت تتعلق مبنفعة خاصه له أو خبالف قائم كينه وكني
الشركة  ,ويقع ابطال كل شرط أو قرار خيالف ذلك  .وجيوز للمساهم
ان يوكل غريه يف احلضور عنه وذلك مبقتضى توكيل خاص أو تفويض
تعده الشركة هلذا الغرض .
وجيوز ملن يدعي حقا على األسهم يتعارض مع ما هو اثكت يف سجل
مسامهي الشركة ان يتقدم اىل قاضي االمور الوقتيه الستصدار امر
على عريضة حبرمان األسهم املتنازع عليها من حق التصويت ملده
حيددها القاضي اآلمر أو حلني الفصل يف موضوع النزاع من قبل
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احملكمة امل تصة وذلك وفقا لإلجراءات املقررة يف قانون املرافعات
املدنية والتجارية .
 -20املوافقة على تعديل املادة رقم ( )36من النظام األساسي
للشركة لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
ختتص اجلمعية العمه منعقدة كصفه عاديه ككل ما يتعلق أبمور الشركة
عدا ما احتفظ كه القانون أو هذا النظام للجمعية العامة منعقدة كصفه
غري عاديه أو كصفتها مجعيه سيسيه .
نص املادة كعد التعديل :
مع مراعاه احكام القانون ختتص اجلمعية العامة العادية يف اجتماعها
السنوي ابختاذ قرارات يف املسائل اليت تدخل يف اختصاصاهتا وعلى
وجه اخلصوص ما يلي :
.1تقرير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها املايل للسنه املالية املنتهية
.2تقرير احلساابت عن البياانت املالية للشركة
.3تقرير أبية خمالفات رصدهتا اجلهات الرقاكية أو وقعت كشأهنا
جزاءات على الشركة
.4البياانت املالية للشركة
.5اقرتاحات جملس اإلدارة كشأن توزيع االرابح
.6اكراء ذمه اعضاء جملس اإلدارة
.7انت اب اعضاء جملس اإلدارة أو عزهلم أو حتديد مكافئاهتم
.8تعيني مراقب حساابت الشركة  ,وحتديد اتعاكه أو تفويض جملس
اإلدارة يف ذلك
.9تقرير التعامالت اليت متت أو ستتم مع االطراف ذات الصلة
وتعرف االطراف ذات الصلة طبقا ملبادئ احملاسبة الدولية .
 -21املوافقة على تعديل املادة رقم ( )39من النظام األساسي
للشركة لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
جتتمع اجلمعية العامة كصفه غري اعتياديه كناء على دعوه من جملس
اإلدارة أو كناء على طلب من مسامهني ميلكون ماال يقل عن ركع
اسهم الشركة ويف هذه احلالة جيب على جملس اإلدارة ان يدعو
اجلمعية خال شهر من اتريخ وصول الطلب اليه .
نص املادة كعد التعديل :
جتتمع اجلمعية العامة غري العادية كناء على دعوه من جملس اإلدارة .
أو كناء على طلب مسبب من مسامهني ميثلون مخس عشرة ابملائة من
رأمسال الشركة املصدر أو من وزاره التجارة والصناعة  ,وجيب على
جملس اإلدارة ان يدعوا اجلمعية العامة غري العادية لالجتماع خالل
 30يوما من اتريخ تقدمي الطلب واذا مل يقم جملس اإلدارة كدعوه
اجلمعية العامة خالل املدة املنصوص عليها ابلفقرة الساكقة تقوم
الوزارة ابلدعوة لالجتماع خالل مدة مخسة عشر يوما من اتريخ
انتهاء املدة املشار اليها يف الفقرة الساكقة .
 -22املوافقة على تعديل املادة رقم ( )40من النظام األساسي
للشركة لتصبح كالتايل :
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نص املادة قبل التعديل :
املسائل اليت ال تنظرها اال اجلمعية العامة املنعقدة كصفه غري عاديه
.1تعديل عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة .
.2كيع كل املشروع الذي قامت كه الشركة أو التصرف فيه أبي وجه اخر .
.3حل الشركة أو اندماجها يف شركه أو هيئه اخرى .
.4ختفيض رأس مال الشركة .
وكل تعديل لنظام الشركة ال يكون انفذا اال كعد موافقه وزاره التجارة والصناعة
نص املادة كعد التعديل :
مع مراعاه االختصاصات االخرى اليت ينص عليها القانون ختتص
اجلمعية العمومية غري العادية ابملسائل التالية :
.1تعديل عقد الشركة .
.2كيع كل املشروع الذي قامت كه الشركة أو التصرف فيه أبي وجه اخر .
.3حل الشركة واندماجها أو حتوهلا أو انقسامها .
.4زايده راس مال الشركة أو ختفيضه .
كل قرار يصدر عن اجلمعية العامة غري العادية ال يكون انفذا اال كعد
اختاذ إجراءات الشهر .
وجيب احلصول على موافقه وزاره التجارة والصناعة اذا كان القرار
متعلقا ابسم الشركة أو اغراضها أو راس ماهلا .
 -23املوافقة على تعديل املادة رقم ( )46من النظام األساسي
للشركة لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
توزع األرابح الصافية على الوجه التايل -:
.1يقتطع (  ) % 10عشرة ابملائة ختصص حلساب االحتياطي
اإلجباري وجيوز للجمعية العامة وقف هذا االقتطاع إذا زاد االحتياطي
اإلجباري عن نصف رأس مال الشركة
.2يقتطع (  ) %5مخسة ابملائة ختصص حلساب مؤسسة الكويت
.2للتقدم العلمي الصادر هبا املرسوم املؤرخ  12ديسمرب 1976
.3يقتطع نسبة مئوية ختصص حلساب االحتياطي االختياري يقرتحها
جملس اإلدارة وتوافق عليه اجلمعية العامة ويوقف هذا االقتطاع كقرار
من اجلمعية العامة العادية كناء على اقرتاح جملس اإلدارة
.4يقتطع جزء من األرابح كناء على اقرتاح جملس اإلدارة وتقرره
اجلمعية العامة ملواجهه االلتزامات املرتتبة على الشركة مبوجب قوانني
العمل وال جوز توزيع هذه األموال على املسامهني
.5يقتطع املبلغ الالزم لتوزيع حصة أوىل من األرابح قدرها ( ) % 5
مخسة ابملائة للمسامهني حيددها جملس اإلدارة وتقرها اجلمعية العامة
.6يقتطع كعد ما تقدم مبلغ تقرره اجلمعية العامة حبيث ال يزيد عن
( ) % 10عشرة ابملائة من الباقي ملكافآت جملس اإلدارة يوزع
الباقي من األرابح كعد ذلك على املسامهني كحصة إضافية يف األرابح
أو يرحل كناء على اقرتاح جملس اإلدارة إىل السنة املقبلة أو خيصص
إلنشاء مال احتياطي عام أو مال لالستهالك غري عاديني
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نص املادة كعد التعديل :
توزع األرابح الصافية كعد مراعاة كل من اآليت :
.1يقتطع سنواي ،كقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية كناء على
اقرتاح جملس اإلدارة ،نسبة ال تقل عن عشرة ابملائة من األرابح
الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة.
وجيوز للجمعية وقف هذا االقتطاع إذا زاد االحتياطي اإلجباري على
نصف رأمسال الشركة املصدر.
وال جيوز است دام االحتياطي اإلجباري إال يف تغطية خسائر الشركة
أو لتأمني توزيع أرابح على املسامهني كنسبة ال تزيد على مخسة ابملائة
من رأس املال املدفوع يف السنوات اليت ال تسمح فيها أرابح الشركة
كتوزيع هذه النسبة ،وذلك كسبب عدم وجود احتياطي اختياري
يسمح كتوزيع هذه النسبة من األرابح.
وجيب أن يعاد إىل االحتياطي اإلجباري ما اقتطع منه عندما تسمح
كذلك أرابح السنوات التالية ،مامل يكن هذا االحتياطي يزيد على
نصف رأس املال املصدر.
.2يقتطع نسبه  %1ختصص حلساب مؤسسه الكويت للتقدم العلمي
.3يقتطع سنواي من األرابح الصافية نسبه مئوية حيددها جملس اإلدارة
كعد اخذ رأي مراقب احلساابت الستهالك موجودات الشركة أو
التعويض عن نزول قيمتها ،وتستعمل هذه األموال لشراء املواد
واآلالت واملنشآت الالزمة أو إلصالحها ،وال جيوز توزيع هذه
األموال على املسامهني.
.4جيوز أن يقتطع سنوايً ،كقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية كناء
على اقرتاح جملس اإلدارة ،نسبة ال تزيد على عشرة ابملائة من األرابح
الصافية لتكوين احتياطي اختياري خيصص لألغراض اليت حتددها
اجلمعية ويوقف هذا االقتطاع كقرار من اجلمعية العامة العادية كناء
على اقرتاح جملس اإلدارة.
 -24املوافقة على تعديل املادة رقم ( )47من النظام األساسي
للشركة لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
تدفع حصص األرابح إىل املسامهني يف املكان واملواعيد اليت حيددها
جملس اإلدارة
نص املادة كعد التعديل :
جيوز للجمعية العامة كناء على اقرتاح جملس اإلدارة أن توزع يف هناية
السنة املالية أرابحاً على املسامهني ويشرتط لصحة هذا التوزيع أن
يكون من أرابح حقيقية ،ووفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها ،وأال
ميس هذا التوزيع رأس املال املدفوع للشركة.
 -25املوافقة على تعديل املادة رقم ( )50من النظام األساسي
للشركة لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
تنقضي الشركة أبحد األسباب املنصوص عليها يف قانون الشركات التجارية
نص املادة كعد التعديل :
تطبق أحكام املواد الواردة كقانون الشركات رقم 2012/25
وتعديالته وهي املواد من رقم  258حىت 264.
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 -26املوافقة على تعديل املادة رقم ( )51من النظام األساسي
للشركة لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
جتري تصفية أموال الشركة عن انقضائها وفقا لألحكام الواردة يف
قانون الشركات التجارية
نص املادة كعد التعديل :
جتري تصفية الشركة على النحو املبني أبحكام املواد من رقم 309
حىت  326من قانون الشركات وتعديالته والئحته التنفيذية.
 -27املوافقة على تعديل املادة رقم ( )52من النظام األساسي
للشركة لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم  15لسنة 1960
وتعديالته يف كل ما مل يرد كشأنه نص خاص يف عقد التأسيس أو يف
هذا النظام .
نص املادة كعد التعديل :
تطبق أحكام قانون الشركات رقم  2012/25وتعديالته والئحته
التنفيذية يف كل مامل يرد كشأنه نص خاص يف عقد التأسيس أو يف هذا
النظام.
اثنيا  :املوافقة على اضافه مواد جديدة اىل عقد التأسيس والنظام
األساسي للشركة ولتتماشى مع احكام قانون الشركات رقم  25لسنه
 2012وتعديالته والئحته التنفيذية وهي كما يلي :
 -1املوافقة على اضافه املادة رقم ( )54اىل النظام األساسي واليت
تنص على االيت :
إذا تقرر زايدة رأس مال الشركة ،ومل ميارس كعض املسامهني حق أولوية
االكتتاب يف أسهم زايدة رأس املال يتم ختصيص األسهم غري املكتتب
فيها ملن يرغب يف ذلك من مسامهي الشركة ،فإن جتاوزت طلبات
االكتتاب عدد األسهم املطروحة مت ختصيصها على املكتتبني كنسبة ما
اكتتبوا كه .ويف مجيع األحوال اليت ال يتم االكتتاب فيها يف كامل
األسهم اجلديدة جاز جمللس اإلدارة أن يقوم كت صيص األسهم غري
املكتتب فيها ملسامهني جدد ،وتعترب األسهم اجلديدة غري املكتتب
فيها ملغاة كقوة القانون.
 -2املوافقة على اضافه املادة رقم ( )55اىل النظام األساسي واليت
تنص على االيت :
جيوز الرتخيص لشركه مسامهه مقفله اليت انقضت مدة احلضر اخلاص
ابلتصرف يف اسهمها كزايده رأمساهلا عن طريق االكتتاب العام وذلك
كقرار من الوزارة يصدر كناء على موافقه اهليئة  ,وجيب احلصول على
موافقه كنك الكويت املركزي اذا كانت الشركة خاضعه لرقاكته .
وتعترب الشركة قد حتولت إىل شركه مسامهه عامه اعتبارا من اتريخ
صدور قرار الوزير ابلرتخيص هلا كزايده رأس املال عن طريق االكتتاب.
ويف مجيع االحوال تعترب كل شركه مسامهه عامه من اتريخ االدراج ,
وينطبق هذا احلكم على شركات املسامهة املقفلة املدرجة يف البورصة
وقت العمل هبذا القانون .
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 -3املوافقة على اضافه املادة رقم ( )56اىل النظام األساسي واليت
تنص على االيت :
يتمتع املساهم يف الشركة كوجه خاص ابحلقوق التالية :
.1قبض االرابح واحلصول على اسهم املنحة اليت يتقرر توزيعها .
.2املشاركة يف إدارة الشركة عن طريق العضوية يف جملس اإلدارة
وحضور اجلمعيات العامة واالشرتاك يف مداوالهتا وذلك طبقا ألحكام
قانون الشركات وهذا النظام  ,ويقع ابطال اي اتفاق خالف ذلك .
.3احلصول قبل اجتماع اجلمعية العامة كسبعه اايم على االقل على
البياانت املالية للشركة عن الفرتة احملاسبية املنقضية وتقرير جملس
اإلدارة وتقرير مراقب احلساابت .
.4التصرف يف األسهم اململوكة له واألولوية يف االكتتاب ابألسهم
اجلديدة والسندات والصكوك وفقا ألحكام القانون وعقد الشركة .
.5احلصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية كعد
الوفاء مبا عليها من ديون .
 -4املوافقة على اضافه املادة رقم ( )57اىل النظام األساسي واليت
تنص على االيت :
يلتزم املساهم يف الشركة كوجه خاص مبا يلي :
.1تسديد االقساط املستحقة على ما ميلكه من اسهم عند حلول
مواعيد االستحقاق ودفع التعويض عن التأخري يف السداد .
.2دفع النفقات اليت تكون الشركة قد حتملتها يف سبيل استيفاء
االقساط غري املدفوعة من قيمه اسهمه  ,وللشركة التنفيذ على
األسهم استيفاء حلقوقها .
.3تنفيذ القرارات اليت تصدرها اجلمعية العامة للشركة
.4االمتناع عن اي عمل يؤدي اىل االضرار ابملصاحل املادية أو
األدكية للشركة وااللتزام كتعويض االضرار اليت تنشأ عن خمالفته ذلك.
.5اتباع القواعد واإلجراءات املقررة كشأن تداول األسهم.
 -5املوافقة على اضافه املادة رقم ( )58اىل النظام األساسي واليت
تنص على االيت :
ال جيوز للجمعية العامة للمسامهني القيام مبا يلي :
.1زايده اعباء املساهم املالية أو زايده قيمه األسهم االمسية .
.2انقاص النسبة املئوية الواجب توزيعها من االرابح الصافية على
املسامهني واحملددة يف عقد الشركة .
.3فرض شروط جديدة غري الشروط املذكورة يف عقد التأسيس أو
هذا النظام تتعلق أبحقية املساهم يف حضور اجلمعيات العامة
والتصويت فيها .
وجيوز اخلروج على هذه االحكام كقبول مجيع املسامهني كتاكيا أو
كتصويت امجاعي يشرتك فيه مجيع املسامهني  ,واستيفاء اإلجراءات
الالزمة لتعديل عقد الشركة .
 -6املوافقة على اضافه املادة رقم ( )59اىل النظام األساسي واليت
تنص على االيت :
ال تدخل العضوية يف جملس إدارة الشركة ضمن احلد االقصى لعدد
العضوايت  ,وجيوز للش ص ان يكون رئيسا جمللس إدارة اكثر من
شركه مسامهه مقفله .
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 -7املوافقة على اضافه املادة رقم ( ) 60اىل النظام األساسي واليت
تنص على االيت :
ال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة ان يفصحوا اىل املسامهني يف غري
اجتماعات اجلمعية العامة أو اىل الغري عما وقفوا عليه من اسرار
الشركة كسبب مباشرهتم إلدارهتا واال وجب عزهلم ومسائلتهم عن
تعويض االضرار الناجتة عن امل الفة .
 -8املوافقة على اضافه املادة رقم ( )61اىل النظام األساسي واليت
تنص على االيت :
ال جيوز ان يكون ملن له ممثل يف جملس اإلدارة أو لرئيس أو احد
اعضاء اإلدارة التنفيذية أو ازواجهم أو اقارهبم من الدرجة الثانية
مصلحه مباشره أو غري مباشره يف العقود والتصرفات اليت تربم مع
الشركة أو حلساهبا اال اذا كان ذلك كرتخيص يصدر عن اجلمعية
العامة العادية .
 -9املوافقة على اضافه املادة رقم ( )62اىل النظام األساسي واليت
تنص على االيت :
ال جيوز للشركة ان تقرض احد اعضاء جملس ادارهتا أو الرئيس
التنفيذي أو ازواجهم أو اقارهبم حىت الدرجة الثانية أو الشركات
التاكعة هلم  ,مامل يكن هناك تفويض من اجلمعية العامة العادية للشركة
 ,وكل تصرف يتم ابمل الفة لذلك ال ينفذ يف مواجهه الشركة  .وذلك
دون االخالل حبقوق الغري حسن النية .
 -10املوافقة على اضافه املادة رقم ( )63اىل النظام األساسي واليت
تنص على االيت :
تكون املسؤولية املنصوص عليها ابملادة  27من النظام األساسي إما
مسؤوليه ش صيه تلحق عضوا ابلذات  ,أو مشرتكه فيما كني اعضاء
جملس اإلدارة مجيعا  ,ويف احلالة األخرية يكون األعضاء مسؤولني
مجيعا على وجه التضامن أبداء التعويض  ,من اعرتاض على القرار
الذي رتب املسؤولية واثبت اعرتاضه يف احملضر .
 -11املوافقة على اضافه املادة رقم ( )64اىل النظام األساسي واليت
تنص على االيت :
للشركة ان ترفع دعوى املسؤولية على اعضاء جملس اإلدارة كسبب
االخطاء اليت تنشأ عنها اضرار للشركة فاذا كانت الشركة يف دور
التصفية تويل املصفي رفع الدعوى .
 -12املوافقة على اضافه املادة رقم ( )65اىل النظام األساسي واليت
تنص على االيت :
يراس اجتماع اجلمعية العامة رئيس جملس اإلدارة أو انئبه أو من
ينتدكه جملس اإلدارة لذلك الغرض أو من تنت به اجلمعية العامة من
املسامهني أو من غريهم .
 -13املوافقة على اضافه املادة رقم ( )66اىل النظام األساسي واليت
تنص على االيت :
جيوز كقرار يصدر عن اجلمعية العامة العادية للشركة اقاله
رئيس أو عضو أو اكثر من اعضاء جملس اإلدارة أو حل
جملس إدارة ال شركة وانت اب جملس إدارة جديد وذلك كناء
على اقرتاح يقدم كذلك من عدد من املسامهني ميلكون ماال
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يقل عن ركع راس مال الشركة املصدر  .وعند صدور قرار
حبل جملس اإلدارة وتعذر انت اب جملس جديد يف ذات
االجتماع يكون للجمعية ان تقرر إما ان يستمر هذا اجمللس
يف تسيري امور الشركة إىل حني انت اب اجمللس اجلديد أو
تعيني جلنه اداريه مؤقته تكون مهمتها األساسية دعوة
اجلمعية العامة النت اب اجمللس اجلديد وذلك خالل شهر
من تعيينها .
 -14املوافقة على اضافه املادة رقم ( )67اىل النظام األساسي واليت
تنص على االيت :
على جملس اإلدارة تنفيذ قرارات اجلمعية العامة مامل تكن تلك
القرارات خمالفه للقانون أو عقد التأسيس أو هذا النظام
وعلى جملس اإلدارة اعاده عرض القرارات امل الفة على اجلمعية
العامة يف اجتماع يتم الدعوة ملناقشه أوجه اخلالف .
 -15املوافقة على اضافه املادة رقم ( )68اىل النظام األساسي واليت
تنص على االيت :
تسري على اجلمعية العامة غري العادية االحكام املتعلقة ابجلمعية
العامة العادية مع مراعاه االحكام املنصوص عليها يف قانون الشركات
رقم  25لسنه  2012وتعديالته والئحته التنفيذية .
 -16املوافقة على اضافه املادة رقم ( )69اىل النظام األساسي واليت
تنص على االيت :
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحا مامل حيضره
مسامهون ميثلون ثالثة ارابع رأمسال الشركة املصدر  ,فاذا مل يتوافر
هذا النصاب وجهت الدعوة اىل اجتماع اثن يكون صحيحا اذا
حضره من ميثل اكثر من نصف راس املال املصدر .
وتصدر القرارات كغلبيه تزيد على نصف جمموع اسهم رأمسال الشركة
املصدر .
 -17املوافقة على اضافه املادة رقم ( )70اىل النظام األساسي واليت
تنص على االيت :
جيوز لكل مساهم اقامه دعوى كبطالن اي قرار يصدر عن جملس
اإلدارة أو اجلمعية العامة العادية أو غري العادية خمالفا للقانون أو عقد
التأسيس أو هذا النظام أو كان يقصد كه االضرار مبصاحل الشركة ,
واملطالبة ابلتعويض عند االقتضاء .
كما جيوز الطعن على قرارات اجلمعية العامة العادية وغري العادية اليت
يكون فيها اجحاف حبقوق األقلية ويتم الطعن من قبل عدد مسامهي
الشركة ميلكون مخسه عشر ابملائة من رأمسال الشركة املصدر وال
يكونوا ممن وافقوا على تلك القرارات .
 -18املوافقة على اضافه املادة رقم ( )71اىل النظام األساسي واليت
تنص على االيت :
تطبق أحكام قانون الشركات رقم  25لسنه  2012وتعديالته
والئحته التنفيذية اخلاصة مبراقب احلساابت.
 -19املوافقة على اضافه املادة رقم ( )72اىل النظام األساسي واليت
تنص على االيت :
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حتفظ نس ه اصليه من هذا العقد مبركز الشركة الرئيسي وعلى
موقعها االلكرتوين  .كما حتفظ نس ه اصليه من هذا العقد مبلف
الشركة لدى اإلدارة امل تصة كوزارة التجارة والصناعة  ,ولكل
ش ص يريد احلصول على نس ه مطاكقه لألصل ان يطلبها من
الشركة مقاكل رسم معني حتدده الشركة وذلك كعد موافقه اجلهات
امل تصة .
وعليه متت املوافقة ابإلمجاع على هذه التعديالت واقفل احملضر يف
ساعته واترخيه ووقع احلضور على ذلك.
رئيس جملس اإلدارة
ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشركة الكويتية لأللبان ش .م .ك .م
حمضر اجتماع اجلمعية العمومية العادية
للشركة كتاريخ  30مارس 2016

إنه يف يوم األركعاء املوافق  30مارس 2016الساعة احلادية عشرة
صباحا ،انعقدت اجلمعية العمومية العادية للشركة الكويتية لأللبان "
ش .م .ك .مقفلة" يف قـاعـة االجتماعات مبقـر الشركـة مبنطقـة
الصليبية  ،و قد ترأس االجتماع السيد  /أمحد على مشـس الدين –
رئيس جملس اإلدارة  -و قد حضـر االجتمـاع السيـد  /عمرو حممد
العتيقي – نـائـب رئيس جملس اإلدارة  -و السيـد  /صاحل عبد هللا
العتيقي – الرئيس التنفيذي كما حضر االجتماع كال من :
السيد  /خالد الرشيد  -ممثل وزارة التجارة والصناعة
السيد  /حممد الكليب  -عـن مكتب العيبان و العصيمي و شركاهم
( أرنست و يونغ ) لتدقيق احلساابت .
السيد  /فهد البديوي  -عن الشركة اخلليجية حلفظ األوراق املالية .
وقد حضر مسامهون ميثلون ( )17,975,114سهما كنسبة حضور
 % 90.63من رأس املال يف اتريخ انعقاد اجلمعية العمومية والبالغ
 20,000,000سهم.
كداية االجتماع رحب السيد  /رئيس جملس اإلدارة ابلسادة احلضور
وقام كعرض جدول أعمال اجلمعية العمومية العادية للشركة الكويتية
لأللبان لعام  2015للمناقشة كالتايل:
 .1مساع تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف
 2015/12/31واملصادقة عليه.
تـم عرض نتائج األعمال وتقرير عن أعمال السنة املالية املنتهية يف
 2015/12/31واإلجنازات اليت متت واألرابح اليت مت حتقيقها خالل
العام وقد أشاد اجلميع أبداء إدارة الشركة ومتت املوافقة واملصادقة
على هذا البند.
 .2مساع تقرير مدققي احلساابت عن السنة املالية املنتهية يف
 2015/12/31واملصادقة عليه.
متت مناقشة تقرير مدققي احلساابت عن السنة املالية املنتهية يف
 2015/12/31ومتت املصادقة عليه.
 .3املصادقة على البياانت املالية للسنة املالية املنتهية يف
.2015/12/31

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
متت املصادقة على البياانت املالية للسنة املالية املنتهية يف
2015/12/31
 .4املوافقة على توصية جملس اإلدارة كتوزيـع أركـاح نقدية على
املسامهيـن مبعـدل  % 40من رأس املال كواقع أركعني فلسا للسهم
الواحد مببلغ إمجايل وقدره مثامنائة ألف دينار كوييت وذلك للمسامهني

املقيدين يف سجالت الشركة حىت اتريخ انعقاد اجلمعية.

متت املوافقة على توصية جملس اإلدارة كتوزيع أرابح نقدية على

املسامهيـن مبعدل  % 40من رأس املال كواقع أركعني فلسا للسهم
الواحد مببلغ إمجايل وقدره مثامنائة ألف دينار كوييت وذلك للمسامهني

املقيدين يف سجالت الشركة حىت اتريخ انعقاد اجلمعية.

 .5املوافقة على توصية جملس اإلدارة كتوزيـع مكافأة نقديـة ألعضـاء
جملس اإلدارة مببلغ إمجايل قدره مخسة وعشرون ألف دينار كوييت

مبعدل مخسة آالف دينار كوييت لكل عضو.

متت املوافقة على توصية جملس اإلدارة كتوزيـع مكافأة نقديـة ألعضـاء

جملس اإلدارة مببلغ إمجايل قدره مخسة وعشرون ألف دينار كوييت
مبعدل مخسة آالف دينار كوييت لكل عضو.

 .6املوافقــة على التعامـل مع أطـراف ذات صلـة.
متت املوافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.

 .7استمرار املوافقة على وقف االقتطاع من األرابح الصافية السنوية
إىل حساب االحتياطي القانوين.

متت املوافقة على استمرار وقف االقتطاع من األرابح الصافية
السنوية إىل حساب االحتياطي القانوين.

 .8استمرار املوافقة على وقف االقتطاع من األرابح الصافية السنوية
إىل حساب االحتياطي العام.

مت ــت املـوافقــة على استمرار وقف االقتطاع من األرابح الصافية

السنوية إىل حساب االحتياطي العام.

 .9إخالء طرف السادة أعضاء جملس اإلدارة وإكراء ذمتهم عن الفرتة

من  2015/1/1وحىت .2015/12/31

متت املوافقة على إخالء طرف السادة أعضاء جملس اإلدارة وإكراء

ذمتهم عن الفرتة من  2015/1/1وحىت .2015/12/31

 .10تعييـن أو إعـادة تعيني مراقب احلساابت للسنة املالية املنتهية يف
 31ديسمرب  2016وختويل جملس اإلدارة كتحديد أتعاكه.

مت ــت املـوافقــة على إع ــادة تعييـن مراقب احلساابت السيد  /وليد

عبدهللا العصيمي من مكتـب العيبـان و العصيمي و شركاهم (أرنست

و يونغ) لتدقيق احلساابت للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  2016و
ختويل جملس اإلدارة كتحديد أتعاكه.

وقد انتهى االجتماع يف متام الساعة  11:30ظهرا.

رئيس جملس اإلدارة
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شركة أكنية العاملية العقارية
حمضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية

ان ــه يف ي ــوم ال ــثالاثء املواف ــق  2016/3/15يف مت ــام الس ــاعة احلادي ــة
عش ــرة والنص ــف مبق ــر الش ــركة مت عق ــد اجتم ــاع اجلمعي ــة العام ــة غ ــري
العادي ــة لش ــركة اكني ــة العاملي ــة العقاري ــة ش ــركة مس ــامهة كويتي ــة مقفل ــة
وحبضور كال من
السيدة  /سارة الشبلي ممثلة الوزارة
الســيد  /عبــد هللا حممــد صــاحل احلميــدي عــن شــركة الكويتيــة االوروكيــة
القاكضة وشركة جمموعة احلميدي لبيع وشراء االسهم والعقارات
السيد  /عبد هللا سامي اجلوعان رئيس جملس ادارة شركة اكنيـة العامليـة
العقارية
وحبضور مسامهني ميلكـون نسـبة  % 99مـن اسـهم الشـركة مبـا نسـبته
 49مليون سهم ما يعـادل  4,900الـف دينـار كـوييت( اركعـة ماليـني
وتسعمائة الف دينار كوييت )
قــام الســيد  /عبــد هللا ســامي اجلوعــان ابلرتحيــب ابحلضــور ومت عــرض
جدول اعمال اجلمعية العامة غري العادية على املسامهني ومتت املوافقة
على كافة ما جاء كه واملصادقة عليه .
املوافقــة علــى تعــديل املــواد التاليــة مــن النظــام االساســي وذلــك طبقــا
ألحكــام القــانون رقــم  1لســنة  2016مــادة رقــم (  ) 2مــن النظــام
االساسي واملادة رقم (  ) 3من عقد التأسيس قبل التعديل :
مركز الشركة الرئيسي وحملهـا القـانوين يف دولـة الكويـت وجيـوز جمللـس
اإلدارة أن ينشئ هلا فروعا أو تـوكيالت أو مكاتـب أو مراكـز عمليـات
أو تعيني ممثلني يف الكويت أو اخلارج .
مــادة رقــم (  ) 2مــن النظــام االساســي واملــادة رقــم (  ) 3مــن عقــد
التأسيس كعد التعديل:
مرك ــز الش ــركة الرئيس ــي وحمله ــا الق ــانوين يف دول ــة الكوي ــت الك ــائن يف
مدين ــة الكوي ــت وه ــو امل ــوطن ال ــذي يعت ــد ك ــه يف توجي ــه املراسـ ــالت
واإلعالانت القضائية وال يعتد كتغيري هذا املوطن إال إذا مت قيد التغيري
ابلسجل التجاري وجيوز جمللس اإلدارة أن ينشئ هلا فروعاً أو توكيالت
أو مكاتب كدولة الكويت أو ابخلارج" .
م ــادة رق ــم ( )5م ــن النظ ــام االساس ــي وامل ــادة رق ــم (  ) 6م ــن عق ــد
التأسيس قبل التعديل :
ح ــدد رأس م ــال الش ــركة مببل ــغ وق ــدره ) 5,000,000د.ك) موزع ــة
عل ــى ع ــدد ( 50,000,000س ــهم) قيم ــة ك ــل س ــهم  100فل ــس
ومجيع االسهم نقدية .
م ــادة رق ــم ( )5م ــن النظ ــام االساس ــي وامل ــادة رق ــم (  ) 6م ــن عق ــد
التأسيس كعد التعديل:
حــدد رأس املــال املصــرح كــه مببلــغ 50,000,000د.ك (مخســة ماليــني
دينــار كــوييت فقــط ال غــري) موزعــة علــى ( 50,000,000ســهم) قيمــة
كل سهم  100فلس كوييت ومجيع االسهم نقدية وعينية.
ورأس املال املصدر مببلغ ( )5,000,000د.ك ورأس املال املدفوع
مببلغ (5,000,000د.ك) فقط (مخسة ماليني دينار كوييت ال غري)
مادة رقم (  ) 12من النظام االساسي قبل التعديل :

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
ال جيــوز زايدة رأس املــال إال إذا كانــت أقس ــاط األســهم األصــلية ق ــد
دفعت كاملة وال جيوز إصدار األسهم اجلديدة أبقل من قيمتها االمسية
وإذا ص ــدرت كقيم ــة أعل ــى خصص ــت ال ــزايدة أوال لوف ــاء مص ــروفات
اإلصدار لالحتياطي او السـتهالك االسـهم ولكـل مسـاهم األولويـة
يف االكتتاب حبصة من األسهم اجلديدة متناسبة مع عدد أسهمه ومتنح
ملمارســة حــق األولويــة حــق األولويـة مــدة مخســة عشــر يومــا مــن اتريــخ
نشر دعوة املسـامهني لـذلك وجيـوز تنـازل املسـامهني مقـدما عـن حقهـم
يف االولوي ــة  ،وجي ــوز التن ــازل الس ــتحداث نظ ــام خي ــار شـ ـراء االس ــهم
للموظفني .
مادة رقم (  ) 12من النظام االساسي كعد التعديل:
تعديل رأس املال
جيوز كقرار من جملس إدارة الشـركة زايدة رأس املـال املصـدر يف حـدود
رأس املال املصرح كه على ان يكون رأس املال املصدر قـد مت سـداده
ابلكامـل وجيــوز كقـرار يصــدر مـن اجلمعيــة العامــة غــري العاديــة  -زايدة
رأمسـال الشـركة املصـرح كـه وذلـك كنـاء علـى اقـرتاح مسـبب مـن جملـس
اإلدارة وتقرير من مراقب احلسـاابت يف هـذا الشـأن ،علـى أن يتضـمن
القرار الصادر كزايدة رأس املال مقدار وطرق الزايدة.
ال جيـ ــوز زايدة رأس امل ـ ــال املصـ ــرح ك ـ ــه إال إذا كانـ ــت قيم ـ ــة األس ـ ــهم
االص ــلية ق ــد دفع ــت كامل ــة ،وجي ــوز للجمعي ــة العام ــة غ ــري العادي ــة أن
تفوض جملس اإلدارة يف حتديد اتريخ تنفيذه .
مادة رقم ( )13قبل التعديل :
كغرض احملافظة على املوظفني االكفاء للعمل ابلشركة وتعزيز والئهم هلا
فإن جمللس االدارة احلق يف استحداث نظام يسمى خيار شراء االسهم
للمــوظفني وذلــك وفقــا للشــروط الــيت نــص عليهــا الق ـرار الــوزاري رقــم
( )337لسنة 2004
 -1ملقاكلـ ــة التزامـ ــات الشـ ــركة مبوجـ ــب نظـ ــام "خيـ ــار ش ـ ـراء األسـ ــهم
للموظفني "" جيـوز زايدة رأس مـال الشـركة علـى أن ال تتجـاوز إمجـايل
ال ــزايدات ال ــيت ت ــتم لــرأس امل ــال امل ــدفوع ع ــن عش ــر ابملائ ــة ()%10
خالل فرتة اقصاها عشر سنوات منذ كداية تطبيق الربانمج .
 -2ان يتضمن تقرير جملس االدارة السنوي إىل املسامهني املسـتوايت
الوظيفيـ ــة املسـ ــتفادة مـ ــن الـ ــربانمج وكميـ ــة االسـ ــهم امل صصـ ــة لكـ ــل
مستوى وظيفي .
 -3يعرض النظـام خيـار شـراء االسـهم للمـوظفني وكرانجمـه إىل اجلمعيـة
العامة للموافقة عليه .
مادة رقم ( )13كعد التعديل:
كغرض احملافظة على املوظفني األكفاء للعمل ابلشركة وتعزيز والئهم هلا
فــإن جملــس اإلدارة لــه احلــق يف اســتحداث نظامــا يســمى كنظــام "شـراء
األسهم للمـوظفني األكفـاء" يكـون الغـرض منـه تـوفري حـافز للمـوظفني
األكفاء للعمل يف الشركة وتعزيز والئهـم هلـا علـى أن يراعـى يف شـروط
هذا النظام البنود التالية:
جيب تطبيق هذا النظـام وزايدة رأس املـال ملقاكلـة ذلـك مـرة كـل سـنتني
ماليتني على األكثر.
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ملقاكلـ ــة التزامـ ــات الشـ ــركة مبوجـ ــب "نظـ ــام ش ـ ـراء األسـ ــهم للمـ ــوظفني
األكفـ ــاء" يـ ــتم زايدة رأس مـ ــال الشـ ــركة علـ ــى أن ال تتجـ ــاوز إمجـ ــايل
الــزايدات الــيت تــتم ل ـرأس املــال خــالل مــدة عشــر ســنوات عــن عشــرة
ابملائة ( )%10من مقدار رأس املال يف هنايـة هـذه الفـرتة مـع تفـويض
جملــس اإلدارة كتحديــد النســب املقــرتح زايدهتــا وطريقــة االكتتــاب فيهــا
كل سنة على حدة
حيق للرئيس التنفيذي واملدراء التنفيذيني املشاركة يف نظام "خيار شراء
األسهم للموظفني األكفاء"
يضع جملس اإلدارة الضواكط والقواعد لإلطار التفصيلي لنظـام" خيـار
ش ـراء األســهم للمــوظفني األكفــاء" وتطبيقــه مبــا يف ذلــك حتديــد نســب
ال ــزايدة املقرتح ــة ك ــل س ــنة وطريق ــة االكتت ــاب فيه ــا وشــرائح امل ــوظفني
املســتفيدين وحصصــهم مــن هــذه الــزايدات كمــا حيــدد شــروط وكيفيــة
تصرف املوظفني لألسهم امل صصة هلم.
يقــر املســامهون ابلتنــازل عــن حقهــم يف االولويــة يف االكتتــاب يف زايدة
رأس املال ملقاكلة أحكام هذه املادة"
مادة رقم (  ) 14من النظام االساسي قبل التعديل :
يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من  3أعضاء تعني منهم اجلهة
او اجلهات اليت جيوز هلا انتداب ممثلني عنها يف جملس االدارة كنسبة ما
متلكــه مــن أســهم يف الشــركة وتنت ــب اجلمعيــة العامــة االعضــاء البــاقني
ابلتصويت السري .
مادة رقم ( )14كعد التعديل:
إدارة الشركة
أ -جملس اإلدارة
" يت ــوىل إدارة الش ــركة جمل ــس إدارة مك ــون م ــن ع ــدد ث ــالث أعض ــاء
وتكـ ــون م ـ ــدة العض ـ ــوية ث ـ ــالث سـ ــنوات قاكل ـ ــة للتجدي ـ ــد .وينت ـ ــب
املسامهون أعضاء جملس اإلدارة ابلتصويت السري.
وإذا تعذر انت ـاب جملـس إدارة جديـد يف امليعـاد احملـدد لـذلك اسـتمر
اجمللـ ـ ــس القـ ـ ــائم يف إدارة أعمـ ـ ــال الشـ ـ ــركة إىل حـ ـ ــني زوال األسـ ـ ــباب
وانت اب جملس إدارة جديد
ـاراي تعيـني ممثلـني
صـا طبيعيوـا أو اعتب و
وجيوز لكل مسـاهم سـواء كـان ش ً
لــه يف جملــس إدارة الشــركة كنســبة مــا ميلكــه مــن أســهم فيهــا ،ويســتنزل
عدد أعضاء جملس اإلدارة امل تـارين هبـذه الطريقـة مـن جممـوع أعضـاء
جمل ــس اإلدارة ال ــذين ي ــتم انت ــاهبم ،وال جي ــوز للمس ــامهني ال ــذين هل ــم
ممثلــني يف جملــس اإلدارة االش ـرتاك مــع املســامهني اآلخــرين يف انت ــاب
ابقـ ـ ــي أعضـ ـ ــاء جملـ ـ ــس اإلدارة ،إال يف حـ ـ ــدود مـ ـ ــا زاد عـ ـ ــن النسـ ـ ــبة
املسـ ــت دمة يف تعيـ ــني ممثليـ ــه يف جملـ ــس اإلدارة ،وجيـ ــوز جملموعـ ــة مـ ــن
املسامهني أن يتحالفوا فيما كينهم لتعيني ممثل أو أكثـر عـنهم يف جملـس
اإلدارة وذلـ ــك كنسـ ــبة ملكيـ ــتهم جمتمعـ ــة ويكـ ــون هلـ ــؤالء املمثلـ ــني مـ ــا
لألعضــاء املنت بــني مــن احلقــوق والواجبــات .ويكــون املســاهم مســئوالً
عن أعمال ممثليه جتاه الشركة ودائنيها ومسامهيها.
مادة رقم ( ) 16قبل التعديل :
يشــرتط يف عضــو جملــس اإلدارة أن يكــون مالكــا كصــفته الش صــية أو
يكــون الشـ ص املعنــوي الــذي ميثلــه مالكــا لعــدد مــن األســهم ال يقــل
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عــن مائــة الــف ســهم) وخيصــص هــذا القــدر مــن األســهم لضــمان إدارة
العضــو  ،وجيــب إيــداعها خــالل شــهر مــن اتريــخ االنت ــاب يف أحــد
البنوك املعتمـدة  ،ويسـتمر ايـداعها مـع عـدم قاكليتهـا للتـداول إىل أن
تنتهــي مــدة العضــوية ويصــدق علــى ميزانيــة آخــر ســنه ماليــة قــام فيهــا
العضو أبعمالـه ،و إذا مل يقـدم العضـو الضـمان علـى الوجـه املطلـوب
كطلت عضويته .
مادة رقم (  ) 16كعد التعديل:
" جيب أن تتوافر يف من يرشح لعضوية جملس اإلدارة الشروط التالية:
أن يكون متمتعاً أبهلية التصرف.
أال يكــون قــد ســبق احلكــم عليــه يف جنايــة كعقوكــة مقيــدة للحريــة أو يف
جرمية إفالس ابلتقصري أو التـدليس أو جرميـة خملـة ابلشـرف أو األمانـة
أو كعقوكة مقيدة للحرية كسبب خمالفتـه ألحكـام قـانون الشـركات مـا مل
يكن قد رد إليه اعتباره.
أن يكــون مالك ـاً كصــفة ش صــية او الش ـ ص الــذي ميثلــه لعــدد مــن
أسهم الشركة .
وإذا فق ــد عض ــو جمل ــس اإلدارة أاي م ــن الش ــروط املتقدم ــة زال ــت عن ــه
صفة العضوية.
(ال يسري هذا الشرط على األعضاء املستقلني)
مادة رقم (  ) 17قبل التعديل :
ال جيوز أن يكون لـرئيس جملـس اإلدارة أو ألحـد أعضـاء هـذا اجمللـس
مصــلحة مباشــرة أو غــري مباشــرة يف العقــود والصــفقات الــيت تــربم مــع
الشركة أو حلساهبا إال إذا كان كرتخيص مـن اجلمعيـة العامـة  ،وال جيـوز
ألي من هؤالء أن يشـرتك يف إدارة شـركة مشـاهبة أو منافسـة لشـركتهم
 ،وال جيــوز ل ـرئيس جملــس االدارة أو ألي مــن أعضــائه ولــو كــان ممــثال
لش ص اعتباري أن يستغل املعلومات اليت وصلت إليـه حبكـم منصـبه
يف احلصول على فائدة لنفسه أو لغـريه  ،كمـا ال جيـوز لـه كيـع أو شـراء
أسهم الشركة طيلة مدة عضويته يف جملس االدارة .
مادة رقم (  ) 17كعد التعديل
" ال جي ــوز ل ــرئيس أو عض ــو جمل ــس اإلدارة ،ول ــو ك ــان مم ــثالً لشـ ـ ص
طبيع ــي أو اعتب ــاري ،أن يس ــتغل املعلوم ــات ال ــيت وص ــلت إلي ــه حبك ــم
منص ــبه يف احلص ــول علـ ــى فائ ــدة لنفسـ ــه أو لغـ ــريه ،كمـ ــا ال جيـــوز لـ ــه
التصرف أبي نوع من أنواع التصرفات يف أسهم الشركة اليت هو عضو
يف جملس إدارهتا طيلة مدة عضويته إال كعد احلصول على موافقة هيئـة
أسواق املال.
مادة رقم ( )18قبل التعديل :
إذا شغر مركز عضو يف جملس اإلدارة خلفه فيـه مـن كـان حـائزا ألكثـر
األصوات من املسامهني الذين مل يفوزوا كعضوية جملس اإلدارة يف آخر
انت اب .
امــا اذا كلغــت املراكــز الشــاغرة ركــع املراكــز االصــلية أو مل يوجــد مــن تت ـوافر كــه
الشروط فإنه يتعني على جملـس االدارة دعـوة اجلمعيـة العامـة لتجتمـع يف ميعـاد
شهرين من اتريخ شغر آخـر مركـز لتنت ـب مـن ميـأل املراكـز الشـاغرة ويف مجيـع
األحوال يكمل العضو اجلديد مدة سلفه فقط.
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مادة رقم ( ) 18كعد التعديل:
تعـد قائمـة ابألعضـاء االحتيـاطيني الـذين مل يفـوزوا يف انت ـاابت جملــس
االدارة وابلرتتيب وفقا لعـدد االصـوات الـيت حصـل عليهـا كـل مـنهم ،
ويف حالة شغر مركز عضو يف جملس االدارة ومل تكـن املراكـز الشـاغرة
قد كلغت ركع املراكز االصلية  ،خلفه من كان حـائزا ألكثـر األصـوات
يف تلك القائمة وإذا قـام لديـه مـانع خلفـه مـن يليـه يف الرتتيـب  ،علـى
أن يكمل العضو اجلديد مدة سلفه .
أمـ ــا اذا كان ـ ــت املراك ـ ــز الش ـ ــاغرة قـ ــد كلغ ـ ــت رك ـ ــع املراك ـ ــز األص ـ ــلية
فيتع ـ ـ ـ ــني عل ـ ـ ـ ــى جمل ـ ـ ـ ــس االدارة دع ـ ـ ـ ــوة اجلمعي ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ــة العادي ـ ـ ـ ــة
لالجتم ـ ـ ــاع يف ميع ـ ـ ــاد ش ـ ـ ــهرين م ـ ـ ــن اتري ـ ـ ــخ ش ـ ـ ــغر آخ ـ ـ ــر مرك ـ ـ ــز ،
وتنت ب من ميال املراكز الشاغرة
ف ــإذا مل يق ــم جمل ــس االدارة ابل ــدعوة هل ــذه اجلمعي ــة يف امليع ــاد امل ــذكور
دعــت إليهــا الــوزارة خــالل أســبوعني مــن اتريــخ انتهــاء امليعــاد ســالف
الذكر.
هــذا مــع عــدم االخــالل حبــق املســامهني اللــذين هلــم ممثلــني يف جملــس
االدارة ويف تعي ــني م ــن خيلفه ــم إذا ش ــغر مرك ــز أح ــدهم خ ــالل امل ــدة
احملددة جمللس االدارة .
مادة رقم (  ) 20قبل التعديل :
جيـ ـ ــوز جمللـ ـ ــس اإلدارة أن يعـ ـ ــني مـ ـ ــن كـ ـ ــني أعضـ ـ ــائه عضـ ـ ــوا منتـ ـ ــداب
لـ ـ ــإلدارة أو أكثـ ـ ــر وحيـ ـ ــدد اجمللـ ـ ــس صـ ـ ــالحياهتم ومكافـ ـ ــآهتم وجيـ ـ ــوز
جملل ـ ــس االدارة أن يع ـ ــني م ـ ــديرا عام ـ ــا للش ـ ــركة وحي ـ ــدد اختصاص ـ ــاته
ورواتبه ومزاايه الوظيفية .
مادة رقم (  ) 20كعد التعديل:
" يكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه جملس اإلدارة من أعضاء
اجمللس أو من غريهم يناط كه إدارة الشركة وحيدد اجمللـس خمصصـاته و
صــالحياته يف التوقيــع عــن الشــركة وال جيــوز اجلمــع كــني منصــيب رئــيس
جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي
كمــا يكــون جمللــس اإلدارة أمــني ســر مــن كــني مــوظفي الشــركة يــدون
حماضر االجتماع ويتم توقيعها منه و من مجيع األعضاء احلاضرين.
مادة رقم (  ) 21قبل التعديل :
ميلك التوقيع عن الشركة علـى انفـراد كـل مـن رئـيس جملـس اإلدارة أو
انئبه أو أعضاء جملس اإلدارة املنتدكني أو أي عضو آخر ينتدكه جملس
اإلدارة هلذا الغرض يف حدود النطاق الذي حيدده جملس اإلدارة وجيوز
جمللس اإلدارة أن يعني مديرا عاما للشركة حيدد صالحياته ومكافآته
مادة رقم (  ) 21كعد التعديل:
" ميلك التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس جملس اإلدارة أو
انئبــه أو الــرئيس التنفيــذي طبقــا للصــالحيات املمنوحــة لــه مــن جملــس
ادارة الشركة .
مادة رقم (  ) 22قبل التعديل :
جيتمـ ـ ــع جملـ ـ ــس اإلدارة أركـ ـ ــع م ـ ـ ـرات علـ ـ ــى األقـ ـ ــل خـ ـ ــالل السـ ـ ــنة
املالي ـ ــة الواح ـ ــدة كن ـ ــاء عل ـ ــى دع ـ ــوة م ـ ــن رئيس ـ ــه وجيتم ـ ــع أيض ـ ــا إذا
طلـــب إليـــه ذلـ ــك اثنـ ــان مـ ــن أعضـ ــائه علـ ــى األقـ ــل ويك ــون اجتمـ ــاع
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اجمللـ ـ ـ ــس صـ ـ ـ ــحيحا حبضـ ـ ـ ــور أغلبيـ ـ ـ ــة أعضـ ـ ـ ــائه وال جيـ ـ ـ ــوز احلضـ ـ ـ ــور
ابلوكالة يف اجتماعات اجمللس .
مادة رقم (  )22كعد التعديل:
"ال يك ـ ــون اجتم ـ ــاع جمل ـ ــس اإلدارة ص ـ ــحيحاً إال إذا حض ـ ــره أغلبي ـ ــة
األعضـاء و جيـوز االجتمــاع ابسـت دام وسـائل االتصــال احلديثـة واختــاذ
قرارات ابلتمرير مبوافقة مجيع أعضاء اجمللس.
وجيب أن جيتمـع جملـس اإلدارة سـت مـرات علـى األقـل خـالل السـنة
الواحدة (كناء على دعوة من رئيسه وجيتمع أيضا إذا طلـب إليـه ذلـك
اثنان من أعضائه على األقـل وال جيـوز احلضـور ابلوكالـة يف اجتماعـات
اجملل ــس) أخ ــذاً ابالعتب ــار أن حيض ــر األعض ــاء املس ــتقلون  %75م ــن
اجتماعات اجمللس الدورية وأن يكون هناك عضوا مستقال واحدا على
األقل يف كل اجتماع.
مادة رقم (  ) 23قبل التعديل :
تصدر قرارات جملس اإلدارة أبغلبية األعضاء احلاضـرين فـإذا تسـاوت
األصـ ــوات رجـ ــح اجلانـ ــب الـ ــذي فيـ ــه الـ ــرئيس ويعـ ــد حمضـ ــر اجتمـ ــاع
جللسات اجمللس  ،ويوقعه الرئيس  ،وجيـوز للعضـو املعـارض أن يطلـب
تسجيل رأيه .
مادة رقم (  ) 23كعد التعديل:
تصدر قرارات جملس اإلدارة أبغلبية األعضاء احلاضرين فإذا تساوت
األصوات رجح اجلانب الذي فيه الرئيس و تدون حماضر اجتماعات
جملس اإلدارة وتوقع من قبل األعضاء احلاضرين وأمني سر اجمللس.
وللعضو الذي مل يوافق على قرار اختذه اجمللس أن يثبت اعرتاضه يف
حمضر االجتماع.
مادة رقم (  ) 25قبل التعديل :
مــع عــدم اإلخــالل أبحكــام قــانون الشــركات التجاريــة حتــدد اجلمعيــة
العامة العادية مكافأة أعضاء جملس اإلدارة
مادة رقم (  ) 25كعد التعديل:
مــع عــدم اإلخــالل أبحكــام قــانون الشــركات التجاريــة حتــدد اجلمعيــة
العامــة العاديــة مكاف ـآت أعضــاء جملــس اإلدارة وحيــدد جملــس اإلدارة
راتب الرئيس التنفيذي .
مادة رقم (  ) 26قبل التعديل :
جملل ـ ـ ـ ــس اإلدارة أوس ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـ ــلطة إلدارة الش ـ ـ ـ ــركة والقي ـ ـ ـ ــام جبمي ـ ـ ـ ــع
األعم ـ ــال ال ـ ــيت تقتض ـ ــيها إدارة الش ـ ــركة وفق ـ ــا ألغراض ـ ــها ،وال حي ـ ــد
مـ ــن هـ ــذه السـ ــلطة إال مـ ــا نـ ــص عليـ ــه القـ ــانون أو هـ ــذا النظـ ــام أو
ق ـ ـ ـرارات اجلمعيـ ـ ــة العامـ ـ ــة  ،وجيـ ـ ــوز جمللـ ـ ــس اإلدارة كيـ ـ ــع منقـ ـ ــوالت
وعق ـ ـ ـ ــارات الش ـ ـ ـ ــركة أو رهنه ـ ـ ـ ــا أو إعط ـ ـ ـ ــاء الكف ـ ـ ـ ــاالت أو عقــ ـ ـ ــد
القروض كناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة
مادة رقم (  ) 26كعد التعديل:
"جملل ـ ـ ـ ــس اإلدارة أوس ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـ ــلطة إلدارة الش ـ ـ ـ ــركة والقي ـ ـ ـ ــام جبمي ـ ـ ـ ــع
االعم ــال ال ــيت تقتض ــيها إدارة الش ــركة وفق ــا ألغراض ــها وال حي ــد م ــن
ه ــذه الس ــلطة إال م ــا ن ــص علي ــه الق ــانون أو ه ــذا النظ ــام أو قـ ـرارات
اجلمعيـ ـ ــة العامـ ـ ــة وجيـ ـ ــوز جمللـ ـ ــس اإلدارة كيـ ـ ــع منقـ ـ ــوالت وعقـ ـ ــارات
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الشـ ـ ــركة أو رهنهـ ـ ــا أو إعطـ ـ ــاء الكفـ ـ ــاالت أو اإلق ـ ـ ـراض واالق ـ ـ ـرتاض
وعقد الصلح والتحكيم والتربعات.
مادة رقم (  ) 28قبل التعديل :
رئ ــيس جمل ــس اإلدارة وأعض ــاؤه مس ــؤولني ع ــن أعم ــاهلم جت ــاه الش ــركة
واملسامهني والغـري عـن مجيـع أعمـال الغـش وإسـاءة اسـتعمال السـلطة
وعن كل خمالفة ألحكـام القـانون أو هلـذا النظـام وعـن اخلطـأ يف اإلدارة
وال حيول دون إقامة دعوى املسؤولية اقرتاع من اجلمعية
العامة إبكراء ذمة جملس اإلدارة .
مادة رقم (  ) 28كعد التعديل:
"رئ ــيس جمل ــس االدارة واعض ــاؤه مس ــئولون جت ــاه الش ــركه واملس ــامهني
والغــري عــن مجيــع اعمــال الغــش واســاءة اســتعمال الســلطة ،وعــن كــل
خمالفة لقانون الشركات او لعقد الشركة ،وعن اخلطأ يف اإلدارة.
وال حيـ ــول دون إقامـ ــة دعـ ــوى املسـ ــئولية اق ـ ـرتاع مـ ــن اجلمعيـ ــة العامـ ــة
إبك ـ ـ ـ ـراء ذمـ ـ ـ ــة جملـ ـ ـ ــس اإلدارة ،وال جيـ ـ ـ ــوز ألعضـ ـ ـ ــاء جملـ ـ ـ ــس اإلدارة
االشــ ـ ـرتاك يف التص ـ ـ ــويت عل ـ ـ ــى قـ ـ ـ ـرارات اجلمعي ـ ـ ــة العام ـ ـ ــة اخلاص ـ ـ ــة
إبكـ ـ ـراء ذم ـ ــتهم م ـ ــن املس ـ ــؤولية ع ـ ــن إدارهت ـ ــم أو ال ـ ــيت تتعل ـ ــق مبنفع ـ ــة
خاصـ ــة هلـ ــم أو ألزواجهـ ــم أو أقـ ــارهبم مـ ــن الدرجـ ــة األوىل أو خبـ ــالف
قائم كينهم وكني الشركة.
مادة رقم (  ) 29قبل التعديل :
تنعقــد اجلمعيــة العامــة للمســامهني مــرة علــي االقــل يف الســنة يف املكــان
والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة .
وجمللــس االدارة دعــوة هــذه اجلمعيــة كلمــا رأى ذلــك  ،ويتعــني علــى
اجمللس ان يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من املسامهني ميلكون ما
ال يقل عن عشر أس املال  ،وتوجه الدعوة حلضور االجتماع متضـمنة
خالصة واضحة عن جدول االعمال إبحدى الطريقتني اآلتيتني :
خطـ ــاابت مسـ ــجلة ترسـ ــل إىل مجيـ ــع املسـ ــامهني قبـ ــل املوعـ ــد احملـ ــدد
النعقادها أبسبوع على االقل .
إعـ ــالن يف صـ ــحيفتني يـ ــوميتني علـ ــى االقـ ــل تصـ ــدران ابللغـ ــة العركيـ ــة
 ،وجيـ ـ ــب ان حيصـ ـ ــل االعـ ـ ــالن م ـ ـ ـرتني  ،علـ ـ ــى ان يـ ـ ــتم االعـ ـ ــالن يف
امل ــرة القاني ــة كع ــد مض ــي م ــدة ال تق ــل ع ــن اس ــبوع م ــن اتري ــخ نش ــر
االعـ ــالن االول وقبـ ــل انعقـ ــاد اجلمعيـ ــة العامـ ــة أبسـ ــبوع علـ ــى االقـ ــل
مـ ـ ـ ــع نشـ ـ ـ ــر االعـ ـ ـ ــالن الثـ ـ ـ ــاين يف اجلريـ ـ ـ ــدة الرمسيـ ـ ـ ــة ابإلضـ ـ ـ ــافة إيل
الصحيفتني اليوميتني .
وجيــب ان تتضــمن الــدعوة جــدول االعمــال ويضــع املؤسســون جــدول
اعمــال اجلمعيــة العامــة املنعقــدة كصــفة سيســية ويضــع جملــس االدارة
جدول أعمال اجلمعية العامة املنعقدة كصفة عادية وغري عادية .
مادة رقم (  ) 29كعد التعديل:
ب -اجلمعية العامة
" تنعقــد اجلمعيــة العامــة العاديــة الســنوية كنــاء علــى دعــوة مــن جملــس
اإلدارة خــالل األشــهر الثالثــة التاليــة النتهــاء الســنة املاليــة ،وذلــك يف
الزمــان واملكــان اللــذين يعينهمــا جملــس اإلدارة ،وللمجلــس أن يــدعو
اجلمعية العامة لالجتماع كلما دعـت الضـرورة إىل ذلـك ،وعلـى جملـس
اإلدارة أن يوجه دعوة اجلمعيـة لالجتمـاع كنـاء علـى طلـب مسـبب مـن

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
عـدد مــن املســامهني ميلكـون عشــرة ابملائــة مـن رأمســال الشــركة ،أو كنــاء
علــى طلــب مراقــب احلســاابت ،وذلــك خــالل مخســة عشــر يومــا مــن
اتريخ الطلب ،وتعد جدول األعمال اجلهة اليت تدعو إىل االجتماع.
ويس ـ ــري عل ـ ــى إج ـ ـراءات دع ـ ــوة اجلمعي ـ ــة العام ـ ــة ونص ـ ــاب احلض ـ ــور
والتص ــويت األحك ــام اخلاص ــة ابجلمعي ــة التأسيس ــية املنص ــوص عليه ــا
كقانون الشركات رقم  1لسنة . 2016
مادة رقم (  ) 30قبل التعديل :
يف االح ــوال ال ــيت جي ــوز فيه ــا عق ــد اجلمعي ــة العام ــة كن ــاء عل ــى طل ــب
املس ــامهني أو مـ ـراقيب احلس ــاابت أو وزارة التج ــارة والص ــناعة ،يوض ــع
جــدول األعمــال مــن طلــب انعقــاد اجلمعيــة العامــة وال جيــوز حبــث أيــة
مسألة غري مدرجة يف جدول األعمال
مادة رقم (  )30كعد التعديل:
" ي ـرأس اجتمــاع اجلمعيــة العامــة رئــيس جملــس اإلدارة أو انئبــه أو مــن
ينتدكـه جملـس اإلدارة لــذلك الغـرض أو مـن تنت بــه اجلمعيـة العامـة مــن
املسامهني أو من غريهم .
مادة رقم (  )31قبل التعديل :
لكل مساهم عدد من األصوات يعادل عدد أسـهمه وجيـوز التوكيـل يف
حضــور االجتمــاع وميثــل القصــر واحملجــوزين النــائبون عــنهم قــانوان وال
جيـوز ألي عضـو أن يشـرت ك يف التصـويت عـن نفسـه أو عـن مـن ميثلــه
قانوان يف املسائل اليت تتعلق مبنفعة خاصة له خبالف كينه وكني الشركة.
مادة رقم (  )31كعد التعديل
" لك ــل مس ــاهم أاي ك ــان ع ــدد أس ــهمه ح ــق حض ــور اجلمعي ــة العام ــة،
ويكــون لــه عــدد مــن األصــوات يســاوي عــدد األصــوات املقــررة لــذات
الفئــة مــن األســهم ،وال جيــوز للمســاهم التصــويت عــن نفســه أو عمــن
ميثله يف املسائل اليت تتعلق مبنفعة خاصة له ،أو خبالف قائم كينـه وكـني
الشركة ،ويقع ابطالً كـل شـرط أو قـرار خيـالف ذلـك ،وجيـوز للمسـاهم
أن يوكل غريه يف احلضور عنه وذلك مبقتضى توكيـل خـاص أو تفـويض
تعده الشركة هلذا الغرض.
وجيوز ملن يدعي حقاً على األسهم يتعارض مع مـا هـو اثكـت يف سـجل
مســامهي الشــركة أن يتقــدم إىل قاضــي األمــور الوقتي ـة الستصــدار أمــر
على عريضة حبرمان األسهم املتنازع عليهـا مـن التصـويت ملـدة حيـددها
القاض ــي اآلم ــر أو حل ــني الفص ــل يف موض ــوع النـ ـزاع م ــن قب ــل احملكم ــة
امل تصــة وذلــك وفق ـاً لإلج ـراءات املقــررة يف قــانون املرافعــات املدنيــة
والتجارية.
مادة رقم (  ) 33قبل التعديل :
تســري علــى النصــاب الواجــب تــوافره لصــحة انعقــاد اجلمعيــة العامــة
كصفاهتا امل تلفة وعلى االغلبية الالزمة الختاذ القرارات أحكـام قـانون
الشركات التجارية
مادة رقم (  ) 33كعد التعديل:
ويس ـ ــري عل ـ ــى إج ـ ـراءات دع ـ ــوة اجلمعي ـ ــة العام ـ ــة ونص ـ ــاب احلض ـ ــور
والتص ــويت األحك ــام اخلاص ــة ابجلمعي ــة التأسيس ــية املنص ــوص عليه ــا
كقانون الشركات رقم  1لسنة . 2016
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مادة رقم (  ) 36قبل التعديل :
تنعقد اجلمعية العامة كصفة عادية مـرة علـى األقـل يف السـنة كنـاء علـى
دعوة جملس اإلدارة خالل ثالثة أشهر من انتهاء السنة املاليـة للشـركة
وجمللس اإلدارة دعوة هذه اجلمعية كلما رأى ذلك ويتعني عليه دعوهتـا
كلما طلب إليه ذلك عدد من املسامهني ميلكون ما ال يقل عن عشر
رأس مــال الشــركة  .كمــا تنعقــد اجلمعيــة العامــة أيضــا إذا طلبــت ذلــك
وزارة التجارية والصناعة
مادة رقم (  ) 36كعد التعديل:
تنعقـد اجلمعيـة العامـة السـنوية للمسـامهني كنـاء علـى دعـوة مـن جملـس
اإلدارة خـالل األشـهر الثالثـة التاليـة النتهـاء السـنة املاليـة ،وذلـك يف
الزمــان واملكــان اللــذين يعينهمــا عقــد الشــركة ،وللمجلــس أن ي ــدعو
اجلمعية العامة لالجتماع كلما دعـت الضـرورة إىل ذلـك ،وعلـى جملـس
اإلدارة أن يوجه دعوة اجلمعيـة لالجتمـاع كنـاء علـى طلـب مسـبب مـن
عدد من املسامهني ميلكون عشرة يف املئـة مـن رأمسـال الشـركة ،أو كنـاء
علــى طلــب مراقــب احلســاابت ،وذلــك خــالل مخســة عشــر يومــا مــن
اتريخ الطلب ،وتعد جدول األعمال اجلهة اليت تدعو إىل االجتماع.
ويس ــري عل ــى إجـ ـراءات دع ــوة اجلمعي ــة العام ــة ونص ــاب احلض ــور
والتصــويت األحكــام املنصــوص عليهــا الجتمــاع اجلمعيــة التأسيس ـية.
وعلــى جملــس اإلدارة تنفي ــذ ق ـرارات اجلمعيــة العام ــة مــا مل تكــن تل ــك
القرارات خمالفة للقانون أو عقد التأسيس أو هذا النظام.
وعل ــى جمل ــس اإلدارة إع ــادة ع ــرض القـ ـرارات امل الف ــة عل ــى اجلمعي ــة
العامة يف اجتماع يتم الدعوة له ملناقشة اوجه امل الفة.
مادة رقم (  ) 40قبل التعديل :
جتتمــع اجلمعيــة العامــة كصــفة غــري عاديــة كنــاء علــى دعــوة مــن جملــس
اإلدارة أو كن ــاء عل ــى طل ــب كت ــايب م ــن مس ــامهني ميلك ــون رك ــع أس ــهم
الشركة على األقل ويف هذه احلالة جيـب علـى جملـس اإلدارة أن يـدعو
اجلمعية العامة لالنعقاد خالل شهر من وصول الطلب إليه
مادة رقم (  )40كعد التعديل:
" تســري علــى اجلمعيــة العامــة غــري العاديــة األحكــام املتعلقــة ابجلمعيــة
العامة العادية مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف القانون .
مادة رقم ( ) 41قبل التعديل :
املسائل التالية ال تنظرها إال اجلمعية العامة منعقدة كصفة غري عادية
 -1تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة
 -2كيــع كــل املشــروع الــذي قامــت كــه الشــركة أو التصــرف فيــه أبي
وجه آخر
 -3حل الشركة أو اندماجها يف شركة أو هيئة أخرى
 -4ختفيض رأس مال الشركة
كـ ــل تع ـ ــديل لنظ ـ ــام الش ـ ــركة ال يك ـ ــون انف ـ ــذا إال كع ـ ــد موافق ـ ــة وزارة
التجارة والصناعة
مادة رقم (  ) 41كعد التعديل:
" مــع مراعــاة االختصاصــات األخــرى الــيت يــنص عليهــا القــانون ختــتص
اجلمعية العامة غري العادية ابملسائل التالية:
.1تعديل عقد الشركة.
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.2كيع كل املشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه أبي
وجه آخر.
.3حل الشركة أو اندماجها أو حتوهلا أو انقسامها.
.4زايدة رأمسال الشركة أو ختفيضه.
مادة رقم (  ) 42قبل التعديل :
يكــون للشــركة مراقــب حســاابت أو أكثــر مــن احملاســبني الق ــانونيني ،
تعينه اجلمعية العامة وتقدر أتعاكه وعليـه مراقبـة حسـاابت السـنة املاليـة
اليت عني هلا.
مادة رقم (  ) 42كعد التعديل:
مراقب احلساابت
يكون للشركة املسامهة العامة مراقب حسـاابت او اكثـر تعينـه اجلمعيـة
العامــة العاديــة كعــد موافقــة كنــك الكويــت املركــزي ابلنســبة للشــركات
اخلاضعة لرقاكته وجيوز ملؤسسي الشركة تعيني مراقب حساابت او اكثر
إيل حــني انعقــاد اجلمعيــة التأسيســية .وجيــوز جمللــس االدارة يف احلــاالت
االستثنائية والطارئة اليت يباشر فيهـا مراقـب احلسـاابت املعـني مـن قبـل
اجلمعية مهمته ألي سبب من االسباب أن يعني من حيل حملـه علـي أن
يعرض هذا االمر يف اول اجتماع تعقده اجلمعية للبت فيه .
مادة رقم (  ) 44قبل التعديل :
يكــون للمراقــب الصــالحيات وعليــه االلتزامــات املنصــوص عليهــا يف
قانون الشركات التجارية وله كوجـه خـاص االطـالع يف أي وقـت علـى
مجيع دفاتر الشركة وسجالهتا ومستنداهتا ويف طلب البياانت اليت يرى
ضـ ــرورة احلصـ ــول عليهـ ــا ولـ ــه كـ ــذلك أن حيقـ ــق موجـ ــودات الشـ ــركة
والتزاماهتــا وإذا مل يــتمكن مــن اســتعمال هــذه الصــالحيات أثبــت ذلــك
كتاكة يف تقرير يقدم إىل جملس اإلدارة ويعرض على اجلمعية العامة وله
حق دعوة اجلمعية العامة هلذا الغرض .
املادة رقم (  ) 44كعد التعديل:
تكــون للمراقــب الصــالحيات وعليــه االلتزامــات املنصــوص عليهــا يف
قانون الشركات التجارية وله كوجـه خـاص االطـالع يف أي وقـت علـى
مجيع دفاتر الشركة وسجالهتا ومستنداهتا ويف طلب البياانت اليت يرى
ضـ ــرورة احلصـ ــول عليهـ ــا ولـ ــه كـ ــذلك أن حيقـ ــق موجـ ــودات الشـ ــركة
والتزاماهتــا وإذا مل يــتمكن مــن اســتعمال هــذه الصــالحيات أثبــت ذلــك
كتاكة يف تقرير يقدم إىل جملس اإلدارة ويعرض على اجلمعية العامة وله
حق دعوة اجلمعية العامة هلذا الغرض.
املادة (  ) 45قبل التعديل :
يقدم املراقـب إىل اجلمعيـة العامـة تقريـرا يبـني فيـه مـا إذا كانـت امليزانيـة
وحساب األرابح واخلسائر متفقة مع الواقـع وتعـرب أبمانـة ووضـوح عـن
املركــز املــايل احلقيقــي للشــركة ومــا إذا كانــت الشــركة متســك حســاابت
منتظمــة ومــا إذا كــان اجلــرد قــد أجــري وفقــا لألصــول املرعــي ومــا إذا
كانــت البيــاانت الــواردة يف تقريــر جملــس اإلدارة متفقــة مــع مــا ورد يف
دفــاتر الشــركة ومــا إذا كانــت هنــاك خمالفــات ألحكــام نظــام الشــركة أو
ألحكــام القــانون قــد وقعــت خــالل الســنة املاليــة علــى وجــه يــؤثر يف
نشـ ــاط الشـ ــركة أو يف مركزهـ ــا املـ ــايل مـ ــع كيـ ــان مـ ــا إذا كانـ ــت هـ ــذه
امل الفات التزال قائمة وذلك يف حدود املعلومات اليت تـوافرت لديـه
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ويكون املراقب مسـؤوال عـن صـحة البيـاانت الـواردة يف تقريـره كوصـفه
وكيال عن جمموع املسامهني وكل مساهم أثناء انعقاد اجلمعية العامة أن
يناقش املراقب وأن يستوضحه عما ورد يف تقريره .
املادة رقم (  ) 45كعد التعديل:
على مراقب احلساابت أو من ينيبه من احملاسبني الذين اشرتكوا معه يف
أعم ــال املراجع ــة  ،أن حيض ــر اجتماع ــات اجلمعي ــة العام ــة العادي ــة وأن
يقـــدم تقري ـ ـرا عـ ــن البيـــاانت املالي ــة للشـ ــركة  ،وعمـ ــا اذا كانـــت هـ ــذه
البي ــاانت تظه ــر الوض ــع امل ــايل للش ــركة يف هناي ــة الس ــنه املالي ــة ونت ــائج
أعمال الشـركة لتلـك السـنة  ،وكيـان مـا اذا كانـت البيـاانت الـواردة يف
تقرير جملس االدارة متفقه مع ما هو وارد يف دفاتر الشركة ومستنداهتا
وذلـك وفقـا للمبـادئ احملاســبية املتعـارف عليهـا ومــا نـص عليـه القــانون
رقم  1لسنة .2016
مادة رقم (  ) 46قبل التعديل :
يقتطــع مــن األرابح غــري الصــافية نســبة مئويــة حيــددها جمل ــس اإلدارة
الستهالك موجودات الشركة أو التعويض عـن نـزول قيمتهـا وتسـتعمل
هذه األموال لشراء املواد واآلالت واملنشآت اللزمة أو إلصالحها وال
جيوز توزيع هذه األموال على املسامهني
مادة رقم (  ) 46كعد التعديل:
" يقتطــع ســنواي مــن األرابح غــري الصــافية نســبة مئويــة حيــددها جملــس
اإلدارة ،كعـ ــد اخـ ــذ رأي مراقـ ــب احلسـ ــاابت ،السـ ــتهالك موجـ ــودات
الشركة أو التعويض عن نـزول قيمتهـا ،وتسـتعمل هـذه األمـوال لشـراء
املواد واآلالت واملنشـآت الالزمـة أو إلصـالحها ،وال جيـوز توزيـع هـذه
األموال على املسامهني.
مادة رقم (  ) 47قبل التعديل :
توزع األرابح الصافية على الوجه اآليت:
أوال  :يقتطـ ــع ( %10عشـ ــرة ابملائـ ــة) ختصـ ــص حلسـ ــاب االحتيـ ــاطي
اإلجباري وجيوز للجمعية العامة وقف هذا االقتطاع إذا زاد االحتياطي
اإلجباري عن نصف رأس مال الشركة
اثني ــا :يقتط ــع نس ــبة (%1واح ــد ابملائ ــة) ختص ــص حلس ــاب مؤسس ــة
الكويت للتقدم العلمي الصادر هبا املرسوم املؤرخ يف 1976/12/8
اثلث ــا  :يقتط ــع نس ــبة مئوي ــة ختص ــص حلس ــاب االحتي ــاطي االختي ــاري
ويوقف هذا االقتطاع كقرار من اجلمعية العامة العادية كناء على اقرتاح
جملس الغدارة
راكعـ ــا  :يقتطـ ــع جـ ــزء مـ ــن األرابح ملواجه ــة االلتزامـ ــات املرتتبـــة علـ ــى
الش ــركة مبوج ــب ق ــوانني العم ــل وال جي ــوز توزي ــع ه ــذه األم ــوال عل ــى
املسامهني
خامس ــا :يقتط ــع املبل ــغ ال ــالزم لتوزي ــع حص ــة أوىل م ــن األرابح ق ــدرها
( )%5مخسة ابملائة للمسامهني حيددها جملس اإلدارة وتقرها اجلمعيـة
العامة
سادســا :يقتطــع كعــد كــل مــا تقــدم مبلــغ تقــرره اجلمعيــة العامــة العاديــة
حبيث ال يزيد عن ( )%10عشرة ابملائة من الباقي خيصـص ملكافـآت
أعضاء جملس اإلدارة
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ساكعا  :يوزع البـاقي مـن األرابح كعـد ذلـك علـى املسـامهني كحصـة إضـافية مـن
األرابح أو يرحــل كنــاء علــى اق ـرتاح جملــس اإلدارة إىل الســنة املقبلــة أو خيصــص
إلنشاء مال احتياطي عام أو مال لالستهالك غري عاديني
مادة رقم (  ) 47كعد التعديل:
" -1يقتطع سنواي ،كقرار يصدر من اجلمعية العامة العاديـة كنـاء علـى
اقـرتاح جملــس اإلدارة ،نســبة ال تقــل عــن ( ) %10عشــرة ابملائــة مــن
األرابح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة.
 -2وجيوز للجمعية وقـف هـذا االقتطـاع إذا زاد االحتيـاطي اإلجبـاري
على نصف رأس مال الشركة املصدر.
 -3وال جي ــوز اس ــت دام االحتي ــاطي اإلجب ــاري إال يف تغطي ــة خس ــائر
الش ــركة أو لت ــأمني توزي ــع أرابح عل ــى املس ــامهني كنس ــبة ال تزي ــد عل ــى
مخسـة ابملائـة مـن رأس املـال املـدفوع يف السـنوات الـيت ال تسـمح فيهــا
أرابح الشركة كتوزيع هذه النسبة ،وذلك كسـبب عـدم وجـود احتيـاطي
اختياري يسمح كتوزيع هذه النسبة من األرابح.
 -4وجي ــب أن يع ــاد إىل االحتي ــاطي اإلجب ــاري م ــا اقتط ــع من ــه عن ــدما
تسـمح كــذلك ارابح الســنوات التاليـة ،مــامل يكــن هـذا االحتيــاطي يزيــد
على نصف رأس املال املصدر.
 -5يقتطـ ــع نسـ ــبة (%1واحـ ــد ابملائـ ــة) ختصـ ــص حلسـ ــاب مؤسسـ ــة
الكويت للتقدم العلمي الصادر هبا املرسوم املؤرخ يف 1976/12/8
مادة رقم (  ) 51قبل التعديل :
تنقضي الشركة أبحد االسـباب املنصـوص عليهـا يف قـانون الشـركات
التجارية
مادة رقم (  ) 51كعد التعديل:
" تنقضــي الشــركة أبحــد االمــور املنصــوص عليهــا يف قــانون الشــركات
رقم  1لسنة . 2016
مادة رقم (  ) 52قبل التعديل :
جتــري تصــفية أمــوال الشــركة عنــد انقضــائها وفقــا لألحكــام الــواردة يف
قانون الشركات التجارية
مادة رقم  ) 52 ( :كعد التعديل:
" جتـ ــري تصـ ــفية الشـ ــركة عنـ ــد انقضـ ــائها وفقـ ــا لألحكـ ــام ال ـ ـواردة يف قـ ــانون
الشركات رقم  1لسنة  2016وذلك ما مل ينص عقد الشركة على غري ذلك.
مادة رقم (  ) 53قبل التعديل :
تطب ـ ــق أحك ـ ــام ق ـ ــانون الش ـ ــركات التجاري ـ ــة رق ـ ــم  15لس ـ ــنة 1960
وتعديالتــه يف كــل مــامل يــرد كشــأنه نــص خــاص يف عقــد التأســيس أو يف
النظام األساسي
مادة رقم (  ) 53كعد التعديل:
" تطبق أحكام قـانون الشـركات رقـم  1لسـنة  2016يف كـل مـامل يـرد
كشأنه نص خاص يف عقد التأسيس أو يف هذا النظام.
مادة رقم (  ) 54قبل التعديل :
يقر املؤسسون
أوال :أبن أحكــام عقــد التأســيس والنظــام االساســي مطاكقــان للنمــوذج
املنصوص عليه يف املادة رقم ( )69من قانون الشركات التجارية.
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اثنيــا  :أبهنــم قــد اكتتبــوا جبميــع االســهم وأودعــوا كامــل قيمتهــا ابســم
الشركة وحلساهبا يف كنك كيت التمويل الكوييت .
اثلث ــا :أبهن ــم ق ــد عين ــوا اهليئ ــات االداري ــة الالزم ــة إلدارة الش ــركة وي ــتم
اختي ـ ــار اهليئ ـ ــة اإلداري ـ ــة االوىل للش ـ ــركة يف اول اجتم ـ ــاع للمس ـ ــامهني
كصفتهم مجعية سيسية .
نص املادة رقم)  ) 54كعد التعديل
يقر املؤسسون
أوال :أبن أحكــام عقــد التأســيس والنظــام االساســي مطاكقــان للنمــوذج
املنصوص عليه يف املادة رقم ( )69من قانون الشركات التجارية.
اثنيا  :أبهنم قد اكتتبوا جبميع االسهم
اثلث ــا :أبهن ــم ق ــد عين ــوا اهليئ ــات االداري ــة الالزم ــة إلدارة الش ــركة وي ــتم
اختي ـ ــار اهليئـ ـ ـة االداري ـ ــة االويل للش ـ ــركة يف اول اجتم ـ ــاع للمس ـ ــامهني
كصفتهم مجعية سيسية .
املواد املضافة إىل النظام االساسي لشركة أكنية العاملية العقارية طبقا ملا
يتوافق مع قانون الشركات رقم  1لسنة .2016
مادة مضافة :رقم ( ) 55
يقسم رأس مال الشركة إىل أسهم امسيـة متسـاوية القيمـة حبيـث ال تقـل
القيمة االمسية للسهم عن مائة فلس وال جيوز جتزئة السـهم ،وإمنـا جيـوز
أن يشرتك فيه ش صان أو أكثر -على أن ميثلهم جتاه الشركة ش ص
واحــد ويعتــرب الشــركاء يف الســهم مســئولني ابلتضــامن عــن االلتزامــات
املرتتبة على هذه امللكية.
وتصدر األسهم ابلقيمة االمسيـة ،وال جيـوز إصـدارها كقيمـة أدال إال إذا
وافقت عليها اجلهات الرقاكية
مادة مضافة :رقم ( ) 56
األوراق املالية
" ختضــع األوراق املاليــة املصــدرة مــن الشــركة لنظــام اإليــداع املركــزي
لألوراق املالية لدى وكالة املقاصة ،ويعترب إيصال إيداع األوراق املاليـة
لدى وكالة املقاصة سندا مللكية الورقة ويسلم كل مالـك إيصـال كعـدد
ما ميلكه من أوراق مالية
مادة مضافة :رقم ()57
" يكــون للشــركة ســجل خــاص حيفــظ لــدى وكالــة مقاصــة ،وتقيــد يف
السجل أمسـاء املسـامهني وجنسـياهتم ومـوطنهم وعـدد األسـهم اململوكـة
لكل منهم ونوعها والقيمة املدفوعة عن كل سهم.
وي ــتم التأش ــري يف س ــجل املس ــامهني أبي تغيـ ـريات تطـ ـرأ عل ــى البي ــاانت
املســجلة فيــه وفق ـاً ملــا تتلقــاه الشــركة أو وكالــة املقاصــة مــن كيــاانت،
ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة املقاصة تزويده كبياانت
من هذا السجل
مادة مضافة  :رقم ( ) 58
تتم تغطية زايدة رأس املال أبسهم تسدد قيمتها إبحدى الطرق التالية:
 .1طرح أسهم الزايدة لالكتتاب العام.
 .2حتويل أموال من االحتيـاطي االختيـاري أو مـن األرابح احملتجـزة أو
مما زاد عن احلد األدال لالحتياطي القانوين إىل أسهم.
 .3حتويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إىل أسهم.
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 .4تقدمي حصة عينية.
 .5إصــدار أس ــهم جدي ــدة ختص ــص إلدخ ــال شـ ـريك أو ش ــركاء ج ــدد
يعرضهم جملس اإلدارة وتوافق عليهم اجلمعية العامة غري العادية.
 .6أية طرق أخرى تنظمها الالئحة التنفيذية.
ويف مجيع األحوال تكون القيمة االمسية ألسهم الزايدة مسـاوية للقيمـة
االمسية لألسهم األصلية.
مادة مضافة :رقم ( )59
إذا تقرر زايدة رأس املال عن طريق طرح أسهم لالكتتـاب العـام يكـون
للمســامهني حــق األولويــة يف االكتتــاب يف األســهم اجلديــدة كنســبة مــا
ميلكه كل منهم من أسهم ،وذلك خالل مخسة عشر يوماً من اتريخ
إخطارهم كذلك.
وجيوز للمساهم التنازل عن حق األولوية ملساهم آخـر أو للغـري مبقاكـل
مادي أو كدون مقاكل وفقاً ملا يتم االتفاق عليـه كـني املسـاهم واملتنـازل
إليه .
مادة مضافة :رقم ( ) 60
" ال جي ــوز ألعض ــاء جمل ــس اإلدارة أن يفص ــحوا إىل املس ــامهني يف غ ــري
اجتماعــات اجلمعيــة العامــة أو إىل الغــري عمــا وقفــوا عليــه مــن أس ـرار
الشــركة كســبب مباشــرهتم إلدارهتــا وإال وجــب ع ـزهلم ومســاءلتهم عــن
تعويض األضرار الناجتة عن امل الفة
مادة مضافة  :رقم ( ) 61
" ال جيــوز لــرئيس جملــس اإلدارة أو ألي مــن أعضــاء اجمللــس ،أن جيمــع
كني عضوية جملس إدارة شركتني متنافستني ،أو أن يشرتك يف أي عمل
من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر حلساكه أو حلساب غـريه يف احـد
فروع النشـاط الـذي تزاولـه الشـركة ،وإال كـان هلـا أن تطالبـه ابلتعـويض
أو ابعتبار العمليات اليت زاوهلا حلساكه كأهنـا أجريـت حلسـاب الشـركة .مـا
مل يكن ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية.
مادة مضافة  :رقم ( ) 62
" جملل ــس اإلدارة ان ي ــوزع العم ــل ك ــني أعض ــائه وفق ــا لطبيع ــة أعم ــال
الشركة كما جيوز للمجلس أن يفوض أحـد اعضـائه و أو جلنـة مـن كـني
أعضائه او احدا من الغـري يف القيـام كعمـل معـني او أكثـر أو اإلشـراف
علــى وجــه مــن وجــوه نشــاط الشــركة أو يف ممارســة كعــض الســلطات او
االختصاصات املنوطة ابجمللس.
مادة مضافة  :رقم ( )63
" ال جي ــوز تق ــدير جمم ــوع مكاف ــآت رئ ــيس وأعض ــاء جمل ــس اإلدارة أبكث ــر م ــن
عشـرة ابملائــة مــن الـركح الصــايف كعــد اسـتنزال االســتهالك واالحتياطيــات وتوزيــع
ركح ال يقل عن مخسة ابملائة من رأس املال على املسامهني.
وجيوز توزيع مكافأة سنوية ال تزيد على ستة آالف دينار لرئيس جملس
اإلدارة ولكل عضو من أعضاء هذا اجمللس من اتريـخ سـيس الشـركة
حلــني حتقيــق األرابح الــيت تســمح هلــا كتوزيــع املكافــآت وفق ـاً ملــا نصــت
عليه الفقرة الساكقة .و جيـوز كقـرار يصـدر عـن اجلمعيـة العامـة للشـركة
اســتثناء عض ــو جمل ــس اإلدارة املس ــتقل م ــن احل ــد األعل ــى للمكاف ــآت
املذكورة .ويلتزم جملس اإلدارة كتقدمي تقرير سنوي يعرض على اجلمعية
العامة العادية للشركة للموافقة عليه على أن يتضمن علـى وجـه دقيـق
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كي ــاان مفص ــال ع ــن املب ــالغ واملن ــافع واملـ ـزااي ال ــيت حص ــل عليه ــا جمل ــس
اإلدارة أايً كانت طبيعتها ومسماها
مادة مضافة :رقم ( ) 64
" ال جيــوز أن يكــون ملــن لــه ممثــل يف جملــس اإلدارة أو لــرئيس أو أحــد
أعضاء جملس اإلدارة أو أحد أعضاء اإلدارة التنفيذيـة أو أزواجهـم أو
أقــارهبم مــن الدرجــة الثانيــة مصــلحة مباشــرة أو غــري مباشــرة يف العقــود
والتصرفات اليت تربم مع الشركة أو حلساهبا إال إذا كان ذلك كرتخيص
يصدر عن اجلمعية العامة العادية
مادة مضافة ) 65 ( :
" ال جيــوز للشــركة ان تقــرض أحــد أعضــاء جملــس إدارهتــا أو ال ــرئيس
التنفي ــذي أو أزواجه ــم أو أق ــارهبم ح ــىت الدرج ــة الثاني ــة أو الش ــركات
التاكعة هلم ،مامل يكن هناك تفويض من اجلمعية العامة العادية للشـركة،
وكــل تصــرف يــتم ابمل الفــة لــذلك ال ينفــذ يف مواجهــة الشــركة ،وذلــك
دون إخالل حبقوق الغري حسن النية
مادة مضافة  :رقم ()66
" تكــون املس ــؤولية املنص ــوص عليه ــا يف امل ــادة الس ــاكقة إم ــا مس ــؤولية
ش صـية تلحــق عضــوا ابلــذات ،وإمــا مشـرتكة فيمــا كــني أعضــاء جملــس
اإلدارة مجيعا .ويف احلالة األخرية يكون األعضـاء مسـئولني مجيعـا علـى
وجه التضامن أبداء التعويض ،إال من اعـرتض علـى القـرار الـذي رتـب
املسئولية وأثبت اعرتاضه يف احملضر .
مادة مضافة  :رقم ( ) 67
" للشركة أن ترفع دعوى املسئولية على أعضاء جملـس اإلدارة كسـبب
األخطــاء الــيت تنشــأ عنهــا أضـرار للشــركة ،فــإذا كانــت الشــركة يف دور
التصفية توىل املصفى رفع الدعوى .
مادة مضافة  :رقم ( ) 68
" لكــل مســاهم أن يرفــع الــدعوى منفــرداً نياكــة عــن الشــركة يف حالــة عــدم قيــام
الشركة كرفعها ،ويف هـذه احلالـة جيـب اختصـام الشـركة لـيحكم هلـا ابلتعـويض إن
كــان ل ــه مق ــتض .وجيــوز للمســاهم رفــع دع ـواه الش ص ــية ابلتعــويض إذا ك ــان
اخلطأ قد أحلق كه ضررا .ويقع ابطال كل اتفاق يقضي كغري ذلك .
مادة مضافة :رقم ( ) 69
" ال جيــوز للجمعيــة العامــة مناقشــة موضــوعات غــري مدرجــة يف جــدول
األعم ــال إال إذا كان ــت م ــن األم ــور العاجل ــة ال ــيت طــرأت كع ــد إع ــداد
اجلــدول أو تكشــفت يف أثنــاء االجتمــاع ،أو إذا طلبــت ذلــك إحــدى
اجلهــات الرقاكيــة أو مراقــب احلســاابت أو عــدد مــن املســامهني ميلكــون
مخســة ابملائــة مــن رأمســال الشــركة ،وإذا تبــني أثنــاء املناقشــة عــدم كفايــة
املعلومــات املتعلقــة كــبعض املســائل املعروضــة ،تعــني جيــل االجتمــاع
مدة ال تزيد عن عشـرة أايم عمـل إذا طلـب ذلـك عـدد مـن املسـامهني
ميثلــون ركــع أســهم رأس املــال املصــدر ،وينعقــد االجتمــاع املؤجــل دون
احلاجة إىل إجراءات جديدة للدعوة .
مادة مضافة رقم ( )70
" مع مراعاة أحكام القانون ختتص اجلمعية العامة العادية يف اجتماعهـا
الســنوي ابختــاذ قـرارات يف املســائل الــيت تــدخل يف اختصاصــاهتا وعلــى
وجه اخلصوص ما يلي:
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.1تقرير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها املايل للسنة املالية املنتهية.
.2تقرير مراقب احلساابت عن البياانت املالية للشركة.
.3تقريـ ــر أبيـ ــة خمالفـ ــات رصـ ــدهتا اجلهـ ــات الرقاكيـ ــة وأوقعـ ــت كشـ ــأهنا
جزاءات على الشركة.
.4البياانت املالية للشركة.
.5اقرتاحات جملس اإلدارة كشأن توزيع األرابح.
.6إكراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة.
.7انت اب أعضاء جملس اإلدارة أو عزهلم ،وحتديد مكافآهتم.
.8تعيــني مراقــب حســاابت الشــركة ،وحتديــد أتعاكــه أو تفــويض جملــس
اإلدارة يف ذلك.
.9تعيني هيئة الرقاكة الشرعية ومساع تقرير تلك اهليئة.
.10تقريــر التعــامالت الــيت متــت أو ســتتم مــع األط ـراف ذات الص ـلة،
وتعرف األطراف ذات الصلة طبقاً ملبادئ احملاسبة الدولية
ً
مادة مضافة ( ) 71
" جيوز كقرار يصدر عن اجلمعية العامة العادية للشركة إقالة رئيس أو
عضو أو أكثر من أعضاء جملس اإلدارة أو حل جملس إدارة الشركة
وانت اب جملس جديد وذلك كناء على اقرتاح يقدم كذلك من عدد
من املسامهني ميلكون ماال يقل عن ركع رأمسال الشركة املصدر.
وعند صدور قرار حبل جملس اإلدارة ،وتعذر انت اب جملـس جديـد يف
ذات االجتماع يكون للجمعية أن تقـرر إمـا أن يسـتمر هـذا اجمللـس يف
تســيري أمــور الشــركة إىل حــني انت ــاب اجمللــس اجلديــد أو تعيــني جلنــة
إدارية موقتة تكـون مهمتهـا األساسـية دعـوة اجلمعيـة النت ـاب اجمللـس
اجلديد ،وذلك خالل شهر من تعيينها
مادة مضافة ( ) 72
"ال يكــون اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غــري العاديــة صــحيحاً مــا مل حيضــره
مســامهون ميثلــون ثالثــة أرابع رأمســال الشــركة املصــدر .فــإذا مل يتــوافر
ه ــذا النص ــاب وجه ــت ال ــدعوة إىل اجتم ــاع ٍ
اثن يك ــون ص ــحيحاً إذا
حضره من ميثل أكثر من نصف رأس املال املصدر.
وتصدر القرارات أبغلبية تزيد على نصف جمموع أسهم رأمسال الشركة
املصدر
مادة مضافة  :رقم ( ) 73
" كــل قـرار يصــدر عــن اجلمعيــة العامــة غــري العاديــة ال يكــون انفــذاً إال
كعد اختاذ إجراءات الشهر.
وجيــب احلص ـول علــى موافقــة وزارة التجــارة والصــناعة إذا كــان الق ـرار
متعلقاً ابسم الشركة أو أغراضها أو رأمساهلا
مادة مضافة :رقم ( ) 74
" جيوز لكل مساهم إقامة الدعوى كبطالن أي قرار يصدر عن
جملس اإلدارة أو اجلمعية العامة العادية أو غري العادية خمالفا للقـانون
أو عقــد س ــيس الش ــركة أو ه ــذا النظــام أو ك ــان يقص ــد ك ــه اإلضـ ـرار
مبصاحل الشركة ،واملطالبة ابلتعويض عند االقتضاء.
كما جيوز الطعن على قرارات اجلمعية العامة العادية وغري العادية الـيت
يكــون فيهــا إجحــاف حبقــوق األقليــة ويــتم الطعــن مــن قبــل عــدد مــن
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مســامهي الشــركة ميلكــون مخســة عش ــر ابملائــة مــن رأس مــال الش ــركة
املصدر ،وال يكونون ممن وافقوا على تلك القرارات
مادة مضافة :رقم ( ) 75
" جيب على اجلمعيـة العامـة العاديـة أن تقـرر اقتطـاع نسـبة مـن األرابح
ملواجهـ ــة االلتزامـ ــات املرتتبـ ــة علـ ــى الشـ ــركة مبوجـ ــب قـ ــوانني العمـ ــل
والتأمينات االجتماعية.
وجيوز إنشاء صندوق خاص ملساعدة عمال الشركة ومست دميها.
مادة مضافة  :رقم ()76
" جيوز أن يقتطـع سـنواي ،كقـرار يصـدر مـن اجلمعيـة العامـة العاديـة كنـاء
على اقرتاح جملس اإلدارة ،نسبة ال تزيد على ( ) %10عشرة ابملائة
من األرابح الصافية لتكوين احتياطي اختياري خيصص لألغراض اليت
حتددها اجلمعية.
مادة مضافة :رقم ( ) 77
" جيوز للجمعية العامة العادية كناء على اقرتاح جملس اإلدارة أن تـوزع
يف هنايــة الس ــنة املاليــة أرابح ــا علــى املس ــامهني ،ويشــرتط لص ــحة ه ــذا
التوزيع أن يكون من أرابح حقيقية ،ووفقا للمبادئ احملاسـبية املتعـارف
عليها ،وأال ميس هذا التوزيع رأس املال املدفوع للشركة
مادة مضافة  :رقم ( ) 78
" حتفــظ نس ـ ة أصــلية مــن هــذا العقــد مبركــز الشــركة الرئيســي وعلــى
موقعهــا اإللكــرتوين .كمــا حتفــظ نس ـ ة أصــلية مــن هــذا العقــد مبلــف
الشركة لدى اإلدارة امل تصة كوزارة التجارة والصناعة.
ولكل ش ص يريد احلصول على نس ة مطاكقة لألصل أن يطلبها من
الشركة مقاكل رسم معني حتدده الشركة .
وذلك كعد موافقة اجلهات امل تصة
هذا وقد انتهى االجتماع يف متام الساعة الثانية عشرة ظهرا
رئيس جملس االدارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البنك التجاري الكوييت ش .م .ك .ع
حمضر اجتماع اجلمعية العامة غيـر العاديـة
املنعقد يف املقر الرئيسي للبنك
يوم السبت املوافق 2016/3/26
يف متام الساعة  11:30صباحاً

مت عقـ ــد اجتمـ ــاع اجلمعيـ ــة العامـ ــة غـ ــري العاديـ ــة يـ ــوم السـ ــبت املوافـ ــق
 ، 2016/3/26وذلك يف متام الساعة احلادية عشرة وثالثني دقيقة يف
املركـز الرئيسـي للبنـك التجـاري الكـوييت .وقـد تـرأس االجتمـاع السـيد /
علــي موســى املوســى رئــيس جملــس اإلدارة وحبضــور ممثــل وزارة التجــارة
والصناعة السيد  /خالد طاهر الرشيد والسيد /طالل يوسف املزيين من
مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاهم والدكتور /شعيب عبدهللا شعيب
والسـ ــيد /سـ ــوكرامانيوم شـ ــاندرا سـ ــيكرن مـ ــن مكتـ ــب  RSMالبزيـ ــع
وشـ ــركاهم لتـ ــدقيق احلسـ ـ ــاابت  ،والسـ ـ ــيد  /حممـ ــد كوهـ ــادي والسـ ــيد/
عبداحملسن البديوي ممثلني عن الشركة الكويتية للمقاصة.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
هــذا وقــد حضــر االجتمــاع مســامهون ميثلــون ()1,253,365,699
س ـ ـ ـ ـ ــهماً م ـ ـ ـ ـ ــن أصـ ـ ـ ـ ـ ــل ( )1,411,944,804أس ـ ـ ـ ـ ــهم وكنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة
(. )%89.17%
وق ـ ــد أعل ـ ــن الس ـ ــيد  /عل ـ ــي موس ـ ــى املوس ـ ــى – رئ ـ ــيس اجللس ـ ــة ع ـ ــن
ت ــوافر النص ــاب الق ــانوين وص ــحة انعق ــاد اجلمعي ــة العام ــة غ ــري العادي ــة
وكع ـ ـ ــدها افت ـ ـ ــتح رئ ـ ـ ــيس جمل ـ ـ ــس اإلدارة االجتم ـ ـ ــاع مرحبـ ـ ـ ـاً ابلس ـ ـ ــادة
احلضـ ـ ــور وشـ ـ ــاكراً هلـ ـ ــم تلبيـ ـ ــتهم الـ ـ ــدعوة حلضـ ـ ــور االجتمـ ـ ــاع  ،وكعـ ـ ــد
التقـ ــدمي ومناقشـ ــة كنـ ــود جـ ــدول األعمـ ــال والـ ــيت تتمثـ ــل يف زايدة رأس
املـ ــال إبصـ ــدار أسـ ــهم منحـ ــة وتعـ ــديل كعـ ــض مـ ــواد النظـ ــام األساسـ ــي
ومبـ ــا يتوافـ ــق مـ ــع أحكـ ــام القـ ــانون  2012/25وتعديالتـ ــه  ،أقـ ــرت
اجلمعية العامة غري العادية القرارات التالية :
وافق ــت اجلمعي ــة العمومي ــة غ ــري العادي ــة عل ــى زي ـ ــادة رأس م ـ ــال البن ــك
إبص ــدار أس ــهم منح ــة كع ــدد  84,716,688س ــهما (أركع ــة
ومث ــانني مليـ ــوان وسـ ــبعمائة وسـ ــتة عشـــر ألفـ ــا وسـ ــتمائة ومثانيـ ــة ومثـ ــانني
سـ ـ ـ ــهما ) كواقـ ـ ـ ــع  6 ( %6أسـ ـ ـ ــهم لكـ ـ ـ ــل مائـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ــهم ) قيمتهـ ـ ـ ــا
 8,471,668.800دين ـ ــار ك ـ ــوييت )فق ـ ــط مثاني ـ ــة مالي ـ ــني وأركعمائ ـ ــة
وواحـ ــد وسـ ــبعون ألفـ ــا وسـ ــتمائة ومثانيـ ــة وسـ ــتون دينـ ــارا كويتيـ ــا800/
فل ـ ــس) ي ـ ــتم تغطيته ـ ــا م ـ ــن أرابح ع ـ ــام  2015وت ـ ــوزع أس ـ ــهم املنح ـ ــة
امل ـ ـ ــذكورة عل ـ ـ ــى م ـ ـ ــالكي األسـ ـ ـ ـهم املس ـ ـ ــجلني يف س ـ ـ ــجالت البن ـ ـ ــك
كتــاريخ ي ــوم العمــل الس ــاكق لي ــوم تعــديل س ــعر الس ــهم  ،كــل كنس ــبة م ــا
ميتلكه مع ختويل جملس اإلدارة التصرف ككسور األسهم .
وافقــت اجلمعيــة العموميــة غــري العاديــة علــى تعــديل املــادة رقــم ( )5مــن عقــد
التأسيس واملادة رقم ( )4من النظام األساسي لتصبح على النحو التايل:
النص احلايل
"حـدد رأس مـال الشـركة  141,194,480.400دينـار كـوييت (مائـة
وواحد وأركعون مليوان ومائة وأركعة وتسعون ألفا وأركعمائة ومثانون دينـارا
كويتيا  400/فلس) موزعة على  1,411,944,804سهــم ( مليار
وأركعمائة وإحدى عشـرة مليـون وتسـعمائة وأركعـة وأركعـون ألـف ومثامنائـة
وأركعة سهم ) قيمة كل سهم مائة فلس ومجيع األسهم نقدية ".
النص اجلديد
"حـدد رأس مـال الشـركة  149,666,149.200دينـار كـوييت (مائـة
وتسعة وأركعون مليون وستمائة وستة وستون ألف ومائة وتسـعة وأركعـون
دينار كوييت  200/فلـس) موزعـة علـى  1,496,661,492سـهم (
ملي ــار وأركعمائ ــة وس ــتة وتس ــعون ملي ــوان وس ــتمائة وواح ــد وس ــتون ألف ــا
وأركعمائــة واثنــان وتســعون ســهما ) قيمــة كــل ســهم مائــة فلــس ومجيــع
األسهم نقدية ".
وافقت اجلمعية العمومية غري العادية على تعديل املادة ( )24من
النظام األساسي لتصبح على النحو التايل:
النص احلايل :
خيضع تداول أسهم البنك ألحكام القانون رقم  7لسنة  2010يف شأن
إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والئحته التنفيذية
وما تصدره هيئة أسواق املال من قواعد هبذا الشأن .
جيوز للشركة أن تشرتي أسهمها حلساهبا يف احلاالت اآلتية :
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أن يك ــون ذل ــك كغ ــرض احملافظ ــة عل ــى اس ــتقرار س ــعر الس ــهم  ،ومب ــا ال جي ــاوز
النسبة اليت حتددها هيئة أسواق املال من جمموع أسهم الشركة.
ختفيض رأس املال .
عند استيفاء الشركة لدين مقاكل هذه األسهم .
أي حاالت أخرى حتددها اهليئة .
وال تدخل األسهم املشرتاة يف جمموع أسهم الشركة يف األحوال اليت
تتطلب متلك املسامهني نسبة معينة من رأس املال  ،ويف مجيع املسائل
اخلاصة ابحتساب النصاب الالزم لصحة اجتماع اجلمعية العامة
والتصويت على القرارات ابجلمعية العامة  ،على النحو الذي تنظمه هيئة
أسواق املال.
النص اجلديد
جيــوز للشــركة شـراء أو كيــع أو التصــرف يف أســهمها وذلــك يف احلــدود ،
ووفق ـاً للشــروط واألحكــام املقــررة مبوجــب القــانون واللــوائح وتعليمــات
اجلهات الرقاكية.
وذلك كعد احلصول على موافقة اجلهات الرمسية امل تصة.
ويف حال عدم توافر النصاب القانوين لصحة عقد االجتماع سوف توجه
الدعوة إىل اجتماع اثن يكون صحيحا إذا حضره من ميثل أكثر من
نصف رأس املال املصدر.
ويف هناية االجتماع شكر رئيس اجللسة السيد /علي موسى املوسى
السادة املسامهني واحلضور ومتىن التوفيق للجميع  ،وانتهى االجتماع
الساعة احلادية عشرة ومخس وأركعني دقيقة صباحاً.
رئيـس جمـلس اإلدارة
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شركة اخلليج للتأمني وإعادة التأمني
حمضر وقائع اجتماع اجلمعية العامة غري العادية
السادس املنعقد كتاريخ  2016/4/3الساعة احلادية
عشرة والنصف صباحا مببىن اخلليج للتأمني الرئيسي

احلضـور:
السيد  /فرقد عبد هللا الصانع رئيس جملس اإلدارة – رئيس اجلمعية
السيد  /طارق عبد الوهاب الصحاف الرئيس التنفيذي للشركة
السيدة  /أكرار الكوت ممثال عن وزارة التجارة والصناعة
السيد  /أمحد العصيمي ممثال عن ارنست ويونغ-العيبان والعصيمى وشركاهم.
السيد  /انصر سعود عبد العزيز ممثال عن الشركة اخلليجية حلفظ
األوراق املالية .
وقد حضر االجتماع املسامهني واملوكلني عنهم وقام كسكراترية
االجتماع السيد  /وائل عبد الرازق املدير املايل التنفيذي .
وقائع االجتماع :
أعل ـ ـ ــن الس ـ ـ ــيد  /فرق ـ ـ ــد عب ـ ـ ــد هللا الص ـ ـ ــانع رئ ـ ـ ــيس جمل ـ ـ ــس االدارة
) س ـ ــهم م ـ ــن
ورئ ـ ــيس اجلمعي ـ ــة أن ع ـ ــدد ( 120,000,000
أس ــهم الش ــركة ق ــد مثل ــت يف اجتم ــاع للجمعي ــة العام ــة غ ــري العادي ــة
السـ ـ ــادس كنسـ ـ ــبة حضـ ـ ــور كلغـ ـ ــت  % 100مـ ـ ــن جممـ ـ ــوع األسـ ـ ــهم
احل ــرة البالغ ــة  120,000,000س ــهم و ك ــذلك فق ــد اكتم ــل

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
النص ــاب الق ــانوين لالنعق ــاد وكن ــاء عليـــه فق ــد أعل ــن ال ــرئيس افتتـ ــاح
أعمال اجلمعية العامة غري العادية .
حي ـ ـ ــث انق ـ ـ ــش احلاض ـ ـ ــرون البن ـ ـ ــود ال ـ ـ ــواردة جب ـ ـ ــدول األعم ـ ـ ــال ومت
اعتماد ما يلي :
 -1املوافق ــة عل ــى زايدة رأس م ــال الش ــركة املص ــرح ك ــه و املص ــدر و
املدفوع ابلكامل من مبلـغ  12,000,000د ك (اثـين عشـر مليـون
دينــار كــوييت) اىل مبلــغ  15,000,000د ك (مخســة عشــر مليــون
دينار كوييت) و ذلك عن طريق توزيع أسهم منحة للمسامهني املقيدين
يف ســجالت الشــركة كتــاريخ انعقــاد اجلمعيــة العموميــة كنس ـبة % 25
( 25سهم لكل مائة سهم) من رأس املال
و كع ــدد  30,000,000س ــهم (ثالث ــني ملي ــون س ــهم) و قيمته ــا
 3,000,000دينــار كــوييت (ثالثــة ماليــني دينــار كــوييت) أي كقيمــة
امسية  100فلس للسهم الواحد وتفـويض جملـس اإلدارة للتصـرف يف
كسور االسهم الناجتة عن الزايدة.
 -2تعديل نص املادة ( )5من عقد التأسيس و املادة ( )6من النظام
االساسي للشركة لتصبح كالتايل:
النص قبل التعديل :
حــدد رأمســال الشــركة مببلــغ  12,000,000دك (اثــين عشــر
 120,000,000س ـ ــهم
ملي ـ ــون دين ـ ــار ك ـ ــوييت) موزع ـ ــة عل ـ ــى
(مائـ ــة و عشـ ــرين مليـ ــون سـ ــهم ) قيمـ ــة كـ ــل سـ ــهم ( 100فلـ ــس) و
مجيع االسهم نقدية .
النص كعد التعديل :
دك (مخس ــة
ح ــدد رأمس ــال الش ــركة مببل ــغ 15,000,000
150,000,000
عشـ ــر ملي ـ ــون دينـ ــار ك ـ ــوييت) موزع ـ ــة علـ ــى
سـ ـ ــهم (مائـ ـ ــة و مخسـ ـ ــني مليـ ـ ــون سـ ـ ــهم ) قيمـ ـ ــة كـ ـ ــل سـ ـ ــهم (100
فلس) و مجيع االسهم نقدية .
وذلك كعد موافقة اجلهات الرقاكية امل تصة
وك ــذلك فق ــد أعل ــن الس ــيد فرقـ ـد الص ــانع – انته ــاء أعم ــال اجلمعي ــة
العامة غري العادية.
رئيس جملس اإلدارة -رئيس اجلمعية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شركة يونيفرس العاملية القاكضة (ش .م .ك .م) قاكضة
حمضــر اجتماع اجلمعية العامة العادية للسنة املالية
املنتهية يف 2015/12/31

عقــد اجتمــاع اجلمعيــة العامــة العاديــة لشــركة يــونيفرس العامليــة القاكضــة
(ش ــركة مس ــامهة كويتي ــة قاكض ــة) وذلـ ــك كعـــد أخـــذ موافقـــة اجلهـــات
امل تصــة كتــاريخ  2016/4/3يف متــام الســاعة احلاديــة عشــرة ومخــس
وأركعني دقيقة صباحاً يف مقر الشركة الكائن كربج الـداو – الـدور 24
وذلك حبضور كل من:
رئيس جملس اإلدارة
.1السيد /أمحد حممد املنيخ
ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة
.2السيدة /كييب العوض
.3السيدة /مرمي السمحان ممثلة عن شركة املقاصة الكويتية
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.4السادة املسامهون
.5الســيد /حســين ســالمه ممثــل مراقــب احلســاابت د /شــعيب عبــدهللا
شعيب مكتب RSMالبزيع وشركاهم
وكعــد اكتمــال النصــاب القــانوين النعقــاد اجلمعيــة العامــة العاديــة حيــث
حضر مسامهون ميلكون أصالة ووكالة لعدد  10,000,000سهم مبا
ميثل نسبة  % 100من جمموع أسهم الشركة.
ت ـرأس الســيد /أمحــد حممــد املنــيخ – رئــيس جملــس اإلدارة االجتمــاع،
وافتتحــه ابلرتحيــب ابلســادة احلضــور وإعــالن النصــاب املــذكور أعــاله،
وم ــن ج ــرى حب ــث ومناقش ــة املوض ــوعات ال ــواردة جب ــدول األعم ــال
وابنتهائها اختذت القرارات التالية:
.1مت التص ـ ــديق عل ـ ــى تقري ـ ــر جمل ـ ــس اإلدارة ع ـ ــن الس ـ ــنة املنتهي ـ ــة يف
.2015/12/31
.2مت التصديق على تقرير مراقب احلساابت د /شعيب عبدهللا شعيب
مكتـ ــب  - RSMالبزيـ ــع وشـ ــركاهم للسـ ــنة املاليـ ــة املنتهي ـ ـة يف
.2015/12/31
.3مت اعتمـ ـ ـ ــاد البيـ ـ ـ ــاانت املاليـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ــن السـ ـ ـ ــنة املاليـ ـ ـ ــة املنتهيـ ـ ـ ــة يف
.2015/12/31
.4متــت املوافقــة علــى توصــية جملــس اإلدارة ابســتقطاع مبلــغ % 10
من األرابح لصـاحل االحتيـاطي االختيـاري عـن السـنة املاليـة املنتهيـة يف
.2015/12/31
.5مت ــت املوافق ــة عل ــى توص ــية جمل ــس اإلدارة كع ــدم توزي ــع أرابح ع ــن
السنة املالية املنتهية يف .2015/12/31
.6متت املوافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
.7متت املوافقة على إخالء طرف السادة أعضاء جملس اإلدارة وإكراء
ذمتهم عن كل ما يتعلـق كتصـرفاهتم القانونيـة عـن السـنة املاليـة املنتهيـة
يف .2015/12/31
.8متت املوافقة على إعادة تعيني مراقب حسـاابت الشـركة د /شـعيب
عبــدهللا شــعيب مكتــب  - RSMالبزيــع وشــركاهم للســنة املاليــة
املنتهية يف  2016/12/31وتفويض جملس اإلدارة كتحديد أتعاكه.
.9مت انت اب جملس إدارة الشركة على النحو التايل:
شركة جمموعة يونيفرس املتحدة القاكضة /مقعدين عضو جملس اإلدارة
عضو جملس اإلدارة
السيدة /آمال صقر
هذا وقد انتهى االجتماع يف متام الساعة الثانية عشرة والركع ظهراً.
رئيس جملس اإلدارة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شركة جمموعة يونيفرس املتحدة القاكضة ش .م .ك .م
حمضــر اجتماع اجلمعية العامة العادية للسنة املالية
املنتهية يف 2015/12/31

عقـد اجتمـاع اجلمعيـة العامـة العاديـة لشـركة جمموعـة يـونيفرس املتحــدة
القاكضة ش .م .ك .م وذلك كعد أخذ موافقة اجلهات امل تصة كتاريخ
 2016/04/03يف متام الساعة احلادية عشرة والركع صباحاً يف قاعة
االجتماعات الكائنة يف الدور  24كربج الداو وذلك حبضور كل من :
السيد /أسامة راشد األرملي رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
السيدة /كييب العوض
السيدة /مرمي السمحان

ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة
ممثلة عن الشركة الكويتية للمقاصة

السيد /حسين سالمه

ممثـ ـ ــل مراقـ ـ ــب احلسـ ـ ــاابت د /شـ ـ ــعيب

السادة املسامهون

عبدهللا شعيب مكتب  - RSMالبزيع وشركاهم

وكعــد اكتمــال النصــاب القــانوين النعقــاد اجلمعيــة العامــة العاديــة حيــث

حضر مسامهون ميلكون أصالة ووكالة لعـدد  134,000,000سـهم

مبا ميثل نسبة  % 89.33من جمموع أسهم الشركة.

ت ـ ـرأس الس ــيد /رئـ ــيس جملـ ــس اإلدارة والـ ــرئيس التنفيـ ــذي االجتمـ ــاع،

وافتتحــه ابلرتحيــب ابلســادة احلضــور وإعــالن النصــاب املــذكور أعــاله،
وم ــن ج ــرى حب ــث ومناقش ــة املوض ــوعات ال ــواردة جب ــدول األعم ــال

وابنتهائها اختذت القرارات التالية:

 .1مت التصديق على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهيـة يف
.2015/12/31

 .2مت التص ــديق عل ــى تقري ــر مراق ــب احلس ــاابت د /ش ــعيب عبـ ـدهللا
شعيب مكتب  - RSMالبزيع وشـركاهم للسـنة املاليـة املنتهيـة
يف .2015/12/31

 .3مت اعتم ـ ـ ــاد البي ـ ـ ــاانت املالي ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن الس ـ ـ ــنة املالي ـ ـ ــة املنتهي ـ ـ ــة يف
.2015/12/31

 .4مت ــت املوافق ــة عل ــى توص ــية جمل ــس اإلدارة كع ــدم اس ــتقطاع مبل ــغ
لالحتياطي االختياري للسنة املالية املنتهية يف .2015/12/31

 .5مت ــت املوافقـ ــة علـ ــى توصـ ــية جملـ ــس اإلدارة كتوزيـ ــع أرابح نقديـ ــة
علـ ـ ــى مسـ ـ ــامهي الشـ ـ ــركة كنسـ ـ ــبة  %10مـ ـ ــن القيمـ ـ ــة اإلمسيـ ـ ــة
للس ـ ـ ــهم كواق ـ ـ ــع  10فل ـ ـ ــوس للس ـ ـ ــهم مببل ـ ـ ــغ إمج ـ ـ ــايل وق ـ ـ ــدره

 1,500,000د.ك  -وترحيـ ـ ـ ــل املتبق ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــن األرابح كع ـ ـ ـ ــد
كافة االستقطاعات إىل حساب األرابح املرحلة.

 .6متــت املوافقــة علــى صــرف مكافــآت أعضــاء جملــس اإلدارة كواقــع
 8,000د.ك لكل عضـو جملـس إدارة حـايل وذلـك مببلـغ إمجـايل

قدره  48,000د.ك.

 .7متت املوافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.

 .8متــت املوافقــة علــى إخــالء طــرف الســادة أعضــاء جملــس اإلدارة
وإك ـراء ذمــتهم عــن كــل مــا يتعلــق كتصــرفاهتم القانونيــة عــن الســنة

املالية املنتهية يف .2015/12/31

 .9متت املوافقة على إعادة تعيني مراقـب حسـاابت الشـركة د /شـعيب عبـدهللا
شــعيب مكتــب  - RSMالبزيــع وشــركاهم – للســنة املاليــة املنتهيــة يف
 2016/12/31وتفويض جملس اإلدارة كتحديد أتعاكه.

هذا وقد انتهى االجتماع يف متام الساعة احلادية عشرة ومخس وأركعـني

دقيقة صباحاً.

رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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شركة كورصة الكويت لألوراق املالية (ش .م .ك .ع)
حمضر اجتماع اجلمعية العامة العادية األول
ملسامهي شركة كورصة الكويت لألوراق املالية
(ش .م .ك .ع)

يف متــام الســاعة الواحــدة ظه ـرا مــن يــوم األحــد املوافــق 2016/4/3
عقدت اجلمعية العامة العادية ملسامهي شركة كورصة الكويـت لـألوراق
املاليــة (ش .م .ك .ع) اجتماعهــا الســنوي األول ابلطــاكق الثــامن مــن
مبــىن ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة ،الكــائن ابلشــرق -شــارع مبــارك
الكبــري ،وذلــك كراســة الســيد /خالــد عبــد الــرزاق اخلالــد رئــيس جملــس
االدارة والرئيس التنفيذي ،وحبضور كل من:
 السيد /عبد العزيز رشيد البدر السيد /طارق العدساينممثلــني عــن هيئــة أســواق املــال كصــفتها املالــك لكامــل أســهم رأس مــال
الشركة املصدر والبالغ عـددها  60,000,000سـهم (سـتون مليـون
سهم) ،أي ما نسبته  %100من رأس مال الشركة املصدر.
مراقــب حســاابت الشــركة عــن
 الســيد /طــالل يوســف املـزيينالسيد/كدر عبد هللا الوزان من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركائهم.
السيد /خالد طاهر الرشيد ممثل عـن وزارة التجـارة والصناعة.
وكعد أن أعل ـ ــن السي ــد  /رئيس اجلمعي ــة عـن تـوافر النصـ ــاب القـانوين
لالجتمـ ـ ــاع حبض ـ ــور مــن ميث ـ ــل ع ـ ــدد  60,000,000ســهم (ســتون
مليـ ـ ـ ــون سـ ـ ـ ــهم) م ـ ـ ـ ـ ــن أصـ ـ ـ ــل جمم ـ ـ ـ ـ ــوع األسـ ـ ـ ــهم احل ـ ـ ـ ـ ــرة البالـ ـ ـ ـ ـ ــغ
 60,000,000ســهم (ســتون مليــون ســهم) أي كنســبة % 100
مــن أســهم رأس مــال الشــركة املصــدر  ،افتــتح الســيد /رئــيس اجلمعيــة
االجتمــاع شــاكراً الســادة املســامهني علــى تلبيــة الــدعوة للحضــور ،
أعقب ذلك مبناقشة جدول األعمال على الوجه التايل:
أوال :متــت املصــادقة كنســبة  %100مــن احلضــور علــى تقريــر جملــس
اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب .2015
اثني ــا :مت ــت املص ــادقة كنس ــبة %100م ــن احلض ــور عل ــى تقري ــر مراق ــب
حساابت الشركة عن السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب .2015
اثلثا :متت املصادقة كنسبة %100من احلضور على امليزانية العمومية
وحس ـ ـ ــاب األرابح واخلس ـ ـ ــائر ع ـ ـ ــن الس ـ ـ ــنة املالي ـ ـ ــة املنتهي ـ ـ ــة يف 31
ديسمرب.2015
راكعا :متت املوافقة كنسبة  %100من احلضور على الرتخـيص جمللـس
االدارة ابلتعامــل مــع الشــركات التاكعــة أو الزميلــة للشــركة واألط ـراف
األخرى ذات الصلة خالل السنة املالية .2016
خامسا :متت املوافقة كنسبة  %100من احلضور على اعتماد
مكافأة أعضاء جملـس اإلدارة و كـذلك مكافـآت جل ـ ــان جملـس اإلدارة
ع ـ ــن الس ـ ــنة املالي ـ ــة املنتهي ـ ــة يف  31ديس ـ ــمرب  2015مببل ـ ــغ وق ـ ــدره
 52,000/د.ك ( اثنان ومخسون ألف دينار كوييت ).سادســا :متــت املوافق ــة كنســبة  %100م ــن احلضــور عل ــى إخــالء ط ــرف
الســادة أعضــاء جملــس اإلدارة وإك ـراء ذمــتهم عــن كــل مــا يتعلــق كتصــرفاهتم
القانونية عن السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب .2015
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ســاكعا :متــت املوافقــة علــى إعــادة تعيــني الســيد /كــدر عبــد هللا الــوزان مــن
مكتـب ديلويــت وتـوش الــوزان وشـركاهم مراقــب حلسـاابت الشــركة للســنة
املالية  2016وعلى تفويض جملس اإلدارة يف حتديد أتعاكه.
اثمنـ ــا :انت ـ ــاب عض ـ ــو جملـس إدارة مسـتقل كـديال عـن العضـو الـذي
استقال من عضوية جمل ــس إدارة الشركـ ــة ،ومـ ــن تكملـة مـدة سـلفه
يف الدورة احلالية جمللس إدارة الشركة.
وقــد أفــاد الســيد رئــيس اجلمعيــة أبن جلنــة جملــس اإلدارة للرتشــيحات
واملكافآت كانت قد أوصت كرتشيح السيد /فهد عبد العزيز اجلار
هللا ،وأنه قد مت عرض طلب الرتشيح على اهليئة وفقا للنظام األساسـي
للش ــركة  ،وق ــد وافق ــت اهليئ ــة عل ــى طل ــب الرتش ــيح  ،ومت ــت عملي ــة
االنت ــاب حتــت إش ـراف منــدوب وزارة التجــارة والصــناعة ،وحيــث مل
يعرض على اجلمعية العامة غـري املرشـح املـذكور ،فقـد وافقـت اجلمعيـة
كنسبة  %100من احلضـور علـى فـوز املرشـح كعضـوية جملـس اإلدارة
كعضــو مســتقل كــديال عــن العضــو الــذي اســتقال مــن عضــوية جملــس
إدارة الشركة ،ومن يكمل مدة سـلفه يف الـدورة احلاليـة جمللـس إدارة
الشركة.
عقــب ذلــك أعلــن الســيد /رئــيس اجلمعيــة عــن انتهــاء اجتمــاع اجلمعيــة
العامة العادية األول.
رئيس االجتماع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شركة كورصة الكويت لألوراق املالية (ش .م .ك .ع)
حمضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية األول
ملسامهي شركة كورصة الكويت لألوراق املالية
(ش .م ك .ع)

عقب انتهاء اجتماع اجلمعية العامة العادية األول ملسامهي الشركة وىف
ذات اليـ ــوم وكـ ــذات املكـ ــان اسـ ــتهلت اجلمعيـ ــة العامـ ــة غـ ــري العاديـ ــة
ملسامهي شركة كورصة الكويت لألوراق املالية (ش .م .ك .ع) أعمـال
اجتماعها األول وذلك كراسة السيد /خالد عبـد الـرزاق اخلالـد رئـيس
جملس االدارة والرئيس التنفيذي وحبضور كل من:
 السيد /عبد العزيز رشيد البدر السيد /طارق العدساينممثلي عن هيئة أسواق املال كصفتها املالك لكامل أسهم رأس مال
الش ــركة املص ــدر والب ــالغ ع ــددها  60,000,000س ــهم (س ــتون ملي ــون
سهم) ،أي ما نسبته  %100من رأس مال الشركة املصدر.
مراقــب حســاابت الشــركة عــن
 السيد /طالل يوسف املزيينالسيد/كدر عبد هللا الوزان من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركائهم.
 السيد /خالد طاهر الرشيد ممثل عـن وزارة التجـارة والصناعة.وكعــد أن أعلــن الســيد  /رئــيس اجلمعيــة عــن تــوافر النصــاب القــانوين
لالجتماع حبضور من ميثل عدد  60,000,000سهم ( ستون مليون
سهما) من أصل جمموع األسـهم احلـرة البـالغ  60,000,000سـهم
(سـ ــتون مليـ ــون سـ ــهم) أي كنسـ ــبة  % 100مـ ــن أسـ ــهم رأس مـ ــال
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الشركة املصدر  ،افتتح السيد /رئيس اجلمعية االجتماع ومتت مناقشة
جدول األعمال على الوجه التايل:
أوال -املوافقة على استمرار الشركة:
كعــد أن أح ــاط الســيد رئ ــيس اجلمعي ــة الســادة املس ــامهني أبن خس ــائر
الشــركة جــاءت نتيجــة طبيعيــة لعــدم ممارســة الشــركة ألي نشــاط يــدر
عليهــا دخــال خــالل الســنة املاليــة املنتهي ــة يف  ،2015/12/31وأن
الشركة كانت تتحمل تكـاليف فقـط طـوال هـذه الفـرتة لغـرض اسـتيفاء
اإلج ـ ـ ـراءات واملتطلبـ ـ ــات الالزمـ ـ ــة إلدارة مرفـ ـ ــق البورصـ ـ ــة ،ومـ ـ ــن
استكمال إجراءات حتويل البورصة لشركة مسامهة.
عقــب ذلــك جــرى التصــويت علــى هــذا البنــد ومتــت املوافقــة كنســبة
 %100من احلضور على استمرار الشركة.
اثنيا -تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة :
متت املوافقة كنسبة  %100على تعـديل املـواد ( 4و 7و  9و )10
من عقد التأسيس ،كما متت املوافقة على تعديل املـواد (4و 6و  8و
 10و  12و  36و  38و  39و  40و  41و  42و  45و 46
و  47و  50و  ) 51مـ ــن النظـ ــام األساسـ ــي  ،لتصـ ــبح املـ ــواد كعـ ــد
التعديل على النحو التايل :
النص كعد التعديل
النص قبل التعديل
املادة ( )4من عقد التأسيس
املادة ( )4من عقد التأسيس
يق ــع مرك ــز الش ــركة الرئيس ــي يف يق ــع مرك ــز الش ــركة الرئيس ــي يف
دولــة الكويــت وموطنهــا الكــائن دولــة الكويــت وموطنهــا الكــائن
مبدينة الكويـت – كـرج أمحـد – مبدين ــة الكويـ ــت ،وهـ ــو املـ ــوطن
ش ـ ــارع اخلل ـ ــيج الع ـ ــريب  ،وه ـ ــو ال ـ ـ ـ ــذى يععتدـ ـ ـ ــد ك ـ ـ ـ ــه يف توجي ـ ـ ـ ــه
املوطن الـذى يععتدـد كـه يف توجيـه املراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت واالعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالانت
املراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت واالع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالانت القضــائية .وال يععتدــد كتغيــري هــذا
القضــائية .وال يععتدــد كتغيــري هــذا املــوطن إال إذا مت قيــد التغيــري يف
املوطن إال إذا مت قيد التغيـري يف الســجل التجــاري .وجيــوز جمللــس
السجل التجاري .وجيـوز جمللـس إدارة الشركة أن يقرر نقل املركز
إدارة الش ـ ـ ــركة أن يق ـ ـ ــرر نق ـ ـ ــل الرئيسـ ــي إىل أي منطقـ ــة أخـ ــرى
املركـ ــز الرئيسـ ــي إىل أي منطق ــة يف دولة الكويت ،وتثبـت كياانتـه
أخرى يف دولة الكويت ،وتثبت يف السـ ـ ــجل التجـ ـ ــاري .وجيـ ـ ــوز
كياانت ـ ــه يف الس ـ ــجل التج ـ ــاري .جمللس إدارة الشركة أن يعنشئ هلا
وجي ــوز جملل ــس إدارة الش ــركة أن فروعاً أخرى.
يعنشئ هلا فروعاً أخرى.
املـ ــادة ( )7مـ ــن عقـ ــد التأسـ ــيس املـ ــادة ( )7مـ ــن عقـ ــد التأسـ ــيس
واملادة ( )4من النظام األساسي واملادة ( )4من النظام األساسي
مـ ـ ــع عـ ـ ــدم االخـ ـ ــالل أبحكـ ـ ــام مـ ـ ــع عـ ـ ــدم االخـ ـ ــالل أبحكـ ـ ــام
ق ـ ـ ـ ــانون الش ـ ـ ـ ــركات والئحت ـ ـ ـ ــه الق ــانون رق ــم  1لس ــنة 2016
التنفيذي ـ ـ ـ ــة وأحكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ق ـ ـ ـ ــانون إبص ـ ـ ـ ــدار قـ ـ ـ ـ ــانون الشـ ـ ـ ـ ــركات
اهليئـ ـ ــ ــة رق ـ ــم  7لس ـ ــنة  2010والئحتـ ـ ــه التنفيذيـ ـ ــة وأحك ـ ـ ـ ـ ــام
والئحت ـ ـ ـ ــه التنفيذي ـ ـ ـ ــة ،تك ـ ـ ـ ــون الق ــانون رق ــم  7لس ــنة 2010
س ـ ــت م ـ ــن كشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال
األغـ ـ ـراض ال ـ ــيت س د
وتنظـ ــيم نشـ ــاط األوراق املاليـ ــة
أجلها الشركة هي:
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 -1تشغيل كورصـة أوراق ماليـة
للتوفيـ ـ ــق كـ ـ ــني عـ ـ ــروض البي ـ ـ ــع
وطلب ـ ـ ـ ــات الشـ ـ ـ ـ ـراء يف األوراق
املالية واتباع االجراءات اخلاصة
ابلتداول وأداء الوظائف املعتـاد
أداؤه ـ ـ ــا م ـ ـ ــن قب ـ ـ ــل كورص ـ ـ ــات
األوراق املالية.
 -2تقـ ـ ــدمي خـ ـ ــدمات تصـ ـ ــميم
وتطـ ـ ـ ـ ـ ــوير وتطبيـ ـ ـ ـ ـ ــق معاجلـ ـ ـ ـ ـ ــة
املعلوم ـ ـ ـ ـ ـ ــات اإللكرتوني ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف
جمـ ـ ـ ـ ــاالت وأنشـ ـ ـ ـ ــطة تش ـ ـ ـ ـ ــغيل
كورصات األوراق املالية.
 -3تقـ ـ ــدمي خـ ـ ــدمات مس ـ ـ ــاندة
حلسـ ــاب الغـ ــري يف جمـ ــال نشـ ــاط
كورصات األوراق املالية.
 -4تق ـ ـ ــدمي املش ـ ـ ــورة املتعلق ـ ـ ــة
ابملس ـ ـ ـ ـ ــائل املالي ـ ـ ـ ـ ــة وإع ـ ـ ـ ـ ــداد
دراسـ ــات اجلـ ــدوى االقتصـ ــادية
يف جمـ ـ ـ ـ ــال نشـ ـ ـ ـ ــاط كورصـ ـ ـ ـ ــات
األوراق املالية.
 -5القيام كتأسيس أو املشاركة
يف سيس شـركات داخـل دولـة
الكويـ ــت وخارجهـ ــا مـ ــن أنـ ــواع
وكياانت قانونية خمتلفة يف نطاق
أغ ـ ـ ـ ـ ـراض نشـ ـ ـ ـ ــاط كورصـ ـ ـ ـ ــات
األوراق املالي ـ ـ ــة ،وذل ـ ـ ــك كع ـ ـ ــد
احلصول على موافقة اهليئة.
ـك األوراق املالي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 -6متل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع
للشــركات الــيت تعمــل يف نطــاق
كورصات األوراق املالية ،وذلك
كعـ ـ ــد احلصـ ـ ــول علـ ـ ــى موافقـ ـ ــة
اهليئة.
 -7جي ــوز للش ــركة أن تك ــون هل ــا
مصــلحة أو أن تشــرتك أبي وجــه
مـ ــع الشـ ــركات والكيـ ــاانت الـ ــيت
تـ ـزاول أي ن ــوع م ــن األعم ــال أو
األنشــطة أو األعمــال املشــاهبة أو
اليت تعاوهنـا علـى حتقيـق أغراضـها
يف دول ــة الكوي ــت أو يف اخل ــارج،
وفقاً للقوانني واللوائح املطبقة.
 -8جيـ ـ ــوز للشـ ـ ــركة اس ـ ـ ــتغالل
الفـ ــوائض املاليـ ــة املتـ ــوفرة عـ ــن
طريـ ـ ـ ــق اسـ ـ ـ ــتثمارها يف ودائـ ـ ـ ــع

وتعديالتـ ــه والئحتـ ــه التنفيذيـ ــة،
ســت
تكــون األغ ـراض الــيت س د
من أجلها الشركة هي:
 تش ــغيل كورص ــة أوراق مالي ــةللتوفيـ ـ ــق كـ ـ ــني عـ ـ ــروض البي ـ ـ ــع
وطلب ـ ـ ـ ــات الشـ ـ ـ ـ ـراء يف األوراق
املالية واتباع االجراءات اخلاصة
ابلتداول وأداء الوظائف املعتـاد
أداؤه ـ ـ ــا م ـ ـ ــن قب ـ ـ ــل كورص ـ ـ ــات
األوراق املالية.
 تقـ ـ ـ ــدمي خـ ـ ـ ــدمات تصـ ـ ـ ــميموتطـ ـ ـ ـ ـ ــوير وتطبيـ ـ ـ ـ ـ ــق معاجلـ ـ ـ ـ ـ ــة
املعلوم ـ ـ ـ ـ ـ ــات اإللكرتوني ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف
جمـ ـ ـ ـ ــاالت وأنشـ ـ ـ ـ ــطة تش ـ ـ ـ ـ ــغيل
كورصات األوراق املالية.
 تقــ ـ ــدمي خــ ـ ــدمات مسـ ـ ـ ــاندةحلس ــاب الغ ــري يف جم ــال نش ــاط
األوراق املالي ـ ـ ـ ـ ـ ــة وكورصــ ـ ـ ـ ـ ــات
األوراق املالية.
 تق ـ ــدمي االستش ـ ــارات املالي ـ ــةاملتعلق ـ ـ ـ ــة كنش ـ ـ ـ ــاط كورص ـ ـ ـ ــات
األوراق املالية والقواعد املطبقـة
علـ ـ ـ ـ ــى أعضـ ـ ـ ـ ــائها  ،وإعـ ـ ـ ـ ــداد
دراسـ ــات اجلـ ــدوى االقتصـ ــادية
يف جمـ ـ ـ ـ ــال نشـ ـ ـ ـ ــاط كورصـ ـ ـ ـ ــات
األوراق املالية.
 القيــام كتأســيس أو املش ــاركة يفسـ ـ ــيس شـ ـ ــركات داخـ ـ ــل دولـ ـ ــة
الكوي ـ ــت أو خارجه ـ ــا م ـ ــن أنـ ـ ـواع
وكي ــاانت قانوني ــة خمتلف ــة يف نط ــاق
أغـ ـ ـراض الشـ ـ ــركة  ،وذل ـ ــك كعـ ـ ــد
احلصول على موافقة اهليئة.
ـك األوراق املالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 متل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عللشــركات الــيت تعمــل يف نطــاق
كورصات األوراق املالية ،وذلك
كعـ ـ ــد احلصـ ـ ــول علـ ـ ــى موافقـ ـ ــة
اهليئة.
 جي ــوز للش ــركة أن تك ــون هل ــامص ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة أو أن تتع ـ ـ ـ ـ ـ ــاون أو
تسـاهم أو تشـرتك أبي وجـه مـع
أس ـ ـ ـ ــواق مالي ـ ـ ـ ــة خمتلف ـ ـ ـ ــة  ،أو
الشـ ـ ــركات أو الكيـ ـ ــاانت الـ ـ ــيت
ت ـزاول أي نــوع مــن األعمــال أو
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مصرفية أو أوراق مالية حكومية
سـ ـ ـ ـ ــواء داخـ ـ ـ ـ ــل الكويـ ـ ـ ـ ــت أو
خارجها.
 -9أي أغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراض أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
لبورصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات األوراق املاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
منصــوص عليهــا يف قــانون اهليئــة
أو وفقـ ـاً ألي قـ ـرارات تص ــدرها
اهليئة.
ويكون للشركة مباشرة األعمال
الساكق ذكرها يف دولة الكويـت
أو يف اخلارج.

امل ــادة ( )9م ــن عق ــد التأس ــيس
واملـ ـ ـ ـ ـ ــادة ( )8مـ ـ ـ ـ ـ ــن النظـ ـ ـ ـ ـ ــام
األساسي
(أ) -تتعهد هيئة أسواق املال،
كصــ ـ ـ ــفتها املكلفــ ـ ـ ــة كتأسـ ـ ـ ـ ــيس
الشـ ـ ــركة عم ـ ـ ـالً حبكـ ـ ــم املـ ـ ــادة
( )33مــن قــانون اهليئــة ،كــدفع
وتغطيـ ــة قيمـ ــة االكتتـ ــاب العـ ــام
كنســبة  %50مــن إمجــايل عــدد
األس ـ ــهم يف رأس م ـ ــال الش ـ ــركة
صـ ـ ــرح كـ ـ ــه (نسـ ـ ــبة األسـ ـ ــهم
امل د
امل صص ـ ــة للم ـ ــواطنني) وال ـ ــيت
تع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادل ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
 300,000,000سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم
(ثالمثائة مليون سـهم) ومبـا ميثـل
م ـ ـ ـ ــا قيمت ـ ـ ـ ــه 30,000,000
د.ك (ثالثـ ـ ـ ــني ملي ـ ـ ـ ــون دين ـ ـ ـ ــار
كـ ـ ـ ـ ـ ــوييت) وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ابلنسـ ـ ـ ـ ـ ــبة
للم ــواطنني الك ــويتيني املس ــجلة
أمس ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤهم ابهليئــ ـ ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ـ ـ ــة
للمعلومـ ـ ــات املدنيـ ـ ــة يف اليـ ـ ــوم
ال ــذى حتـ ــدده اهليئ ــة لالكتت ــاب

األنش ــطة أو األعم ــال املش ــاهبة
أو الـ ـ ــيت تعاوهنـ ـ ــا علـ ـ ــى حتقيـ ـ ــق
أغراض ــها يف دول ــة الكويـــت أو
يف اخل ـ ـ ـ ــارج ،وفقـ ـ ـ ـ ـاً للق ـ ـ ـ ــوانني
واللوائح املطبقة.
 جيوز للشركة اسـتغالل الفـوائضاملالية املتوفرة عن طريـق اسـتثمارها
يف ودائ ــع مص ــرفية أو أوراق مالي ــة
حكوميـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ــواء داخـ ـ ـ ــل دولـ ـ ـ ــة
الكويت أو خارجها  ،كما جيـوز هلـا
االستثمار يف أوجـه اسـتثمار أخـرى
داخــل دولــة الكويــت أو خارجهــا ،
وذلك كعد موافقة اهليئة.
 أي أغراض أخـرى لبورصـاتاألوراق املاليــة منصــوص عليهــا
يف قـ ــانون اهليئـ ــة أو وفق ـ ـاً ألي
قرارات تصدرها اهليئة.
يكــون للشــركة مباشــرة األعمــال
الساكق ذكرها يف دولة الكويـت
ويف اخلـ ـ ــارج كصـ ـ ــفة أصـ ـ ــلية أو
ابلوكالة.
امل ــادة ( )9م ــن عق ــد التأس ــيس
واملادة ( )8من النظام األساسي
(أ) ختصـ ـ ـ ـ ــص أسـ ـ ـ ـ ــهم رأس مـ ـ ـ ـ ــال
الشركة املصدر على النحو التايل:
 -1نسـ ــبة ال تقـ ــل عـ ــن سـ ــتة يف
املئــة ( )%6وال تزي ـد علــى أركعــة
وعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين يف املئ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ()%24
ختصـص للجهـات العامــة الـيت حيــق
هل ــا متل ــك األس ــهم وت ــؤول النس ــبة
الــيت مل يكتتــب فيهــا إىل املســتثمر
الفائز .
 -2نسـ ـ ــبة ال تقـ ـ ــل عـ ـ ــن سـ ـ ــتة
وعش ــرين يف املئ ــة ( )%26وال
جت ـ ــاوز أركع ـ ــة وأركع ـ ــني يف املئــ ــة
( )%44ختصص لتكتتـب فيهـا
الشـ ـ ــركات املسـ ـ ــجلة يف سـ ـ ــوق
الكوي ـ ــت ل ـ ــألوراق املالي ـ ــة م ـ ــع
مشـ ـ ــغل عـ ـ ــاملي للبورصـ ـ ــات أو
مش ــغالً عامليـ ـاً منف ــرداً  ،وذل ــك
وفق ــا للش ــروط والض ــواكط ال ــيت
تض ــعها اهليئ ــة كش ــأن املزاي ــدين
واملزاي ــدة  ،ويرس ــى املـ ـزاد عل ــى

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العام وعلى أن يتم تسديد قيمة
هــذه االكتت ــاابت مــن امل ــواطنني
للدولــة طبق ـاً للمــادة ( )33مــن
قانون اهليئة .وقـد قامـت اهليئـة
كصفتها كتغطيـة قيمـة رأس املـال
صـ ـ ـ ـ ــدر للشـ ـ ـ ـ ــركة ومقـ ـ ـ ـ ــداره
املع د
 6,000,000د.ك (سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتة
ماليـ ـ ــني دينـ ـ ــار كـ ـ ــوييت) ومتثـ ـ ــل
ع ـ ـ ـ ــدد 60,000,000س ـ ــهم
(ستون مليون سهم) ،وعلـى أن
عحيتســب عــدد األســهم املــذكورة
ضـمن نســبة األسـهم امل صصــة
للمــواطنني يف الش ــركة .وقام ــت
اهليئ ـ ـ ــة كص ـ ـ ــفتها ك ـ ـ ــدفع نس ـ ـ ــبة
 %25م ـ ـ ــن القيم ـ ـ ــة االمسي ـ ـ ــة
لألســهم مــن رأس املــال املصــدر
مببلـ ـ ـ ـ ــغ مقـ ـ ـ ـ ــداره 1,500,000
د.ك (ملي ـ ـ ــون ومخس ـ ـ ــمائة أل ـ ـ ــف
دينـ ـ ــار كـ ـ ــوييت) وذلـ ـ ــك مبوجـ ـ ــب
الشــهادة املؤرخــة يف 2014/1/7
والصـ ـ ــادرة عـ ـ ــن كنـ ـ ــك الكويـ ـ ــت
الوطين واملرفقة أبصل هذا العقد.
عند زايدة رأس مال الشـركة إىل
ص ــرح ك ــهت تتعه ــد
رأس امل ــال املع د
اهليئــة كصــفتها املعكلدفــة كتأســيس
الشـركة طبقـاً للمـادة ( )33مــن
ق ــانون اهليئ ــة ،أبن ت ــدفع قيمـــة
األس ــهم الس ــتكمال م ــا يع ــادل
240,000,000سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم
(م ــائتني وأركع ــني ملي ــون س ــهم)
ومب ــا ميث ــل ابق ــي مق ــدار النس ــبة
امل صص ـ ـ ــة لالكتت ـ ـ ــاب الع ـ ـ ــام
جلميع املواطنني من امجـايل رأس
صرح كه.
املال املع د
(ب) -كعـ ـ ـ ــد متـ ـ ـ ــام زايدة رأس
م ـ ـ ــال الش ـ ـ ــركة إىل رأس امل ـ ـ ــال
صــرح كــه ،واســتناداً إىل املــادة
املع َ
( )33مــن قــانون اهليئــة رقــم 7
لسـ ـ ـ ــنة  2010تتـ ـ ـ ــوىل اهليئـ ـ ـ ــة
كص ـ ــفتها توزي ـ ــع نس ـ ــبة %50
(مخسني ابملائة) من امجـايل رأس
ص ـ ـ ـ ــرح ك ـ ـ ـ ــه وكع ـ ـ ـ ــدد
امل ـ ـ ـ ــال املع د
 300,000,000سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم

مـ ــن يقـــدم أعلـ ــى سـ ــعر للسـ ــهم
فـوق قيمتــه االمسيــة مضــافاً إليهــا
مصاريف سيس  -إذا وجدت
 -3نسـ ـ ـ ــبة مخسـ ـ ـ ــون يف املئـ ـ ـ ــة
( )%50ختصــ ـ ــص لالكتتــ ـ ــاب
العام جلميع املواطنني.
-4تتــوىل هيئــة املفوضــني كتوزيــع
مجيـ ـ ـ ـ ــع األسـ ـ ـ ـ ــهم امل صصـ ـ ـ ـ ــة
لالكتت ــاب الع ــام ابلتس ــاوي ك ــني
مجيـ ـ ـ ـ ــع الكـ ـ ـ ـ ــويتيني املسـ ـ ـ ـ ــجلة
أمس ـ ـ ـ ــاؤهم يف اهليئ ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
للمعلومـ ـ ـ ــات املدنيـ ـ ـ ــة يف ي ـ ـ ـ ــوم
االكتتاب  ،على أن يـتم تسـديد
قيمــة هــذه االكتتــاابت مــن قبــل
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواطنني للهيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً
لإلج ـ ـ ـ ـراءات وابلطريقـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــيت
حت ــددها اهليئ ــة  ،دون أي فوائ ــد
أو رسـ ـ ـ ـ ــوم أو أي زايدة ف ـ ـ ـ ـ ــوق
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر الس ـ ـ ـ ـ ــهم يف اتري ـ ـ ـ ـ ــخ
االكتت ــاب  ،يف موع ـ ــد أقص ـ ـ ـ ـ ــاه
الي ـ ــوم ال ـ ــذي تنقض ـ ــي يف هنايتـ ـ ــه
سـتون يومـاً حمســوكة كـدءاً مــن أول
الشهر التـايل للشـهر الـذي تولـت
فيـ ــه اهليئـ ــة دعـ ــوة املـ ــواطنني عـ ــن
طريـ ــق وسـ ــائل اإلعـ ــالم الكويتيـ ــة
املقـ ــروءة واملسـ ــموعة واملرئيـ ــة إىل
تسـ ـ ـ ـ ـ ــديد قيمـ ـ ـ ـ ـ ــة االكتتـ ـ ـ ـ ـ ــاابت
املستحقة عليهم.
وجي ـ ــوز للم ـ ــواطنني طل ـ ــب زايدة
الت صيص هلم من األسـهم الـيت
مل ي ــتم س ــداد قيمته ــا للهيئ ــة مب ــا
يضـ ــمن تغطيـ ــة نسـ ــبة ()%50
(مخسـ ـ ــني يف املئــ ــة) امل صصـ ـ ــة
للمواطنني ابلكامل ،وذلك وفقـا
لآلليــة واإلج ـراءات احملــددة مــن
اهليئـ ــة كشـ ــأن ختصـ ــيص مقـ ــدار
ال ـ ــزايدة وتوزيعه ـ ــا عل ـ ــى ه ـ ــؤالء
امل ـ ـ ــواطنني وكيفي ـ ـ ــة وإجـ ـ ـ ـراءات
ومواعيد سدادهم قيمتهـا للهيئـة
.
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(ثالمثائـ ـ ــة مليـ ـ ــون سـ ـ ــهم) مـ ـ ــن
األسـ ــهم يف الشـ ــركة ابلتسـ ــاوي
ك ــني مجي ــع امل ــواطنني الك ــويتيني
س ـ ـ ــجلة أمس ـ ـ ــاؤهم يف اهليئـ ـ ـ ــة
املع د
العام ـ ــة للمعلوم ـ ــات املدني ـ ــة يف
يـ ـ ـ ــوم االكتت ـ ـ ـ ــاب ومـ ـ ـ ــن غ ـ ـ ـ ــري
ختصـ ـ ـ ــيص لكسـ ـ ـ ــور األسـ ـ ـ ــهم.
وتؤخــذ األمــوال الالزمــة لتغطيــة
قيمــة االكتتــاابت ملقــدار نســبة
 %50مــن األســهم يف الشــركة
امل صص ـ ـ ــة لالكتت ـ ـ ــاب الع ـ ـ ــام
جلمي ـ ــع امل ـ ــواطنني وذل ـ ــك م ـ ــن
خالل األموال واألصول املاديـة
واملعنويـ ــة الـ ــيت تقـ ــرر اهليئـ ــة أن
تبقـ ــى يف البورصـ ــة وفق ـ ـاً حلكـ ــم
املادة ( )156من قانون اهليئة،
وعلى أن يتم تسديد قيمـة هـذه
االكتت ــاابت م ــن قب ــل امل ــواطنني
للدولـ ـ ـ ـ ــة وفق ـ ـ ـ ـ ـاً لإلج ـ ـ ـ ـ ـراءات
وابلطريق ــة ال ــيت حت ــددها اهليئ ــة،
دون أي فوائــد أو رســوم أو أي
زايدة ف ـ ـ ــوق س ـ ـ ــعر الس ـ ـ ــهم يف
اتري ـ ـ ــخ االكتت ـ ـ ــاب ،يف موع ـ ـ ــد
أقص ــاه الي ــوم ال ــذي تنقض ــي يف
هنايتــه ســتون يوم ـاً حمســوكة كــدءاً
م ــن أول الش ــهر الت ــايل للش ــهر
ال ــذي تول ــت في ــه اهليئ ــة دع ــوة
امل ـ ــواطنني ع ـ ــن طري ـ ــق وس ـ ــائل
اإلع ـ ـ ـ ــالم الكويتي ـ ـ ـ ــة املق ـ ـ ـ ــروءة
واملســموعة واملرئيــة إىل تس ــديد
قيم ـ ـ ــة االكتت ـ ـ ــاابت املس ـ ـ ــتحقة
عليهم.
وت ـ ـ ـ ــؤول إىل الدول ـ ـ ـ ــة كس ـ ـ ـ ــور
األس ـ ـ ـ ـ ــهم غ ـ ـ ـ ـ ــري امل صص ـ ـ ـ ـ ــة
للمـ ـ ــواطنني كمـ ـ ــا تـ ـ ــؤول إليهـ ـ ــا
اعتبــاراً مــن اليــوم التــايل النتهــاء
املوعد احملـدد لتسـديد املـواطنني
لقيمـ ــة هـ ــذه االكتتـ ــاابت مجيـ ــع
األسـ ـ ــهم الـ ـ ــيت مل يســ ــدد فيهـ ـ ــا
املواطنـون قيمتهــا للدولــة خــالل
ذلـ ــك املوعـ ــد ألي سـ ــبب مـ ــن
األسباب.
وجيــوز للدولــة أن تطــرح مــا آل

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
إليه ـ ــا م ـ ــن أس ـ ــهم وفقـ ـ ـاً للبن ـ ــد
الساكق ابملـزاد العلـين يف شـرائح
ال جتـ ـ ــاوز أي منهـ ـ ــا  %5مـ ـ ــن
أسهم الشركة.
(ج) -كعد متام زايدة رأس مال
ص ــرح
الش ــركة إىل رأس امل ــال املع د
ك ــه ،واس ــتناداً إىل امل ــادة ()33
من قانون اهليئة ،تعطرح يف املزاد
العلـ ــين نسـ ــبة ( %50مخسـ ــني
ابملائ ــة) مـ ــن امجـ ــايل رأس املـ ــال
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وكعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
املع د
 300,000,000سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم
(ثالمثائـ ـ ــة مليـ ـ ــون سـ ـ ــهم) مـ ـ ــن
األسـ ـ ـ ـ ـ ــهم يف الشـ ـ ـ ـ ـ ــركة كـ ـ ـ ـ ـ ــني
الش ـ ــركات املعسـ ـ ـ دجلة يف س ـ ــوق
الكويت لـألوراق املاليـة ،وتـوزع
هذه األسهم علـى عشـر شـرائح
مقـ ـ ــدار كـ ـ ــل منهـ ـ ــا  %5مـ ـ ــن
إمج ــايل رأس امل ــال املص ــرح ك ــه،
وذلـ ــك يف التـ ــاريخ أو التـ ــواريخ
ال ــيت حت ــددها اهليئ ــة لط ــرح ك ــل
شرحية/الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائح امل ـ ـ ـ ـ ـ ــذكورة.
ويرس ــى املـ ـزاد عل ــى م ــن يعق ــدم
أعلــى ســعر للســهم فــوق قيمتــه
االمسي ــة مض ــافاً إليه ــا مص ــاريف
التأســيس .ويــتم حتويــل الــزايدة
الناجتة عن كيع هذه األسـهم إىل
االحتيــاطي العــام للدولــة وطبق ـاً
ألحكام املادة ( )33مـن قـانون
اهليئـ ـ ــة رقـ ـ ــم  7لسـ ـ ــنة 2010
وامل ـ ـ ـ ــادة ( )70م ـ ـ ـ ــن الئحت ـ ـ ـ ــه
التنفيذية.
املادة ( )10من عقد التأسيس
يف مجيع األحـوال ،ال جيـوز ألى
ش ص طبيعي أو اعتبـاري كغـري
طريــق امل ـرياث أن يتملــك أكثــر
م ــن  % 5م ــن أس ــهم الش ــركة
كطريقة مباشرة أو غري مباشرة.
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املسبقة على ذلك.
املادة ( )6من النظام األساسي
ال جيـ ــوز لغـ ــري الكـ ــويتيني متلـ ــك
األسـ ـ ــهم يف الشـ ـ ــركة إال وفق ـ ـ ـاً
ألحك ـ ـ ـ ــام ق ـ ـ ـ ــانون الش ـ ـ ـ ــركات
وقــانون اهليئــة وقراراهتــا املنظمــة
لــذلك .ويف مجيــع األحــوال ،ال
جي ـ ــوز ألي شـ ـ ـ ص طبيع ـ ــي أو
اعتبــاري كغــري طريــق امل ـرياث أن
ميتلك أكثر من  %5من أسهم
الشــركة كطريقــة مباشــرة أو غــري
مباشرة.

املادة ( )10من عقد التأسيس
مــع مراعــاة نــص املــادة ( )33مــن
ق ـ ـ ـ ــانون اهليئ ـ ـ ـ ــة  ،ال جي ـ ـ ـ ــوز ألى
شـ ـ ص طبيع ــي أو اعتب ــاري كغ ــري
طريــق املـ ـرياث أن يتملــك كطريق ــة
مباش ــرة أو غ ــري مباش ــرة  ،مبف ــرده
أو مـ ـ ـ ــع أط ـ ـ ـ ـراف اتكعـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ــه أو
متحالفـ ــة معـ ــه  ،أكثـ ــر مـ ــن 5
 %مــن أســهم رأس مــال الش ــركة
املص ــدر أو زايدة ه ــذه النس ــبة إال
كعــد احلصــول علــى موافقــة اهليئــة

املادة ( )10من النظام األساسي
تكــون دعــوة املــواطنني لســداد
قيمــة األســهم امل صصــة هلــم يف
أســهم الشــركة كنــاء علــى نشــرة
اكتتـ ـ ـ ــاب مسـ ـ ـ ــتوفاة البيـ ـ ـ ــاانت
واإلج ـ ـراءات املنصـ ــوص عليهـ ــا
يف القانون رقم  7لسنة 2010
كشأن إنشاء هيئة أسواق املـال،
وطبقاً ألحكام املادة ( )33مـن
الق ـ ـ ـ ـ ـ ــانون امل ـ ـ ـ ـ ـ ــذكور وعق ـ ـ ـ ـ ـ ــد
التأس ـ ـ ـ ــيس .وتكــ ـ ـ ــون اهليئ ـ ـ ـ ــة
مسـ ــئولة عـ ــن صـ ــحة البي ـ ــاانت
الواردة يف نشرة االكتتاب.
املادة ( )12من النظام األساسي
عجيـ ـ ــرى االكتتـ ـ ــاب وسـ ـ ــداد قيمـ ـ ــة
األس ــهم سـ ـواء ال ــيت تب ــاع كطريـ ــق
املـ ـزاد أو املب ــالغ ال ــيت تعس ــدد م ــن
امل ـواطنني للدولــة يف كنــك أو أكثــر
من البنوك احمللية يف دولـة الكويـت
وابلطريق ـ ـ ـ ــة واالجـ ـ ـ ـ ـراءات ال ـ ـ ـ ــيت
حتددها اهليئة.
وحي ــتفظ البن ــك جبمي ــع األمـ ـوال
ال ـ ــيت مت حتص ـ ــيلها م ـ ــن املؤس ـ ــس
حلس ــاب الش ــركة حت ــت التأس ــيس
وال جيوز له أن يسـلمها إال جمللـس
اإلدارة األول.

املادة ( )6من النظام األساسي
مع مراعاة نص املادة ( )33مـن
قـ ـ ـ ـ ــانون اهليئـ ـ ـ ـ ــة ،ال جيـ ـ ـ ـ ــوز ألي
ش ـ ص طبيع ــي أو اعتبــاري كغ ــري
طري ــق املـ ـرياث أن ميتل ــك كطريق ــة
مباش ــرة أو غ ــري مباش ــرة  ،مبف ــرده
أو مـ ـ ـ ــع أط ـ ـ ـ ـراف اتكعـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ــه أو
متحالف ــة مع ــه  ،أكث ــر م ــن %5
مـ ـ ــن أسـ ـ ــهم رأس مـ ـ ــال الشـ ـ ــركة
املصــدر أو زايدة هــذه النســبة إال
كعــد احلصــول علــى موافقــة اهليئــة
املسبقة على ذلك.
املادة ( )10من النظام األساسي
تك ــون دع ــوة امل ــواطنني لس ــداد
قيمــة األســهم امل صصــة هلــم يف
أســهم الش ــركة كنــاء عل ــى نش ــرة
اكتتـ ـ ـ ــاب مس ـ ـ ـ ــتوفاة البي ـ ـ ـ ــاانت
واإلج ـ ـراءات املنصـ ــوص عليهـ ــا
يف القانون رقم  7لسنة 2010
كشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال
وتعديالته ،وطبقاً ألحكام املـادة
( )33من القانون املذكور وعقد
الشركة ،وتكون الشركة مسـئولة
عــن صــحة البيــاانت ال ــواردة يف
نشرة االكتتاب.
املادة ( )12من النظام األساسي
عجيـ ــرى االكتتـ ــاب وسـ ــداد قيمـ ــة
األسـ ـ ــهم سـ ـ ــواء الـ ـ ــيت ختصـ ـ ــص
للجه ــات العام ــة ال ــيت حيـ ــق هلـ ــا
متلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم أو الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيت
ست ص ــص للش ــركات املس ــجلة
يف سوق الكويت لألوراق املالية
مــع مشــغل عــاملي للبورصــات أو
مشـ ــغالً عاملي ـ ـاً منفـ ــرداً أو الـ ــيت
ست ص ــص للم ــواطنني يف كنـ ــك
أو أكثـ ــر مـ ــن البنـ ــوك احملليـ ــة يف
دول ـ ـ ـ ـ ــة الكوي ـ ـ ـ ـ ــت وابلطريق ـ ـ ـ ـ ــة
واالجراءات اليت حتددها اهليئة.
وحي ــتفظ البن ــك جبمي ــع األم ــوال
الـ ــيت مت حتصـ ــيلها مـ ــن املؤسـ ــس
حلس ــاب الش ــركة حت ــت التأس ــيس
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املادة ( )36من النظام األساسي
ال جيوز للمسـامهني التصـرف يف
أس ـ ـ ـهمهم إال كعـ ـ ــد أن تص ـ ـ ــدر
الشركة أول ميزانية هلا عـن اثـىن
عشـ ـ ـ ــر شـ ـ ـ ــهراً علـ ـ ـ ــى األقـ ـ ـ ــل،
ويسـ ــتثىن مـ ــن ذلـ ــك التص ـ ــرف
الذي يتم من أحد املسامهني أو
ورثتـ ـ ــه إىل أحـ ـ ــد أقاركـ ـ ــه حـ ـ ــىت
الدرجـ ــة الثانيـ ــة أو إىل مسـ ــاهم
آخر ،أو مـن مـدير التفليسـة أو
الدولة أو احدى املؤسسـات أو
اهليئات العامة إىل الغري.
ويقـ ــع ابط ـ ـالً كـ ــل تصـ ــرف يـ ــتم
على خالف ذلك.

املادة ( )38من النظام األساسي
ال جي ـ ــوز احلج ـ ــز علـ ـ ــى أم ـ ــوال
ـتيفاء ل ــديون مرتتب ــة
الش ــركة اس ـ ً
يف ذم ــة أح ــد املس ــامهني ،وإمن ــا
جيوز حجز أسهم املـدين وأرابح
هـ ــذه األسـ ــهم ويؤشـ ــر ابحلجـ ــز
عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى الس ـ ـ ـ ـ ـ ــهم يف س ـ ـ ـ ـ ـ ــجل
املسـ ــامهني ،ويـ ــتم كيـ ــع األسـ ــهم
حىت ولو مل يقدم الدائن احلـاجز
أص ـ ـ ـ ـ ـ ــل اإليص ـ ـ ـ ـ ـ ــال اخل ـ ـ ـ ـ ـ ــاص
إبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداعها ،ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء
التعــديالت الالزمــة علــى ســجل
املس ــامهني ل ــدى وكال ــة املقاص ــة
وفقـ ـاً مل ــا تس ــفر عن ــه إجـ ـراءات
البيع.
وجي ــوز ره ــن األس ــهم ح ــىت ل ــو مل
تكن قد دفعت قيمتهـا ابلكامـل،
ويعقيدـد الــرهن يف سـجل املســامهني

وال جيوز له أن يسـلمها إال جمللـس
إدارة الشركة.
املادة ( )36من النظام األساسي
مــع مراعــاة املــادة ( )10مــن عقــد
التأســيس واملــادة ( )6مــن النظــام
األساس ـ ـ ــي  ،جي ـ ـ ــوز للمس ـ ـ ــامهني
التصـ ـ ـ ـ ــرف يف أسـ ـ ـ ـ ــهمهم وفقـ ـ ـ ـ ــا
لألحكـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ــواردة ابلالئحـ ـ ـ ـ ــة
التنفيذية لقانون اهليئة.
وال جيــوز للجهــات املشــار إليهــا
ابلبنـ ــدين رقمـ ــي ( 1و  )2مـ ــن
امل ـ ـ ــادتني التاس ـ ـ ــعة م ـ ـ ــن عق ـ ـ ــد
التأس ــيس و الثامن ــة م ــن النظ ــام
األساس ـ ـ ـ ــي أن تق ـ ـ ـ ــوم خ ـ ـ ـ ــالل
اخلمس سنوات الالحقـة لتـاريخ
ختصــيص أســهم هلــا ابلشــركة -
وفقـ ــا لـ ــنص املـ ــادة ( )33م ـ ــن
قــانون اهليئــة  -ابلتصــرف فيمــا
خيصص هلا من أسهم يف الشركة
ابلبي ــع أو ال ــرهن أو أبي ش ــكل
مـ ـن أش ــكال التص ــرف إال كع ــد
احلصول على موافقة اهليئة على
التصرف.
ويقـ ــع ابط ـ ـالً كـ ــل تصـ ــرف يـ ــتم
على خالف ذلك.
املادة ( )38من النظام األساسي
دون إخ ــالل ابألحك ــام ال ــواردة
كعق ــد س ــيس الش ــركة ونظامه ــا
األساسي  ،ال جيـوز احلجـز علـى
ـتيفاء ل ــديون
أم ــوال الش ــركة اس ـ ً
مرتتبــة يف ذمــة أحــد املس ــامهني،
وإمن ــا جي ــوز احلج ــز عل ــى أس ــهم
املساهم من دائين ذلك املساهم
وفـاء لـدين مسـتحق عليـه  ،كمــا
جيـ ـ ــوز رهـ ـ ــن أسـ ـ ــهم الشـ ـ ــركة ،
وذل ـ ـ ــك كل ـ ـ ــه وفق ـ ـ ــا لألحك ـ ـ ــام
الـ ـ ـ ــواردة ابلالئح ـ ـ ـ ــة التنفيذي ـ ـ ـ ــة
لقانون اهليئة.
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حبضـ ــور ال ـ ـراهن واملـ ــرهتن أو مـ ــن
ينوب عنهما.
جيــوز للمــدين أن يتنــازل للــدائن
امل ـ ــرهتن ع ـ ــن حق ـ ــه يف حض ـ ــور
اجلمعي ـ ـ ـ ــات العام ـ ـ ـ ــة للش ـ ـ ـ ــركة
والتصــويت فيهــا .وتســرى علــى
احلــاجز واملــرهتن مجيــع القـرارات
الـ ــيت تت ـ ــذها اجلمعيـ ــة العام ـ ــة
عل ــى النح ــو ال ــذى تس ــرى ك ـ ـه
علــى املســاهم احملجــوزة أســهمه
أو الراهن.
املادة ( )39من النظام األساسي
جيــوز للشــركة أن تشــرتى أســهمها
حلساهبا يف احلاالت اآلتية:
 أن يكـ ـ ـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك كغـ ـ ـ ـ ــرضاحملافظـ ـ ــة علـ ـ ــى اسـ ـ ــتقرار سـ ـ ــعر
السـ ـ ـهم ،ومب ـ ــا ال جي ـ ــاوز النس ـ ــبة
ال ــيت حت ــددها هيئ ــة أس ــواق امل ــال
من جمموع اسهم الشركة.
 ختفيض رأس املال. عن ــد اس ــتيفاء الش ــركة ل ــدينمقاكل هذه األسهم.
 أي حـ ــاالت أخـ ــرى حتـ ــددهااهليئة.
وال ت ــدخل األس ــهم املشـ ـرتاة يف
جممـ ـ ـ ـ ــوع أس ـ ـ ـ ـ ــهم الش ـ ـ ـ ـ ــركة يف
األح ـ ــوال ال ـ ــيت تتطل ـ ــب متل ـ ــك
املســامهني نســبة معينــة مــن رأس
املــ ـ ـ ــال .ويف مجيـ ـ ـ ـ ــع املسـ ـ ـ ـ ــائل
اخلاصـ ـ ــة ابحتسـ ـ ــاب النصـ ـ ــاب
الــالزم لصــحة اجتمــاع اجلمعيــة
العامـ ـ ـ ـ ــة ،والتصـ ـ ـ ـ ــويت علـ ـ ـ ـ ــى
القرارات يف اجلمعية العامة على
النحو الذي تنظمه هيئة أسواق
املال.
املادة ( )40من النظام األساسي
جي ــوز للش ــركة – كع ــد احلص ــول
على موافقة اجلمعية العامـة غـري
العادي ـ ـ ــة وموافق ـ ـ ــة اهليئ ـ ـ ــة -رد
القيمــة االمسي ــة ل ــبعض أس ــهمها
للمســامهني وتؤخــذ هــذه القيمــة
م ـ ـ ـ ـ ــن األرابح غ ـ ـ ـ ـ ــري املوزع ـ ـ ـ ـ ــة
واالحتياطي االختياري للشركة.

املادة ( )39من النظام األساسي
مــع عــدم اإلخــالل أبحكــام هــذا
النظام  ،جيوز للشركة أن تشرتى
أسـ ــهمها حلسـ ــاهبا وذلـ ــك وفقـ ــا
ملـ ـ ــواد القـ ـ ــانون رقـ ـ ــم  7لسـ ـ ــنة
 2010والئحتـ ـ ـ ـ ـ ــه التنفيذيـ ـ ـ ـ ـ ــة
وتعديالهتما.

املادة ( )40من النظام األساسي
جي ــوز للش ــركة – كع ــد احلص ــول
على موافقـة اجلمعيـة العامـة غـري
العادي ـ ـ ــة وموافق ـ ـ ــة اهليئ ـ ـ ــة -رد
القيم ــة االمسي ــة ل ــبعض أس ــهمها
للمس ـ ـ ـ ــامهني وفق ـ ـ ـ ــا لألحك ـ ـ ـ ــام
الـ ـ ـ ــواردة ابلالئح ـ ـ ـ ــة التنفيذي ـ ـ ـ ــة
لقانون اهليئة.
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ومي ـ ـ ـ ـ ــنح أص ـ ـ ـ ـ ــحاب األس ـ ـ ـ ـ ــهم
املستهلكة أسهم متتـع يكـون هلـا
كاف ــة احلق ــوق املق ــررة لألس ــهم
العاديـ ـ ــة فيمـ ـ ــا عـ ـ ــدا اسـ ـ ــرتداد
القيمـ ـ ــة االمسيـ ـ ــة عنـ ـ ــد تصـ ـ ــفية
الشركة.
املادة ( )41من النظام األساسي
ال جيــوز إنشــاء حصــص ســيس.
وجيــوز كق ـرار يصــدر عــن اجلمعيــة
العامة غري العاديـة إنشـاء حصـص
أرابح مقاكـ ـ ــل مبـ ـ ــالغ تقـ ـ ــدم دون
فوائــد إىل الشــركة كعــد سيســها،
وال يكـ ــون مالـ ــك حصـ ــة األرابح
مس ـ ــامهاً يف الش ـ ــركة ،وال يتمت ـ ــع
أبي حـ ــق مـ ــن حقـ ــوق املسـ ــامهني
أثنـ ـ ــاء وجـ ـ ــود الشـ ـ ــركة أو عنـ ـ ــد
تص ــفيتها ابس ــتثناء حص ــة األرابح
املقــررة لــه ،وتســري عليــه ق ـرارات
اجلمعيـ ــة العامـ ــة العاديـ ــة للشـ ــركة
كشأن احلسـاابت السـنوية لـألرابح
واخلسائر.
وذلــك علــى النحــو املبــني ابلالئحــة
التنفيذية لقانون الشركات.

املادة ( )42من النظام األساسي
يتمتع املسـاهم يف الشـركة كوجـه
خاص ابحلقوق التالية:
 ق ــبض األرابح واحلص ــول عل ــىأسهم املنحة اليت يتقرر توزيعها.
 املشـ ـ ـ ــاركة يف إدارة الشـ ـ ـ ــركةع ــن طري ــق العض ــوية يف جمل ــس
اإلدارة ،طبق ـ ـاً ألحك ـ ــام ق ـ ــانون
اهليئـ ـ ـ ــة ،وحضـ ـ ـ ــور اجلمعيـ ـ ـ ــات
العامــة واالش ـرتاك يف مــداوالهتا،
وذل ـ ــك طبقـ ـ ـاً ألحك ـ ــام ق ـ ــانون
الش ــركات وه ــذا النظ ــام ،ويق ــع
ابطـ ـالً أي اتف ــاق عل ــى خ ــالف
ذلك.
 احلصــول قبــل اجتمــاع اجلمعيــةالعامـ ــة كس ـ ــبعة أايم علـ ــى األق ـ ــل
علــى البيــاانت املاليــة للشــركة عــن
الف ــرتة احملاس ــبية املنقض ــية وتقري ــر

املادة ( )41من النظام األساسي
ال جيوز إنشاء حصص سيس ،
وجيــوز كقـرار يصــدر عــن اجلمعيــة
العام ـ ـ ــة غ ـ ـ ــري العادي ـ ـ ــة إنش ـ ـ ــاء
حصص أرابح مقاكل مبالغ تقدم
دون فوائ ـ ـ ــد إىل الش ـ ـ ــركة كع ـ ـ ــد
سيس ـ ـ ــها ،وال يك ـ ـ ــون مالـ ـ ـ ــك
حصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األرابح مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامهاً يف
الشركة ،وال يتمتع أبي حـق مـن
حقـ ــوق املسـ ــامهني أثنـ ــاء وجـ ــود
الش ـ ـ ـ ـ ــركة أو عن ـ ـ ـ ـ ــد تص ـ ـ ـ ـ ــفيتها
ابس ــتثناء حص ــة األرابح املقـ ــررة
ل ـ ـ ــه ،وتس ـ ـ ــري علي ـ ـ ــه قـ ـ ـ ـرارات
اجلمعيــة العام ــة العاديــة للش ــركة
كشـ ـ ـ ـ ــأن احلســ ـ ـ ــاابت الســ ـ ـ ــنوية
لألرابح واخلسائر .
وذل ـ ـ ــك كل ـ ـ ــه وفق ـ ـ ــا لألحك ـ ـ ــام
الـ ـ ـ ــواردة ابلالئح ـ ـ ـ ــة التنفيذي ـ ـ ـ ــة
لقانون اهليئة.
املادة ( )42من النظام األساسي
يتمتــع املســاهم يف الشــركة كوجــه
خاص ابحلقوق التالية:
 قــبض األرابح واحلصــول علــىأسهم املنحة اليت يتقرر توزيعها.
 املشاركة يف إدارة الشركة عنطريق العضوية يف جملس اإلدارة،
طبقـ ـ ـ ـاً ألحك ـ ـ ــام ق ـ ـ ــانون اهليئ ـ ـ ــة،
وحض ـ ـ ـ ـ ــور اجلمعي ـ ـ ـ ـ ــات العام ـ ـ ـ ـ ــة
واالش ـ ـرتاك يف مـ ــداوالهتا ،وذلـ ــك
طبق ـ ـاً ألحكـ ــام قـ ــانون الشـ ــركات
وه ـ ــذا النظ ـ ــام ،ويق ـ ــع ابطـ ـ ـالً أي
اتفاق على خالف ذلك.
 احلصول قبل اجتماع اجلمعيةالعام ــة كس ــبعة أايم عل ــى األق ــل
على البياانت املالية للشركة عن
الفــرتة احملاســبية املنقضــية وتقريــر
جمل ـ ــس اإلدارة وتقري ـ ــر مراق ـ ــب
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جمل ـ ـ ــس اإلدارة وتقري ـ ـ ــر مراق ـ ـ ــب
احلساابت.
 التصرف يف األسهم اململوكة لهواألولويـ ــة يف االكتتـ ــاب ابألسـ ــهم
اجلدي ـ ــدة والس ـ ــندات والص ـ ــكوك
وفق ـ ـاً ألحك ـ ــام ق ـ ــانون الش ـ ــركات
وهذا النظام.
 احلصـــول علـ ــى نص ــيب مـ ــنموجودات الشركة عند التصفية
كعد الوفاء مبا عليهـا مـن ديـون.
ك ــل س ــهم خيـ ـول ص ــاحبه احل ــق
يف حصة معادلة حلصة غريه مـن
املســامهني ،كــال متييــز يف ملكيــة
موجــودات الشــركة ويف األرابح
وعلـ ـ ــى الوجـ ـ ــه املبـ ـ ــني يف هـ ـ ــذا
النظام و قانون الشركات.
 مجيـ ـ ـ ــع األسـ ـ ـ ــهم يف الشـ ـ ـ ــركةامسي ـ ــة .ويك ـ ــون املال ـ ــك األخ ـ ــري
لألسـ ــهم املقيـ ــد امسـ ــه يف سـ ــجل
الش ـ ــركة ه ـ ــو ص ـ ــاحب احل ـ ــق يف
قـ ـ ــبض املبـ ـ ــالغ املسـ ـ ــتحقة عـ ـ ــن
الس ــهم ،س ــواء كان ــت م ــن أرابح
أو نصــيب يف موجــودات الشــركة
طبقاً للقانون.
املادة ( )45من النظام األساسي
يت ــوىل إدارة الش ــركة جمل ــس إدارة
مؤل ــف م ــن مثاني ــة أعض ــاء ،وي ــتم
انت ـ ـ ـ ـ ــاهبم مجيع ـ ـ ـ ـ ـاً ابلتصـ ـ ـ ـ ــويت
السـ ـ ـ ـ ــري يف اجلمعيـ ـ ـ ـ ــة العامـ ـ ـ ـ ــة
للمسـ ــامهني كعـ ــد موافقـ ــة جملـ ــس
مفوضي اهليئة على الرتشيح.
وتك ــون م ــدة العض ــوية يف جمل ــس
االدارة ثـ ـ ـ ــالث سـ ـ ـ ــنوات قاكلـ ـ ـ ــة
للتجديـ ـ ــد ,وإذا تعـ ـ ــذر انت ـ ـ ــاب
جمل ـ ـ ــس إدارة جدي ـ ـ ــد يف امليع ـ ـ ــاد
احملـ ــدد اسـ ــتمر اجمللـ ــس القـ ــائم يف
إدارة أعمـ ـ ــال الشـ ـ ــركة إىل حـ ـ ــني
زوال األس ــباب وانت ــاب جمل ــس
جدي ــد .ويك ــون انت ــاب أعض ــاء
جمل ـ ــس االدارة كنظ ـ ــام التص ـ ــويت
الرتاكمي.
وينت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب جمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس اإلدارة
ابالق ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاع السـ ـ ـ ـ ـ ــري رئيس ـ ـ ـ ـ ـ ـاً

احلساابت.
 التصرف يف األسـهم اململوكـةل ـ ـ ـ ــه واألولوي ـ ـ ـ ــة يف االكتتــ ـ ـ ــاب
ابألس ـ ــهم اجلدي ـ ــدة والس ـ ــندات
والصــكوك وفق ـاً ألحكــام قــانون
اهليئ ــة والئحت ــه التنفيذي ــة وه ــذا
النظام.
 احلصـ ــول علـ ــى نصـ ــيب مـ ــنموجودات الشركة عنـد التصـفية
كعد الوفـاء مبـا عليهـا مـن ديـون.
كل سهم خيـول صـاحبه احلـق يف
حص ــة معادل ــة حلص ــة غ ــريه م ــن
املس ــامهني ،ك ــال متيي ــز يف ملكي ــة
موج ــودات الش ــركة ويف األرابح
وعلـ ـ ــى الوجـ ـ ــه املبـ ـ ــني يف هـ ـ ــذا
النظام و قانون الشركات.
 مجي ـ ـ ــع األس ـ ـ ــهم يف الش ـ ـ ــركةامسيـ ــة .ويكـ ــون املالـ ــك األخـ ــري
لألس ــهم املقي ــد امس ــه يف ســـجل
الشـ ــركة هـ ــو صـ ــاحب احلـ ــق يف
ق ـ ــبض املبـ ـ ــالغ املس ـ ــتحقة عـ ـ ــن
الســهم ،ســواء كانــت مــن أرابح
أو نصيب يف موجودات الشـركة
طبقاً للقانون.
املادة ( )45من النظام األساسي
يت ـ ـ ـ ـ ـ ــوىل إدارة الش ـ ـ ــركة جمل ـ ـ ــس
إدارة مؤلف من مثانيــة أعض ـ ــاء،
يـ ــتم انت ـ ــاهبم واختيـ ــارهم وفقـ ــا
ألحكـ ـام ق ــانون الش ــركات كع ــد
موافقـ ــة جملـ ــس مفوضـ ــي اهليئـ ــة
على الرتشيح.
وتك ــون م ــدة العض ــوية يف جمل ــس
االدارة ثـ ـ ـ ــالث سـ ـ ـ ــنوات قاكلـ ـ ـ ــة
للتجدي ـ ــد  ،وإذا تع ـ ــذر انت ـ ــاب
جمل ـ ـ ــس إدارة جدي ـ ـ ــد يف امليع ـ ـ ــاد
احملـ ــدد اسـ ــتمر اجمللـ ــس القـ ــائم يف
إدارة أعمـ ـ ــال الشـ ـ ــركة إىل حـ ـ ــني
زوال األس ــباب وانت ــاب جمل ــس
جديــد  ،ويكــون انت ــاب أعضــاء
جمل ـ ــس االدارة كنظ ـ ــام التص ـ ــويت
الرتاكمي.
وينت ب جملس اإلدارة ابالقرتاع
الس ــري رئيسـ ـاً للمجل ــس وانئبـ ـاً

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
للمجلس وانئباً للرئيس.

للرئيس  ،حيل حمله عند غياكه.

املادة ( )46من النظام األساسي
جيــب علــى رئــيس شــركة البورص ــة
أو م ــن ين ــوب عن ــه إخط ــار جمل ــس
مفوضـ ــي اهليئـ ــة أبمسـ ــاء املرشـ ــحني
لعضــوية جملــس االدارة قبــل ثالثــني
يوماً على األقل مـن التـاريخ املقـرر
النعق ــاد اجلمعي ــة العام ــة للش ــركة،
وإذا اعــرتض جملــس مفوضــي اهليئــة
كق ـرار مســبب خــالل مخســة عشــر
يومــا مــن اتريــخ إخطــاره علــى أي
مــن هــؤالء املرشــحني لعــدم ت ـوافر
الش ــروط املطلوك ــة في ــهت فإن ــه ي ــتم
اسـ ــتبعاد املرشـ ــح الـ ــذى أعع ـ ــرتض
علي ــه .وال جي ــوز أن يع ــرض عل ــى
اجلمعي ــة العام ــة للش ــركة مرش ــح مل
عخيطر كه جملـس املفوضـني .ويقـوم
مسامهو الشـركة يف اجلمعيـة العامـة
ابنت اب أعضاء جملس اإلدارة.

املادة ( )46من النظام األساسي
جي ــب عل ــى رئ ــيس جمل ــس إدارة
الشـ ـ ــركة أو مـ ـ ــن ينـ ـ ــوب عنـ ـ ــه
إخطـ ــار جملـ ــس مفوضـ ــي اهليئـ ــة
أبمساء املرشحني لعضوية جملـس
إدارة الش ــركة قب ــل ثالث ــني يومـ ـاً
عل ــى األق ــل م ــن الت ــاريخ املق ــرر
النعقــاد اجلمعيــة العامــة للشــركة
النت ــاب أعضــاء جملــس اإلدارة
 ،وإذا اع ــرتض جمل ــس مفوض ــي
اهليئة كقرار مسبب خالل مخسـة
عش ــر يوم ــا م ــن اتري ــخ إخط ــاره
عل ــى أي م ــن ه ــؤالء املرش ــحني
لعـــدم تـ ــوافر الشـ ــروط املطلوكـ ــة
فيــهت فإنــه يــتم اســتبعاد املرش ــح
الذى أععرتض عليه وال جيوز أن
يعـ ـ ــرض علـ ـ ــى اجلمعيـ ـ ــة العامـ ـ ــة
للشركة مرشح مل عخيطر كه جملـس
مفوضــي اهليئــة أو املرشــح الــذي
اعرتض عليـه وفقـاً ألحكـام هـذه
املادة.
املادة ( )47من النظام األساسي
يشـ ــرتط يف عضـ ــو جمل ـ ــس إدارة
الشـ ــركة وكـ ــذلك لالسـ ــتمرار يف
شغل هذا املنصب ما يلي:
 أن تت ـ ـ ـ ــوافر في ـ ـ ـ ــه الش ـ ـ ـ ــروطاملتعلقة كقواعد الكفاءة والنزاهة
– عل ــى النح ــو املب ــني ابلالئح ــة
التنفيذيــة لقــانون اهليئــة  -طــوال
فرتة عضويته.
فيمـا عــدا أعضـاء جملــس اإلدارةاملســتقلني ،جيــب أن يكــون عضــو
جمل ـ ـ ـ ــس اإلدارة مالكـ ـ ـ ـ ـاً كص ـ ـ ـ ــفته
الش صـ ـ ــية أو يكـ ـ ــون الش ـ ـ ـ ص
الــذى ميثلــه مالك ـاً ألي عــدد مــن
أســهم الشــركة .وجمللــس مفوضــي
اهليئة أن يطلب من جملـس إدارة
الشــركة تنحيــة أي مـن األعضــاء
إذا فقد – أثناء توليـه منصـبه –
أحــد الشــروط املنصــوص عليهــا
يف ه ـ ــذه امل ـ ــادة  ،أو رأى أن يف

املادة ( )47من النظام األساسي
يعشــرتط يف عضــو جملــس اإلدارة
أن يك ـ ـ ـ ـ ــون متمتعـ ـ ـ ـ ـ ـاً أبهلي ـ ـ ـ ـ ــة
التص ـ ــرف ،وأن يك ـ ــون حسـ ـ ــن
الســمعة وأن تك ــون لديــه خ ــربة
كافي ـ ـ ـ ـ ــة يف الش ـ ـ ـ ـ ــئون املالي ـ ـ ـ ـ ــة
واالقتص ـ ــادية والقانوني ـ ــة وفقـ ـ ــا
للقواعد والضواكط الصادرة من
هيئة أسـواق املـال ،و أال يكـون
حمكومـ ـ ـاً علي ـ ــه يف جرمي ـ ــة خمل ـ ــة
ابلشــرف أو األمانــة وأال يكــون
ق ــد أعش ــهر إفالس ــه ،وأال يك ــون
قــد ســبق احلكــم عليــه يف جنايــة
كعقوكـ ـ ــة مقيـ ـ ــدة للحريـ ـ ــة أو يف
جرميـ ـ ـ ــة إفـ ـ ـ ــالس ابلتقصـ ـ ـ ــري أو
الت ـ ـ ــدليس .وال جي ـ ـ ــوز لعض ـ ـ ــو
جمل ــس إدارة الش ــركة أن يك ــون
عضوا يف جملس ادارة أي شـركة
مس ـ ـ ـ ــامهة أخ ـ ـ ـ ــرى مدرج ـ ـ ـ ــة يف
البورصة.
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وفيمــا عــدا أعضــاء جملــس اإلدارة
املســتقلني ،جيــب أن يكــون عضــو
جمل ـ ـ ـ ــس اإلدارة مالكـ ـ ـ ـ ـاً كص ـ ـ ـ ــفته
الش صـ ـ ــية أو يكـ ـ ــون الش ـ ـ ـ ص
الــذي ميثل ــه مالك ـاً ألي ع ــدد م ــن
أسهم الشركة.

املادة ( )50من النظام األساسي
عميث ـ ـ ـ ــل رئ ـ ـ ـ ــيس جمل ـ ـ ـ ــس اإلدارة
الشركة أمام الغري وأمام القضـاء
ويتــوىل عمــل املــدير التنفيــذي،
وذلــك كتنفيــذ ق ـرارات الشــركة،
واإلش ـراف علــى كافــة األجهــزة
الفني ــة واالداري ــة فيه ــا .وميل ــك
التوقيع عن الشركة علـى انفـراد
رئ ــيس جمل ــس االدارة أو انئ ــب
الـ ـ ـ ـ ـ ــرئيس حبسـ ـ ـ ـ ـ ــب جـ ـ ـ ـ ـ ــدول
الصــالحيات الــذى يوافــق عليــه
جمل ـ ــس االدارة .وجي ـ ــوز جملل ـ ــس
ادارة الشــركة ان يفــوض أايً مــن
أعضائه يف صالحيات حمددة.

املادة ( )51من النظام األساسي
ال جيوز أن يكون ملن له ممثل يف
جمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس اإلدارة أو ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرئيس
وأعضاء جملس إدارة الشـركة أو
أحـــد أعضـ ــاء اإلدارة التنفيذيـ ــة
أو أزواجهـ ـ ــم أو أقـ ـ ــارهبم حـ ـ ــىت
الدرجــة الثانيــة مصــلحة مباشــرة
أو غـ ـ ــري مباشـ ـ ــرة يف العقـ ـ ــود و

هذا اإلجراء احلفاظ على سالمة
أموال املتداولني أو الصاحل العام
للبورص ــة  ،وإذا مل تـ ــتم التنحيـ ــة
ك ــان جملل ــس مفوض ــي اهليئ ــة أن
يصدر قرارا مسببا ابستبعاده من
عمل ــه ويؤش ــر ك ــذلك يف س ــجل
اهليئة ،وجيب على جملس اإلدارة
إخطـار اهليئــة فــور علمــه كفقــدان
أحد األعضاء شروط العضوية.
املادة ( )50من النظام األساسي
ميثــل رئــيس جملــس اإلدارة الشــركة
أمام الغري وأمام القضـاء إىل جانـب
االختصاصـات األخـرى الـيت يبينهـا
عقــد التأســيس والنظــام األساســي،
كم ــا يق ــوم كتنفي ــذ قـ ـرارات جمل ــس
اإلدارة.
ويك ــون للش ــركة رئ ــيس تنفي ــذي
أو أكثـ ـ ــر يعينـ ـ ــه جملـ ـ ــس اإلدارة
وفق الضـواكط احملـددة مـن اهليئـة
وكعــد موافقتهــا .وينــاط ابلــرئيس
التنفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي إدارة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة
واإلشـ ـراف عل ــى كاف ــة األجه ــزة
الفنيـ ــة واالداريـ ــة فيهـ ــا ،وحيـ ــدد
جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس اإلدارة خمصصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاته
وصالحياته ،وال جيوز اجلمع كـني
منصـ ـ ــيب رئـ ـ ــيس جملـ ـ ــس اإلدارة
والرئيس التنفيذي.
وميل ـ ــك التوقي ـ ــع ع ـ ــن الش ـ ــركة
على انفراد رئيس جملـس االدارة
أو انئـ ـ ــب الـ ـ ــرئيس أو الـ ـ ــرئيس
التنفي ــذي حبس ــب الصـــالحيات
الـ ـ ـ ــذى يوافـ ـ ـ ــق عليـ ـ ـ ــه جملـ ـ ـ ــس
االدارة ،وجيـ ـ ـ ـ ــوز جمللـ ـ ـ ـ ــس ادارة
الش ـ ـ ـ ــركة ان يف ـ ـ ـ ــوض أايً مـ ـ ـ ـ ــن
أعضائه يف صالحيات حمددة.
املادة ( )51من النظام األساسي
ال جيوز أن يكون ملن له ممثـل يف
جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس اإلدارة أو لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرئيس
وأعضـاء جملـس إدارة الشــركة أو
أحد أعضاء اإلدارة التنفيذية أو
أزواجهم أو أقارهبم حىت الدرجـة
الثانيــة مصــلحة مباشــرة أو غــري
مباشــرة يف العقــود و التصــرفات

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
اليت تربم مـع الشـركة أو حلسـاهبا
إال إذا كـ ـ ـ ــان ذلـ ـ ـ ــك كرتخـ ـ ـ ــيص
يص ـ ـ ــدر ع ـ ـ ــن اجلمعي ـ ـ ــة العام ـ ـ ــة
العاديـ ــة للشـ ــركة وكعـ ــد موافقـ ــة
اهليئة .
كمــا ال جيــوز للشــركة أن تقــرض
رئـ ــيس أو أح ـ ـد أعضـ ــاء جملـ ــس
اإلدارة أو املــ ــدير التنفيـ ـ ــذي أو
أزواجهم أو أقارهبم حىت الدرجـة
الثانيــة أو الشــركات التاكعــة هلــم،
وال جي ـ ـ ــوز ألي م ـ ـ ــن ه ـ ـ ــؤالء أن
يشرتك يف إدارة شركة مشاهبة أو
منافس ـ ـ ــة لش ـ ـ ــركتهم ،وال جي ـ ـ ــوز
لـ ـ ــرئيس جملـ ـ ــس اإلدارة أو ألي
م ـ ـ ـ ـ ـ ــن أعض ـ ـ ـ ـ ـ ــائه أن يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتغل
املعلوم ـ ــات ال ـ ــيت وص ـ ــلت إلي ـ ــه
حبكــم منصــبه يف احلصــول علــى
فائدة لنفسه أو لغريه.

التصرفات اليت تربم مـع الشـركة
أو حلس ـ ــاهبا إال إذا ك ـ ــان ذل ـ ــك
كرتخـ ــيص يصـ ــدر عـ ــن اجلمعيـ ــة
العامـ ــة العاديـ ــة للشـ ــركة وكع ـ ــد
موافقـ ــة اهليئـ ــة  .كمـ ــا ال جيـ ــوز
للشـ ـ ــركة أن تقـ ـ ــرض رئـ ـ ــيس أو
أح ــد أعض ــاء جمل ــس اإلدارة أو
املـدير التنفيـذي أو أزواجهــم أو
أقــارهبم حــىت الدرجــة الثانيــة أو
الشركات التاكعة هلـم .وال جيـوز
ألي مـ ــن هـ ــؤالء أن يشـ ــرتك يف
إدارة شــركة مشــاهبة أو منافســة
لش ـ ـ ــركتهم ،وال جي ـ ـ ــوز ل ـ ـ ــرئيس
جملـ ـ ـ ـ ـ ــس اإلدارة أو ألي مـ ـ ـ ـ ـ ــن
أعض ــائه أن يس ــتغل املعلوم ــات
الــيت وصــلت إليــه حبكــم منصــبه
يف احلصــول علــى فائــدة لنفســه
أو لغريه.
ومـ ـ ــع عـ ـ ــدم اإلخـ ـ ــالل ابملـ ـ ــادة
( )74م ـ ــن الالئح ـ ــة التنفيذي ـ ــة
لقــانون اهليئــة ،عحيظــر علــى مجيــع
أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس اإلدارة يف
الشـ ــركة أثنـ ــاء تـ ــوليهم عضـ ــوية
جمل ــس اإلدارة القي ــام ابلت ــداول
يف األوراق املالي ــة ع ــن أنفس ــهم
أو كصــفتهم وكــالء أو أوليــاء أو
أوصياءت ما عدا التصرف ابلبيع
وكع ــد موافق ــة اهليئ ــة .وال جي ــوز
لعضــو جملــس اإلدارة أن يكــون
عض ـ ــواً يف جمل ـ ــس إدارة ش ـ ــركة
أخ ــرى م ــن الش ــركات املدرج ــة
يف البورصة.
وذلك كله كعد أخذ موافقة اجلهات امل تصة.
عقب ذلك أعلن السيد /رئيس اجلمعية عن انتهاء اجتماع اجلمعية
العامة غري العادية األول.
رئيس االجتماع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

ش ــروق لل ــدمــات الطبـيــة(ش .م .ك) مقفلة
حمضر اجتماع اجلمعية العمومية غري عادية

كشأن توفيق أوضاع الشركة املنعقد يف شركة شروق لل دمات الطبية
( ش م ك م )مبقر الشركة يف الشعب البحري – ق . 8شارع
االستقالل
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إنه يف يوم االثنني املوافق  2016/02/29ويف متام السـاعة 11:30
صــباحاً مت انعقــاد االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة غــري العاديــة
لتوفيــق أوضــاع الشــركة لشــركة شــروق لل ــدمات الطبيــة (ش .م .ك).
مقفلة كرأس مال وقدره  3000000د.ك ( فقط ثالثـة ماليـني دينـار
كوييت ال غري )  .وذلك حبضور كل من الدكتور  /مساعد إكراهيم عبد
الرمحن العصـفور كصـفته ( رئـيس جملـس اإلدارة والعضـو املنتـدب ) -
والسيدة  /كييب العوض ( ممثلة وزارة التجارة) – والسيد /عبـد احملسـن
علــي البــديوي ( ممثــل الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ) والســيد  /حســني
علي القرطاس ( ممثـل مكتـب الشـرق األوسـط لتـدقيق احلسـاابت ) –
والســيد  /أســامة فــؤاد ( املــدير املــايل للشــركة )  -وحضــور مســامهني
ميثلون  % 77.250( % 100ابألصالة و % 22.75ابإلانكة )
ابشر السيد الدكتور  /مساعد إكراهيم العصفور ( رئيس جملس اإلدارة
والعضو املنتدب ) اجللسة كقراءة ومناقشة جـدول األعمـال للجمعيـة
العمومية غري العادية حيث مت املوافقة على كنود تعديل اوضاع الشركة
وفقا لقانون  25لسنة  2012كما يلي:
أوالً  :املوافقــة علــى تعــديل نصــوص املــواد التاليــة مــن عقــد التأســيس
والنظام األساسي للشركة كالتايل :
* املوافق ــة عل ــى تع ــديل ن ــص امل ــادة رق ــم ( )8م ــن النظ ــام األساس ــي
للشركة لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
يسلم جملس اإلدارة لكل مساهم خالل ثالثـة أشـهر مـن اتريـخ إعـالن
قيام الشركة هنائيا شهادات األسهم يثبت فيها مقدار األسهم املكتتب
هبا واملبالغ املدفوعة .
نص املادة كعد التعديل :
ختض ــع االوراق املالي ــة املص ــدرة مـ ــن ش ــركة املس ــامهة لنظ ــام اإلي ـ ــداع
املرك ــزي ل ــألوراق املالي ــة ل ــدى وكال ــة مقاص ــة  ،ويعت ــرب إيص ــال إي ــداع
االوراق املاليــة لــدى وكالــة مقاصــة ســندا مللكيــة الورقــة  ،ويســلم كــل
مالك إيصال كعدد ما ميلكه من أوراق مالية .
* املوافقــة علــى تعــديل نــص املــادة رقــم ( )11مــن النظــام األساســي
للشركة لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
مل ــا كان ــت االس ــهم امسي ــة ف ــإن آخ ــر مال ــك هل ــا مقي ــد امس ــه يف س ــجل
الشـ ـ ـ ــركة يكـ ـ ـ ــون هـ ـ ـ ــو وحـ ـ ـ ــده صـ ـ ـ ــاحب احلـ ـ ـ ــق يف قـ ـ ـ ــبض املبـ ـ ـ ــالغ
املسـ ـ ـ ــتحقة عـ ـ ـ ــن السـ ـ ـ ــهم سـ ـ ـ ــواء كانـ ـ ـ ــت يف االرابح أو نصـ ـ ـ ــيباً يف
ملكية موجودات الشركة .
نص املادة كعد التعديل :
يكون للشركة سجل خاص حيفـظ لـدى وكالـة مقاصـة وتقيـد فيـه امسـاء
املســامهني وجنس ــياهتم ومــوطنهم وع ــدد االس ــهم اململوكــة لك ــل م ــنهم
ونوعه ــا والقيم ــة املدفوع ــة ع ــن ك ــل س ــهم  ،وي ــتم التأش ــري يف س ــجل
املسامهني أبي تغيريات تطرأ على البياانت املسجلة فيه وفقاً ملا تتلقـاه
الشــركة أو وكالــة املقاصــة مــن كيــاانت ولكــل ذي شــأن أن يطلــب مــن
الشركة أو وكالة املقاصة تزويده من هذا السجل .

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
املوافقة على تعديل نص املادة (  ) 13من النظـام األساسـي للشـركة
واخلاصة مبجلس االدارة لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
يتوىل ادارة الشركة جملس ادارة مؤلف من  5أعضاء تنت ـبهم اجلمعيـة
العامة ابلتصويت السري  ،مدة عضوية جملس اإلدارة ثالث سنوات
قاكلة للتجديد .
نص املادة كعد التعديل :
يتوىل ادارة الشركة جملس ادارة مكون من عدد  5أعضاء وتكون مدة
العضــوية ثــالث ســنوات قاكلــة للتجديــد وال تــدخل العضــوية يف جملــس
إدارة الشركة ضمن احلد األقصى لعدد العضوايت وجيوز للش ص أن
يكون رئيسـاً جمللـس إدارة أكثـر مـن شـركة مسـامهة مقفلـة كمـا جيـوز أن
يكــون للش ــركة رئيس ـاً تنفي ــذايً مــن ك ــني أعضــاء جمل ــس اإلدارة أو م ــن
غــريهم وجيــوز لعضــو جملــس اإلدارة التصــرف يف أســهمه ابلشــركة أثنــاء
عضويته يف اجمللس .
واذا تعذر انت اب جملس ادارة جديدة يف امليعاد احملـدد لـذلك اسـتمر
اجمللــس القــائم يف ادارة اعمــال الشــركة حلــني زوال االســباب وانت ــاب
جملس ادارة جديد  ،وجيوز لكل مسـاهم سـواء كـان ش صـاً طبيعيـاً او
اعتبــارايً تعيــني ممثلــني لــه يف جملــس ادارة الشــركة كنســبة مــا ميلكــه مــن
أس ــهم فيه ــا  ،ويس ــتنزل ع ــدد اعض ــاء جمل ــس االدارة امل ت ــارين هب ــذه
الطريقـ ــة مـ ــن جممـ ــوع جملـ ــس االدارة الـ ــذي يـ ــتم انت اكـ ــه  ،وال جيـ ــوز
للمسامهني الذين هلم ممثلون يف جملـس االدارة االشـرتاك مـع املسـامهني
اآلخــرين يف انت ــاب كقيــة أعضــاء جملــس االدارة إال يف حــدود مــا زاد
عن النسبة املست دمة يف تعيني ممثليه يف جملـس االدارة وجيـوز جملموعـة
مــن املســامهني أن يتحــالفوا فيمــا كيــنهم لتعيــني ممثــل أو أكثــر عــنهم يف
جملس االدارة وذلـك كنسـبة ملكيـتهم جمتمعـة  ،ويكـون هلـؤالء املمثلـني
ما لألعضاء املنت بني من احلقوق والواجبات .
املوافقة على تعديل نص املادة رقم ( )15من النظام األساسي للشركة
لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
يشـ ـ ـ ـ ــرتط يف عضـ ـ ـ ـ ــو جملـ ـ ـ ـ ــس االدارة أن يكـ ـ ـ ـ ــون مالك ـ ـ ـ ـ ـاً كصـ ـ ـ ـ ــفته
الش صـ ــية أو يكـ ــون الش ـ ـ ص املعنـ ــوي الـ ــذى ميثلـ ــه مالك ـ ـاً لعـ ــدد
مـ ـ ـ ــن األس ـ ـ ـ ــهم ال يق ـ ـ ـ ــل قيمتهـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــن  7500د.ك س ـ ـ ـ ــبعة آالف
ومخسـ ــمائة دينـ ــار كـ ــوييت أو  %1مـ ــن رأس املـ ــال أي القيمتـ ــني أقـ ــل
 ،فـ ــإذا كـ ــان العضـ ــو وقـ ــت انت اكـ ــه ال ميلـ ــك أو ميثـ ــل هـ ــذا العـ ــدد
م ــن األس ــهم وج ــب علي ــه خ ــالل ش ــهر م ــن انت اك ــه أن يك ــون مالكـ ـاً
لـ ــه وإال سـ ــقطت عضـ ــويته ويكـ ــون الش ـ ـ ص املعنـ ــوي مسـ ــئوالً عـ ــن
أعمال ممثليه جتاه الشركة ودائنيها ومسامهيها .
نص املادة كعد التعديل :
جيب أن تتوافر يف من يرشح لعضوية جملس االدارة الشروط التالية:
 أن يكون متمتعاً أبهلية التصرف .أال يكــون قــد ســبق احلكــم عليــه يف جنايــة كعقوكــة مقيــدة للحريــة أوجرمية إفالس ابلتقصري أو التـدليس أو جرميـة خملـة ابلشـرف أو األمانـة
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أو كعقوكة مقيدة للحرية كسبب خمالفتـه ألحكـام قـانون الشـركات مـا مل
يكن قد رد إليه اعتباره .
 أن يكــون مالك ـاً كصــفة ش صــية أو الش ـ ص الــذي ميثلــه لعــدد مــن أســهمالشــركة  ،وإذا فقــد عضــو جملــس االدارة أايً مــن الشــروط املتقدمــة زالــت عــن
صفة العضوية (ال يسري هذا الشرط على األعضاء املستقلني) .
املوافقة على تعديل نص املادة رقم ( )16من النظام األساسي للشركة
لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
ال جيــوز لــرئيس جملــس االدارة أو ألحــد أعضــاء هــذا اجمللــس مصــلحة
مباشرة أو غـري مباشـرة يف العقـود والصـفقات الـيت تـربم مـع الشـركة أو
حلس ــاهبا إال إذا ك ــان كرتخ ــيص م ــن اجلمعي ــة العام ــة وال جي ــوز ألى م ــن
هؤالء أن يشرتك يف إدارة شـركة مشـاهبة أو منافسـة لشـركتهم وال جيـوز
لرئيس اجمللس وال ألي من أعضائه ولو كان ممثالً لش ص اعتبـاري –
أن يستغل املعلومات اليت وصلت إليه حبكم منصبه على فائدة لنفسـه
أو لغريه كما ال جيوز له كيع أو شراء أسهم الشـركة طيلـة مـدة عضـويته
يف جملس االدارة .
نص املادة كعد التعديل :
ال جيوز لرئيس أو عضو جملس االدارة ولـو كـان ممـثالً لشـ ص طبيعـي
أو اعتبــاري أن يســتغل املعلومــات الــيت وصــلت إليــه حبكــم منصــبه يف
احلصول على فائدة لنفسه أو لغريه كما ال جيـوز لـه التصـرف أبي نـوع
من أنواع التصرفات يف أسهم الشركة اليت هـو عضـو يف جملـس إدارهتـا
طيلة مدة عضويته إال كعد احلصول على موافقة هيئة اسواق املال .
ال جيـ ـ ــوز لـ ـ ــرئيس جملـ ـ ــس االدارة أو ألي مـ ـ ــن أعضـ ـ ــاء اجملل ـ ـ ــس أن
جيمـ ــع كـ ــني عض ـ ــوية جملـ ــس إدارة ش ـ ــركتني متنافسـ ــتني أو أن يش ـ ــرتك
يف أي عم ـ ــل م ـ ــن ش ـ ــأنه منافس ـ ــة الش ـ ــركة أو أن يتج ـ ــر حلس ـ ــاكه أو
حلسـ ــاب غـ ــريه يف أحـ ــد فـ ــروع النشـ ــاط الـ ــذي تزاولـ ــه الشـ ــركة  ،وإال
ك ـ ــان هل ـ ــا أن تطالب ـ ــه ابلتع ـ ــويض أو ابعتب ـ ــار العملي ـ ــات ال ـ ــيت زاوهل ـ ــا
حلسـ ــاكه كأهنـ ــا أجريـ ــت حلسـ ــاب الشـ ــركة مـ ــا مل يكـ ــن ذلـ ــك مبوافقـ ــة
اجلمعية العامة العادية .
املوافقة على تعديل نص املادة رقم ( )18من النظام األساسي للشركة
لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
ينت ب جملس االدارة ابالقرتاع السري رئيساً وانئباً للرئيس ملدة ثالث
ســنوات عل ــى أال يزيــد عل ــى م ــدة عضــويتهم مبجل ــس اإلدارة ورئ ــيس
جملس اإلدارة هـو الـذى ميثـل الشـركة لـدى القضـاء وأمـام الغـري وعليـه
تنفيذ القرارات اليت يصدرها اجمللس ويقوم انئب الرئيس مبهـام الـرئيس
عند غياكه أو قيام مانع كه .
نص املادة كعد التعديل :
ينت ب جملس االدارة ابالقرتاع السري رئيساً للمجلـس وانئبـاً للـرئيس
وميثل رئيس جملس االدارة الشركة يف عالقاهتـا مـع الغـري وأمـام القضـاء
إىل جانـ ــب االختصاصـ ــات األخـ ــرى املبينـ ــة ابلعقـ ــد  ،ويعتـ ــرب توقيعـ ــه
كتوقيع جملـس االدارة يف عالقـة الشـركة ابلغـري  ،وعليـه تنفيـذ قـرارات

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
اجمللس وأن يتقيد كتوصياته وحيل انئب الرئيس حمل الرئيس عنـد غياكـه
أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته .
املوافقة على تعديل نص املادة رقم ( )19من النظام األساسي للشركة
لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
جيـوز جمللـس االدارة أن يعـني مـن كــني أعضـائه عضـواً منتـدابً لــإلدارة أو
أكثــر وحي ــدد اجمللــس ص ــالحيتهم ومكافــآهتم وجي ــوز جملل ــس االدارة أن
يعني مديراً عاماً للشركة وحيدد اختصاصاته ومكافآته .
نص املادة كعد التعديل :
يكون للشركة رئيس تنفيـذي أو أكثـر يعينـه جملـس االدارة مـن أعضـاء
اجمللس أو من غريهم يناط كه إدارة الشركة وحيدد اجمللس اختصاصاته
وصــالحياته يف التوقيــع عــن الشــركة وجيــوز اجلمــع كــني منصــيب رئــيس
جملس االدارة والرئيس التنفيذي .
املوافقة على تعديل نص املادة رقم ( )20من النظام األساسي للشركة
لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
ميلك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس جملس االدارة
أو انئبــه وأعضــاء جملــس االدارة املنتــدكني حبســب الصــالحيات احملــددة
هلــم مــن جملــس اإلدارة أو أي عضــو آخــر يفوضــه جملــس اإلدارة هلــذا
الغرض .
نص املادة كعد التعديل :
جمللس االدارة أن يوزع العمل كني أعضائه وفقـاً لطبيعـة أعمـال الشـركة
كما جيوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو جلنة من كني أعضائه أو
أحـداً مــن الغـري يف القيــام كعمـل معــني أو أكثـر أو االشـراف علـى وجــه
م ـ ـ ــن وج ـ ـ ــوه نش ـ ـ ــاط الش ـ ـ ــركة أو يف ممارس ـ ـ ــة كع ـ ـ ــض الس ـ ـ ــلطات أو
االختصاصات املنوطة ابجمللس .
املوافقة على تعديل نص املادة رقم ( )21من النظام األساسي للشركة
لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
جيتم ــع جمل ــس االدارة أرك ــع مـ ـرات عل ــى األق ــل خ ــالل الس ــنة املالي ــة
الواحـ ــدة كنـ ــاء علـ ــى دعـ ــوة مـ ــن رئيسـ ــه  ،وجيتمـ ــع أيض ـ ـاً إذا طلـ ــب
ذلـ ــك اثن ـ ــان مـ ــن أعض ـ ــائه علـ ــى األق ـ ــل  ،ويكـ ــون اجتم ـ ــاع اجملل ـ ــس
صـ ـ ــحيحاً حبضـ ـ ــور أغلبيـ ـ ــة أعضـ ـ ــائه وال جيـ ـ ــوز احلضـ ـ ــور ابلوكالـ ـ ــة يف
اجتماعات اجمللس .
نص املادة كعد التعديل :
ال يكــون اجتمــاع جملــس االدارة صــحيحاً إال إذا حضــره نصــف عــدد
األعضـاء علـى أال يقــل عـدد احلاضــرين عـن ثالثـة وجيــوز االتفـاق علــى
نســبة أو عــدد أكــرب واالجتم ــاع ابســت دام وســائل االتصــال احلديث ــة
واختاذ قرارات ابلتمرير مبوافقة مجيع أعضاء اجمللس  ،وجيـب أن جيتمـع
جملــس االدارة ســت م ـرات علــى األقــل خــالل الســنة الواحــدة وجيــوز
االتفاق على عدد مرات أكثر .
املوافقة على تعديل نص املادة رقم ( )22من النظام األساسي للشركة
لتصبح كالتايل :
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نص املادة قبل التعديل :
تصـ ــدر ق ـ ـرارات جملـ ــس االدارة أبغلبيـ ــة األعضـ ــاء احلاضـ ــرين  ،فـ ــإذا
تس ــاوت األص ــوات رج ــح اجلان ــب ال ــذي في ــه ال ــرئيس  ،ويع ــد س ــجل
خاص تثبت فيه حماضر جلسات اجمللس ويوقعه الرئيس وجيـوز للعضـو
املعارض أن يطلب تسجيل رأيه .
نص املادة كعد التعديل :
يكون جمللس اإلدارة أمني سر وتدون حماضر اجتماعات جملـس االدارة
وتوقع من قبل االعضاء احلاضرين وأمني سر اجمللـس  ،وللعضـو الـذي
مل يوافق على قرار اختذه اجمللس أن يثبت اعرتاضه يف حمضر االجتماع.
املوافقة على تعديل نص املادة رقم ( )24من النظام األساسي للشركة
لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
مع عدم االخالل أبحكام قانون الشركات التجارية حتدد اجلمعية
العامة العادية مكافأة أعضاء جملس االدارة .
نص املادة كعد التعديل :
ال جيوز تقدير جمموع مكافآت رئيس واعضاء جملس االدارة أبكثر مـن
عشرة ابملائة من الركح الصايف كعد اسـتنزال االسـتهالك واالحتياطيـات
وتوزيــع ركــح ال يقــل عــن مخســة ابملائــة مــن رأس املــال علــى املســامهني
(وجيوز االتفاق على نسبة أعلى)  ،وجيوز توزيع مكافأة سنوية ال تزيـد
علـى سـتة آالف دينــار لـرئيس جملــس االدارة ولكـل عضــو مـن أعضــاء
هذا اجمللس من اتريخ سيس الشركة حلـني حتقيـق األرابح الـيت تسـمح
هلـا كتوزيــع املكافـآت وفقـاً ملــا نصـت عليــه الفقــرة السـاكقة وجيــوز كقـرار
يصدر عن اجلمعية العامة للشركة استثناء عضو جملس االدارة املستقل
م ــن احل ــد األعل ــى للمكاف ــآت امل ــذكورة (إذا كـ ـان يف الش ــركة أعض ــاء
مستقلون).
ويلتــزم جملــس االدارة كتقــدمي تقريــر ســنوي يعــرض علــى اجلمعيــة العامــة
العاديـة للشــركة للموافقــة عليـه علــى أن يتضــمن علـى وجــه دقيــق كيــاانً
مفصالً عن املبالغ واملنافع واملزااي الـيت حصـل عليهـا جملـس االدارة أايً
كانت طبيعتها ومسماها .
املوافقة على تعديل نص املادة رقم ( )25من النظام األساسي للشركة
لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
جمللــس االداة أوســع ســلطة إلدارة الشــركة للقيــام جبميــع االعمــال الــيت
تقتضيها إدارة الشركة وفقاً ألغراضها وال حيد من هـذه السـلطة إال مـا
نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات اجلمعيـة العامـة  ،وال جيـوز
جمللــس االدارة كيــع عقــارات الشــركة أو رهنهــا أو إعطــاء الكفــاالت أو
عقد القروض إال كعد موافقة اجلمعية العامة .
نص املادة كعد التعديل :
جمللس االدارة أن يزاول مجيع األعمال اليت تقتضيها إدارة الشركة وفقاً
ألغراضها وال حيد من هـذه السـلطة إال مـا نـص عليـه القـانون أو عقـد
الشركة أو قرارات اجلمعية العامة  ،وجيـوز جمللـس االدارة كيـع أو رهـن
عقـ ــارات الشـ ــركة أو االق ـ ـرتاض أو عقـ ــد الكفـ ــاالت أو التحكـ ــيم أو
الصلح أو التربعات .

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
املوافق ــة عل ــى تع ــديل نص ــل امل ــادة رق ــم ( )28م ــن النظ ــام األساس ــي
للشركة لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
توجــه الــدعوة إىل املســامهني حلضــور اجتماعــات اجلمعيــة العامــة – أايً
كانت صفتها – ككتب مسجلة وابلتوقيع الش صي من املساهم على
ورقة الدعوة على أن تكون الدعوة قبل املوعد احملـدد ابنعقـاد اجلمعيـة
أبسبوع على األقل وجيب أن تتضمن الدعوة جدول األعمال  .ويضع
املؤسسون جدول أعمال اجلمعية العامة منعقدة كصفة سيسية ويضع
جملس اإلدارة جدول أعمال اجلمعية العامة منعقدة كصفة عاديـة وغـري
عادية .
نص املادة كعد التعديل :
توج ــه ال ــدعوة إىل حض ــور اجتم ــاع اجلمعي ــة العام ــة متض ــمنة ج ــدول
االعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع أبحد الطرق التالية :
 خط ــاابت مس ــجلة ترس ــل إىل مجي ــع املكتتب ــني قب ــل املوع ــد احمل ــددالنعقاد االجتماع أبسبوعني على االقل .
 االعــالن وجيــب أن حيصــل االعــالن مــرتني علــى أن يــتم االعــالن يفاملــرة الثانيــة كعــد مضــي مــدة ال تقــل عــن ســبعة أايم مــن اتريــخ نشــر
االعالن االول وقبل انعقاد االجتماع كسبعة أايم على األقل .
 تسـ ــليم الـ ــدعوة ابليـ ــد إىل املسـ ــامهني أو مـ ــن ينـ ــوب عـ ــنهم قـ ــانوانًقب ــل موع ــد االجتم ــاع كي ــوم عل ــى األق ــل ويؤش ــر عل ــى ص ــورة ال ــدعوة
مبا يفيد االستالم.
أي وسيلة أخرى من وسائل االتصال احلديثة املبينة ابلالئحة التنفيذية
لقانون الشركات (الربيد االلكرتوين  ،الفاكس) .
وجيـ ـ ــب إخطـ ـ ــار وزارة التجـ ـ ــارة والصـ ـ ــناعة كتاكي ـ ـ ـاً جبـ ـ ــدول االعمـ ـ ــال
ومبيع ـ ــاد ومك ـ ــان االجتم ـ ــاع قب ـ ــل انعق ـ ــاده كس ـ ــبعة أايم عل ـ ــى األق ـ ــل
وذلك حلضور ممثلها .
املوافقة على تعديل نص املادة رقم ( )29من النظام األساسي للشركة
لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
يف االح ــوال ال ــيت جي ــوز فيه ــا عق ــد اجلمعي ــة العام ــة كن ــاء عل ــى طل ــب
املسـ ــامهني أو م ـ ـراقيب احلسـ ــاابت أو وزارة التج ـ ــارة والصـ ــناعة يض ـ ــع
جدول االعمال من طلب انعقاد اجلمعية وال جيوز حبث أية مسألة غري
مدرجة يف جدول األعمال .
نص املادة كعد التعديل :
ال جيــوز للجمعيــة العامــة مناقش ـة موضــوعات غــري مدرجــة يف جــدول
االعم ــال إال إذا كان ــت م ــن االم ــور العاجل ــة ال ــيت طـ ـرأت كع ــد اع ــداد
اجل ــدول أو تكش ــفت يف أثن ــاء االجتم ــاع أو إذا طلب ــت ذل ــك إح ــدى
اجلهــات الرقاكيــة أو مراقــب احلســاابت أو عــدد مــن املســامهني ميلكــون
مخسة ابملائة من رأمسـال الشـركة  ،وإذا تبـني أثنـاء املناقشـة عـدم كفايـة
املعلومات املتعلقة كبعض املسائل املعروضة تعني جيل االجتماع مـدة
ال تزيد عن عشرة أايم عمل إذا طلب ذلك عدد من املسامهني ميثلون
ركع أسهم رأس املـال املصـدر  ،وينعقـد االجتمـاع املؤجـل دون احلاجـة
إىل اجراءات جديدة للدعوة .
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املوافقة على تعديل نص املادة رقم ( )35من النظام األساسي للشركة
لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
تنعقد اجلمعية العامة كصفة عادية مـرة علـى األقـل يف السـنة كنـاء علـى
دعوة جملس االدارة خالل ثالثة اشهر من انتهاء السنة املاليـة للشـركة
 ،وجملل ــس االدارة دع ــوة ه ــذه اجلمعي ــة كلم ــا رأى ذل ــك ويتعـ ـني علي ــه
دعوهتا كلما طلب إليه ذلك عدد من املسامهني ميلكون ما ال يقل عن
عشر رأس املال  ،كما تنعقد اجلمعيـة العامـة أيضـاً إذا مـا طلبـت ذلـك
وزارة التجارة والصناعة .
نص املادة كعد التعديل :
ـاء علـى دعـوة مـن جملـس
تـدعي اجلمعيـة العامـة املسـامهني لالجتمـاع كن ً
االدارة خــالل الثالثــة أشــهر التاليــة النتهــاء الســنة املاليــة  ،وذلــك يف
الزمــان واملكــان اللــذين يعينهمــا عقــد الشــركة  ،وجمللــس االدارة دعــوة
هذه اجلمعية لالجتماع كلما دعت الضـرورة إىل ذلـك  ،كمـا أنـه يتعـني
على اجمللـس أن يـدعو اجلمعيـة لالجتمـاع كنـاء علـى طلـب مسـبب مـن
عدد من املسامهني ميلكـون مـا ال يقـل عـن عشـرة ابملائـة مـن رأس مـال
الشــركة  ،أو كنــاء علــى طلــب مراقــب احلســاابت وذلــك خــالل مخســة
عشر يوماً من اتريخ الطلب .
املوافقة على تعديل نص املادة رقم ( )36من النظام األساسي للشركة
لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
ختتص اجلمعية العامة منعقدة كصفة عادية ككل ما يتعلق أبمور الشركة
عــدا مــا احــتفظ كــه القــانون أو هــذا النظــام للجمعيــة العامــة كصــفة غــري
عادية أو كصفتها مجعية سيسية .
نص املادة كعد التعديل :
مع مراعـاة أحكـام القـانون ختـتص اجلمعيـة العامـة العاديـة يف اجتماعهـا
الســنوي ابختــاذ قـرارات يف املســائل الــيت تــدخل يف اختصاصــاهتا وعلــى
وجه اخلصوص ما يلي :
 تقريـ ــر جملـ ــس االدارة عـ ــن نشـ ــاط الشـ ــركة ومركزهـ ــا املـ ــايل للسـ ــنةاملالية املنتهية .
 تقرير مراقب احلساابت عن البياانت املالية للشركة . تقريـ ــر أبيـ ــة خمالفـ ــات رصـ ــدهتا اجلهـ ــات الرقاكيـ ــة وأوقعـ ــت كشـ ــأهناجزاءات على الشركة .
 البياانت املالية للشركة . اقرتاحات جملس االدارة كشأن توزيع االرابح . إكراء ذمة أعضاء جملس االدارة . انت اب أعضاء جملس االدارة أو عزهلم وحتديد مكافآهتم . تعيــني مراقــب حســاابت الشــركة وحتديــد أتعاكــه أو تفــويض جملــساالدارة يف ذلك .
 تقري ــر التع ــامالت ال ــيت مت ــت أو سـ ـتتم م ــع األطـ ـراف ذات الص ــلةوتعرف األطراف ذات الصلة طبقاً ملبادئ احملاسبة الدولية .
املوافقة على تعديل نص املادة رقم ( )39من النظام األساسي للشركة
لتصبح كالتايل :

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
نص املادة قبل التعديل :
كناء على دعوة من جملس
جتتمع اجلمعية العامة كصفة غري عادية ً
كناء على طلب من مسامهني ميلكون ما ال يقل عن ركع
اإلدارة – أو ً
أس ــهم الش ــركة وىف ه ــذه احلال ــة جي ــب عل ــى جمل ــس اإلدارة أن ي ــدعو
اجلمعية خالل شهر من اتريخ وصول الطلب إليه .
نص املادة كعد التعديل :
كناء على دعوة من جملـس اإلدارة أو
جتتمع اجلمعية العامة غري العادية ً
ـاء علــى طلــب مســبب مــن مســامهني ميثلــون مخســة عشــر ابملائــة مــن
كنـ ً
رأس مال الشركة املصدر أو من الـوزارة وجيـب علـى جملـس اإلدارة أن
يــدعو اجلمعيــة العامــة غــري العاديــة لالجتمــاع خــالل ثالثــني يوم ـاً مــن
اتريخ تقدمي الطلب .
املوافقة على تعديل نص املادة رقم ( )52من النظام األساسي للشركة
لتصبح كالتايل :
نص املادة قبل التعديل :
تطبـ ـ ـ ــق أحكـ ـ ـ ــام قـ ـ ـ ــانون الشـ ـ ـ ــركات التجاريـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ــم ( )15لسـ ـ ـ ــنة
 1960وتعديالت ـ ــه يف ك ـ ــل م ـ ــا مل ي ـ ــرد كش ـ ــأنه ن ـ ــص خ ـ ــاص يف عق ـ ــد
التأسيس أو هذا النظام .
نص املادة كعد التعديل :
تطب ــق أحك ــام ق ــانون الش ــركات التجاري ــة رق ــم ( )25لس ــنة 2012
وتعديالته والئحته التنفيذية يف كل ما مل يرد كشأنه نص خاص يف عقد
التأسيس أو هذا النظام .
اثنياً  :املوافقة علـى إضـافة مـواد جديـدة إىل النظـام األساسـي للشـركة
لتتماشـ ـ ــى مـ ـ ــع أحكـ ـ ــام قـ ـ ــانون الشـ ـ ــركات رقـ ـ ــم  25لسـ ـ ــنة 2012
وتعديالته والئحته التنفيذية وهي كما يلي :
 ) 1املوافقة على إضـافة املـادة  53التاليـة إىل النظـام األساسـي والـيت
تنص على اآليت:
ال جيـ ــوز ألعضـ ــاء جملـ ــس اإلدارة أن يفصـ ــحوا إىل املسـ ــامهني يف غـ ــري
اجتماعــات اجلمعيــة العامــة أو إىل الغــري عمــا وقفــوا عليــه مــن اس ـرار
الشــركة كســبب مباشــرهتم إلدارهتــا وإال وجــب ع ـزهلم ومســاءلتهم عــن
تعويض األضرار الناجتة عن امل الفة .
 ) 2املوافقة على إضـافة املـادة  54التاليـة إىل النظـام األساسـي والـيت
تنص على اآليت:
جيــوز كقـرار يصــدر عــن اجلمعيــة العامــة العاديــة للشــركة إقالــة رئــيس أو عضــو أو
أكثــر مــن أعضــاء جملــس االدارة أو حــل جملــس ادارة الشــركة وانت ــاب جملــس
جديد وذلك كناء على اقرتاح يقدم كذلك مـن عـدد مـن املسـامهني ميلكـون مـاال
يقل عن ركع رأمسال الشركة املصدر .
وعنــد صــدور ق ـرار حبــل جمل ــس االدارة وتعــذر انت ــاب جملــس جدي ــد يف ذات
االجتمــاع يكــون للجمعيــة أن تقــرر إمــا أن يســتمر هــذا اجمللــس يف تســيري أمــور
الشركة إىل حني انت اب اجمللس اجلديد او تعيني جلنة إدارية مؤقتة
تكون مهمتها األساسية دعوة اجلمعية النت اب اجمللس اجلديـد وذلـك
خالل شهر من تعيينها .
 ) 3املوافقة على إضافة املادة  55التالية إىل النظام األساسـي والـيت
تنص على اآليت:
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ختضـ ــع الشـ ــركة لكـ ــل القواعـ ــد والتعليمـ ــات الصـ ــادرة والالحقـ ــة مـ ــن
اجلهات الرقاكية اخلاضعة لرقاكتها .
رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشركة الكويتية الربيطانية لل دمات التعليمية
(شركة مسامهه كويتية مقفلة)
حمضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية

عقـ ــدت اجلمعي ـ ــة العامـ ــة غ ـ ــري العاديـ ــة للش ـ ــركة الكويتيـ ــة الربيطاني ـ ــة
لل ــدمات التعليمي ــة (ش.م.ك) مقفل ــة يف جمم ــع ال ــوزارات مبق ــر وزارة
التجارة والصناعة قاعة ( )2332يـوم االحـد املوافـق 2016/3/27
الساعة الثانية عشرة ظهرا وحبضور ممثلة وزارة التجارة والصناعة
األستاذة /زينب القالف
والسيد /عطيه صاحل مرسي من مكتب العتيقي لتدقيق احلساابت
وحبضور  % 99.70من رأس املال
وقد كدأ االجتماع السيد  /طالل خليفة طالل اجلري املرشح من قبـل
املسامهني كرتأس االجتماع وذلك حسـب نـص املـادة  241مـن قـانون
الشــركات رقــم ( )25لســنة  2012وقــد متــت مناقشــة كنــود جــدول
اعمال اجلمعية العامة غري العادية وفقا ملا يلي:
أوال  -:متت املوافقة على توصية جملس اإلدارة كت فيض عدد أعضاء
جملس اإلدارة ليصبح ثالثة أعضاء كدال من مخسة
اثنيا  -:متت املوافقة على تعديل املادة ( )13من النظام االساسي
لتصبح كالتايل:
النص احلايل (قبل التعديل) :
يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من ( )5مخسة أعضاء تنت بهم
اجلمعية العامة ابلتصويت وجيوز لكل مساهم سواء كان ش صا طبيعيا
أو اعتباراي تعيني ممثلني له يف جملس إدارة الشركة كنسبة ما ميلكه من
أسهم فيها ويستنزل عدد اعضاء جملس االدارة امل تارين هبذه الطريقة
من جمموع أعضاء جملس اإلدارة الذين يتم انت اهبم  ،وال جيوز
للمسامهني الذين هلم ممثلون يف جملس اإلدارة االشرتاك مع املسامهني
اآلخرين يف انت اب ابقي اعضاء جملس االدارة إال يف حدود ما زاد
عن النسبة املست دمة يف تعيني ممثليه يف جملس االدارة  ،وجيوز
جملموعة من املسامهني أن يتحالفوا فيما كينهم لتعيني ممثل أو اكثر
عنهم يف جملس اإلدارة وذلك كنسبة ملكيتهم جمتمعة ،وتكون مدة
العضوية يف اجمللس ثالث سنوات قاكلة للتجديد
النص املقرتح (كعد التعديل):
يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من ( )3أعضاء تنت بهم
اجلمعية العامة ابلتصويت السري وجيوز لكل مساهم سواء كان
ش صا طبيعيا أو اعتباراي تعيني ممثلني له يف جملس إدارة الشركة كنسبة
ما ميلكه من أسهم فيها ويستنزل عدد اعضاء جملس اإلدارة امل تارين
هبذه الطريقة من جمموع اعضاء جملس اإلدارة الذين يتم انت اهبم وال
جيوز للمسامهني الذين هلم ممثلون يف جملس اإلدارة االشرتاك مع
املسامهني اآلخرين يف انت اب ابقي أعضاء جملس اإلدارة إال يف
حدود ما زاد عن النسبة املست دمة يف تعيني ممثليه يف جملس اإلدارة
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وجيوز جملموعة من املسامهني أن يتحالفوا فيما كينهم لتعيني ممثل او
اكثر عنهم يف جملس االدارة وذلك كنسبة ملكيتهم جمتمعه ،وتكون
مدة العضوية يف اجمللس ثالث سنوات قاكلة للتجديد وذلك كعد
موافقة اجلهات امل تصة
اثلثا -:متت املوافقة على تعديل املادة ( )6من عقد التأسيس واملادة
( )5من النظام االساسي لتصبح كالتايل:
النص احلايل (قبل التعديل) :
حدد رأس مال الشركة مببلغ  5.000.000د.ك (مخسة ماليني
دينار كوييت) موزعا على  50.000.000سهم (مخسني مليون
سهم) وقيمة كل سهم  100فلس للسهم الواحد ومجيع االسهم
نقدية وعينية
النص املقرتح (كعد التعديل) :
حدد رأس مال الشركة مببلغ  5.000.000د.ك (مخسة ماليني
دينار كوييت) موزعا على  50.000.000سهم (مخسني مليون
سهم) وقيمة كل سهم  100فلس للسهم الواحد ومجيع االسهم
نقدية وعينية
نقدي  1.100.000 :د.ك (مليون ومائة ألف دينار كوييت)
عيين  3.900.000 :د.ك (ثالثة ماليني وتسعمائة ألف دينار
كوييت)
وذلك كعد موافقة اجلهات امل تصة
املرشح من قبل املسامهني كرتؤس االجتماع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشركة الكويتية لالستثمار (ش .م .ك)
حمضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية
املنعقد كتاريخ 2016/04/04

عقد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية " للشركة الكويتية لالستثمار
(ش.م.ك) يف متام الساعة احلادية عشرة والنصف من صباح يوم
االثنني املوافق  2016/04/04مبقر الشركة كراسة السيد  /مشاري
زيد اخلالد – انئب رئيس جملس اإلدارة وذلك نظراً لتواجد
السيد /وليد عبدهللا الرومي – رئيس جملس اإلدارة خارج البالد كما
حضـر كل من :
أوالً  :دي ـ ــوان الـمحـاس ـ ـب ــة :
كبري مدققني
السيدة  /سعاد سعيد كن سالمة
كبري مدققني
السيد /حممد كرجس الربجس
مدقق
السيد /عبدهللا أحـمــد اخلالــد
مدقق مساعد
السيد  /فه ــد خـالـد الـفه ـ ــد
اثنياً  :سوق الكويت لألوراق املالية:
مساعد مفتش شركات
السيد /عمريي علي العمريي
اثلثاً  :الشركة الكويتيـة للمقاصـ ـ ــة:
السيدة  /حصة عبدالعزيز كو فرسن .
راكعاً  :وزارة التجــارة والصناعـ ــة:
السيدة  /ســارة الشبلـي .
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وقـ ـ ــد أعلـ ـ ــن الـ ـ ــرئيس اكتمـ ـ ــال النصـ ـ ــاب القـ ـ ــانوين كنسـ ـ ــبة حضـ ـ ــور
 % 78,14مــن عــدد أســهم الشــركة  ،وافتــتح انئــب رئــيس جملــس
اإلدارة االجتماع مرحباً ابحلضـور وقـد أكـد السـيد انئـب رئـيس جملـس
اإلدارة ورئـ ــيس اجتمـ ــاع اجلمعيـ ــة العمومي ــة أن تعـ ــديل عقـ ــد سـ ــيس
الش ــركة ونظامه ــا األساس ــي يه ــدف إىل توفي ــق أوض ــاعها ن ــزوالً عل ــى
تعليمـات هيئــة أسـواق املــال كغـرض الــنص علـى أنشــطة األوراق املاليــة
اليت تتطلب استصدار الرتاخيص من اهليئة ضمن أغراض الشركة وفقـاً
للنص املقرتح جبدول أعمال هذه اجلمعية.
ومــن شــرع يف مناقشــة املوضــوع املــدرج علــى جــدول األعمــال ومت
اختاذ القرار التايل كشأنه :
 متت املوافقة على تعديل امل ــادة ( )5من عقد التأسيس واملادة ()4من النظام األساسي وفقاً ملا يلي :
نـص املادة ( )5من عقد التأسيس قـبل التعديل :
األغراض اليت أسست من أجلها الشركة ما أييت-:
 استثمار وتنمية أموال املسامهني فيها وادخارات عمالئها والقـروضالــيت تعقــدها وذلــك كتوظيفهــا يف األوراق املاليــة واحلقــوق واالمتيــازات
واملمتلكــات واملوجــودات وســائر القــيم املنقولــة وغــري املنقولــة أبنواعهــا
ابلطرق اليت تراها مناسبة.
 االشـ ـرتاك يف س ــيس ش ــركات أخ ــرى لغ ــرض حتقي ــق ال ــركح مب ــا اليتعــارض مــع أحك ـام القــوانني وكــذلك املســاعدة يف ســيس مثــل هــذه
الشركات.
 كيع أسهم وسندات الشركات واهليئات احلكومية وشبه احلكومية. القيــام ابلبحــوث واالستقصــاءات املتعلقــة كتوظيــف رؤوس األمــوالوتقدمي مجيع اخلدمات اخلاصة كعمليات االستثمار والتوظيف للغري.
كعـد التع ــديل :
األغراض اليت أسست من أجلها الشركة ما أييت:
 استثمار وتنمية أموال املسامهني فيها وادخارات عمالئها والقـروضالــيت تعقــدها وذلــك كتوظيفهــا يف األوراق املاليــة واحلقــوق واالمتيــازات
واملمتلكــات واملوجــودات وســائر القــيم املنقولــة وغــري املنقولــة أبنواعهــا
ابلطرق اليت تراها مناسبة.
 االشـ ـرتاك يف س ــيس ش ــركات أخ ــرى لغ ــرض حتقي ــق ال ــركح مب ــا اليتعــارض مــع أحكــام القــوانني وكــذلك املســاعدة يف ســيس مثــل هــذه
الشركات.
 كيع أسهم وسندات الشركات واهليئات احلكومية وشبه احلكومية. القيــام ابلبحــوث واالستقصــاءات املتعلقــة كتوظيــف رؤوس األمــوالوتقدمي مجيع اخلدمات اخلاصة كعمليات االستثمار والتوظيف للغري مبـا
فيها :
 وسيط أوراق مالية غري مسجل يف كورصة األوراق املالية. مدير حمفظة االستثمار. مدير نظام استثمار مجاعي. أمني حفظ. مراقب االستثمار. -وكيل اكتتاب.
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 وجيــوز للشــركة أن تكــون هلــا مصــلحة أو أن تشــرتك أبي وجــه مــعاهليئــات الــيت ت ـزاول أعمــاالً شــبيهة أبعماهلــا أو الــيت قــد تعاوهنــا علــى
حتقيق غرضها يف الكويت أو يف اخلارج مبا ال يتعارض مـع أحكـام هـذا
النظام.
نـص املادة ( )4من النظام األساسي قـبل التعديل :
األغراض اليت أسست من أجلها الشركة ما أييت:
 استثمار وتنمية أموال املسامهني فيها وادخارات عمالئها والقـروضالــيت تعقــدها وذلــك كتوظيفهــا يف األوراق املاليــة واحلقــوق واالمتيــازات
واملمتلكــات واملوجــودات وســائر القــيم املنقولــة وغــري املنقولــة أبنواعهــا
ابلطرق اليت تراها مناسبة.
 االشـ ـرتاك يف س ــيس ش ــركات أخ ــرى لغ ــرض حتقي ــق ال ــركح مب ــا اليتع ـارض مــع أحكــام القــوانني وكــذلك املســاعدة يف ســيس مثــل هــذه
الشركات.
 كيع أسهم وسندات الشركات واهليئات احلكومية وشبه احلكومية. القيــام ابلبحــوث واالستقصــاءات املتعلقــة كتوظيــف رؤوس األمــوالوتقدمي مجيع اخلدمات اخلاصة كعمليات االستثمار والتوظيف للغري.
 وجيوز للشركة أن تكون هلا مصلحة أو أن تشـرتك أبي وجـه مـع اهليئـات الـيتتزاول أعماالً شبيهة أبعماهلا أو اليت قد تعاوهنا علـى حتقيـق غرضـها يف الكويـت
أو يف اخلارج مبا ال يتعارض مع أحكام هذا النظام.
كعــد التعــديل :
األغراض اليت أسست من أجلها الشركة ما أييت:
 استثمار وتنمية أموال املسامهني فيها وادخارات عمالئها والقـروضالــيت تعقــدها وذلــك كتوظيفهــا يف األوراق املاليــة واحلقــوق واالمتيــازات
واملمتلكــات واملوجــودات وســائر القــيم املنقولــة وغــري املنقولــة أبنواعهــا
ابلطرق اليت تراها مناسبة.
 االشـ ـرتاك يف س ــيس ش ــركات أخ ــرى لغ ــرض حتقي ــق ال ــركح مب ــا اليتعــارض مــع أحكــام القــوانني وكــذلك املســاعدة يف ســيس مثــل هــذه
الشركات.
 كيع أسهم وسندات الشركات واهليئات احلكومية وشبه احلكومية. القي ــام ابلبح ــوث واالستقص ــاءات املتعلق ــة كتوظي ــف رؤوس األمـ ـوال وتق ــدميمجيع اخلدمات اخلاصة كعمليات االستثمار والتوظيف للغري مبا فيها :
 وسيط أوراق مالية غري مسجل يف كورصة األوراق املالية. مدير حمفظة االستثمار. مدير نظام استثمار مجاعي. أمني حفظ. مراقب االستثمار. وكيل اكتتاب. وجيــوز للشــركة أن تكــون هلــا مصــلحة أو أن تشــرتك أبي وجــه مــعاهليئــات الــيت ت ـزاول أعمــاالً شــبيهة أبعماهلــا أو الــيت قــد تعاوهنــا علــى
حتقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق غرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها يف الكوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أو يف اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ال يتعارض مع أحكام هذا النظام.
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هذا وقد اختتمت اجللسة أعماهلا يف متام الساعة الثانية عشرة ظهراً
كعد مناقشة واختاذ القرارات املالئمة كشأن املوضوعات املدرجة على
جدول األعمال .
انئـب رئيـس مـجـلـس اإلدارة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شركة املصالــح االستثماريــة (ش.م.ك ) مقفلة
حمضر اجتماع اجلمعية العامة غري العاديــة

عقدت اجلمعية العامة غري العادية ملسامهي شركة املصالــح

االستثماريــة (شركة مسامهــة كويتية مقفلة) اجتماعها يف متام الساعة

 12:00مــن ظهر يـ ــوم الثالاثء املوافق  29ديسمرب – 2015
مبقر وزارة التجارة والصناعة قاعة (ب) حبضور :

السيد /خالد الرشيد مندوب وزارة التجارة والصناعة

مسامهني ميثلون ما نسبته  % 100من إمجايل أسهم رأمسال الشركة

و البالغ عددها  100,000,000سهم.

وقد ترأس االجتماع السيد عبدهللا فيصل عبدالعزيز املطوع – انئب

رئيس جملس إدارة شركة املصاحل االستثمارية  ،وكعد اإلعالن عن
تـوفر النصاب القانـوين لصحة انعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري
العادية  ،افتتح رئيس اجللسة االجتماع مرحبا ابلسادة احلضور ،

طرح البند الوارد على جدول أعمال اجلمعية العامة غري العادية ،

وكعد املناقشة مت اختاذ القرارات التالية :

.1زايدة رأس مال الشركة من عشرة ماليني ( )10,000,000دينار كوييت
اىل مخسة عشر مليون ( )15,000,000دينار كوييت كزايدة مقدارها مخسة

ماليني ) 5,000,000( ،دينار كوييت عن طريق إصدار أسهم جديدة كواقع

مائة ( )100فلس للسهم الواحد تدفع قيمتها نقداً .على أن يتم ختصيصها

لشركة مساعد الصاحل وأوالده القاكضة (ش .م .ك .م) كمساهم جديد يف
الشركة .وعلى أن يسدد منها مبلغ مليوين ( )2,000,000دينار كوييت فور
االنتهاء من كافة إجراءات زايدة رأس املال ،والباقي على دفعات خالل سنة

 ،2016وتفويض وفق الضواكط والشروط والقواعد اليت يضعها جملس
اإلدارة الستدعاء هذه الدفعات.

.2تعديل نص املادة "السادسة" من عقد سيس الشركة واملادة
"اخلامسة" من النظام األساسي للشركة على النحو التايل:

النص قبل التعديل:

" حدد رأس مال الشركة مببلغ ( )10,000,000/-عشرة ماليني

دينار كوييت موزع على ( )100,000,000مائة مليون سهم قيمة

كل سهم ( )100مائة فلــس ومجيع األسهم نقدية.
النص كعد التعديل:

" حدد رأس مال الشركة مببلغ ( )15,000,000/-مخسة عشر

مليون دينار كوييت موزع على( )150,000,000مائة ومخسني

مليون سهم قيمة كل سهم ( )100مائة فلس ومجيع األسهم نقدية

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
وكل تعديل يف نظام الشركة ال يكون انفذا إال كعد موافقة وزارة

التجارة والصناعة

انئب رئيس جملس االدارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شركة املشاريع املتحدة لل دمات اجلوية ش.م.ك (عامة )
دعوة حلضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية

يتشرف جملـس إدارة شـركة املشـاريع املتحـدة لل ـدمات اجلويـة ش.م.ك ( عامـة
) كــدعوة املســامهني الك ـرام حلضــور اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة
املقــرر عقــدها يــوم األركعــاء املوافــق  2016/04/27الســاعة  11:00صــباحاً
وذلك يف مبىن وزارة التجـارة والصـناعة قاعـة سـاحة (  ) 8الـدور (  ) 3لبحـث
املواضيـع الـمدرجة يف جـدول األعمـال .
جدول أعمال اجلمعية العمومية العادية لشركة املشاريع املتحدة
لل دمات اجلوية (ش .م .ك .ع) عن السنة املالية املنتهية يف
. 2015/12/31
 -1مساع تقرير جملس اإلدارة للسنة املالية املنتهية يف
 2015/12/31واملصادقة عليه .
 -2مساع تقرير مراقيب احلساابت عن السنة املالية املنتهية يف
 2015/12/31واملصادقة عليه .
 -3مساع تقرير امل الفات اليت رصدهتا اجلهات الرقاكية أو وقعت
كشأهنا جزاءات على الشركة إن وجدت.
 -4مناقشة واعتماد امليزانية العمومية وحساب األرابح واخلسائر
للسنة املالية املنتهية يف . 2015/12/31
 -5املوافقة على اقرتاح جملس اإلدارة كتوزيع  86فلساً لكل سهم
كنسبة ( ،)86%وذلك على املسامهني املقيدين يف سجالت الشركة
كتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية .
 -6املوافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة للسنة املالية املنتهية
يف  2015/12/31والسنة املالية القادمة واملنتهية يف
. 2016/12/31
 -7املوافقة على مكافأة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية
املنتهية يف  2015/12/31كقيمة  25,000/-د.ك.
 -8املوافقة جمللس اإلدارة على اصدار سندات ابلدينار الكوييت أو
أبي عملة أخرى يراها مناسبة ومبا ال يتجاوز احلد األقصى املصرح كه
قانوانً او ما يعادله ابلعمالت األجنبية  ،مع تفويض جملس اإلدارة
كتحديد نوع تلك السندات ومدهتا وقيمتها األمسية والعائد عليها
وموعد الوفاء هبا وسائر شروطها واحكامها  ،وذلك كعد أخذ موافقة
اجلهات الرقاكية امل تصة.
 -9يفوض جملس اإلدارة كشراء أو كيع أسهم الشركة مبا ال يتجاوز
 %10من عدد اسهمها  ،وذلك وفقاً ملواد القانون رقم ( )7لسنة
 2010والئحته التنفيذية وتعديالهتما.
 -10اخالء طرف أعضاء جملس اإلدارة ،واكراء ذمتهم فيما يتعلق
كتصرفاهتم يف ادارة الشركة عن السنة املالية املنتهية يف
. 2015/12/31
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 -11املوافقة على تعيني وإعادة تعيني مراقيب احلساابت للسنة املالية
القادمة واملنتهية يف  2016/12/31من ضمن القائمة املعتمدة
مبراقيب احلساابت لدى هيئة أسواق املال  ،وختويل جملس اإلدارة
كتحديد أتعاهبم.
ونرجو من السادة املسامهني الكرام مراجعة مقر الشركة الكويتية
للمقاصة – كرج امحد الستالم دعوات احلضور .
لالستفسار يرجى االتصال ابألرقام التالية .
1833338 – 24349427 – 24718836
جملس اإلدارة

وزارة الداخلية

إع ـ ـ ـ ــالن
تعلن وزارة الداخلية عن املمارسة رقم ( )2016-2015/59توريد
مطبوعات متنوعة لإلدارة العامة لإلمداد والتموين (إدارة امل ازن)
كوزارة الداخلية.
فعلى السادة الشركات  /املؤسسات املت صصة يف هذا اجملال مراجعة
اإلدارة العامة للشئون املالية (إدارة املناقصات) ابلعارضية –
للحصول على واثئق هذه املمارسة مقاكل رسم قدره ( )75/-د.ك
فقط مخسة وسبعون دينارا كويتيا ال غري (عن طريق الكي نت) (ال
يرد)  ،مصطحبني معهم صورة من إعالن املمارسة ابجلريدة الرمسية
(الكويت اليوم)  ،واملستندات التالية :
 إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام (.)2016أو
-1صورة عن السجل التجاري .
-2صورة عن شهادة غرفة جتارة وصناعة الكويت لعام 2016.
-3صورة عن إيصال التسجيل لدى جلنة املناقصات املركزية لعام
.2016
وذلك للتسجيل ابلوزارة ومن شراء واثئق املمارسة.
علماً أبن موعد اإلغالق (تسليم العطاءات) هو يوم الثالاثء املوافق
 - 2016/5/17اعتبارا من السـ8ـاعة (الثامنة) صباحاً وحىت
السـ1ـاعة (الواحدة) ظهراً  ،ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو كعد
املوعد املذكور  ،على أن تقدم العطاءات إبدارة اخلدمات اجملتمعية مببىن
وزارة الداخلية (صبحان – مبىن رقم ( – )2الدور األول).

وكيل وزارة الداخلية املساعد
للشــئون املالية واإلداري ـ ــة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إع ـ ـ ـ ــالن

تعلن وزارة الداخلية عن املمارسة رقم ( )2016-2015/71توريد
أواين منزلية وأعالم متنوعة لإلدارة العامة لإلمداد والتموين (إدارة
امل ازن) كوزارة الداخلية.
فعلى السادة الشركات  /املؤسسات املت صصة يف هذا اجملال مراجعة
اإلدارة العامة للشئون املالية (إدارة املناقصات) ابلعارضية –
للحصول على واثئق هذه املمارسة مقاكل رسم قدره ( )75/-د.ك

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
فقط مخسة وسبعون دينارا كويتيا ال غري (عن طريق الكي نت) (ال
ترد)  ،مصطحبني معهم صورة من إعالن املمارسة ابجلريدة الرمسية
(كويت اليوم)  ،واملستندات التالية -:
 إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام (.)2016أو
-1صورة عن السجل التجاري.
-2صورة عن شهادة غرفة جتارة وصناعة الكويت لعام 2016
-3صورة عن إيصال التسجيل لدى جلنة املناقصات املركزية لعام
.2016
وذلك للتسجيل ابلوزارة ومن شراء واثئق املمارسة.
علماً أبن موعد اإلغالق (تسليم العطاءات) هو يوم األركعاء املوافق
 - 2016/5/18اعتبارا من السـ8ـاعة (الثامنة) صباحاً وحىت
السـ1ـاعة (الواحدة) ظهراً  ،ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو كعد
املوعد املذكور،على أن تقدم العطاءات إبدارة اخلدمات اجملتمعية مببىن
وزارة الداخلية (صبحان – مبىن رقم ( – )2الدور األول).
وكيل وزارة الداخلية املساعد
للشــئون املالية واإلداري ـ ــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ـ ـ ــالن

تعلن وزارة الداخلية عن املمارسة رقم ()2016-2015/76
حتديث خمترب الكيمياء التحليلية إبدارة امل تربات اجلنائية ابإلدارة
العامة لألدلة اجلنائية كوزارة الداخلية.
فعلى السادة الشركات  /املؤسسات املت صصة يف هذا اجملال مراجعة
اإلدارة العامة للشئون املالية (إدارة املناقصات) ابلعارضية –
للحصول على واثئق هذه املمارسة مقاكل رسم قدره ( )75/-د.ك
فقط مخسة وسبعون دينارا كويتيا ال غري (عن طريق الكي نت) (ال
ترد)  ،مصطحبني معهم صورة من إعالن املمارسة ابجلريدة الرمسية
(كويت اليوم)  ،واملستندات التالية -:
 إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام (.)2016أو
-1صورة عن السجل التجاري .
-2صورة عن شهادة غرفة جتارة وصناعة الكويت لعام 2016
-3صورة عن إيصال التسجيل لدى جلنة املناقصات املركزية لعام .2016
وذلك للتسجيل ابلوزارة ومن شراء واثئق املمارسة.
علماً أبن موعد اإلغالق (تسليم العطاءات) هو يوم اخلميس املوافق
 - 2016/5/19اعتبارا من السـ8ـاعة (الثامنة) صباحاً وحىت
السـ1ـاعة (الواحدة) ظهراً  ،ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو كعد
املوعد املذكور  ،على أن تقدم العطاءات إبدارة اخلدمات اجملتمعية مببىن
وزارة الداخلية (صبحان – مبىن رقم ( – )2الدور األول).
وكيل وزارة الداخلية املساعد
للشــئون املالية واإلداري ـ ــة
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إع ــالن

عن املمارسة رقم ( )2016-2015/77لتوريد حواجز حديد
لإلدارة العامة لإلمداد والتموين (إدارة امل ازن) كوزارة الداخلية.

فعلى السادة الشركات  /املؤسسات املت صصة يف هذا اجملال مراجعة

اإلدارة العامة للشئون املالية (إدارة املناقصات) ابلعارضية –

للحصول على واثئق هذه املمارسة مقاكل رسم قدره ( )75/-د.ك

فقط مخسة وسبعون دينارا كويتيا ال غري (عن طريق الكي نت) (ال
يرد)  ،مصطحبني معهم صورة من إعالن املمارسة ابجلريدة الرمسية
(الكويت اليوم)  ،واملستندات التالية :

 إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام (.)2016-1صورة عن السجل التجاري .

أو

-2صورة عن شهادة غرفة جتارة وصناعة الكويت لعام 2016.

-3صورة عن إيصال التسجيل لدى جلنة املناقصات املركزية لعام
.2016

وذلك للتسجيل ابلوزارة ومن شراء واثئق املمارسة.

علماً أبن موعد اإلغالق (تسليم العطاءات) هو يوم األحد املوافق
 - 2016/5/15اعتبارا من السـ8ـاعة (الثامنة) صباحاً وحىت
السـ1ـاعة (الواحدة) ظهراً  ،ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو كعد

املوعد املذكور  ،على أن تقدم العطاءات إبدارة اخلدمات اجملتمعية

مببىن وزارة الداخلية (صبحان – مبىن رقم ( – )2الدور األول).

وكيل وزارة الداخلية املساعد
للشــئون املالية واإلداري ـ ــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

عن متديد موعد إغالق املمارسه رقم ( )2016- 2015/83صيانة
النظام األمين إلدارات خمتلفه ابلوزارة

لإلدارة العامة لألنظمة األمنية  -كوزارة الداخلية

يرجـى العلم أبنه مت متديد موعد اإلغــالق ( تسليم العطاءات ) كشأن
املمارسة املذكورة أعاله اىل يوم ( االثنني ) املوافق2016/4/18

إبدارة اخلدمات اجملتمعية مببىن وزارة الداخلية اجلديد ( صبحان –

مبىن رقم ( – )2الدور األول ) اعتبارا من السـ8ـاعة (الثامنة) صباحاً
وحىت السـ1ـاعة (الواحدة) ظهراً  ،ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل
أو كعد املوعد املذكور.

وكيل وزارة الداخلية املساعد
للشئــون املاليــة واإلداريــة

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون

إعالن

عن املمارسة رقم ( )2016-2015/95صيانة صافرات اإلنذار
املبكر لإلدارة العامة للدفاع املدين كوزارة الداخلية.
فعلى السادة الشركات  /املؤسسات املت صصة يف هذا اجملال مراجعة
اإلدارة العامة للشئون املالية (إدارة املناقصات) ابلعارضية –
للحصول على واثئق هذه املمارسة مقاكل رسم قدره ()1,000/-
د.ك فقط ألف دينار كوييت ال غري (عن طريق الكي نت) (ال يرد) ،
مصطحبني معهم صورة من إعالن املمارسة ابجلريدة الرمسية (الكويت
اليوم)  ،واملستندات التالية :
 إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام (.)2016أو
.1صورة عن السجل التجاري
.2صورة عن شهادة غرفة جتارة وصناعة الكويت لعام 2016.
.3صورة عن إيصال التسجيل لدى جلنة املناقصات املركزية لعام
.2016
وذلك للتسجيل ابلوزارة ومن شراء واثئق املمارسة.
علماً أبن موعد اإلغالق (تسليم العطاءات) هو يوم اخلميس املوافق
 - 2016/5/19اعتبارا من السـ8ـاعة (الثامنة) صباحاً وحىت
السـ1ـاعة (الواحدة) ظهراً  ،ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو كعد
املوعد املذكور  ،على أن تقدم العطاءات إبدارة اخلدمات اجملتمعية
مببىن وزارة الداخلية (صبحان – مبىن رقم ( – )2الدور األول).
وكيل وزارة الداخلية املساعد
للشــئون املالية واإلداري ـ ــة
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ـ ـ ــالن

تعل ـ ــن وزارة الداخلي ـ ــة ع ـ ــن املمارس ـ ــة رق ـ ــم ()2016-2015/52
توري ـ ــد مس ـ ــتلزمات ملس ـ ــرح اجلرمي ـ ــة ل ـ ــإلدارة العام ـ ــة لألدل ـ ــة اجلنائي ـ ــة
كوزارة الداخلية.
فعلى السادة الشركات  /املؤسسات املت صصة يف هذا اجملال مراجعة
اإلدارة العامة للشئون املالية (إدارة املناقصات) ابلعارضية –
للحصول على واثئق هذه املمارسة مقاكل رسم قدره ( )75/-د.ك
فقط مخسة وسبعون ديناراً كويتياً ال غري (عن طريق الكي نت) (ال
ترد)  ،مصطحبني معهم صورة من إعالن املمارسة ابجلريدة الرمسية
(الكويت اليوم)  ،واملستندات التالية -:
 إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام (.)2016أو
.1صورة عن السجل التجاري .
.2صورة عن شهادة غرفة جتارة وصناعة الكويت لعام 2016.
.3صورة عن إيصال التسجيل لدى جلنة املناقصات املركزية لعام
.2016
 -وذلك للتسجيل ابلوزارة ومن شراء واثئق املمارسة.
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علم ـ ـاً أبن موعـ ــد اإلغـ ــالق (تسـ ــليم العطـ ــاءات) هـ ــو يـ ــوم اخلمـ ــيس
املوافـ ـ ـ ــق  - 2016/5/19اعتبـ ـ ـ ــارا مـ ـ ـ ــن السـ ـ ـ ـ ـ 8ـ ـ ـ ــاعة (الثامنـ ـ ـ ــة)
ص ـ ـ ــباحاً وح ـ ـ ــىت الس ـ ـ ـ ـ1ـ ـ ـ ــاعة (الواح ـ ـ ــدة) ظهـ ـ ـ ـراً  ،ول ـ ـ ــن تقب ـ ـ ــل أي
عطـ ـ ــاءات تقـ ـ ــدم قبـ ـ ــل أو كعـ ـ ــد املوعـ ـ ــد املـ ـ ــذكور  ،علـ ـ ــى أن تقـ ـ ــدم
العط ـ ـ ـ ـ ــاءات إبدارة اخل ـ ـ ـ ـ ــدمات اجملتمعي ـ ـ ـ ـ ــة مبب ـ ـ ـ ـ ــىن وزارة الداخلي ـ ـ ـ ـ ــة
(صبحان – مبىن رقم ( – )2الدور األول).
وكيل وزارة الداخلية املساعد
للشــئون املالية واإلداري ـ ــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

تعلـ ــن وزارة الداخلي ـ ــة ع ـ ــن طـ ــرح املمارس ـ ــة رقـ ـ ــم (- 2015/102
 )2016توريــ ـ ــد وضـ ـ ـ ــمان مسـ ـ ـ ــتلزمات عسـ ـ ـ ــكريه متنوعــ ـ ــه لـ ـ ـ ــزوم
االدارة العامـ ـ ــة لقـ ـ ــوات األم ـ ـ ــن اخلاصـ ـ ــة ل ـ ـ ــإلدارة العامـ ـ ــة لإلم ـ ـ ــداد
والتموين (إدارة التجهيزات األمنية) "كوزارة الداخلية"
فعلـ ــى السـ ــادة الشـ ــركات  /املؤسسـ ــات املت صصـ ــة يف هـ ــذا اجملـ ــال
مراجعـ ـ ـ ـ ــة اإلدارة العامـ ـ ـ ـ ــة للشـ ـ ـ ـ ــئون املاليـ ـ ـ ـ ــة ( إدارة املناقصـ ـ ـ ـ ــات )
ابلعارض ـ ــية – للحصـ ـ ــول عل ـ ــى واثئ ـ ــق ه ـ ــذه املمارس ـ ــة مقاك ـ ــل رس ـ ــم
قـ ــدره ( )75/-د.ك فقـ ــط مخسـ ــه وسـ ــبعون دين ـ ـ ــاراً كويت ـ ـ ــياً ال غي ـ ــر
" كـ ـ ـ ــي نـ ـ ـ ــت " (ال تـ ـ ـ ــرد)  ،مصطحبيـ ـ ـ ـ ـ ــن ص ـ ـ ـ ـ ــورة مـ ـ ـ ــن إع ـ ـ ـ ــالن
املمارسـ ــة ابجلريـ ــدة الرسـ ـ ـ ــمية (الكويـ ــت اليـ ــوم ) ومعهـ ــم املسـ ــتندات
التالية -:
 إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام (. )2016أو
.1صورة عن السجل التجاري .
.2صورة عن شهادة غرفة جتارة وصناعة الكويت لعام 2016.
.3صورة عن إيصال التسجيل لدى جلنة املناقصات املركزية لعام
.2016
وذلك للتسجيل ابلوزارة ومن شراء واثئق املمارسة .
علماً أبن آخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم االركعاء املوافق
 - 2016/6/15إبدارة اخلدمات اجملتمعية مببىن وزارة الداخلية
اجلديد ( صبحان – مبىن رقم ( – )2الدور االول ) اعتبارا من
السـ8ـاعة (الثامنة) صباحاً وحىت السـ1ـاعة (الواحدة) ظهراً  ،ولن
تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو كعد املوعد املذكور.
وكيل وزارة الداخلية املساعد
للشئــون املاليــة واإلداريــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ـ ـ ــالن

تعلن وزارة الداخلية عن طرح املمارسة رقـم (- 2015/105
 )2016توريد وضمان عدد ( )1آلية فان الت لص من املتفجرات
كاملة التجهيزات لزوم اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة (إدارة
املتفجرات) لإلدارة العامة لإلمداد والتموين (إدارة التجهيزات
األمنية) كوزارة الداخلية

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
فعلى السادة الشركات  /املؤسسات املت صصة يف هذا اجملال
مراجعة اإلدارة العامة للشئون املالية ( إدارة املناقصات ) ابلعارضية –
للحصـول على واثئق هذه املمارسة مقاكل رسم قدره ( )75/-د.ك
فقط مخسه وسبعون دين ــاراً كويت ــياً ال غيـر " كي نت "
(ال ترد)  ،مصطحبيـ ــن ص ــورة من إعـالن املمارسة ابجلريدة الرسـ ــمية
(الكويت اليوم ) ومعهم املستندات التالية -:
 إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام (. )2016أو
.1صورة عن السجل التجاري .
.2صورة عن شهادة غرفة جتارة وصناعة الكويت لعام 2016.
.3صورة عن إيصال التسجيل لدى جلنة املناقصات املركزية لعام
.2016
وذلك للتسجيل ابلوزارة ومن شراء واثئق املمارسة .
علماً أبن آخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم االركعاء املوافق
 - 2016/6/15إبدارة اخلدمات اجملتمعية مببىن وزارة الداخلية
اجلديد ( صبحان – مبىن رقم ( – )2الدور االول ) اعتبارا من
السـ8ـاعة (الثامنة) صباحاً وحىت السـ1ـاعة (الواحدة) ظهراً  ،ولن
تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو كعد املوعد املذكور.
وكيل وزارة الداخلية املساعد
للشئــون املاليــة واإلداريــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تعلن اإلدارة العامة للجنسية وواثئق السفر أن األش اص املدرجه
أمساؤهم أدانه يدعون فقدان شهادات جنسياهتم الكويتية اخلاصه هبم,
فريجى ممن يعثر على أي منها أن يسلمها إىل اإلدارة خالل أسبوعني
من اتريخ نشر هذا اإلعالن ابجلريده الرمسية  ,وإال فستمنح هلؤالء
األش اص شهادت جنسيةكويتية حسب اإلجراءات املتبعة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم

سامل فضي حممد رجا العازمي
موضى عواض كليهيد سفر العازمي
فطومه عبدهللا عيسى يوسف البالول
شهد عادل ابال على حسني الدوسرى
حسني فهيد انصر رثوان العجمي
شريفه عباس هبزاد عباس
امل مرزوق ذعار شعيب سيف اجلفريه املطريي
هال حممد على سلطان ماجد كورسلى
وليد خالد حممد جاسم حممد ريس
مشعل اكراهيم جنم عبدهللا
محود عبدهللا محود صنيدح الشبعان
حممد عبدالعزيز سيد حسني سيد مهدى سيد على
ساره يوسف على امحد معيوف البشاره
كرجس سامل سلطان غازى الشمرى
جراح اجباد حامد مسار العبدىل
حممد هادى هايف عبدهللا احلويله
صفا امحد حممد مطلق عبدالرمحن العصيمى
يوسف فهد صاحل على الشايع
فتحى حممد حسني
عبداحملسن على عصرى عياد على العنزي
كشار عبدالعزيز فهد عبدالعزيز الفليج

رقم اجلنسية
105418026
104972372
104277908
126526665
104861252
102133701
118708366
106898032
102895776
105217951
122746394
120804871
106429428
102343998
105295392
103024059
106815622
106672634
101799559
120901326
104581337
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22
23
24
25
26
27
28
29

107182517
107063455
104873853
107307123
106498209
124376691
106927019
107572799

ظفر فهيد راشد صواين طامى اهلاجرى
انصر مكى حممد حسني عبدهللا القالف
نوال جاسم امحد على الرومى
اميان زعل هزاع جزاع الوزرى الشمري
مثىن على عركود شنوف الراشد البذاىل
منريه عوده سامل خلف العورين
حممد مبارك عبيد راشد زهيميل املطريى
وفاء رجعان مفرح رجعان مفرح اهلرشاال

مدير عام اإلدارة العامة للجنسية وواثئق السفر
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن

تعلن اإلدارة العامة للجنسية وواثئق السفر أن األش اص املدرجه
أمساؤهم أدانه يدعون فقدان جوازات سفرهم الكويتية اخلاصه هبم ,
فريجى ممن يعثر على أي منها أن يسلمها إىل اإلدارة خالل أسبوعني
من اتريخ نشر هذا اإلعالن ابجلريده الرمسية  ,وإال فستمنح هلؤالء
األش اص جوازات سفر كويتية حسب اإلجراءات املتبعة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
فلوه دغيم جمعد جرمان الرشيدي
عبدالرمحن كدر حمسن عشوى العنزي
فاطمه سعود عبدهللا طينان اهلاجري
عبداهلادي حممد هادى عيد هادى احلريب
فالح فهد حممد سعد املطريي
يوسف هاال امحد حسني القالف
طارق سعود مبارك عاكر سنان
على سعود على السعدى
عبدالكرمي قاسم على املشرى
ليلى حممد حسن حممد حسني مجاىل
حيدر حسني عبدهللا على اتش
امحد على خلف حممد العنزي
اهلام عبدالرسول عبدالرضا حممد هبباين
عمر طارق عبدهللا غامن الذايب
هند مبارك منصور انصر اجمليبل
تركى حممد تركى غنام مزيد املطريي
ليلى عواد صحن عساف
عبداهلادي حممد هادى عيد هادي احلريب
خالد مشالن عيسى اجلناع
هنيه امحد قمرب جرب حممد العنزي(ماده)17
زهراء حسني منصور على حسني مجال
انصر على انصر عبدهللا العنزي
عبداحملسن خالد امحد سليمان السعد املنيفي
راشد سامل راشد طينان العمريى
اكراهيم امحد اكراهيم امحد الدويسان
عائشه كدر سعود ظاهر الظفريي
امينه حسن على البغلى
شي ه جاسم عثمان اخلضريي
نوره سعد غامن سعد الغامن
لولوه سعد غامن سعد الغامن
مرمي سعد غامن سعد الغامن
نشميه اجبري فهد مطلق الفضلى
خرييه معجون محيدى ظاهر اابذراع الضفريي
عبدالعزيز هاال عبدالعزيز عباس حسني القطان

حممد عدانن عبدالكرمي عبدالرمحن العيدان
منريه عوده سامل خلف العورين
افراح كدر غازى شليويح انصر احلرىب

حممد طه فيصل عبود خلف اهلندال (ماده)17

حممد فرج متعب املهنا

رقم اجلواز
101872724
248156403
104976238
133425244
173752991
142046107
101736089
101471877
100618245
102035379
101981974
102612644
101627164
121629653
101364321
137437341
123394150
133425244
104469845
203251403
106614248
102625976
153267029
106313238
137481298
103023667
103329571
100329030
156863176
174068782
192515797
102517541
103121343
106931935
106998799
124376691
129405246
193314136
105956184

الرقم املسلسل
3249611
4035472
3103407
4208471
2225870
3399488
3477343
2133117
3527926
2521860
2521859
3725733
4043855
3498693
2302600
4157171
2241096
4208471
2096106
147723
3579911
956507
4285021
4006586
3672811
4146833
4242738
4036823
3530730
3530798
35306310
3133754
4033862
3610251
3523583
3580779
4203799
102844
2448702
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

صاحل داود يوسف عساف الشمري
مساح يوعد محود احلريب
فواز رفاعي سيد رفاعي سيد كندر الرفاعي
اميان زعل هزاع جزاع الوزرى الشمرى
عبدهللا مبارك قويعان انمي مبارك اهلاجري
سركه ركدى مانع السعيدي

عبدالرمحن حممد عبداحلميد سويد سامل النصار

عبدهللا جمبل اسناىف خلف اجلدعي
عبدالعزيز اكراهيم مدلول عايد الشمرى
صالح حممد خالد سليمان الدوسى
عبري مساعد خالد سليمان الدوسرى
مساعد صالح حممد خالد الدوسرى

133586239
100555150
121499210
107307123
106965433
101965252
247985437
101466202
173456869
102725987
105705895
153775452

79
3933023
3205216
3205379
2623829
3961075
3015914
3874215
3366333
3353175
2691414
4225797
3866642

مدير عام اإلدارة العامة للجنسية وواثئق السفر
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إعـ ــالن
عن طرح املمارسة رقـم ()1042816

وميكن احلصول على واثئق املمارسة من هندسة املنشآت
العسكرية(مراقبة املناقصات  -ميدان حويل)
الط ـ ــرح

اإلقفـ ـ ـ ـ ــال

السع ـ ـ ــر

الكفــالة األوليـ ــة

2016/4/17

2016/5/17

75د.ك

2000د.ك صاحلة
ملدة  90يوما

الزيــارة
املـوقعية

الساعة التاسعة صباح يوم االحد املوافق  2016/ 4 / 24وذلـك
يف مقر هندسة املنشآت العسكرية – ميدان حويل .
الساعة العاشرة صباح يوم االثنني املوافق  2016/ 4 / 25وذلـك
يف مقر هندسة املنشآت العسكرية – ميدان حويل .

االجتمــاع
التمهيدي

وزارة الدفاع

إعـ ــالن
عن طرح املمارسة رقـم ()1072915
( إعادة طرح)خاص كوزارة الدفاع

 -1جيب اخطار الوزارة أبمساء ووظائف وصور جوازات املرشحني
حلضور الزايرة املوقعية قبل سبعة أايم من اترخيه  .ولن تقبل عن
طريق الفاكس.
 -2جيب إكراز إيصال شراء املمارسة عند حضور الزايرة املوقعية
واالجتماع التمهيدي.
 -3كتاب تفويض كشراء واثئق املمارسة.
 -4جيب تقدمي شهادة نسبة العمالة الوطنية سارية الصالحية ضمن
العطاء.
 -5آخر موعد لشراء واثئق املمارسة يوم األحد املوافق
2016./5/8
 -6آخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا مبقر
جلنة املناقصات املركزية.
 -7هذه املمارسة حمدودة على الشركات املصنفة لدى اللجنة ابلفئة
الراكعة –أعمال إنشائية واملستوفاة جلميع الشروط الواردة كواثئق
املمارسة.

تعليمـات

وميكن احلصول على واثئق املمارسة من هندسة املنشآت العسكرية
(مراقبة املناقصات  -ميدان حويل)
الط ـ ــرح

اإلقفـ ـ ـ ـ ــال

السع ـ ـ ــر

الكفــالة األوليـ ــة

2016/4/17

2016/5/17

75د.ك

الزيــارة
املـوقعية

 2000د.ك
صاحلة ملدة 90
يوما

الساعة التاسعة صباح يوم الثالاثء املوافق  2016/ 4 /19وذلـك
يف مقر هندسة املنشآت العسكرية – ميدان حويل .

االجتمــاع
التمهيدي

الساعة العاشرة صباح يوم االركعاء املوافق  2016/ 4 /20وذلـك
يف مقر هندسة املنشآت العسكرية – ميدان حويل .

تعليمـات

 -1جيب اخطار الوزارة أبمساء ووظائف وصور جوازات املرشحني
حلضور الزايرة املوقعية قبل سبعة أايم من اترخيه  .ولن تقبل عن
طريق الفاكس.
 -2جيب إكراز إيصال شراء املمارسة عند حضور الزايرة املوقعية
واالجتماع التمهيدي.
 -3كتاب تفويض كشراء واثئق املمارسة.
 -4جيب تقدمي شهادة نسبة العمالة الوطنية سارية الصالحية ضمن
العطاء.
 -5آخر موعد لشراء واثئق املمارسة يوم األحد املوافق
2016./5/8
 -6آخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا مبقر
جلنة املناقصات املركزية.
 -7هذه املمارسة حمدودة على الشركات املصنفة لدى اللجنة ابلفئة
الراكعة –أعمال إنشائية واملستوفاة جلميع الشروط الواردة كواثئق
املمارسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـ ــالن
عن طرح املمارسة رقـم ()1082916

وميكن احلصول على واثئق املمارسة من هندسة املنشآت العسكرية
(مراقبة املناقصات  -ميدان حويل)
الط ـ ــرح

اإلقفـ ـ ـ ـ ــال

2016/4/17

2000د.ك صاحلة
 75د.ك
2016/5/17
ملدة  90يوما
الساعة التاسعة صباح يوم الثالاثء املوافق  2016/4/26وذلـك يف
مقر هندسة املنشآت العسكرية – ميدان حويل .

االجتمــاع
التمهيدي

الساعة العاشرة صباح يوم األركعاء املوافق  2016/4/27وذلـك
يف مقر هندسة املنشآت العسكرية – ميدان حويل .

تعليمـات

 -1جيب اخطار الوزارة أبمساء ووظائف وصور جوازات املرشحني
حلضور الزايرة املوقعية قبل سبعة أايم من اترخيه  .ولن تقبل عن طريق
الفاكس.
 -2جيب إكراز إيصال شراء املمارسة عند حضور الزايرة املوقعية
واالجتماع التمهيدي
-3كتاب تفويض كشراء واثئق املمارسة.
 -4جيب تقدمي شهادة نسبة العمالة الوطنية سارية الصالحية ضمن
العطاء.

الزيــارة
املـوقعية

السع ـ ـ ــر

الكفــالة األوليـ ــة

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
 -5آخر موعد لشراء واثئق املمارسة يوم األحد املوافق
2016./5/8
-6آخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا مبقر جلنة
املناقصات املركزية.
-7هذه املمارسة حمدودة على الشركات املصنفة لدى اللجنة ابلفئة
الراكعة  -أعمال إنشائية واملستوفاة جلميع الشروط الواردة كواثئق
املمارسة.

األحد  10رجب  1437هـ 2016/4/ 17 -م

80

 2016/05/08علـ ــى أن تقـ ــدم مبرك ـ ــز تسـ ــليم الربيـ ـ ـ ــد واملناقصـ ــات

ابلقرب من البواكة رقم ( )12قبل موعد اإلغالق.

هذا وتسرى العطاءات ملدة ( )90يوما اعتبارا من اتريـخ فـض مظـاريف
العطــاءات كمــا وتبلــغ الكفالــة األوليــة هلــذه املمارســة ( )%2وينبغــي أن

تكون صاحلة طيلة مدة سراين العطــاء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

ويشرتط ابلشركات اليت ترغب يف املشاركة ابملمارسة :

عن طرح املمارسة رقـم ()1112816
خاص كوزارة الدفاع وميكن احلصول على واثئق املمارسة من هندسة
املنشآت العسكرية (مراقبة املناقصات  -ميدان حويل)

إدارة التجهيز احمللي للعام 2017/2016

إعالن

الط ـ ــرح

اإلقفـ ـ ـ ـ ــال

السع ـ ـ ــر

الكفــالة األوليـ ــة

2016/04/17

2016/05/17

75د.ك

2000د.ك صاحلة
ملدة  90يوماً

الزيــارة
املوقعية
االجتمــاع
التمهيـدي
التعليمـات

الساعة التاسعة صباحا يوم الثالاثء املوافق  2016/04/26وذلـك
يف مقر هندسة املنشآت العسكرية – ميدان حويل .
الساعة العاشرة صباحا يوم االركعاء املوافق  2016/04/27وذلـك
يف مقر هندسة املنشآت العسكرية – ميدان حويل .
 -1جيب اخطار الوزارة أبمساء ووظائف وصور جوازات املرشحني
حلضور الزايرة املوقعية قبل سبعة أايم من اترخيه  .ولن تقبل عن طريق
الفاكس.
 -2جيب إكراز إيصال شراء املمارسة عند حضور الزايرة املوقعية
واالجتماع التمهيدي.
 -3كتاب تفويض كشراء واثئق املمارسة.
 -4جيب تقدمي شهادة نسبة العمالة الوطنية سارية الصالحية ضمن العطاء.
 -5آخر موعد لشراء واثئق املمارسة يوم األحد املوافق
2016./05/08
 -6آخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا مبقر جلنة
املناقصات املركزية.
 -7هذه املمارسة حمدودة على الشركات املصنفة لدى اللجنة ابلفئة
الراكعة -أعمال إنشائية واملستوفاة جلميع الشروط الواردة كواثئق
املمارسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـ ـ ـ ـ ــالن
ع ـ ــن متديد فرتة طلب صيانة أجهزة حاسب آيل لزوم
وزارة الدفاع على أساس املمارسة رقـم:
241810267150

تعلن وزارة الدفاع عن متديد فرتة طرح املمارسة املـذكورة أعـاله ليصـبح

اتري ــخ االغ ــالق ي ــوم األح ــد  2016/05/08ك ــدالً م ــن ي ــوم األثن ــني

 ، 2016/04/04وعل ـ ــى الشـ ـ ــركات املت صصـ ـ ــة واملسـ ـ ــجلة للعـ ـ ــام

 ،2016وذلــك طبقــا للشــروط واملواصــفات الــواردة يف واثئــق املمارســة

والـيت ميكـن احلصـول عليهـا مـن إدارة التجهيـز احمللـي – مراقبـة احلاسـب
اآليل واالتصاالت وذلك خالل سـاعات الـدوام الرمسـي اعتبـارا مـن يـ ــوم

االثنــني املواف ــق  2016/04/18وذل ــك مقاكـ ــل رس ـ ــم وق ـ ــدره (/-

75د.ك) فقــط مخســة وســبعون دينــاراً ال غــري ال تــرد  ،وأن آخــر موعــد
لتقدمي العطاءات هو السـاعة الواحـدة مـن كعـد ظهـر يـوم األحـد املوافـق

 /1أن تك ــون مقص ــورة عل ــى الش ــركات املس ــجلة ل ــدى وزارة ال ــدفاع /
 /2سداد الرسوم املقررة لشراء واثئق املمارسة كي نت .

 /3كتـ ــاب تفـ ــويض مـ ــن الشـ ــركة كش ـ ـراء واثئـ ــق املمارسـ ــة  +صـ ــورة مـ ــن

كارت التسجيل .

لالستفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار تلفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون / 24812871 / 24820156 :
 ( 24816219داخلي –  ) 150ف 24845482 :

وزارة الصحة
إعالن

تعلن وزارة الصحة (إدارة اهلندسة الطبية) عن إعادة طرح املمارسة
التالية :
م

رقم املمارسة

هـ .ط.
1101
1
2016-2017

الوص ـ ـ ـ ـ ــف

الرسوم

)(5TE101
توريد جهاز SURGICAL
ABLATION
SYSTEMو ملحقاته
حلاجة جملس أقسام الصدري-
مستشفى األمراض الصدرية

اتريخ
اإلقفـ ــال

20

شهر من
اتريخ اإلعالن

توضع العطاءات يف صندوق العطاءات إبدارة اهلندسة الطبية(رقم

 ،)2على أن تكون العطاءات سارية املفعول ملدة ( 90يوماً) من
اتريخ اإلقفال ،كما تبلغ الكفالة األولية هلذه املمارسة ( )% 2من
القيمة اإلمجالية للعطاء املقدم وينبغي أن تكون صاحلة طوال مدة

سراين العطاء.

ويشرتط ابلشركات اليت ترغب يف املشاركة ابملمارسة ما يلي:

أن تكون مقصورة على الشركات املسجلة لدى إدارة اهلندسة الطبية.

أن تكون الشركة مت صصة يف هذا اجملال مع إحضار ما يفيد ذلك.

سداد الرسوم املقررة لشراء واثئق املمارسة نقدا.

كتاب تفويض من الشركة كشراء واثئق املمارسة.

أن تقدم الشركات املشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية.

ميكن احلصول على واثئق املمارسة من اتريخ النشر وملدة  21يوماً
فقط.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
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81

إعالن

تعلن وزارة الصحة (إدارة اهلندسة الطبية) عن طرح املمارسات التالية :
م

رقم املمارسة

1

هـ.ط.
2017/2016/60

2

هـ.ط.
2017/2016/91

3

هـ.ط/2016/162
.2017

4

هـ.ط.
2017/2016/165

5

هـ.ط.
2017/2016/180

6

هـ.ط.
2017/2016/201

7

هـ.ط.
2017/2016/202

8

هـ.ط.
2017/2016/205

الوص ـ ـ ـ ـ ــف
)(6TN060
توريد أجهزة
EMERGENCY
CARTSو ملحقاهتا
حلاجة جملس أقسام الصدري
مستشفى األمراض الصدرية
6TN091
توريد أجهزة PATIENT
 MONITORSو ملحقاهتا
حلاجة جملس أقسام الباطنية
والتنفسية
(مستشفى الصباح)
6TN162
توريد أجهزة HOT
PLATE&OVEN
UNDER VACUUM
وملحقاهتا
حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة االدوية
الطبية والنباتية
6TN165
توريد أجهزة TOP
WEIGHT
& BALANCE
DISSOLUTION
 APPARATUSوملحقاهتا
حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة االدوية
الطبية والنباتية
)(6TN180
توريد أجهزة SEALING
MACHINES WITH
CUTTERSو ملحقاهتا
حلاجة جملس أقسام األسنان
توزيعة عدة مستشفيات
6TN201
توريد أجهزة
PHARMACEUTICA
L
REFRIGERATORS
و ملحقاهتا
حلاجة جملس أقسام الباطنية
والتنفسية
(مركز الراشد للحساسية)
6TN202
توريد أجهزة
DIATHERMY
 MACHINESوملحقاهتا
حلاجة جملس اقسام امراض النساء
والوالدة
مستشفى الفروانية
6TN205
توريد أجهزة COLD
LIGHT FOUNTAIN,
ENDOFLATORS,
INJECTION
 NEEDLESوأجهزة اخرى
وملحقاهتا
حلاجة جملس اقسام امراض النساء
والوالدة
مستشفى الفروانية

الرسو
م

اتريخ
اإلقفـ ــا
ل

20

شهر
من
اتريخ
اإلعالن

40

شهر
من
اتريخ
اإلعالن

20

شهر
من
اتريخ
اإلعالن

20

شهر
من
اتريخ
اإلعالن

20

شهر
من
اتريخ
اإلعالن

20

شهر
من
اتريخ
اإلعالن

20

شهر
من
اتريخ
اإلعالن

20

شهر
من
اتريخ
اإلعالن

9

10

هـ.ط.
2017/2016/206

هـ.ط.
2017/2016/777

6TN206
توريد أجهزة SYRINGE
 PUMPSوملحقاهتا
حلاجة جملس اقسام امراض النساء
والوالدة
مستشفى الفروانية
5TN777
توريد  EAR SPECULAو
آالت وأدوات أخرى
حلاجة جملس األنف واألذن
واحلنجرة
مستشفى الفروانية

20

20

شهر
من
اتريخ
اإلعالن
شهر
من
اتريخ
اإلعالن

توضع العطاءات يف صندوق العطاءات إبدارة اهلندسة الطبية (رقم

 ،)2وعلى أن تكون العطاءات سارية املفعول ملدة ( 90يوما) من
اتريخ االقفال ،كما تبلغ الكفالة األولية هلذه املمارسة ( )% 2من
القيمة اإلمجالية للعطاء املقدم وينبغي أن تكون صاحلة طوال مدة

سراين العطاء.

ويشرتط ابلشركات اليت ترغب يف املشاركة ابملمارسة ما يلي:

-1أن تكون مقصورة على الشركات املسجلة لدى إدارة اهلندسة الطبية.
-2أن تكون الشركة مت صصة يف هذا اجملال مع إحضار ما يفيد ذلك.

-3سداد الرسوم املقررة لشراء واثئق املمارسة نقدا.

-4كتاب تفويض من الشركة كشراء واثئق املمارسة.

-5أن تقدم الشركات املشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية.
-6وميكن احلصول على واثئق املمارسة من اتريخ النشر وملدة  21يوما فقط.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن

تعلن وزارة الصحة (إدارة اهلندسة الطبية) عن طرح املمارسات التالية
:
م

1

رقم املمارسة

هـ .ط.
140
20162017/

2

هـ .ط.
141
20162017/

3

هـ .ط.
150
20162017/

4

هـ .ط.
152
20162017/

الوصف

6TN140
توريد أجهزة WATER
& DISTTER
 SONICATORوملحقاهتا
حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة األدوية
الطبية والنباتية
6TN141
توريد أجهزة
 AUTOCLAVEوملحقاهتا
حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة األدوية
الطبية والنباتية
6TN150
توريد أجهزة VORTEX
MACHINE &PH
 METERوملحقاهتا
حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة األدوية
الطبية والنباتية
6TN152
توريد أجهزة VACUM
PUMPوملحقاهتا
حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة األدوية
الطبية والنباتية

اتريخ
الرسوم
اإلقفـ ــال
20

20

20

20

شهر من
اتريخ
اإلعالن
شهر من
اتريخ
اإلعالن
شهر من
اتريخ
اإلعالن

شهر من
اتريخ
اإلعالن
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5

هـ .ط.
153
20162017/

6

هـ .ط.
154
20162017/

7

هـ .ط.
155
20162017/

8

هـ .ط.
156
20162017/

9

هـ .ط.
158
20162017/

10

هـ .ط.
159
20162017/

6TN153
توريد أجهزة SDS-
GELCAPILLARY
ELECTROPHORESIS
وملحقاهتا
حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة األدوية
الطبية والنباتية
6TN154
توريد أجهزة DISPENSER
CURVEوملحقاهتا
حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة األدوية
الطبية والنباتية
6TN155
توريد أجهزة WATER
BATH WITH
SHAKERوملحقاهتا
حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة األدوية
الطبية والنباتية
6TN156
توريد أجهزة FUME
HOOD DUCTED
&LPG GAS
 DETECTORوملحقاهتا
حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة األدوية
الطبية والنباتية
6TN158
توريد أجهزة TEST TUBE
& ANALYTICAL
 BALANCEوملحقاهتا
حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة األدوية
الطبية والنباتية
6TN159
توريد أجهزة HIGH
RESOLUTION
 H.P.L.C MS/MSوملحقاهتا
حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة األدوية
الطبية والنباتية

20

82
شهر من
اتريخ
اإلعالن
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إعالن

تعلن وزارة الصحة (إدارة اهلندسة الطبية) عن طرح املمارسات التالية
:
م

20

20

20

20

20

رقم املمارسة

شهر من
اتريخ
اإلعالن
شهر من
اتريخ
اإلعالن

شهر من
اتريخ
اإلعالن

1

2

هـ.ط.
2017/2016/34

هـ.ط.
2017/2016/35

شهر من
اتريخ
اإلعالن

شهر من
اتريخ
اإلعالن

3

هـ.ط.
2017/2016/36

توضع العطاءات يف صندوق العطاءات إبدارة اهلندسة الطبية (رقم

 ،)2على أن تكون العطاءات سارية املفعول ملدة ( 90يوماً) من

اتريخ اإلقفال ،كما تبلغ الكفالة األولية هلذه املمارسة ( )% 2من
القيمة اإلمجالية للعطاء املقدم وينبغي أن تكون صاحلة طوال مدة

4

هـ.ط.
2017/2016/103

سراين العطاء.

ويشرتط ابلشركات اليت ترغب يف املشاركة ابملمارسة مايلي:

أن تكون مقصورة على الشركات املسجلة لدى إدارة اهلندسة الطبية.

أن تكون الشركة مت صصة يف هذا اجملال مع احضار ما يفيد ذلك.
سداد الرسوم املقررة لشراء واثئق املمارسة نقدا.

5

هـ.ط.
2017/2016/169

كتاب تفويض من الشركة كشراء واثئق املمارسة.

أن تقدم الشركات املشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية.

ميكــن احلصــول علــى واثئــق املمارســة مــن اتريــخ النشــر وملــدة  21يومـاً
فقط.
6

هـ.ط.
2017/2016/170

الوص ـ ـ ـ ـ ــف
6TN034
توريد أجهزة HIGH
RADIO
FREQUENCY
STIMULATOR
FOR PAIN
 MANAGEMENTو
ملحقاهتا
حلاجة جملس أقسام الت دير
والعناية املركزة
جلنة عالج االالم
6TN035
توريد أجهزة DORSAL
ROOT
GANGLIAN
 STIMULATIONو
ملحقاهتا
حلاجة جملس أقسام الت دير
والعناية املركزة
جلنة عالج االالم
6TN036
توريد أجهزة
INTRATHECAL
IMPLANTABLE
 PUMPو ملحقاهتا
حلاجة جملس أقسام الت دير
والعناية املركزة
جلنة عالج االالم
)(6TN103
توريد أجهزة CENTRAL
STATION & PICU
MONITORSوملحقاهتا
حلاجة جملس أقسام األطفال
واألطفال اخلدج
(مستشفى الصباح /قسم
األطفال)
6TN169
توريد أجهزة LAB
FREEZER
&ASPIRATED
ACID / BASE
 CABINETSوملحقاهتا
حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة
االدوية الطبية والنباتية
6TN170
توريد أجهزة
FREEZING
POINT
APPARATUS
&CABINET
DESECRATOR
وملحقاهتا
حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة
االدوية الطبية والنباتية

الرسوم

20

20

20

30

20

20

اتريخ
اإلقفـ ــال

شهر من
اتريخ
اإلعالن

شهر من
اتريخ
اإلعالن

شهر من
اتريخ
اإلعالن

شهر من
اتريخ
اإلعالن

شهر من
اتريخ
اإلعالن

شهر من
اتريخ
اإلعالن
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7

هـ.ط.
2017/2016/191

8

هـ.ط.
2017/2016/203

9

هـ.ط.
2017/2016/204

10

هـ.ط.
2017/2016/207

6TN191
توريد
DEFIBRILATOR
وملحقاته
حلاجة جملس الطوارئ
6TN203
توريد PIPETTE AID,
WARMING
PLATES,
LAMINAR FLOWS
وأجهزة اخرى وملحقاهتا
حلاجة جملس اقسام امراض النساء
والوالدة
مستشفى الفروانية
6TN204
توريد OPERATING
ROOM CHAIRS,
INSTRUMENT
CABINETS AND
 STANDSوأجهزة أخرى
وملحقاهتا
حلاجة جملس اقسام امراض النساء
والوالدة
مستشفى الفروانية
6TN207
توريد ARTERY
FORCEPS,TISSUE
FORCEPS,
 SCISSORSوآالت
جراحية اخرى وملحقاهتا
حلاجة جملس اقسام امراض النساء
والوالدة
مستشفى الفروانية

83

20

شهر من
اتريخ
اإلعالن

20

شهر من
اتريخ
اإلعالن

20

شهر من
اتريخ
اإلعالن

20

شهر من
اتريخ
اإلعالن
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اجتمعت جلنة املواليد والوفيات كوزارة الصحة جبلستها
حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
رقم  2016/19املنعقدة 2016/03/10

وكع ــد حب ــث للطلب ــات املقدم ــة كتع ــديل البي ــاانت كس ــجالت املواليـــد
والوفي ــات ق ــررت ابلتع ــديل امل ــدرج أدانه ابجلري ــدة الرمسي ــة ( الكوي ــت
اليوم ) فإذا مل تتلقى اللجنـة أي اعـرتاض خـالل مخسـة عشـر يومـا مـن

اتري ــخ نش ــر ه ــذا اإلع ــالن فس ــيجرى التع ــديل ابلس ــجالت وتص ــدر
شهادات امليالد أو الوفاة طبقا للتعديل اآليت :

حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها

املنعقدة كتاريخ  2016/03/10جلنة 2016/19
حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها

اجتمع ــت جلن ــة املوالي ــد والوفي ــات املنص ــوص عليه ــا ابملـ ـادة  15م ــن

القانون رقم  69/36واملشكلة ابلقرار الوزاري رقم 2008/124

السيد  /مدير إدارة السجل املركزي للمواليد والوفيـات

رئيسـا

السيد  /رئيسة قسم البحوث والرأي

عضــوا

الدكتور /رئيس اجمللس الطيب العام

توضــع العطــاءات يف صــندوق العطــاءات إبدارة اهلندســة الطبيــة (رقــم
 ،)2وعلــى أن تكــون العطــاءات ســارية املفعــول ملــدة ( 90يومــا) مــن
اتريخ االقفال ،كمـا تبلـغ الكفالـة األوليـة هلـذه املمارسـة ( )% 2مـن
القيمــة اإلمجالي ـة للعطــاء املقــدم وينبغــي أن تكــون صــاحلة طــوال مــدة
سراين العطاء.
ويشرتط ابلشركات اليت ترغب يف املشاركة ابملمارسة ما يلي:
أن تكـ ــون مقصـ ــورة علـ ــى الشـ ــركات املسـ ــجلة لـ ــدى إدارة اهلندسـ ــة
الطبية.
أن تكـ ــون الشـ ــركة مت صصـ ــة يف هـ ــذا اجملـ ــال مـ ــع إحضـ ــار مـ ــا يفيـ ــد
ذلك.
سداد الرسوم املقررة لشراء واثئق املمارسة نقدا.
كتاب تفويض من الشركة كشراء واثئق املمارسة.
أن تقدم الشركات املشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية.
وميك ــن احلص ــول عل ــى واثئ ــق املمارس ــة م ــن اتري ــخ النش ــر ومل ــدة 21
يوما فقط.

السيد  /رئيس قسم القيد

عضوا

السيد  /رئيس قسم الوفيات
عضوا

عضوا

عضوا

السيد  /الباحث القانوين

السيد  /رئيس قسم السجالت

وقام أبعمال سكراترية اللجنة السيدة /نورية عبدهللا

عضوا

ونظــرت اللجنــة الطلبــات مــن رقــم((( )))438إىل رق ــم (())482

ابلكشـ ــف املرفـ ــق واخلاصـ ــة كتعـ ــديل البيـ ــاانت يف سـ ــجالت املواليـ ــد
والوفيات كطلبـات سـواقط قيـد مـيالد و الوفـاة فـإن اللجنـة كعـد حبثهـا

والتأك ـ ــد م ـ ــن اس ـ ــتيفاء الواثئ ـ ــق واملس ـ ــتندات  ،تق ـ ــرر اإلع ـ ــالن ع ـ ــن

ا لتعديالت والطلبات يف اجلريدة الرمسية ( الكويـت اليـوم ) يف عـددين
متتاليني حتــى إذا ما انقضت املدة القانونيـة ( مخسـة عشـر يومـا ) مـن

اتري ــخ آخ ــر إع ــالن ومل يتق ــدم أح ــد أبي اعـ ـرتاض جت ــرى التع ــديالت

ابلدفاتر وتصدر شهادات امليالد والوفاة

رئيس قسم البحوث والرأي
رئيس قسم الوفيات

السجالت

الباحث القانوين

رئـ ــيس اجمللـ ــس الطـ ــيب العـ ــام

للمواليد

رئ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم القيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
رئـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكرتري اللجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

م ــدير إدارة الســـجل املركـ ــزي

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
رقم

رقم الشهادة

الطلب

ومصدرها

84

االسم املطلوب تغيريه مبوجب القانون رقم 88/988
التعديل

من

اسم املولود

اجلنسية

الرقم املدين أو اجلنسية أو
جواز السفر

إىل

يف اسم

438

 1979/295س 2األمحدي

439

 65/248الفحيحيل

األب

440

 64/641413اجلهراء

األب

األب

مبارك كراك مبارك

مبارك كراك مبارك العازمي

كوييت

ج238082300292

مجيله

رفعه الدابغ رفاعي

رفعه الدابغ رفاعي فهد العازمي

كوييت

ج101748726

حممد

حسني كراك حممد

حسني كراك حممد العنزي

كوييت

ج102114390

انصر

حمسن جديع حسن

حمسن جديع حسن البصريي

كوييت

ج100285790

األم

2
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441

 1980/965س املركزي

األب

وضحه

فالح عبدهللا فالح

442

 70/7064الفحيحيل

األب

خالد

443

 86/790س 1الفروانية

األب

عبدالرمحن

فالح عبدهللا فالح محود اللغوي

كوييت

ج101232666

العازمي
مطر مسيعيد دابير

مطر مسيعيد دابير العازمي

كوييت

ج100607881

عبدهللا عبدالرمحن هجرس

عبدهللا عبدالرمحن هجرس سامل

كوييت

ج101398846

اليحيوح

444

 90/1245س 1الفحيحيل

األب

فهد

وليد حسن فرج عبدهللا

وليد حسن فرج عبدهللا جنم

كوييت

ج271112201558

445

 63/1414الفحيحيل

األب

كدريه

فاحل مطلق زقاح

فاحل مطلق زقاح العازمي

كوييت

ج101761733

446

 84/1047س 2املركزي

األب

رمي

سعود مبارك الدماج

سعود مبارك حمسن عامر الدماج

كوييت

ج101567817

447

 1977 1425س 1املركزي

األب

فواز

ضيف سويد عشبه

448

2

 77/4032س املركزي

449

2

450

1

 2007/341س الفروانية
 2011/937س الفحيحيل
2

العازمي
منال

األب

غال

األب

ماجد

األب

جواد إمساعيل حممد
فواز مسعد هالل عواض
عبدالرمحن ماجد سلطان

ضيف سويد عشبه الدملاين
جواد امساعيل حممد رمضان
فواز مسعد هالل عواض راشد غنيمان املطريي

عبدالرمحن ماجد سلطان سعيد الشايع

كوييت
كوييت
كوييت
كوييت

ج100592290
ج106822912
ج106328927
ج266103100547

451

2007/1436س الفحيحيل

االب

مرمي

عبدالرمحن ماجد سلطان

عبدالرمحن ماجد سلطان سعيد الشايع

كوييت

ج266103100547

452

 2010/939س 2الفحيحيل

االب

سناء

عبدالرمحن ماجد سلطان

عبدالرمحن ماجد سلطان سعيد الشايع

كوييت

ج266103100547

453

2008/1679س الفحيحيل

االب

ضاحي

عبدالرمحن ماجد سلطان

عبدالرمحن ماجد سلطان سعيد الشايع

كوييت

ج266103100547

454

 2009/5669س املركزي

االب

خالد

امحد خالدى امحد عبدهللا

امحد خالدى امحد عبدهللا عبدالواحد

كوييت

ج284100701303

عبدالواحد مقلد

املقلد

1

1

455

 94/281س  1املركزي

االب

جراح

نبيل حممد سلطان حممد

نبيل حممد سلطان حممد علي

كوييت

ج102274833

456

 83/3665س املركزي

االب

عايده

جليدان حممد اجلعيالن

جليدان حممد اجلعيالن الرويعي

كوييت

ج283082500713

457

 2009/975س اجلهراء

االب

زايد

فالح حسن عايد موسى

فالح حسن عايد موسى الشمري

كوييت

ج104943009

458

 1967/657اجلهراء

االب

مساعد

دويح وقيان منيع

دويح وقيان منيع الشمري

كوييت

ج100474087

459

 1994/1939س املركزي

االم

عايد

مشاعل فرحان سويلم غطو

مشاعل فرحان سويلم غطو العنزي

كوييت

ج106701610

460

 1998/1256س املركزي

االم

نوف

مشاعل فرحان سويلم غطو

مشاعل فرحان سويلم غطو العنزي

كوييت

ج106701610

461

 1993/1480س املركزي

االم

فهد

مشاعل فرحان سويلم غطو

مشاعل فرحان سويلم غطو العنزي

كوييت

ج106701610

462

 77/1408س الفحيحيل

االب

غاليه

حممد حمسن احلجيالن

حممد حمسن احلجيالن العازمي

كوييت

ج100345119

463

 2016/1567س املركزي

املولود

عزيزه

حسني حممد حسن حممد حسن

عزيزة حسني حممد حسن حممد حسن

كوييت

م ب 289070300885

464

 2011/1021س اجلهراء

املولود

حجيه

محد راضي محود حسن مطلق املطريي

الشي ه محد راضي محود حسن مطلق

كوييت

م ب 283082200972

465

 2016/400س 3املركزي

املولود

جارمااي

كريستوفر رومانو دريك مندس

466

 2010/3957س 2املركزي

املولود

فوزيه

خالد مسري حادور جهريان الشمري

2

1

3
4
3

1

2
2

املطريي
جريمااي الزورس كريستوفر رومانو

هندي

م ب 284052600611

دريك مندس
فوز خالد مسري حادور جهريان الشمري

كوييت

م ب 282121700941

467

 2016/704س املركزي

املولود

ملك

حسن امحد حسن احلمود

سلمى حسن امحد حسن احلمود

كوييت

م ب 265031701137

468

 2012/2195س الفروانيه

املولود

عبدهللا

وليد خالد خالد حممود

سعد وليد خالد خالد حممود

ابكستاين

م ب 277090500472

469

 2011/2048س

املولود

طفله

انصر خالد صاحل أمحد شاهني

حور انصر خالد صاحل أمحد شاهني اهلاجري

كوييت

م ب 273051300867

470

 2013/3042س 3املركزي

املولود

راين

انزش ساروش خان

راين ساروش خان انزش ساروش خان

هندي

م ب 272100403527

471

 2011/2105س 1املركزي

املولود

قاسم

472

 2016/316س املركزي

املولود

رميا

2

3
2

اهلاجري

الفحيحيل
ساروش

جاسم يوسف خالد عون حسن علي املطوع

كوييت

م ب 287031700166

طارق خالد عامر حممد املسباح

دميا طارق خالد عامر حممد املسباح

كوييت

م ب 265042400364

473

 2016/495س املركزي

املولود

انج ساتش

رااتكوندا انريش ابكو

انغ ساشني رااتكوندا انريش ابكو

هندي

م ب 283032701701

474

 2016/1212س املركزي

املولود

مرمي

عبدالعزيز حسني محيد حبيب

احلور عبدالعزيز حسني محيد حبيب

كوييت

م ب 294061300409

حسني الصفار

حسني الصفار

2
3

2

يوسف خالد عون حسن علي املطوع

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
475

 2013/483س 3املركزي

املولود

محزه

476

 2016/250س 2املركزي

املولود

نوره

477

 2015/5922س 3املركزي

املولود

انجاومسي

478

 2016/1575س 2املركزي

املولود

479

تقدم هلذه الوزارة السيد /انيف فهد عبدالرمحن الغيص

480
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حمسن عبدالقادر محيد عبدالقادر

مازن حمسن عبدالقادر محيد عبدالقادر

محيد

محيد

عبدهللا قاسم حممد راكان دواس

فاطمة عبدهللا قاسم حممد راكان دواس

العجمي

العجمي

شاان هازراث ريدي كومو

سوشوانت ريدي شاان هازراث ريدي

كوييت

الان خالد تراحيب فايح مطر عايف املطريي

كوييت

ريدي
خالد تراحيب فايح مطر عايف املطريي

كصفته  :الوالد  /مىن

كصفته  :الوالد  /ادم

املولود  /كتاريخ 2007/07/30:
والده خارجيه – الوالايت املتحده االمريكه -ج 107509189

كصفته  :اكن االخت  /عفيفه حسني عبدال

طالبا تسجيلها كسجالت الوفيات //////فمن له اعرتاض يتقدم كه هلذه الوزارة .
482

تقدم هلذه الوزارة السيد /امحد هذال ضيدان املطريي

م ب 287102000643

والدة خارجيه  -أسرتاليا -م ب 287010600393

طالبا تسجيله كسجالت املواليد //////فمن له اعرتاض يتقدم كه هلذه الوزارة .
481

م ب 283040408433

املولودة  /كتاريخ 2015/01/06:

طالبا تسجيلها كسجالت املواليد //////فمن له اعرتاض يتقدم كه هلذه الوزارة .

تقدم هلذه الوزارة السيد /حممد عبدالعزيز حممد الفرج

كوييت

م ب 291011001108

كومو

لينا

تقدم هلذه الوزارة السيد /يونس امحد علي كرم

مصري

م ب 274041204905

وفاة خارجيه – العراق -ج 100033082

كصفته  :االكن  /موضي فاحل مبارك النوت

طالبا تسجيلها كسجالت الوفيات //////فمن له اعرتاض يتقدم كه هلذه الوزارة .

املتوفاة  /كتاريخ 1981/08/26:
املتوفاة  /كتاريخ 2015/01/19:

وفاة خارجية – السعودية -ج 103781035

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
رقم  2016/20املنعقدة 2016/03/13

وكعد حبث للطلبات املقدمة كتعديل البياانت كسجالت املواليد والوفيات قررت ابلتعديل املدرج أدانه ابجلريدة الرمسية ( الكويت اليوم ) فإذا مل تتلق

اللجنـة أي اعـرتاض خــالل مخسـة عشــر يومـا مـن اتريــخ نشـر هــذا اإلعـالن فســيجرى التعـديل ابلسـجالت وتصــدر شـهادات املــيالد أو الوفـاة طبقــا

للتعديل اآليت :

حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
املنعقدة كتاريخ  2016/03/13جلنه 2016/20

اجتمعت جلنة املواليد والوفيات املنصوص عليها ابملادة  15من القانون رقم  69/36واملشكلة ابلقرار الوزاري رقم 2008/124
السيد  /مدير إدارة السجل املركزي للمواليد والوفيات

رئيسا

السيد  /رئيس قسم الوفيات

عضوا

السيدة  /رئيسة قسم البحوث والرأي
السيد  /رئيس قسم السجالت

وقامت أبعمال سكراترية اللجنة السيدة  /فاطمة قمرب.

عضوا

عضوا

الدكتور /رئيس اجمللس الطيب العام
السيد  /رئيس قسم القيد

السيد  /الباحث القانوين

عضوا

عضوا

عضوا

ونظرت اللجنة الطلبات من رقم((( )))483إىل رقم (( ))510ابلكشف املرفق واخلاصـة كتعـديل البيـاانت يف سـجالت املواليـد والوفيـات كطلبـات
سـواقط قيـد مـيالد و الوفـاة فـان اللجنـة كعـد حبثهـا والتأكـد مـن اسـتيفاء الواثئـق واملسـتندات  ،تقـرر اإلعـالن عـن التعـديالت والطلبـات يف اجلريـدة
الرمسية ( الكويت اليوم ) يف عـددين متتـاليني حت ــى إذا مـا انقضـت املـدة القانونيـة ( مخسـة عشـر يومـا ) مـن اتريـخ آخـر إعـالن ومل يتقـدم أحـد أبي

اعرتاض جترى التعديالت ابلدفاتر وتصدر شهادات امليالد والوفاة

رئيس قسم البحوث والرأي
الباحث القانوين

رئيس قسم القيد
سكرتري اللجنة

رئيس قسم الوفيات

رئيس اجمللس الطيب العام

رئيس قسم السجالت

مدير إدارة السجل املركزي للمواليد

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
رقم

رقم الشهادة

الطلب

ومصدرها
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االسم املطلوب تغيريه مبوجب القانون رقم 88/988
التعديل

اسم املولود

اجلنسية

من

الرقم املدين أو اجلنسية أو
جواز السفر

إيل

يف اسم
483

2001/3939س 1املركزي

االب

انصر

كدر عبداحلميد حممد ابقر

كدر عبداحلميد حممد ابقر الشيخ

كوييت

ج 104317697

اكراهيم امساعيل
484

 65/5168الفروانية

االب

حممد

خضري فهد مبارك

خضري فهد مبارك املويزري

كوييت

ج 100567149

485

2001/1647س2الفحيحيل

االب

هيفاء

حزمى حمسن فهد حسني

حزمى حمسن فهد حسني الدوسري

كوييت

ج 105971769

486

2000/865س 1الفحيحيل

االب

يوسف

حزمى حمسن فهد حسني

حزمى حمسن فهد حسني الدوسري

كوييت

ج 105971769

487

2002/2777س2الفحيحيل

االب

هنادي

حزمى حمسن فهد حسني

حزمى حمسن فهد حسني الدوسري

كوييت

ج 105971769

488

2007/342س 2اجلهراء

االب

نوال

اثمر رجعان غايل مطلق

اثمر رجعان غايل مطلق راشد الفرحان

كوييت

ج 284112800763

489

2006/420س 2اجلهراء

االب

كشائر

اثمر رجعان غايل مطلق

اثمر رجعان غايل مطلق راشد الفرحان

كوييت

ج 284112800763

490

1983/5738س 2املركزي

االب

رفعه

رفاعي صفران حرييب

رفاعي صفران حرييب فهيد الرشيدي

كوييت

ج 101165243

االم

رفعه

محيده جمبل مطري

محيده جمبل مطري الشرجيه الرشيدي

كوييت

ج 101424961

492

1980/244س 1املركزي

االب

مشاري

حممد نصيب سرور

حممد نصيب سرور عبدهللا

كوييت

ج 100443649

493

84/5456س 1املركزي

االب

علي

حسني سردار علي

حسني سردار علي فريدون

كوييت

ج 264082300347

494

2005/5058س 1املركزي

االب

عبدالسالم

علي حسني سردار علي

علي حسني سردار علي فريدون

كوييت

ج 284110900904

495

 1964/428حويل

االب

ماجد

عبدالوهاب عبدالرزاق امحد

عبدالوهاب عبدالرزاق أمحد الدليمي

كوييت

ج 38992

496

 60/10235دمسان

االب

فهد

عبدالرمحن عبدالعزيز

عبدالرمحن عبدالعزيز عبدهللا الدويش

كوييت

ج 7383

497

89/770س 1الفحيحيل

االب

علي

مهدي مسفر مهدي علي

مهدي مسفر مهدي علي العجمي

كوييت

ج 100845728

498

2003/3354س 1املركزي

االب

حممود

يعقوب حممود عقيل حسني

يعقوب حممود عقيل حسني مكي

كوييت

ج 107756782

499

2004/558س 2الفروانية

االب

ومسيه

طالل خلف انجي اخلرينج

طالل خلف انجي متعب اخلرينج الرشيدي

كوييت

ج 102865291

500

1992/232س 1الفروانية

االب

فهد

سعود صاحل فاحل الطويل

سعود صاحل فاحل الطويل الرشيدي

كوييت

ج 100967263

501

2004/6629س 1املركزي

االب

حممد

تركي مفلح جريدي الرشيدي

تركي مفلح جريدي فالح سوارج الرشيدي

كوييت

ج 119803359

502

2004/5398س 1املركزي

االب

عمر

مشعل اليف عيد حممد

مشعل اليف عيد حممد اهلرير العازمي

كوييت

ج 104414544

503

2007/986س 1الفحيحيل

االب

سلطان

فهد هليل شويهني جندل

فهد هليل شويهني جندل الظفريي

كوييت

ج 107115699

504

2005/2690س 1لفحيحيل

االب

هليل

فهد هليل شويهني جندل

فهد هليل شويهني جندل الظفريي

كوييت

ج 107115699

505

2016/1662س 1املركزي

املولود

راكان

عادل انيف خالد عايض راشد

كندر عادل انيف خالد عايض راشد

كوييت

ب م 284052900518

غازي املطريي

غازي املطريي

506

2016/1142س 2املركزي

املولود

نور

عبدهللا محود خليفه عبدهللا

دميه عبدهللا محود خليفه عبدهللا اكراهيم

اكراهيم البحوه

البحوه

507

2015/1804س3

املولود

سلطان

سامل عبدالنيب مخيس صاحل

سلمان سامل عبدالنيب مخيس صاحل

491

كوييت
ايراين

ب م 285100600021
ب م 282102001416

الفروانية\
508
509

2016/1037س 1املركزي

املولود

تقدم هلذه الوزارة السيد  /صاحل فهيد انصر العجمي كصفته  :االب /صاحله
طالبا تسجيلها كسجالت املوالي د

510

عبدهللا

هشام عباس طالب حممد الكندري

/

فمن له اعرتاض يتقدم كه هلذه الوزارة .

تقدم هلذه الوزارة السيد  /محد انصركميخ عوض اهلاجري
طالبا تسجيله كسجالت املواليد

/

كصفته  :االب /عبدالعزيز

فمن له اعرتاض يتقدم كه هلذه الوزارة .

عبدالعزيز هشام عباس طالب حممد الكندري

املولودة

كوييت

ب م 271111700207

 /كتاريخ 2013/11/3 :

والده خارجيه – السعودية -ج 2870721016
املولود /كتاريخ 2014/7/18 :
والده خارجيه – الوالايت املتحدة االمريكية-ج 281102401394
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اجتمعت جلنة املواليد والوفيات كوزارة الصحة جبلستها
حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
رقم  2016/21املنعقدة 2016/03/16

وكعد حبث للطلبـات املقدمـة كتعـديل البيـاانت كسـجالت املواليـد والوفيـات قـررت ابلتعـديل املـدرج أدانه ابجلريـدة الرمسيـة ( الكويـت اليـوم ) فـإذا مل
تتلقى اللجنة أي اعرتاض خالل مخسـة عشـر يومـا مـن اتريـخ نشـر هـذا اإلعـالن فسـيجرى التعـديل ابلسـجالت وتصـدر شـهادات املـيالد أو الوفـاة
طبقا للتعديل اآليت :

حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
املنعقدة كتاريخ  2016/03/16جلنة 2016/21
حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها

اجتمعت جلنة املواليد والوفيات املنصوص عليها ابملادة  15من القانون رقم  69/36واملشكلة ابلقرار الوزاري رقم 2008/124
عضوا
الدكتور /رئيس اجمللس الطيب العام
السيد  /مدير إدارة السجل املركزي للمواليد والوفيات رئيسا
عضوا
السيد  /رئيس قسم القيد
عضوا
السيد  /رئيسة قسم البحوث والرأي
عضوا
السيد  /الباحث القانوين
عضوا
السيد  /رئيس قسم الوفيات
عضوا
السيد  /رئيس قسم السجالت
وقام أبعمال سكراترية اللجنة السيدة /نورية حسن عبدهللا
ونظرت اللجنة الطلبات من رقم((( )))483إىل رقم (( ))505ابلكشف املرفق واخلاصـة كتعـديل البيـاانت يف سـجالت املواليـد والوفيـات كطلبـات
سـواقط قيـد مـيالد و الوفـاة فـان اللجنـة كعـد حبثهـا والتأكـد مـن اسـتيفاء الواثئـق واملسـتندات  ،تقـرر اإلعـالن عـن التعـديالت والطلبـات يف اجلريـدة
الرمسية ( الكويت اليوم ) يف عـددين متتـاليني حت ــى إذا مـا انقضـت املـدة القانونيـة ( مخسـة عشـر يومـا ) مـن اتريـخ آخـر إعـالن ومل يتقـدم أحـد أبي
اعرتاض جترى التعديالت ابلدفاتر وتصدر شهادات امليالد والوفاة
رئيس قسم السجالت
رئيس قسم الوفيات
رئيس قسم القيد
رئيس قسم البحوث والرأي
مدير إدارة السجل املركزي للمواليد
رئيس اجمللس الطيب العام
سكرتري اللجنة
الباحث القانوين
رقم
الطلب

رقم الشهادة
ومصدرها

التعديل
يف اسم

اسم املولود

االسم املطلوب تغيريه مبوجب القانون رقم 88/988
من

اجلنسية

إىل

الرقم املدين او اجلنسية او
جواز السفر

483

 81/596س 2الفحيحيل

االب

يسرى

عبداحملسن عبود

عبداحملسن رداد عبود الضفريي

كوييت

ج105311447

484

 1966/31الفروانيه

االب

نوره

مبارك فارس مبارك

مبارك فارس مبارك القحطاين

كوييت

ج102141414

485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502

 77/7165س 4املركزي
 94/1248س 1الفحيحيل
 78/1735س 1الفحيحيل
 1983/126س 1اجلهراء
 81/1023س 1الفحيحيل
 69/3440القبله
 74/2736س 2املركزي
 70/1230السامليه
 57/10411دمسان
 1978/581س 1االمحدي
 1970/91فيلكا
 91/147س 1الفحيحيل
 88/4834س 2املركزي
 83/5381س 1املركزي
 1967/1458س 1اجلهراء
 /80/77س 1املركزي
 2016/144س 1الفروانيه
 2016/1671س 1املركزي

االب
االب
االب
االب
االب
االب
االب
االب
االب
االب
االب
االب
االب
االب
االب
االب
املولود
املولود

هتاين
حممود
مشعل
حممد
جاكر
فاطمه
مسريه
حممد
عبدهللا
حممد
قيس
جعفر
خدجيه
عبدهللا
جزاع
طالع
عمر
أوس

راشد دغش انصر
حممد عبدهللا امحد حسني
مهدي مسفر مهدي
هدل حميسن حوري
امحد غلوم مراد
امحد غلوم مراد
امحد غلوم مراد
امحد غلوم مراد
امحد عبدهللا حممد صاحل
محاد شارع عبدالرزاق
كاظم حمسن قاسم
عيسى خليل حممد عاشور
عيسى خليل حممد عاشور
عيسى خليل حممد عاشور
ضيدان شارع مشالن
غزاي شقري دليل

راشد دغش انصر السهلي
حممد عبدهللا امحد حسني الشمار
مهدي مسفر مهدي علي العجمي
هدل حميسن حوري العنزي
أمحد غلوم مراد أكرب البلوشي
أمحد غلوم مراد أكرب البلوشي
أمحد غلوم مراد أكرب البلوشي
أمحد غلوم مراد أكرب البلوشي
امحد عبدهللا حممد صاحل الرتكيت
محاد شارع عبدالرزاق العلي اللهو
كاظم حمسن قاسم البالم
عيسى خليل حممد عاشور مظفر
عيسى خليل حممد عاشور مظفر
عيسى خليل حممد عاشور مظفر
ضيدان شارع مشالن املطريي
غزاي شقري دليل عوض املطريي

كوييت
كوييت
كوييت
كوييت
كوييت
كوييت
كوييت
كوييت
كوييت
كوييت
كوييت
كوييت
كوييت
كوييت
كوييت
كوييت
كوييت
كوييت

ج100353384
ج102451601
ج100845728
ج100484434
ج100202800
ج100202800
ج100202800
ج100202800
ج101231238
ج100832962
ج100425527
ج101388339
ج101388339
ج101388339
ج101931287
ج100759346
م ب276041600632
م ب283060201085

503

 2016/840س 4املركزي

املولود

روقيه

مصري

م ب279061006984

504

كصفته  :الزوج  /هيما جاكاراي امحد
تقدم هلذه الوزارة السيد /صباح عبدهللا اكراهيم عبدهللا
طالبا تسجيلها كسجالت الوفيات //////فمن له اعرتاض يتقدم كه هلذه الوزارة.
كصفته  :االب  /هاين حممد عبدالقادر
تقدم هلذه الوزارة السيد /حممد اكراهيم عبدالقادر
طالبا تسجيله كسجالت الوفيات //////فمن له اعرتاض يتقدم كه هلذه الوزارة.

505

امحد منور حممد سامل عوض املطريي

عبدالرمحن امحد منور حممد سامل عوض املطريي

سلمان سامل مطلق نقيان انيف
املطريي

سيف سلمان سامل مطلق نقيان انيف املطريي

امين عبدالسالم مهدي حسن

رقيه امين عبدالسالم مهدي حسن

املتوفاة  /كتاريخ 2010/05/27:
وفاة الكويت -رقم اجلواز VV0794177
املتوىف /كتاريخ 2014/09/10:
وفاة الكويت -م  .ب 314040201239 .
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اجتمعت جلنة املواليد والوفيات كوزارة الصحة جبلستها
حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
رقم  2016/22املنعقدة 2016/3/20
وكعد حبث للطلبـات املقد مـة كتعـديل البيـاانت كسـجالت املواليـد والوفيـات قـررت ابلتعـديل املـدرج أدانه ابجلريـدة الرمسيـة ( الكويـت اليـوم ) فـإذا مل
تتلقى اللجنة أي اعرتاض خالل مخسـة عشـر يومـا مـن اتريـخ نشـر هـذا اإلعـالن فسـيجرى التعـديل ابلسـجالت وتصـدر شـهادات املـيالد أو الوفـاة
طبقا للتعديل اآليت -:

حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
املنعقدة كتاريخ  2016/3/20جلنة 2016/22
حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
اجتمعت جلنة املواليد والوفيات املنصوص عليها ابملادة  15من القانون رقم  69/36واملشكلة ابلقرار الوزاري رقم 2008/124
رئيسا

السيد  /مدير إد ارة السجل املركزي للمواليد والوفيات

عضوا

الدكتور /رئيس اجمللس الطيب العام

السيد  /رئيسة قسم البحوث والرأي

عضوا

السيد  /رئيس قسم القيد

عضوا

السيد  /رئيس قسم الوفيات

عضوا

السيد  /الباحث القانوين

عضوا

السيد  /رئيس قسم السجالت

عضوا

وقام أبعمال سكراترية اللجنة السيدة /فاطمة قمرب
ونظرت اللجنة الطلبات من رقم ( )506إىل رقم ( )537ابلكشف املرفق واخلاصة كتعديل البياانت يف سجالت املواليد والوفيات كطلبات سواقط
قيد ميالد و الوفاة فإن اللجنة كعد حبثهـا والتأكـد مـن اسـتيفاء الواثئـق واملسـتندات  ،تقـرر اإلعـالن عـن التعـديالت والطلبـات يف اجلريـدة الرمسيـة (
الكويت اليوم ) يف عددين متتاليني حتــى إذا ما انقضت امل دة القانونية ( مخسة عشر يوما ) من اتريخ آخر إعالن ومل يتقدم أحد أبي اعرتاض جترى
التعديالت ابلدفاتر وتصدر شهادات امليالد والوفاة
رئيس قسم البحوث والرأي

رئيس قسم القيد

الباحث القانوين

سكرتري اللجنة

رقم

رقم الشهادة

الطلب

ومصدرها

506

1984/1545س2

رئيس قسم الوفيات
رئيس اجمللس الطيب العام

رئيس قسم السجالت
مدير إدارة السجل املركزي للمواليد

االسم املطلوب تغيريه مبوجب القانون رقم 88/988
التعديل
يف اسم
االب

اسم املولود
شريفه

من
عيد كراك مبارك

إىل
عيد كراك مبارك غاشم العازمي

اجلنسية
كوييت

الرقم املدين او اجلنسية او
جواز السفر
ج 251031701113

الفحيحيل
507

 73/7301املركزي

االب

سعود

عويد حممد فهد اهلويدي

عويد حممد فهد اهلويدي العنزي

كوييت

ج 100618830

508

83/3765س 2املركزي

االب

فضه

عباس صاحل عبيد

عباس صاحل عبيد العتييب

كوييت

ج 100607787

509

81/831س 1الفحيحيل

االب

خالد

مبارك مرزوق سيف

مبارك مرزوق سيف حرجان مبارك

كوييت

ج 101594128

510

 63/799الشامية

االب

عماد

عبداهلادي عثمان عبدالرمحن

عبداهلادي عثمان عبدالرمحن عبداهلادي

كوييت

ج 100096440

511

76/881س 2االمحدي

االب

عامر

فجري وارد صنيدح

فجري وارد صنيدح مرزوق

كوييت

ج 49097

512

94/258س 1الفحيحيل

االب

عبدهللا

وليد عيسى كمال علي

وليد عيسى كمال علي كن حممد

كوييت

ج 265071100221

513

92/426س 2الفحيحيل

االب

حنان

وليد عيسى كمال علي

وليد عيسى كمال علي كن حممد

كوييت

ج 265071100221

514

83/4881س 1املركزي

االب

فهد

سامل جديع سعدون

سامل جديع سعدون رابح العازمي

كوييت

ج 100647896
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515

2000/864س 1اجلهراء

االب

حممد

احلميدي خلف شداخ جديع

احلميدي خلف شداخ جديع العنزي

كوييت

ج 106146915

516

1999/354س 1اجلهراء

االب

خليفه

احلميدي خلف شداخ جديع

احلميدي خلف شداخ جديع العنزي

كوييت

ج 106146915

517

2003/2348س 1املركزي

االب

أمحد

احلميدي خلف شداخ جديع

احلميدي خلف شداخ جديع العنزي

كوييت

ج 106146915

518

83/1394س املركزي

االب

نوره

انصر حممد سعد مبارك

انصر حممد سعد مبارك اهلوشه

كوييت

ج 101277219

519

1978/1129س 2اجلهراء

االب

صيته

علي مطلق العويهان

علي مطلق العويهان العنزي

كوييت

ج 100718077

520

 1965/2689القبلة

االب

متعب

انصر فراج

انصر فراج سعد احلسيين

كوييت

ج 100737906

521

98/2361س 1الفحيحيل

االب

حممد

مفلح مدغم مطلق العازمي

مفلح مدغم مطلق الداهوم العازمي

كوييت

ج 102525965

522

96/2125س 1الفحيحيل

االب

مبارك

مفلح مدغم مطلق العازمي

مفلح مدغم مطلق الداهوم العازمي

كوييت

ج 102525965

523

95/480س 2الفحيحيل

االب

نوير

مفلح مدغم مطلق العازمي

مفلح مدغم مطلق الداهوم العازمي

كوييت

ج 102525965

524

90/232س 1الفحيحيل

االب

فهد

مفلح مدغم مطلق العازمي

مفلح مدغم مطلق الداهوم العازمي

كوييت

ج 102525965

525

93/1029س 2الفحيحيل

االب

مرزوقه

مفلح مدغم مطلق العازمي

مفلح مدغم مطلق الداهوم العازمي

كوييت

ج 102525965

526

91/431س 2الفحيحيل

االب

العنود

مفلح مدغم مطلق العازمي

مفلح مدغم مطلق الداهوم العازمي

كوييت

ج 102525965

527

1988/275س 1اجلهراء

االب

فهد

صاحل عبدهللا حممد

صاحل عبدهللا حممد العريفان

كوييت

ج 288050401668
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2007/1385س 1اجلهراء

االب

خالد

علي فهد مطلق العنزي

علي فهد مطلق فاحل العويهان العنزي

كوييت

ج 101476723

529

2002/7066س 2املركزي

االب

الرمي

علي فهد مطلق العنزي

علي فهد مطلق فاحل العويهان العنزي

كوييت

ج 101476723

530

2002/3889س 2املركزي

االم

فاطمه

حليمه هالل انصر

حليمه هالل انصر جنم العلي

كوييت

ج 106241324

531

2016/1999س 2املركزي

املولود

ماسه

محد مسعود حممد هادي ذيبان

اجلازي محد مسعود حممد هادي ذيبان

كوييت

ب م 283011201732

العجمي

العجمي

532

2016/2000س 2املركزي

املولود

مياسه

محد مسعود حممد هادي ذيبان

اجلوهره محد مسعود حممد هادي ذيبان

العجمي

العجمي

533

2015/5269س 2املركزي

املولود

النايفه

حممد حمسن عايض مجعان

نوف حممد حمسن عايض مجعان املطريي

534

206/39س 1الفحيحيل

املولود

حيدر

عبدهللا داود عبدهللا علي حيدر

535

2015/1655س2

املولود

شوق

حسني رضا عبدهللا حسن زكراي

كوييت
كوييت

ب م 283011201732
ب م 279030101233

املطريي
حيدر الكرار عبدهللا داود عبدهللا علي

كوييت

ب م 282122301205

حيدر
معايل حسني رضا عبدهللا حسن زكراي

كوييت

ب م 284082001046

الفحيحيل
رقم الطلب
536
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اتريخ االنعقاد 2016/3/20:

مقدم الطلب
تقدم هلذه الوزارة السيدة  /هتاين عبيد خليف احلريب كصفتها :االكنة /جنود محيد حممد العنزي

املتوفاة /كتاريخ 2014/6/21 :

طالبة تسجيلها كسجالت الوفيات //////فمن له اعرتاض يتقدم كه هلذه الوزارة

وفاة–الكويت-ج 107998692

تقدم هلذه الوزارة السيد  /صاحل مناور خامت املطريي

كصفته  :االب /اجلود

طالبا تسجيلها كسجالت املواليد //////فمن له اعرتاض يتقدم كه هلذه الوزارة .

وزارة العدل

القرارات الصادرة من جلنة دعاوى النسب وتصحيح
االمساء جبلسة 2016/4/5
أصدرت اللجنة جبلستها رقم ()2016/19املنعقدة
كتاريخ  2016/4/5القرارات التالية:

-1يف الطلب رقم ( )2016/266تصحيح اسـم الطالبـة من/اكتسـام
موســى مصــطفى يعقــوب ومن/اكتســام موســى مصــطفى يعقــوب عــوده
إىل/اكتسـام موســى مصـطفى عــوده وذلـك يف شــهادة ميالدهـا وكطاقتهــا
املدنية استناداً إىل جواز سفرها األردين .

املولودة /كتاريخ 2014/9/2 :
والدة خارجيه –امريكا-ج 290041900695

 -2يف الطلــب رقــم ( )2016/355تعــديل اســم الطالبــة من/لينــه
مجيل نوري مجيل إىل/لينه مجيل نوري حلمي وذلك يف شهادة ميالدها
وكطاقتها املدنية استناداً إىل جواز سفرها العراقي .
 -3يف الطل ــب رقـ ـم ( )2016/229تع ــديل اس ــم الطالب ــة من/هال ــه
ســعود صــاحل أمحــد ومن/هالــه ســعدو صــاحل جــادهللا إىل/هالــه ســعدو
صاحل أمحـد حممـود جـادهللا وذلـك يف شـهادة ميالدهـا وكطاقتهـا املدنيـة
وعقد الزواج رقم ( )1735املـؤرخ  2005/7/19اسـتناداً إىل جـواز
سفرها اللبناين .
 -4يف الطلــب رقــم ( )2015/1275تعــديل اســم الطالبــة من/مــىن
اســد هللا فــتح هللا نصــرهللا إىل/مــىن اســداله دار علــي وذلــك يف شــهادة
ميالده ـ ـ ــا وكطاقته ـ ـ ــا املدني ـ ـ ــة وعق ـ ـ ــد ال ـ ـ ــزواج رق ـ ـ ــم ( )449امل ـ ـ ــؤرخ

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
 2006/10/9وعقد الزواج رقم ( )69املؤرخ  2014/2/9وإشهاد
الطـ ــالق رقـ ــم ( )71املـ ــؤرخ  2008/2/17وشـ ــهادة مـ ــيالد االكنـ ــة
(رحيانه) استناداً إىل جواز سفرها اإليراين .
 -5يف الطلــب رقــم ( )2016/368تعــديل اســم الطالــب من/كوســي
ريدي رافيو يب مالو كارجوان إىل/اايوار ريدى ليككاال وذلك يف كطاقته
املدنية استناداً إىل جواز سفره اهلندي.
 -6يف الطلــب رقــم ( )2016/238تعــديل اســم الطالــب من/حممــد
علـي احملمـود إىل/حممــد علـي احلريـري وذلــك يف كطاقتـه املدنيـة اســتناداً
إىل جواز سفره السوري .
 -7يف الطل ــب رقـ ــم ( )2016/215تعـــديل اسـ ــم الوالـــدة املتوفـ ــاة
للطالبة/فاطمــه علــى معجــب املطــريي من/نــوره غــويزي محــد إىل نــوره
غويزي محد املطريي وذلك يف شهادة ميالد الطالبة استناداً إىل شهادة
جنسية والدهتا الكويتية.
 -8يف الطلــب رقــم ( )2016/275تعــديل اســم الطالــب من/امحيــد
نورالــدين يــونس إىل/امحيــد نورالــدين يــونس حممــد و ذلــك يف كطاقتــه
املدنية استناداً إىل جواز سفره املصري .
 -9يف الطلب رقم ( ) 2016/1176تعديل اسم اكن الطالب/سيد
مســعود ســيد علــى رئيســي من/زيــن العاكــدين ســيد مســعود ســيد علــي
رئيســي إىل/ســيد زيــن العاكــدين ســيد مســعود رئيســي وذلــك يف شــهادة
ميالده وكطاقته املدنية استناداً إىل جواز سفره اإليراين .
 -10يف الطل ـ ـ ــب رق ـ ـ ــم ( )2015/2055تع ـ ـ ــديل اس ـ ـ ــم الطال ـ ـ ــب
من/وارمخــني اير اير شــاه إىل/لعــل كــل مــري قاســم كــل وذلــك يف كطاقتــه
املدنية استناداً إىل جواز سفره األفغاين .
 -11يف الطل ـ ـ ــب رق ـ ـ ــم ( )2016/252تص ـ ـ ــحيح اس ـ ـ ــم الطال ـ ـ ــب
من/عب ـ ــدالفتاح حمم ـ ــود س ـ ــليم غ ـ ــازي إىل/عب ـ ــدالفتاح حمم ـ ــود س ـ ــليم
(ح ـ ــاج عل ـ ــي) وذل ـ ــك يف كطاقت ـ ــه املدني ـ ــة اس ـ ــتنادا إىل ج ـ ــواز س ـ ــفره
األردين .
 -12يف الطلـ ـ ــب رقـ ـ ــم ( )2015/1881تصـ ـ ــحيح اسـ ـ ــم الطالبـ ـ ــة
من /ه ــديل عب ــد العظ ــيم زي ــدان ني ــان ومن/ه ــديل عب ــدالعظيم زي ــدان
وم ـ ــن /ه ـ ــديل عب ـ ــدالعظيم زي ـ ــدان نيس ـ ــان إىل/ه ـ ــديل عب ـ ــد العظ ـ ــيم
زي ـ ـ ــدان الكري ـ ـ ــزي وذل ـ ـ ــك يف ش ـ ـ ــهادة ميالده ـ ـ ــا وكطاقته ـ ـ ــا املدني ـ ـ ــة
استناداً إىل جواز سفرها العراقي.
 -13يف الطل ـ ـ ــب رق ـ ـ ــم ( )2015/2102تع ـ ـ ــديل اس ـ ـ ــم الطالب ـ ـ ــة
من/حي ــات خـ ــان ابدش ــاه ك ــل إىل/حي ــات خـ ــان امح ــد زى وذلـ ــك يف
كطاقته املدنية استناداً إىل جواز سفره األفغاين .
 -14يف الطلب رقم ( )2014/536تعديل اسـم الطالـب من/صـقر
سالم حممد منيع إىل/صقر سالم حممد العنزي وذلك يف شهادة ميالده
استناداً إىل جواز سفره الكندي .
 -15يف الطل ـ ـ ــب رق ـ ـ ــم ( )2015/1683تع ـ ـ ــديل اس ـ ـ ــم الطالب ـ ـ ــة
من/عزيزه سلطان عشوان هيف ومن/عزيزه سلطان عشـوان إىل/عزيـزه
ســلطان عش ــوان النبهــان وذل ــك يف كطاقته ــا املدنيــة وإش ــهاد الط ــالق
رقـ ــم( )240املـ ــؤرخ يف  1991/10/14ورخصـ ــه قيادهتـ ــا وشـ ــهادة
مــيالد األوالد(زينــب  ،فاطمــه  ،آمنــه) ومســت رج طبــق االصــل منهــا
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وكذلك تعديل امساء أوالدها من/زينب حممد نعيس رمـيض ومن/زينـب
حممــد نعــاس رمــيض ومن/زينــب حممــد نعــيس الشــمري إىل/زينــب حممــد
نعــاس زكيــد وذلــك يف شــهادة ميالدهــا ومســت رج طبــق االصــل منهــا
وكطاقتهــا املدنيــة ورخصــه القيــادة وشــهادهتا الدراســية ومن/امنــه حممــد
نعــيس رمــيض ومن/آمنــه حممــد نعــيس رمــيض الشــمري إىل/امنــه حممــد
نعــاس زكيــد وذلــك يف شــهادة ميالدهــا ومســت رج طبــق االصــل منهــا
وكطاقته ــا املدني ــة ورخص ــه القي ــادة وش ــهادهتا الدراس ــية وعق ــد ال ــزواج
رق ـ ــم( )140امل ـ ــؤرخ يف  2010/12/22وش ـ ــهاديت م ـ ــيالد أوالده ـ ــا
(فضــيله  ،حممــد) ومن/فاطمــه حممــد نعــيس رمــيض ومن/فاطمــه حممــد
نعــيس رمــيض الشــمري إىل/فاطمــه حممــد نعــاس زكيــد وذلــك يف شــهادة
ميالدها ومست رج طبق االصل منها وكطاقتها املدنيـة ورخصـه القيـادة
وشهادهتا الدراسية استناداً إىل جوازات سفرهم العراقية .
 -16يف الطلــب رقــم ( )2016/437تعــديل اســم الطالبــة من/هبــه
امحــد عبــد الــرمحن عبــد العزيــز إىل/هبــه امحــد عبــد الــرمحن اكــو ســفاقه
وذلـ ــك يف كطاقتهـ ــا املدنيـ ــة وشـ ــهاديت مـ ــيالد اكنتيها(سـ ــاره  ،س ـ ـريينا)
استناداً إىل جواز سفرها األردين .
 -17يف الطلــب رقــم ( )2016/232تعــديل اســم الطالــب من/كــدر
انصــر عبــدهللا فتحــى ص ـ ى ومن/كــدر انصــر عبــدهللا فتحــى إىل/كــدر
انصر عبدهللا العنزي وذلك يف كطاقتـه املدنيـة وشـهادة مـيالده اسـتناداً
إىل جواز سفره األردين .
-18يف الطل ـ ـ ـ ــب رق ـ ـ ـ ــم ( )2016/204تع ـ ـ ـ ــديل اس ـ ـ ـ ــم الطال ـ ـ ـ ــب
من/امحـ ـ ــد جماهـ ـ ــد حممـ ـ ــود عيسـ ـ ــي إىل/امحـ ـ ــد جماهـ ـ ــد حممـ ـ ــود قنـ ـ ــع
وتع ـ ــديل اس ـ ــم ش ـ ــقيقته من/م ـ ــي جماه ـ ــد حمم ـ ــود عب ـ ــدالقادر إىل/م ـ ــي
جماهـ ـ ـ ــد حممـ ـ ـ ــود قنـ ـ ـ ــع وذلـ ـ ـ ــك يف كطاقتيهمـ ـ ـ ــا املدنيـ ـ ـ ــة اسـ ـ ـ ــتناداً إىل
جوازي سفرمها األردين.
 -19يف الطلب رقم ( )2015/1878تعديل اسم الطالب من/لؤي
داود حممــد رشــيد إىل/لــؤي داود حممــد غنــامي وذلــك يف شــهادة مــيالده
وعق ــد ال ــزواج رق ــم ( )848امل ــؤرخ  2013/5/2اس ــتناداً إىل ج ــواز
سفره األردين .
-20يف الطل ـ ـ ـ ــب رقـ ـ ـ ـ ــم ( )2016/175تع ـ ـ ـ ــديل اسـ ـ ـ ـ ــم الطالبــ ـ ـ ــة
من/موضـ ــى ف ـ ـراج مزيـ ــد عبـ ــود مغـ ــريق ومن/موضـ ــى ف ـ ـراج كـ ــن مزيـ ــد
كـ ـ ــن عبـ ـ ــود مغـ ـ ــريق العصـ ـ ــيمي إىل/موضـ ـ ــى ف ـ ـ ـراج مزيـ ـ ــد العصـ ـ ــيمي
وذل ـ ـ ــك يف كطاقته ـ ـ ــا املدني ـ ـ ــة وعق ـ ـ ــد ال ـ ـ ــزواج رق ـ ـ ــم( )276امل ـ ـ ــؤرخ
 2001/5/26وش ـ ـ ـ ـ ـ ــهادات م ـ ـ ـ ـ ـ ــيالد اكنائه ـ ـ ـ ـ ـ ــا (امس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء  ،دالل ،
شي ه  ،هايل) استناداً إىل جواز سفرها السعودي .
 -21يف الطل ـ ـ ــب رق ـ ـ ــم ( )2014/2166تع ـ ـ ــديل اس ـ ـ ــم الطال ـ ـ ــب
من/خالـــد متعـــب شـــداد املطـ ــريي ومن/خال ــد متع ــب ش ـ ـرار املطـ ــريي
ومن/خال ــد متع ــب املط ــريي إىل/خال ــد كني ــه ش ــداد املط ــريي وذل ــك يف
كياانته لدى وزارة الدفاع ولدى املؤسسة العامـة للتأمينـات االجتماعيـة
استناداً إىل جواز سفره السعودي .
 -22يف الطلب رقم ( )2016/258تعـديل اسـم اكـن الطالـب/علي
وهدان علي امحد اخلميسي من/خالد علي وهدان علي امحد اخلميس
ومن/خالــد علــي وهــدان امحــد اخلمــيس إيل/خالــد علــى وهــدان علــى
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أمحــد اخلميســي وذلــك يف شــهادة مــيالده وكياانتــه لــدى اهليئــة العامــة
للمعلومات املدنية استناداً إىل جواز سفره املصري .
 -23يف الطلـب رقــم ( )2016/374تعـديل اســم الطالبـة من/امســاء
عبــدالرزاق اكــو العــال الشــريف إىل/امســاء عبــد ال ـرازق اكــو العــال ف ـراج
وذلك يف كطاقتها املدنية استناداً إىل جواز سفرها املصري.
 -24يف الطلــب رقــم ( )2016/29تصــحيح اســم الطالبــة من/مــىن
اجلبــان ومن/مــىن عــدانن حممــد فهمــي اجلبــان إىل/مــىن ســاكو وذلــك يف
شهادة ميالدها وكطاقتها املدنية استناداً إىل جواز سفرها الروماين .
 -25يف الطلب رقم ( )2016/333تعديل اسـم الطالـب من/امحـد
حممد عبد الرضا خلف إىل/أمحد حممد عبد الرضـا السـلمان وذلـك يف
كطاقته املدنية استناداً إىل جواز سفره العراقي.
 -26يف الطلــب رقــم ( )2015/268تعــديل اســم الطالبــة من/انــوار
علــي جبــار علــوان ديــوان ومن/انــوار علــي جبــار علــوان إىل/انــوار علــي
جب ــار البوس ــليمي وذل ــك يف كطاقته ــا املدني ــة وش ــهاده ميالده ــا وعق ــد
الزواج رقم( )670املؤرخ يف  2004/3/29وشهادات مـيالد اكنائهـا
(ميس  ،علي  ،زينب) استناداً إىل جواز سفرها العراقي.
 -27يف الطلب رقم ( )2015/1772تعديل اسم الطالب من/رضا
حممد حسني حيدر أمحدى إىل/رضا حممد حسني امحدي شـاكور اابدى
وذل ــك يف كطاقت ــه املدني ــة وش ــهادة م ــيالده اس ــتناداً إىل ج ــواز س ــفره
اإليراين .
 -28يف الطل ـ ـ ــب رق ـ ـ ــم ( )2015/1850تع ـ ـ ــديل اس ـ ـ ــم الطال ـ ـ ــب
من/فادي منذر اكراهيم حممـد إىل/فـادي منـذر اكـراهيم االخـرس وذلـك
يف عقد الزواج رقـم ()345املـؤرخ  2013/3/4وكـذلك تعـديل اسـم
اكنتــه مــن/اناي فــادي منــذر حممــد ومــن/اناي فــادي منــذر اك ـراهيم حممــد
إىل/اناي فادي منذر االخرس وذلك يف شهادة ميالدها وكطاقتها املدنية
استناداً إىل جوازات سفرهم األردنية.
 -29يف الطلب رقم ( )2016/197تعديل اسم الطالب من/ضـياء
ك ــاظم عب ــدالوهاب إىل/ضـ ــياء كـ ــاظم عبـــدالوهاب اجملـــداد وذلـ ــك يف
كطاقته املدنية وعقد الزواج رقم ( )131املؤرخ  1986/3/3وكذلك
تعــديل امس ــاء أوالده من/فاطم ــه ض ــياء ك ــاظم عب ــدالوهاب إىل/فاطم ــه
ضياء كاظم اجملداد ومن/حممد ضياء كاظم عبدالوهاب إىل/حممد ضياء
ك ــاظم اجمل ــداد وم ــن/داوود ض ــياء ك ــاظم عب ــدالوهاب إىل/داود ض ــياء
كاظم اجملداد ومن/كتول ضياء كاظم عبدالوهاب إىل/كتول ضياء كـاظم
اجملــداد ومن/مهــدي ضــياء كــاظم عبــدالوهاب إىل/مهــدي ضــياء كــاظم
اجمل ــداد وذل ــك يف ش ــهادات م ــيالدهم وكط ــاقتهم املدني ــة اس ــتناداً إىل
جوازات سفرهم العراقية .
 -30يف الطلـ ـ ـ ــب رقـ ـ ـ ــم ( )2016/427تعـ ـ ـ ــديل اسـ ـ ـ ــم الطالـ ـ ـ ــب
من/اواليك ــودى كوش ــو كوجن ــو حمم ــد س ــالم إىل/عبدالس ــالم اوالك ــود
وذلك يف كطاقته املدنية استناداً إىل جواز سفره اهلندي .
رئيس جلنة دعاوى النسب وتصحيح االمساء

91

األحد  10رجب  1437هـ 2016/4/ 17 -م

القرارات الصادرة من جلنة دعاوى النسب وتصحيح
االمساء جبلسة 2016/4/6

أصدرت اللجنة جبلستها رقم ()2016/20املنعقدة كتاريخ
 2016/4/6القرارات التالية :
 -1يف الطلب رقم ( )2015/2123تصحيح اسم الطالب
من/حيىي الشحات حممـد عياد إىل/حيىي حممـد حممـد حممـد عياد
وذلك يف كطاقته املدنية ورخصة القيادة استناداً إىل جواز سفره
املصري .
 -2يف الطلب رقم ( )2015/ 1727تعديل اسم الطالبة
من/مرمي حممـد علي إىل/مرمي شنان سالم اليعركية وذلك يف كطاقتها
املدنية وشهادات ميالد األكناء (هنادي  ،حياه  ،ندى  ،سلطان ،
حسني  ،مىن  ،أمحد  ،عبدهللا) استناداً إىل جواز سفرها العماين .
 -3يف الطلب رقم ( )2015/1952تعديل اسم الطالبة
من/امساء خميلف ركيع الظفريي إىل/امساء خملف ركيع الظفريي
وذلك يف كطاقتها املدنية استناداً إىل جواز سفرها السعودي.
 -4يف الطلب رقم ( )2015/2119تعديل اسم الطالبة
من/فريده عبدهللا علي سبهري ومن/كرى عبدهللا سبهرى قهفرخى
ومن/كرى عبدهللا سبهوى قهفرخى ومن/كرى عبدهللا سبهرى
إىل/فريده عبدهللا سبهري قهفرخي وذلك يف شهادة ميالدها
وكطاقتها املدنية واشهاد الطالق رقم ( )59املؤرخ
 2012/2/12ورخصة القيادة وشهادات ميالد األكناء ( آمنه ،
أمينه  ،محيده  ،عبدالرحيم ) استناداً إىل جواز سفرها اإليراين.
 -5يف الطلب رقم ( )2015/1843تصحيح اسم الطالبة
من/مرمي يوسف مطر ثويبت كرجس إىل/مرمي يوسف مطر العنزي
وذلك يف شهادة ميالدها استناداً إىل شهادة جنسيتها الكويتية .
 -6يف الطلب رقم ( )2016/271تصحيح اسم الطالبة
من/هدى رمضان عبدهللا إىل/هدى رمضان عبدهللا كاظم وذلك
يف شهادة امليالد وعقد الزواج رقم ( )72املؤرخ 1994/4/3
استناداً إىل شهادة جنسيتها الكويتية .
 -7يف الطلب رقم ( )2016/345تصحيح اسم الطالب
من/عبدالوهاب جزا عياده مفظي الصليلي إىل/عبدالوهاب جزا
عياده جزا مفضي الصليلي الشمري وذلك يف شهادة ميالده
استناداً إىل شهادة جنسيته الكويتية.
 -8يف الطلب رقم ( )2015/1228تصحيح اسم الطالب
من/صالح ايسني أمحد الوايل إىل/صالح ايسني أمحد الوائل وذلك
يف شهادة ميالده استناداً إىل شهادة جنسيته الكويتية .
 -9يف الطلب رقم ( ) 2015/1389تصحيح اسم الطالب من/مجال
امحد عبداهلادي علي إىل/مجال أمحد عبداهلادي الصقران وذلك يف
شهادة ميالده استناداً إىل شهادة جنسيته الكويتية .
 -10يف الطلب رقم ( )2015/626تصحيح اسم الطالبة
من/سهام امساعيل سعيد إىل/سهام امساعيل سعيد فرحان وذلك يف
شهادة ميالدها استناداً إىل شهادة جنسيتها الكويتية .
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 -11يف الطلب رقم ( )2015/1202تعديل اسم الطالبة
من/عفراء مفرج جمري إىل/انضاء دسم مشعي السبيعي وذلك يف
كياانهتا لدى اهليئة العامة للمعلومات املدنية استناداً إىل جواز
سفرها السعودي .
 -12يف الطلب رقم ( )2016/192تعديل اسم الطالب
من/فيض هللا كرميي فرزند حممـد نظر إىل/فضل هللا كرميي وذلك يف
كطاقته املدنية استناداً إىل جواز سفره األفغاين .
 -13يف الطلب رقم ( )2016/358تعديل اسم الطالب
من/صالح نسيم يونس إىل/صالح نسيم يونس ساملان وذلك
يف كطاقته املدنية استناداً إىل جواز سفره املصري .
 -14يف الطلب رقم ( )2015/1235تعديل اسم الطالبة
من/جنال جزاء ملفي عواد ومن/جنالء جزاء ملفي عواد ومن/جنالء
جزا ملفي عواد إىل/اجلازي جزاء ملفي املطريي وذلك يف شهادة
ميالدها وعقد الزواج رقم ( )93املؤرخ 1993/3/17
وشهادات ميالد األكناء (مطلق  ،أصايل  ،فجر  ،نواف  ،تركي ،
اندر) استناداً إىل جواز سفرها السعودي .
 -15يف الطلب رقم ( )2011/2402تصحيح اسم الطالبة
من/آالء قاسم حممـد العبوسى إىل/االء قاسم حممـد علوان وذلك
يف شهادة ميالد اكنتها (رمياس) ووثيقة التصادق على زواج رقم
( )143املؤرخة  2008/3/3استناداً إىل شهادة جنسيتها
الكويتية .
 -16يف الطلب رقم ( )2016/50تصحيح اسم الطالبة
من/حنان هاشم كاظم الشرب إىل/حنان هاشم كاظم شرب وذلك يف
عقد الزواج رقم ( )137املؤرخ  2007/12/27وشهادات
ميالد اكنائها (فاطمه  ،زينب  ،صاحل) استناداً إىل شهادة
جنسيتها الكويتية.
 -17يف الطلب رقم ( )2016/273تعديل اسم الطالبة
من/امسهان جرب كريك غامن إىل /امسهان جرب كريك العنرتي وذلك
يف كطاقتها املدنية وشهادة ميالدها وشهادات ميالد اكنائها (غالية
 ،عالية  ،ماجدة) استناداً إىل جواز سفرها السعودي .
 -18يف الطلب رقم ( )2015/1894تعديل اسم الطالب
من/جريس ملعى جربه إىل/جريس ملعي جربه كطرس وذلك يف
كطاقته املدنية استناداً إىل جواز سفره املصري .
 -19يف الطلب رقم ( )2016/159تعديل اسم الطالبة من/عايض
مزيد انجي ومن/عايض مزيد انجي املطريي إىل/عايض مزيد مزيد
املطريي وتعديل اسم زوجته من/عشبه اليف مصلح ومن/عشبه اليف
إىل/عشبه اليف مصلح الدحياين املطريي وذلك يف وثيقة التصادق على
زواج رقم ( )332املؤرخة  1985/4/1ويف شهادات ميالد األكناء
(دالل  ،مشعل  ،حنان  ،نوال  ،حممـد  ،منال  ،عمر  ،مناير  ،رميه)
وكياانت الطالب لدى وزارة الدفاع وتعديل اسم اكن الطالب من/انصر
عايض مزيد انجي املطريي ومن/انصر عايض مزيد انجي إىل /انصر
عايض مزيد املطريي وذلك يف كياانته لدى اهليئة العامة للمعلومات
املدنية وشهاداته الدراسية الصادرة من وزارة الرتكية ويف رخصة القيادة
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استناداً إىل شهادات السفارة السعودية املرفقة ابلطلب واملؤرخة
 2016/3/31 ، 2016/2/2 ، 2016/1/25وجوازي سفر
الطالب وزوجته السعودي .
 -20يف الطلب رقم ( )2016/184تعديل اسم الطالب
من/احلاج موسى أمحد موسى سلعوس إىل/موسى امحد موسى
سلعوس وذلك يف شهادة ميالده استناداً إىل جواز سفره األردين
 -21يف الطلب رقم ( )2016/77تعديل اسم الطالبة من/اميان
عبدالفتاح حممود عبدالفتاح إىل/اميان عبدالفتاح حممود سليمان
وذلك يف كطاقتها املدنية وشهادة ميالدها ووثيقة التصادق على
زواج رقم ( )60املؤرخة  2014/3/9وشهادة ميالد اكنتها
(نوف) استناداً إىل جواز سفرها األردين .
 -22يف الطلب رقم ( )2016/438تعديل اسم الطالبة من/ابن
حممـد هاشم إىل/ابن حممـد هاشم اخلالدي وذلك يف كطاقتها املدنية
استناداً إىل جواز سفرها العراقي .
 -23يف الطلب رقم ( )2016/384تعديل اسم والدة الطالبة
"املتوفية " /امساء حممود راغب سليم من/كدريه خليل حممـد واتج
إىل /كدريه خليل حممـد وشاح وذلك يف شهادة ميالد الطالبة
استناداً إىل شهادة القنصلية املصرية ابلكويت رقم ( )73املؤرخة
. 2016/2/24
 -24يف الطلب رقم ( )2016/295تعديل اسم الطالب
من/سعود جواد علي نعمه إىل/سعود جواد علي وتعديل امساء
أكنائه من/رمي سعود جواد علي نعمه إىل/رمي سعود جواد ومن/دانه
سعود جواد علي العنزي إىل /دانه سعود جواد ومن/فرح سعود
جواد علي العنزي إىل/فرح سعود جواد ومن /علي سعود جواد
علي العنزي إىل/علي سعود جواد ومن/عبدالعزيز سعود جواد
علي العنزي إىل/عبدالعزيز سعود جواد وذلك يف شهادات
ميالدهم استناداً إىل جوازات سفر الطالب وأكنائه العراقية.
 -25يف الطلب رقم ( )2016/361تعديل اسم الطالبة
من/لودومريا اجنيال راجنيل إىل/لودومريا أجنيال كوالكو وذلك يف
كطاقتها املدنية استناداً إىل جواز سفرها الربتغايل .
 -26يف الطلب رقم ( )2015/1757تعديل اسم الطالبة
من/ذايب عطيه عبيد عجيل إىل /دايب العجيل وتعديل اسم
زوجته من/سعاد زكن عوده الثويين ومن/سعاد زكن عوده الثويين
الشمري إىل/سعاد الثويين وذلك يف شهاديت ميالدمها وعقد
الزواج رقم ( )131املؤرخ  1988/1/12استناداً إىل جوازي
سفرمها النمساوي .
 -27يف الطلب رقم ( )2016/166تعديل اسم الطالبة
من/االما موداكوثوال إىل/عايشه شيخ وذلك يف كطاقتها املدنية
وشهادة ميالد إكنتها (شيخ هاجرا) إستنناداً إىل جواز سفرها
اهلندي .
 -28يف الطلب رقم ( )2015/202تعديل اسم الطالبة
من/ليتيسيا رودرجيوس روكي ليجور ومن/ليتيسيا روكى الكورالد
ريكى إىل /ليتيسيا روكى ليجور رودرجيوس وذلك يف كطاقتها
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املدنية وشهادة ميالدها وتعديل اسم والدة الطالبة من/آال كورن
الدوكس إىل/اان كالودينا رودرجيوس وذلك يف شهادة ميالد
الطالبة استناداً إىل جوازي سفر الطالبة ووالدهتا اهلندي .
 -29يف الطلب رقم ( )2016/395تغيري االسم األول
للطالبة/ساره عبدهللا عبيدهللا العتييب من/ساره إىل/رواسي وذلك
يف مجيع األوراق الرمسية.
 -30يف الطلــب رقــم (  ) 2016/565تصــحيح اســم الطالبــة /
دنيــا يوســف خالــد امل لــد املطــريي وذلــك حبــذف لقــب (املطــريي)
ليصــبح امسهــا كــامال  /دنيــا يوســف خالــد امل لــد وذلــك يف مجيــع
االوراق الرمسية هلا وألوالدهـا أسـوة كشـقيقها  /أمحـد يوسـف خالـد
امل لد .
رئيس جلنة دعاوى النسب وتصحيح االمساء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـركة ألفا كاكيتال العقارية

شـركـة مسـامهة كويتية مقفلة (ش .م .ك .م)
عقـد التأسيـس

إنه يف يوم األحد املوافق2016/3/13:م لدي أان/أميمة عبد العزيز مصطفى
املوثقة ابإلدارة.

حض ــر:
أوالً  :ســعود أمحــد عبــد هللا العوضــي  /كــوييت اجلنســية وحيمــل كطاقــة
طرف أول
مدنية رقم ( )286012801581ـ
اثنيا :امحـد اكـراهيم عبـد العزيـز القعـود  /كـوييت اجلنسـية وحيمـل كطاقـة
طرف اثن
مدنية رقم ()282031600269
اثلثا :جمدي حممود مجيـل فـانوس  /أردين اجلنسـية وحيمـل كطاقـة مدنيـة
طرف اثلث
رقم (. )277052400307
راكعا :دولت وليد محدي سالمة  /أردنية اجلنسية وحتمـل كطاقـة مدنيـة
طرف راكع
رقم ( )280081205225ـ
خامسا :يزن جمدي حممود فانوس  /أردين اجلنسية وحيمل كطاقة مدنيـة
طرف خامس كصفته
رقم ( )306111100794ـ
قاصر ويوقع عنه والده الطرف الثالث كصفته ولياً طبيعياً عليه .
يقر املؤسسون أبهليتهم القانونية لتأسيس شركة مسـامهة كويتيـة مقفلـة
(ش.م.ك.م) فيمــا كي ــنهم والتـ ـزامهم ابلقواع ــد املق ــررة لتأسيس ــها طبقـ ـاً
ألحكــام قــانون الش ـركات رقــم  25لســنة  2012وتعديالتــه والئحتــه
التنفيذية.
كما يقرون أيضا ابلتزامهم ككافة القواعد املقررة لتأسيس الشركة وفقاً
ألحكام املواد اآلتية:
مـادة ()1
يعترب التمهيد الساكق جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد.
مـادة ()2
يقر املؤسسون أبن الشركة سست طبقاً ألحكام املرسوم كقانون
الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالته والئحته التنفيذية وأحكام
هذا العقد.
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وتتمتع الشركة ابلش صية االعتبارية اعتبارا من اتريخ الشهر.
وال جيوز هلا مزاولة نشاطها إال من اتريخ الشهر وموافقة كافـة اجلهـات
الرقاكية على مزاولتها للنشاط.
مـادة ()3
اسم الشركة  :ألفا كاكيتال وعنواهنا التجاري الكويت (شركة مسامهة
كويتية مقفلة (ش.م.ك.م) شركة عقارية.
مـادة ()4
يقر مركز الشركة الرئيس يف دولة الكويت وموطنها الكويت وجيوز
للشركاء نقل املركز الرئيسي إىل أي جهة أخرى داخل دولة الكويت،
وفتح فروع ووكاالت للشركة داخل وخارج دولة الكويت ويعترب مقر
الشركة هو املوطن القانوين هلا الذي يعتد كه يف توجيه املراسالت
واإلعالانت القضائية إليها وتثبت كياانته يف السجل التجاري ،وال يعتد
كتغيري هذا املقر إال كعد قيده يف السجل التجاري.
مـادة ()5
مدة الشركة غري حمددة تبدأ من اتريخ الشهر.
مـادة ()6
مع عدم االخالل أبحكام املرسوم كقانون الشـركات رقـم 2012/25
إبص ــدار ق ــانون الش ــركات – وتعديالت ــه – والئحت ــه التنفيذي ــة ،فـ ــإن
األغراض اليت أسست من أجلها هي:
 /1متلــك وكيــع وش ـراء العقــارات واألراضــي وتطويرهــا حلســاب لشــركة
داخـل دولـة الكويـت وخارجهـا وكـذلك إدارة أمـالك الغـري ،وكـل ذلـك
مبا ال خيالف األحكام املنصوص عليها يف القـوانني القائمـة ومـا حظرتـه
مــن االجتــار يف قســائم الســكن اخلــاص علــى النحــو الــذي نصــت عليــه
هذه القوانني .
 /2متلــك وكيــع وش ـراء أســهم وســندات الشــركات العقاريــة حلســاب
الشركة فقط يف الكويت ويف اخلارج .
 /3إعداد الدراسـات وتقـدمي االستشـارات يف اجملـاالت العقاريـة ككافـة
أنواعهــا علــى أن تتــوافر الشــروط املطلوكــة يف مــن ي ـزاول تقــدمي هــذه
اخلدمة .
 /4متلك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية واملرافق السياحية واجيارها
واستئجارها .
 / 5القيام أبعمال الصيانة املتعلقة ابملبـاين والعقـارات اململوكـة للشـركة
وللغري مبا يف ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ األعمال املدنية وامليكانيكيـة
والكهرابئيــة واملصــاعد وأعمــال تكييــف اهلــواء مبــا يكفــل احملافظــة علــى
املباين وسالمتها .
 /6إدارة وتش ـ ــغيل واس ـ ــتثمار واجي ـ ــار واس ـ ــتئجار الفن ـ ــادق والن ـ ــوادي
وامل ـ ــوتيالت وكي ـ ــوت الض ـ ــيافة واالسـ ـ ـرتاحات واملتنزه ـ ــات واحل ـ ــدائق
واملعـ ــارض واملطـ ــاعم والكـ ــافرتايت واجملمعـ ــات السـ ــكنية واملنتجعـ ــات
السـياحية والصـحية واملشـروعات الرتوحييــة والرايضـية واحملـالت وذلــك
علــى خمتلــف الــدرجات واملســتوايت شــامال مجيــع اخلــدمات األصــلية
واملساعدة واملرافق امللحقة هبا وغريها من اخلدمات الالزمة هلا.
 /7تنظــيم املعــارض العقاريــة اخلاصــة مبشــاريع الشــركة العقاريــة وذلــك
حسب األنظمة املعمول هبا يف الوزارة .

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
 /8إقامة املزادات العقارية وذلك حسب األنظمة املعمول هبا يف الوزارة
 /9متلك األسواق التجارية واجملمعات السكنية .
األغراض الفرعية :
 /10اس ــتغالل الفـ ــوائض املاليـــة املتـ ــوافرة لـ ــدى الشـ ــركة عـ ــن طريـ ــق
استثمارها يف حمافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات مت صصة.
 /11املس ــامهة املباش ــرة لوض ــع البني ــة األساس ــية للمن ــاطق واملش ــاريع
الس ـ ــكنية والتجاري ـ ــة والص ـ ــناعة كنظ ـ ــام البن ـ ــاء والتش ـ ــغيل والتحوي ـ ــل
( ) BOTوإدارة املرافق العقارية كنظام .BOT
مـادة ()7
تبدأ السنة املاليـة للشـركة مـن أول ينـاير وتنتهـي يف آخـر  31ديسـمرب
مــن كــل عــام .ويســتثىن مــن ذلــك الســنة املاليــة األوىل فتبــدأ مــن اتريــخ
قيــد الشــركة يف الســجل التجــاري وتنتهــي يف  31ديســمرب مــن الســنة
املالية التالية.
مـادة ()8
ح ــدد رأس امل ــال املص ــرح ك ــه مببل ــغ  10,000د.ك (عش ــرة آالف
دينار كوييت ال غري).
ورأس املال املصدر مببلـغ وقـدره 10,000د.ك (عشـرة آالف دينـار
كوييت ال غري).
ورأس املــال املــدفوع مببلــغ 10,000د.ك (وهــو عشــرة آالف دينــار
كوييت ال غري).
ويتكــون رأس مــال الشــركة املصــدر مــن أســهم نقديــه وحصــص عينيــة
موزعة على النحو اآليت:
مبل ــغ 10,000د.ك (عش ــرة آالف دين ــار ك ــوييت ) نق ــدا مت س ــدادها
مبعرفة البنك األهلي املتحد.
مـادة ()9
اكتتب املؤسسون املوقعون على هذا العقد يف كامل رأس مال الشـركة
على الوجه اآليت:
م اسم املساهم عدد األسهم

 /1سعود امحد العوضي 30,000

نوع األسهم

 /2امحد اكراهيم القعود 30,000
 /3جمدي حممود فانوس 30,000
5,000
 /4دولت وليد سالمة
5,000
 /5يزن جمدي فانوس

نقدية

نقدية
نقدية
نقدية
نقدية

قيمتها ابلدينار الكوييت
3000د.ك

 3000د.ك
3000د.ك
500د.ك
500د.ك

10,000د.ك
100,00 0سهم
اجملم ـ ـ ـ ــوع
ويقــر املؤسســون أبهنــم قــاموا إبيــداع قيمــة رأس املــال النقــدي للشــركة
كنسبة  %100من قيمة رأس املـال النقـدي للشـركة كنسـبة %100
مــن قيمــة األســهم الــيت اكتتبــوا هبــا وق ـدرها ( 100,000د.ك (مائــة
ألف سهم) كل منهم كنسبة اكتتاكه لدى البنك األهلي املتحد مبوجـب
الش ــهادة الص ــادرة مـ ــن البنـ ــك املـــذكور واملؤرخـــة يف 2016/2/29
واملرفقة أبصل هذا العقد.
مـادة ()10
املصــروفات والنفقــات واألجــور والتكــاليف الــيت تلتــزم الشــركة أبدائهــا
كسبب سيسـها هـي علـى التقريـب  5000د.ك ختصـم مـن حسـاب
املصروفات العامة.

94

األحد  10رجب  1437هـ 2016/4/ 17 -م

مـادة ()11
يتعه ـ ــد املؤسس ـ ــون املوقع ـ ــون عل ـ ــى ه ـ ــذا ابلس ـ ــعي يف القي ـ ــام جبمي ـ ــع
اإلج ـراءات الالزمــة إلمتــام ســيس الشــركة ويلتزمــون ابســتبعاد وإلغــاء
طلبـات االكتتـاب الومهيـة واملكــررة واختـاذ اإلجـراءات الالزمـة لتحقيــق
ذلــك ،وهلــذا الغــرض وكلــوا عــنهم الســيد  /جمــدي حممــود فــانوس يف
اخت ــاذ اإلجـ ـراءات القانوني ــة واس ــتيفاء املس ــتندات الالزم ــة يف إدخ ــال
التعــديالت الــيت تــري اجلهــات الرمسيــة ضــرورة إدخاهلــا يف العقــد أو يف
النظام األساسي املرافق له.
وعلى املؤسسني خالل ثالثة أشهر مـن اتريـخ االنتهـاء مـن االكتتـاب وقبـل
اجتمـاع اجلمعيـة التأسيسـية أن يقـدموا لـوزارة التجـارة والصـناعة كيـاانً كعـدد
األســهم الــيت أكتتــب فيهــا كــل مؤســس وكقيــامهم كــدفع األقســاط دفعهــا
وأمسائهم وعناوينهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته.
مـادة ()12
يسأل مؤسسو الشركة ابلتضامن فيما كينهم عن تعـويض الضـرر الـذي
يصيب الشركة أو مسامهيها أو الغري كسبب كطالن عقد الشركة.
مـادة ()13
حت ــرر ه ــذا العق ــد م ــن أص ــل وأرك ــع نس ــخ ك ــل نسـ ـ ة تتك ــون م ــن (
)صفحة ومرفق كه النظام األساسي للشركة املكون من أركـع نسـخ كـل
مـادة كـال شـطب
نس ة تتكون من صـفحة ويتضـمن عـدد
أو إضافة .ويـتم االحتفـاظ كنسـ ة أصـلية مـن عقـد الشـركة يف مركزهـا
الرئيسي وعلى موقعهـا اإللكـرتوين .كمـا حتفـظ نسـ ة أصـلية مـن هـذا
العقــد مبلــف الشــركة لــدى الــوزارة امل تصــة كــوزارة التجــارة والصــناعة
ولكــل مــن يرغــب يف احلصــول علــى نسـ ة مطاكقــة لألصــل أن يطلبهــا
من الشركة مقاكل رسم معني حتدده الشركة.
مـادة ()14
حـ ــرر هـ ــذا العقـ ــد كنـ ــاء علـ ــى كتـ ــاب وزارة التجـ ــارة والصـ ــناعة رقـ ــم
 2016/03604كتــاريخ  2016/3/2واملســجل كــرقم آيل كتــاريخ
2016/ /
الطرف الثالث
الطرف الثاين
الطرف األول
الطرف اخلامس كصفته
الطرف الراكع
ومبا ذكر حترر هذا العقد وكعد تالوته على احلاضرين وقعوه.
املوثقة :أميمة عبدالعزيز مصطفى

شـركة ألفا كاكيتال العقارية
شركة مسامهة كويتية مقفلة
النظام األساسي

الفصل األول يف سيس الشركة
أ -عناصر سيس الشركة
مـادة ()1
سست طبقاً ألحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام األساسي
كــني مــالكي األســهم املبينــة أحكامهــا فيمــا كعــد شــركة مســامهة كويتيــة
مقفلة تسمي شركة ألفا كاكيتال شركة مسامهة كويتية مقفلة.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
مـادة ()2
مركز الشـركة الرئيسـي وحملهـا القـانوين يف دولـة الكويـت وهـو املـوطن
الــذي يعتــد كــه يف توجيــه املراســالت واإلعــالانت القضــائية وال يعتــد
كتغيري هذا املوطن إال إذا مت قيد التغيري ابلسجل التجاري .
وجيــوز جمللــس اإلدارة أن ينشــئ هلــا فروعــا أو تــوكيالت أو مكاتــب أو
مركز عمليات أو تعيني ممثلني يف الكويت أو اخلارج.
مـادة ()3
مــدة هــذه الشــركة غــري حمــددة وتبــدأ مــن اتريــخ قيــدها يف الســجل التجــاري
ونشر احملرر الرمسي اخلاص كتأسيسها يف اجلريدة الرمسية.
مـادة ()4
مع عدم اإلخالل أبحكام قانون الشركات رقم  2012/25إبصدار
قانون الشركات – وتعديالته – والئحته التنفيذية  ،فإن األغراض
اليت أسست من أجلها هي :
 /1متلــك وكيــع وش ـراء العقــارات واألراضــي وتطويرهــا حلســاب لشــركة
داخـل دولـة الكويـت وخارجهـا وكـذلك إدارة أمـالك الغـري ،وكـل ذلـك
مبا ال خيالف األحكام املنصوص عليها يف القـوانني القائمـة ومـا حظرتـه
مــن االجتــار يف قســائم الســكن اخلــاص علــى النحــو الــذي نصــت عليــه
هذه القوانني .
 /2متلــك وكيــع وش ـراء أســهم وســندات الشــركات العقاريــة حلســاب
الشركة فقط يف الكويت ويف اخلارج .
 /3إعداد الدراسـات وتقـدمي االستشـارات يف اجملـاالت العقاريـة ككافـة
أنواعهــا علــى أن تتــوافر الشــروط املطلوكــة يف مــن ي ـزاول تقــدمي هــذه
اخلدمة .
 /4متلك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية واملرافق السياحية واجيارها
واستئجارها .
 /5القيام أبعمال الصيانة املتعلقة ابملبـاين والعقـارات اململوكـة للشـركة
وللغري مبا يف ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ األعمال املدنية وامليكانيكيـة
والكهرابئيــة واملصــاعد وأعمــال تكييــف اهلــواء مبــا يكفــل احملافظــة علــى
املباين وسالمتها .
 /6إدارة وتش ـ ـ ــغيل واس ـ ـ ــتثمار واجي ـ ـ ــار واس ـ ـ ــتئجار الفن ـ ـ ــادق والنـ ـ ـ ـوادي
واملــوتيالت وكيــوت الضــيافة واالسـرتاحات واملتنزهــات واحلــدائق واملعــارض
واملطاعم والكافرتايت واجملمعات السكنية واملنتجعات السـياحية والصـحية
واملشــروعات الرتوحييــة والرايضــية واحملــالت وذلــك علــى خمتلــف الــدرجات
واملستوايت شامال مجيع اخلدمات األصلية واملساعدة واملرافـق امللحقـة هبـا
وغريها من اخلدمات الالزمة هلا.
 /7تنظــيم املعــارض العقاريــة اخلاصــة مبشــاريع الشــركة العقاريــة وذلــك
حسب األنظمة املعمول هبا يف الوزارة .
 /8إقامة املزادات العقارية وذلك حسب األنظمة املعمول هبا يف الوزارة .
 /9متلك األسواق التجارية واجملمعات السكنية .
األغراض الفرعية :
 /10اس ــتغالل الفـ ــوائض املاليـــة املتـ ــوافرة لـ ــدى الشـ ــركة عـ ــن طريـ ــق
استثمارها يف حمافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات مت صصة.
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 /11املس ــامهة املباش ــرة لوض ــع البني ــة األساس ــية للمن ــاطق واملش ــاريع
الس ـ ــكنية والتجاري ـ ــة والص ـ ــناعة كنظ ـ ــام البن ـ ــاء والتش ـ ــغيل والتحوي ـ ــل
( ) BOTوإدارة املرافق العقارية كنظام .BOT
ويكـون للشـركة مباشــرة األعمـال السـاكق ذكرهــا يف دولـة الكويــت ويف
اخلارج كصفة أصلية أو ابلوكالة.
ب -رأس املال وطرق زايدته
مـادة ()5
ح ــدد رأس م ــال الش ــركة مببل ــغ وق ــدره 10,000د.ك (عش ــرة آالف
دينار كوييت)
ورأس املال املصدر مببلغ 10,000د.ك (عشرة آالف دينار كوييت)
ورأس املال املدفوع مببلغ 10,000د.ك وهو (عشرة آالف دينار كوييت )
مـادة ()6
اسهم الشركة امسية جيوز لغري الكـويتيني متلكهـا وفقـاً ألحكـام القـانون
والقرارات الوزارية املنظمة لذلك.
مـادة ()7
ال جيــوز زايدة رأس املــال املصــرح كــه إال إذا كانــت قيمــة األســهم األصــلية
قـد دفعــت كاملــة ،وجيــوز للجمعيــة العامــة غــري العاديــة أن تفــوض جملــس
اإلدارة يف حتديــد اتري ــخ تنفي ــذه ،عل ــى أنــه جي ــوز كقـ ـرار م ــن جمل ــس إدارة
الشركة زايدة رأس املال املصـدر يف حـدود رأس املـال املصـرح كـه علـى أن
يكـ ــون رأس املـ ــال املصـ ــدر قـ ــد مت سـ ــداده ابلكامـ ــل .وال جيـ ــوز إصـ ــدار
األسهم اجلديدة أبقل من قيمتها األمسية.
مـادة ()8
إذا كانــت قيم ــة األس ــهم األص ــلية قــد دفع ــت ابلكام ــل ،جي ــوز كقــرار
يصــدر مــن اجلمعيــة العامــة غــري العاديــة كعــد موافقــة اجلهــات الرقاكيــة
زايدة رأس مال الشركة املصرح كه وذلك كناء علـى اقـرتاح مسـبب مـن
جملــس اإلدارة وتقريــر مــن مراقــب احلســاابت يف هــذا الشــأن علــى أن
يتضمن القرار الصادر كزايدة رأس املال مقدار وطرق الزايدة.
مـادة ()9
إذا تقرر زايدة رأس مال الشركة ومل ميارس كعض املسـامهني حـق أولويـة
االكتتــاب يف أســهم زايدة رأس املــال ختصــيص األســهم غــري املكتتــب
فيهــا ملــن يرغــب يف ذلــك مــن مســامهي الشــركة ،فــإن جتــاوزت طلبــات
االكتتاب عدد األسهم املطروحة مت ختصيصها على املكتتبني كنسـبة مـا
اكتتبوا كه.
ويف مجيع األحوال اليت ال يتم االكتتاب فيها يف كامل األسهم اجلديدة
ج ــاز جملل ــس اإلدارة أن يق ــوم كت ص ــيص األس ــهم غ ــري املكتت ــب فيه ــا
ملسامهني جدد ،وتعترب األسهم اجلديدة غري املكتتب فيها ملغاة كقـوة
القانون.
مـادة ()10
جيــوز للشــركة زايدة رأس املــال عــن طريــق االكتتــاب العــام وذلــك علــى
النحو املبني ابملادة  273من قانون الشركات رقم  25لسـنة 2012
وتعديالته والئحته التنفيذية.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
االكتتاب
مـادة ()11
اكتتــب املؤسســون املوقعــون علــى عقــد التأســيس يف كامــل رأس مــال
الشركة أبسـهم يبلـغ عـددها 100,000سـهم(مائة ألـف سـهم قيمتهـا
االمسية  100فلس موزعة فيما كينهم كل كنسبة اكتتاكة املبينة يف عقـد
التأس ــيس وق ــد مت دف ــع 10,000دين ــار ك ــوييت (عش ــرة آالف دين ــار
كوييت ) من القيمة اإلمسية لألسهم اليت اكتتبوا هبا لدى البنك األهلي
املتحـ ـ ـ ــد وذلـ ـ ـ ــك مبوجـ ـ ـ ــب شـ ـ ـ ــهادة البنـ ـ ـ ــك املرفقـ ـ ـ ــة واملؤرخـ ـ ـ ــة يف
.2016/2/29
مـادة ()12
يرتتب حتما على ملكية السهم قبول املساهم عقـد التأسـيس وأحكـام
النظام األساسي للشركة وقرارات مجعياهتا العامة.
مـادة ()13
كل سهم خيول صاحبه احلق يف حصـة معادلـة حلصـة غـريه كـال متييـز يف
ملكية موجودات الشركة ويف األرابح املقتسمة.
مادة ()14
يكون للشركة سجل خاص حيفـظ لـدى وكالـة مقاصـة وتقيـد فيـه أمسـاء
املســامهني وجنس ــياهتم ومــوطنهم وع ــدد األس ــهم اململوكــة لك ــل م ــنهم
ونوعها والقيمة املدفوعة عن كل سهم.
وي ــتم التأش ــري يف س ــجل املس ــامهني أبي تغيـ ـريات تطـ ـرأ عل ــى البي ــاانت
املس ـجلة فيــه وفق ـاً ملــا تتلقــاه الشــركة أو وكالــة املقاصــة مــن كيــاانت،
ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة املقاصة تزويده كبياانت
من هذا السجل.
اجلمعية التأسيسية
مـادة ()15
علــى املؤسســني خــالل ثالثــة أشــهر مــن اتريــخ اإلنتهــاء مــن االكتتــاب
وقبــل اجتمــاع اجلمعيــة التأسيســية أن يقــدموا لــوزارة التجــارة والصــناعة
كيــاان كعــدد األســهم الــيت أكتتــب هبــا وكقيــام املكتتبــني كــدفع األقســاط
الواجب دفعها وأبمساء املكتتبني وعناوينهم وعدد األسهم اليت اكتتـب
هبا كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته.
مـادة ()16
علــى املؤسســني دعــوة اجلمعيــة التأسيســية لالنعقــاد خــالل ثالثــة أشــهر
من اتريخ االنتهاء من االكتتاب فإذا انقضت هذه املدة دون أن تعقد
اجلمعيــة قامــت وزارة التجــارة والصــناعة خــالل مخســة عشــر يوم ـاً مــن
اتريخ انقضاء املدة املذكورة كدعوة اجلمعية التأسيسية لالنعقاد.
مادة ()17
توجــه الــدعوة إىل حضــور اجتمــاع اجلمعيــة التأسيســية متضــمنة جــدول
األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع إبحدى الطرق التالية :
 -1خطــاابت مســجلة ترســل إىل مجيــع املكتتبــني قبــل املوعــد احملــدد
النعقاد االجتماع أبسبوعني على األقل.
 -2اإلعالن وجيب أن حيصل اإلعالن مرتني علـى أن يـتم اإلعـالن يف
املــرة الثانيــة كعــد مضــي مــدة ال تقــل عــن ســبعة أايم مــن اتريــخ نشــر
اإلعالن األول وانعقاد االجتماع كسبعة أايم على األقل.
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 -3تسليم الدعوة ابليد على املسامهني أو من ينوب عنهم قانوانً قبل
موعـد االجتمـاع كيـوم علـى األقـل ويؤشــر علـى صـورة الـدعوة مبـا يفيــد
االستالم.
 -4أي وســيلة أخــرى مــن وســائل االتصــال احلديثــة املبينــة ابلالئحــة
التنفيذية لقانون الشركات.
وجيــب إخطــار وزارة والصــناعة كتاكيــا جبــدول األعمــال ومبيعــاد ومكــان
االجتماع قبل انعقاده كسبعة أايم على األقل وذلك حلضور ممثلها.
يرتأس اجتماع اجلمعية التأسيسية من نتيجة اجلمعية هلذا الغرض.
مـادة ()18
ال يكون اجتماع اجلمعية التأسيسية صـحيحاً إال إذا حضـره مسـامهون
هلم حق التصويت ميثلون أكثـر مـن نصـف عـدد األسـهم املكتتـب هبـا،
فإذا مل يتوافر هذا النصاب وجب دعوة اجلمعية إىل اجتماع اثن لذات
جدول األعمال يعقد خالل مدة ال تقل عـن سـبعة أايم وال تزيـد عـن
ثالثني يوماً من اتريخ االجتماع األول ويكون االجتماع الثاين صحيحاً
أاي كان عدد احلاضرين.
وجيوز أال توجه دعوة جديدة لالجتماع الثاين إذا كـان قـد حـدد اترخيـه
يف الــدعوة إىل االجتم ــاع األول .وتصــدر القــرارات ابألغلبيــة املطلق ــة
لألسهم احلاضرة يف االجتماع.
مـادة ()19
يقدم املؤسسون إىل اجلمعية التأسيسية تقريرا يتضمن معلومـات وافيـة عـن
مجي ــع عملي ــات التأس ــيس واملب ــالغ ال ــيت أنفق ــت م ــع املس ــتندات املؤي ــدة
لذلك ويوضـع هـذا التقريـر يف مكـان حيـدده املؤسسـون إلطـالع املكتتبـني
عليه وذلك قبل اجتمـاع اجلمعيـة كسـبعة أايم علـى األقـل ويشـار إىل ذلـك
يف دعوة املكتتبني حلضور االجتماع.
مـادة ()20
ختتص اجلمعية التأسيسية ابملسائل اآلتية :
 -1املوافقة على إجـراءات سـيس الشـركة كعـد التثبيـت مـن صـحتها
وموافقتها ألحكام قانون الشركات ولعقد الشركة.
 -2املوافقــة علــى تقــومي احلصــص العينيــة إن وجــدت ،وذلــك علــى
النحو الوارد ابملادة ( )11من قانون الشركات.
 -3انت اب أعضاء جملس اإلدارة األول.
 -4اختيار مراقب احلساابت وحتديد أتعاكه.
 -5تعي ــني أعض ــاء هيئ ــة الرقاك ــة الش ــرعية إذا كان ــت الش ــركة تـ ـزاول
نشاطها وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 -6إعالن سيس الشركة هنائياً.
وترسـل صـورة مـن حمضـر اجتمـاع اجلمعيـة التأسيسـية إىل وزارة التجـارة
والصناعة متضمنة القرارات اليت اختذت.
وعلــى جملــس اإلدارة األول أن جيــري نشــر عقــد الشــركة وقيــدها ابلســجل
التجاري خالل ثالثني يوماً من اتريخ إعالن سيس الشركة هنائياً.
حقوق والتزامات املسامهني

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
مـادة ()21
يتمتع العضو يف الشركة كوجه خاص ابحلقوق التالية :
 -1قبض األرابح واحلصول على أسهم املنحة اليت يتقرر توزيعها.
 -2املشــاركة يف إدارة الشــركة عــن طريــق العضــوية يف جملــس اإلدارة وحضــور
اجلمعي ـ ــات العام ـ ــة واالشـ ـ ـرتاك يف م ـ ــداوالهتا ،وذل ـ ــك طبقـ ـ ـاً ألحك ـ ــام ق ـ ــانون
الشركات وهذا النظام ،ويقع ابطال أي اتفاق على خالف ذلك.
 -3احلصول قبل اجتماع اجلمعية العامة كسـبعة أايم علـى األقـل علـى
البيــاانت املاليــة للشــركة عــن الفــرتة احملاســبية املنقضــية وتقريــر جملــس
اإلدارة وتقرير مراقب احلساابت.
 -4التصــرف يف األســهم اململوكــة لــه واألولويــة يف االكتتــاب ابألســهم
اجلديدة.
 -5احلصــول علــى نصــيب مــن موجــودات الشــركة عنــد التصــفية كعــد
الوفاء مبا عليها من ديون.
مـادة ()22
يلتزم العضو يف الشركة كوجه خاص مبا يلي :
 -1تسديد األقساط املسـتحقة علـى مـا ميلكـه مـن أسـهم عنـد حلـول
مواعيد االستحقاق ودفع التعويض عن التأخري يف السداد.
 -2دفــع النفقــات الــيت تكــون الشــركة قــد حتملتهــا يف ســبيل اســتيفاء
األقساط غري املدفوعة من قيمة أسهمه وللشركة التنفيذ على األسـهم
استيفاء حلقوقها.
 -3تنفيذ القرارات اليت تصدرها اجلمعية العامة للشركة.
 -4االمتنــاع عــن أي عمــل يــؤدي إىل اإلضـرار ابملصــاحل املاليــة أو األدكيــة
للشركة وااللتزام كتعويض األضرار اليت تنشأ عن خمالفة ذلك.
مـادة ()23
ال جيوز للجمعية العامة للمسامهني القيام مبا يلي :
 -1زايدة أعباء املساهم املالية أو زايدة قيمة السهم االمسية.
 -2إنقاص النسـبة املئويـة الواجـب توزيعهـا مـن األرابح الصـافية علـى
املسامهني واحملددة يف عقد الشركة.
 -3فرض شروط جديـدة غـري الشـروط املـذكورة يف عقـد التأسـيس أو
هـ ــذا النظـ ــام تتعلـ ــق أبحقيـ ــة املسـ ــاهم يف حضـ ــور اجلمعيـ ــات العامـ ــة
والتصويت فيها.
وجيــوز اخل ــروج علــى ه ــذه األحكــام كقب ــول مجيــع املس ــامهني كتاكيـ ـاً أو
كتصويت إمجاعي يشـرتك فيـه مجيـع املسـامهني ،واسـتيفاء اإلجـراءات
الالزمة لتعديل عقد الشركة.
يف إدارة الشركة
أ -جملس اإلدارة
مـادة ()24
يتــوىل إدارة الشــركة جملــس إدارة مكــون مــن عــدد عــن ثالثــة أعضــاء،
وتكون مدة العضوية ثالث سنوات قاكلة للتجديد.
وإذا تعذر انت ـاب جملـس إدارة جديـد يف امليعـاد احملـدد لـذلك اسـتمر
اجمللــس القــائم يف إدارة أعمــال الشــركة حلــني زوال األســباب وانت ــاب
جملس إدارة جديد.
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مـادة ()25
ينت ـب املسـامهون أعضـاء جملـس اإلدارة ابلتصـويت السـري ،وجيـوز
أن يشرتط يف عقد الشركة انت اب عدد ال جياوز نصف أعضاء جملس
اإلدارة األول من كني مؤسسي الشركة.
مـادة ()26
ينت ــب جملــس اإلدارة ابالق ـرتاع الســري رئيســا للمجلــس وانئب ـاً لل ـرئيس
وميثل رئيس جملس اإلدارة للشركة يف عالقتهـا مـع الغـري وأمـام القضـاء إىل
جان ــب االختصاص ــات األخ ــرى املبين ــة ابلعق ــد ،ويعت ــرب توقيع ــه كتوقي ــع
جملس اإلدارة يف عالقـة الشـركة ابلغـري ،وعليـه تنفيـذ قـرارات اجمللـس وأن
يتقيد كتوصياته ،وحيل انئـب الـرئيس جملـس الـرئيس عنـد غياكـه ،أو قيـام
مانع لديه من ممارسة اختصاصاته.
مـادة ()27
جيــوز أن يكــون للشــركة رئيســا تنفيــذاي يعينــه جملــس اإلدارة مــن أعضــاء
اجمللــس أو مــن غــريهم ينــاط كــه إدارة الشــركة وحيــدد اجمللــس خمصصــاته
وصالحياته يف التوقيع عن الشركة.
مـادة ()28
جمللس اإلدارة أن يوزع العمل كني أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة،
كما جيوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو جلنة من كني أعضائه أو
أحـداً مــن الغـري يف القيــام كعمـل معــني أو أكثـر أو اإلشـراف علـى وجــه
م ـ ـ ــن وج ـ ـ ــوه نش ـ ـ ــاط الش ـ ـ ــركة أو يف ممارس ـ ـ ــة كع ـ ـ ــض الس ـ ـ ــلطات أو
االختصاصات املنوطة ابجمللس.
مادة ()29
جيــوز لكــل مســاهم ســواء ك ـان ش صـاً طبيعي ـاً أو اعتبــارايً تعيــني ممثلــني لــه
يف جملــس إدارة الشــركة كنســبة مــا ميلكــه مــن أســهم فيهــا ،ويســتنزل عــدد
أعضــاء جملــس اإلدارة امل تــارين هبــذه الطريقــة مــن جممــوع أعضــاء جملــس
اإلدارة الــذين يــتم انت ــاهبم ،وال جيــوز للمســامهني الــذين هلــم ممثلــني يف
جملــس اإلدارة االش ـرتاك مــع املســامهني اآلخ ـرين يف انت ــاب كقيــة أعضــاء
جمل ــس اإلدارة ،إال يف ح ــدود م ــا زاد ع ــن النس ــبة املس ــت دمة يف تعي ــني
ممثليه يف جملـس اإلدارة ،وجيـوز جملموعـة مـن املسـامهني أن يتحـالفوا فيمـا
كينهم لتعيني ممثـل أو أكثـر عـنهم يف جملـس اإلدارة وذلـك كنسـبة ملكيـتهم
جمتمعـ ــة .ويكـ ــون هلـ ــؤالء املمثلـ ــني مـ ــا لألعضـ ــاء املنت بـ ــني مـ ــن احلقـ ــوق
والواجب ــات .ويك ــون املس ــاهم مس ــؤوالً ع ــن أعم ــال ممثلي ــه جت ــاه الش ــركة
ودائنيها ومسامهيها.
مـادة ()30
ال يكــون اجتمــاع جملــس اإلدارة صــحيحاً إال إذا حضــره نصــف عــدد
األعضاء على أال يقل عدد احلاضرين عن ثالثة ،وجيوز االتفاق على
نسبة أو عدد أكرب ،واالجتماع ابست دام وسـائل االتصـال احلديثـة،
واختاذ قرارات ابلتمرير مبوافقة مجيع أعضاء اجمللس.
وجيــب أن جيتمــع جملــس اإلدارة ســت مـرات علــى األقــل خــالل الســنة
الواحدة ،وجيوز االتفاق على عدد مرات أكثر.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
مـادة ()31
ت ــدون حماض ــر اجتماع ــات جمل ــس اإلدارة وتوق ــع م ــن قب ــل األعض ــاء
احلاضــرين وأمــني ســر اجمللــس وللعضــو الــذي مل يوافــق علــى قـرار اختــذه
اجمللس أن يثبت اعرتاضه يف حمضر االجتماع.
مـادة ()32
إذا شغر مركز عضو يف جملس اإلدارة ،خلفـه فيـه مـن كـان حـائزاً علـى
أكثر األصوات من املسـامهني الـذين مل يفـوزوا كعضـوية جملـس اإلدارة،
وإذا قام مانع لديه خلفه من يليه ،ويكمل العضـو اجلديـد مـدة سـلفه
فقط .أما إذا كلغت املراكز الشاغرة ركع املراكز األصلية ،فإنه يتعـني
على جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامـة للمسـامهني لتجتمـع يف ميعـاد
ش ــهرين مـ ــن اتريـــخ شـــغر آخـ ــر مركـ ــز ،وتنت ـــب مـ ــن ميـ ــأل املراكـ ــز
الشاغرة.
مـادة ()33
جيب أن تتوافر يف من يرشح لعضوية جملس اإلدارة الشروط التالية
 -1أن يكون متمتعا أبهلية التصرف.
 -2أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جناية كعقوكـة مقيـدة للحريـة أو
يف جرمي ــة إف ــالس ابلتقص ــري أو الت ــدليس أو جرمي ــة خمل ــة ابلش ــرف أو
األمانة أو كعقوك ة مقيدة للحرية كسبب خمالفته ألحكام هذا القانون ما
مل يكن قد رد إليه اعتباره.
 -3أن يكون مالكا كصفة ش صية أو الش ص الذي ميثله لعدد
( 100سهم) من أسهم الشركة.
وإذا فقــد عضــو جملــس اإلدارة أاي مــن الشــروط املتقدمــة زالــت عنــه
صفة العضوية.
مـادة ()34
ال تــدخل العضــوية يف جملــس إدارة الشــركة ضــمن احلــد األقصــى لعــدد
العضوايت املشار إليها ابملادة  225من قانون الشركات.
وجيوز للش ص أن يكـون رئيسـاً جمللـس إدارة أكثـر مـن شـركة مسـامهة
مقفلة.
مـادة ()35
ال جي ــوز ل ــرئيس أو عض ــو جمل ــس اإلدارة ،ول ــو ك ــان مم ــثالً لشـ ـ ص
طبيع ــي أو اعتب ــاري ،أن يس ــتغل املعلوم ــات ال ــيت وص ــلت إلي ــه حبك ــم
منصبه يف احلصول على فائدة لنفسه أو لغريه.
وجيوز لعضو جملس اإلدارة التصويت يف أسهمه ابلشركة أثناء عضويته
ابجملل ــس وذل ــك دون إخ ــالل كقي ــود التص ــرف يف األس ــهم املنص ــوص
عليها يف قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام.
مـادة ()36
ال جيـ ــوز ألعضـ ــاء جملـ ــس اإلدارة أن يفصـ ــحوا إىل املسـ ــامهني يف غـ ــري
اجتماعــات اجلمعيــة العامــة أو إىل الغــري عمــا وقفــوا عليــه مــن أس ـرار
الشــركة كســبب مباشــرهتم إلدارهتــا وإال وجــب ع ـزهلم ومســاءلتهم عــن
تعويض األضرار الناجتة عن امل الفة.
مـادة ()37
ال جيوز لـرئيس جملـس اإلدارة أو ألي مـن أعضـاء اجمللـس ،أن جيمـع كـني
عضــوية جملــس إدارة شــركتني متنافســتني ،أو أن يشــرتك يف أي عمــل مــن
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شـأنه منافسـة الشــركة أو أن يتجـر حلسـاكه أو حلســاب غـريه يف أحـد فــروع
النش ــاط الـ ــذي تزاول ــه الشـ ــركة ،وإال ك ــان هلـ ــا أن تطالب ــه ابلتعـ ــويض أو
ابعتبار العمليات اليت زاوهلا حلسـاكه كأهنـا أجريـت حلسـاب الشـركة ،مـا مل
يكن ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية.
مـادة ()38
ال جيوز تقدير جمموع مكافآت رئيس وأعضاء جملس اإلدارة أبكثر مـن
عشرة ابملائة من الـركح الصـايف كعـد اسـتنزال االسـتهالك واالحتياطـات
وتوزيع ركح ال يقـل عـن مخسـه ابملائـة مـن رأس املـال علـى املسـامهني (
وجيوز االتفاق على نسبة أعلى).
وجيوز توزيع مكافاة سنوية ال تزيد على ستة آالف دينار لرئيس جملس
اإلدارة ولكل عضو من أعضاء هذا اجمللس من اتريـخ سـيس الشـركة
حلــني حتقيــق األرابح الــيت تســمح هلــا كتوزيــع املكافــآت وفق ـاً ملــا نصــت
عليه الفقرة السـاكقة ،وجيـوز كقـرار يصـدر عـن اجلمعيـة العامـة للشـركة
اســتثناء عض ــو جمل ــس اإلدارة املس ــتقل م ــن احل ــد األعل ــى للمكاف ــآت
املـذكورة ( إذ كـان يف الشـركة أعضـاء مسـتقلون).ويلتزم جملـس اإلدارة
كتقـــدمي تقريـ ــر سـ ــنوي يعـ ــرض علـ ــى اجلمعي ــة العامـ ــة العاديـــة للشـ ــركة
للموافقة عليه على أن يتضمن على وجه دقيق كياانً مفصالً عن املبالغ
واملن ــافع واملـ ـزااي ال ــيت حص ــل عليه ــا جمل ــس اإلدارة أاي كان ــت طبيعته ــا
ومسماها.
مـادة ()39
ال جي ــوز أن يك ــون مل ــن ل ــه ممث ــل يف جمل ــس اإلدارة أو ل ــرئيس أو أح ــد
أعضاء جملس اإلدارة أو أحد أعضاء اإلدارة التنفيذيـة أو أزواجهـم أو
أقــارهبم مــن الدرجــة الثانيــة مصــلحة مباشــرة أو غــري مباشــرة يف العقــود
والتصرفات اليت تربم مع الشركة أو حلساهبا إال إذا كان ذلك كرتخيص
يصدر عن اجلمعية العامة العادية.
مـادة ()40
ال جي ــوز للش ــركة أن تق ــرض أح ــد أعض ــاء جمل ــس إدارهت ــا أو ال ــرئيس
التنفي ــذي أو أزواجه ــم أو أق ــارهبم ح ــىت الدرج ــة الثاني ــة أو الش ــركات
التاكع ــة هل ــم ،م ــا مل يك ــن هن ــاك تف ــويض م ــن اجلمعي ــة العام ــة العادي ــة
للشركة ،وكل تصرف يتم ابمل الفة لذلك ال ينفذ يف مواجهة الشركة،
وذلك دون إخالل حبقوق الغري حسن النية.
(ال يسري هذا احلكم على الشركات اليت جيوز هلا اإلقراض).
مـادة ()41
رئيس جملس اإلدارة وأعضاؤه مسئولون جتاه الشركة واملسامهني والغري
عــن مجيــع أعمــال الغــش وإســاءة اســتعمال الســلطة ،وعــن كــل خمالفــة
للقانون أو لعقد الشركة ،وعن اخلطأ يف اإلدارة .وال حيول دون إقامـة
دعــوى املســئولية اقـرتاع مــن اجلمعيــة العامــة إبكـراء ذمــة جملــس اإلدارة،
وال جيــوز ألعضــاء جملــس اإلدارة االش ـرتاك يف التصــويت علــى ق ـرارات
اجلمعية العامة اخلاصة إبكراء ذمتهم مـن املسـؤولية عـن إدارهتـم أو الـيت
مبنفعة خاصة هلم أو ألزواجهم أو أقارهبم من الدرجة األوىل أو خبـالف
قائم كينهم وكني الشركة.
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مـادة ()42
تك ــون املس ــؤولية املنص ــوص عليهـ ــا يف املـــادة الس ــاكعة إمـ ــا مســـؤولية
ش صــية تلحــق عضــوا ابلــذات وإمــا مشــرتكة فيمــا كــني أعضــاء جملــس
اإلدارة مجيع ـاً ،ويف احلال ــة األخ ــرية يكــون األعض ــاء مس ــئولني مجيعـ ـاً
على وجه التضامن أبداء التعـويض ،إال مـن اعـرتض علـى القـرار الـذي
رتب املسئولية وأثبت اعرتاضه يف احملضر.
مـادة ()43
للشــركة أن ترفــع دعــوى املســؤولية علــى أعضــاء جملــس اإلدارة كســبب
األخطـاء الــيت تنشـأ عنهــا أضـرار للشــركة ،فـإذا كانــت الشــركة يف دور
التصفية تويل املصفي رفع الدعوى.
مـادة ()44
لكــل مســاهم أن يرفــع دعــوى املســؤولية منفــرداً نياكــة عــن الشــركة يف
حالة عدم قيام الشركة كرفعها ،ويف هذه احلالة جيـب اختصـام الشـركة
ليحكم هلا ابلتعويض إن كان له مقتض ،وجيوز للمسـاهم رفـع دعـواه
الش صية ابلتعويض إذا كان اخلطأ قد أحلـق كـه ضـرراً ويقـع ابطـال كـل
اتفاق يقضي كغري ذلك.
ب -اجلمعية العامة
مادة ()45
تنعقــد اجلمعيــة العامــة الســنوية كنــاء علــى دعــوة جملــس اإلدارة خــالل
األشهر الثالثة التالية النتهاء السنة املاليـة ،وذلـك يف الزمـان واملكـان
اللــذين يعينهمــا جملــس اإلدارة ،وللمجلــس أن يــدعو اجلمعيــة العامــة
لالجتمــاع كلمــا دعــت الضــرورة إىل ذلــك ،وعلــى جملــس اإلدارة أن
يوجــه دعــوة اجلمعيــة لالجتمــاع كنــاء علــى طلــب مســبب مــن عــدد مــن
املسامهني ميلكون عشرة ابملائة من رأمسال الشركة ،أو كناء على طلب
مراقب احلساابت ،وذلك خالل مخسة عشر يوماً من اتريـخ الطلـب،
وتعــد جــدول األعمــال اجلهــة الــيت تــدعو إىل االجتمــاع .ويســري علــى
إجـراءات دعــوة اجلمعيـة العامــة ونصـاب احلضــور والتصـويت األحكــام
اخلاصة ابجلمعية التأسيسية املنصوص عليها كقانون الشركات رقم 25
لسنة  2012وتعديالته.
مـادة ()46
لكل مساهم أاي كان عدد أسهمه حق حضور اجلمعية العامة ،ويكـون
له عدد من األصوات يساوي عدد األصـوات املقـررة لـذات الفئـة مـن
األســهم ،وال جيــوز للمســاهم التصــويت عــن نفســه أو عمــن ميثلــه يف
املس ــائل ال ــيت تتعل ــق مبنفع ــة خاص ــة ل ــه ،أو خب ــالف ق ــائم كين ــه وك ــني
الشركة ،ويقع ابطال كل شرط أو قرار خيالف ذلك ،وجيوز للمساهم
أن يوكل غريه يف احلضور عنه وذلك مبقتضي توكيـل خـاص أو تفـويض
تعده الشركة هلذا الغرض .وجيوز ملن يدعي حقا على األسـهم يتعـارض
مع ما هو اثكت يف سجل مسامهي الشركة أن يتقدم إىل قاضي األمـور
الوقتية الستصدار أمر على عريضة حبرمـان األسـهم املتنـازع عليهـا مـن
التصويت ملدة حيددها القاضي اآلمر أو حلني الفصل يف موضوع النزاع
مــن قبــل احملكمــة امل تصــة وذلــك وفق ـاً لإلج ـراءات املقــررة يف قــانون
املرافعات املدنية والتجارية.

99

األحد  10رجب  1437هـ 2016/4/ 17 -م

مـادة ()47
خيضع التصويت على املرشحني لعضوية جملس اإلدارة لنظام
التصويت الرتاكمي  ،والذي مينح كل مساهم قدرة تصويتية كعدد
األسهم اليت ميلكها حبيث حيق له التصويت هبا ملرشح واحد أو توزيعها
كني من خيتارهم من املرشحني دون تكرار هلذه األصوات .
مادة ()48
يـ ـرأس اجتم ــاع اجلمعي ــة العام ــة رئ ــيس جمل ــس اإلدارة أو انئب ــه أو م ــن
ينتدكـه جملـس اإلدارة لــذلك الغـرض أو مـن تنت بــه اجلمعيـة العامـة مــن
املسامهني أو من غريهم.
مـادة ()49
مع مراعـاة أحكـام القـانون ختـتص اجلمعيـة العامـة العاديـة يف اجتماعهـا
السنوي ابختاذ قرارات يف املسائل اليت تدخل يف االختصاصات وعلـى
وجه اخلصوص ما يلي :
 -1تقرير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها املايل للسنة املالية
املنتهية.
 -2تقرير مراقب احلساابت عن البياانت املالية للشركة.
 -3تقري ــر أبي ــة خمالف ــات رص ــدهتا اجله ــات الرقاكي ــة وأوقع ــت كش ــأهنا
جزاءات على الشركة.
 -4البياانت املالية للشركة.
 -5اقرتاحات جملس اإلدارة كشأن توزيع األرابح.
 -6إكراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة.
 -7انت اب أعضاء جملس اإلدارة أو عزهلم ،وحتديد مكافآهتم.
 -8تعيني مراقب حساابت الشركة ،وحتديد أتعاكـه أو تفـويض جملـس
اإلدارة يف ذلك.
 -9تعيـ ــني هيئـ ــة الرقاكـ ــة الشـ ــرعية ( إذا كانـ ــت الشـ ــركة تعمـ ــل وفق ـ ـاً
ألحكام الشريعة اإلسالمية) ومساع تقرير تلك اهليئة.
 -10تقرير التعامالت اليت متـت أو سـتتم مـع األطـراف ذات الصـلة،
وتعرف األطراف ذات الصلة طبقاً ملبادئ احملاسبة الدولية.
مـادة ()50
جيــوز كقـرار يصــدر عــن اجلمعيــة العامــة العاديــة للشــركة إقالــة رئــيس أو
عضـو أو أكثـر مـن أعضـاء جملـس اإلدارة أو حـل جملـس إدارة الشـركة
وانت اب جملس جديـد وذلـك كنـاء علـى اقـرتاح يقـدم كـذلك مـن عـدد
املســامهني ميلكــون مــا ال يقــل عــن ركــع رأمســال الشــركة املصــدر .وعنــد
صــدور ق ـرار حبــل جملــس اإلدارة ،وتعــذر انت ــاب جملــس جديــد يف
ذات االجتماع يكون للجمعية أن تقـرر إمـا أن يسـتمر هـذا اجمللـس يف
تســيري أمــور الشــركة إىل حــني انت ــاب اجمللــس اجلديــد أو تعيــني جلنــة
إداريــة مؤقتــة تكــون مهمتهــا األساســية دعــوة اجلمعيــة العامــة النت ــاب
اجمللس اجلديد ،وذلك خالل شهر من تعيينها.
مـادة ()51
ال جي ــوز للجمعي ــة العام ــة العادي ــة مناقش ــة موض ــوعات غ ــري مدرج ــة يف جـ ـدول
األعمــال إال إذا كانــت مــن األمــور العاجلــة الــيت ط ـرأت كعــد إعــداد اجلــدول أو
تكش ــفت يف أثن ــاء االجتم ــاع ،أو إذا طلب ــت ذل ــك إح ــدى اجله ــات الرقاكي ــة أو
مراق ــب احلس ــاابت أو ع ــدد م ــن املس ــامهني ميلك ــون مخس ــة ابملائ ــة م ــن رأمس ــال
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الشــركة ،وإذا تبــني أثنــاء املناقشــة عــدم كفايــة املعلومــات املتعلقــة كــبعض املســائل
املعروضــة ،تعــني جيــل االجتمــاع مــدة ال تزيــد عــن عشــرة أايم عمــل إذا طلــب
ذلك عدد من املسامهني ميثلون ركع أسـهم رأس املـال املصـدر ،وينعقـد االجتمـاع
املؤجل دون احلاجة إىل إجراءات جديدة للدعوة.
مـادة ()52
عل ــى جمل ــس اإلدارة تنفي ــذ قـ ـرارات اجلمعي ــة العام ــة م ــا مل تك ــن تل ــك
القرارات خمالفة للقانون أو عقد التأسيس أو هذا النظام .وعلى جملس
اإلدارة إعادة عرض القرارات امل الفة على اجلمعيـة العامـة يف اجتمـاع
يتم الدعوة له ملناقشة أوجه امل الفة.
مادة ()53
تســري علــى اجلمعيــة العامــة غــري العاديــة األحكــام املتعلقــة ابجلمعيــة
العامة مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف املواد التالية :
مـادة ()54
جتتمع اجلمعية العامـة غـري العاديـة كنـاء علـى دعـوة مـن جملـس اإلدارة،
أو كناء على طلب مسبب من مسامهني ميثلون مخسة عشـر ابملائـة مـن
رأمسال الشـركة املصـدر أو مـن وزارة التجـارة والصـناعة ،وجيـب علـى
جملــس اإلدارة أن يــدعو اجلمعيــة العامــة غــري العاديــة لالجتمــاع خــالل
ثالثني يوماً من اتريخ تقدمي الطلـب .وإذا مل يقـم جملـس اإلدارة كـدعوة
اجلمعيــة العام ــة خ ــالل املــدة املنص ــوص عليه ــا ابلفقــرة الس ــاكقة تق ــوم
الــوزارة ابلــدعوة لالجتمــاع خــالل مخســة عشــر يوم ـاً مــن اتريــخ انتهــاء
املدة املشار إليها يف الفقرة الساكقة.
مـادة ()55
ال يكــون اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غــري العاديــة صــحيحاً مــا مل حيضــره
مســامهون ميثلــون ثالثــة أرابع رأمســال الشــركة املصــدر ،فــإذا مل يتــوافر
ه ــذا النص ــاب وجه ــت ال ــدعوة إىل اجتم ــاع اثن يك ــون ص ــحيحاً إذا
حضره من ميثل أكثر من نصف رأس املال املصدر.
وتصدر القرارات أبغلبية تزيد على نصف جمموع أسهم رأمسال الشركة
املصدر.
مـادة ()56
مــع مراعــاة االختصاصــات األخــرى الــيت يــنص عليهــا القــانون ختــتص
اجلمعية العامة غري العادية ابملسائل التالية :
 -1تعديل عقد الشركة.
 -2كيع كـل املشـروع الـذي قامـت مـن أجلـه الشـركة أو التصـرف فيـه
أبي وجه آخر.
 -3حل الشركة أو اندماجها أو حتوهلا أو انقسامها.
 -4زايدة رأمسال الشركة أو ختفيضه.
مـادة ()57
كل قرار يصدر عن اجلمعية العامة غري العاديـة ال يكـون انفـذاً إال كعـد اختـاذ
إج ـراءات الشــهر وجيــب احلصــول علــى موافقــة وزارة التجــارة والصــناعة إذا
كان القرار متعلقاً ابسم الشركة أو أغراضها أو رأمساهلا.
مـادة ()58
جيــوز لكــل مســاهم إقامــة الــدعوى كــبطالن أي قـرار يصــدر مــن جملــس
اإلدارة أو اجلمعية العامة العادية أو غري العادية خمالفاً للقانون أو عقد

100

األحد  10رجب  1437هـ 2016/4/ 17 -م

س ــيس الش ــركة أو ه ــذا النظ ــام أو ك ــان يقص ــد ك ــه اإلضـ ـرار مبص ــاحل
الشــركة ،واملطالبــة ابلتعــويض عنــد االقتضــاء .كمــا جيــوز الطعــن علــى
قـرارات اجلمعيـة العامـة وغـري العاديـة الـيت يكـون فيهـا إجحـاف حبقــوق
واألقليــة ويــتم الطعــن مــن قبــل عــدد مســامهي الشــركة ميلكــون مخســة
عشر ابملائة من رأمسـال الشـركة املصـدر ،وال يكونـوا ممـن وافقـوا علـى
تلك القرارات.
مـادة ()59
تكــون الشــركة مســئولة – علــى ســبيل التضــامن – عــن ديــون شــركاهتا
التاكعة يف حالة توافر الشروط التالية :
 -1عدم كفاية أموال الشركة التاكعة للوفاء مبا عليها من التزامات.
 -2أن تتملــك الشــركة يف الشــركة التاكعــة نســبة مــن رأس ماهلــا متكنهــا
من التحكم يف تعيني غالبية أعضـاء جملـس اإلدارة أو املـديرين ،أو يف
القرارات اليت تصدر عن اإلدارة.
 -3أن تت ــذ الش ــركة التاكع ــة قــرارات أو تق ــوم كتص ــرفات تس ــتهدف
مصلحة الشركة املالكة واملسيطرة عليها وتضر مبصلحة الشركة التاكعة
أو دائنيها ،وتكون هي السبب الرئيسي يف عدم قدرة الشـركة التاكعـة
على الوفاء مبا عليها من التزامات.
وذلك كله ما مل تكن الشركة القاكضة مسئولة عن ديون الشركة التاكعة
استنادا إىل سبب آخر.
حساابت الشركة
مـادة ()60
تبدأ السنة املاليـة للشـركة مـن أول ينـاير وتنتهـي يف آخـر  31ديسـمرب
من كل عام ويستثىن من ذلك السنة املالية األوىل فتبدأ من اتريخ قيد
الش ــركة يف الس ــجل التج ــاري وتنته ــي يف  12/31م ــن الس ــنة املالي ــة
التالية.
مـادة ()61
يقتطع سنوايً ،كقرار يصدر من اجلمعية العامة كناء على اقرتاح جملس
اإلدارة ،نسبة ال تقل عن عشرة ابملائـة مـن األرابح الصـافية لتكـوين
احتياطي إجبـاري للشـركة وجيـوز للجمعيـة وقـف هـذا االقتطـاع إذا زاد
االحتيـاطي اإلجبـاري علـى نصـف رأمسـال املصـدر .وال جيـوز اسـت دام
االحتي ــاطي اإلجب ــاري إال يف تغطي ــة خس ــائر الش ــركة أو لت ــأمني توزي ــع
أرابح على املسـامهني كنسـبة ال تزيـد علـى مخسـة ابملائـة مـن رأس املـال
املــدفوع يف الســنوات الــيت ال تســمح فيهــا أرابح الشــركة كتوزيــع هــذه
النســبة ،وذلــك كســبب عــدم وجــود احتيــاطي اختيــاري يســمح كتوزيــع
هذه النسبة من األرابح.
وجيــب أن يعــاد إىل االحتيــاطي اإلجبــاري مــا اقتطــع منــه عنــدما تســمح
كذلك أرابح السنوات التالية ،مـا مل يكـن هـذا االحتيـاطي يزيـد علـى
نصف رأس املال املصدر.
مـادة ()62
يقتط ــع سـ ـنوايً م ــن األرابح غ ــري الص ــافية نس ــبة مئوي ــة ق ــدرها  ....أو
حي ــددها جمل ــس اإلدارة كع ــد أخ ــذ رأي مراق ــب احلس ــاابت الس ــتهالك
موجــودات الشــركة أو التعــويض عــن نــزول قيمتهــا ،وتســتعمل هــذه
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األمــوال لشـراء املــواد واآلالت واملنشــآت الالزمــة أو إلصــالحها ،وال
جيوز توزيع هذه األموال على املسامهني.
مـادة ()63
جيــب علــى اجلمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر اقتطــاع نســبة مــن األرابح
ملواجهـ ــة االلتزامـ ــات املرتتبـ ــة علـ ــى الشـ ــركة مبوجـ ــب قـ ــوانني العمـ ــل
والتأمينــات االجتماعيــة وجيــوز إنشــاء صــندوق خــاص ملســاعدة عمــال
الشركة ومست دميها.
مـادة ()64
جيـوز أن يقتطـع سـنوايً ،كقـرار يصـدر مـن اجلمعيـة العامـة العاديـة كنـاء
على اقرتاح جملس اإلدارة ،نسبة ال تزيد عن عشرة ابملائة من األرابح
الصــافية لتكــوين احتيــاطي اختي ــاري خيصــص لألغ ـراض الــيت حت ــددها
اجلمعية.
مـادة ()65
جيوز للجمعية العامـة كنـاء علـى اقـرتاح جملـس اإلدارة أن تـوزع يف هنايـة
الســنة املاليــة أرابح ـاً علــى املســامهني ويشــرتط حلصــة هــذا التوزيــع أن
يكون من أرابح حقيقية ،وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها ،وأال
ميس هذا التوزيع رأس املال املدفوع للشركة.
مـراقب احلساابت
مـادة ()66
تطبـ ــق أحك ـ ــام امل ـ ــواد الـ ــواردة كق ـ ــانون الش ـ ــركات رق ـ ــم 2012/25
وتعديالته وهي املواد من رقم  258حىت .264
مـادة ()67
جيــب عل ــى الشــركة أن تع ــد يف هنايــة ك ــل ســنة مالي ــة ،ميزانيــة جممع ــة
وكي ـ ــاانت ابألرابح واخلس ـ ــائر هل ـ ــا وجلمي ـ ــع ش ـ ــركاهتا التاكع ـ ــة مش ـ ــفوعة
ابإليضاحات والبياانت وفقاً ملا تتطلبه املعايري احملاسبية الدولية.
انقضاء الشركة وتصفيتها
مـادة ()68
تنقضي الشركة أبحد األمور املنصوص عليهـا يف املـواد مـن رقـم 279
حىت  308من قانون الشركات وتعديالته والئحته التنفيذية.
مـادة ()69
جتـري تصــفية الشـركة علــى النحـو املبــني أبحكـام املــواد مـن رقــم 309
حىت  326من قانون الشركات وتعديالته والئحته التنفيذية.
مـادة ()70
تطبــق أحكــام قــانون الشــركات رقــم  2012/25وتعديالتــه والئحتــه
التنفيذيــة يف كــل مــا مل يــرد كشــأنه نــص خــاص يف عقــد التأســيس أو يف
هذا النظام.
مـادة ()71
حتف ــظ نسـ ـ ة أص ــلية م ــن ه ــذا العق ــد مبرك ــز الش ــركة الرئيس ــي وعل ــى
موقعهــا اإللكــرتوين ،كمــا حتفــظ نس ـ ة أصــلية مــن هــذا العقــد مبلــف
الشركة لدى اإلدارة امل تصة كوزارة التجارة والصناعة.
ولكل ش ص يريد احلصول على نس ة مطاكقة لألصل أن يطلبها من
الشركة مقاكل رسم معني حتدده الشركة.
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مـادة ()72

يقر املؤسسون ابآليت :
أوالً  :أبهن ــم ق ــد اكتتبـ ـوا جبمي ــع األس ــهم ،وأودعـ ـوا الق ــدر ال ــذي يوج ــب
القانون آداه من قيمتها يف أحد البنوك احمللية حتت تصرف الشركة.
اثنيـاً  :أن احلصــص العينيـة قــد قومـت وفقـاً ألحكـام القــانون ،وقــد مت
الوفاء هبا كاملة.
اثلثاً  :أبهنم قد عينوا األجهزة اإلدارية الالزمة إلدارة الشركة.
راكع ـاً  :حفــظ األوراق واملســتندات املؤيــدة لإلق ـرارات املتقدمــة الــذكر
مع احملرر الرمسي.
الطرف الثالث
الطرف الثاين
الطرف األول
الطرف اخلامس كصفته
الطرف الراكع
ومبا ذكر حترر هذا العقد وكعد تالوته على احلاضرين وقعوه.
املوثقة :أميمة عبدالعزيز مصطفى
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

شــركة تك لل دمات الرتوحيية
شركة مسامهة كويتية مقفلة
عقد التأسيس

أنه يف يوم الثالاثء املوافق  2016/4/5م
املوثقة
لدي أان  :أميمة عبد العزيز مصطفى
حضر
أوال :شركة املشروعات السياحية  /شـركة كويتيـة مسـامهة مقفلـة موثـق
عق ــد سيس ــها ك ــرقم /549أ جل ــد  1كت ــاريخ  1976/4/3وميثله ــا
ابلتوقيــع  /امحــد طــاحوس شــديد الراشــد الطــاحوس  /كــوييت اجلنســية
وحيمل كطاقة مدنية رقم ( )257081502531كصفته رئيس جملس
اإلدارة مبوج ــب شـ ــهادة مل ــن يهم ــه األم ــر ص ــادرة م ــن وزارة التجـ ــارة
والصناعة كرقم  2016/4550اتريخ 2016/3/13
طرف أول كصفته
اثنيا  :امحد طاحوس شديد الراشد الطاحوس /كوييت اجلنسية وحيمل
كطاقة مدنية رقم ( )257081502531ـ طرف اثن
اثلثا :عبد الوهاب امحد عبد الوهاب املرزوق  /كوييت اجلنسية وحيمل
كطاقة مدنية رقم ( )266081700241طرف اثلث
راكعا :يوسف خالد اكراهيم العبد الرزاق  /كوييت اجلنسية وحيمل كطاقة
طرف راكع
مدنية رقم ()283041901844
خامسا :عماد عثمان حممد الراشد  /كوييت اجلنسية وحيمل كطاقة
طرف خامس
مدنية رقم ()269060600018
يقر املؤسسون أبهليتهم القانونية لتأسيس شركة مسامهة كويتية مقفلة
فيما كينهم والتزامهم ابلقواعد املقررة لتأسيسها طبقاً ألحكام قانون
الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالته والئحته التنفيذية.
كما يقرون أيضا ابلتزامهم ككافة القواعد املقررة لتأسيس الشركة وفقاً
ألحكام املواد اآلتية:
مـادة ()1
يعترب التمهيد الساكق جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد.
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مـادة ()2
يقر املؤسسون أبن الشركة سست طبقاً ألحكام املرسوم كقانون
الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالته والئحته التنفيذية وأحكام
هذا العقد.
وتتمتع الشركة ابلش صية االعتبارية اعتبارا من اتريخ الشهر.
وال جيوز هلا مزاولة نشاطها إال من اتريخ الشهر وموافقة كافة اجلهات
الرقاكية على مزاولتها للنشاط.
مـادة ()3
اسم هذه الشركة هو  :شركة تك لل دمات الرتوحيية وعنواهنا
التجاري  /شركة مسامهة كويتية مقفلة (ش.م.ك .م)
مـادة ()4
يقع مركز الشركة الرئيس يف دولة الكويت وموطنها ..وجيوز للشركاء
نقل املركز الرئيسي إىل أي جهة أخرى داخل دولة الكويت ،وفتح
فروع ووكاالت للشركة داخل وخارج دولة الكويت.
ويعترب مقر الشركة هو املوطن القانوين هلا الذي يعتد كه يف توجيه
املراسالت واإلعالانت القضائية إليها وتثبت كياانته يف السجل
التجاري ،وال يعتد كتغيري هذا املقر إال كعد قيده يف السجل
التجاري.
مـادة ()5
مدة الشركة غري حمددة تبدأ من اتريخ الشهر.
مـادة ()6
مع عدم اإلخالل أبحكام املرسوم كقانون الشركات رقم 2012/25
وتعديالته والئحته التنفيذية فإن األغراض اليت أسست من أجلها
الشركة هي :
 /1إنش ـ ـ ــاء ومتل ـ ـ ــك وإدارة وتش ـ ـ ــغيل الش ـ ـ ــواطئ واألندي ـ ـ ــة البحري ـ ـ ــة
والواجهـ ـ ـ ــات البحريـ ـ ـ ــة داخـ ـ ـ ــل وخـ ـ ـ ــارج دولـ ـ ـ ــة الكويـ ـ ـ ــت وكيعهـ ـ ـ ــا
وإجياره ـ ـ ـ ـ ــا واس ـ ـ ـ ـ ــتئجارها منف ـ ـ ـ ـ ــردة أو ابلتع ـ ـ ـ ـ ــاون م ـ ـ ـ ـ ــع الش ـ ـ ـ ـ ــركات
املت صصة هبذا اجملال .
 /2إنشاء ومتلك وإدارة وتشغيل املرافق السياحية ومراكز التسلية
وأماكن النزهة ومراكز الرتفيه والنوادي واملقاهي واملطاعم والكافرتايت
واحملالت واألسواق املركزية واجملمعات التجارية واملسارح والسينمات
وإجيارها واستئجارها داخل وخارج الكويت منفرده أو ابلتعاون مع
الشركات املت صصة هبذا اجملال .
 /3اسـ ـ ـ ــترياد وتصـ ـ ـ ــدير املفروشـ ـ ـ ــات واملعـ ـ ـ ــدات واملـ ـ ـ ــواد الغذائيـ ـ ـ ــة
املتعلق ـ ـ ــة أبنش ـ ـ ــطة الش ـ ـ ــركة منف ـ ـ ــردة أو ابلتع ـ ـ ــاون م ـ ـ ــع الش ـ ـ ــركات
املت صصة هبذا اجملال.
 /4س ــيس ومتلـ ــك ومشـ ــاركة الشـ ــركات الـ ــيت ت ـ ـزاول أعمـ ــال شـ ــبيهه
أبعماهل ـ ــا وال ـ ــيت ق ـ ــد تعاوهن ـ ــا عل ـ ــى حتقي ـ ــق اغراض ـ ــها داخ ـ ــل وخ ـ ــارج
الكويت.
 /5القيام ابملشروعات الالزمة لتشجيع السياحة.
 /6اعداد الدراسات وتقدمي االستشارات يف اجملاالت الرتفيهية ككافة
أنواعها.

102

األحد  10رجب  1437هـ 2016/4/ 17 -م

 /7حيازة ومتلك االمتيازات والوكاالت التجارية للشركات اليت
تساعد على حتقيق أغراضها.
مـادة ()7
تبدأ السنة املالية للشركة من أول نوفمرب وتنتهي يف آخر  31اكتوكر
من كل عام.
ويستثىن من ذلك السنة املالية األوىل فتبدأ من اتريخ قيد الشركة يف
السجل التجاري وتنتهي يف من السنة املالية التالية.
مادة ()8
حدد رأس املال املصرح كه مببلغ ( )10,000د.ك (عشرة آالف
دينار كوييت).
ورأس املال املصدر مببلغ وقدره ( )10,000د.ك (عشرة آالف
دينار كوييت).
ورأس املال املدفوع مببلغ 10.000د.ك .
و يتكون رأس مال الشركة املصدر من أسهم نقدية وحصص عينية
موزعة على النحو اآليت:
مبلغ 10.000 :د.ك (عشرة آالف دينار كوييت ) نقداً مت سدادها
مبعرفة شركة املشروعات السياحية.
مادة ()9
اكتتب املؤسسون املوقعون على هذا العقد يف كامل رأس مال الشركة
على الوجه اآليت:
قيمتها
عدد االسهم
م اسم املساهم
ابلدينار الكوييت
 /1شركة املشروعات السياحية 9.800 9.8000د.ك
شركة مسامهة كويتية
 50د.ك
 /2امحد طاحوس الطاحوس 500
50د.ك
 /3عبد الوهاب امحد املرزوق 500
50د.ك
500
 /4يوسف خالد العبد الرزاق
50د.ك
500
 /5عماد عثمان الراشد
 10.000د.ك
100.000سهم
اجملم ـ ـ ــوع
ويقر املؤسسون أبهنم قاموا إبيداع قيمة رأس املال النقدي للشركة
كنسبة (  ) % 100من قيمة رأس املال النقدي للشركة كنسبة
 %100من قيمة األسهم اليت اكتتبوا هبا وقدره ( 10.000د ك )
كل منهم كنسبة اكتتاكه يف كنك الكويت الوطين وذلك مبوجب
الشهادة الصادرة من البنك املذكور كتاريخ  2016/3/1واملرفقة
أبصل هذا العقد .
مـادة ()10
املصروفات والنفقات واألجور والتكاليف اليت تلتزم الشركة أبدائها
كسبب سيسها هي مبلغ ( 1000د ك) وفقاً للبيان املرفق أبصل
العقد ختصم من حساب املصروفات العامة .
مـادة ()11
يتعهد املؤسسون املوقعون على هذا العقد ابلقيام جبميع اإلجراءات
الالزمة إلمتام سيس الشركة ويلتزمون ابستبعاد وإلغاء طلبات
االكتتاب الومهية واملكررة و اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك.
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وهلذا الغرض وكلوا عنهم  :السيد /عماد عثمان الراشد يف اختاذ
اإلجراءات القانونية واستيفاء املستندات الالزمة وإدخال التعديالت
اليت ترى اجلهات الرمسية ضرورة إدخاهلا يف العقد أو النظام األساسي
املرفق كه.
وعلـ ـ ــى املؤسسـ ـ ــني خـ ـ ــالل ثالثــ ــة أشـ ـ ــهر مـ ـ ــن اتريـ ـ ــخ االنتهـ ـ ــاء مـ ـ ــن
االكتتـ ـ ــاب وقبـ ـ ــل اجتمـ ـ ــاع اجلمعيـ ـ ــة التأسيسـ ـ ــية أن يقـ ـ ــدموا لـ ـ ــوزارة
التجـ ـ ــارة والص ـ ــناعة كيـ ـ ــاان كع ـ ــدد األسـ ـ ــهم الـ ـ ــيت اكتتــ ــب فيهـ ـ ــا كــ ــل
مؤس ـ ـ ــس وكقي ـ ـ ــامهم ك ـ ـ ــدفع األقس ـ ـ ــاط الواج ـ ـ ــب دفعه ـ ـ ــا وأمس ـ ـ ــائهم
وعناوينهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته.
مـادة ()12
يسأل مؤسسو الشركة ابلتضامن فيما كينهم عن تعويض الضرر الذي
يصيب الشركة أو مسامهيها أو الغري كسبب كطالن عقد الشركة .
مـادة ()13
حترر هذا العقد من أصل وأركع نسخ كل نس ة تتكون من
صفحة ومرفق كه النظام األساسي للشركة املكون من أركع نسخ كل
عدد مادة كال
صفحة ويتضمن
نس ة تتكون من
شطب أو إضافة.
ويتم االحتفاظ كنس ة أصلية من عقد الشركة يف مركزها الرئيسي
وعلى موقعها اإللكرتوين.
كمـ ــا حتف ـ ــظ نس ـ ـ ة أص ـ ــلية م ـ ــن هـ ــذا العق ـ ــد مبلـ ــف الش ـ ــركة ل ـ ــدى
وزارة امل تصـ ـ ــة كـ ـ ــوزارة التجـ ـ ــارة والصـ ـ ــناعة ولكـ ـ ــل مـ ـ ــن يرغـ ـ ــب يف
احلص ـ ــول علـ ـ ــى نس ـ ـ ـ ة مطاكقــ ــة لألصــ ــل أن يطلبهـ ـ ــا مـ ـ ــن الشـ ـ ــركة
مقاكل رسم معني حتدده الشركة.
حـ ــرر هـ ــذا العقـ ــد كنـ ــاء علـ ــى كتـ ــاب وزارة التجـ ــارة والصـ ــناعة كـ ــرقم
 2016/04331كتـ ـ ـ ـ ــاريخ  2016/03/14واملسـ ـ ـ ـ ــجل مبراقبـ ـ ـ ـ ــة
توثي ـ ـ ـ ــق العق ـ ـ ـ ــود والش ـ ـ ـ ــركات ك ـ ـ ـ ــرقم آيل  2876868كتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ
2016 / 3/17
الطرف الثالث
الطرف األول كصفتها الطرف الثاين
الطرف اخلامس
الطرف الراكع
املوثقة :أميمة عبد العزيز مصطفى

شـركـة تك لل دمات الرتوحيية
شركة مسامهة كويتية مقفلة (ش.م.ك مقفلة)
النظام األساسي
سيس الشركة
أ  -عناصر سيس الشركة

مـادة ()1
سست الشركة طبقا ألحكام قانون الشركات رقم 2012/25
وتعديالته والئحته التنفيذية وهذا النظام األساسي كني مالكي األسهم
املبينة أحكامها فيما كعد شركة مسامهة كويتية مقفلة تسمى  :شركة
تك لل دمات الرتوحيية شركة مسامهة كويتية مقفلة( .ش .م .ك .م)
مـادة ()2
مركز الشركة الرئيسي وحملها القانوين يف دولة الكويت ،الكائن يف
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مدينة  .....وهو املوطن الذي يعتد كه يف توجيه املراسالت
واإلعالانت القضائية وال يعتد كتغيري هذا املوطن إال إذا مت قيد التغيري
ابلسجل التجاري.
وجيوز جمللس اإلدارة أن ينشئ هلا فروعا أو توكيالت أو مكاتب كدولة
الكويت أو ابخلارج.
مـادة ()3
مدة هذه الشركة غري حمددة وتبدأ من اتريخ الشهر.
مـادة ()4
األغراض اليت أسست من أجلها الشركة هي القيام مبا يلي :
مع عدم اإلخالل أبحكام املرسوم كقانون الشركات رقم 2012/25
وتعديالته والئحته التنفيذية فإن األغراض اليت أسست من أجلها
الشركة هي :
 /1إنشاء ومتلك وادارة وتشغيل الشواطئ واالندية البحرية
والواجهات البحرية داخل وخارج الكويت وكيعها واجيارها واستئجارها
منفردة أو ابلتعاون مع الشركات املت صصة هبذا اجملال .
 /2إنشاء ومتلك وإدارة وتشغيل املرافق السياحية ومراكز التسلية
واماكن النزهة ومراكز الرتفيه والنوادي واملقاهي واملطاعم والكافرتايت
واحملالت واألسواق املركزية واجملمعات التجارية واملسارح والسينمات
وإجيارها واستئجارها داخل وخارج الكويت منفردة أو ابلتعاون مع
الشركات املت صصة هبذا اجملال .
 /3اسـ ـ ـ ــترياد وتصـ ـ ـ ــدير املفروشـ ـ ـ ــات واملعـ ـ ـ ــدات واملـ ـ ـ ــواد الغذائيـ ـ ـ ــة
املتعلق ـ ـ ــة أبنش ـ ـ ــطة الش ـ ـ ــركة منف ـ ـ ــردة أو ابلتع ـ ـ ــاون م ـ ـ ــع الش ـ ـ ــركات
املت صصة هبذا اجملال .
 /4س ــيس ومتل ــك ومش ــاركة الش ــركات ال ــيت تـ ـزاول أعم ــاال ش ــبيهه
أبعماهل ـ ــا وال ـ ــيت ق ـ ــد تعاوهن ـ ــا عل ـ ــى حتقي ـ ــق أغراض ـ ــها داخ ـ ــل وخ ـ ــارج
الكويت .
 /5القيام ابملشروعات الالزمة لتشجيع السياحة .
 /6إعداد الدراسات وتقدمي االستشارات يف اجملاالت الرتفيهية ككافة
أنواعها .
 /7حيازة ومتلك االمتيازات والوكاالت التجارية للشركات اليت
تساعد على حتقيق أغراضها
ب -رأس املال وطرق زايدته
مادة ()5
حدد رأس مال الشركة املصرح كه مببلغ  10,000د.ك (عشرة
آالف دينار كوييت )
ورأس املال املصدر مببلغ  10.000د.ك (عشرة آالف دينار كوييت )
ورأس املال املدفوع مببلغ 10.000د.ك وهو
ويتكون رأس مال الشركة املصدر من أسهم نقدية:
 مبلغ  10.000د ك (عشرة آالف دينار كوييت) نقداً مت سدادهامبعرفة البنك الوطين.
مــادة ()6
أسهم الشركة امسية (ال جيوز) لغري الكويتيني متلكها وفقا ألحكام
القانون والقرارات الوزارية املنظمة لذلك.
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مـادة ()7
ال جيـ ــوز زايدة رأس امل ـ ــال املصـ ــرح ك ـ ــه إال إذا كانـ ــت قيم ـ ــة األس ـ ــهم
األصـ ــلية قـ ــد دفعـ ــت كاملـ ــة ،وجيـ ــوز للجمعيـ ــة العامـ ــة غـ ــري العاديـ ــة
أن تفـ ــوض جملـ ــس اإلدارة يف حتديـ ــد اتريـ ــخ تنفيـ ــذه ،علـ ــى انـ ــه جيـ ــوز
كق ـ ـ ـ ـرار مـ ـ ـ ــن جمل ـ ـ ـ ــس إدارة الشـ ـ ـ ــركة زايدة رأس املـ ـ ـ ــال املص ـ ـ ـ ــدر يف
حـ ــدود رأس املـ ــال املصـ ــرح كـ ــه علـ ــى أن يكـ ــون رأس املـ ــال املصـ ــدر
قد مت سداده ابلكامل.
وال جيوز إصدار األسهم اجلديدة أبقل من قيمتها االمسية.
مـادة ()8
إذا كانت قيمة األسهم األصلية قد دفعت ابلكامل جيوز كقرار يصدر
من اجلمعية العامة غري العادية كعد موافقة اجلهات الرقاكية زايدة رأس
مال الشركة املصرح كه وذلك كناء على اقرتاح مسبب من جملس
اإلدارة وتقرير من مراقب احلساابت يف هذا الشأن على أن يتضمن
القرار الصادر كزايدة رأس املال مقدار وطرق الزايدة.
مـادة ()9
إذا تقرر زايدة رأس مال الشركة ،ومل ميارس كعض املسامهني حق
أولوية االكتتاب يف أسهم زايدة رأس املال يتم ختصيص األسهم غري
املكتتب فيها ملن يرغب يف ذلك من مسامهي الشركة ،فإن جتاوزت
طلبات االكتتاب عدد األسهم املطروحة مت ختصيصها على املكتتبني
كنسبة ما اكتتبوا كه.
ويف مجيع األحوال اليت ال يتم االكتتاب فيها يف كامل األسهم اجلديدة
جاز جمللس اإلدارة أن يقوم كت صيص األسهم غري املكتتب فيها
ملسامهني جدد ،وتعترب األسهم اجلديدة غري املكتتب فيها ملغاة كقوة
القانون.
مـادة ()10
جيوز للشركة زايدة رأس املال عن طريق االكتتاب العام وذلك على
النحو املبني ابملادة  273من قانون الشركات رقم  25لسنة 2012
وتعديالته والئحته التنفيذية.
مادة ()11
نص اختياري
يقيد حق املساهم يف التصرف يف اسهمه ابلقيدين التاليني أو احدمها
:
 /1اشرتاط حق اولوية للمسامهني يف الشركة يف شراء األسهم اليت
يرغب مالكها يف كيعها .
 /2اشرتاط موافقة جملس اإلدارة على مشرتي األسهم.
ويستثىن من هذين القيدين التصرفات املشار إليها ابملادة ( )172من
قانون الشركات.
(ال يسري هذا النص على الشركات املدرجة يف البورصة)
مادة ()12
(نص إلزامي يف حالة األخذ ابلقيدين األول من املادة  11من هذا النظام )
جيب على املساهم قبل التصرف يف أسهمه اخطار الشركة كشروط
البيع وال يكون التصرف يف األسهم انفذا إال كعد انقضاء عشرة أايم
على اتريخ االخطار دون أن يتقدم أي من املسامهني كطلب شراء
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األسهم .فإذا تقدم أحد املسامهني لشراء األسهم تعني أن يتم ذلك
ابلسعر الوارد كشروط البيع .
مادة ()13
(نص إلزامي يف حالة النص على األخذ ابلقيد الثاين من املادة 11
من هذا النظام )
مع عدم اإلخالل ابألحكام اخلاصة كشراء الشركة ألسهمها يتعني
على جملس اإلدارة يف حالة رفضه لش ص املشرتي ،شراء األسهم
حلساب الشركة خالل عشرة أايم من اتريخ اخطار اجمللس كطلب
املوافقة ،ويتم الشراء يف هذه احلالة ابلسعر الذي اتفق املساهم على
كيع أسهمه كه.
االكتتاب
مادة ()14
اكتتب املؤسسون املوقعون على عقد التأسيس يف كامل رأس مال
الشركة أبسهم يبلغ عددها  100.000سهم (مائة الف سهم)
قيمتها االمسية  10,000د.ك (عشرة آالف دينار كوييت) موزعة
فيما كينهم كل كنسبة اكتتاكه املبينة يف عقد التأسيس وقد مت دفع
 10,000دينار كوييت (عشرة آالف دينار كوييت) من القيمة االمسية
لألسهم اليت اكتتبوا هبا لدى كنك (الكويت الوطين) وذلك مبوجب
شهادة البنك املرفقة املؤرخة يف .2016/3/1
م ــادة ()15
يرتتب حتما على ملكية السهم قبول املساهم عقد التأسيس وأحكام
النظام األساسي للشركة وقرارات مجعياهتا العامة.
مــادة ()16
كل سهم خيول صاحبه احلق يف حصة معادلة حلصة غريه كال متييز يف
ملكية موجودات الشركة ويف األرابح املقتسمة.
مــادة ()17
يكون للشركة سجل خاص حيفظ لدى وكاله مقاصة وتقيد فيه أمساء
املسامهني وجنسياهتم وموطنهم وعدد األسهم اململوكة لكل منهم
ونوعها والقيمة املدفوعة عن كل سهم.
ويتم التأشري يف سجل املسامهني أبي تغيريات تطرأ على البياانت
املسجلة فيه وفقاً ملا تتلقاه الشركة أو وكالة املقاصة من كياانت،
ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة املقاصة تزويده كبياانت
من هذا السجل.
اجلمعية التأسيسية
مـادة ()18
على املؤسسني خالل ثالثة أشهر من اتريخ االنتهاء من االكتتاب
وقبل اجتماع اجلمعية التأسيسية أن يقدموا لوزارة التجارة والصناعة
كياان كعدد األسهم اليت اكتتب هبا وكقيام املكتتبني كدفع األقساط
الواجب دفعها وأبمساء املكتتبني وعناوينهم وعدد األسهم اليت اكتتب
هبا كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته.
مـادة ()19
على املؤسسني دعوة اجلمعية التأسيسية لالنعقاد خالل ثالثة أشهر
من اتريخ االنتهاء من االكتتاب  ،فإذا انقضت هذه املدة دون أن
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تعقد اجلمعية قامت وزارة التجارة والصناعة خالل مخسة عشر يوما
من اتريخ انقضاء املدة املذكورة كدعوة اجلمعية التأسيسية لالنعقاد.
مـادة ()20
توجه الدعوة إىل حضور اجتماع اجلمعية التأسيسية متضمنة جدول
األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع أبحد الطرق التالية:
 /1خطاابت مسجلة ترسل إىل مجيع املكتتبني قبل املوعد احملدد
النعقاد االجتماع أبسبوعني على األقل.
 /2اإلعالن ،وجيب أن حيصل اإلعالن مرتني على أن يتم اإلعالن يف
املرة الثانيــة كعد مضي مدة ال تقل عن سبعة أايم من اتريخ نشر
اإلعالن األول وقبل انعقاد االجتماع كسبعة أايم على األقل.
 /3تس ــليم ال ــدعوة ابلي ــد إىل املس ــامهني أو م ــن ين ــوب ع ــنهم ق ــانوان
قبـ ـ ــل موعـ ـ ــد االجتمـ ـ ــاع كيـ ـ ــوم علـ ـ ــى األقـ ـ ــل ،ويؤشـ ـ ــر علـ ـ ــى صـ ـ ــورة
الدعوة مبا يفيد االستالم.
 /4أي وسيلة أخرى من وسائل االتصال احلديثة املبينة ابلالئحة
التنفيذية لقانون الشركات.
وجيـ ـ ــب إخطـ ـ ــار وزارة التجـ ـ ــارة والصـ ـ ــناعة كتاكيـ ـ ــا جبـ ـ ــدول األعمـ ـ ــال
ومبيع ـ ــاد ومك ـ ــان االجتم ـ ــاع قبـ ـ ـل انعق ـ ــاده كس ـ ــبعة أايم عل ـ ــى األق ـ ــل
وذلك حلضور ممثلها.
يرتأس اجتماع اجلمعية التأسيسية من تنت به اجلمعية هلذا الغرض.
مــادة ()21
ال يكون اجتماع اجلمعية التأسيسية صحيحا إال إذا حضره مسامهون
هلم حق التصويت ميثلون أكثر من نصف عدد األسهم املكتتب هبا.
فإذا مل يتوافر هذا النصاب وجب دعوة اجلمعية إىل اجتماع اثن لذات
جدول األعمال يعقد خالل مدة ال تقل عن سبعة أايم وال تزيد عن
ثالثني يوما من اتريخ االجتماع األول ،ويكون االجتماع الثاين
صحيحا أاي كان عدد احلاضرين.
وجيوز أال توجه دعوة جديدة لالجتماع الثاين إذا كان قد حدد اترخيه
يف الدعوة إىل االجتماع األول ،وتصدر القرارات ابألغلبية املطلقة
لألسهم احلاضرة يف االجتماع.
مــادة ()22
يقدم املؤسسون إىل اجلمعية التأسيسية تقريرا يتضمن معلومات وافية
عن مجيع عمليات التأسيس واملبالغ اليت أنفقت مع املستندات
املؤيدة لذلك ويوضع هذا التقرير يف مكان حيدده املؤسسون الطالع
املكتتبني عليه وذلك قبل اجتماع اجلمعية كسبعة أايم على األقل
ويشار إىل ذلك يف دعوة املكتتبني حلضور االجتماع.
مــادة ()23
ختتص اجلمعية التأسيسية ابملسائل اآلتية:
 /1املوافقة على إجراءات سيس الشركة كعد التثبت من صحتها
وموافقتها ألحكام قانون الشركات ولعقد الشركة.
 /2املوافقة على تقومي احلصص العينية إن وجدت ،وذلك على النحو
الوارد ابملادة ( )11من قانون الشركات.
/3انت اب أعضاء جملس اإلدارة األول.
 /4اختيار مراقب احلساابت وحتديد أتعاكه.
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 /5تعيني أعضاء هيئة الرقاكة الشرعية إذا كانت الشركة تزاول نشاطها
وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 /6إعالن سيس الشركة هنائيا.
وترسل صورة من حمضر اجتماع اجلمعية التأسيسية إىل وزارة التجارة
والصناعة متضمنة القرارات اليت اختذت ،وعلى جملس اإلدارة األول
أن جيري نشر عقد الشركة وقيدها ابلسجل التجاري خالل ثالثني
يوماً من اتريخ إعالن سيس الشركة هنائياً.
حقوق والتزامات املسامهني
مــادة ()24
يتمتع العضو يف الشركة كوجه خاص ابحلقوق التالية :
 /1قبض األرابح واحلصول على أسهم املنحة اليت يتقرر توزيعها.
 /2املشاركة يف إدارة الشركة عن طريق العضوية يف جملس اإلدارة وحضور
اجلمعيات العامة واالشرتاك يف مداوالهتا ،وذلك طبقاً ألحكام قانون الشركات
وهذا النظام ،ويقع ابطالً أي اتفاق على خالف ذلك.
 /3احلصول قبل اجتماع اجلمعية العامة كسبعة أايم على األقل على
البياانت املالية للشركة عن الفرتة احملاسبية املنقضية وتقرير جملس
اإلدارة وتقرير مراقب احلساابت.
 /4التصرف يف األسهم اململوكة له واألولوية يف االكتتاب ابألسهم
اجلديدة.
 /5احلصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية كعد
الوفاء مبا عليها من ديون.
مادة ()25
يلتزم العضو يف الشركة كوجه خاص مبا يلي:
 /1تسديد األقساط املستحقة على ما ميلكه من أسهم عند حلول
مواعيد االستحقاق ودفع التعويض عن التأخري يف السداد.
 / 2دفع النفقات اليت تكون الشركة قد حتملتها يف سبيل استيفاء
األقساط غري املدفوعة من قيمة أسهمه ،وللشركة التنفيذ على
األسهم استيفاء حلقوقها.
 /3تنفيذ القرارات اليت تصدرها اجلمعية العامة للشركة.
/4االمتناع عن أي عمل يؤدي إىل اإلضرار ابملصاحل املالية أو األدكية
للشركة وااللتزام كتعويض األضرار اليت تنشأ عن خمالفة ذلك.
مادة ()26
ال جيوز للجمعية العامة للمسامهني القيام مبا يلي:
 /1زايدة أعباء املساهم املالية أو زايدة قيمة السهم االمسية.
 /2إنقاص النسبة املئوية الواجب توزيعها من األرابح الصافية على
املسامهني واحملددة يف عقد الشركة.
 /3فرض شروط جديدة غري الشروط املذكورة يف عقد التأسيس أو
هذا النظام تتعلق أبحقية املساهم يف حضور اجلمعيات العامة
والتصويت فيها.
وجيوز اخلروج على هذه األحكام كقبول مجيع املسامهني كتاكياً أو
كتصويت إمجاعي يشرتك فيه مجيع املسامهني ،واستيفاء اإلجراءات
الالزمة لتعديل عقد الشركة.
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إدارة الشركة
أ -جملس اإلدارة
مـادة ()27
يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مكون من عدد ال يقل عن أركعة
أعضاء وتكون مدة العضوية ثالثة سنوات قاكلة للتجديد.
وإذا تعذر انت اب جملس إدارة جديد يف امليعاد احملدد لذلك استمر
اجمللس القائم يف إدارة أعمال الشركة حلني زوال األسباب وانت اب
جملس إدارة جديد.
مـادة ()28
ينت ب املسامهون أعضاء جملس اإلدارة ابلتصويت السري ،وجيوز أن
يشرتط يف عقد الشركة انت اب عدد ال جياوز نصف أعضاء جملس
اإلدارة األول من كني مؤسسي الشركة.
مـادة ()29
ينت ب جملس اإلدارة ابالقرتاع السري رئيساً للمجلس وانئباً للرئيس
وميثل رئيس جملس اإلدارة الشركة يف عالقاهتا مع الغري وأمام القضاء
إىل جانب االختصاصات األخرى املبينة ابلعقد ،ويعترب توقيعه كتوقيع
جملس اإلدارة يف عالقة الشركة ابلغري ،وعليه تنفيذ قرارات اجمللس
وأن يتقيد كتوصياته ،وحيل انئب الرئيس حمل الرئيس عند غياكه ،أو
قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته.
مـادة ()30
جيوز أن يكون للشركة رئيسا تنفيذاي يعينه جملس اإلدارة من أعضاء
اجمللس أو من غريهم يناط كه إدارة الشركة وحيدد اجمللس خمصصاته
وصالحياته يف التوقيع عن الشركة.
مـادة ()31
جمللس اإلدارة أن يوزع العمل كني أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة،
كما جيوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو جلنة من كني أعضائه أو
أحداً من الغري يف القيام كعمل معني أو أكثر أو اإلشراف على وجه
من وجوه نشاط الشركة أو يف ممارسة كعض السلطات أو
االختصاصات املنوطة ابجمللس.
مـادة ()32
جيوز لكل مساهم سواء كان ش صا طبيعيا أو اعتباراي تعيني ممثلني له
يف جملس إدارة الشركة كنسبة ما ميلكه من أسهم فيها ،ويستنزل عدد
أعضاء جملس اإلدارة امل تارين هبذه الطريقة من جمموع أعضاء جملس
اإلدارة الذين يتم انت اهبم ،وال جيوز للمسامهني الذين هلم ممثلون يف
جملس اإلدارة االشرتاك مع املسامهني اآلخرين يف انت اب كقية أعضاء
جملس اإلدارة ،إال يف حدود ما زاد عن النسبة املست دمة يف تعيني
ممثليه يف جملس اإلدارة ،وجيوز جملموعة من املسامهني أن يتحالفوا فيما
كينهم لتعيني ممثل أو أكثر عنهم يف جملس اإلدارة وذلك كنسبة
ملكيتهم جمتمعة.
ويكون هلؤالء املمثلني ما لألعضاء املنت بني من احلقوق والواجبات .
ويكون املساهم مسؤوال عن أعمال ممثليه جتاه الشركة ودائنيها
ومسامهيها.
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مــادة ()33
ال يكــ ــون اجتمـ ـ ــاع جملـ ـ ــس اإلدارة ص ـ ــحيحا إال إذا حضـ ـ ــره نصـ ـ ــف
عـ ــدد األعضـ ــاء علـ ــى أال يقـ ــل عـ ــدد احلاضـ ــرين عـ ــن ثالثـ ــة ،و جيـ ــوز
االتف ـ ــاق عل ـ ــى نس ـ ــبة أو ع ـ ــدد أك ـ ــرب ،وجي ـ ــوز االجتم ـ ــاع ابس ـ ــت دام
وسائل االتصال احلديثة.
وجيوز اختاذ قرارات ابلتمرير مبوافقة مجيع أعضاء اجمللس.
وجيب أن جيتمع جملس اإلدارة ست مرات على األقل خالل السنة
الواحدة ،وجيوز االتفاق على عدد مرات أكثر .
مــادة ()34
تدون حماضر اجتماعات جملس اإلدارة وتوقع من قبل األعضاء
احلاضرين وأمني سر اجمللس  ،وللعضو الذي مل يوافق على قرار اختذه
اجمللس أن يثبت اعرتاضه يف حمضر االجتماع.
مــادة ()35
إذا شغر مركز عضو يف جملس اإلدارة ،خلفه فيه من كان حائزا على
أكثر األصوات من املسامهني الذين مل يفوزوا كعضوية جملس اإلدارة،
وإذا قام مانع لديه خلفه من يليه ،ويكمل العضو اجلديد مدة سلفه
فقط.
أما إذا كلغت املراكز الشاغرة ركع املراكز األصلية ،فإنه يتعني على
جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة للمسامهني لتجتمع يف ميعاد
شهرين من اتريخ شغر آخر مركز ،وتنت ب من ميأل املراكز الشاغرة.
م ــادة ()36
جيب أن تتوافر يف من يرشح لعضوية جملس اإلدارة الشروط التالية:
 /1أن يكون متمتعاً أبهلية التصرف.
 /2أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جناية كعقوكة مقيدة للحرية أو
يف جرمية إفالس ابلتقصري أو التدليس أو جرمية خملة ابلشرف أو
األمانة أو كعقوكة مقيدة للحرية كسبب خمالفته ألحكام هذا القانون ما
مل يكن قد رد إليه اعتباره.
 /3أن يكون مالكاً كصفة ش صية أو الش ص الذي ميثله لعدد من
أسهم الشركة.
وإذا فقد عضو جملس اإلدارة أاي من الشروط املتقدمة زالت عنه
صفة العضوية.
م ــادة ()37
ال تدخل العضوية يف جملس إدارة الشركة ضمن احلد األقصى لعدد
العضوايت املشار إليها ابملادة  265من قانون الشركات.
وجيوز للش ص أن يكون رئيسا جمللس إدارة أكثر من شركة مسامهة
مقفلة.
مـادة ()38
ال جيوز لرئيس أو عضو جملس اإلدارة ،ولو كان ممثالً لش ص طبيعي
أو اعتباري ،أن يستغل املعلومات اليت وصلت إليه حبكم منصبه يف
احلصول على فائدة لنفسه أو لغريه.
وجيوز لعضو جملس اإلدارة التصرف يف أسهمه ابلشركة أثناء عضويته
ابجمللس وذلك دون إخالل كقيود التصرف يف األسهم املنصوص
عليها يف قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام.
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مــادة ()39
ال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة أن يفصحوا إىل املسامهني يف غري
اجتماعات اجلمعية العامة أو إىل الغري عما وقفوا عليه من أسرار
الشركة كسبب مباشرهتم إلدارهتا وإال وجب عزهلم ومساءلتهم عن
تعويض األضرار الناجتة عن امل الفة.
مــادة ()40
ال جيوز لرئيس جملس اإلدارة أو ألي من أعضاء اجمللس أن
جيمـ ــع كـ ــني عضـ ــوية جملـ ــس إدارة شـ ــركتني متنافسـ ــتني ،أو أن يشـ ــرتك
يف أي عم ـ ــل م ـ ــن ش ـ ــأنه منافس ـ ــة الش ـ ــركة أو أن يتج ـ ــر حلس ـ ــاكه أو
حلسـ ــاب غـ ــريه يف احـ ــد فـ ــروع النشـ ــاط الـ ــذي تزاولـ ــه الشـ ــركة  ،وإال
ك ـ ــان هل ـ ــا أن تطالب ـ ــه ابلتع ـ ــويض أو ابعتب ـ ــار العملي ـ ــات ال ـ ــيت زاوهل ـ ــا
حلسـ ــاكه كأهنـ ــا أجريـ ــت حلسـ ــاب الشـ ــركة .مـ ــا مل يكـ ــن ذلـ ــك مبوافقـ ــة
اجلمعية العامة العادية.
مـادة ()41
ال جيوز تقدير جمموع مكافآت رئيس وأعضاء جملس اإلدارة أبكثر من
عشرة ابملائة من الركح الصايف كعد استنزال االستهالك واالحتياطيات
وتوزيع ركح ال يقل عن مخسة ابملائة من رأس املال على املسامهني،
(وجيوز االتفاق على نسبة أعلى).
وجيوز توزيع مكافأة سنوية ال تزيد على ستة آالف دينار لرئيس جملس
اإلدارة ولكل عضو من أعضاء هذا اجمللس من اتريـخ سـيس الشـركة
حلــني حتقيــق األرابح الــيت تســمح هلــا كتوزيــع املكافــآت وفقــا ملــا نصــت
عليه الفقـرة السـاكقة ،وجيـوز كقـرار يصـدر مـن اجلمعيـة العامـة للشـركة
اســتثناء عض ــو جمل ــس اإلدارة املس ــتقل م ــن احل ــد األعل ــى للمكاف ــآت
املذكورة (إذا كان يف الشـركة أعضـاء مسـتقلني) ،ويلتـزم جملـس اإلدارة
كتق ــدمي تقريـ ــر سـ ــنوي يعـ ــرض علـ ــى اجلمعيـــة العامـ ــة العاديـــة للشـ ــركة
للموافقة عليه على أن يتضمن على وجه دقيق كياان مفصال عن املبالغ
واملنافع واملزااي اليت حصل
عليها جملس اإلدارة أاي كانت طبيعتها ومسماها.
مــادة ()42
ال جيوز أن يكون ملن له ممثل يف جملس اإلدارة أو لرئيس أو أحد
أعضاء جملس اإلدارة أو أحد أعضاء اإلدارة التنفيذية أو أزواجهم أو
أقارهبم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف العقود
والتصرفات اليت تربم مع الشركة أو حلساهبا إال إذا كان ذلك كرتخيص
يصدر عن اجلمعية العامة العادية.
مــادة ()43
ال جيوز للشركة أن تقرض أحد أعضاء جملس إدارهتا أو الرئيس
التنفيذي أو أزواجهم أو أقارهبم حىت الدرجة الثانية أو الشركات
التاكعة هلم ،ما مل يكن هناك تفويض من اجلمعية العامة العادية
للشركة ،وكل تصرف يتم ابمل الفة لذلك ال ينفذ يف مواجهة الشركة،
وذلك دون إخالل حبقوق الغري حسن النية .
(ال يسري هذا احلكم على الشركات اليت جيوز هلا اإلقراض)
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م ــادة ()44
رئيس جملس اإلدارة وأعضاؤه مسئولون جتاه الشركة واملسامهني والغري
عن مجيع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة ،وعن كل خمالفة
للقانون أو لعقد الشركة ،وعن اخلطأ يف اإلدارة ،وال حيول دون إقامة
دعوى املسئولية اقرتاع من اجلمعية العامة إبكراء ذمة جملس اإلدارة،
وال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة االشرتاك يف التصويت على قرارات
اجلمعية العامة اخلاصة إبكراء ذمتهم من املسؤولية عن إدارهتم أو اليت
تتعلق مبنفعة خاصة هلم أو ألزواجهم أو أقارهبم من الدرجة األوىل أو
خبالف قائم كينهم وكني الشركة.
مــادة ()45
تكون املسؤولية املنصوص عليها يف املادة الساكقة إما مسؤولية
ش صية تلحق عضوا ابلذات ،وإما مشرتكة فيما كني أعضاء جملس
اإلدارة مجيعا .ويف احلالة األخرية يكون األعضاء مسئولني مجيعا على
وجه التضامن أبداء التعويض ،من اعرتض على القرار الذي رتب
املسئولية وأثبت اعرتاضه يف احملضر.
مــادة ()46
للشركة أن ترفع دعوى املسؤولية على أعضاء جملس اإلدارة كسبب
األخطاء اليت تنشأ عنها أضرار للشركة فإذا كانت الشركة يف دور
التصفية توىل املصفي رفع الدعوى.
مــادة ()47
لكل مساهم أن يرفع دعوى املسؤولية منفردا نياكة عن الشركة يف
حالة عدم قيام الشركة كرفعها ،ويف هذه احلالة جيب اختصام الشركة
ليحكم هلا ابلتعويض إن كان له مقتض .وجيوز للمساهم رفع دعواه
الش صية ابلتعويض إذا كان اخلطأ قد أحلق كه ضرراً .ويقع ابطال كل
اتفاق يقضى كغري ذلك.
ب – اجلمعية العامة
مــادة ()48
تنعقد اجلمعية العامة العادية السنوية كناء على دعوة من جملس اإلدارة خالل
األشهر الثالثة التالية النتهاء السنة املالية ،وذلك يف الزمان واملكان اللذين
يعينهما جملس اإلدارة ،وللمجلس أن يدعو اجلمعية العامة لالجتماع كلما
دعت الضرورة إىل ذلك ،وعلى جملس اإلدارة أن يوجه دعوة اجلمعية
لالجتماع كناء على طلب مسبب من عدد من املسامهني ميلكون عشرة ابملائة
من رأمسال الشركة ،أو كناء على طلب مراقب احلساابت ،وذلك خالل مخسة
عشر يوما من اتريخ الطلب ،وتعد جدول األعمال اجلهة اليت تدعو إىل
االجتماع.
ويسري على إجراءات دعوة اجلمعية العامة ونصاب احلضور
والتصويت األحكام اخلاصة ابجلمعية التأسيسية املنصوص عليها
كقانون الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالته.
مـادة ()49
لكل مساهم أاي كان عدد أسهمه حق حضور اجلمعية العامة ،ويكون
له عدد من األصوات يساوي عدد األصوات املقررة لذات الفئة من
األسهم ،وال جيوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن ميثله يف
املسائل اليت تتعلق مبنفعة خاصة له ،أو خبالف قائم كينه وكني الشركة،
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ويقع ابطالً كل شرط أو قرار خيالف ذلك ،وجيوز للمساهم أن يوكل
غريه يف احلضور عنه وذلك مبقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده
الشركة هلذا الغرض.
وجيوز ملن يدعي حقاً على األسهم أن يتعارض مع ما هو اثكت يف
سجل مسامهي الشركة أن يتقدم إىل قاضي األمور الوقتية الستصدار
أمر على عريضة حبرمان األسهم املتنازع عليها من التصويت ملدة
حيددها القاضي اآلمر أو حلني الفصل يف موضوع النزاع من قبل
احملكمة امل تصة وذلك وفقاً لإلجراءات املقررة يف قانون املرافعات
املدنية والتجارية.
مـادة ()50
خيضع التصويت على املرشحني لعضوية جملس اإلدارة لنظام
التصويت الرتاكمي  ،والذي مينح كل مساهم قدرة تصويتية كعدد
األسهم اليت ميلكها  ،حبيث حيق له التصويت هبا ملرشح واحد أو
توزيعها كني من خيتارهم من املرشحني دون تكرار هلذه األصوات.
مادة ()51
يرأس اجتماع اجلمعية العامة رئيس جملس اإلدارة أو انئبه أو من
ينتدكه جملس اإلدارة لذلك الغرض أو من تنت به اجلمعية العامة من
املسامهني أو من غريهم.
مــادة ()52
مع مراعاة أحكام القانون ختتص اجلمعية العامة العادية يف اجتماعها
السنوي ابختاذ قرارات يف املسائل اليت تدخل يف اختصاصاهتا وعلى
وجه اخلصوص ما يلي:
 /1تقرير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها املايل للسنة املالية
املنتهية.
 /2تقرير مراقب احلساابت عن البياانت املالية للشركة.
 /3تقرير أبية خمالفات رصدهتا اجلهات الرقاكية وأوقعت كشأهنا
جزاءات على الشركة.
 /4البياانت املالية للشركة.
 /5اقرتاحات جملس اإلدارة كشأن توزيع األرابح.
 /6إكراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة.
 /7انت اب أعضاء جملس اإلدارة أو عزهلم ،وحتديد مكافآهتم.
 /8تعيني مراقب حساابت الشركة ،وحتديد أتعاكه أو تفويض جملس
اإلدارة يف ذلك.
 /9تعيني هيئة الرقاكة الشرعية (إذا كانت الشركة تعمل وفقا ألحكام
الشريعة االسالمية) ومساع تقرير تلك اهليئة .
 /10تقرير التعامالت اليت متت أو ستتم مع األطراف ذات الصلة
وتعرف األطراف ذات الصلة طبقا ملبادئ احملاسبة الدولية.
مـادة ()53
جيوز كقرار يصدر عن اجلمعية العامة العادية للشركة إقالة رئيس أو
عضو أو أكثر من أعضاء جملس اإلدارة أو حل جملس إدارة الشركة
وانت اب جملس جديد وذلك كناء على اقرتاح يقدم كذلك من عدد
من املسامهني ميلكون ماال يقل عن ركع رأمسال الشركة املصدر.
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وعند صدور قرار حبل جملس اإلدارة ،وتعذر انت اب جملس جديد
يف ذات االجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا اجمللس
يف تسيري أمور الشركة إىل حني انت اب اجمللس اجلديد أو تعيني جلنة
إدارية مؤقتة تكون مهمتها األساسية دعوة اجلمعية العامة النت اب
اجمللس اجلديد ،وذلك خالل شهر من تعيينها.
مــادة ()54
ال جيوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غري مدرجة يف
جدول األعمال إال إذا كانت من األمور العاجلة اليت طرأت كعد
إعداد اجلدول أو تكشفت يف أثناء االجتماع ،أو إذا طلبت ذلك
إحدى اجلهات الرقاكية أو مراقب احلساابت أو عدد من املسامهني
ميلكون مخسة ابملائة من رأمسال الشركة ،وإذا تبني أثناء املناقشة عدم
كفاية املعلومات املتعلقة كبعض املسائل املعروضة ،تعني جيل
االجتماع مدة ال تزيد عن عشرة أايم عمل إذا طلب ذلك عدد من
املسامهني ميثلون ركع أسهم رأس املال املصدر ،وينعقد االجتماع
املؤجل دون احلاجة إىل إجراءات جديدة للدعوة.
مـادة ()55
على جملس اإلدارة تنفيذ قرارات اجلمعية العامة ما مل تكن تلك
القرارات خمالفة للقانون أو عقد التأسيس أو هذا النظام.
وعلى جملس اإلدارة إعادة عرض القرارات امل الفة على اجلمعية
العامة يف اجتماع يتم الدعوة له ملناقشة أوجه امل الفة.
مــادة ()56
تسري على اجلمعية العامة غري العادية األحكام املتعلقة ابجلمعية
العامة العادية مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف املواد التالية:
مــادة ()57
جتتمع اجلمعية العامة غري العادية كناء على دعوة من جملس اإلدارة،
أو كناء على طلب مسبب من مسامهني ميثلون مخسة عشر ابملائة من
رأمسال الشركة املصدر أو من وزارة التجارة والصناعة ،وجيب على
جملس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة غري العادية لالجتماع خالل
ثالثني يوماً من اتريخ تقدمي الطلب.
وإذا مل يقم جملس اإلدارة كدعوة اجلمعية العامة خالل املدة املنصوص
عليها ابلفقرة الساكقة تقوم الوزارة ابلدعوة لالجتماع خالل مدة
مخسة عشر يوماً من اتريخ انتهاء املدة املشار إليها يف الفقرة الساكقة.
م ـادة ()58
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحاً ما مل حيضره
مسامهون ميثلون ثالثة أرابع رأمسال الشركة املصدر .فإذا مل يتوافر
هذا النصاب وجهت الدعوة إىل اجتماع ٍ
اثن يكون صحيحاً إذا
حضره من ميثل أكثر من نصف رأس املال املصدر.
وتصدر القرارات أبغلبية تزيد على نصف جمموع أسهم رأمسال الشركة
املصدر.
مـادة ()59
مع مراعاة االختصاصات األخرى اليت ينص عليها القانون ختتص
اجلمعية العامة غري العادية ابملسائل التالية:
 /1تعديل عقد الشركة.
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 /2كيع كل املشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه
أبي وجه آخر.
 /3حل الشركة أو اندماجها أو حتوهلا أو انقسامها.
 /4زايدة رأمسال الشركة أو ختفيضه.
مـادة ()60
كل قرار يصدر عن اجلمعية العامة غري العادية ال يكون انفذاً إال كعد
اختاذ إجراءات الشهر.
وجيب احلصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة إذا كان القرار
متعلقاً ابسم الشركة أو أغراضها أو رأمساهلا.
مـادة ()61
جيوز لكل مساهم إقامة الدعوى كبطالن أي قرار يصدر عن جملس
اإلدارة أو اجلمعية العامة العادية أو غري العادية خمالفاً للقانون أو عقد
سيس الشركة أو هذا النظام أو كان يقصد كه اإلضرار مبصاحل
الشركة ،واملطالبة ابلتعويض عند االقتضاء.
كما جيوز الطعن على قرارات اجلمعية العامة العادية وغري العادية اليت
يكون فيها إجحاف حبقوق األقلية ويتم الطعن من قبل عدد من
مسامهي الشركة ميلكون مخسة عشر ابملائة من رأمسال الشركة
املصدر ،وال يكونوا ممن وافقوا على تلك القرارات.
مـادة ()62
تكون الشركة مسئولة على سبيل التضامن عن ديون شركاهتا التاكعة يف
حالة توافر الشروط التالية :
/1عدم كفاية أموال الشركة التاكعة للوفاء مبا عليها من التزامات.
 /2أن تتملك الشركة يف الشركة التاكعة نسبة من رأس ماهلا متكنها من
التحكم يف تعيني غالبية أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين أو يف
القرارات اليت تصدر عن اإلدارة.
 /3أن تت ذ الشركة التاكعة قرارات أو تقوم كتصرفات تستهدف
مصلحة الشركة املالكة واملسيطرة عليها وتضر مبصلحة الشركة التاكعة
أو دائنيها ،وتكون هي السبب الرئيسي يف عدم قدرة الشركة التاكعة
على الوفاء مبا عليها من التزامات ،وذلك كله ما مل تكن الشركة
القاكضة مسئولة عن ديون الشركة التاكعة استنادا إىل سبب آخر.
حساابت الشركة
مـادة ()63
تبـ ــدأ السـ ــنة املاليـ ــة للشـ ــركة مـ ــن أول نـ ــوفمرب وتنتهـ ــي يف آخـ ــر 31
اكت ــوكر م ــن ك ــل ع ــام ويس ــتثىن م ــن ذل ــك الس ــنة املالي ــة األوىل فتب ــدأ
مـ ـ ــن اتريـ ـ ــخ قيـ ـ ــد الشـ ـ ــركة يف السـ ـ ــجل التجـ ـ ــاري وتنتهـ ـ ــي يف مـ ـ ــن
السنة املالية التالية.
مـادة ()64
يقتطع سنواي ،كقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية كناء على اقرتاح
جملس اإلدارة ،نسبة ال تقل عن عشرة ابملائة من األرابح الصافية
لتكوين احتياطي إجباري للشركة.
وجيوز للجمعية وقف هذا االقتطاع إذا زاد االحتياطي اإلجباري على
نصف رأمسال الشركة املصدر.
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وال جيوز است دام االحتياطي اإلجباري إال يف تغطية خسائر الشركة
أو لتأمني توزيع أرابح على املسامهني كنسبة ال تزيد على مخسة ابملائة
من رأس املال املدفوع يف السنوات اليت ال تسمح فيها أرابح الشركة
كتوزيع هذه النسبة ،وذلك كسبب عدم وجود احتياطي اختياري
يسمح كتوزيع هذه النسبة من األرابح ،وجيب أن يعاد إىل االحتياطي
اإلجباري ما اقتطع منه عندما تسمح كذلك أرابح السنوات التالية،
ما مل يكن هذا االحتياطي يزيد على نصف رأس املال املصدر.
مــادة ()65
يقتطع سنواي من األرابح غري الصافية نسبة مئوية قدرها  %......أو
حيددها جملس اإلدارة كعد أخذ رأي مراقب احلساابت الستهالك
موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها ،وتستعمل هذه
األموال لشراء املواد واآلالت واملنشآت الالزمة أو إلصالحها ،وال
جيوز توزيع هذه األموال على املسامهني.
مــادة ()66
جيب على اجلمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من األرابح
ملواجهة االلتزامات املرتتبة على الشركة مبوجب قوانني العمل
والتأمينات االجتماعية،
وجيوز إنشاء صندوق خاص ملساعدة عمال الشركة ومست دميها.
مــادة ()67
جيوز أن يقتطع سنوايً ،كقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية كناء على اقرتاح
جملس اإلدارة ،نسبة ال تزيد على عشرة ابملائة من األرابح الصافية لتكوين
احتياطي اختياري خيصص لألغراض اليت حتددها اجلمعية.
مــادة ()68
جيوز للجمعية العامة كناء على اقرتاح جملس اإلدارة أن توزع يف هناية
السنة املالية أرابحاً على املسامهني ويشرتط لصحة هذا التوزيع أن
يكون من أرابح حقيقية ،ووفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف
عليها ،وأال ميس هذا التوزيع رأس املال املدفوع للشركة .مراقب احلساابت
مــادة ()69
تطبق أحكام املواد الواردة كقانون الشركات رقم 2012/25
وتعديالته وهي املواد من رقم  258حىت.264
م ــادة ()70
جيب على الشركة أن تعد يف هناية كل سنة مالية ميزانية جممعة وكياانت
ابألرابح واخلسائر هلا وجلميع شركاهتا التاكعة مشفوعة ابإليضاحات
والبياانت وفقا ملا تتطلبه املعايري احملاسبية الدولية.
انقضاء الشركة وتصفيتها
م ــادة ()71
تنقضي الشركة أبحد األمور املنصوص عليها يف املواد من رقم 279
حىت  308من قانون الشركات وتعديالته والئحة التنفيذية.
م ــادة ()72
جتري تصفية الشركة على النحو املبني أبحكام املواد من رقم 309
حىت  326من قانون الشركات وتعديالته والئحته التنفيذية.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
م ــادة ()73
تطبق أحكام قانون الشركات رقم  2012/25وتعديالته والئحته التنفيذية
يف كل ما مل يرد كشأنه نص خاص يف عقد التأسيس أو يف هذا النظام.
مــادة ()74
حتفظ نس ة أصلية من هذا العقد مبركز الشركة الرئيسي وعلى
موقعها اإللكرتوين .كما حتفظ نس ة أصلية من هذا العقد مبلف
الشركة لدى اإلدارة امل تصة كوزارة التجارة والصناعة.
ولكل ش ص يريد احلصول على نس ة مطاكقة لألصل أن يطلبها من
الشركة مقاكل رسم معني حتدده الشركة.
مــادة ()75
يقر املؤسسون ابآليت:
أوال  :أبهن ـ ــم ق ـ ــد اكتتب ـ ــوا جبمي ـ ــع األس ـ ــهم ،وأودع ـ ــوا الق ـ ــدر ال ـ ــذي
يوج ـ ــب الق ـ ــانون أداءه م ـ ــن قيمته ـ ــا يف اح ـ ــد البن ـ ــوك احمللي ـ ــة حت ـ ــت
تصرف الشركة.
اثنيا  :أن احلصص العينية قد قومت وفقاً ألحكام القانون  ،وقد مت
الوفاء هبا كاملة.
اثلثا  :أبهنم قد عينوا األجهزة اإلدارية الالزمة إلدارة الشركة .
راكعا  :حفظ األوراق واملستندات املؤيدة لإلقرارات املتقدمة الذكر
مع احملرر الرمسي.
الطرف الثالث
الطرف األول كصفته الطرف الثاين
الطرف اخلامس
الطرف الراكع
ومبا ذكر حترر هذا العقد وكعد تالوته على احلاضرين وقعوه
املوثقة
أميمة عبد العزيز مصطفى
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــركة تك لل دمات الرتفيهية
شركة مسامهة كويتية مقفلة
عقد التأسيس

إنه يف يوم :الثالاثء 2016/4/5
املوثقة
لدي أان  :أميمة عبد العزيز مصطفى
حض ــر
أوال :شركة املشروعات السياحية  /شركة كويتية مسامهة مقفلة موثق
عقد سيسها كرقم /549أ جلد  1كتاريخ  1976/4/3وميثلها
ابلتوقيع  /امحد طاحوس شديد الراشد الطاحوس  /كوييت اجلنسية
وحيمل كطاقة مدنية رقم ( )257081502531كصفته رئيس جملس
اإلدارة مبوجب شهادة ملن يهمه األمر صادرة من وزارة التجارة
والصناعة كرقم  2016/4550كتاريخ  2016/3/16ـ
طرف أول كصفته
اثنيا  :امحد طاحوس شديد الراشد الطاحوس /كوييت اجلنسية وحيمل
طرف اثن
كطاقة مدنية رقم ()257081502531
اثلثا :عبد الوهاب امحد عبد الوهاب املرزوق  /كوييت اجلنسية وحيمل
طرف اثلث
كطاقة مدنية رقم ()266081700241
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راكعا :يوسف خالد اكراهيم العبد الرزاق  /كوييت اجلنسية وحيمل كطاقة
طرف راكع
مدنية رقم ()283041901844
خامسا :عماد عثمان حممد الراشد  /كوييت اجلنسية وحيمل كطاقة
طرف خامس
مدنية رقم ()269060600018
يقر املؤسسون أبهليتهم القانونية لتأسيس شركة مسامهة كويتية مقفلة
فيما كينهم والتزامهم ابلقواعد املقررة لتأسيسها طبقاً ألحكام قانون
الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالته والئحته التنفيذية.
كما يقرون أيضا ابلتزامهم ككافة القواعد املقررة لتأسيس الشركة وفقاً
ألحكام املواد اآلتية-:
مـادة ()1
يعترب التمهيد الساكق جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد.
مـادة ()2
يقر املؤسسون أبن الشركة سست طبقاً ألحكام املرسوم كقانون
الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالته والئحته التنفيذية وأحكام
هذا العقد.
وتتمتع الشركة ابلش صية االعتبارية اعتبارا من اتريخ الشهر.
وال جيوز هلا مزاولة نشاطها إال من اتريخ الشهر وموافقة كافـة اجلهـات
الرقاكية على مزاولتها للنشاط.
مـادة ()3
اسم هذه الشركة هو  :شركة تك لل دمات الرتفيهية وعنواهنا
التجاري  / ....شركة مسامهة كويتية مقفلة (ش.م.ك م)
مـادة ()4
يقع مركز الشركة الرئيس يف دولة الكويت وموطنها .......وجيوز
للشركاء نقل املركز الرئيسي إىل أي جهة أخرى داخل دولة الكويت،
وفتح فروع ووكاالت للشركة داخل وخارج دولة الكويت.
ويعترب مقر الشركة هو املوطن القانوين هلا الذي يعتد كه يف توجيه
املراسالت واإلعالانت القضائية إليها وتثبت كياانته يف السجل
التجاري ،وال يعتد كتغيري هذا املقر إال كعد قيده يف السجل التجاري.
مـادة ()5
مدة الشركة غري حمددة تبدأ من اتريخ الشهر.
مـادة ()6
مع عدم اإلخالل أبحكام املرسوم كقانون الشركات رقم 2012/25
وتعديالته والئحته التنفيذية فإن األغراض اليت أسست من أجلها
الشركة هي -:
 /1إنشاء ومتلك وإدارة وتشغيل املدن الرتفيهية داخل وخارج
الكويت وكيعها وإجيارها واستئجارها منفردة أو ابلتعاون مع الشركات
املت صصة هبذا اجملال .
 /2إنشاء ومتلك وإدارة وتشغيل املرافق السياحية ومراكز التسلية
وأماكن النزهة ومراكز الرتفيه والنوادي واملقاهي واملطاعم والكافرتايت
واحملالت واألسواق املركزية واجملمعات التجارية واملسارح والسينمات
وإجيارها واستئجارها داخل وخارج الكويت منفردة أو ابلتعاون مع
الشركات املت صصة هبذا اجملال .

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
 /3استرياد وتصدير املفروشات واملعدات واملواد الغذائية املتعلقة
أبنشطة الشركة منفرده أو ابلتعاون مع الشركات املت صصة هبذا اجملال.
 /4سيس ومتلك ومشاركة الشركات اليت تزاول أعماالً شبيهه
أبعماهلا واليت قد تعاوهنا على حتقيق اغراضها داخل وخارج الكويت.
 /5القيام ابملشروعات الالزمة لتشجيع السياحة.
 /6اعداد الدراسات وتقدمي االستشارات يف اجملاالت الرتفيهية ككافة
أنواعها.
 /7حيازة ومتلك االمتيازات والوكاالت التجارية للشركات اليت
تساعد على حتقيق أغراضها.
مـادة ()7
تبدأ السنة املالية للشركة من أول نوفمرب وتنتهي يف آخر  31اكتوكر
من كل عام .ويستثىن من ذلك السنة املالية األوىل فتبدأ من اتريخ
من السنة املالية
قيد الشركة يف السجل التجاري وتنتهي يف
التالية.
مادة ()8
حدد رأس املال املصرح كه مببلغ ( )10,000د.ك (عشرة آالف
دينار كوييت).
ورأس املال املصدر مببلغ وقدره ( )10,000د.ك (عشرة آالف
دينار كوييت).
ورأس املال املدفوع مببلغ 10.000د.ك وهو
و يتكون رأس مال الشركة املصدر من أسهم نقدية وحصص عينيه
موزعة على النحو اآليت-:
مبلغ 10.000 :د.ك (عشرة آالف دينار كوييت ) نقدا مت سدادها
مبعرفة شركة املشروعات السياحية.
مادة ()9
اكتتب املؤسسون املوقعون على هذا العقد يف كامل رأس مال الشركة
على الوجه اآليت:
قيمتها ابلدينار الكوييت
م اسم املساهم عدد االسهم
9.800د .ك
 /1شركة املشروعات السياحية 9.8000
50د.ك
500
 /2امحد طاحوس الطاحوس
50د.ك
 /3عبد الوهاب امحد املرزوق 500
50د.ك
500
 /4يوسف خالد العبد الرزاق
50د.ك
500
 /5عماد عثمان الراشد
10.000د.ك
اجملم ـ ـ ــوع 100.000سهم
ويقر املؤسسون أبهنم قاموا إبيداع قيمة رأس املال النقدي للشركة
كنسبة (  ) % 100من قيمة رأس املال النقدي للشركة كنسبة
 %100من قيمة األسهم اليت اكتتبوا هبا وقدره ( 10.000د ك )
كل منهم كنسبة اكتتاكه يف كنك الكويت الوطين وذلك مبوجب
الشهادة الصادرة من البنك املذكور كتاريخ  2016/3/1واملرفقة
أبصل هذا العقد .
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مـادة ()10

املصروفات والنفقات واألجور والتكاليف اليت تلتزم الشركة أبدائها

كسبب سيسها هي مبلغ ( 1000د ك) وفقاً للبيان املرفق أبصل
العقد ختصم من حساب املصروفات العامة .
مـادة ()11

يتعهد املؤسسون املوقعون على هذا العقد ابلقيام جبميع اإلجراءات

الالزمة إلمتام سيس الشركة ويلتزمون ابستبعاد وإلغاء طلبات
االكتتاب الومهية واملكررة و اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك.
وهلذا الغرض وكلوا عنهم  :السيد /عماد عثمان الراشد يف اختاذ
اإلجراءات القانونية واستيفاء املستندات الالزمة وإدخال التعديالت

اليت تري اجلهات الرمسية ضرورة إدخاهلا يف العقد أو النظام األساسي
املرفق كه .وعلى املؤسسني خالل ثالثة أشهر من اتريخ االنتهاء من

االكتتاب وقبل اجتماع اجلمعية التأسيسية ان يقدموا لوزارة التجارة

والصناعة كياان كعدد األسهم اليت اكتتب فيها كل مؤسس وكقيامهم

كدفع اإلقساط الواجب دفعها وأمسائهم وعناوينهم وقيمة السهم وما

دفع من قيمته.

مـادة ()12

يسأل مؤسسو الشركة ابلتضامن فيما كينهم عن تعويض الضرر الذي

يصيب الشركة أو مسامهيها أو الغري كسبب كطالن عقد الشركة .
مـادة ()13

حترر هذا العقد من أصل وأركع نسخ كل نس ة تتكون من صفحة

ومرفق كه النظام األساسي للشركة املكون من أركعة نسخ كل نس ة
تتكون من

عدد

صفحة ويتضمن

مادة كال شطب أو

إضافة .ويتم االحتفاظ كنس ة أصلية من عقد الشركة يف مركزها
الرئيسي وعلى موقعها اإللكرتوين .كما حتفظ نس ة أصلية من هذا

العقد مبلف الشركة لدى وزارة امل تصة كوزارة التجارة والصناعة

ولكل من يرغب يف احلصول على نس ة مطاكقة لألصل أن يطلبها

من الشركة مقاكل رسم معني حتدده الشركة.

حرر هذا العقد كناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة كرقم

 2016/04330كتاريخ  2016/03/14واملسجل مبراقبة توثيق
العقود والشركات كرقم آيل  2898418كتـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ 2016/ 4/ 5
الطرف األول كصفته

الطرف الراكع

الطرف الثاين

الطرف الثالث

الطرف اخلامس

ومبا ذكر حترر هذا العقد وكعد تالوته على احلاضرين وقعوه.
املوثقة

أميمة عبد العزيز مصطفى

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون

شـركـة تك لل دمات الرتفيهية
شركة مسامهة كويتية مقفلة (ش .م .ك .م)
النظام األساسي
سيس الشركة
أ  -عناصر سيس الشركة

مـادة ()1
سست الشركة طبقا ألحكام قانون الشركات رقم 2012/25
وتعديالته والئحته التنفيذية وهذا النظام األساسي كني مالكي األسهم
املبينة أحكامها فيما كعد شركة مسامهة كويتية مقفلة تسمى  :شركة
تك لل دمات الرتفيهية شركة مسامهة كويتية مقفلة.
مـادة ()2
مركز الشركة الرئيسي وحملها القانوين يف دولة الكويت ،الكائن يف
 .....وهو املوطن الذي يعتد كه يف توجيه املراسالت واإلعالانت
القضائية وال يعتد كتغيري هذا املوطن إال إذا مت قيد التغيري ابلسجل
التجاري.
وجيوز جمللس اإلدارة أن ينشئ هلا فروعا أو توكيالت أو مكاتب كدولة
الكويت أو ابخلارج.
مـادة ()3
مدة هذه الشركة غري حمددة وتبدأ من اتريخ الشهر.
مـادة ()4
األغراض اليت أسست من أجلها الشركة هي القيام مبا يلي -:
مع عدم اإلخالل أبحكام املرسوم كقانون الشركات رقم 2012/25
وتعديالته والئحته التنفيذية فإن األغراض اليت أسست من أجلها
الشركة هي :
 /1انشاء ومتلك وادارة وتشغيل املدن الرتفيهية داخل وخارج
الكويت وكيعها واجيارها واستئجارها منفرده او ابلتعاون مع الشركات
املت صصة هبذا اجملال .
 /2إنشاء ومتلك وإدارة وتشغيل املرافق السياحية ومراكز التسلية
وأماكن النزهة ومراكز الرتفيه والنوادي واملقاهي واملطاعم والكافرتايت
واحملالت واألسواق املركزية واجملمعات التجارية واملسارح والسينمات
واجيارها واستئجارها داخل وخارج الكويت منفردة أو ابلتعاون مع
الشركات املت صصة هبذا اجملال.
 /3استرياد وتصدير املفروشات واملعدات واملواد الغذائية املتعلقة
أبنشطة الشركة منفردة أو ابلتعاون مع الشركات املت صصة هبذا اجملال.
 /4سيس ومتلك ومشاركة الشركات اليت تزاول أعماال شبيهه
أبعماهلا واليت قد تعاوهنا على حتقيق أغراضها داخل وخارج الكويت.
 /5القيام ابملشروعات الالزمة لتشجيع السياحة .
 /6إعداد الدراسات وتقدمي االستشارات يف اجملاالت الفندقية ككافة
أنواعها .
 /7حيازة ومتلك االمتيازات والوكاالت التجارية للشركات اليت
تساعد على حتقيق أغراضها .
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ب -رأس املال وطرق زايدته
مادة ()5
حدد رأس مال الشركة املصرح كه مببلغ  10,000د.ك (عشرة
آالف دينار كوييت )
ورأس املال املصدر مببلغ  10,000د.ك (عشرة آالف دينار كوييت )
ورأس املال املدفوع مببلغ 10,000د.ك وهو
ويتكون رأس مال الشركة املصدر من -أسهم نقدية وحصص عينية
موزعة على النحو اآليت::
 مبلغ 10,000د ك (عشرة آالف دينار كوييت) نقداً مت سدادهامبعرفة البنك الوطين.
مــادة ()6
أسهم الشركة امسية (ال جيوز) لغري الكويتيني متلكها وفقا ألحكام
القانون والقرارات الوزارية املنظمة لذلك.
مـادة ()7
ال جيوز زايدة رأس املال املصرح كه إال إذا كانت قيمة األسهم
األص ــلية ق ــد دفع ــت كامل ــة ،وجي ــوز للجمعي ــة العام ــة غ ــري العادي ــة أن
تفوض جملس اإلدارة يف حتديد اتريخ تنفيـذه ،علـى انـه جيـوز كقـرار مـن
جمل ــس إدارة الش ــركة زايدة رأس امل ــال املص ــدر يف ح ــدود رأس املـ ــال
املصــرح كــه علــى أن يكــون رأس املــال املصــدر قــد مت ســداده ابلكامــل،
وال جيوز إصدار األسهم اجلديدة أبقل من قيمتها االمسية.
مـادة ()8
إذا كانت قيمة األسهم األصلية قد دفعت ابلكامل جيوز كقرار يصدر
من اجلمعية العامة غري العادية كعد موافقة اجلهات الرقاكية زايدة رأس
مال الشركة املصرح كه وذلك كناء على اقرتاح مسبب من جملس
اإلدارة وتقرير من مراقب احلساابت يف هذا الشأن على أن يتضمن
القرار الصادر كزايدة رأس املال مقدار وطرق الزايدة.
مـادة ()9
إذا تقرر زايدة رأس مال الشركة ،ومل ميارس كعض املسامهني حق
أولوية االكتتاب يف أسهم زايدة رأس املال يتم ختصيص األسهم غري
املكتتب فيها ملن يرغب يف ذلك من مسامهي الشركة ،فإن جتاوزت
طلبات االكتتاب عدد األسهم املطروحة مت ختصيصها على املكتتبني
كنسبة ما اكتتبوا كه .ويف مجيع األحوال اليت ال يتم االكتتاب فيها يف
كامل األسهم اجلديدة جاز جمللس اإلدارة أن يقوم كت صيص األسهم
غري املكتتب فيها ملسامهني جدد ،وتعترب األسهم اجلديدة غري
املكتتب فيها ملغاة كقوة القانون.
مـادة ()10
جيوز للشركة زايدة رأس املال عن طريق االكتتاب العام وذلك على
النحو املبني ابملادة  273من قانون الشركات رقم  25لسنة 2012
وتعديالته والئحته التنفيذية.
مادة ()11
يقيد حق املساهم يف التصرف يف أسهمه ابلقيدين التاليني أو أحدمها:
 /1اشرتاط حق اولوية للمسامهني يف الشركة يف شركاء األسهم اليت
يرغب مالكها يف كيعها .
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 /2اشرتاط موافقة جملس اإلدارة على مشرتى األسهم.
ويستثىن من هذين القيدين التصرفات املشار إليها ابملادة ( )172من
قانون الشركات.
( ال يسري هذا النص على الشركات املدرجة يف البورصة)
م ــادة ()12
(نص إلزامي يف حالة األخذ ابلقيد األول من املادة  11من هذا
النظام) جيب على املساهم قبل التصرف يف أسهمه إخطار الشركة
كشروط البيع وال يكون التصرف يف األسهم انفذا إال كعد انقضاء
عشرة أايم على اتريخ االخطار دون أن يتقدم أي من املسامهني
كطلب شراء األسهم .فإذا تقدم أحد املسامهني كطلب شراء األسهم.
تعني أن يتم ذلك ابلسعر الوارد كشروط البيع.
مــادة ()13
(نص إلزامي يف حالة النص على األخذ ابلقيد الثاين من املادة 11
من هذا النظام ) مع عدم االخالل ابألحكام اخلاصة كشراء الشركة
ألسهمها يتعني على جملس اإلدارة يف حالة رفضه لش ص املشرتي،
شراء األسهم حلساب الشركة خالل عشرة أايم من اتريخ اخطار
اجمللس كطلب املوافقة ،ويتم الشراء يف هذه احلالة ابلسعر الذي اتفق
املساهم على كيع أسهمه كه .
االكتتاب
مادة ()14
اكتتب املؤسسون املوقعون على عقد التأسيس يف كامل رأس مال
الشركة أبسهم يبلغ عددها  100,000سهم (مائة ألف سهم )
قيمتها االمسية = =10,000 /دينار كوييت (عشرة -آالف دينار
كوييت موزعة فيما كينهم كل كنسبة اكتتاكه املبينة يف عقد التأسيس
وقد مت دفع = 10,000 /دينار كوييت (عشرة آالف دينار كوييت )
من القيمة االمسية لألسهم اليت اكتتبوا هبا لدى كنك الكويت الوطين
وذلك مبوجب شهادة البنك املرفقة املؤرخة يف .2016/3/1
مادة ()15
يرتتب حتما على ملكية السهم قبول املساهم عقد التأسيس وأحكام
النظام االساسي للشركة وقرارات مجعياهتا العامة.
مادة ()16
كل سهم خيول صاحبه احلق يف حصة معادلة حلصة غريه كال متييز يف

ملكية موجودات الشركة ويف األرابح املقتسمة.
مــادة ()17

يكون للشركة سجل خاص حيفظ لدى وكاله مقاصة وتقيد فيه أمساء

املسامهني وجنسياهتم وموطنهم وعدد األسهم اململوكة لكل منهم
ونوعها والقيمة املدفوعة عن كل سهم .يتم التأشري يف سجل

املسامهني أبي تغيريات تطرأ على البياانت املسجلة فيه وفقاً ملا تتلقاه

الشركة أو وكاله املقاصة من كياانت ،ولكل ذي شأن أن يطلب من

الشركة أو وكالة املقاصة تزويده كبياانت من هذا السجل.
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اجلمعية التأسيسية
مـادة ()18
على املؤسسني خالل ثالثة أشهر من اتريخ االنتهاء من االكتتاب
وقبل اجتماع اجلمعية التأسيسية أن يقدموا لوزارة التجارة والصناعة
كياان كعدد األسهم اليت اكتتب هبا وكقيام املكتتبني كدفع األقساط
الواجب دفعها وأبمساء املكتتبني وعناوينهم وعدد األسهم اليت اكتتب
هبا كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته.
مـادة ()19
على املؤسسني دعوة اجلمعية التأسيسية لالنعقاد خالل ثالثة أشهر
من اتريخ االنتهاء من االكتتاب  ،فإذا انقضت هذه املدة دون أن
تعقد اجلمعية قامت وزارة التجارة والصناعة خالل مخسة عشر يوما
من اتريخ انقضاء املدة املذكورة كدعوة اجلمعية التأسيسية لالنعقاد.
مـادة ()20
توجه الدعوة إىل حضور اجتماع اجلمعية التأسيسية متضمنة جدول
األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع أبحد الطرق التالية-:
 /1خطاابت مسجلة ترسل إىل مجيع املكتتبني قبل املوعد احملدد
النعقاد االجتماع أبسبوعني على األقل.
 /2اإلعالن ،وجيب أن حيصل اإلعالن مرتني على أن يتم اإلعالن يف
املرة الثانيــة كعد مضي مدة ال تقل عن سبعة أايم من اتريخ نشر
اإلعالن األول وقبل انعقاد االجتماع كسبعة أايم على األقل.
 /3تس ــليم ال ــدعوة ابلي ــد إىل املس ــامهني أو م ــن ين ــوب ع ــنهم ق ــانوان
قبـ ـ ــل موعـ ـ ــد االجتمـ ـ ــاع كيـ ـ ــوم علـ ـ ــى األقـ ـ ــل ،ويؤشـ ـ ــر علـ ـ ــى صـ ـ ــورة
الدعوة مبا يفيد االستالم.
 /4أي وسيلة أخرى من وسائل االتصال احلديثة املبينة ابلالئحة
التنفيذية لقانون الشركات .وجيب إخطار وزارة التجارة والصناعة
كتاكيا جبدول األعمال ومبيعاد ومكان االجتماع قبل انعقاده كسبعة
أايم على األقل وذلك حلضور ممثلها .يرتأس اجتماع اجلمعية
التأسيسية من تنت به اجلمعية هلذا الغرض.
مــادة ()21
ال يكون اجتماع اجلمعية التأسيسية صـحيحا إال إذا حضـره مسـامهون
هلم حق التصويت ميثلون أكثـر مـن نصـف عـدد األسـهم املكتتـب هبـا.
فإذا مل يتوافر هذا النصاب وجب دعوة اجلمعية إىل اجتماع اثن لذات
جدول األعمال يعقـد خـالل مـدة ال تقـل عـن سـبعة أايم وال تزيـد عـن
ثالثـ ــني يومـ ــا مـ ــن اتريـ ــخ االجتمـ ــاع األول ،ويكـ ــون االجتمـ ــاع الثـ ــاين
صـ ــحيحا أاي كـ ــان عـ ــدد احلاضـ ــرين .وجيـ ــوز أال توجـ ــه دعـ ــوة جديـ ــدة
لالجتم ــاع الث ــاين إذا ك ــان ق ــد ح ــدد اترخي ــه يف ال ــدعوة إىل االجتم ــاع
األول ،وتص ـ ــدر القـ ـ ـرارات ابألغلبي ـ ــة املطلق ـ ــة لألس ـ ــهم احلاض ـ ــرة يف
االجتماع.
مــادة ()22
يقـ ــدم املؤسسـ ــون إىل اجلمعيـ ــة التأسيسـ ــية تقري ـ ـرا يتضـ ــمن معلومـ ــات
وافي ـ ــة ع ـ ــن مجي ـ ــع عملي ـ ــات التأس ـ ــيس واملب ـ ــالغ ال ـ ــيت أنفق ـ ــت م ـ ــع
املسـ ــتندات املؤيـ ــدة لـ ــذلك ويوضـ ــع هـ ــذا التقريـ ــر يف مكـ ــان حيـ ــدده
املؤسسـ ــون إلطـ ــالع املكتتبـ ــني عليـ ــه وذلـ ــك قبـ ــل اجتمـ ــاع اجلمعيـ ــة
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كس ـ ـ ــبعة أايم عل ـ ـ ــى األق ـ ـ ــل ويش ـ ـ ــار إىل ذل ـ ـ ــك يف دع ـ ـ ــوة املكتتب ـ ـ ــني
حلضور االجتماع.
مــادة ()23
ختتص اجلمعية التأسيسية ابملسائل اآلتية-:
 /1املوافقة على إجراءات سيس الشركة كعد التثبت من صحتها
وموافقتها ألحكام قانون الشركات ولعقد الشركة.
 /2املوافقة على تقومي احلصص العينية إن وجدت ،وذلك على النحو
الوارد ابملادة ( )11من قانون الشركات.
 /3انت اب أعضاء جملس اإلدارة األول.
 /4اختيار مراقب احلساابت وحتديد أتعاكه.
 /5تعيني أعضاء هيئة الرقاكة الشرعية إذا كانت الشركة تزاول نشاطها
وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 /6إعالن سيس الشركة هنائيا.
وترسل صورة من حمضر اجتماع اجلمعية التأسيسية إىل وزارة التجارة
والصناعة متضمنة القرارات اليت اختذت.
وعل ـ ــى جمل ـ ــس اإلدارة األول أن جي ـ ــري نش ـ ــر عق ـ ــد الش ـ ــركة وقي ـ ــدها
ابلسـ ــجل التجـ ــاري خ ـ ـالل ثالثـ ــني يوم ـ ـاً مـ ــن اتريـ ــخ إعـ ــالن سـ ــيس
الشركة هنائياً.
حقوق والتزامات املسامهني
مــادة ()24
يتمتع العضو يف الشركة كوجه خاص ابحلقوق التالية -:
 /1قبض األرابح واحلصول على أسهم املنحة اليت يتقرر توزيعها.
 /2املشاركة يف إدارة الشركة عن طريق العضوية يف جملس اإلدارة
وحضور اجلمعيات العامة واالشرتاك يف مداوالهتا ،وذلك طبقاً ألحكام
قانون الشركات وهذا النظام ،ويقع ابطالً أي اتفاق على خالف
ذلك.
 /3احلصول قبل اجتماع اجلمعية العامة كسبعة أايم على األقل على
البياانت املالية للشركة عن الفرتة احملاسبية املنقضية وتقرير جملس
اإلدارة وتقرير مراقب احلساابت.
 /4التصرف يف األسهم اململوكة له واألولوية يف االكتتاب ابألسهم
اجلديدة.
 /5احلصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية كعد
الوفاء مبا عليها من ديون.
مادة ()25
يلتزم العضو يف الشركة كوجه خاص مبا يلي-:
 /1تسديد األقساط املستحقة على ما ميلكه من أسهم عند حلول
مواعيد االستحقاق ودفع التعويض عن التأخري يف السداد.
 /2دفع النفقات اليت تكون الشركة قد حتملتها يف سبيل استيفاء
األقساط غري املدفوعة من قيمة أسهمه ،وللشركة التنفيذ على
األسهم استيفاء حلقوقها.
 /3تنفيذ القرارات اليت تصدرها اجلمعية العامة للشركة.
-4االمتناع عن أي عمل يؤدي إىل اإلضرار ابملصاحل املالية أو
األدكية للشركة وااللتزام كتعويض األضرار اليت تنشأ عن خمالفة ذلك.
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مادة ()26
ال جيوز للجمعية العامة للمسامهني القيام مبا يلي-:
 -1زايدة أعباء املساهم املالية أو زايدة قيمة السهم االمسية.
 -2إنقاص النسبة املئوية الواجب توزيعها من األرابح الصافية على
املسامهني واحملددة يف عقد الشركة.
 -3فرض شروط جديدة غري الشروط املذكورة يف عقد التأسيس أو
هذا النظام تتعلق أبحقية املساهم يف حضور اجلمعيات العامة
والتصويت فيها .وجيوز اخلروج على هذه األحكام كقبول مجيع
املسامهني كتاكياً أو كتصويت إمجاعي يشرتك فيه مجيع املسامهني،
واستيفاء اإلجراءات الالزمة لتعديل عقد الشركة.
إدارة الشركة
أ -جملس اإلدارة
مـادة ()27
يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مكون من عدد ال يقل عن أركعة
أعضاء وتكون مدة العضوية ثالثة سنوات قاكلة للتجديد.
وإذا تعذر انت اب جملس إدارة جديد يف امليعاد احملدد لذلك استمر
اجمللس القائم يف إدارة أعمال الشركة حلني زوال األسباب وانت اب
جملس إدارة جديد.
مـادة ()28
ينت ب املسامهون أعضاء جملس اإلدارة ابلتصويت السري ،وجيوز أن
يشرتط يف عقد الشركة انت اب عدد ال جياوز نصف أعضاء جملس
اإلدارة األول من كني مؤسسي الشركة.
مـادة ()29
ينت ب جملس اإلدارة ابالقرتاع السري رئيساً للمجلس وانئباً للرئيس
وميثل رئيس جملس اإلدارة الشركة يف عالقاهتا مع الغري وأمام القضاء
إىل جانب االختصاصات األخرى املبينة ابلعقد ،ويعترب توقيعه كتوقيع
جملس اإلدارة يف عالقة الشركة ابلغري ،وعليه تنفيذ قرارات اجمللس
وأن يتقيد كتوصياته ،وحيل انئب الرئيس حمل الرئيس عند غياكه ،أو
قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته.
مـادة ()30
جيوز أن يكون للشركة رئيسا تنفيذاي يعينه جملس اإلدارة من أعضاء
اجمللس أو من غريهم يناط كه إدارة الشركة وحيدد اجمللس خمصصاته
وصالحياته يف التوقيع عن الشركة.
مـادة ()31
جمللس اإلدارة أن يوزع العمل كني أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة،
كما جيوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو جلنة من كني أعضائه أو
أحداً من الغري يف القيام كعمل معني أو أكثر أو اإلشراف على وجه
من وجوه نشاط الشركة أو يف ممارسة كعض السلطات أو
االختصاصات املنوطة ابجمللس.
مـادة ()32
جيوز لكل مساهم سواء كان ش صا طبيعيا أو اعتباراي تعيني ممثلني له
يف جملس إدارة الشركة كنسبة ما ميلكه من أسهم فيها ،ويستنزل عدد
أعضاء جملس اإلدارة امل تارين هبذه الطريقة من جمموع أعضاء جملس
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اإلدارة الذين يتم انت اهبم ،وال جيوز للمسامهني الذين هلم ممثلون يف
جملس اإلدارة االشرتاك مع املسامهني اآلخرين يف انت اب كقية أعضاء
جملس اإلدارة ،إال يف حدود ما زاد عن النسبة املست دمة يف تعيني
ممثليه يف جملس اإلدارة ،وجيوز جملموعة من املسامهني أن يتحالفوا فيما
كينهم لتعيني ممثل أو أكثر عنهم يف جملس اإلدارة وذلك كنسبة
ملكيتهم جمتمعة.
ويكون هلؤالء املمثلني ما لألعضاء املنت بني من احلقوق والواجبات
.ويكون املساهم مسؤوال عن أعمال ممثليه جتاه الشركة ودائنيها
ومسامهيها.
مــادة ()33
ال يكون اجتماع جملس اإلدارة صحيحا إال إذا حضره نصف عدد
األعضاء على أال يقل عدد احلاضرين عن ثالثة ،و جيوز االتفاق على
نسبة أو عدد أكرب ،وجيوز االجتماع ابست دام وسائل االتصال
احلديثة .وجيوز اختاذ قرارات ابلتمرير مبوافقة مجيع أعضاء اجمللس.
وجيب أن جيتمع جملس اإلدارة ست مرات على األقل خالل السنة
الواحدة ،وجيوز االتفاق على عدد مرات أكثر .
مــادة ()34
تدون حماضر اجتماعات جملس اإلدارة وتوقع من قبل األعضاء
احلاضرين وأمني سر اجمللس  ،وللعضو الذي مل يوافق على قرار اختذه
اجمللس أن يثبت اعرتاضه يف حمضر االجتماع.
مــادة ()35
إذا شغر مركز عضو يف جملس اإلدارة ،خلفه فيه من كان حائزا على
أكثر األصوات من املسامهني الذين مل يفوزوا كعضوية جملس اإلدارة،
وإذا قام مانع لديه خلفه من يليه ،ويكمل العضو اجلديد مدة سلفه
فقط .أما إذا كلغت املراكز الشاغرة ركع املراكز األصلية ،فإنه يتعني
على جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة للمسامهني لتجتمع يف ميعاد
شهرين من اتريخ شغر آخر مركز ،وتنت ب من ميأل املراكز الشاغرة.
م ــادة ()36
جيب أن تتوافر يف من يرشح لعضوية جملس اإلدارة الشروط التالية-:
 /1أن يكون متمتعاً أبهلية التصرف.
 /2أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جناية كعقوكة مقيدة للحرية أو
يف جرمية إفالس ابلتقصري أو التدليس أو جرمية خملة ابلشرف أو
األمانة أو كعقوكة مقيدة للحرية كسبب خمالفته ألحكام هذا القانون ما
مل يكن قد رد إليه اعتباره.
 /3أن يكون مالكاً كصفة ش صية أو الش ص الذي ميثله لعدد...
من أسهم الشركة .وإذا فقد عضو جملس اإلدارة أاي من الشروط
املتقدمة زالت عنه صفة العضوية.
م ــادة ()37
ال تدخل العضوية يف جملس إدارة الشركة ضمن احلد األقصى لعدد
العضوايت املشار إليها ابملادة  265من قانون الشركات.
وجيوز للش ص أن يكون رئيسا جمللس إدارة أكثر من شركة مسامهة مقفلة.
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مـادة ()38
ال جيوز لرئيس أو عضو جملس اإلدارة ،ولو كان ممثالً لش ص طبيعي
أو اعتباري ،أن يستغل املعلومات اليت وصلت إليه حبكم منصبه يف
احلصول على فائدة لنفسه أو لغريه.
وجيوز لعضو جملس اإلدارة التصرف يف أسهمه ابلشركة أثناء عضويته
ابجمللس وذلك دون إخالل كقيود التصرف يف األسهم املنصوص
عليها يف قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام.
مــادة ()39
ال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة أن يفصحوا إىل املسامهني يف غري
اجتماعات اجلمعية العامة أو إىل الغري عما وقفوا عليه من أسرار
الشركة كسبب مباشرهتم إلدارهتا وإال وجب عزهلم ومساءلتهم عن
تعويض األضرار الناجتة عن امل الفة.
مــادة ()40
ال جيوز لرئيس جملس اإلدارة أو ألي من أعضاء اجمللس أن جيمع كني
عضوية جملس إدارة شركتني متنافستني ،أو أن يشرتك يف أي عمل من
شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر حلساكه أو حلساب غريه يف احد
فروع النشاط الذي تزاوله الشركة  ،وإال كان هلا أن تطالبه ابلتعويض
أو ابعتبار العمليات اليت زاوهلا حلساكه كأهنا أجريت حلساب الشركة .ما
مل يكن ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية.
مادة ()41
ال جيوز تقدير جمموع مكافآت رئيس وأعضاء جملس اإلدارة أبكثر من
عشرة ابملائة من الركح الصايف كعد استنزال االستهالك واالحتياطيات
وتوزيع ركح ال يقل عن مخسة ابملائة من رأس املال على املسامهني،
(وجيوز االتفاق على نسبة أعلى).وجيوز توزيع مكافأة سنوية ال تزيد
على ستة آالف دينار لرئيس جملس اإلدارة ولكل عضو من أعضاء
هذا اجمللس من اتريخ سيس الشركة حلني حتقيق األرابح اليت تسمح
هلا كتوزيع املكافآت وفقا ملا نصت عليه الفقرة الساكقة ،وجيوز كقرار
يصدر من اجلمعية العامة للشركة استثناء عضو جملس اإلدارة املستقل
من احلد األعلى للمكافآت املذكورة (إذا كان يف الشركة أعضاء
مستقلني) ،ويلتزم جملس اإلدارة كتقدمي تقرير سنوي يعرض على
اجلمعية العامة العادية
للشركة للموافقة عليه على أن يتضمن على وجه دقيق كياان مفصال
عن املبالغ واملنافع واملزااي اليت حصل عليها جملس اإلدارة أاي كانت
طبيعتها ومسماها.
مــادة ()42
ال جيوز أن يكون ملن له ممثل يف جملس اإلدارة أو لرئيس أو أحد
أعضاء جملس اإلدارة أو أحد أعضاء اإلدارة التنفيذية أو أزواجهم أو
أقارهبم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف العقود
والتصرفات اليت تربم مع الشركة أو حلساهبا إال إذا كان ذلك كرتخيص
يصدر عن اجلمعية العامة العادية.
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مــادة ()43
ال جيوز للشركة أن تقرض أحد أعضاء جملس إدارهتا أو الرئيس
التنفيذي أو أزواجهم أو أقارهبم حىت الدرجة الثانية أو الشركات
التاكعة هلم ،ما مل يكن هناك تفويض من اجلمعية العامة العادية
للشركة ،وكل تصرف يتم ابمل الفة لذلك ال ينفذ يف مواجهة الشركة،
وذلك دون إخالل حبقوق الغري حسن النية .
(ال يسري هذا احلكم على الشركات اليت جيوز هلا اإلقراض)
م ــادة ()44
رئيس جملس اإلدارة وأعضاؤه مسئولون جتاه الشركة واملسامهني والغري
عن مجيع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة ،وعن كل خمالفة
للقانون أو لعقد الشركة ،وعن اخلطأ يف اإلدارة،
وال حيول دون إقامة دعوى املسئولية اقرتاع من اجلمعية العامة إبكراء
ذمة جملس اإلدارة ،وال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة االشرتاك يف
التصويت على قرارات اجلمعية العامة اخلاصة إبكراء ذمتهم من
املسؤولية عن إدارهتم أو اليت تتعلق مبنفعة خاصة هلم أو ألزواجهم أو
أقارهبم من الدرجة األوىل أو خبالف قائم كينهم وكني الشركة.
مــادة ()45
تكون املسؤولية املنصوص عليها يف املادة الساكقة إما مسؤولية
ش صية تلحق عضوا ابلذات ،وإما مشرتكة فيما كني أعضاء جملس
اإلدارة مجيعا .ويف احلالة األخرية يكون األعضاء مسئولني مجيعا على
وجه التضامن أبداء التعويض ،من اعرتض على القرار الذي رتب
املسئولية وأثبت اعرتاضه يف احملضر.
مــادة ()46
للشركة أن ترفع دعوى املسؤولية على أعضاء جملس اإلدارة كسبب
األخطاء اليت تنشأ عنها أضرار للشركة فإذا كانت الشركة يف دور
التصفية توىل املصفي رفع الدعوى.
مــادة ()47
لكل مساهم أن يرفع دعوى املسؤولية منفردا نياكة عن الشركة يف
حالة عدم قيام الشركة كرفعها ،ويف هذه احلالة جيب اختصام الشركة
ليحكم هلا ابلتعويض إن كان له مقتض .وجيوز للمساهم رفع دعواه
الش صية ابلتعويض إذا كان اخلطأ قد أحلق كه ضرراً .ويقع ابطال كل
اتفاق يقضى كغري ذلك.
ب – اجلمعية العامة
مــادة ()48
تنعقد اجلمعية العامة العادية السنوية كناء على دعوة من جملس اإلدارة
خالل األشهر الثالثة التالية النتهاء السنة املالية ،وذلك يف الزمان
واملكان اللذين يعينهما جملس اإلدارة ،وللمجلس أن يدعو اجلمعية
العامة لالجتماع كلما دعت الضرورة إىل ذلك ،وعلى جملس اإلدارة
أن يوجه دعوة اجلمعية لالجتماع كناء على طلب مسبب من عدد من
املسامهني ميلكون عشرة ابملائة من رأمسال الشركة ،أو كناء على طلب
مراقب احلساابت ،وذلك خالل مخسة عشر يوما من اتريخ الطلب،
وتعد جدول األعمال اجلهة اليت تدعو إىل االجتماع .ويسري على
إجراءات دعوة اجلمعية العامة ونصاب احلضور والتصويت األحكام
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اخلاصة ابجلمعية التأسيسية املنصوص عليها كقانون الشركات رقم 25
لسنة  2012وتعديالته.
مـادة ()49
لكل مساهم أاي كان عدد أسهمه حق حضور اجلمعية العامة ،ويكون
له عدد من األصوات يساوي عدد األصوات املقررة لذات الفئة من
األسهم ،وال جيوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن ميثله يف
املسائل اليت تتعلق مبنفعة خاصة له ،أو خبالف قائم كينه وكني الشركة،
ويقع ابطالً كل شرط أو قرار خيالف ذلك ،وجيوز للمساهم أن يوكل
غريه يف احلضور عنه وذلك مبقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده
الشركة هلذا الغرض .وجيوز ملن يدعي حقاً على األسهم أن يتعارض
مع ما هو اثكت يف سجل مسامهي الشركة أن يتقدم إىل قاضي األمور
الوقتية الستصدار أمر على عريضة حبرمان األسهم املتنازع عليها من
التصويت ملدة حيددها القاضي اآلمر أو حلني الفصل يف موضوع النزاع
من قبل احملكمة امل تصة وذلك وفقاً لإلجراءات املقررة يف قانون
املرافعات املدنية والتجارية.
مـادة ()50
خيضع التصويت على املرشحني لعضوية جملس اإلدارة لنظام
التصويت الرتاكمي  ،والذي مينح كل مساهم قدرة تصويتية كعدد
األسهم اليت ميلكها  ،حبيث حيق له التصويت هبا ملرشح واحد أو
توزيعها كني من خيتارهم من املرشحني دون تكرار هلذه األصوات.
مادة ()51
يرأس اجتماع اجلمعية العامة رئيس جملس اإلدارة أو انئبه أو من
ينتدكه جملس اإلدارة لذلك الغرض أو من تنت به اجلمعية العامة من
املسامهني أو من غريهم.
مــادة ()52
مع مراعاة أحكام القانون ختتص اجلمعية العامة العادية يف اجتماعها
السنوي ابختاذ قرارات يف املسائل اليت تدخل يف اختصاصاهتا وعلى
وجه اخلصوص ما يلي-:
-1تقرير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها املايل للسنة املالية
املنتهية.
-2تقرير مراقب احلساابت عن البياانت املالية للشركة.
-3تقرير أبية خمالفات رصدهتا اجلهات الرقاكية وأوقعت كشأهنا
جزاءات على الشركة.
-4البياانت املالية للشركة.
-5اقرتاحات جملس اإلدارة كشأن توزيع األرابح.
-6إكراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة.
-7انت اب أعضاء جملس اإلدارة أو عزهلم ،وحتديد مكافآهتم.
-8تعيني مراقب حساابت الشركة ،وحتديد أتعاكه أو تفويض جملس
اإلدارة يف ذلك.
-9تقرير التعامالت اليت متت أو ستتم مع األطراف ذات الصلة
وتعرف األطراف ذات الصلة طبقا ملبادئ احملاسبة الدولية.
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مـادة ()53
جيوز كقرار يصدر عن اجلمعية العامة العادية للشركة إقالة رئيس أو
عضو أو أكثر من أعضاء جملس اإلدارة أو حل جملس إدارة الشركة
وانت اب جملس جديد وذلك كناء على اقرتاح يقدم كذلك من عدد
من املسامهني ميلكون ماال يقل عن ركع رأمسال الشركة املصدر .وعند
صدور قرار حبل جملس اإلدارة ،وتعذر انت اب جملس جديد يف ذات
االجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا اجمللس يف تسيري
أمور الشركة إىل حني انت اب اجمللس اجلديد أو تعيني جلنة إدارية
مؤقتة تكون مهمتها األساسية دعوة اجلمعية العامة النت اب اجمللس
اجلديد ،وذلك خالل شهر من تعيينها.
مــادة ()54
ال جيوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غري مدرجة يف
جدول األعمال إال إذا كانت من األمور العاجلة اليت طرأت كعد
إعداد اجلدول أو تكشفت يف أثناء االجتماع ،أو إذا طلبت ذلك
إحدى اجلهات الرقاكية أو مراقب احلساابت أو عدد من املسامهني
ميلكون مخسة ابملائة من رأمسال الشركة ،وإذا تبني أثناء املناقشة عدم
كفاية املعلومات املتعلقة كبعض املسائل املعروضة ،تعني جيل
االجتماع مدة ال تزيد عن عشرة أايم عمل إذا طلب ذلك عدد من
املسامهني ميثلون ركع أسهم رأس املال املصدر ،وينعقد االجتماع
املؤجل دون احلاجة إىل إجراءات جديدة للدعوة.
مـادة ()55
على جملس اإلدارة تنفيذ قرارات اجلمعية العامة ما مل تكن تلك
القرارات خمالفة للقانون أو عقد التأسيس أو هذا النظام.
وعلى جملس اإلدارة إعادة عرض القرارات امل الفة على اجلمعية
العامة يف اجتماع يتم الدعوة له ملناقشة أوجه امل الفة.
مــادة ()56
تسري على اجلمعية العامة غري العادية األحكام املتعلقة ابجلمعية
العامة العادية مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف املواد التالية:
مــادة ()57
جتتمع اجلمعية العامة غري العادية كناء على دعوة من جملس اإلدارة،
أو كناء على طلب مسبب من مسامهني ميثلون مخسة عشر ابملائة من
رأمسال الشركة املصدر أو من وزارة التجارة والصناعة ،وجيب على
جملس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة غري العادية لالجتماع خالل
ثالثني يوماً من اتريخ تقدمي الطلب.
وإذا مل يقم جملس اإلدارة كدعوة اجلمعية العامة خالل املدة املنصوص
عليها ابلفقرة الساكقة تقوم الوزارة ابلدعوة لالجتماع خالل مدة
مخسة عشر يوماً من اتريخ انتهاء املدة املشار إليها يف الفقرة الساكقة.
مــادة ()58
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحاً ما مل حيضره
مسامهون ميثلون ثالثة أرابع رأمسال الشركة املصدر .فإذا مل يتوافر
هذا النصاب وجهت الدعوة إىل اجتماع ٍ
اثن يكون صحيحاً إذا
حضره من ميثل أكثر من نصف رأس املال املصدر.
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وتصدر القرارات أبغلبية تزيد على نصف جمموع أسهم رأمسال الشركة
املصدر.
مـادة ()59
مع مراعاة االختصاصات األخرى اليت ينص عليها القانون ختتص
اجلمعية العامة غري العادية ابملسائل التالية:
 -1تعديل عقد الشركة.
 -2كيع كل املشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه
أبي وجه آخر.
 -3حل الشركة أو اندماجها أو حتوهلا أو انقسامها.
 -4زايدة رأمسال الشركة أو ختفيضه.
مـادة ()60
كل قرار يصدر عن اجلمعية العامة غري العادية ال يكون انفذاً إال كعد
اختاذ إجراءات الشهر .وجيب احلصول على موافقة وزارة التجارة
والصناعة إذا كان القرار متعلقاً ابسم الشركة أو أغراضها أو رأمساهلا.
مـادة ()61
جيوز لكل مساهم إقامة الدعوى كبطالن أي قرار يصدر عن جملس
اإلدارة أو اجلمعية العامة العادية أو غري العادية خمالفاً للقانون أو عقد
سيس الشركة أو هذا النظام أو كان يقصد كه اإلضرار مبصاحل
الشركة ،واملطالبة ابلتعويض عند االقتضاء .كما جيوز الطعن على
قرارات اجلمعية العامة العادية وغري العادية اليت يكون فيها إجحاف
حبقوق األقلية ويتم الطعن من قبل عدد من مسامهي الشركة ميلكون
مخسة عشر ابملائة من رأمسال الشركة املصدر ،وال يكونوا ممن وافقوا
على تلك القرارات.
مـادة ()62
تكون الشركة مسئولة على سبيل التضامن عن ديون شركاهتا التاكعة يف
حالة توافر الشروط التالية :
 -1عدم كفاية أموال الشركة التاكعة للوفاء مبا عليها من التزامات.
-2أن تتملك الشركة يف الشركة التاكعة نسبة من رأس ماهلا متكنها من
التحكم يف تعيني غالبية أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين أو يف
القرارات اليت تصدر عن اإلدارة.
-3أن تت ذ الشركة التاكعة قرارات أو تقوم كتصرفات تستهدف
مصلحة الشركة املالكة واملسيطرة عليها وتضر مبصلحة الشركة التاكعة
أو دائنيها ،وتكون هي السبب الرئيسي يف عدم قدرة الشركة التاكعة
على الوفاء مبا عليها من التزامات،
وذلك كله ما مل تكن الشركة القاكضة مسئولة عن ديون الشركة التاكعة
استنادا إىل سبب آخر.
حساابت الشركة
مـادة ()63
تبدأ السنة املالية للشركة من أول نوفمرب وتنتهي يف آخر  31اكتوكر
من كل عام ويستثىن من ذلك السنة املالية األوىل فتبدأ من اتريخ قيد
الشركة يف السجل التجاري وتنتهي يف  ..........من السنة املالية
التالية.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
مـادة ()64
يقتطع سنواي ،كقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية كناء على اقرتاح
جملس اإلدارة ،نسبة ال تقل عن عشرة ابملائة من األرابح الصافية
لتكوين احتياطي إجباري للشركة .وجيوز للجمعية وقف هذا االقتطاع
إذا زاد االحتياطي اإلجباري على نصف رأمسال الشركة املصدر.
وال جيوز است دام االحتياطي اإلجباري إال يف تغطية خسائر الشركة
أو لتأمني توزيع أرابح على املسامهني كنسبة ال تزيد على مخسة ابملائة
من رأس املال املدفوع يف السنوات اليت ال تسمح فيها أرابح الشركة
كتوزيع هذه النسبة ،وذلك كسبب عدم وجود احتياطي اختياري
يسمح كتوزيع هذه النسبة من األرابح ،وجيب أن يعاد إىل االحتياطي
اإلجباري ما اقتطع منه عندما تسمح كذلك أرابح السنوات التالية،
ما مل يكن هذا االحتياطي يزيد على نصف رأس املال املصدر.
مــادة ()65
يقتطع سنواي من األرابح غري الصافية نسبة مئوية قدرها  %......أو
حيددها جملس اإلدارة كعد أخذ رأي مراقب احلساابت الستهالك
موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها ،وتستعمل هذه
األموال لشراء املواد واآلالت واملنشآت الالزمة أو إلصالحها ،وال
جيوز توزيع هذه األموال على املسامهني.
مــادة ()66
جيب على اجلمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من األرابح
ملواجهة االلتزامات املرتتبة على الشركة مبوجب قوانني العمل
والتأمينات االجتماعية ،وجيوز إنشاء صندوق خاص ملساعدة عمال
الشركة ومست دميها.
مــادة ()67
جيوز أن يقتطع سنوايً ،كقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية كناء
على اقرتاح جملس اإلدارة ،نسبة ال تزيد على عشرة ابملائة من األرابح
الصافية لتكوين احتياطي اختياري خيصص لألغراض اليت حتددها
اجلمعية.
مــادة ()68
جيوز للجمعية العامة كناء على اقرتاح جملس اإلدارة أن توزع يف هناية
السنة املالية أرابحاً على املسامهني ويشرتط لصحة هذا التوزيع أن
يكون من أرابح حقيقية ،ووفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها ،وأال
ميس هذا التوزيع رأس املال املدفوع للشركة.
مـراقــب احل ــساكــات
مــادة ()69
تطبق أحكام املواد الواردة كقانون الشركات رقم 2012/25
وتعديالته وهي املواد من رقم  258حىت .264
م ــادة ()70
جيب على الشركة أن تعد يف هناية كل سنة مالية ميزانية جممعة وكياانت
ابألرابح واخلسائر هلا وجلميع شركاهتا التاكعة مشفوعة ابإليضاحات
والبياانت وفقا ملا تتطلبه املعايري احملاسبية الدولية.
انقضاء الشركة وتصفيتها
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م ــادة ()71
تنقضي الشركة أبحد األمور املنصوص عليها يف املواد من رقم 279
حىت  308من قانون الشركات وتعديالته والئحة التنفيذية.
م ــادة ()72
جتري تصفية الشركة على النحو املبني أبحكام املواد من رقم 309
حىت  326من قانون الشركات وتعديالته والئحته التنفيذية.
م ــادة ()73
تطبق أحكام قانون الشركات رقم  2012/25وتعديالته والئحته
التنفيذية يف كل ما مل يرد كشأنه نص خاص يف عقد التأسيس أو يف
هذا النظام.
مــادة ()74
حتفظ نس ة أصلية من هذا العقد مبركز الشركة الرئيسي وعلى
موقعها اإللكرتوين .كما حتفظ نس ة أصلية من هذا العقد مبلف
الشركة لدى اإلدارة امل تصة كوزارة التجارة والصناعة.
ولكل ش ص يريد احلصول على نس ة مطاكقة لألصل أن يطلبها من
الشركة مقاكل رسم معني حتدده الشركة.
مــادة ()75
يقر املؤسسون ابآليت-:
أوال  :أبهنم قد اكتتبوا جبميع األسهم ،وأودعوا القدر الذي يوجب
القانون أداءه من قيمتها يف احد البنوك احمللية حتت تصرف الشركة.
اثنيا  :أن احلصص العينية قد قومت وفقاً ألحكام القانون  ،وقد مت
الوفاء هبا كاملة.
اثلثا  :أبهنم قد عينوا األجهزة اإلدارية الالزمة إلدارة الشركة .
راكعا  :حفظ األوراق واملستندات املؤيدة لإلقرارات املتقدمة الذكر
مع احملرر الرمسي.
الطرف الثالث
الطرف الثاين
الطرف األول كصفته
الطرف اخلامس
الطرف الراكع
ومبا ذكر حترر هذا العقد وكعد تالوته على احلاضرين وقعوه
املوثقة
أميمة عبد العزيز مصطفى
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

عقد سيس شركة يب إن كي
شركة مسامهة كويتية مقفلة
( ش .م .ك .م )
شركة قاكضة

انه يف يوم :اخلميس  1437/6/21هجري
املوافق 2016/3/31 :ميالدي
لدي أان  :سارة كدر الداليل – املوثقة ابإلدارة
حضر:
أوال  :كــدر انصــر حممــد اخلـرايف  /كــوييت اجلنســية وحيمــل كطاقــة مدنيــة
طرف أول
رقم ()277081701248
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اثنيا :انصر كدر انصر اخلرايف  /كوييت اجلنسية وحيمل كطاقة مدنية
طرف اثين كصفته
رقم ()308032000129
اثلثا :فوزيه كدر انصر اخلرايف  /كويتية اجلنسية وحتمل كطاقة مدنية رقم
طرف اثلث كصفته
()306030401851
راكعا :سنا خلدون حسن النقيب  /كويتية اجلنسية وحتمل كطاقة مدنية
طرف راكع
رقم ()279060700624
خامسا :خالد عبد هللا عبد الرحيم املال  /كوييت اجلنسية وحيمل كطاقة
مدنية رقم ( )277082600027طرف خامس
الطرفان الثاين والثالث قاصران ويوقع عنهما والدمها الطرف األول
كصفته ولياً طبيعياً عليهما .
ويوقع  /أسامة سيد أمني حممد  /مصري اجلنسية وحيمل كطاقة مدنية
رقم  269030504041عن الطرف اخلامس مبوجب توكيل رمسي
خاص موثق كرقم  34751كتاريخ  2015/10/12ويقر الوكيل أبن
توكيله ال يزال ساري املفعول وانفذ قانوانً وان موكله على قيد احلياة
ويتمتع ككامل األهلية.
يقر املؤسسون أبهليتهم القانونية لتأسيس شركة مسامهة كويتية مقفلة
( ش .م .ك .م ) شركة قاكضة فيما كينهم والتزامهم ابلقواعد املقررة
لتأسيسها طبقاً ألحكام قانون الشركات رقم  25لسنة 2012
وتعديالهتا والئحته التنفيذية .
كما يقرون أيضاً ابلتزامهم ككافة القواعد املقررة لتأسيس الشركة وفقاً
ألحكام املواد اآلتية :
مادة ( ) 1
يعترب التمهيد الساكق جزء ال جتزأ من هذا العقد .
مادة ( ) 2
يقر املؤسسون أبن الشركة سست طبقاً ألحكام املرسوم كقانون
الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالته والئحته التنفيذية وأحكام
هذا العقد .وتتمتع الشركة ابلش صية االعتبارية اعتبارا من اتريخ
الشهر .وال جيوز هلا مزاولة نشاطها إال من اتريخ الشهر وموافقة كافة
اجلهات الرقاكية على مزولتها للنشاط .
مادة ( ) 3
اسم الشركة شركة يب إن كي وعنواهنا التجاري  /....شركة مسامهة
كويتية مقفلة (ش .م .ك .م) شركة قاكضة .
مادة ( ) 4
يقع مركز الشركة الرئيس يف دولة الكويت وموطنها " الكويت "
وجيوز للشركاء نقل املركز الرئيسي إىل إي جهة أخرى داخل دولة
الكويت  ،وفتح فروع ووكاالت للشركة داخل وخارج دولة الكويت .
ويعتـ ــرب مقـ ــر الش ـ ــركة هـ ــو امل ـ ــوطن القـ ــانوين هلـ ــا ال ـ ــذي يعتـ ــد ك ـ ــه يف
توجي ـ ــه املراس ـ ــالت واإلع ـ ــالانت القض ـ ــائية إليه ـ ــا وتثبي ـ ــت كياانت ـ ــه يف
السـ ــجل التجـ ــاري  .وال يعت ـ ــد كتغيـ ــري هـ ــذا املق ـ ــر إال كعـ ــد قي ـ ــده يف
السجل التجاري .
مادة ( ) 5
مدة الشركة غري حمددة تبدأ من اتريخ الشهر .
(جيوز حتديد مدة للشركة )
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مادة ( ) 6
مع عدم اإلخالل أبحكام املرسوم كقانون الشركات رقم 2012/25
إبصدار قانون الشركات  -وتعديالته  -والئحته التنفيذية  ،فإن
األغراض اليت أسست الشركة من أجلها هي :
 /1إدارة الشركات التاكعة هلا أو املشاركة يف إدارة الشركات األخرى
اليت تساهم فيها وتوفري الدعم الالزم هلا .
 /2اسـ ـ ـ ــتثمار أمواهل ـ ـ ـ ــا يف اإلجت ـ ـ ـ ــار ابألس ـ ـ ـ ــهم والس ـ ـ ـ ــندات واألوراق
املالية األخرى .
 /3متلك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة نشاطها يف احلدود
املسموح هبا وفقا للقانون.
 /4متويل أو إقراض الشركات اليت متلك فيها أسهما أو حصصاً
وكفالتها لدى الغري  ،ويف هذه احلالة يتعني أال تقل نسبة مشاركة
الشركة القاكضة يف رأس مال الشركة املقرتضة عن عشرين ابملائة .
 /5متلك حقوق امللكية الفكرية من كراءات االخرتاع والعالمات
التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق االمتياز وغريها من احلقوق
املعنوية ،واستغالهلا و جريها للشركات التاكعة أو لغريها سواء يف
داخل دولة الكويت أو خارجها .
 /6االسـ ـ ــتثمار يف اسـ ـ ــهم أو حصـ ـ ــص أو وحـ ـ ــدات اسـ ـ ــتثمار يف شـ ـ ــركات أو
ص ــناديق كويتي ــة أو أجنبي ــة أو االشـ ـرتاك يف س ــيس ه ــذه الش ــركات وإقراض ــها
وكفالتها لدى الغري .جيوز مباشرة كل أو كعض هذه األغراض.
مادة ( ) 7
تب ــدأ الس ــنة املالي ــة م ــن أول ين ــاير وتنته ــي يف  31ديس ــمرب م ــن ك ــل
ع ــام ويس ــتثىن م ــن ذل ــك الس ــنة املالي ــة األوىل فتب ــدأ م ــن اتري ــخ قي ــد
الشـ ــركة يف السـ ــجل التجـ ــاري وتنتهـ ــي يف  31ديسـ ــمرب مـ ــن السـ ــنة
املالية التالية.
مادة ( ) 8
حدد رأس املال املصرح كه مببلغ ( ) 10,000د.ك فقط ( عشرة
آالف دينار كوييت ال غري )  -ورأس املال املصدر مببلغ (10,000
) د.ك فقط ( عشرة آالف دينار كوييت ال غري )
ورأس املال املدفوع ( ) 10,000د.ك فقط ( عشرة آالف دينار
كوييت ال غري )
مادة ( ) 9
اكتتب املؤسسون املوقعون على هذا العقد يف كامل رأس مال الشركة
على الوجه اآليت :
عدد األسهم القيمة ابلدينار الكوييت
م اسم املســاهم
9600د.ك
96000
 /1كدر انصر حممد اخلرايب
100د.ك
1000
 /2انصر كدر انصر اخلريف
100د.ك
1000
 /3فوزيه كدر انصر اخلرايف
100د.ك
1000
 /4سنا خلدون حسن النقيب
100د.ك
 /5خالد عبد هللا عبد الرحيم املال 1000
 100.000سهم 10.000د.ك
اجملم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
ويقر املؤسسون أبهنم قاموا إبيداع قيمة رأس املال النقدي للشركة
كنسبة  %100من قيمة رأس املال النقدي للشركة كنسبة %100

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
من قيمة األسهم اليت اكتتبوا هبا وقدرها ( 10.000د.ك ) كل منهم
كنسبة اكتتاكه لدى كنك اخلليج مبوجب الشهادة الصادرة من البنك
واملؤرخة يف  2016/3/3واملرفقة أبصل هذا العقد .
مادة ( ) 10
املصروفات والنفقات واألجور والتكاليف اليت التزمت الشركة أبدائها
كسبب سيسها هي مبلغ  100د.ك وفقاً للبيان املرفق أبصل العقد
ختصم من املصروفات العامة
مادة ( ) 11
يتعهد املؤسسون املوقعون على هذا العقد ابلقيام جبميع اإلجراءات
الالزمة إلمتام سيس الشركة ويلتزمون ابستبعاد وإلغاء طلبات
االكتتاب الومهية واملكررة واختاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك .
وهلذا الغرض وكلوا عنهم السيد  /أسامه سيد أمني يف اختاذ
اإلجراءات القانونية واستيفاء املستندات وإدخال التعديالت اليت
ترى اجلهات الرمسية ضرورة إدخاهلا يف العقد أو يف النظام األساسي
املرفق كه .
وعلـ ـ ــى املؤسسـ ـ ــني خـ ـ ــالل ثالثــ ــة أشـ ـ ــهر مـ ـ ــن اتريـ ـ ــخ االنتهـ ـ ــاء مـ ـ ــن
االكتتـ ـ ــاب وقبـ ـ ــل اجتمـ ـ ــاع اجلمعيـ ـ ــة التأسيسـ ـ ــية أن يقـ ـ ــدموا لـ ـ ــوزارة
التجـ ـ ــارة والص ـ ــناعة كيـ ـ ــاان كع ـ ــدد األسـ ـ ــهم الـ ـ ــيت اكتتــ ــب فيهـ ـ ــا ك ـ ـ ـل
مؤس ـ ـ ــس وكقي ـ ـ ــامهم ك ـ ـ ــدفع األقس ـ ـ ــاط الواج ـ ـ ــب دفعه ـ ـ ــا وأمس ـ ـ ــاؤهم
وعناوينهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته.
مادة ( ) 12
يسأل مؤسسو الشركة ابلتضامن فيما كينهم عن تعويض الضرر الذى
يصيب الشركة أو مسامهيها أو الغري كسبب كطالن عقد الشركة .
مادة ()13
حترر هذا العقد من أصل وأركعة نسخ كل نس ة تتكون من  8صفحة
ومرفق كه النظام األساسي للشركة املكون من أركعة نسـ ة كـل نسـ ة
تتكون من  ........صفحة ويتضمن عدد ........مادة كال شطب أو
إضافة .
ويتم االحتفاظ كنس ة أصلية من عقد الشركة يف مركزها الرئيسي
وعلى موقعها اإللكرتوين .
كمـ ــا حتف ـ ــظ نس ـ ـ ة أص ـ ــلية م ـ ــن هـ ــذا العق ـ ــد مبلـ ــف الش ـ ــركة ل ـ ــدى
اإلدارة امل تص ـ ــة ك ـ ــوزارة التج ـ ــارة والص ـ ــناعة ولك ـ ــل م ـ ــن يرغ ـ ــب يف
احلص ـ ــول علـ ـ ــى نس ـ ـ ـ ة مطاكقــ ــة لألصــ ــل أن يطلبهـ ـ ــا مـ ـ ــن الشـ ـ ــركة
مقاكل رسم معني حتدده الشركة .
حترر هذا العقد مبوجب كتاب من وزارة التجارة والصناعة كرقم
 2016/04815كتاريخ  2016/3/20واملسجل كوارد مراقبة
عقود الشركات كرقم كتاريخ 2016/ /
الطرف األول الطرف الثاين كصفته الطرف الثالث كصفته
الطرف الراكع الطرف اخلامس
ومبا ذكر حترر هذا العقد وكعد تالوته على احلاضرين وقعوه
املوثقة  /سارة كدر الداليل
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شركة يب إن كي
شركة مسامهة كويتية مقفلة (ش .م .ك .م)
شركة قاكضة
النظام األساسي
سيس الشركة
أ-عناصر سيس الشركة

مادة ()1
سست الشركة طبقا ألحكام قانون الشركات رقم 2012/25
وتعديالته والئحته التنفيذية وهذا النظام األساسي كني مالكي األسهم
املبينة أحكامها فيما كعد شركة مسامهة كويتية مقفلة(ش .م .ك .م)
شركة قاكضة تسمى شركة يب إن كي  /شركة مسامهة كويتية مقفلة /
(ش .م .ك .م) شركة قاكضة .
مادة ()2
مركز الشركة الرئيسي وحملها القانوين يف دولة الكويت الكائن
الكويت وهو املوطن الذى يعتد كه يف توجيه املراسالت واإلعالانت
القضائية وال يعتد كتغيري هذا املوطن إال اذا مت قيد التغيري ابلسجل
التجاري .
وجيوز جمللس اإلدارة أن ينشى هلا فروعا أو توكيالت أو مكاتب كدولة
الكويت أو ابخلارج.
مادة ()3
مدة هذه الشركة غري حمددة وتبدأ من اتريخ الشهر.
مادة ()4
مع عدم اإلخالل أبحكام قانون الشركات رقم  2012/25إبصدار
قانون الشركات وتعديالته والئحته التنفيذية فإن األغراض اليت
أسست الشركة من أجلها الشركة هي :
 /1إدارة الشركات التاكعة أو املشاركة يف إدارة الشركات األخرى اليت
تساهم فيها وتوفري الدعم الالزم هلا.
 /2استثمار أمواهلا يف اإلجتار ابألسهم
 /3متلك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة نشاطها يف احلدود
املسموح هبا وفقا للقانون.
 /4متويل أو إقراض الشركات اليت متلك فيها أسهما أو حصصاً
وكفالتها لدى الغري ،ويف هذه احلالة يتعني أال تقل نسبة مشاركة
الشركة القاكضة يف رأس مال الشركة املقرتضة عن عشرين ابملائة .
 /5متلك حقوق امللكية الفكرية من كراءات االخرتاع والعالمات
التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق االمتياز وغريها من احلقوق
املعنوية واستغالهلا و جريها للشركات التاكعة أو لغريها سواء يف داخل
دولة الكويت أو خارجها .
 /6االستثمار يف اسهم أو حصص أو وحدات استثمار يف شركات أو
صناديق كويتية أو أجنبية أو االشرتاك يف سيس هذه الشركات
وإقراضها وكفالتها لدى الغري .
جيوز مباشرة كل أو كعض هذه األغراض .
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ب -رأس املال وطرق زايدته
مادة ()5
حدد رأس املال املصرح كه مببلغ ( ) 10,000د.ك (عشرة آالف
دينار كوييت ال غري )
ورأس املال املصدر مببلغ ( ) 10,000د.ك ( عشرة آالف دينار
كوييت ال غري )
ورأس املال املدفوع ( ) 10,000د.ك ( عشرة آالف دينار كوييت ال
غري ) وهو
مادة ()6
أسهم الشركة امسية (جيوز ) لغري الكويتيني متلكها وفقا ألحكام
القانون والقرارات الوزارية املنظمة لذلك.
مادة()7
ال جيـ ــوز زايدة رأس امل ـ ــال املصـ ــرح ك ـ ــه إال إذا كانـ ــت قيم ـ ــة األس ـ ــهم
األصـ ــلية قـ ــد دفعـ ــت كاملـ ــة ،وجيـ ــوز للجمعيـ ــة العامـ ــة غـ ــري العاديـ ــة
أن تفـ ــوض جمل ـ ــس اإلدارة يف حتدي ـ ــد اتريـ ــخ تنفي ـ ــذه ،عل ـ ــى أن جي ـ ــوز
كق ـ ـ ـ ـرار مـ ـ ـ ــن جمل ـ ـ ـ ــس إدارة الشـ ـ ـ ــركة زايدة رأس املـ ـ ـ ــال املص ـ ـ ـ ــدر يف
حـ ــدود رأس املـ ــال املصـ ــرح كـ ــه علـ ــى أن يكـ ــون رأس املـ ــال املصـ ــدر
قد مت سداده ابلكامل.
وال جيوز إصدار األسهم اجلديدة أبقل من قيمتها االمسية.
مادة()8
إذا كانت قيمة األسهم األصلية قد دفعت ابلكامل  .جيوز كقرار
يصدر من اجلمعية العامة غري العادية كعد موافقة اجلهات الرقاكية
زايدة رأس مال الشركة املصرح كه وذلك كناء على اقرتاح مسبب من
جملس اإلدارة وتقرير من مراقب احلساابت يف هذا الشأن على أن
يتضمن القرار الصادر كزايدة رأس املال مقدار وطرق الزايدة.
مادة()9
إذا تقرر زايدة رأس مال الشركة ومل ميارس كعض املسامهني حق أولوية
االكتتاب يف أسهم زايدة رأس املال يتم ختصيص األسهم غري املكتتب
فيها ملن يرغب يف ذلك من مسامهي الشركة ،فإن جتاوزت طلبات
االكتتاب عدد األسهم املطروحة مت ختصيصها على املكتتبني كنسبة ما
اكتتبوا كه.
ويف مجيع األحوال اليت ال يتم االكتتاب فيها يف كامل األسهم
اجلديدة جاز جمللس اإلدارة أن يقوم كت صيص األسهم غري املكتتب
فيها ملسامهني جدد  ،وتعترب األسهم اجلديدة غري املكتتب فيها ملغاة
كقوة القانون.
مادة ()10
جيوز للشركة زايدة رأس املال عن طريق االكتتاب العام وذلك على
النحو املبني ابملادة  273من قانون الشركات رقم  25لسنة 2012
وتعديالته والئحته التنفيذية.
مادة ()11
يقي ـ ــد ح ـ ــق املس ـ ــاهم يف التص ـ ــرف يف أس ـ ــهمه ابلقي ـ ــدين الت ـ ــاليني أو
أحدمها:
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 /1اشرتاط حق أولوية للمسامهني يف الشركة يف شراء األسهم اليت
يرغب مالكها يف كيعها.
 /2اشرتاط موافقة جملس اإلدارة على مشرتي األسهم.
ويستثىن من هذين القيدين التصرفات املشار إليها ابملادة ( )172من
قانون الشركات.
( ال يسري هذا النص على الشركات املدرجة يف البورصة)
مادة ()12
(نص إلزامي يف حالة األخذ ابلقيد األول من املادة  11من هذا النظام )
جيب على املساهم قبل التصرف يف أسهمه إخطار الشركة كشروط
البيع وال يكون التصرف يف األسهم انفذا إال كعد انقضاء عشرة أايم
على اتريخ اإلخطار دون أن يتقدم أي من املسامهني كطلب شراء
األسهم .فإذا تقدم أحد املسامهني لشراء األسهم تعني أن يتم ذلك
ابلسعر الوارد كشروط البيع.
مادة ()13
نص إلزامي يف حالة النص على األخذ ابلقيد الثاين من املدة  11من هذا النظام

مع عدم اإلخالل ابألحكام اخلاصة كشراء الشركة ألسهمها يتعني
على جملس اإلدارة يف حالة رفضه لش ص املشرتي ،شراء األسهم
حلساب الشركة خالل عشرة أايم من اتريخ إخطار اجمللس كطلب
املوافقة ،ويتم الشراء يف هذه احلالة ابلسعر الذي اتفق املساهم على
كيع أسهمه كه.
االكتتاب
مادة ( )14
اكتتب املؤسسون املوقعني على عقد التأسيس يف كامل رأس مال
الشركة أبسهم يبلغ عددها  100.000سهم (مائة الف سهم )
قيمتها االمسية  10,000د.ك (عشرة آالف دينار كوييت ال غري )
موزعة فيما كينهم كل كنسبة إكتاكه املبينة يف عقد التأسيس وقد مت
دفع  10,000دينار كوييت (عشرة آالف دينار كوييت ال غري ) من
القيمة االمسية لالسهم اليت اكتتبوا هبا لدى كنك اخلليج وذلك
مبوجب شهادة البنك املرفقة املؤرخة يف  2016/3/3م .
ويسدد اجلزء الباقي من قيمة السهم خالل مدة أقصاها مخس
سنوات من اتريخ قيد الشركة يف السجل التجاري ويف املواعيد اليت
حيددها جملس اإلدارة  ،وإذا خر املساهم عن الوفاء ابلقسط
املستحق على األسهم يف موعده وجب على الشركة كعد مضي مخسة
عشر يوما من اتريخ إنذاره أن تعرض أسهمه للبيع على ابقي
املسامهني ،وتستوىف الشركة من مثن كيع األسهم ابألولوية على مجيع
دائين املساهم قيمة األقساط اليت مل تسدد والفائدة وما تكون قد
حتملته الشركة من نفقات ويرد الباقي للمساهم فإذا مل يكف مثن كيع
األسهم رجعت الشركة على املساهم ابلباقي يف أمواله اخلاصة.
مادة ()15
يرتتب حتما على ملكية السهم قبول املساهم عقد التأسيس وأحكام
النظام األساسي للشركة وقرارات مجعياهتا العامة
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مادة ()16
كل سهم خيول صاحبه احلق يف حصة معادلة حلصة غريه كال متييز يف
ملكية موجودات الشركة ويف األرابح املقتسمة
مادة ()17
يكون للشركة سجل خاص حيفظ لدى وكالة مقاصة وتقيد فيه أمساء
املسامهني وجنسياهتم وموطنهم وعدد األسهم اململوكة لكل منهم
ونوعها والقيمة املدفوعة عن كل سهم .
ويتم التأشري يف سجل املسامهني أبي تغيريات تطرأ على البياانت
املسجلة فيه وفقا ملا تتلقاه الشركة أو وكالة املقاصة من كياانت ،
ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة املقاصة تزويده كبياانت
من هذا السجل
اجلمعية التأسيسية
مادة ()18
على املؤسسني خالل ثالثة أشهر من اتريخ االنتهاء من االكتتاب
وقبل اجتماع اجلمعية التأسيسية أن يقدموا لوزارة التجارة والصناعة
كياان كعدد األسهم اليت اكتتب هبا وكقيام املكتتبني كدفع األقساط
الواجب دفعها وأبمساء املكتتبني وعناوينهم وعدد األسهم اليت اكتتب
هبا كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته
مادة ()19
علـ ــى املؤسسـ ــني دعـ ــوة اجلمعيـ ــة التأسيسـ ــية لالنعقـ ــاد خـ ــالل ثالثـ ــة
أش ــهر م ــن اتري ــخ االنته ــاء م ــن االكتت ــاب ف ــإذا انقض ــت ه ــذه امل ــدة
دون أن تعق ـ ـ ــد اجلمعي ـ ـ ــة قام ـ ـ ــت وزارة التج ـ ـ ــارة والص ـ ـ ــناعة خ ـ ـ ــالل
مخسـ ـ ــة عشـ ـ ــر يومـ ـ ــا مـ ـ ــن اتريـ ـ ــخ انقضـ ـ ــاء املـ ـ ــدة املـ ـ ــذكورة كـ ـ ــدعوة
اجلمعية التأسيسية لالنعقاد.
مادة ()20
توجه الدعوة إىل حضور اجتماع اجلمعية التأسيسية متضمنة جدول
األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع أبحد الطرق التالية :
 /1خطاابت مسجلة ترسل إىل مجيع املكتتبني قبل املوعد احملدد
النعقاد االجتماع أبسبوعني على األقل
 /2اإلعالن  ،وجيب أن حيصل اإلعالن مرتني على أن يتم اإلعالن
يف املرة الثانية كعد مضى مدة ال تقل عن سبعة أايم من اتريخ نشر
اإلعالن األول وقبل انعقاد االجتماع كسبعة أايم على األقل
 /3تس ــليم ال ــدعوة ابلي ــد إىل املس ــامهني أو م ــن ين ــوب ع ــنهم قـ ـانوان
قب ــل موع ــد االجتم ــاع كي ــوم عل ــى األق ــل ويؤش ــر عل ــى ص ــورة ال ــدعوة
مبا يفيد االستالم .
 / 4أي وسيلة أخرى من وسائل االتصال احلديثة ابلالئحة التنفيذية
لقانون الشركات
وجيـ ـ ــب إخطـ ـ ــار وزارة التجـ ـ ــارة والصـ ـ ــناعة كتاكيـ ـ ــا جبـ ـ ــدول األعمـ ـ ــال
ومبيع ـ ــاد ومك ـ ــان االجتم ـ ــاع قب ـ ــل انعق ـ ــاده كس ـ ــبعة أايم عل ـ ــى األق ـ ــل
وذلك حلضور ممثلها .
يرتأس اجتماع اجلمعية التأسيسية من تنت به اجلمعية هلذا الغرض .
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مادة ( ) 21
ال يكون اجتماع اجلمعية التأسيسية صحيحا إال إذا حضره مسامهون
هلم حق التصويت ميثلون اكثر من نصف عدد األسهم املكتتب هبا .
فإذا مل يتوافر هذا النصاب وجب دعوة اجلمعية إىل اجتماع اثن لذات
جدول األعمال يعقد خالل مدة ال تقل عن سبعة أايم وال تزيد عن
ثالثني يوما من اتريخ االجتماع األول  ،ويكون االجتماع الثاين
صحيحا أاي كان عدد احلاضرين .
وجيوز أال توجه دعوة جديدة لالجتماع الثاين إذا كان حدد اترخيه يف
هذه الدعوة إىل االجتماع األول
وتصدر القرارات ابألغلبية املطلقة لالسهم احلاضرة يف االجتماع .
مادة ()22
يقدم املؤسسون إىل اجلمعية التأسيسية تقريراً يتضمن معلومات وافية عن
مجيع عمليات التأسيس واملبالغ اليت أنفقت مع املستندات املؤيدة لذلك
ويوضع هذا التقرير يف مكان حيدده املؤسسون الطالع املكتتبني عليه وذلك
قبل اجتماع اجلمعية كسبعة أايم على األقل ويشار إىل ذلك يف دعوة املكتتبني
حلضور االجتماع .
مادة ( ) 23
ختتص اجلمعية التأسيسية ابملسائل اآلتية :
 /1املوافقة على إجراءات سيس الشركة كعد التثبيت من صحتها
وموافقتها ألحكام قانون الشركات ولعقد الشركة .
 /2املوافقة على تقومي احلصص العينية إن وجدت  ،وذلك على
النحو الوارد ابملادة ( )11من قانون الشركات .
 /3انت اب أعضاء جملس اإلدارة األول
 /4اختيار مراقب احلساابت وحتديد أتعاكه .
 /5تعيني أعضاء هيئة الرقاكة الشرعية إذا كانت الشركة تزاول نشاطها
وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية .
 /6إعالن سيس الشركة هنائياً.
وترسل صورة من حمضر اجتماع اجلمعية التأسيسية إىل وزارة التجارة
والصناعة متضمنة القرارات اليت اختذت .
وعل ـ ــى جمل ـ ــس اإلدارة األول أن جي ـ ــرى نش ـ ــر عق ـ ــد الش ـ ــركة وقي ـ ــدها
ابلسـ ــجل التجـ ــاري خـ ــالل ثالثـ ــني يومـ ــا مـ ــن اتريـ ــخ إعـ ــالن سـ ــيس
الشركة هنائيا.
حقوق والتزامات املسامهني
مادة ()24
يتمتع العضو يف الشركة كوجه خاص ابحلقوق التالية
 /1قبض األرابح واحلصول على اسهم املنحة اليت يتقرر توزيعها .
 /2املش ــاركة يف إدارة الش ــركة ع ــن طري ــق العض ــوية يف جمل ــس اإلدارة وحض ــور
اجلمعيات العامـة واالشـرتاك يف مـداوالهتا وذلـك طبقـا ألحكـام قـانون الشـركات
وهذا النظام  ،ويقع ابطال أي اتفاق على خالف ذلك .
 /3احلصول قبل اجتماع اجلمعية العامة كسبعة أايم على األقل على
البياانت املالية للشركة عن الفرتة احملاسبية املنقضية وتقرير جملس
اإلدارة وتقرير مراقب احلساابت
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/4التصـ ـ ـ ــرف يف األسـ ـ ـ ــهم اململوكـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ــه واألولويـ ـ ـ ــة يف االكتتـ ـ ـ ــاب
ابألسهم اجلديدة .
/5احلصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية كعد
الوفاء مبا عليها من ديون .
مادة ( )25
يلتزم العضو يف الشركة كوجه خاص مبا يلي :
/1تسديد األقساط املستحقة على ما ميلكه من اسهم عند حلول
مواعيد االستحقاق ودفع التعويض عن التأخري يف السداد .
 /2دفع النفقات اليت تكون الشركة قد حتملتها يف سبيل استيفاء
األقساط غري املدفوعة من قيمة أسهمه  ،وللشركة التنفيذ على
األسهم استيفاء حلقوقها .
 /3تنفيذ القرارات اليت تصدرها اجلمعية العامة للشركة .
 /4االمتنـ ــاع عـ ــن أي عمـ ــل يـ ــؤدي إىل اإلض ـ ـرار ابملصـ ــاحل املاليـ ــة أو األدكيـ ــة
للشركة وااللتزام كتعويض األضرار اليت تنشأ عن خمالفة ذلك.
مادة ()26
ال جيوز للجمعية العامة للمسامهني القيام مبا يلي :
 /1زايدة أعباء املساهم املالية أو زايدة قيمة السهم األمسية .
 /2انقاص النسبة املئوية الواجب توزيعها من األرابح الصافية على
املسامهني واحملددة يف عقد الشركة .
 /3فرض شروط جديدة غري الشروط املذكورة يف عقد التأسيس أو
هذا النظام تتعلق أبحقية املساهم يف حضور اجلمعيات العامة
والتصويت فيها .
وجيوز اخلروج على هذه األحكام كقبول مجيع املسامهني كتاكياً أو
كتصويت إمجاعي يشرتك فيه مجيع املسامهني  ،واستيفاء اإلجراءات
الالزمة لتعديل عقد الشركة .
إدارة الشركة
أ – جملس اإلدارة
مادة ()27
يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مكون من ثالثة أعضاء  ،وتكون
مدة العضوية ثالث سنوات قاكلة للتجديد .
وإذا تعذر انت اب جملس إدارة جديد يف امليعاد احملدد لذلك استمر
اجمللس القائم يف إدارة أعمال الشركة حلني زوال األسباب وانت اب
جملس إدارة جديدة .
مادة ()28
ينت ب املسامهون أعضاء جملس اإلدارة ابلتصويت السري  ،وجيوز
أن يشرتط يف عقد الشركة انت اب عدد ال جياوز نصف أعضاء جملس
اإلدارة األول من كني مؤسسي الشركة .
مادة ()29
ينت ب جملس اإلدارة ابالقرتاع السري رئيساً للمجلس وانئبا للرئيس
وميثل رئيس جملس اإلدارة الشركة يف عالقاهتا مع الغري وأمام القضاء
إىل جانب االختصاصات األخرى املبينة ابلعقد  ،ويعترب توقيعه
كتوقيع جملس اإلدارة يف عالقة الشركة ابلغري  ،وعليه تنفيذ قرارات
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اجمللس وأن يتقيد كتوصياته  ،وحيل انئب الرئيس حمل الرئيس عند
غياكه  ،أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته.
مادة ()30
جيوز أن يكون للشركة رئيساً تنفيذاي يعينه جملس اإلدارة من أعضاء
اجمللس أو من غريهم يناط كه إدارة الشركة وحيدد اجمللس خمصصاته
وصالحياته يف التوقيع عن الشركة .
مادة ()31
جمللس اإلدارة أن يوزع العمل كني أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة
 ،كما جيوز للمجلس أن يفوض احد أعضائه أو جلنة من كني أعضائه
أو أحدا من الغري يف القيام كعمل معني أو اكثر أو اإلشراف على وجه
من وجوة نشاط الشركة أويف ممارسة كعض السلطات أو
االختصاصات املنوطة ابجمللس
مادة ()32
جيوز لكل مساهم سواء كان ش صا طبيعيا أو اعتباراي تعيني ممثلني له
يف جملس إدارة ابلشركة كنسبة ما ميلكه من اسهم فيها ويستنزل عدد
أعضاء جملس اإلدارة امل تارين هبذه الطريقة من جمموع أعضاء جملس
اإلدارة الذين يتم انت اهبم  ،وال جيوز للمسامهني الذين هلم ممثلون يف
جملس اإلدارة االشرتاك مع املسامهني األخرين يف انت اب كقية أعضاء
جملس اإلدارة إال يف حدود ما زاد عن النسبة املست دمة يف تعيني
ممثلية يف جملس اإلدارة وذلك كنسبة ملكيتهم جمتمعة ،
ويكون هلؤالء املمثلني ما لألعضاء املنت بني من احلقوق والواجبات ،
ويكون املساهم مسؤوال عن أعمال ممثلية جتاه الشركة ودائنيها ومسامهيها
مادة ()33
ال يكون اجتماع جملس اإلدارة صحيحا إال اذا حضره نصف عدد
األعضاء على أال يقل عدد احلاضرين عن ثالثة  ،وجيوز االتفاق على
نسبة أو عدد اكرب ،واالجتماع ابست دام وسائل االتصال احلديثة
واختاذ قرارات ابلتمرير مبوافقة مجيع أعضاء اجمللس.
وجيب أن جيتمع جملس اإلدارة ست مرات على األقل خالل السنة
الواحدة ،وجيوز االتفاق على عدد مرات اكثر
مادة ()34
تدون حماضر اجتماعات جملس اإلدارة وتوقع من قبل األعضاء
احلاضرين وأمني سر اجمللس ،وللعضو الذى مل يوافق على قرار اختذه
اجمللس أن يثبت اعرتاضه  ،يف حمضر االجتماع
مادة ()35
اذا شغر مركز عضو يف جملس اإلدارة  ،خلفه فيه من كان حائزا على
اكثر األصوات من املسامهني الذين مل يفوزوا كعضوية جملس اإلدارة،
واذا قام مانع لدية خلفة من يليه ،ويكمل العضو اجلديد مدة سلفه
فقط  -أما اذا كلغت املراكز الشاغرة ركع املراكز األصلية ،فإنه يتعني
على جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة للمسامهني لتجتمع يف ميعاد
شهرين من اتريخ شغر أخر مركز  ،وتنت ب من ميال املراكز الشاغرة
مادة ()36
جيب أن تتوافر يف من يرشح عضوية جملس اإلدارة الشروط التالية
-1أن يكون متمتعا أبهلية التصرف
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 -2أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جناية كعقوكة مقيدة للحرية أو
يف جرمية إفالس ابلتقصري أو التدليس أو جرمية خملة ابلشرف أو
األمانة أو كعقوكة مقيدة للحرية كسبب خمالفته ألحكام هذا القانون
مامل يكن قد رد له اعتباره .
 -3أن يكون مالكا كصفة ش صية أو الش ص الذى ميثله لعدد
من اسهم الشركة  ،واذا فقد عضو جملس اإلدارة أاي من الشروط
املتقدمة زالت عنة صفة العضوية
مادة ()37
ال تدخل العضوية يف جملس إدارة الشركة ضمن احلد األقصى لعدد
العضوايت املشار إليها ابملادة  225من قانون الشركات
وجيـ ــوز للش ـ ـ ص أن يكـ ــون رئـ ــيس جملـ ــس إدارة ألكثـ ــر مـ ــن شـ ــركة
مسامهة مقفلة
مادة()38
ال جيوز لرئيس أو عضو جملس اإلدارة ،ولو كان ممثال لش ص طبيعي
أو اعتباري أن يستغل املعلومات اليت وصلت اليه حبكم منصبه يف
احلصول على فائدة لنفسه أو لغريه.
وجيوز لعضو جملس اإلدارة التصرف يف أسهمه ابلشركة أثناء عضوية
ابجمللس وذلك دون اإلخالل كقيود التصرف يف األسهم املنصوص
عليها يف قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام
مادة() 39
ال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة أن يفصحوا إىل املسامهني يف غري
اجتماعات اجلمعية العامة أو إىل الغري عما وقفو عليه من أسرار
الشركة كسبب مباشرهتم إلدارهتا واال وجب عزهلم ومسائلتهم عن
تعويض األضرار الناجتة عن امل الفة.
مادة ()40
ال جيـ ـ ــوز لـ ـ ــرئيس جملـ ـ ــس اإلدارة أو ألي مـ ـ ــن أعضـ ـ ــاء اجمللـ ـ ــس ،أن
جيمـ ــع كـ ــني عضـ ــوية جملـ ــس إدارة شـ ــركتني متنافسـ ــتني ،أو أن يشـ ــرتك
يف أي عم ـ ــل م ـ ــن ش ـ ــأنه منافس ـ ــة الش ـ ــركة أو أن يتج ـ ــر حلس ـ ــاكة أو
حلسـ ــاب غـ ــرية يف احـ ــد فـ ــروع النشـ ــاط الـ ــذى تزاولـ ــه الشـ ــركة  ،وإال
ك ـ ــان هل ـ ــا أن تطالب ـ ــه ابلتع ـ ــويض أو ابعتب ـ ــار العملي ـ ــات ال ـ ــيت زاوهل ـ ــا
حلسـ ــاكه كأهنـ ــا أجريـ ــت حلسـ ــاب الش ـ ـركة ،مـ ــا مل يكـ ــن ذلـ ــك مبوافقـ ــة
اجلمعية العامة العادية.
مادة ()41
ال جيوز تقدير جمموع مكافئات رئيس وأعضاء جملس اإلدارة أبكثر من
عشرة ابملائة من الركح الصايف كعد استنزال االستهالك واالحتياطيات
وتوزيع ركح ال يقل عن مخسة ابملائة من رأس املال على املسامهني
(وجيوز االتفاق على نسبة أعلى )
وجي ــوز توزي ــع مكاف ــأة س ــنوية ال تزي ــد عل ــى س ــتة آالف دين ــار ك ــوييت
لـ ــرئيس جملـ ــس اإلدارة ولكـ ــل عضـ ــو مـ ــن أعضـ ــاء هـ ــذا اجمللـ ــس مـ ــن
اتري ــخ س ــيس الش ــركة حل ــني حتقي ــق األرابح ال ــيت تس ــمح هل ــا كتوزي ــع
املكاف ـ ــآت وفق ـ ــا مل ـ ــا نص ـ ــت علي ـ ــه الفق ـ ــرة الس ـ ــاكقة  .وجي ـ ــوز كقـ ـ ـرار
يصـ ــدر عـ ــن اجلمعيـ ــة العامـ ــة للشـ ــركة اسـ ــتثناء عضـ ــو جملـ ــس اإلدارة
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املسـ ـ ــتقل مـ ـ ــن احلـ ـ ــد األعلـ ـ ــى للمكافـ ـ ــآت املـ ـ ــذكورة ( إذا كـ ـ ــان يف
الشركة أعضاء مستقلون )
ويلتزم جملس اإلدارة كتقدمي تقرير سنوي يعرض على اجلمعية العامة
العادية للشركة للموافقة عليه على أن يتضمن على جه دقيق كياان
مفصال عن املبالغ واملنافع واملزااي اليت حصل عليها جملس اإلدارة أاي
كانت طبيعتها ومسماها .
مادة ()42
ال جيوز أن يكون ملن له ممثل يف جملس اإلدارة أو لرئيس أو أحد
أعضاء جملس اإلدارة أو أحد أعضاء اإلدارة التنفيذية أو أزواجهم أو
أقارهبم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف العقود
والتصرفات اليت تربم مع الشركة أو حلساهبا إال إذا كان ذلك كرتخيص
يصدر عن اجلمعية العامة العادية .
مادة ()43
ال جيوز للشركة أن تقرض أحد أعضاء جملس إدارهتا أو الرئيس
التنفيذي أو أزواجهم أو أقارهبم حىت الدرجة الثانية أو الشركات
التاكعة هلم  ،مامل يكن هناك تفويض من اجلمعية العامة العادية للشركة
 ،وكل تصرف يتم ابمل الفة لذلك ال ينفذ يف مواجهة الشركة  ،وذلك
دون إخالل حبقوق الغري حسن النية.
مادة ( )44
رئيس جملس اإلدارة وأعضاؤه مسئولون جتاه الشركة واملسامهني والغري
عن مجيع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة  ،وعن كل خمالفة
للقانون أو لعقد الشركة  ،وعن اخلطأ يف اإلدارة .
وال حيول دون إقامة دعوى املسؤولية اقرتاع من اجلمعية العامة إبكراء
ذمة جملس اإلدارة وال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة االشرتاك يف
التصويت على قرارات اجلمعية العامة اخلاصة إبكراء ذمتهم من
املسؤولية عن إدارهتم أو اليت تتعلق مبنفعة خاصة هلم أو ألزواجهم أو
أقارهبم من الدرجة األوىل أو خبالف قائم كينهم وكني الشركة.
مادة ()45
تكون املسؤولية املنصوص عليها يف املادة الساكقة إما مسؤولية
ش صية تلحق عضوا ابلذات ،وإما مشرتكة فيما كني أعضاء جملس
اإلدارة مجيعا ،ويف احلالة األخرية يكون األعضاء مسؤولني مجيعا على
وجه التضامن أبداء التعويض  ،إال من اعرتض على القرار الذى رتب
املسؤولية واثبت اعرتاضه على احملضر.
مادة ()46
للشركة أن ترفع دعوى املسؤولية على أعضاء جملس اإلدارة كسبب
األخطاء اليت تنشأ عنها أضرار للشركة فإذا كانت الشركة يف دور
التصفية تويل املصفى رفع الدعوى
مادة ()47
لكل مساهم أن يرفع دعوى املسؤولية منفرداً نياكة عن الشركة يف
حالة عدم قيام الشركة كرفعها  ،ويف هذه احلالة جيب اختصام الشركة
ليحكم هلا ابلتعويض إن كان له مقتض  .وجيوز للمساهم رفع دعواه
الش صية ابلتعويض إذا كان اخلطأ قد أحلق كه ضرراً  .ويقع ابطال كل
اتفاق يقتضي كغري ذلك .
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ب -اجلمعية العامة
مادة ()48
تنعقد اجلمعية العامة العادية السنوية كناء على دعوة من جملس اإلدارة
خالل األشهر الثالثة التالية النتهاء السنة املالية وذلك يف الزمان واملكان
الذين يعينهما جملس اإلدارة ،وللمجلس أن يدعو اجلمعية العامة
لالجتماع كلما دعت الضرورة لذلك وعلى جملس اإلدارة أن يوجه دعوة
اجلمعية لالجتماع كناء على طلب مسبب من عدد من املسامهني ميلكون
عشرة ابملائة من رأس مال الشركة  ،أو كناء على طلب مراقب احلساابت
،وذلك خالل مخسة عشر يوما من اتريخ الطلب ،وتعد جدول األعمال
اجلهة اليت تدعو إىل االجتماع
ويسري على إجراءات دعوة اجلمعية العامة ونصاب احلضور
والتصويت األحكام اخلاصة ابجلمعية التأسيسية املنصوص عليها
كقانون الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالته
مادة ()49
لكل مساهم أاي كان عدد أسهمه حق حضور اجلمعية العامة ،ويكون
له عدد من األصوات يساوى عدد األصوات املقررة لذات الفئة من
األسهم ،وال جيوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن ميثله يف
املسائل اليت تتعلق مبنفعة خاصة له ،أو خبالف قائم كينه وكني الشركة
،ويقع ابطال كل شرط أو قرار خيالف ذلك ،وجيوز للمساهم أن يوكل
غريه يف احلضور عنه وذلك مبقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده
الشركة هلذا الغرض.
وجيوز ملن يدعي حقا على األسهم يتعارض مع مـا هـو اثكـت يف سـجل مسـامهي
الشركة أن يتقدم إىل قاضي األمور الوقتيـة الستصـدار امـر علـى عريضـة حبرمـان
األس ــهم املتن ــازع عليه ــا م ــن التص ــويت مل ــدة حي ــددها القاض ــي األم ــر أو حل ــني
الفصــل يف موضــوع الن ـزاع مــن قبــل احملكمــة امل تصــة وذلــك وفقــا لإلج ـراءات
املقررة يف قانون املرافعات املدنية والتجارية
مادة ()50
يرأس اجتماع اجلمعية العامة رئيس جملس اإلدارة أو انئبه أو من
ينتدكه جملس اإلدارة لذلك الغرض أو من تنت به اجلمعية العامة من
املسامهني أو من غريهم
مادة ()51
مع مراعاة أحكام القانون ختتص اجلمعية العامة العادية يف اجتماعها
السنوي ابختاذ قرارات يف املسائل اليت تدخل يف اختصاصاهتا وعلى
وجه اخلصوص ما يلى:
 /1تقرير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها املايل للسنة املالية
املنتهية
 /2تقرير مراقب احلساابت عن البياانت املالية للشركة
 /3تقرير أبية خمالفات رصدهتا اجلهات الرقاكية وأوقعت كشأهنا
جزاءات على الشركة
 /4البياانت املالية للشركة.
 /5اقرتاحات جملس اإلدارة كشأن توزيع األرابح.
 /6إكراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة .
 /7انت اب أعضاء جملس اإلدارة أو عزهلم وحتديد مكافاهتم.
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 /8تعيني مراقب حساابت الشركة ،وحتديد أتعاكه أو تفويض جملس
اإلدارة يف ذلك
 /9تعيني هيئة الرقاكة الشرعية (إذا كانت الشركة تعمل وفقا ال حكام
الشريعة اإلسالمية) ومساع تقرير تلك اهليئة).
 /10تقرير التعامالت اليت متت أو ستتم مع األطراف ذات الصلة
وتعرف األطراف ذات الصلة طبقا ملبادئ احملاسبة الدولية .
مادة()52
جي ــوز كقـ ـرار يص ــدر ع ــن اجلمعي ــة العام ــة العادي ــة للش ــركة إقال ــة رئ ــيس
أو عضـ ـ ــو أو اكث ـ ـ ــر م ـ ـ ــن أعضـ ـ ــاء جمل ـ ـ ــس اإلدارة أو ح ـ ـ ــل جمل ـ ـ ــس
إدارة الش ـ ــركة وانت ـ ــاب جملـ ـ ـس جدي ـ ــد وذل ـ ــك كن ـ ــاء عل ـ ــى اقـ ـ ـرتاح
يق ــدم ك ــذلك م ــن ع ــدد م ــن املس ــامهني ميلك ــون م ــاال يق ــل ع ــن رك ــع
رأس مال الشركة املصدر.
وعند صدور قرار حبل جملس اإلدارة ،وتعذر انت اب جملس جديد يف
ذات االجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا اجمللس يف
تسيري أمور الشركة إىل حني انت اب اجمللس اجلديد أو تعيني جلنة
إدارية مؤقته تكون مهمتها األساسية دعوة اجلمعية العامة النت اب
اجمللس اجلديد ،وذلك خالل شهر من تعيينها.
مادة ()53
ال جيوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غري مدرجة يف
جدول األعمال إال إذا كانت من األمور العاجلة اليت طرأت كعد
إعداد اجلدول أو تكشفت يف أثناء االجتماع.
أو إذا طلبت ذلك احدى اجلهات الرقاكية أو مراقب احلساابت أو
عدد من املسامهني ميلكون مخسة ابملائة من رأس مال الشركة  ،وإذا
تبني أثناء املناقشة عدم كفاية املعلومات املتعلقة كبعض املسائل
املعروضة ،تعني جيل االجتماع مدة ال تزيد عن عشرة أايم عمل إذا
طلب ذلك عدد من املسامهني ميثلون ركع أسهم رأس املال املصدر،
وينعقد االجتماع املؤجل دون احلاجة إىل إجراءات جديدة للدعوة.
مادة ()54
على جملس اإلدارة تنفيذ قرارت اجلمعية العامة مامل تكن تلك
القرارات خمالفة للقانون أو عقد التأسيس أو هذا النظام.
وعل ــى جمل ــس اإلدارة إع ــادة ع ــرض القـ ـرارات امل الف ــة عل ــى اجلمعي ــة
العامة يف اجتماع يتم الدعوة له ملناقشة أوجه امل الفة.
مادة ()55
تسري على اجلمعية العامة غري العادية األحكام املتعلقة ابجلمعية
العامة العادية مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف املواد التالية
مادة ()56
جتتمع اجلمعية العامة غري العادية كناء على دعوة من جملس اإلدارة أو
كناء على طلب مسبب من مسامهني ميثلون مخسة عشر ابملائة من
رأس مال الشركة املصدر أو من وزارة التجارة والصناعة وجيب على
جملس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة غري العادية لالجتماع خالل
ثالثني يوما من اتريخ تقدمي الطلب.
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وإذا مل يقم جملس اإلدارة كدعوة اجلمعية العامة خالل املدة املنصوص
عليها ابلفقرة الساكقة تقوم الوزارة ابلدعوة لالجتماع خالل مدة
مخسة عشر يوما من اتريخ انتهاء املدة املشار إليها يف الفقرة الساكقة
مادة()57
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحا ما مل حيضره
مسامهني ميثلون ثالثة أرابع رأس مال الشركة املصدر ،فإذا مل يتوافر
هذا النصاب وجهت الدعوة إىل اجتماع اثن يكون صحيحا اذا
حضرة من ميثل أكثر من نصف رأس املال املصدر وتصدرت القرارات
أبغلبية تزيد على نصف جمموع أسهم رأمسال الشركة املصدر.
مادة ()58
مع مراعاة االختصاصات األخرى اليت ينص عليها القانون ختتص
اجلمعية العامة غري العادية ابملسائل التالية :
 /1تعديل عقد الشركة
 /2كيع كل املشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه
أبي وجه آخر.
 /3حل الشركة أو اندماجها أو حتوهلا أو انقسامها
 /4زايدة رأس مال الشركة أو ختفيضه
مادة ()59
كل قرار يصدر عن اجلمعية العامة غري العادية ال يكون انفذا إال كعد
اختاذ إجراءات الشهر ،وجيب احلصول على موافقة وزارة التجارة
والصناعة إذا كان القرار متعلقا ابسم الشركة أو أغراضها أو رأمساهلا
مادة ()60
جيوز لكل مساهم إقامة الدعوى كبطالن أي قرار يصدر عن جملس
اإلدارة أو اجلمعية العامة العادية أو غري العادية خمالفا للقانون أو عقد
سيس الشركة أو هذا النظام أو كان يقصد كه األضرار مبصاحل
الشركة ،واملطالبة ابلتعويض عند االقتضاء .
كما جيوز الطعن على قرارات اجلمعية العامة العادية وغري العادية اليت
يكون فيها إجحاف حبقوق األقلية ويتم الطعن من قبل عدد من
مسامهي الشركة ميلكون مخسة عشر ابملائة من رأس مال الشركة
املصدر  ،وال يكونوا ممن وافقوا على تلك القرارات .
مادة ()61
تكون الشركة مسؤولية – على سبيل التضامن – عن ديون شركاهتا
التاكعة يف حالة توافر الشروط التالية:
 /1عدم كفاية أموال الشركة التاكعة للوفاء مبا عليها من التزامات
 /2أن تتملك الشركة يف الشركة التاكعة نسبة من رأس ماهلا متكنها من
التحكم يف تعيني غالبية أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين أو يف
القرارات اليت تصدر عن اإلدارة
 /3أن تت ذ الشركة التاكعة قرارات أو تقوم كتصرفات تستهدف
مصلحة الشركة املالكة واملسيطرة عليها وتضر مبصلحة الشركة التاكعة
أو دائنيها ،وتكون هي السبب الرئيسي يف عدم قدرة الشركة التاكعة
على الوفاء مبا عليها من التزامات،
وذلك كله مامل تكن الشركة القاكضة مسؤوله عن ديون الشركة التاكعة
استنادا إىل سبب آخر
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حساابت الشركة
مادة ()62
تبدأ السنة املالية للشركة من أول يناير وتنتهى يف آخر  31ديسمرب
من كل عام ويستثىن من ذلك السنة املالية األوىل فتبدأ من اتريخ قيد
الشركة يف السجل التجاري وتنتهى يف  31ديسمرب من السنة املالية
التالية.
مادة ()63
يقتطع سنواي كقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية كناء على اقرتاح
جملس اإلدارة  ،نسبة ال تقل عن عشرة ابملائة من األرابح الصافية
لتكوين احتياطي إجباري للشركة .
وجيوز للجمعية وقف هذا االقتطاع إذا زاد االحتياطي اإلجباري على
نصف رأس مال الشركة املصدر-وال جيوز است دام االحتياطي
اإلجباري إاليف تغطية خسائر الشركة أو لتأمني توزيع أرابح على
املسامهني كنسبة ال تزيد عن مخسة ابملائة من رأس املال املدفوع يف
السنوات اليت ال تسمح فيها أرابح الشركة كتوزيع هذه النسبة وذلك
كسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح كتوزيع هذه النسبة من
األرابح  -وجيب أن يعاد إىل االحتياطي اإلجباري ما اقتطع منه
عندما تسمح كذلك أرابح السنوات التالية ،مامل يكن هذا االحتياطي
يزيد على نصف رأس املال املصدر.
مادة()64
يقتطع سنواي من األرابح غري الصافية نسبة مئوية قدرها  % ...أو
حيددها جملس اإلدارة كعد أخذ رأي مراقب احلساابت الستهالك
موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها ،وتستعمل هذه
األموال لشراء املواد واآلالت واملنشآت الالزمة أو إلصالحها  ،وال
جيوز توزيع هذه األموال على املسامهني
مادة ()65
جيب على اجلمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من األرابح
ملواجهة االلتزامات املرتتبة على الشركة مبوجب قوانني العمل
والتأمينات االجتماعية ،وجيوز إنشاء صندوق خاص ملساعدة عمال
الشركة ومست دميها
مادة ()66
جي ــوز أن يقتط ــع س ــنواي  ،كقـ ـرار يص ــدر م ــن اجلمعي ــة العام ــة العادي ــة كن ــاء عل ــى
اقـ ـرتاح جمل ــس اإلدارة نس ــبة ال تزي ــد ع ــن العش ــرة ابملائ ــة م ــن األرابح الص ــافية
لتكوين احتياطي اختياري خيصص لألغراض اليت حتددها اجلمعية
مادة ()67
جيوز للجمعية العامة كناء على اقرتاح جملس اإلدارة أن توزع يف هناية
السنة املالية أرابحا على املسامهني ويشرتط لصحة هذا التوزيع أن
يكون من أرابح حقيقية ،ووفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها واال
ميس هذا التوزيع رأس املال املدفوع للشركة
مراقب احلساابت
مادة ()68
تطبق أحكام املواد الواردة كقانون الشركات رقم 2012/25
وتعديالته وهي املواد من رقم  258حىت ،264
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مادة ()69
جيب على الشركة أن تعد يف هناية كل سنة مالية ،ميزانية جممعة
وكياانت ابألرابح واخلسائر هلا وجلميع شركاهتا التاكعة مشفوعة
ابإليضاحات والبياانت وفقا ملا تتطلبه املعايري احملاسبية الدولية
انقضاء الشركة وتصفيتها
مادة ()70
تنقضي الشركة أبحد األمور املنصوص عليها يف املواد من رقم 279
حىت  308من قانون الشركات وتعديالته والئحته التنفيذية
مادة ()71
جتري تصفية الشركة على النحو املبني أبحكام املواد من رقم 309
حىت  326من قانون الشركات وتعديالته والئحته التنفيذية
مادة ()72
تطبق أحكام قانون الشركات رقم  2012/25وتعديالته والئحته
التنفيذية يف كل مامل يرد كشأنه نص خاص يف عقد التأسيس أو يف هذا
النظام
مادة ()73
حتفظ نس ة أصلية من هذا العقد مبركز الشركة الرئيسي وعلى
موقعها اإللكرتوين ،كما حتفظ نس ة أصلية من هذا امللف مبلف
الشركة لدى اإلدارة امل تصة كوزارة التجارة والصناعة ولكل ش ص
يريد احلصول على نس ة مطاكقة لألصل و أن يطلبها من الشركة
مقاكل رسم معني حتدده الشركة
مادة ()74
يقر املؤسسون ابآليت :
أوال :أبهنـ ـ ــم ق ـ ــد اكتتب ـ ــوا جبميـ ـ ــع األسـ ـ ــهم ،وأودعــ ــوا القــ ــدر الـ ـ ــذي
يوج ـ ــب الق ـ ــانون أداءه م ـ ــن قيمته ـ ــا يف أح ـ ــد البن ـ ــوك احمللي ـ ــة حت ـ ــت
تصرف الشركة.
اثنيا  :إن احلصص العينية قد قومت وفقا ألحكام القانون  ،وقد مت
الوفاء هبا كاملة .
اثلثا :أبهنم قد عينوا األجهزة اإلدارية الالزمة إلدارة الشركة .
راكعا :حفظ األوراق واملستندات املؤيدة لإلقرارات املتقدمة الذكر مع
احملرر الرمسي .
الطرف األول الطرف الثاين كصفته الطرف الثالث كصفته
الطرف الراكع الطرف اخلامس
ومبا ذكر حترر هذا العقد وكعد تالوته على احلاضرين وقعوه
املوثقة  /سارة كدر الداليل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــركة خليج اسرتاتيجك لالستشارات
شركة مسامهة كويتية مقفلة
عقد التأسيس

إنه يف يوم األحد املوافق 2016/4/3م
لدي أان املوثقة  :أميمة عبد العزيز مصطفى
حض ــر :
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أوال :عبد هللا جاسم عبد هللا الدخمي  /كوييت اجلنسية وحيمل كطاقة
طرف أول
مدنية رقم ()272031400217
اثنيا :اماين علي طاهر الفيلكاوي  /كويتية اجلنسية وحتمل كطاقة مدنية
طرف اثن
رقم ()277062600054
اثلثا :عبد الرمحن عادل جاسم الدخمي /كوييت اجلنسية وحيمل كطاقة
طرف اثلث
مدنية رقم ()289090600033
راكعا :معاذ عبد هللا جاسم الدخمي  /كوييت اجلنسية وحيمل كطاقة
طرف راكع كصفته
مدنية رقم ()304100801297
خامسا :علي عبد هللا جاسم الدخمي /كوييت اجلنسية وحيمل كطاقة
طرف خامس كصفته
مدنية رقم ()306102201438
الطرفان الراكع واخلامس قصر ويوقع عنهما والدمها الطرف األول
كصفته ولياً طبيعياً عليهما
يقر املؤسسون أبهليتهم القانونية لتأسيس شركة مسامهة كويتية مقفلة
فيما كينهم والتزامهم ابلقواعد املقررة لتأسيسها طبقاً ألحكام قانون
الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالته والئحته التنفيذية.
كما يقرون أيضا ابلتزامهم ككافة القواعد املقررة لتأسيس الشركة وفقاً
ألحكام املواد اآلتية:
مـادة ()1
يعترب التمهيد الساكق جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد.
مـادة ()2
يقر املؤسسون أبن الشركة سست طبقاً ألحكام املرسوم كقانون
الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالته والئحته التنفيذية وأحكام
هذا العقد.
وتتمتع الشركة ابلش صية االعتبارية اعتبارا من اتريخ الشهر.
وال جيوز هلا مزاولة نشاطها إال من اتريخ الشهر وموافقة كافـة اجلهـات
الرقاكية على مزاولتها للنشاط.
مـادة ()3
اسم هذه الشركة هو  :شركة خليج اسرتاتيجك لالستشارات وعنواهنا
التجاري  / .....شركة مسامهة كويتية مقفلة (ش.م.ك .م)
مـادة ()4
يقع مركز الشركة الرئيس يف دولة الكويت وموطنها الكويت وجيوز
للش ـ ــركاء نق ـ ــل املرك ـ ــز الرئيس ـ ــي إىل أي جه ـ ــة أخ ـ ــرى داخ ـ ــل دول ـ ــة
الكويت ،وفتح فروع ووكاالت للشركة داخل وخارج دولة الكويت.
ويعتــرب مقــر الشــركة هــو املــوطن القــانوين هلــا الــذي يعتــد كــه يف توجيــه
املراسـ ــالت واإلعـ ــالانت القضـ ــائية إليهـ ــا وتثبـ ــت كياانتـ ــه يف السـ ــجل
التجاري ،وال يعتد كتغيري هذا املقر إال كعد قيده يف السجل التجاري.
مـادة ()5
مدة الشركة غري حمددة تبدأ من اتريخ الشهر.
مـادة ()6
مع عدم اإلخالل أبحكام املرسوم كقانون الشركات رقم 2012/25
وتعديالته والئحته التنفيذية فإن األغراض اليت أسست من أجلها
الشركة هي :
 /1استشارات إدارية واقتصادية على أن تتوفر الشروط املطلوكة.
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 /2القيام ابلدراسات االدارية واالقتصادية ومالية .
 /3تنظيم املؤمترات والندوات والدورات التدريبية وحلقات العمل
املت صصة.
 /4متلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها يف احلدود
املسموح هبا وفقا للقانون.
 /5استغالل الفوائض املالية املتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها
يف حمافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات مت صصة
مـادة ()7
تبدأ السنة املالية للشركة من 1اول يناير وتنتهي يف آخر ديسمرب من
كل عام.
ويستثين من ذلك السنة املاليـة األويل فتبـدأ مـن اتريـخ قيـد الشـركة يف
السجل التجاري وتنتهي يف آخر ديسمرب من السنة املالية التالية.
مادة ()8
حدد رأس املال املصرح كه مببلغ ( )10,000د.ك (عشرة آالف
دينار كوييت) ( 100,000سهم) .
ورأس املال املصدر مببلغ وقدره ( )10,000د.ك (عشرة آالف
دينار كوييت).
ورأس املال املدفوع مببلغ 10.000د.ك وهو
مادة ()9
اكتتب املؤسسون املوقعون على هذا العقد يف كامل رأس مال الشركة
على الوجه اآليت:
م

1
2
3
4
5

اسم املساهم

عبد هللا جاسم عبد هللا الدخمي
اماين علي طاهر الفيلكاوي
عبد الرمحن عادل جاسم الدخمي
معاذ عبد هللا جاسم الدخمي
علي عبد هللا جاسم الدخمي
اجملموع

عدد
االسهم
98000
500
500
500
500
100000

قيمتها ابلدينار الكوييت

 9800د.ك
 50د.ك
 50د.ك
 50د.ك
 50د.ك
 10000د.ك

ويقــر املؤسســون أبهنــم قــاموا إبيــداع قيمــة رأس املــال النقــدي للشــركة كنســبة (
 ) % 100مــن قيمــة رأس املــال النقــدي للشــركة كنســبة  %100مــن قيمــة
األســهم الــيت اكتتب ـوا هبــا وقــدره ( 10.000د ك ) كــل مــنهم كنســبة اكتتاكــه يف
كي ــت التموي ــل وذل ــك مبوج ــب الش ــهادة الص ــادرة م ــن البن ــك امل ــذكور كت ــاريخ
 2016/3/7واملرفقة أبصل هذا العقد .
مـادة ()10
املصروفات والنفقات واألجور والتكاليف اليت تلتزم الشركة أبدائها
كسبب سيسها هي مبلغ (......د ك) وفقاً للبيان املرفق أبصل
العقد ختصم من حساب املصروفات العامة .
مـادة ()11
يتعهد املؤسسون املوقعون على هذا العقد ابلقيام جبميع اإلجراءات
الالزمة إلمتام سيس الشركة ويلتزمون ابستبعاد وإلغاء طلبات
االكتتاب الومهية واملكررة و اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك.
وهلـ ـ ـ ــذا الغـ ـ ـ ــرض وكل ـ ـ ـ ـوا عـ ـ ـ ــنهم  :السـ ـ ـ ــيد .................... /يف اختـ ـ ـ ــاذ
اإلجراءات القانونية واستيفاء املستندات الالزمة وإدخـال التعـديالت الـيت تـري
اجلهات الرمسية ضرورة إدخاهلا يف العقد أو النظام األساسي املرفق كه.
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وعلــى املؤسســني خــالل ثالثــة أشــهر مــن اتريــخ االنتهــاء مــن االكتتــاب وقبــل
اجتم ــاع اجلمعي ــة التأسيس ــية ان يق ــدموا ل ــوزارة التج ــارة والص ــناعة كي ــاان كع ــدد
األسهم اليت اكتتب فيهـا كـل مؤسـس وكقيـامهم كـدفع اإلقسـاط الواجـب دفعهـا
وأمسائهم وعناوينهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته.
مـادة ()12
يسأل مؤسسو الشركة ابلتضامن فيما كينهم عن تعويض الضرر الذي
يصيب الشركة أو مسامهيها أو الغري كسبب كطالن عقد الشركة .
مـادة ()13
من
حترر هذا العقد من أصل وأركع نسخ كل نس ة تتكون
صفحة ومرفق كه النظام األساسي للشركة املكون من أركعة نسخ كل
نس ة تتكون من صفحة ويتضمن عدد مادة كال شطب أو
إضافة .ويتم االحتفاظ كنس ة أصلية من عقد الشركة يف مركزها
الرئيسي وعلى موقعها اإللكرتوين.
كمــا حتفــظ نس ـ ة أصــلية مــن هــذا العقــد مبلــف الشــركة لــدى وزارة
امل تصة كـوزارة التجـارة والصـناعة ولكـل مـن يرغـب يف احلصـول علـى
نس ة مطاكقة لألصل أن يطلبها من الشركة مقاكل رسم معني حتدده الشركة.
حـ ــرر هـ ــذا العقـ ــد كنـ ــاء علـ ــى كتـ ــاب وزارة التجـ ــارة والصـ ــناعة كـ ــرقم
 2016/04911كتــاريخ  2016/03/21واملســجل مبراقبــة توثيــق
العقود والشركات كرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم آيل 3895349كتاريخ 2016/4/3
الطرف الثالث
الطرف الثاين
الطرف األول
الطرف اخلامس كصفته
الطرف الراكع كصفته
ومبا ذكر حترر هذا العقد وكعد تالوته على احلاضرين وقعوه.
املوثقة
أميمة عبد العزيز مصطفى

شـركـة خليج اسرتاتيجك لالستشارات
شركة مسامهة كويتية مقفلة (ش.م.ك.م)
النظام األساسي
سيس الشركة

أ  -عناصر سيس الشركة
مـادة ()1
سست الشركة طبقا ألحكام قانون الشركات رقم 2012/25
وتعديالته والئحته التنفيذية وهذا النظام األساسي كني مالكي األسهم
املبينة أحكامها فيما كعد شركة مسامهة كويتية مقفلة تسمى  :شركة
خليج اسرتاتيجك لالستشارات شركة مسامهة كويتية مقفلة.
مـادة ()2
مركــز الشــركة الرئيســي وحملهــا القــانوين يف دولــة الكويــت ،الكــائن يف الكويــت
وهو املوطن الذي يعتـد كـه يف توجيـه املراسـالت واإلعـالانت القضـائية وال يعتـد
كتغيري هذا املوطن إال إذا مت قيد التغيري ابلسجل التجاري.
وجيوز جمللس اإلدارة أن ينشىء هلا فروعا أو توكيالت أو مكاتب
كدولة الكويت أو ابخلارج.
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مـادة ()3
مدة هذه الشركة غري حمددة وتبدأ من اتريخ الشهر (جيوز حتديد مدة
للشركة ).
مـادة ()4
األغراض اليت أسست من أجلها الشركة هي القيام مبا يلي -:
مع عدم اإلخالل أبحكام املرسوم كقانون الشركات رقم 2012/25
وتعديالته والئحته التنفيذية فإن األغراض اليت أسست من أجلها
الشركة هي :
 /1استشارات ادارية واقتصادية على ان تتوفر الشروط املطلوكة.
 /2القيام ابلدراسات االدارية واالقتصادية ومالية .
 /3تنظيم املؤمترات والندوات والدورات التدريبية وحلقات العمل
املت صصة.
 /4متلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها يف احلدود
املسموح هبا وفقا للقانون.
 /5استغالل الفوائض املالية املتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها
يف حمافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات مت صصة.
ب -رأس املال وطرق زايدته
مادة ()5
حدد رأس مال الشركة املصرح كه مببلغ  10,000د.ك (عشرة
آالف دينار كوييت )  100,000سهم (مائة الف سهم ) ورأس
املال املصدر 10,000د.ك – 100,000سهم ورأس املال املدفوع
مببلغ 10,000د.ك وهو
مــادة ()6
أسهم الشركة امسية (جيوز) لغري الكويتيني متلكها وفقا ألحكام القانون
والقرارات الوزارية املنظمة لذلك.
مـادة ()7
ال جيوز زايدة رأس املال املصرح كه إال إذا كانت قيمة األسهم
األصلية قد دفعت كاملة ،وجيوز للجمعية العامة غري العادية أن
تفوض جملس اإلدارة يف حتديد اتريخ تنفيذه ،على أنه جيوز كقرار من
جملس إدارة الشركة زايدة رأس املال املصدر يف حدود رأس املال
املصرح كه على أن يكون رأس املال املصدر قد مت سداده ابلكامل.
وال جيوز إصدار األسهم اجلديدة أبقل من قيمتها االمسية.
مـادة ()8
إذا كانت قيمة األسهم األصلية قد دفعت ابلكامل جيوز كقرار يصدر
من اجلمعية العامة غري العادية كعد موافقة اجلهات الرقاكية زايدة رأس
مال الشركة املصرح كه وذلك كناء على اقرتاح مسبب من جملس
اإلدارة وتقرير من مراقب احلساابت يف هذا الشأن على أن يتضمن
القرار الصادر كزايدة رأس املال مقدار وطرق الزايدة.
مـادة ()9
إذا تقرر زايدة رأس مال الشركة ،ومل ميارس كعض املسامهني حق
أولوية االكتتاب يف أسهم زايدة رأس املال يتم ختصيص األسهم غري
املكتتب فيها ملن يرغب يف ذلك من مسامهي الشركة ،فإن جتاوزت
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طلبات االكتتاب عدد األسهم املطروحة مت ختصيصها على املكتتبني
كنسبة ما اكتتبوا كه.
ويف مجيــع األح ـوال الــيت ال يــتم االكتتــاب فيهــا يف كامــل األســهم اجلديــدة جــاز
جمللــس اإلدارة أن يقــوم كت صــيص األســهم غــري املكتتــب فيهــا ملســامهني جــدد،
وتعترب األسهم اجلديدة غري املكتتب فيها ملغاة كقوة القانون.
مـادة ()10
جيوز للشركة زايدة رأس املال عن طريق االكتتاب العام وذلك على
النحو املبني ابملادة  273من قانون الشركات رقم  25لسنة 2012
وتعديالته والئحته التنفيذية.
مادة ()11
نص اختياري
يقيد حق املساهم يف التصرف يف أسهمه ابلقيدين التاليني أو أحدمها
:
 /1اشرتاط حق اولوية للمسامهني يف الشركة يف شركاء األسهم اليت
يرغب مالكها يف كيعها .
 /2اشرتاط موافقة جملس اإلدارة على مشرتى األسهم.
ويستثىن من هذين القيدين التصرفات املشار إليها ابملادة ( )172من
قانون الشركات.
( ال يسري هذا النص على الشركات املدرجة يف البورصة)
م ــادة ()12
(نص إلزامي يف حالة األخذ ابلقيد األول من املادة  11من هذا النظام)
جيــب علــى املســاهم قبــل التصــرف يف أســهمه إخطــار الشــركة كشــروط البيــع وال
يكـ ــون التصـ ــرف يف األسـ ــهم انفـ ــذا إال كعـ ــد انقضـ ــاء عشـ ــرة أايم علـ ــى اتريـ ــخ
االخطــار دون أن يتقــدم أي مــن املســامهني كطلــب ش ـراء األســهم .فــإذا تقــدم
أحد املسامهني كطلب شراء األسهم .فإذا تقدم احـد املسـامهني لشـراء األسـهم
تعني أن يتم ذلك ابلسعر الوارد كشروط البيع.
مــادة ()13
(نص إلزامي يف حالة النص على األخذ ابلقيد الثاين من املادة 11
من هذا النظام )
مع عدم االخالل ابألحكام اخلاصـة كشـراء الشـركة ألسـهمها يتعـني علـى جملـس
اإلدارة يف حالة رفضه لش ص املشـرتي ،شـراء األسـهم حلسـاب الشـركة خـالل
عشرة أايم من اتريخ إخطار اجمللس كطلب املوافقـة ،ويـتم الشـراء يف هـذه احلالـة
ابلسعر الذي اتفق املساهم على كيع أسهمه كه .
االكتتاب
مادة ()14
اكتتــب املؤسســون املوقعــون علــى عقــد التأســيس يف كامــل رأس مــال
الش ــركة أبس ــهم يبل ــغ ع ــددها  100,000س ــهم (مائ ــة أل ــف س ــهم )
قيمتهــا االمسيــة  10,000 /دينــار كــوييت (عشــرة آالف دينــار كــوييت)
موزعــة فيمــا كيــنهم كــل كنســبة اكتتاكــه املبينــة يف عقــد التأســيس وقــد مت
دف ــع 10,000 /دينـ ــار ك ــوييت (عشـ ــرة آالف دين ــار ك ــوييت ) مـ ــن
القيمــة االمسيــة لألســهم الــيت اكتتبــوا هبــا لــدى كيــت التمويــل الكــوييت
وذلك مبوجب شهادة البنك املرفقة املؤرخة يف .2016/3/7
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مادة ()15
يرتتب حتما على ملكية السهم قبول املساهم عقد التأسيس وأحكام
النظام االساسي للشركة وقرارات مجعياهتا العامة.
مادة ()16
كل سهم خيول صاحبه احلق يف حصة معادلة حلصة غريه كال متييز يف
ملكية موجودات الشركة ويف األرابح املقتسمة.
مــادة ()17
يكون للشركة سجل خاص حيفظ لدى وكاله مقاصة وتقيد فيه أمساء
املسامهني وجنسياهتم وموطنهم وعدد األسهم اململوكة لكل منهم
ونوعها والقيمة املدفوعة عن كل سهم.
ويتم التأشري يف سجل املسامهني أبي تغيريات تطرأ على البياانت
املسجلة فيه وفقاً ملا تتلقاه الشركة أو وكاله املقاصة من كياانت،
ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة املقاصة تزويده كبياانت
من هذا السجل.
اجلمعية التأسيسية
مـادة ()18
على املؤسسني خالل ثالثة أشهر من اتريخ االنتهاء من االكتتاب
وقبل اجتماع اجلمعية التأسيسية أن يقدموا لوزارة التجارة والصناعة
كياان كعدد األسهم اليت اكتتب هبا وكقيام املكتتبني كدفع األقساط
الواجب دفعها وأبمساء املكتتبني وعناوينهم وعدد األسهم اليت اكتتب
هبا كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته.
مـادة ()19
على املؤسسني دعوة اجلمعية التأسيسية لالنعقاد خالل ثالثة أشهر
من اتريخ االنتهاء من االكتتاب  ،فإذا انقضت هذه املدة دون أن
تعقد اجلمعية قامت وزارة التجارة والصناعة خالل مخسة عشر يوما
من اتريخ انقضاء املدة املذكورة كدعوة اجلمعية التأسيسية لالنعقاد.
مـادة ()20
توجه الدعوة إىل حضور اجتماع اجلمعية التأسيسية متضمنة جدول
األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع أبحد الطرق التالية-:
 /1خطاابت مسجلة ترسل إىل مجيع املكتتبني قبل املوعد احملدد
النعقاد االجتماع أبسبوعني على األقل.
 /2اإلعالن ،وجيب أن حيصل اإلعالن مرتني على أن يتم اإلعالن يف
املرة الثانيــة كعد مضي مدة ال تقل عن سبعة أايم من اتريخ نشر
اإلعالن األول وقبل انعقاد االجتماع كسبعة أايم على األقل.
 /3تسليم الدعوة ابليد إىل املسامهني أو من ينوب عنهم قانوان قبل
موعد االجتماع كيوم على األقل ،ويؤشر على صورة الدعوة مبا يفيد
االستالم.
 /4أي وسيلة أخرى من وسائل االتصال احلديثة املبينة ابلالئحة
التنفيذية لقانون الشركات.
وجيب إخطار وزارة التجارة والصناعة كتاكيا جبدول اإلعمال ومبيعاد
ومكان االجتماع قبل انعقاده كسبعة أايم على األقل وذلك حلضور ممثلها.
يرتأس اجتماع اجلمعية التأسيسية من تنت به اجلمعية هلذا الغرض.
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مــادة ()21
ال يكون اجتماع اجلمعية التأسيسية صحيحا إال إذا حضره مسامهون
هلم حق التصويت ميثلون أكثر من نصف عدد األسهم املكتتب هبا.
فإذا مل يتوافر هذا النصاب وجب دعوة اجلمعية إىل اجتماع اثن لذات
جدول األعمال يعقد خالل مدة ال تقل عن سبعة أايم وال تزيد عن
ثالثني يوما من اتريخ االجتماع األول ،ويكون االجتماع الثاين
صحيحا أاي كان عدد احلاضرين.
وجيوز أال توجه دعوة جديدة لالجتماع الثاين إذا كان قد حدد اترخيه
يف الدعوة إىل االجتماع األول،
وتصدر القرارات ابألغلبية املطلقة لألسهم احلاضرة يف االجتماع.
مـادة ()22
يقـ ــدم املؤسسـ ــون إىل اجلمعيـ ــة التأسيسـ ــية تقري ـ ـرا يتضـ ــمن معلومـ ــات
وافي ـ ــة ع ـ ــن مجي ـ ــع عملي ـ ــات التأس ـ ــيس واملب ـ ــالغ ال ـ ــيت أنفق ـ ــت م ـ ــع
املسـ ــتندات املؤيـ ــدة لـ ــذلك ويوضـ ــع هـ ــذا التقريـ ــر يف مك ـ ـان حيـ ــدده
املؤسسـ ــون إلطـ ــالع املكتتبـ ــني عليـ ــه وذلـ ــك قبـ ــل اجتمـ ــاع اجلمعيـ ــة
كس ـ ـ ــبعة أايم عل ـ ـ ــى األق ـ ـ ــل ويش ـ ـ ــار إىل ذل ـ ـ ــك يف دع ـ ـ ــوة املكتتب ـ ـ ــني
حلضور االجتماع.
مــادة ()23
ختتص اجلمعية التأسيسية ابملسائل اآلتية:
 /1املوافقة على إجراءات سيس الشركة كعد التثبت من صحتها
وموافقتها ألحكام قانون الشركات ولعقد الشركة.
 /2املوافقة على تقومي احلصص العينية إن وجدت ،وذلك على النحو
الوارد ابملادة ( )11من قانون الشركات.
 /3انت اب أعضاء جملس اإلدارة األول.
 /4اختيار مراقب احلساابت وحتديد أتعاكه.
 /5تعيني أعضاء هيئة الرقاكة الشرعية إذا كانت الشركة تزاول نشاطها
وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 /6إعالن سيس الشركة هنائيا.
وترسل صورة من حمضر اجتماع اجلمعية التأسيسية إىل وزارة التجارة
والصناعة متضمنة القرارات اليت اختذت.
وعلى جملس اإلدارة األول أن جيري نشر عقد الشركة وقيدها ابلسجل
التجاري خالل ثالثني يوماً من اتريخ إعالن سيس الشركة هنائياً.
حقوق والتزامات املسامهني
مــادة ()24
يتمتع العضو يف الشركة كوجه خاص ابحلقوق التالية -:
 /1قبض األرابح واحلصول على أسهم املنحة اليت يتقرر توزيعها.
 /2املش ــاركة يف إدارة الش ــركة ع ــن طري ــق العض ــوية يف جمل ــس اإلدارة وحض ــور
اجلمعيات العامة واالشرتاك يف مداوالهتا ،وذلك طبقاً ألحكـام قـانون الشـركات
وهذا النظام ،ويقع ابطالً أي اتفاق على خالف ذلك.
 /3احلصول قبل اجتماع اجلمعية العامة كسبعة أايم على األقل على
البياانت املالية للشركة عن الفرتة احملاسبية املنقضية وتقرير جملس
اإلدارة وتقرير مراقب احلساابت.
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 /4التصـ ـ ـ ــرف يف األسـ ـ ـ ــهم اململوكـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ــه واألولويـ ـ ـ ــة يف االكتتـ ـ ـ ــاب
ابألسهم اجلديدة.
 /5احلصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية كعد
الوفاء مبا عليها من ديون.
مادة ()25
يلتزم العضو يف الشركة كوجه خاص مبا يلي:
 /1تسديد األقساط املستحقة على ما ميلكه من أسهم عند حلول
مواعيد االستحقاق ودفع التعويض عن التأخري يف السداد.
 /2دفع النفقات اليت تكون الشركة قد حتملتها يف سبيل استيفاء
األقساط غري املدفوعة من قيمة أسهمه ،وللشركة التنفيذ على
األسهم استيفاء حلقوقها.
 /3تنفيذ القرارات اليت تصدرها اجلمعية العامة للشركة.
 /4االمتناع عن أي عمل يؤدي إىل اإلضرار ابملصاحل املالية أو األدكية
للشركة وااللتزام كتعويض األضرار اليت تنشأ عن خمالفة ذلك.
مادة ()26
ال جيوز للجمعية العامة للمسامهني القيام مبا يلي-:
 -1زايدة أعباء املساهم املالية أو زايدة قيمة السهم االمسية.
-2إنقاص النسبة املئوية الواجب توزيعها من األرابح الصافية على
املسامهني واحملددة يف عقد الشركة.
 -3فرض شروط جديدة غري الشروط املذكورة يف عقد التأسيس أو
هذا النظام تتعلق أبحقية املساهم يف حضور اجلمعيات العامة
والتصويت فيها.
وجيوز اخلروج على هذه األحكام كقبول مجيع املسامهني كتاكياً أو
كتصويت إمجاعي يشرتك فيه مجيع املسامهني ،واستيفاء اإلجراءات
الالزمة لتعديل عقد الشركة.
إدارة الشركة
أ -جملس اإلدارة
مـادة ()27
يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مكون من عدد ال يقل عن أركعة
أعضاء وتكون مدة العضوية ثالثة سنوات قاكلة للتجديد.
وإذا تعذر انت اب جملس إدارة جديد يف امليعاد احملدد لذلك استمر
اجمللس القائم يف إدارة أعمال الشركة حلني زوال األسباب وانت اب
جملس إدارة جديد.
مـادة ()28
ينت ب املسامهون أعضاء جملس اإلدارة ابلتصويت السري ،وجيوز
أن يشرتط يف عقد الشركة انت اب عدد ال جياوز نصف أعضاء جملس
اإلدارة األول من كني مؤسسي الشركة.
مـادة ()29
ينت ب جملس اإلدارة ابالقرتاع السري رئيساً للمجلس وانئباً للرئيس
وميثل رئيس جملس إدارة الشركة يف عالقاهتا مع الغري وأمام القضاء إىل
جانب االختصاصات األخرى املبينة ابلعقد ،ويعترب توقيعه كتوقيع
جملس اإلدارة يف عالقة الشركة ابلغري ،وعليه تنفيذ قرارات اجمللس
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وأن يتقيد كتوصياته ،وحيل انئب الرئيس حمل الرئيس عند غياكه ،أو
قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته.
مـادة ()30
جيــوز أن يكــون للشــركة رئيســا تنفيــذاي يعينــه جملــس اإلدارة مــن أعضــاء
اجمللــس أو مــن غــريهم ينــاط كــه إدارة الشــركة وحيــدد اجمللــس خمصصــاته
وصالحياته يف التوقيع عن الشركة.
مـادة ()31
جمللس اإلدارة أن يوزع العمل كني أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة،
كما جيوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو جلنة من كني أعضائه أو
أحداً من الغري يف القيام كعمل معني أو أكثر أو اإلشراف على وجه
من وجوه نشاط الشركة أو يف ممارسة كعض السلطات أو
االختصاصات املنوطة ابجمللس.
مـادة ()32
جيوز لكل مساهم سواء كان ش صا طبيعيا أو اعتباراي تعيني ممثلني له
يف جملس إدارة الشركة كنسبة ما ميلكه من أسهم فيها ،ويستنزل عدد
أعضاء جملس اإلدارة امل تارين هبذه الطريقة من جمموع أعضاء جملس
اإلدارة الذين يتم انت اهبم ،وال جيوز للمسامهني الذين هلم ممثلني يف
جملس اإلدارة االشرتاك مع املسامهني اآلخرين يف انت اب كقية أعضاء
جملس اإلدارة ،إال يف حدود ما زاد عن النسبة املست دمة يف تعيني
ممثليه يف جملس اإلدارة ،وجيوز جملموعة من املسامهني أن يتحالفوا فيما
كينهم لتعيني ممثل أو أكثر عنهم يف جملس اإلدارة وذلك كنسبة
ملكيتهم جمتمعة.
ويكون هلؤالء املمثلني ما لألعضاء املنت بني من احلقوق والواجبات.
ويك ــون املس ــاهم مس ــؤوال ع ــن أعم ــال ممثلي ــه جت ــاه الش ــركة ودائنيه ــا
ومسامهيها.
مــادة ()33
ال يكون اجتماع جملس اإلدارة صحيحا إال إذا حضره نصف عدد
األعضاء على أال يقل عدد احلاضرين عن ثالثة ،و جيوز االتفاق على
نسبة أو عدد أكرب ،وجيوز االجتماع ابست دام وسائل االتصال
احلديثة .وجيوز اختاذ قرارات ابلتمرير مبوافقة مجيع أعضاء اجمللس.
وجيب أن جيتمع جملس اإلدارة ست مرات على األقل خالل السنة
الواحدة ،وجيوز االتفاق على عدد مرات أكثر .
مــادة ()34
تدون حماضر اجتماعات جملس اإلدارة وتوقع من قبل األعضاء
احلاضرين وأمني سر اجمللس  ،وللعضو الذي مل يوافق على قرار أختذه
اجمللس أن يثبت اعرتاضه يف حمضر االجتماع.
مــادة ()35
إذا شغر مركز عضو يف جملس اإلدارة ،خلفه فيه من كان حائزا على
أكثر األصوات من املسامهني الذين مل يفوزوا كعضوية جملس اإلدارة،
وإذا قام مانع لديه خلفه من يليه ،ويكمل العضو اجلديد مدة سلفه
فقط.
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أما إذا كلغت املراكز الشاغرة ركع املراكز األصلية ،فإنه يتعني على
جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة للمسامهني لتجتمع يف ميعاد
شهرين من اتريخ شغر آخر مركز ،وتنت ب من ميأل املراكز الشاغرة.
م ــادة ()36
جيب أن تتوافر يف من يرشح لعضوية جملس اإلدارة الشروط التالية:
 /1أن يكون متمتعاً أبهلية التصرف.
 /2أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جناية كعقوكة مقيدة للحرية أو
يف جرمية إفالس ابلتقصري أو التدليس أو جرمية خملة ابلشرف أو
األمانة أو كعقوكة مقيدة للحرية كسبب خمالفته ألحكام هذا القانون ما
مل يكن قد رد إليه اعتباره.
 /3أن يكون مالكاً كصفة ش صية أو الش ص الذي ميثله لعدد
 ........من أسهم الشركة.
وإذا فقد عضو جملس اإلدارة أاي من الشروط املتقدمة زالت عنه
صفة العضوية.
م ــادة ()37
ال تدخل العضوية يف جملس إدارة الشركة ضمن احلد األقصى لعدد
العضوايت املشار إليها ابملادة  265من قانون الشركات.
وجيوز للش ص أن يكون رئيسا جمللس إدارة أكثر من شركة مسامهة مقفلة.
مـادة ()38
ال جيوز لرئيس أو عضو جملس اإلدارة ،ولو كان ممثالً لش ص طبيعي
أو اعتباري ،أن يستغل املعلومات اليت وصلت إليه حبكم منصبه يف
احلصول على فائدة لنفسه أو لغريه.
وجيوز لعضو جملس اإلدارة التصرف يف أسهمه ابلشركة أثناء عضويته
ابجمللس وذلك دون إخالل كقيود التصرف يف األسهم املنصوص
عليها يف قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام.
مــادة ()39
ال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة أن يفصحوا إىل املسامهني يف غري
اجتماعات اجلمعية العامة أو إىل الغري عما وقفوا عليه من أسرار
الشركة كسبب مباشرهتم إلدارهتا وإال وجب عزهلم ومساءلتهم عن
تعويض األضرار الناجتة عن امل الفة.
مــادة ()40
ال جيوز لرئيس جملس اإلدارة أو ألي من أعضاء اجمللس أن جيمع كني
عضوية جملس إدارة شركتني متنافستني ،أو أن يشرتك يف أي عمل من
شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر حلساكه أو حلساب غريه يف احد
فروع النشاط الذي تزاوله الشركة  ،وإال كان هلا أن تطالبه ابلتعويض
أو ابعتبار العمليات اليت زاوهلا حلساكه كأهنا أجريت حلساب الشركة .ما
مل يكن ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية.
مادة ()41
ال جيوز تقدير جمموع مكافآت رئيس وأعضاء جملس اإلدارة أبكثر من
عشرة ابملائة من الركح الصايف كعد استنزال االستهالك واالحتياطيات
وتوزيع ركح ال يقل عن مخسة ابملائة من رأس املال على املسامهني،
(وجيوز االتفاق على نسبة أعلى).
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وجيوز توزيع مكافأة سنوية ال تزيد على ستة آالف دينار لرئيس جملس
اإلدارة ولكل عضو من أعضاء هذا اجمللس من اتريخ سيس الشركة
حلني حتقيق األرابح اليت تسمح هلا كتوزيع املكافآت وفقا ملا نصت
عليه الفقرة الساكقة ،وجيوز كقرار يصدر من اجلمعية العامة للشركة
استثناء عضو جملس اإلدارة املستقل من احلد األعلى للمكافآت
املذكورة (إذا كان يف الشركة أعضاء مستقلني)،
ويلتزم جملس اإلدارة كتقدمي تقرير سنوي يعرض على اجلمعية العامة العادية
للشركة للموافقة عليه على أن يتضمن على وجه دقيق كياان مفصال
عن املبالغ واملنافع واملزااي اليت حصل عليها جملس اإلدارة أاي كانت
طبيعتها ومسماها.
مــادة ()42
ال جيوز أن يكون ملن له ممثل يف جملس اإلدارة أو لرئيس أو أحد
أعضاء جملس اإلدارة أو أحد أعضاء اإلدارة التنفيذية أو أزواجهم أو
أقارهبم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف العقود
والتصرفات اليت تربم مع الشركة أو حلساهبا إال إذا كان ذلك كرتخيص
يصدر عن اجلمعية العامة العادية.
مــادة ()43
ال جيوز للشركة أن تقرض أحد أعضاء جملس إدارهتا أو الرئيس
التنفيذي أو أزواجهم أو أقارهبم حىت الدرجة الثانية أو الشركات
التاكعة هلم ،ما مل يكن هناك تفويض من اجلمعية العامة العادية
للشركة ،وكل تصرف يتم ابمل الفة لذلك ال ينفذ يف مواجهة الشركة،
وذلك دون إخالل حبقوق الغري حسن النية .
(ال يسري هذا احلكم على الشركات اليت جيوز هلا اإلقراض)
م ــادة ()44
رئيس جملس اإلدارة وأعضاؤه مسئولون جتاه الشركة واملسامهني والغري
عن مجيع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة ،وعن كل خمالفة
للقانون أو لعقد الشركة ،وعن اخلطأ يف اإلدارة،
وال حيول دون إقامة دعوى املسئولية اقرتاع من اجلمعية العامة إبكراء
ذمة جملس اإلدارة ،وال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة االشرتاك يف
التصويت على قرارات اجلمعية العامة اخلاصة إبكراء ذمتهم من
املسؤولية عن إدارهتم أو اليت تتعلق مبنفعة خاصة هلم أو ألزواجهم أو
أقارهبم من الدرجة األوىل أو خبالف قائم كينهم وكني الشركة.
مــادة ()45
تكون املسؤولية املنصوص عليها يف املادة الساكقة إما مسؤولية
ش صية تلحق عضوا ابلذات ،وإما مشرتكة فيما كني أعضاء جملس
اإلدارة مجيعا .ويف احلالة األخرية يكون األعضاء مسئولني مجيعا على
وجه التضامن أبداء التعويض ،من اعرتض على القرار الذي رتب
املسئولية وأثبت اعرتاضه يف احملضر.
مــادة ()46
للشركة أن ترفع دعوى املسؤولية على أعضاء جملس اإلدارة كسبب
األخطاء اليت تنشأ عنها أضرار للشركة فإذا كانت الشركة يف دور
التصفية توىل املصفي رفع الدعوى.
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مــادة ()47
لكل مساهم أن يرفع دعوى املسؤولية منفردا نياكة عن الشركة يف
حالة عدم قيام الشركة كرفعها ،ويف هذه احلالة جيب اختصام الشركة
ليحكم هلا ابلتعويض إن كان له مقتض .وجيوز للمساهم رفع دعواه
الش صية ابلتعويض إذا كان اخلطأ قد أحلق كه ضرراً .ويقع ابطال كل
اتفاق يقضى كغري ذلك.
ب – اجلمعية العامة
مــادة ()48
تنعقد اجلمعية العامة العادية السنوية كناء على دعوة من جملس اإلدارة
خالل األشهر الثالثة التالية النتهاء السنة املالية ،وذلك يف الزمان
واملكان اللذين يعينهما جملس اإلدارة ،وللمجلس أن يدعو اجلمعية
العامة لالجتماع كلما دعت الضرورة إىل ذلك ،وعلى جملس اإلدارة
أن يوجه دعوة اجلمعية لالجتماع كناء على طلب مسبب من عدد من
املسامهني ميلكون عشرة ابملائة من رأمسال الشركة ،أو كناء على طلب
مراقب احلساابت ،وذلك خالل مخسة عشر يوما من اتريخ الطلب،
وتعد جدول األعمال اجلهة اليت تدعو إىل االجتماع.
ويسري على إجراءات دعوة اجلمعية العامة ونصاب احلضور
والتصويت األحكام اخلاصة ابجلمعية التأسيسية املنصوص عليها
كقانون الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالته.
مـادة ()49
لكل مساهم أاي كان عدد أسهمه حق حضور اجلمعية العامة ،ويكون
له عدد من األصوات يساوي عدد األصوات املقررة لذات الفئة من
األسهم ،وال جيوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن ميثله يف
املسائل اليت تتعلق مبنفعة خاصة له ،أو خبالف قائم كينه وكني الشركة،
ويقع ابطالً كل شرط أو قرار خيالف ذلك ،وجيوز للمساهم أن يوكل
غريه يف احلضور عنه وذلك مبقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده
الشركة هلذا الغرض.
وجيوز ملن يدعي حقاً على األسهم أن يتعارض مع ما هو اثكت يف
سجل مسامهي الشركة أن يتقدم إىل قاضي األمور الوقتية الستصدار
أمر على عريضة حبرمان األسهم املتنازع عليها من التصويت ملدة
حيددها القاضي اآلمر أو حلني الفصل يف موضوع النزاع من قبل
احملكمة امل تصة وذلك وفقاً لإلجراءات املقررة يف قانون املرافعات
املدنية والتجارية.
مـادة ()50
خيضع التصويت على املرشحني لعضوية جملس اإلدارة لنظام
التصويت الرتاكمي  ،والذي مينح كل مساهم قدرة تصويتية كعدد
األسهم اليت ميلكها  ،حبيث حيق له التصويت هبا ملرشح واحد أو
توزيعها كني من خيتارهم من املرشحني دون تكرار هلذه األصوات.
مادة ()51
يرأس اجتماع اجلمعية العامة رئيس جملس اإلدارة أو انئبه أو من
ينتدكه جملس اإلدارة لذلك الغرض أو من تنت به اجلمعية العامة من
املسامهني أو من غريهم.
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مــادة ()52
مع مراعاة أحكام القانون ختتص اجلمعية العامة العادية يف اجتماعها
السنوي ابختاذ قرارات يف املسائل اليت تدخل يف اختصاصاهتا وعلى
وجه اخلصوص ما يلي:
 /1تقرير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها املايل للسنة املالية
املنتهية.
 /2تقرير مراقب احلساابت عن البياانت املالية للشركة.
 /3تقرير أبية خمالفات رصدهتا اجلهات الرقاكية وأوقعت كشأهنا
جزاءات على الشركة.
 /4البياانت املالية للشركة.
 /5اقرتاحات جملس اإلدارة كشأن توزيع األرابح.
 /6إكراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة.
 /7انت اب أعضاء جملس اإلدارة أو عزهلم ،وحتديد مكافآهتم.
 /8تعيني مراقب حساابت الشركة ،وحتديد أتعاكه أو تفويض جملس
اإلدارة يف ذلك.
 /9تعيني هيئة الرقاكة الشرعية (إذا كانت الشركة تعمل وفقا ألحكام
الشريعة اإلسالمية) ،ومساع تقرير تلك اهليئة .
 /10تقرير املعامالت اليت متت او ستتم مع األطراف ذات الصلة ،
وتعرف االطراف ذات الصلة طبقا ملبادئ احملاسبة الدولية .
مـادة ()53
جيــوز كقـرار يصــدر عــن اجلمعيــة العامــة العاديــة للشــركة إقالــة رئــيس أو
عضـو أو أكثـر مـن أعضـاء جملـس اإلدارة أو حـل جملـس إدارة الشـركة
وانت اب جملس جديد وذلك كناء على اقرتاح يقدم كذلك من عدد من
املسامهني ميلكون ماال يقل عن ركع رأمسال الشركة املصدر.
وعند صدور قرار حبل جملس اإلدارة ،وتعذر انت اب جملس جديد
يف ذات االجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا اجمللس
يف تسيري أمور الشركة إىل حني انت اب اجمللس اجلديد أو تعيني جلنة
إدارية مؤقتة تكون مهمتها األساسية دعوة اجلمعية العامة النت اب
اجمللس اجلديد ،وذلك خالل شهر من تعيينها.
مــادة ()54
ال جيوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غري مدرجة يف
جدول األعمال إال إذا كانت من األمور العاجلة اليت طرأت كعد
إعداد اجلدول أو تكشفت يف أثناء االجتماع ،أو إذا طلبت ذلك
إحدى اجلهات الرقاكية أو مراقب احلساابت أو عدد من املسامهني
ميلكون مخسة ابملائة من رأمسال الشركة ،وإذا تبني أثناء املناقشة عدم
كفاية املعلومات املتعلقة كبعض املسائل املعروضة ،تعني جيل
االجتماع مدة ال تزيد عن عشرة أايم عمل إذا طلب ذلك عدد من
املسامهني ميثلون ركع أسهم رأس املال املصدر ،وينعقد االجتماع
املؤجل دون احلاجة إىل إجراءات جديدة للدعوة.
مـادة ()55
على جملس اإلدارة تنفيذ قرارات اجلمعية العامة ما مل تكن تلك
القرارات خمالفة للقانون أو عقد التأسيس أو هذا النظام.
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وعلى جملس اإلدارة إعادة عرض القرارات امل الفة على اجلمعية
العامة يف اجتماع يتم الدعوة له ملناقشة أوجه امل الفة.
مــادة ()56
تسري على اجلمعية العامة غري العادية األحكام املتعلقة ابجلمعية
العامة العادية مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف املواد التالية:
مــادة ()57
جتتمع اجلمعية العامة غري العادية كناء على دعوة من جملس اإلدارة،
أو كناء على طلب مسبب من مسامهني ميثلون مخسة عشر ابملائة من
رأمسال الشركة املصدر أو من وزارة التجارة والصناعة ،وجيب على
جملس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة غري العادية لالجتماع خالل
ثالثني يوماً من اتريخ تقدمي الطلب.
وإذا مل يقم جملس اإلدارة كدعوة اجلمعية العامة خالل املدة املنصوص
عليها ابلفقرة الساكقة تقوم الوزارة ابلدعوة لالجتماع خالل مدة
مخسة عشر يوماً من اتريخ انتهاء املدة املشار إليها يف الفقرة الساكقة.
مــادة ()58
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحاً ما مل حيضره
مسامهون ميثلون ثالثة أرابع رأمسال الشركة املصدر .فإذا مل يتوافر
هذا النصاب وجهت الدعوة إىل اجتماع ٍ
اثن يكون صحيحاً إذا
حضره من ميثل أكثر من نصف رأس املال املصدر.
وتص ــدر الق ـ ـرارات أبغلبي ــة تزيـ ــد علـ ــى نص ــف جممـ ــوع أس ــهم رأمسـ ــال الشـ ــركة
املصدر.
مـادة ()59
مع مراعاة االختصاصات األخرى اليت ينص عليها القانون ختتص
اجلمعية العامة غري العادية ابملسائل التالية:
-1تعديل عقد الشركة.
-2كيع كل املشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه
أبي وجه آخر.
 -3حل الشركة أو اندماجها أو حتوهلا أو انقسامها.
-4زايدة رأمسال الشركة أو ختفيضه.
مـادة ()60
كل قرار يصدر عن اجلمعية العامة غري العادية ال يكون انفذاً إال كعد
اختاذ إجراءات الشهر.
وجيب احلصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة إذا كان القرار
متعلقاً ابسم الشركة أو أغراضها أو رأمساهلا.
مـادة ()61
جيوز لكل مساهم إقامة الدعوى كبطالن أي قرار يصدر عن جملس
اإلدارة أو اجلمعية العامة العادية أو غري العادية خمالفاً للقانون أو عقد
سيس الشركة أو هذا النظام أو كان يقصد كه اإلضرار مبصاحل
الشركة ،واملطالبة ابلتعويض عند االقتضاء.
كما جيوز الطعن على قرارات اجلمعية العامة العادية وغري العادية اليت
يكون فيها إجحاف حبقوق األقلية ويتم الطعن من قبل عدد من
مسامهي الشركة ميلكون مخسة عشر ابملائة من رأمسال الشركة
املصدر ،وال يكونوا ممن وافقوا على تلك القرارات.
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مـادة ()62
تكون الشركة مسئولة على سبيل التضامن عن ديون شركاهتا التاكعة يف
حالة توافر الشروط التالية :
 -1عدم كفاية أموال الشركة التاكعة للوفاء مبا عليها من التزامات.
-2أن تتملك الشركة يف الشركة التاكعة نسبة من رأس ماهلا متكنها من
التحكم يف تعيني غالبية أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين أو يف
القرارات اليت تصدر عن اإلدارة.
-3أن تت ذ الشركة التاكعة قرارات أو تقوم كتصرفات تستهدف
مصلحة الشركة املالكة واملسيطرة عليها وتضر مبصلحة الشركة التاكعة
أو دائنيها ،وتكون هي السبب الرئيسي يف عدم قدرة الشركة التاكعة
على الوفاء مبا عليها من التزامات،
وذلك كله ما مل تكن الشركة القاكضة مسئولة عن ديون الشركة التاكعة
استنادا إىل سبب آخر.
حساابت الشركة
مـادة ()63
تبدأ السنة املالية للشركة من أول يناير وتنتهي يف آخر ديسمرب من
كل عام ويستثىن من ذلك السنة املالية األوىل فتبدأ من اتريخ قيد
الشركة يف السجل التجاري وتنتهي يف آخر ديسمرب من السنة املالية
التالية.
مـادة ()64
يقتطع سنواي ،كقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية كناء على اقرتاح
جملس اإلدارة ،نسبة ال تقل عن عشرة ابملائة من األرابح الصافية
لتكوين احتياطي إجباري للشركة.
وجيوز للجمعية وقف هذا االقتطاع إذا زاد االحتياطي اإلجباري على
نصف رأمسال الشركة املصدر.
وال جيوز است دام االحتياطي اإلجباري إال يف تغطية خسائر الشركة
أو لتأمني توزيع أرابح على املسامهني كنسبة ال تزيد على مخسة ابملائة
من رأس املال املدفوع يف السنوات اليت ال تسمح فيها أرابح الشركة
كتوزيع هذه النسبة ،وذلك كسبب عدم وجود احتياطي اختياري
يسمح كتوزيع هذه النسبة من األرابح ،وجيب أن يعاد إىل االحتياطي
اإلجباري ما اقتطع منه عندما تسمح كذلك أرابح السنوات التالية،
ما مل يكن هذا االحتياطي يزيد على نصف رأس املال املصدر.
مــادة ()65
يقتطع سنواي من األرابح غري الصافية نسبة مئوية قدرها  %......أو
حيددها جملس اإلدارة كعد أخذ رأي مراقب احلساابت الستهالك
موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها ،وتستعمل هذه
األموال لشراء املواد واآلالت واملنشآت الالزمة أو إلصالحها ،وال
جيوز توزيع هذه األموال على املسامهني.
مــادة ()66
جيب على اجلمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من األرابح
ملواجهة االلتزامات املرتتبة على الشركة مبوجب قوانني العمل
والتأمينات االجتماعية،
وجيوز إنشاء صندوق خاص ملساعدة عمال الشركة ومست دميها.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
مــادة ()67
جيوز أن يقتطع سنوايً ،كقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية كناء
على اقرتاح جملس اإلدارة ،نسبة ال تزيد على عشرة ابملائة من األرابح
الصافية لتكوين احتياطي اختياري خيصص لألغراض اليت حتددها
اجلمعية.
مــادة ()68
جيوز للجمعية العامة كناء على اقرتاح جملس اإلدارة أن توزع يف هناية
السنة املالية أرابحاً على املسامهني ويشرتط لصحة هذا التوزيع أن
يكون من أرابح حقيقية ،ووفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها ،وأال
ميس هذا التوزيع رأس املال املدفوع للشركة.
مـراقــب احل ــساكــات
مــادة ()69
تطبق أحكام املواد الواردة كقانون الشركات رقم 2012/25
وتعديالته وهي املواد من رقم  258حىت .264
م ــادة ()70
جيب على الشركة أن تعد يف هناية كل سنة مالية ميزانية جممعة وكياانت
ابألرابح واخلسائر هلا وجلميع شركاهتا التاكعة مشفوعة ابإليضاحات
والبياانت وفقا ملا تتطلبه املعايري احملاسبية الدولية.
انقضاء الشركة وتصفيتها
م ــادة ()71
تنقضي الشركة أبحد األمور املنصوص عليها يف املواد من رقم 279
حىت  308من قانون الشركات وتعديالته والئحة التنفيذية.
م ــادة ()72
جتري تصفية الشركة على النحو املبني أبحكام املواد من رقم 309
حىت  326من قانون الشركات وتعديالته والئحته التنفيذية.
م ــادة ()73
تطبق أحكام قانون الشركات رقم  2012/25وتعديالته والئحته
التنفيذية يف كل ما مل يرد كشأنه نص خاص يف عقد التأسيس أو يف
هذا النظام.
مــادة ()74
حتفظ نس ة أصلية من هذا العقد مبركز الشركة الرئيسي وعلى
موقعها اإللكرتوين .كما حتفظ نس ة أصلية من هذا العقد مبلف
الشركة لدى اإلدارة امل تصة كوزارة التجارة والصناعة.
ولكل ش ص يريد احلصول على نس ة مطاكقة لألصل أن يطلبها من
الشركة مقاكل رسم معني حتدده الشركة.
مــادة ()75
يقر املؤسسون ابآليت:
أوال  :أبهنم قد اكتتبوا جبميع األسهم ،وأودعوا القدر الذي يوجب
القانون أداءه من قيمتها يف احد البنوك احمللية حتت تصرف الشركة.
اثنيا  :أن احلصص العينية قد قومت وفقاً ألحكام القانون  ،وقد مت
الوفاء هبا كاملة.
اثلثا  :أبهنم قد عينوا األجهزة اإلدارية الالزمة إلدارة الشركة .
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راكعا  :حفظ األوراق واملستندات املؤيدة لإلقرارات املتقدمة الذكر
مع احملرر الرمسي.
الطرف الثالث
الطرف الثاين
الطرف األول
الطرف اخلامس كصفته
الطرف الراكع كصفته
ومبا ذكر حترر هذا العقد وكعد تالوته على احلاضرين وقعوه
املوثقة
أميمة عبد العزيز مصطفى
ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن عن كيع عقار ابملزاد العلين

تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن العقار املوصوف فيما يلي ابملزاد
العلين وذلك يوم االثنني املوافق  – 2016/5/16قاعة – - 48
ابلدور الثاين كقصر العدل الساعة التاسعة صباحاً – وذلك تنفيذا حلكم
احملكمة الصادر يف الدعوى رقم  2015/247كيوع1/
املرفوعة مـن:
.1فيصل امحد سامل اهلزاع .
.2سامل امحد سامل اهلزاع.
.3افراح امحد سامل اهلزاع.
.4غنيمة امحد سامل اهلزاع.
.5اندية امحد سامل اهلزاع.
.6حليمة امحد سامل اهلزاع.
.7رحاب امحد سامل اهلزاع.
.8صالح امحد سامل اهلزاع.
.9فيصل امحد سامل اهلزاع كصفته قيما على حسن امحد سامل اهلزاع
مبوجب احلكم الصادر من حمكمة االستئناف رقم 2007/1786
استئناف أحوال كتاريخ  2008/11/11كصفته من ورثة املرحوم /
امحد سامل اهلزاع.
ضــد:
 -1مسرية حممود خليل الراعي .
-2امين امحد سامل اهلزاع.
 -3اميان امحد سامل اهلزاع.
 -4كوثر امحد سامل اهلزاع.
 -5حنان امحد سامل اهلزاع.
 -6فاطمة امحد سامل اهلزاع.
 -7اماين امحد سامل اهلزاع.
أوال :أوصاف العقار:
عقار الوثيقة رقم  2008/7376الواقع يف منطقة القصور قطعة رقم
 3وشارع  6منزل  9قسيمة  96من امل طط رقم م36942/
ومساحته  400م.2
 عني النزاع عبارة عن منزل ( كيت حكومة ) يقع على شارع وسكهوساحه رملية جانبية .
 العني مكونة من دور ارضي  +اول  +ملحق  ،األرضي مكون منغرفتني  +صالة  +محام  +مطبخ +ديوانية داخلها محام األول مكون

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
من  3غرف  +صالة  +مطبخ حتضريي امللحق مكون من غرفتني +
مطبخ  +محام والسطح حيتوى على غرفتني ومحام من الكرييب
 واجهة العني من الطاكوق اجلريي واالرضيات من السرياميكوالشباكيك من الزجاج واالملونيوم ونظام التكييف فتحة شباك .
اثنيا :شروط املزاد:
أوال :يبدأ املزاد ابلثمن األساسي قدره  220000د.ك مائتان
وعشرون الف دينار كوييت ويشرتط للمشاركة يف املزاد سداد مخس
ذلك الثمن على األقل مبوجب شيك مصدق من البنك املسحوب
عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ
كوزارة العدل.
اثنيا :جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة
البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثا :فإن مل يودع من اعتمد عطاؤه الثمن كامال وجب عليه إيداع
مخس الثمن على األقل وإال أعيدت املزايدة على ذمته يف نفس
اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا كه البيع .
راكعا :يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن على األقل يؤجل
البيع مع زايدة العشر.
خامسا :إذا أودع املزايد الثمن يف اجللسة التالية حكم كرسو املزاد
عليه إال إذا تقدم يف هذه اجللسة من يقبل الشراء مع زايدة العشر
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة يف
نفس اجللسة على أساس هذا الثمن .
سادسا :إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسة التالية
ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس
الثمن الذي كان قد رسا كه عليه يف اجللسة الساكقة وال يعتد يف هذه
اجللسة أبي عطاء غري مصحوب إبيداع كامل قيمته  .ويلزم املزايد
املت لف مبا ينقص من مثن العقار
ساكعاً :يتحمل الراسي عليه املزاد يف مجيع احلاالت رسوم نقل
وتسجيل امللكية ومصروفات إجراءات التنفيذ ومقدارها  200د.ك
وأتعاب احملاماة واخلربة ومصاريف اإلعالن والنشر عن البيع يف
الصحف اليومية .
اثمنا :ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وكطلب املباشرين إلجراءات
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية
أية مسئولية .
اتسعا  :يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
تنبيه:
 -1ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة 266
من قانون املرافعات .
 - 2حكم رسو املزاد قاكل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ
النطق ابحلكم طبقا للمادة  277من قانون املرافعات .
 -3تنص الفقرة األخرية من املادة  276من قانون املرافعات انه "
إذا كان من نزعت ملكيته ساكناً يف العقار كقي فيه كمستأجر كقوة
القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد كتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل
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ملحوظة هامة :
حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد
على القسائم أو البيوت امل صصة ألغراض السكن اخلاص عمال
أبحكام املادة  230من قانون الشركات التجارية املضافة ابلقانون
رقم  9لسنة . 2008
رئيس احملكمة الكلية
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن عن كيع عقار ابملزاد العلين

تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن العقار املوصوف فيما يلي ابملزاد
العلين وذلك يوم االثنني املوافق  – 2016/5/16قاعة – - 48
ابلدور الثاين كقصر العدل الساعة التاسعة صباحاً – وذلك تنفيذا حلكم
احملكمة الصادر يف الدعوى رقم  2015/239كيوع.1/
املرفوعة مـن:
اندية مفلح خليفه الدواي.
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد:
 -1علي اكنيان رجاء املوزيري .
 -2كنك االئتمان الكوييت/كنك التسليف واالدخار ساكقا(خصم مدخل)
أوال :أوصاف العقار:
عقار الوثيقة رقم  2001/13185الواقع يف سلوى قطعة رقم 11
– قسيمة رقم  507شارع ثنيان االذينه خمطط رقم م33794/
ومساحته  500مرت مركع .
عقار النزاع عبارة عن كيت سكن خاص  ،يقع على شارعني كطن
وظهر ومساحته  500م 2حبسب الوثيقة .
تقع واجهة العقار على شارع رئيسي ومكسي من اخلارج ابحلجر
اجلريي ويتكون من ثالثة أدوار كل دور يتكون من شقتني والعقار
مؤجر ابلكامل للغري.
كل شقة تتكون من  3غرف  +محامني  +مطبخ  +صالة.
التكييف مركزي  ،االرضيات كاشي .
العقار يدر شهري وقدره  1400د.ك حيث يرتاوح اجيار الشقق كني
 220د.ك إىل  280د.ك .
اثنيا :شروط املزاد:
أوال :يبدأ املزاد ابلثمن األساسي قدره  468000د.ك ويشرتط
للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك الثمن على األقل مبوجب شيك
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحد
البنوك لصاحل إدارة التنفيذ كوزارة العدل.
اثنيا :جيب على من يعتمد القاضي عطاؤه أن يودع حال انعقاد جلسة
البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثا :فإن مل يودع من اعتمد عطاؤه الثمن كامال وجب عليه إيداع
مخس الثمن على األقل وإال أعيدت املزايدة على ذمته يف نفس
اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا كه البيع .
راكعا :يف حالة إيداع من اعتمد عطاءه مخس الثمن على األقل يؤجل
البيع مع زايدة العشر.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
خامسا :إذا أودع املزايد الثمن يف اجللسة التالية حكم كرسو املزاد
عليه إال إذا تقدم يف هذا اجللسة من يقبل الشراء مع زايدة العشر
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة يف نفس
اجللسة على أساس هذا الثمن .
سادسا :إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسة التالية
ومل يتقدم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس
الثمن الذي كان قد رسا كه عليه يف اجللسة الساكقة وال يعتد يف هذه
اجللسة أبي عطاء غري مصحوب إبيداع كامل قيمته  .ويلزم املزايد
املت لف مبا ينقص من مثن العقار .
ساكعاً :يتحمل الراسي عليه املزاد يف مجيع احلاالت رسوم نقل
وتسجيل امللكية ومصروفات إجراءات التنفيذ ومقدارها  200د.ك
وأتعاب احملاماة واخلربة ومصاريف اإلعالن والنشر عن البيع يف
الصحف اليومية .
اثمنا :ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وكطلب املباشرين إلجراءات
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية
أية مسئولية .
اتسعا  :يقر الراسي عليه املزاد أنه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
تنبيه -1 :ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة
 266من قانون املرافعات .
 - 2حكم رسو املزاد قاكل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ
النطق ابحلكم طبقا للمادة  277من قانون املرافعات .
 -3تنص الفقرة األخرية من املادة  276من قانون املرافعات إنه " إذا
كان من نزعت ملكيته ساكناً يف العقار كقي فيه كمستأجر كقوة القانون
ويلتزم الراسي عليه املزاد كتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل "
ملحوظة هامة :
حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد
على القسائم أو البيوت امل صصة ألغراض السكن اخلاص عمال
أبحكام املادة  230من قانون الشركات التجارية املضافة ابلقانون
رقم  9لسنة .2008
رئيس احملكمة الكلية
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن عن كيع عقار ابملزاد العلين

تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن كيع العقار املوصوف فيما يلي
قاعـةابملزاد العلـين وذلـك يـوم االثنـني املوافـق 2016/5/16
 -48ابل ــدور الث ــاين كقص ــر الع ــدل الس ــاعة التاس ــعة ص ــباحاً وذل ــك
تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 2015/172 :كيوع.1/
املرفوعة مـن:
-1سعد إمساعيل سعيد فرحان
-2صفيه إمساعيل سعيد فرحان
-3مىن إمساعيل سعيد فرحان
ضد:
-1فهد إمساعيل سعيد فرحان
-2هببه إمساعيل سعيد فرحان
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-3فاطمة صاحل جوهر
أوال -أوص ــاف العقار:
 عقــار الوثيقــة رقــم  1997/3879الواقــع ابلظهــر كيــت رقــم 68قسيمة رقم  170قطعة رقم  2شـارع رقـم  1خمطـط رقـم م36923/
ومساحته  278,92م.2
 العق ــار موض ــوع ال ــدعوى عب ــارة ع ــن من ــزل س ــكن خ ــاص– كي ــتحكومي– جمدد ومكون من دورين ويطـل علـى شـارع واحـد ومسـاحته
 278,92م 2طبقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا للوثيقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 3879 :املؤرخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف
.1997/3/31
 الدور األرضـي حيتـوي علـى عـدد  3صـاالت  +عـدد  5محامـات+غرفة  +ديوانية  +غرفة سائق  +مطبخ.
 الدور األول حيتوى على عدد  5غرف  +عدد  2محام. السطح كه غرفة لل ادمة وغرفة غسيل. العقـ ــار موضـ ــوع الـ ــدعوى مكيـ ــف تكييـ ــف وحـ ــدات واألرضـ ــياتسرياميك والشباكيك املنيوم والكسوة اخلارجية سيجما لون كين.
اثنيا-شروط املزاد:
أوال :يبدأ املـزاد كـثمن أساسـي قـدره ( 165000د.ك ) مائـة ومخسـة
وســتون ألــف دينــار كــوييت ويشــرتط للمشــاركة يف امل ـزاد ســداد مخــس
ذلــك الــثمن علــى األقــل مبوجــب شــيك مصــدق مــن البنــك املســحوب
عليــه أو مبوجــب خطــاب ضــمان مــن أحــد البنــوك لصــاحل إدارة التنفيــذ
كوزارة العدل.
اثنيا :جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة
البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــا :فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع
مخ ــس ال ــثمن عل ــى األق ــل وإال أعي ــدت املزاي ــدة عل ــى ذمت ــه يف نف ــس
اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا كه البيع .
راكعا :يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل
البيع مع زايدة العشر.
خامســا :إذا أودع املزايــد الــثمن يف اجللســة التاليــة حكــم كرســو امل ـزاد
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشـراء مــع زايدة العشــر
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس
اجللسة على أساس هذا الثمن .
سادسا :إذا مل يقم املزايد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة
ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس
الثمن الذي كان قد رسا كه عليه يف اجللسة السـاكقة وال يعتـد يف هـذه
اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه ،ويلــزم املزايــد
املت لف مبا ينقص من مثن العقار.
سـ ــاكعاً :يتحمـ ــل الراسـ ــي عليـ ــه امل ـ ـزاد يف مجيـ ــع احلـ ــاالت رسـ ــوم نقـ ــل
وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجـراءات التنفيــذ ومقــدارها  200د.ك
وأتعـــاب احملامـ ــاة واخلـ ــربة ومصـ ــاريف اإلعـــالن والنشـ ــر عـ ــن البيـ ــع يف
الصحف اليومية .

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
اثمنا :ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وكطلـب املباشـرين إلجـراءات
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة
أية مسئولية .
اتسعا  :يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة.
تنبيه:
 -1ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة 266
من قانون املرافعات .
 -2حكــم رســو امل ـزاد قاكــل لالســتئناف خــالل ســبعة أايم مــن اتريــخ
النطق ابحلكم طبقا للمادة  277من قانون املرافعات .
 -3تــنص الفقــرة األخــرية مــن املــادة  276مــن قــانون املرافعــات انــه " إذا
كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار كقــي فيــه كمســتأجر كقــوة القــانون
ويلتزم الراسي عليه املزاد كتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل ".
ملحوظـ ــة هامـ ــة :حيظـ ــر علـ ــى مجيـ ــع الشـ ــركات واملؤسسـ ــات الفرديـ ــة
املشـ ــاركة يف امل ـ ـزاد علـ ــى القسـ ــائم أو البيـ ــوت امل صصـ ــة ألغ ـ ـراض
السـ ــكن اخلـ ــاص عمـ ــال أبحكـ ــام املـ ــادة  230مـ ــن قـ ــانون الشـ ــركات
التجارية املضافة ابلقانون رقم  9لسنة .2008
رئيس احملكمة الكلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن عن كيع عقار ابملزاد العلين

تعلــن إدارة الكتــاب ابحملكمــة الكليــة عــن كيــع العقــار املوصــوف فيمــا
يلي ابملـزاد العلـين وذلـك يـوم االثنـني املوافـق  – 2015/5/16قاعـة
–  - 48ابل ــدور الث ــاين كقص ــر الع ــدل الس ــاعة التاس ــعة ص ــباحاً –
وذلــك تنفيــذا حلكــم احملكمــة الصــادر يف الــدعوى رقــم 2015/140
كيوع1/
املرفوعة مـن :
كدر سلمان عبداهلادي املضحي
حممد سلمان عبداهلادي املضحي
دانه سلمان عبداهلادي املضحي
منال سلمان عبداهلادي املضحي
سعاد عبدهللا امحد الدهام كصفتها وصية عن اكنتها القاصر  /مها
سلمان عبداهلادي املضحي
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد:
فهد عبداهلادي مضحي املضحي
علي عبداهلادي مضحي املضحي
شي ة عبداهلادي مضحي املضحي
ليلي عبداهلادي مضحي املضحي
مشاعل عبداهلادي مضحي املضحي
أوال :أوصاف العقار:
الوثيق ــة رق ــم  1985/5758الواق ــع يف منطق ــة س ــلوى قس ــيمة رق ــم
 324قطعة رقم  2من امل طط رقـم م 24364/شـارع  9منـزل 75
ومساحته  556م2
العقار مكون من دور ارضي وأول وسطح
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الــدور األرضــي  :حيتــوى علــى  6غــرف و  3محامــات وصــالة وملحــق
خارجي حيتوى على غرفتني ومحامني ومطبخ رئيسي
الدور األول  :حيتوى على  5غرف ومحامني وصالة ومطـبخ ومحـام مـع
مغاسل
واجهات العقار حجر اردين وتكييف العقار مركزي واالرضيات سرياميك
اثنيا :شروط املزاد:
أوال :يب ــدأ املـ ـزاد ابل ــثمن االساس ــي ق ــدره  430000د.ك أركعمائ ــة
وثالثــون الــف دينــار كــوييت ويشــرتط للمشــاركة يف املـزاد ســداد مخــس
ذلــك الــثمن علــى األقــل مبوجــب شــيك مصــدق مــن البنــك املســحوب
عليــه أو مبوجــب خطــاب ضــمان مــن احــد البنــوك لصــاحل إدارة التنفيــذ
كوزارة العدل.
اثنيا :جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة
البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل
اثلثا :فـإن مل يـودع مـن اعتمـد عطـاؤه الـثمن كـامال وجـب عليـه إيـداع
مخ ــس ال ــثمن عل ــى األق ــل وإال أعي ــدت املزاي ــدة عل ــى ذمت ــه يف نف ــس
اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا كه البيع .
راكعا :يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن على األقل يؤجل
البيع مع زايدة العشر.
خامســا :إذا أودع املزايــد الــثمن يف اجللســة التاليــة حكــم كرســو امل ـزاد
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الش ـراء مــع زايدة العشــر
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس
اجللسة على أساس هذا الثمن .
سادسا :إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة
ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس
الثمن الذي كان قد رسا كه عليه يف اجللسة السـاكقة وال يعتـد يف هـذه
اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه  .ويلــزم املزايــد
املت لف مبا ينقص من مثن العقار
س ــاكعاً :يتحم ــل الراس ــي علي ــه املـ ـزاد يف مجي ــع احل ــاالت رس ــوم نق ــل
وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجـراءات التنفيــذ ومقــدارها  200د.ك
وأتعـــاب احملامـ ــاة واخلـ ــربة ومصـ ــاريف اإلعـــالن والنشـ ــر عـ ــن البيـ ــع يف
الصحف اليومية .
اثمنا :ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وكطلب املباشرين إلجراءات
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة
أية مسئولية .
اتسعا  :يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
تنبيه -1 :ينشر هذا اإلعالن عن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة
 266من قانون املرافعات .
- 2حكــم رســو امل ـزاد قاكــل لالســتئناف خــالل ســبعة أايم مــن اتريــخ
النطق ابحلكم طبقا للمادة  277من قانون املرافعات .
 -3تـنص الفقــرة األخــرية مـن املــادة  276مــن قـانون املرافعــات انــه "
إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار كقــي فيــه كمســتأجر كقــوة
القــانون ويلتــزم الراســي عليــه امل ـزاد كتحريــر عقــد إجيــار لصــاحله ابجــرة
املثل "

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
ملحوظة هامة :
حيظ ــر عل ــى مجي ــع الش ــركات واملؤسس ــات الفردي ــة املش ــاركة يف املـ ـزاد
علــى القســائم أو البيــوت امل صصــة ألغ ـراض الســكن اخلــاص عمــال
أبحكــام املــادة  230مــن قــانون الشــركات التجاريــة املضــافة ابلقــانون
رقم  9لسنة . 2008
رئيس احملكمة الكلية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن عن كيع عقار ابملزاد العلين

تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكليـة عـن العقـار املوصـوف فيمـا يلـي ابملـزاد
العلـ ــين وذلـ ــك يـ ــوم االثنـ ــني املوافـ ــق  – 2016/5/16قاعـ ــة – - 48
ابلدور الثاين كقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً – وذلـك تنفيـذا حلكـم
احملكمة الصادر يف الدعوى رقم  2015/233كيوع1/
املرفوعة مــن :صفيه حسن انصر آل حممد علي الصايغ .
ض ـ ـ ــد:
كتول رضا جنار كور.
حيدر حسن انصر آل حممد علي الصايغ.
انصر حسن انصر آل حممد علي الصايغ.
حممد حسن انصر آل حممد علي الصايغ.
امحد حسن انصر آل حممد علي الصايغ.
يوسف حسن انصر آل حممد علي الصايغ.
فاطمة حسن انصر آل حممد علي الصايغ.
سكينه حسن انصر آل حممد علي الصايغ.
نرجس حسن انصر آل حممد علي الصايغ.
ليلى حسن انصر آل حممد علي الصايغ.
مىن حسن انصر آل حممد علي الصايغ.
اميان حسن انصر آل حممد علي الصايغ.
أوال :أوصاف العقار:
عقار الوثيقة رقم  1998/17700الواقع جنوب السرة ضاحية الزهراء
قيمة القسيمة ( )27ق 5منطقة الزهراء مبساحة  430م 2مببلغ
وقدره  430000د.ك.
قيمة القسيمة ( )29ق 5منطقة الزهراء مبساحة  500م 2مببلغ
وقدره  500000د.ك.
قيمة القسيمة ( )30ق 5منطقة الزهراء مبساحة  500م 2مببلغ
وقدره  500000د.ك.
قيمة القسيمة ( )32ق 5منطقة الزهراء مبساحة  500م 2مببلغ
وقدره  500000د.ك.
قيمة القسيمة ( )28ق 5منطقة الزهراء مبساحة  500م 2مببلغ
وقدره  500000د.ك.
قيمة القسيمة ( )491ق 2منطقة أكو فطرية مبساحة  400م 2مببلغ
وقدره  290000د.ك ارض فضاء خمطط رقم  37883الوثيقة رقم
 2012/12188القطعة رقم  28 – 27قطعى على شارع 520
والقطعة رقم  32 ، 30 ، 29تطل على شارع 19
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اثنيا :شروط املزاد:
أوال :يبدأ املزاد ابلثمن األساسي قدره املبني قرين كل عقار
ويش ــرتط للمش ــاركة يف املـ ـزاد س ــداد مخ ــس ذل ــك ال ــثمن عل ــى األق ــل
مبوجـب شـيك مصـدق مـن البنـك املسـحوب عليـه أو مبوجـب خطـاب
ضمان من احد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ كوزارة العدل.
اثنيا :جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة
البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــا :فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطـاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع
مخ ــس ال ــثمن عل ــى األق ــل وإال أعي ــدت املزاي ــدة عل ــى ذمت ــه يف نف ــس
اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا كه البيع .
راكعا :يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن على األقل يؤجل
البيع مع زايدة العشر.
خامســا :إذا أودع املزايــد الــثمن يف اجللســة التاليــة حكــم كرســو امل ـزاد
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشـراء مــع زايدة العشــر
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس
اجللسة على أساس هذا الثمن .
سادسا :إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة
ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس
الــثمن الــذي 2كــان قــد رســا كــه عليــه يف اجللســة الســاكقة وال يعتــد يف
هــذه اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه  .ويلــزم
املزايد املت لف مبا ينقص من مثن العقار
ســاكعاً :يتحمــل الراســي عليــه امل ـزاد يف مجيــع احلــاالت رســوم نقــل وتســجيل
امللكي ــة ومص ــروفات إجـ ـراءات التنفي ــذ ومق ــدارها  200د.ك وأتع ــاب احملام ــاة
واخلربة ومصاريف اإلعالن والنشر عن البيع يف الصحف اليومية .
اثمنا :ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وكطلب املباشرين إلجراءات
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة
أية مسئولية .
اتسعا  :يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
تنبيه -1 :ينشر هذا اإلعالن عن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة
 266من قانون املرافعات .
 - 2حكــم رســو امل ـزاد قاكــل لالســتئناف خــالل ســبعة أايم مــن اتريــخ
النطق ابحلكم طبقا للمادة  277من قانون املرافعات .
 -3تــنص الفقــرة األخــرية مــن املــادة  276مــن قــانون املرافعــات انــه " إذا كــان
مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار كقــي فيــه كمســتأجر كقــوة القــانون ويلتــزم
الراسي عليه املزاد كتحرير عقد إجيار لصاحله ابجرة املثل "
ملحوظة هامة :
حيظ ــر عل ــى مجي ــع الش ــركات واملؤسس ــات الفردي ــة املش ــاركة يف املـ ـزاد
علــى القســائم أو البيــوت امل صصــة ألغ ـراض الســكن اخلــاص عمــال
أبحكــام املــادة  230مــن قــانون الشــركات التجاريــة املضــافة ابلقــانون
رقم  9لسنة . 2008
رئيس احملكمة الكلية

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون

إعالن عن كيع عقار ابملزاد العلين

تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن كيع العقار املوصوف فيما يلي
ابملزاد العلين وذلك يوم االثنني املوافق  – 2016/5/16قاعة –
 - 48ابلدور الثاين كقصر العدل الساعة التاسعة صباحاً – وذلك
تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم  2015/129كيوع1/
املرفوعة مـن:
مشاعل إكراهيم يوسف الرقم
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
-1انهض عبدالرمحن جاسم اجلسمي
-2مدير كنك االئتمان الكوييت كصفته
أوال :أوصاف العقار:
عقار الوثيقة رقم  2000/4787الواقع ابلسرة قطعة رقم  5الشارع
األول منزل رقم  1قسيمة رقم  496خمطط رقم م32994/
ومساحته  528,50م2
العقار عبارة عن منزل سكن خاص مكون من دور أرضي وأول واثن
وسرداب
املنزل يقع على زاوية ومكسو من اخلارج ابلسيجما لون كيج فاتح
املنزل مكيف مركزي كما يوجد كه مصعد
السرداب حيتوى على عدد  5غرف وصالة وعدد  3محامات وديوانية
و حوش ساقط ومطبخ حتضريي وغرفة خادم
الدور األرضي من املنزل حيتوى على صالة وغرفة واحدة وعدد 2
محام و مطبخ حتضريي أما الدور األول فيحتوى على عدد  9غرف
وصالة وعدد  5محامات ومطبخ حتضريي والدور الثاين مكون من
شقتني حتتوى الشقة االوىل على عدد  3غرف و  2محام وصالة
ومطبخ أما الشقة الثانية فتحتوى على عدد  4غرف و  3محامات
وصالة ومطبخ غرفة خادمة يتبع هلا محام
أرضيات الدور األرضي من رخام السيسيليا أما ارضيات األدوار
األخرى فهي من السراميك
املنزل مبين حديثا
اثنيا :شروط املزاد:
أوال :يبدأ املزاد ابلثمن االساسي قدره  650000د.ك ستمائة
ومخسون ألف دينار كوييت ويشرتط للمشاركة يف املزاد سداد مخس
ذلك الثمن على األقل مبوجب شيك مصدق من البنك املسحوب
عليه أو مبوجب خطاب ضمان من احد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ
كوزارة العدل.
اثنيا :جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة
البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثا :فإن مل يودع من اعتمد عطاؤه الثمن كامال وجب عليه إيداع
مخس الثمن على األقل وإال أعيدت املزايدة على ذمته يف نفس
اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا كه البيع .
راكعا :يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن على األقل يؤجل
البيع مع زايدة العشر.
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خامسا :إذا أودع املزايد الثمن يف اجللسة التالية حكم كرسو املزاد
عليه إال إذا تقدم يف هذه اجللسة من يقبل الشراء مع زايدة العشر
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة يف نفس
اجللسة على أساس هذا الثمن .
سادسا :إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسة التالية
ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس
الثمن الذي كان قد رسا كه عليه يف اجللسة الساكقة وال يعتد يف هذه
اجللسة أبي عطاء غري مصحوب إبيداع كامل قيمته  .ويلزم املزايد
املت لف مبا ينقص من مثن العقار
ساكعاً :يتحمل الراسي عليه املزاد يف مجيع احلاالت رسوم نقل
وتسجيل امللكية ومصروفات إجراءات التنفيذ ومقدارها  200د.ك
وأتعاب احملاماة واخلربة ومصاريف اإلعالن والنشر عن البيع يف
الصحف اليومية .
اثمنا :ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وكطلب املباشرين إلجراءات
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية
أية مسئولية .
اتسعا  :يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
تنبيه -1 :ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة
 266من قانون املرافعات .
- 2حكم رسو املزاد قاكل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ
النطق ابحلكم طبقا للمادة  277من قانون املرافعات .
 -3تنص الفقرة األخرية من املادة  276من قانون املرافعات إنه "
إذا كان من نزعت ملكيته ساكناً يف العقار كقي فيه كمستأجر كقوة
القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد كتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة
املثل "
ملحوظة هامة :
حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد
على القسائم أو البيوت امل صصة ألغراض السكن اخلاص عمال
أبحكام املادة  230من قانون الشركات التجارية املضافة ابلقانون
رقم  9لسنة . 2008
رئيس احملكمة الكلية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن عن كيع عقار ابملزاد العلين

تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن كيع العقار املوصوف فيما يلي
ابملزاد العلين وذلك يوم الثالاثء املوافق  2016/5/10قاعة – 32
 ابلدور الراكع كقصر العدل الساعة التاسعة صباحاً – وذلك تنفيذاحلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم  2012/994جتاري كلي11/
املرفوعة مـن :شركة خالد الزيد اخلالد
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد :شركة فيال مودا اليف ستايل لبيع وشراء املالكس
اجلاهزة
أوال :أوصاف العقار:
مبىن مقر الشركة املقام على جزء من القسائم املستثمرة أرقام (A67
و  ) A82ابملنطقة التجارية احلرة – منطقة املستقبل – املرحلة

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
الثانية – والبالغ مساحتها  16100مرت مركع مبوجب عقد استثمار
وتقدمي خدمات مؤرخ  2000/12/16ملدة عشرين عاما تبدأ من
 2001/2/1وتنتهي يف  2021/1/31قاكلة للتجديد ملدة مماثلة.
تقع هذه القسائم على ثالثة شوارع وممر مشاه وهي خمصصة لألنشطة
التجارية.
املبىن مقام على هذه القسائم ويتكون من دور أرضي ودور اول ودور
اثن مبستوى تشطيب ممتاز والواجهة اخلارجية للمبىن من الزجاج
والرخام وهذا املبىن مكيف تكييفا مركزاي وكه مصعدان ومزود أبجهزة
إطفاء وشبكة كهرابئية كاملة.
خصص جزء من هذه القسائم كم زن ومبىن خلدمات الكهرابء وكذا
ساحة مكشوفة النتظار السيارات
اثنيا :شروط املزاد:
تعقد جلسة املزاد العلين مببىن قصر العدل – الدور الراكع – قاعة
 32الساعة  10صباحا.
يبدأ املزاد كثمن أساسي قدره  4685850.000فقط أركعة ماليني
وستمائة ومخسة ومثانون الفا ومثامنائة ومخسون دينارا كويتيا ويشرتط
للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك الثمن على األقل مبوجب شيك
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من احد
البنوك مدير التفليسة كصفته
يدفع الراسي عليه املزاد عمولة داللة قدرها  %1من قيمة الثمن
الذى رسى كه املزاد جبلسة البيع
جيب على من رسى عليه املزاد أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل
الثمن الذى رسي كه املزاد فإن مل يودع الثمن كامال وجب عليه إيداع
مخس الثمن على األقل وإال أعيدت املزايدة على ذمته يف نفسه
اجللسة على أساس الثمن الذى كان قد رسى كه البيع.
يف حالة إيداع من رسي عليه املزاد مخس الثمن على األقل يؤجل
البيع مع زايدة العشر
إذا اودع من رسي عليه املزاد الثمن يف اجللسة التالية حكم كرسو
املزاد عليه إال اذا تقدم يف هذه اجللسة من يقبل الشراء مع زايدة
العشر مصحواب إبيداع كامل الثمن ففي هذه احلالة تعاد املزايدة يف
نفس اجللسة على أساس هذا الثمن
اذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسة التالية ومل يتقدم
احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس الثمن
الذى كان قد رسى كه عليه يف اجللسة الساكقة  ،وال يعتد يف هذه
اجللسة أبى عطاء غري مصحوب إبيداع كامل القيمة ويلزم املزايد
املت لف مبا ينقص من الثمن
يتحم ـ ــل الراس ـ ــي علي ـ ــه املـ ـ ـزاد مقاك ـ ــل ح ـ ــق االنتف ـ ــاع ابلقس ـ ــائم ع ـ ــن الس ـ ــنة
 2017/2016ومصروفات اإلعالن والنشر عن البيع يف الصحف اليومية
يقر الراسي عليه املزاد أبن عاين مباين مقر الشركة املعاينة التامة
النافية للجهالة.
يتم تسليم مباين املقر والقسائم املستثمرة عقب انتهاء إجراءات
التنازل عن هذه القسائم ابجلهات احلكومية امل تصة .
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تنبيه -1 :ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة
 266من قانون املرافعات .
- 2حكم رسو املزاد قاكل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ
النطق ابحلكم طبقا للمادة  277من قانون املرافعات .
 -3تنص الفقرة األخرية من املادة  276من قانون املرافعات إنه "
إذا كان من نزعت ملكيته ساكناً يف العقار كقي فيه كمستأجر كقوة
القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد كتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة
املثل "
ملحوظة هامة :
حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد
على القسائم أو البيوت امل صصة ألغراض السكن اخلاص عمال
أبحكام املادة  230من قانون الشركات التجارية املضافة ابلقانون
رقم  9لسنة . 2008
رئيس احملكمة الكلية
ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن عن كيع عقار ابملزاد العلين

تعلــن إدارة الكتــاب ابحملكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــوف فيمــا يلــي
ابمل ـزاد العلــين وذلــك يــوم االثنــني املوافــق  – 2016/5/16قاعــة –
 - 48ابلدور الثـاين كقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً – وذلـك
تنفيذا حلكم احملكمة الصادر
فـي الدعوى رقم ، 2014/ 120 :كيـ ـ ــوع1/
املرفوعة مـن :كنك كرقان ( ش.م.ك )
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد:
شركة الفوارس القاكضة ( ش.م.ك ).
كنك اخللي ـ ــج (خصم مدخل).
وىف الدعوى رقم  2016/59 :كي ـ ـ ــوع 1/
املرفوعة من  :كنك اخلليج
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد :
 -3شركة الفوارس القاكضة ( ش.م.ك ).
 -4كنك كرقان ( خصم مدخل ).
أوال :أوصاف العقار:
عقــار الوثيقــة رقــم  2010/13010الواقــع يف الســاملية قســيمة رقــم
 – 37قطعة رقم  71خمطـط رقـم م 38878/ومسـاحته  9977م2
– شارع سامل املبارك.
العقار موضوع الـدعوى عبـارة عـن جممـع جتـاري مسـاحته  9977مـرتاً
مركعاً.
العقار موضوع الدعوى يتكون من حمالت جتارية .
يتك ـ ــون العق ـ ــار موض ـ ــوع ال ـ ــدعوى م ـ ــن ع ـ ــدد  3أدوار ( ارض ـ ــي +
ميزانني  +اول ).
العقار موضوع الدعوى حيمل اسم جتاري " ذي كيوب "
العقار موضوع الـدعوى يطـل مـن جهـة علـى شـارع سـامل املبـارك ويطـل
من جهة على شارع اخلليج العريب .
اثنيا :شروط املزاد:

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
أوال :يب ـدأ امل ـزاد ابلــثمن األساســي قــدره  55308000د.ك مخســة
ومخس ـ ــون ملي ـ ــوانً وثالمثائ ـ ــة ومثاني ـ ــة آالف دين ـ ــار ك ـ ــوييت ويش ـ ــرتط
للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك الثمن على األقـل مبوجـب شـيك
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحـد
البنوك لصاحل إدارة التنفيذ كوزارة العدل.
اثنيا :جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة
البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــا :فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع
مخ ــس ال ــثمن عل ــى األق ــل وإال أعي ــدت املزاي ــدة عل ــى ذمت ــه يف نف ــس
اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا كه البيع .
راكعا :يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل
البيع مع زايدة العشر.
خامســا :إذا أودع املزايــد الــثمن يف اجللســة التاليــة حكــم كرســو امل ـزاد
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشـراء مــع زايدة العشــر
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس
اجللسة على أساس هذا الثمن .
سادسا :إذا مل يقم املزايد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة
ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس
الثمن الذي كان قد رسا كه عليه يف اجللسة السـاكقة وال يعتـد يف هـذه
اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه  .ويلــزم املزايــد
املت لف مبا ينقص من مثن العقار
سـ ــاكعاً :يتحمـ ــل الراسـ ــي عليـ ــه امل ـ ـزاد يف مجيـ ــع احلـ ــاالت رسـ ــوم نقـ ــل
وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجـراءات التنفيــذ ومقــدارها  200د.ك
وأتع ــاب احملامـ ــاة واخلـ ــربة ومصـ ــاريف اإلعـ ــالن والنشـ ــر عـ ــن البيـ ــع يف
الصحف اليومية .
اثمنــا :ينشــر هــذا اإلعــالن تطبيقــا للقــانون وكطلــب املباش ـرين إلج ـراءات البيــع
وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية أية مسئولية .
اتسعا  :يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
تنبيه:
 -1ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة 266
من قانون املرافعات .
 - 2حكــم رســو امل ـزاد قاكــل لالســتئناف خــالل ســبعة أايم مــن اتريــخ
النطق ابحلكم طبقا للمادة  277من قانون املرافعات .
 -3تـ ــنص الفقـ ــرة األخـ ــرية مـ ــن املـ ــادة  276مـ ــن قـ ــانون املرافعـ ــات
انـ ـ ــه " إذا كـ ـ ــان مـ ـ ــن نزعـ ـ ــت ملكيتـ ـ ــه سـ ـ ــاكناً يف العقـ ـ ــار كقـ ـ ــي فيـ ـ ــه
كمس ــتأجر كق ــوة الق ــانون ويلت ــزم الراسـ ــي علي ــه املـ ـزاد كتحري ــر عقـــد
إجيار لصاحله أبجرة املثل "
ملحوظة هامة :
حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى
القسائم أو البيوت امل صصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام
املادة  3ب مكرر مـن القـانون رقـم  2008/8كشـأن تنظـيم اسـتغالل
األراضي الفضاء.
رئيس احملكمة الكلية
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تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن كيع العقار املوصوف فيما يلي
ابملزاد العلين وذلك يوم االثنني املوافق  – 2016/5/16قاعة –
 - 48ابلدور الثاين كقصر العدل الساعة التاسعة صباحاً – وذلك
تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم  2015/382كيوع 1/
املرفوعة مـن:
فاطمة امحد عباس إمساعيل
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد:
-1جعفر حممد إمساعيل املقصيد
-2املمثل القانوين لبنك التسليف واالدخار كصفته
أوال :أوصاف العقار:
عقار الوثيقة رقم  2007/14233الواقع ابلعقلية قسيمة  568قطعة رقم
 1خمطط رقم م 37294/ومساحته  400مرت مركع منزل 9
العقار عبارة عن منزل سكن خاص يقع على شارعني زاوية ومكسي
ابحلجر الطبزة
العقار مكون من دورين وركع والتكييف سنرتال
الدور األرضي مكون من صالة مع مغاسل ومحام وديوانية مع مغاسل ومحام
وكذلك غرفة ومطبخ ابإلضافة اىل غرفة خارجية مع محام
الدور األول مكون من  5غرف و  4محامات ( غرفتني داخليها
غرفة مالكس ومحام وغرفة واحدة داخلها محام فقط ) وصالة.
السطح مكون من غرفة خادمة مع محام وغرفة غسيل وخمزن كه
س اانت مركزية
اثنيا :شروط املزاد:
أوال :يبدأ املزاد ابلثمن االساسي قدره  410000د.ك أركعمائة
وعشرة آالف دينار كوييت ويشرتط للمشاركة يف املزاد سداد مخس
ذلك الثمن على األقل مبوجب شيك مصدق من البنك املسحوب
عليه أو مبوجب خطاب ضمان من احد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ
كوزارة العدل.
اثنيا :جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة
البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثا :فإن مل يودع من اعتمد عطاؤه الثمن كامال وجب عليه إيداع
مخس الثمن على األقل وإال أعيدت املزايدة على ذمته يف نفس
اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا كه البيع .
راكعا :يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن على األقل يؤجل
البيع مع زايدة العشر.
خامسا :إذا أودع املزايد الثمن يف اجللسة التالية حكم كرسو املزاد
عليه إال إذا تقدم يف هذا اجللسة من يقبل الشراء مع زايدة العشر
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة يف نفس
اجللسة على أساس هذا الثمن .
سادسا :إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسة التالية
ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس
الثمن الذي كان قد رسا كه عليه يف اجللسة الساكقة وال يعتد يف هذه
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اجللسة أبي عطاء غري مصحوب إبيداع كامل قيمته  .ويلزم املزايد
املت لف مبا ينقص من مثن العقار
ساكعاً :يتحمل الراسي عليه املزاد يف مجيع احلاالت رسوم نقل
وتسجيل امللكية ومصروفات إجراءات التنفيذ ومقدارها  200د.ك
وأتعاب احملاماة واخلربة ومصاريف اإلعالن والنشر عن البيع يف
الصحف اليومية .
اثمنا :ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وكطلب املباشرين إلجراءات
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية
أية مسئولية .
اتسعا  :يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
تنبيه -1 :ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة
 266من قانون املرافعات .
- 2حكم رسو املزاد قاكل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ
النطق ابحلكم طبقا للمادة  277من قانون املرافعات .
 -3تنص الفقرة األخرية من املادة  276من قانون املرافعات انه " إذا كان
من نزعت ملكيته ساكناً يف العقار كقي فيه كمستأجر كقوة القانون ويلتزم
الراسي عليه املزاد كتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل "
ملحوظة هامة :
حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد
على القسائم أو البيوت امل صصة ألغراض السكن اخلاص عمال
أبحكام املادة  230من قانون الشركات التجارية املضافة ابلقانون
رقم  9لسنة . 2008
رئيس احملكمة الكلية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت حمكمة االمحدي جبلستها املنعقدة كتاريخ 2015/3/23
يف القضية رقم  2013/16509( :الفروانية أوامر جزائية مرور )
رق ــم امل فـر  2013/1908 (:الفردوس)
ضد املتهـ ـ ــم :سعد قطيم سعد املطريي
اجلنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت الرقم املدين 293101601333 :
عن هتم ـ ـ ــة :تصادم
حكما غياكيا يقضي :أنمر كتغرمي املتهم عشرة داننري عما اسند إليه من
اهتام .
والنياكة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم و تكلف مجيع جهات
االمن حن ــو تنفيذه طبقا لنص املادة  188من قانون االجراءات و
احملاكمات اجلزائية علم ــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة و عشرين يوما
حمسوكة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو
االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
رئيس نياكة شئون التنفيذ اجلنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدويل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت حمكمة االمحدي جبلستها املنعقدة كتاريخ 2015/12/20
يف القضية رقم  2015/10383 :حمكمة األمحدي أوامر جزائية مرور
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رق ــم امل فـر  2015/263 (:فهد االمحد )
ضد املتهـ ـ ــم :ساميش كيتاييل سوريسان
اجلنسي ـ ـ ـ ــة :اهلند الرقم املدين 287052405641 :
عن هتم ـ ـ ــة :احنراف .
حكما غياكيا يقضي :أنمر كتغرمي املتهم مخسة داننري .
و النياكة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم و تكلف مجيع جهات
االمن حن ــو تنفيذه طبقا لنص املادة  188من قانون االجراءات و
احملاكمات اجلزائية علم ــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة و عشرين يوما
حمسوكة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو
االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
رئيس نياكة شئون التنفيذ اجلنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدويل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت حمكمة اجلنح جبلستها املنعقدة كتاريخ 2014-11-4
يف القضية رقم  2014/5879 :جنح عادية
رق ــم امل فـر  2014/54 (:الشامية )
ضد املتهـ ـ ــم :مانيكاندان سوكراماين راجا
اجلنسي ـ ـ ـ ــة :اهلند الرقم املدين 279120704708 :
عن هتم ـ ـ ــة :النصب وفقا لنص املادتني  232 _ 231م ق ج
حكما غياكيا يقضي :حببس املتهم سنة واحدة وامرت ككفالة قدرها
 1000دينار الف دينار عن كل هتم لوقف النفاذ حلني صريورته هنائيا
وأمرت إبكعاده عن البالد كعد تنفيذ العقوكة املقضي هبا .
و النياكة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم و تكلف مجيع جهات
االمن حن ــو تنفيذه طبقا لنص املادة  188من قانون االجراءات و
احملاكمات اجلزائية علم ــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة و عشرين يوما
حمسوكة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو
االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
رئيس نياكة شئون التنفيذ اجلنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدويل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت حمكمة اجلنح جبلستها املنعقدة كتاريخ 2014/8/6
يف القضية رقم  2014/805 :جنح شيكات نياكة االموال
رق ــم امل فـر  2014/71 (:الشويخ الصناعي )
ضد املتهـ ـ ــم :مهام حممود مهام على
اجلنسي ـ ـ ـ ــة :مصر الرقم املدين 279081303871 :
عن هتم ـ ـ ــة :أصدر كسوء نيه لشركة يوريكا للتجارة الشيك رقم 62
املسحوب على كنك اخلليج مببلغ  15000د.ك ليس هلم مقاكل
وفاء قائما للتصرف فيه على النحو املبني ابلتحقيقات .
يكون املتهم قد ارتكب اجلنحة املنصوص عليها ابملادة -1/237أ
من قانون اجلزاء واملستبدلة ابملادة األوىل من القانون رقم  84لسنة
 2003كتعديل كعض احكام قانون اجلزاء .
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حكما غياكيا يقضي :حببس املتهم أسبوعني مع الشغل والنفاذ عما
نسب إليه من اهتام وامرت أبكعاده عن البالد كعد تنفيذ العقوكة
املقضي هبا .
والنياكة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم و تكلف مجيع جهات
االمن حن ــو تنفيذه طبقا لنص املادة  188من قانون االجراءات و
احملاكمات اجلزائية علم ــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة و عشرين يوما
حمسوكة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو
االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
رئيس نياكة شئون التنفيذ اجلنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدويل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمضر إعالن كيع حمجوزات

تعلن وزارة العدل – إدارة التنفيذ – قسم التنفيذ اجلربي – انه يف يوم
الثالاثء املوافق  2016/4/19اكتداء مـن الساعة – 9,صباحاً ستباع
ابملزاد العلين منقـوالت شـركة /اجلحمـة للتجـارة احملكـوم عليهـا مبوجـب
احلكم الصادر كتاريخ  2012/10/2رقم ( )2012/922اسـتئناف
مس ــتعجل 2/وذلـ ــك كبيـ ــع كامـــل املنشـ ــآت واملبـ ــاين واآلالت واملـ ــواد
املقام ــة عل ــى القس ــائم أرق ــام (  )E63, E62, E61واملوص ــوفة
حتديــداً ابلعقــد الرمســي كقــرض جتــاري املــؤرخ  2006/3/11واملوثــق
كرقم ( 495جلد .)3
املوض ـ ـ ــحة تفص ـ ـ ــيالً كقائم ـ ـ ــة قي ـ ـ ــد ال ـ ـ ــرهن امل ـ ـ ــؤرخ 2006/3/15
واملسجلة رقم ( )2308لصاحل شركة /متويل االسكان تنفيذاً للحكم
رقم ( )2012/922وفاء ملبلغ 432000د.ك.
وإذا مل يكف هذا اليوم إلمتام البيع سيجرى امتامه يف األايم الثالثة التالية .
فعلى راغيب الشراء احلضور يف الزمان واملكان احملددين أعاله وللمزيـد
ميكن مراجعة قسم التنفيذ اجلربي أثناء الدوام الرمسي  ،وللبيان نعلن.
رئيس إدارة تنفيذ العاصمة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن كيع سيارات ابملزاد العلين

تعلــن إدارة تنفي ــذ حمافظ ــة اجلهـ ـراء ك ــوزارة الع ــدل أن ــه يف ي ــوم االثن ــني
املوافــق  2016/04/18واألايم الثالثــة التاليــة اعتبــاراً مــن الســاعة
الثالثة عصراً سوف تباع ابملزاد العلين مبكتب البيوع احلكومي ابلرقعـي
السيارات التالية وذلك تنفيذاً لعدة أحكام .
م

رقم امللف

الدائن

املدين

النوع

اللون

لوحة

1

081098490

شركة
التسهيالت

2

140759500

اسود

3

111192900

رمي خالد
ساهي
افراح
إكراهيم
العنزي

مجيلة
مسري
نغيمش
الظفريي
علي خليل
اجلدي
إكراهيم
حممد
العنزي

شيفرولية
كوكس
سوكر
1991
كاكرس
2000
شيفرولية
وانيت
2007

ازرق

33789
الفروانية

/9119
36
/69042
4

التجارية

كين
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إعالن عن كيع سيارات ابملزاد العلين

تعلن إدارة تنفيذ الفروانية إنه يف يوم األحد املوافق  2016/4/17م
واألايم الثالثة التالية اكتداء من الساعة الثالثة والنصف عصرا سوف
تباع ابملزاد العلين وذلك تنفيذا لعدة أحكام.

م

ملف
التنفيذ

رقم
السيارة

النوع

املوديل

املدعي

املدعى عليه

1

14031
8170

/8511
20

صالون
مرسيدس

1983

البنك
التجاري

محزة صاحل
يوسف العطار

2

14289
885

5089
12/8

3

09203
353

2026
6/8

جيب
مهر
H3
صالون
مرسيدس

2006

البنك
التجاري

مها محيد حممد
انصر

2002

4

07207
122

4229
8/2

5

13081
198

2606
3/5

2006

6

16074
4120

9446
8/7

صالون
جراند
ماركيز
صالون
تويوات
كامري
جيب
شريوكي

فرجينيا
كاريون
العلي
كنك اخلليج

غسان علي
حسني العلي

7

14186
9520
14186
9770
14186
977

3878
91/1

شاحنة
مرسيدس

1999

الشركة
الدولية
للتمويل
عمرو
السيد
السيد
مصطفى
كنك
الكويت
الدويل

3426
91/8

قاطرة
مرسيدس

1983

كنك
الكويت
الدويل

8

1999

1996

يوسف رجا
اخلالدي
سليمة حبيب
عباس مندين
احلسيين حممد
السعيد إكراهيم

أمل عبد هللا
كراك الوطري

أمل عبد هللا
كراك الوطري

على الراغبني يف الشراء احلضور يف الزمان واملكان احملددين.
أعاله.
مأمـور التنفيـذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تقدم إلينا السيد /حممد مرزوق مشران .
ككتاكـ ـ ـ ــه املـ ـ ـ ــؤرخ يف  2016/4/4طالب ـ ـ ـ ـاً إصـ ـ ـ ــدار (عـ ـ ـ ــوض مفقـ ـ ـ ــود) عـ ـ ـ ــن
الوثيقـ ـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ــم 10566 :لسـ ـ ـ ــنة  2006م الكائنـ ـ ـ ــة يف ( :الواحة)قسـ ـ ـ ــيمة
رقم  )997( :قطعة رقم )2( :خمطط رقـم :م36877/
واملسجلة ابسم  :نواف ملعب مناور الظفريي .
يرج ـ ـ ـ ــى مم ـ ـ ـ ــن تك ـ ـ ـ ــون حبوزت ـ ـ ـ ــه الوثيق ـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ــذكورة أو لدي ـ ـ ـ ــه أي ـ ـ ـ ــة
معلوم ـ ـ ـ ـ ــات كش ـ ـ ـ ـ ــأهنا أن يتق ـ ـ ـ ـ ــدم إىل إدارة التس ـ ـ ـ ـ ــجيل العق ـ ـ ـ ـ ــاري /
قسـ ـ ـ ـ ــم احملفوظـ ـ ـ ـ ــات مبـ ـ ـ ـ ــداي معلوماتـ ـ ـ ـ ــه خـ ـ ـ ـ ــالل أسـ ـ ـ ـ ــبوعني م ـ ـ ـ ـ ــن
اتريـ ـ ـ ـ ــخ نشـ ـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ـ ــذا اإلعـ ـ ـ ـ ــالن يف اجلريـ ـ ـ ـ ــدة الرمسيـ ـ ـ ـ ــة وإال فـ ـ ـ ـ ــإن
اإلدارة س ـ ـ ـ ـ ـ ــتقوم كع ـ ـ ـ ـ ـ ــد انقض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء املهل ـ ـ ـ ـ ـ ــة إبص ـ ـ ـ ـ ـ ــدار (ع ـ ـ ـ ـ ـ ــوض
املفقود) املطلوب وللبيان نعلن،،،
مدير إدارة التسجيل العقاري
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تقدم إلينا السيد /عبدالعزيز إكراهيم حممد .
ككتاك ـ ــه امل ـ ــؤرخ يف  2016/4/4طالبـ ـ ـاً إص ـ ــدار (ع ـ ــوض مفق ـ ــود) ع ـ ــن
الوثيقــة رق ـ ــم  20804 :لسنة  1995م الكائنة يف ( :القرين)
قسيمة رقم  )293( :قطعة رقم )1( :خمطط رقـم :م36950/
واملسجلة ابسم  :عبدالعزيز إكراهيم حممد حممود وزوجته .
يرجى ممـن تكـون حبوزتـه الوثيقـة املـذكورة أو لديـه أيـة معلومـات كشـأهنا
أن يتق ـ ــدم إىل إدارة التس ـ ــجيل العق ـ ــاري  /قس ـ ــم احملفوظ ـ ــات مب ـ ــداي
معلوماتــه خ ــالل أس ــبوعني م ــن اتري ــخ نش ــر ه ــذا اإلع ــالن يف اجلري ــدة
الرمسيــة وإال فــإن اإلدارة ســتقوم كعــد انقضــاء املهلــة إبصــدار (عــوض
مفقود) املطلوب وللبيان نعلن،،،
مدير إدارة التسجيل العقاري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
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تقدم إلينا السيدة /جنوى عبدالرزاق اخلالد .
ككتاهب ــا امل ــؤرخ يف  2016/4/4طالب ــة إص ــدار (ع ــوض مفق ــود) ع ــن
الوثيقــة رق ـ ــم  25749 :لسنة  1995م الكائنة يف ( :السرة)
قسيمة رقم  )301( :قطعة رقم )2( :خمطط رقـم :م33093/
واملسجلة ابسم  :عصام عبدهللا مضف املضف .
يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات كشأهنا
أن يتقدم إىل إدارة التسجيل العقاري  /قسم احملفوظات مبداي
معلوماته خالل أسبوعني من اتريخ نشر هذا اإلعالن يف اجلريدة
الرمسية وإال فإن اإلدارة ستقوم كعد انقضاء املهلة إبصدار (عوض
مفقود) املطلوب وللبيان نعلن،،،
مدير إدارة التسجيل العقاري
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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تقدمت إلينا السيدة /حنان أمحد مصطفى الرفاعي .
ككتاهبـ ـ ــا املـ ـ ــؤرخ يف  2016/4/4طالبـ ـ ــة إصـ ـ ــدار (عـ ـ ــوض مفقـ ـ ــود)
ع ــن الوثيق ـ ــة رقــــــــ  4862لســـ  1975الكائ ـــ ـــ
(ضاحي عبدهللا السال ) قسيم رق )251( :
قطع رق ( )2مخطط رقـ 25729/
واملسجلة ابسم  :حسني هاشم أمحد هببهاين .
ي رجى ممـن تكـون حبوزتـه الوثيقـة املـذكورة أو لديـه أيـة معلومـات كشـأهنا
أن يتق ـ ــدم إىل إدارة التس ـ ــجيل العق ـ ــاري  /قس ـ ــم احملفوظ ـ ــات مب ـ ــداي
معلوماتــه خ ــالل أس ــبوعني م ــن اتري ــخ نش ــر ه ــذا اإلع ــالن يف اجلري ــدة
الرمسيــة وإال فــإن اإلدارة ســتقوم كعــد انقضــاء املهلــة إبصــدار (عــوض
املفقود) املطلوب وللبيان نعلن،،،
مدير إدارة التسجيل العقاري
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تقدمت إلينا السيدة /حنان أمحد مصطفى الرفاعي .
ككتاهبـ ـ ــا املـ ـ ــؤرخ يف  2016/4/4طالبـ ـ ــة إصـ ـ ــدار (عـ ـ ــوض مفقـ ـ ــود)
عن الوثيقــة رق ـ ــم  6091 :لسنة  1978م
الكائنة يف ( :الدعية) قسيم رق )16( :
قطع رق ( )1مخطط رقـ .ت7/2/1/د
واملسجلة ابسم  :حسني هاشم أمحد هببهاين وشركائه .
يرجى ممـن تكـون حبوزتـه الوثيقـة املـذكورة أو لديـه أيـة معلومـات كشـأهنا
أن يتق ـ ــدم إىل إدارة التس ـ ــجيل العق ـ ــاري  /قس ـ ــم احملفوظ ـ ــات مب ـ ــداي
معلوماتــه خ ــالل أس ــبوعني م ــن اتري ــخ نش ــر ه ــذا اإلع ــالن يف اجلري ــدة
الرمسيــة وإال فــإن اإلدارة ســتقوم كعــد انقضــاء املهلــة إبصــدار (عــوض
املفقود) املطلوب وللبيان نعلن،،،
مدير إدارة التسجيل العقاري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تقدم إلينا السيد /علي سليم صاهود .
ككتاكه املؤرخ يف  2016/4/5طالباً إصدار (عوض مفقود) عن الوثيقــة
رق ـ ــم  12393 :لسنة  1995م الكائنة يف ( :خيطان)قسيمة رقم :
(83أ) قطعة رقم )2( :خمطط رقـم :م30175/
واملسجلة ابسم  :علي سليم صاهود املقيحط .
يرجى ممـن تكـون حبوزتـه الوثيقـة املـذكورة أو لديـه أيـة معلومـات كشـأهنا
أن يتق ـ ــدم إىل إدارة التس ـ ــجيل العق ـ ــاري  /قس ـ ــم احملفوظ ـ ــات مب ـ ــدايً
معلوماتــه خ ــالل أس ــبوعني م ــن اتري ــخ نش ــر ه ــذا اإلع ــالن يف اجلري ــدة
الرمسيــة وإال فــإن اإلدارة ســتقوم كعــد انقضــاء املهلــة إبصــدار (عــوض
املفقود) املطلوب وللبيان نعلن،،،
مدير إدارة التسجيل العقاري
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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تقدم إلينا السيد /خالد عبدهللا الواوي .
ككتاكـ ـه امل ــؤرخ يف  2016/4/4طالبـ ـاً إص ــدار (ع ــوض مفق ــود) ع ــن
الوثيقــة رق ـ ــم  5199 :لسنة  2008م الكائنة يف ( :الفحيحيل)
قسيمة رقم  )8( :قطعة رقم )33( :خمطط رقـم :م34516/
واملسجلة ابسم  :محود فهد الدكوس وطالل فهد الدكوس .
يرجى ممـن تكـون حبوزتـه الوثيقـة املـذكورة أو لديـه أيـة معلومـات كشـأهنا
أن يتق ـ ــدم إىل إدارة التس ـ ــجيل العق ـ ــاري  /قس ـ ــم احملفوظ ـ ــات مب ـ ــداي
معلوماتــه خ ــالل أس ــبوعني م ــن اتري ــخ نش ــر ه ــذا اإلع ــالن يف اجلري ــدة
الرمسيــة وإال فــإن اإلدارة ســتقوم كعــد انقضــاء املهلــة إبصــدار (عــوض
مفقود) املطلوب وللبيان نعلن،،،
مدير إدارة التسجيل العقاري
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تقدم إلينا السيد /يوسف سعد العدساين .
ككتاكه املؤرخ يف  2016/4/6طالب إصدار (عوض مفقود) عن
الوثيقــة
رق ـ ــم  13952 :لسنة  1996م الكائنة يف ( :الوفره)
قسيمة رقم  )81( :قطعة رقم  )2( :خمطط رقـم :م32826/
واملسجلة ابسم  :عبدالعزيز يوسف العدساين .
يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات كشأهنا
أن يتقدم إىل إدارة التسجيل العقاري  /قسم احملفوظات مبداي
معلوماته خالل أسبوعني من اتريخ نشر هذا اإلعالن يف اجلريدة
الرمسية وإال فإن اإلدارة ستقوم كعد انقضاء املهلة إبصدار (عوض
مفقود) املطلوب وللبيان نعلن،،،
مدير إدارة التسجيل العقاري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تقدم إلينا السيد /خالد عبدهللا الواوي .
ككتاكه املؤرخ يف  2016/4/6طالباً إصدار (عوض مفقود) عن
الوثيقــة رق ـ ــم  11854 :لسنة  2004م الكائنة يف ( :الرقعي)
قسيمة رقم  )15( :قطعة رقم )1( :خمطط رقـم :م29866/
واملسجلة ابسم  :سعدية زقم سحيب .
يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات كشأهنا
أن يتقدم إىل إدارة التسجيل العقاري  /قسم احملفوظات مبداي
معلوماته خالل أسبوعني من اتريخ نشر هذا اإلعالن يف اجلريدة
الرمسية وإال فإن اإلدارة ستقوم كعد انقضاء املهلة إبصدار (عوض
مفقود) املطلوب وللبيان نعلن،،،
مدير إدارة التسجيل العقاري
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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تقدم إلينا السيد /خالد عبدهللا الواوي .
ككتاكه املؤرخ يف  2016/4/6طالباً إصدار (عوض مفقود) عن
الوثيقــة رق ـ ــم  11579 :لسنة  2010م الكائنة يف ( :الشرق)
قسيمة رقم  )1( :قطعة رقم  )3( :خمطط رقـم :م27310/أ
واملسجلة ابسم  :كيت التمويل الكوييت .
يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات كشأهنا
أن يتقدم إىل إدارة التسجيل العقاري  /قسم احملفوظات مبداي
معلوماته خالل أسبوعني من اتريخ نشر هذا اإلعالن يف اجلريدة
الرمسية وإال فإن اإلدارة ستقوم كعد انقضاء املهلة إبصدار (عوض
مفقود) املطلوب وللبيان نعلن،،،
مدير إدارة التسجيل العقاري
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تقدم إلينا السيد /محيد حممد عبد علي .
ككتاكه املؤرخ يف  2016/4/7طالباً إصدار (عوض مفقود) عن
الوثيقــة رقم11486 :لسنة  2002م الكائنة يف ( :ضاحية مبارك
العبدهللا)قسيمة رقم)513(:قطعة رقم)_ :خمطط رقـم :م34711/
واملسجلة ابسم  :محيد حممد عبد علي وخدجية إكراهيم كوشهري
يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات كشأهنا
أن يتقدم إىل إدارة التسجيل العقاري  /قسم احملفوظات مبداي
معلوماته خالل أسبوعني من اتريخ نشر هذا اإلعالن يف اجلريدة
الرمسية وإال فإن اإلدارة ستقوم كعد انقضاء املهلة إبصدار (عوض
مفقود) املطلوب وللبيان نعلن،،،
مدير إدارة التسجيل العقاري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تقدم إلينا السيد /كدر حممد فجري الغراييف .
ككتاكه املؤرخ يف  2016/4/7طالباً إصدار (عوض مفقود) عن
الوثيقــة رق ـ ــم  9654 :لسنة  2008م الكائنة يف ( :القرين)
قسيمة رقم  )329( :قطعة رقم )4( :خمطط رقـم :م36912/
واملسجلة ابسم  :كدر حممد فجري الغراييف وسناء عبدالرمحن حسني
السكوين .
يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات كشأهنا
أن يتقدم إىل إدارة التسجيل العقاري  /قسم احملفوظات مبداي
معلوماته خالل أسبوعني من اتريخ نشر هذا اإلعالن يف اجلريدة
الرمسية وإال فإن اإلدارة ستقوم كعد انقضاء املهلة إبصدار (عوض
مفقود) املطلوب وللبيان نعلن،،،
مدير إدارة التسجيل العقاري

وزارة املالية

إعالن رقم (2017/2016)1

تعلن إدارة إسكان موظفي الدولة عن حاجتها إىل استئجار مبىن
وذلك الستغالله كمكاتب إلحدى مرافق الدولة.
وذلك وفقا للشروط واملواصفات التالية:
 -1أن يقع املبىن يف إحدى احملافظات التالية ( :الفروانية – اجلهراء
– مبارك الكبري) .
 -2أن حيتوي املبىن على عدد من الغرف حبدود ( )20غرفة
ابإلضافة إىل اخلدمات .
 -3أن يقع املبىن على شارع رئيسي عام يسهل االستدالل عليها .
 -4أن يتوفر أمام املباين مواقف للسيارات.
 -5يفضل أن تكون املباين حديثة البناء وصاحلا لالست دام فورا.
 -6أن تكون املباين مكيفة تكييفا مركزايً.
فعلى الراغبني يف جري مبانيهم ممن تتوفر لديهم الشروط
واملواصفات املذكورة مراجعة الوزارة يف ( جممع الوزارات  -مبىن رقم
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ترخيص البناء ووثيقة العقار والبطاقة املدنية للمالك وكذلك اعتماد

أسبوعني من اتريخ نشر اإلعالن مصطحبني معهم صور من ترخيص
البناء ووثيقة العقار والبطاقة املدنية للمالك وكذلك اعتماد اإلدارة
العامة لإلطفاء لشروط األمن والسالمة ابملبىن .
وكيل وزارة املالية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

 -11الدور الثاين) وذلك لتعبئة مناذج عروض خاصة كذلك يف موعد
أقصاه أسبوعني من اتريخ نشر اإلعالن مصطحبني معهم صور من

اإلدارة العامة لإلطفاء لشروط األمن والسالمة ابملبىن.

وكيل وزارة املالية

إعالن رقم(2017/2016 )2

تعلن إدارة إسكان موظفي الدولة عن حاجتها إىل استئجار كناية
سكنية الست دامها كسكن مجاعي .

توفري مستشارين واختصاصيني يف جمال
الت طيط االسرتاتيجي وإعداد املوازانت

وذلك وفقا للشروط واملواصفات التالية:

تعلن وزارة املالية عن طرح ممارسة ابلظرف امل توم ،لتوفري مستشارين

 -1أن تقع البناية يف حمافظة (الفروانية) .

 -2أن حتتوي الوحدة السكنية يف البناية على غرفيت نوم  +محامني
مع اخلدمات.

واختصاصيني يف جمال الت طيط االسرتاتيجي وإعداد املوازانت وميكن
احلصول عليها من مكتب قسم اإليرادات ابلوزارة الكائن مبجمع

الوزارات الدور األرضي مبىن ( )11يف مواعيد العمل الرمسية اعتبارا

 -3يفضل أن تكون البناية حديثة البناء.

-4أن يتم ثيث البناية من قبل املالك حسب متطلبات وزارة املالية.
 -5أن يتوافر مواقف للسيارات.

 -6أن تكون الوحدات السكنية مكيفة تكييفا مركزاي.

فعلى الراغبني يف التأجري ممن تتوفر لديهم الشروط واملواصفات

املذكورة مراجعة الوزارة يف ( جممع الوزارات  -مبىن رقم  -11الدور
الثاين) وذلك لتعبئة مناذج عروض خاصة كذلك يف موعد أقصاه

أسبوعني من اتريخ نشر اإلعالن مصطحبني معهم صور من ترخيص
البناء ووثيقة العقار والبطاقة املدنية للمالك وكذلك اعتماد اإلدارة

العامة لإلطفاء لشروط األمن والسالمة ابملبىن .

عن املمارسة رقم 2017-2016/1

وكيل وزارة املالية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن رقم(2017/2016 )3

تعلن إدارة إسكان موظفي الدولة عن حاجتها إىل استئجار كناية

سكنية الست دامها كسكن مجاعي .

وذلك وفقا للشروط واملواصفات التالية:

 -1أن تقع البناية يف حمافظة (حويل) .

 -2أن حتتوي الوحدة السكنية يف البناية على غرفيت نوم  +محامني

من يوم األحد املوافق  2016/4/17وذلك مقاكل رسم وقدره (-

 75/د.ك) ال يرد.

وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة من ظهر يوم األحد

املوافق  2016/5/1وتسلم العطاءات إىل قسم املناقصات ابلوزارة
املذكورة مبجمع الوزارات الدور الثالث مبىن ( )11وتسري العطاءات

ملدة ( )60يوما من اتريخ فض املظاريف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن

عـ ــن املزايـ ــدة رقـ ــم  2016-2015/1الرتخـ ــيص ابالنتفـ ــاع إلدارة واسـ ــتغالل
كشك لبيع املأكوالت واملشروابت اجلاهزة مبىن ( )18مبجمع الوزارات
تعلــن وزارة املاليــة عــن طــرح املزايــدة ابلظــرف امل تــوم ،وميكــن احلصــول عليهــا
مــن مكتــب قســم اإلي ـرادات ابلــوزارة الكــائن مبجمــع الــوزارات الــدور األرضــي
مبـ ـ ــىن ( )11يف مواعيـ ـ ــد العمـ ـ ــل الرمسيـ ـ ــة اعتبـ ـ ــاراً مـ ـ ــن يـ ـ ــوم األحـ ـ ــد املوافـ ـ ــق
 2016/4/3وذلك مقاكل رسم وقدره ( 20/-د.ك) ال يرد.
وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة من ظهر يوم االحد
املوافق 2016/4/24وتسلم العطاءات إىل قسم املناقصات ابلوزارة
املذكورة مبجمع الوزارات الدور الثالث مبىن رقم ( )11وتسري

العطاءات ملدة ( )60يوماً من اتريخ فض املظاريف.

مع اخلدمات.

وكيل وزارة املالية

 -3يفضل أن تكون البناية حديثة البناء.

-4أن يتم ثيث البناية من قبل املالك حسب متطلبات وزارة املالية.
 -5أن يتوافر مواقف للسيارات.
 -6أن تكون الوحدات السكنية مكيفة تكييفا مركزاي.
فعلى الراغبني يف التأجري ممن تتوفر لديهم الشروط واملواصفات
املذكورة مراجعة الوزارة يف ( جممع الوزارات  -مبىن رقم  -11الدور
الثاين) وذلك لتعبئة مناذج عروض خاصة كذلك يف موعد أقصاه

جملس األمة
إعـالن

عقدت جلنة العرائض والشكاوى اجتماعها الثامن يوم الثالاثء املوافق
 2016/3/22م.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين
العضوين  /د .أمحد مطيع العازمي  ،د .عوده عوده الرويعي .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية اجتماعها الثامن والعشرين
يوم األحد املوافق  2016/3/27م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السادة األعضاء /
حممد انصر اجلربي  ،خلف دميثري العنزي  ،فيصل حممد الكندري.

وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية اجتماعها الساكع والعشرين
يوم اخلميس املوافق  2016/3/24م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السادة األعضاء  /حممد
انصر اجلربي ،خلف دميثري العنزي  ،محود حممد احلمدان.
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية اجتماعها السادس والعشرين
يوم األحد املوافق  2016/3/13م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين
العضوين  /فيصل حممد الكندري  ،عسكر عويد العنزي .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية اجتماعها اخلامس والعشرين
يوم األركعاء املوافق  2016/3/9م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين
العضوين  /خلف دميثري العنزي  ،عسكر عويد العنزي .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إعـالن

عقدت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية اجتماعها الراكع والعشرين
يوم األحد املوافق  2016/3/6م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السادة األعضاء /
فيصل حممد الكندري  ،خلف دميثري العنزي  ،عسكر عويد العنزي .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية اجتماعها الثالث والعشرين
يوم السبت املوافق  2016/3/5م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السادة األعضاء  /أمحد
سليمان القضييب  ،خلف دميثري العنزي  ،عسكر عويد العنزي .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية اجتماعها الثاين والعشرين
يوم اخلميس املوافق 2016/3/3م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين
العضوين  /حممد انصر اجلربي ،خلف دميثري العنزي
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة.
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها الثالث والعشرين
يوم األحد املوافق 2016/3/27م.
وقـد تغيب عـن حضـور االجتمـاع كعـذر سـاكق السـادة األعضـاء  /فيصـل سـعود
الدويسان ،حممد انصر الرباك ،د .يوسف سيد حسن الزلزلة .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ــالن

كان من املقرر أن تعقد جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
اجتماعها الثاين والعشرين يوم األحد املوافق 2016/3/20م
إال أهنا مل تنعقد لعدم اكتمال النصاب.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السادة األعضاء /
فيصل سعود الدويسان  ،حممد انصر الرباك  ،د .يوسف سيد حسن
الزلزلة  ،علي عبدهللا اخلميس .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها احلادي والعشرين
يوم االثنني املوافق 2016/3/14م.
وقـد تغيب عـن حضـور االجتمـاع كعـذر سـاكق السـادة األعضـاء  /فيصـل سـعود
الدويسان  ،حممد انصر الرباك  ،د .يوسف سيد حسن الزلزلة
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها العشرين يوم
األحد املوافق 2016/3/13م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل مـن السـادة االعضـاء  /فيصـل
سعود الدويسان  ،حممد انصر الرباك  ,د .يوسف سيد حسن الزلزلة.
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها التاسع عشر يوم
االثنني املوافق 2016/3/7م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين
العضوين  /فيصل سعود الدويسان  ،حممد انصر الرباك .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعـالن

عقدت جلنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد اجتماعها الراكع عشر
يوم اخلميس املوافق  2016/3/31م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين
العضوين  /فيصل سعود الدويسان  ،محود حممد احلمدان .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
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إعـالن

عقدت جلنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد اجتماعها الثالث عشر
يوم االثنني املوافق  2016/3/28م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين
العضوين  /فيصل سعود الدويسان  ،د .حممد هادي احلويلة.
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد اجتماعها الثاين عشر
يوم االثنني املوافق  2016/3/7م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السيد العضو  /فيصل
سعود الدويسان .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعـالن

عقدت جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل اجتماعها التاسع
يوم اخلميس املوافق  2016/3/10م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السيد العضو  /د.
منصور فاحل الظفريي .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة الشؤون اخلارجية اجتماعها التاسع يوم االثنني املوافق
2016/3/7م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين
العضوين  /محد سيف اهلرشاين  ،فيصل حممد الكندري.
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنـة املرافق العامة اجتماعهـا الراكع عشر يوم األحد املوافق
 2016/3/27م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السادة األعضاء /
عادل مساعد اخلرايف  ،خلف دميثري العنزي  ،راكان يوسف النصف.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنـة املرافق العامة اجتماعهـا الثالث عشر يوم االثنني املوافق
 2016/3/14م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السيد العضو  /خلف
دميثري العنزي.
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنـة املرافق العامة اجتماعهـا الثاين عشر يوم االثنني املوافق
 2016/3/7م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السيد العضو  /خلف
دميثري العنزي.
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي اجتماعها
احلادي واألركـعني يوم االثنني املوافق 2016/3/28م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السادة االعضاء /
د .حممد هادي احلويلة  ،سعود نشمي احلرجيي  ،فارس سعد العتييب.
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعـالن

عقدت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي اجتماعها األركـعني يوم
األحد املوافق 2016/3/27م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السيد العضو  /عادل
مساعد اخلرايف .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إعـالن

عقدت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي اجتماعها التاسع والثالثني
يوم األركعاء املوافق 2016/3/23م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السادة االعضاء /
عادل مساعد اخلرايف ،سعود نشمي احلرجيي ،د .حممد هادي احلويلة.
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي اجتماعها
الثامن والثالثني يوم الثالاثء املوافق 2016/3/22م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السادة االعضاء /
عادل مساعد اخلرايف  ،سعود نشمي احلرجيي  ،فارس سعد العتييب.
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي اجتماعها
الساكع والثالثني يوم االثنني املوافق 2016/3/21م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين
العضوين  /عادل مساعد اخلرايف  ،سعود نشمي احلرجيي .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي اجتماعها
السادس والثالثني يوم األحد املوافق 2016/3/20م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين
العضوين  /عادل مساعد اخلرايف  ،سعود نشمي احلرجيي .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي اجتماعها
اخلامس والثالثني يوم األحد املوافق 2016/3/13م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السيد العضو  /د.
عبدهللا حممد الطرجيي .

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي اجتماعها
الراكع والثالثني يوم االركعاء املوافق  2016/3/9م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السيد العضو  /سعود
نشمي احلرجيي.
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعـالن

عقدت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي اجتماعها
الثالث والثالثني يوم الثالاثء املوافق 2016/3/8م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السادة االعضاء  /سعود
نشمي احلرجيي ،د .حممد هادي احلويلة ،فارس سعد العتييب .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي اجتماعها الثاين والثالثني يوم
االثنني املوافق  2016/3/7م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين
العضوين /سعود نشمي احلرجيي  ،د .حممد هادي احلويلة .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعـالن

عقدت جلنة محاية األموال العامة اجتماعها السادس عشر يوم االثنني
املوافق  2016/3/28م
وقـد تغيـب عن حضــور االجتماع كعــذر ساكــق كل من السيدين
العضوين  /ماضي حممد اهلاجري  ،عبدهللا إكراهيم التميمي .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إعــالن

عقدت جلنة محاية األموال العامة اجتماعها اخلامس عشر يوم األركعاء
املوافق  2016/3/23م.
وقـد تغيـب عن حضــور االجتماع كعــذر ساكــق السيد العضو  /سيف
مطلق العازمي .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعـالن

عقدت جلنة محاية األموال العامة اجتماعها الراكع عشر يوم االثنني
املوافق  2016/3/21م.
وقـد تغيـب عن حضــور االجتماع كعــذر ساكــق السيد العضو  /سيف
مطلق العازمي .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة محاية األموال العامة اجتماعها الثالث عشر يوم االثنني
املوافق 2016/3/14م .
وقـد تغيـب عن حضــور االجتماع كعــذر ساكــق كل من السيدين
العضوين  /سيف مطلق العازمي  ,عبدهللا إكراهيم التميمي .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة محاية األموال العامة اجتماعها الثاين عشر يوم االثنني
املوافق 2016/3/7م.
وقـد تغيـب عن حضــور االجتماع كعــذر ساكــق السيد العضو  /طــالل
سعـد السهلي .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة األولــويــات اجتماعها التاسع عشر يوم الثالاثء املوافق
 2016 /3/22م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السيد العضو  /فيصل
فهد الشايع .

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة األولــويــات اجتماعها الثامن عشر يوم األحد املوافق
 2016 /3/13م
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السيد العضو  /أمحد
حاجي الري .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة األولــويــات اجتماعها الساكع عشر يوم الثالاثء املوافق
 2016 /3/8م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين
العضوين  /أمحد حاجي الري  ،مبارك سامل احلريص .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعـالن

عقدت جلنة الشباب والرايضة اجتماعها التاسع يوم اخلميس املوافق
 2016/3/31م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين
العضوين  /عسكر عويد العنزي  ،فارس سعد العتييب .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعـالن

عقدت جلنة الشباب والرايضة اجتماعها الثامن يوم اخلميس املوافق
 2016/3/10م
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السيد العضو  /عسكر
عويد العنزي.
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
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إعـالن

عقدت جلنة الشباب والرايضة اجتماعها الساكع يوم اخلميس املوافق
 2016/3/3م
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين
العضوين  /عسكر عويد العنزي ‘ فارس سعد العتييب.
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة حقوق االنسان اجتماعها اخلامس يوم اخلميس املوافق
 2016/3/17م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين
العضوين  /فيصل فهد الشايع  ،عسكر عويد العنزي.
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعـالن

عقدت جلنة حقوق اإلنسان اجتماعها الراكع يوم اخلميس املوافق
 2016/3/10م.
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين
العضوين  /فيصل فهد الشايع  ،عسكر عويد العنزي.
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة شؤون املرأة واألسرة اجتماعها التاسع يوم األحد املوافق
2016/3/27م
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين
العضوين  /حممد طنا العنزي  ،عبدهللا يوسف املعيوف .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

عقدت جلنة شؤون املرأة واألسرة اجتماعها الثامن يوم االثنني املوافق
2016/3/7م
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السيد العضو  /محود
حممد احلمدان.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية  ،عمـالً ابلقانون
رقم ( )19لسنة  1998كتعديل املادة ( )25من القانون رقم ()12
لسنة 1963م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .

اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب
إعالن عن املمارسة رقم :م و ث ف أ -34
2016/2015

يعلن اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب عن طرح ممارسة لصيانة
وترميم املرسم احلر.
فعلى من يرغب ابالشرتاك يف هذه املمارسة مـن الشـركات املت صصـة
لــدى جلنــة املناقصــات املركزيــة احلصــول علــى واثئ ــق املمارس ــة مقاكــل
رســم وقــدره ( 75د.ك) فقــط مخســة وسـبعون دينــارا كويتيــا غــري قاكــل
للرد من إدارة الشـئون املاليـة – قسـم العقـود – الــدور الثـاين  -مبــىن
اجمللس الوطين شارع الشهداء – الشرق.
علم ـ ــا أبن آخـ ــر موعـ ــد لتقـ ــدمي الع ــطاءات خــالل (  ) 20يومــا مــن
اتريخ صدور اإلعالن.

اهليئة العامة للبيئة

إعالن
عن املزايدة رقم ( ه ع ب/م) 2017-2016/1/

إدارة واستغالل كويف شوب ذي مواصفات عاملية ابملقر الرئيسي
للهيئة العامة للبيئة
تعلن اهليئة العامة للبيئة عن طرح مزايدة رقم (ه ع
ب/م 2017-2016/1/إدارة واستغالل كويف شوب ذي
مواصفات عاملية ابملقر الرئيسي للهيئة العامة للبيئة) ،وذلك طبقاً
للمواصفات والشروط العامة الواردة يف واثئق املزايدة ،واليت ميكن
احلصول عليها مبقر اهليئة العامة للبيئة ابلشويخ  -الدائري الراكع –
مدخل كنك اخلليج – شارع رقم  29/19داخلي جبانب وزارة
اإلعالم وكلدية الكويت خالل أوقات الدوام الرمسي اعتباراً من يوم
األحد املوافق  2015/03/20مقاكل رسوم قدرها ( 10,-د.ك)
فقط عشرة داننري للكراسة غري مسرتجعة .وتسري العطاءات ملدة
( )90تسعني يوماً اعتباراً من اتريخ فض العطاءات ،علماً أبن آخر
موعد لتقدمي العطاءات الساعة الواحدة ظهر يوم اخلميس املوافق
.2016/04/28
وسوف يعقد اجتماع متهيدي ملعاينة املوقع يوم األحد املوافق
 2016/04/24يف الساعة العاشرة صباحاً مبقر اهليئة العامة للبيئة
الدور الراكع قاعة االجتماعات ،وعلى من يرغب يف احلضور إرسال
كتاب إىل اهليئة العامة للبيئة يبني فيه أمساء من يرغب حبضورهم مع
كتاكة اسم الشركة ورقم اهلاتف.
على أن يقتصر حضور االجتماع على الشركات اليت تقدمت كشراء
الكراسة مع إحضار ما يثبت ذلك ،هذا وتبلغ الكفالة األولية هلذه
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املزايدة ( %2اثنان يف املئة) من قيمة العطاء ،وينبغي أن تكون
صاحلة طوال مدة سراين العطاء.
مع اصطحاب املستندات التالية للحصول على كراسة الشروط:
الرقم املدين للشركة.
شهادة نسبة العمالة الوطنية.
(لالستفسار :مراجعة قسم املشرتايت ابهليئة  -الدور الراكع)

اهليئـة العام ـ ــة للتعليم التطبيقي والتدريب
(إعــالن)

تعلن اهليئـة العامـ ـ ـة للتعليم التطبيقي والتدريب عن نشر اإلعالن
اخلاص كطرح املمـ ـارسـ ـ ـة رق ـ ـم  2016/2015 - 123اخلــاصــة
كتــوفــري كرانمج (  ) Q-PCRلقسم تكنولوجيا امل تربات الطبية
 ككلية العلوم الصحية حســب الشــروط واملواصفات الواردة كواثئقاملمارسة.
على الشركات واملؤسسات الراغبة يف االشرتاك يف هذه املمارسة
مراجعة مقر اهليئة الكائن يف منطقة العديلية مبىن رقم (  ) 4الدور
األرضي  -إدارة التوريدات وذلك الستالم وتسليم عطاءات املمارسـة
خــالل (أسبوعني) من اتريخ اإلع ــالن مقاكل رس ــوم قـدرهـا ( 75/-
د.ك ) ال ترد.
املدير العام
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن

تعلن اهليئـة العام ـ ــة للتعليم التطبيقي والتدريب عن نشر اإلعالن
اخلاص كطرح املمارس ـ ــة رقـ ــم  2016/2015 - 94اخلاصة كتوفري
أجه ــزة عـ ــرض ( )Data Showوعدد ( )6شاشات ()LED
لقسم علوم املكتبات ككلية الرتكية األساسية حســب الشــروط
واملواصفات الواردة كواثئق املمارسة.
على الشركات واملؤسسات الراغبة يف االشرتاك يف هذه
املمارسة مراجعة مقر اهليئة الكائن يف منطقة العديلية مبىن رقم ()4
الدور األرضي  -إدارة التوريدات وذلك الستالم وتسلم عطاءات
املمارسـة خــالل (أسبوعني) من اتريخ اإلع ــالن مقاكل رس ــوم قـدرهـا
(  75/-د.ك ) ال ترد.
املدير العام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

تعلن اهليئـة العام ـ ــة للتعليم التطبيقي والتدريب عن نشر اإلعالن
اخلاص كطــرح املزايدة رقــم هـ ع  /ش أ م 2017/2016 -1/
اخلاصة ابستثمار مواقع اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
للعصائر الطازجة واآليس كرمي  -لثالث مناطق حسب الشروط
واملواصفات الواردة كواثئق املزايدة.
على الشركات واملؤسسات الراغبة يف االشرتاك يف هذه املزايدة
مراجعة مقر اهليئة الكائن يف منطقة العديلية مبىن رقم (  ) 4الدور

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
األرضي  -إدارة التوريدات وذلك الستالم وتسليم عطاءات املزايدة
خالل (شهر) على أن يعقد االجتماع التمهيدي قبل موعد اإلغالق
أبسبوعني يف إدارة التوريدات مبىن رقم (  ) 4الدور األرضي يف متام
العاشرة صباحاً مقاكل رس ــوم قـدرهـا (  75/-د.ك) ال ترد.

اهليئة العامة للصناعة
إع ـ ــالن

تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم إليها السادة  /شركة مصنع مكة
للبالط والرخام /اندية عبدهللا العتييب وشريكتها ذ .م .م
طالبني إصدار كدل فاقد عن عقد القسيمة رقم  )T 113( :قطعة
( )4مبنطقة (أمغره الصناعية) .
يرجى ممن يكون حبوزته عقد القسيمة املذكورة أعاله أو أي معلومات
كشأنه أن يتقدم إىل مقر اهليئة العامة للصناعة (الدور األرضي ـ قسم
الرتاخيص والسجل الصناعي) خالل أسبوعني من اتريخ نشر اإلعالن
وإال فإن اهليئة ستقوم كعد انقضاء املهلة إبصدار كدل فاقد عن العقد
املطلوب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم إليها

السادة /شركة مصنع مكة للبالط والرخام  /اندية عبدهللا العتييب وشريكتها

طالبني إصدار كدل فاقد صناعة صغرية
رقم الرتخيص ( )30919الصادر كتاريخ 2004-3-1
حتت االسم التجاري  :شركة مصنع مكة للبالط والرخام
املعد :ألعمال صقل وتقطيع ألواح الرخام نصف املصنعة والسرياميك
وإنتاج الكركستون والبالط املتداخل
املوقع منطقة  :أمغره التوسعة الشرقية شارع  :اسم املالك  :اهليئة العامة للصناعة

قطعة 4 :قسيمة 113-111 :حمل  :دور  :كناية :
يرجى ممن يكون يكون حبوزته الرتخيص املذكور أعاله او لديه أي
معلومات كشأنه أن يتقدم اىل مقر اهليئة العامة للصناعة الدور األرضي
خالل أسبوعني من اتريخ نشر اإلعالن وإال فإن اهليئة ستقوم كعد
انقضاء املهلة إبصدار كدل فاقد عن الرتخيص املطلوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم اليها السادة  /شركة مصنع مكة
للبالط والرخام اندية عبدهللا العتييب وشريكتها
طالبني إصدار كدل فاقد عقد القسيمة (  ) 111 _ 113قطعة 4
مبنطقة أمغره الصناعية
يرجى ممن يكون حبوزته عقد القسيمة املذكورة أعاله او لدية أي
معلومات كشأنه أن يتقدم اىل مقر اهليئة العامة للصناعة ( الدور
األرضي – قسم الرتاخيص والسجل الصناعي ) خالل أسبوعني من
اتريخ نشر اإلعالن واال فإن اهليئة ستقوم كعد انقضاء املهلة إبصدار
كدل فاقد عن العقد املطلوب .
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إعـالن

تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم إليها السيد  /حممد عبد هللا
حممد اهلاجري .
طالباً إصدار كدل فاقد عن عقد  :القسيمة رقم ( )T 103قطعة
( )4مبنطقة (أمغره الصناعية).
يرجى ممن يكون حبوزته عقد القسيمة املذكورة أعاله أو لديه أي
معلومات كشأنه أن يتقدم إىل مقر اهليئة العامة للصناعة (الدور
األرضي ـ ـ قسم الرتاخيص والسجل الصناعي) خالل أسبوعني من
اتريخ نشر اإلعالن وإال فإن اهليئة ستقوم كعد انقضاء املهلة إبصدار
كدل فاقد عن العقد املطلوب .
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم إليها السيد  /حممد عبدهللا حممد
اهلاجري طالباً اصدار كدل فاقد ملنشأة صناعية
رقم الرتخيص (  ) 10891الصادر كتاريخ 1999 -7-27
حتت االسم التجاري  :مصنع الديرة إلنتاج الكاشي والرخام
املعد  :الكاشي والرخام و البالط واالمسنيت والبالط املتداخل
املوقع منطقة  :أمغره التوسعة الشرقية قطعة  4 :قسيمة -103 :
 109 -107-105اسم املالك  :اهليئة العامة للصناعة
يرجى ممن يكون حبوزته الرتخيص املذكور أعاله أو لديه أي معلومات
كشأنه أن يتقدم إىل مقر اهليئة العامة للصناعة الدور األرضي خالل
أسبوعني من اتريخ نشر اإلعالن وإال فإن اهليئة ستقوم كعد انقضاء
املهلة إبصدار كدل فاقد عن الرتخيص املطلوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم اليها السيد /حممد عبدهللا حممد
اهلاجري
طالبا إصدار كدل فاقد عقد القسيمة رقم ( -107-105-103
 )109قطعة  4مبنطقة أمغره الصناعية
يرجى ممن يكون حبوزته عقد القسيمة املذكورة أعاله او لديه أي
معلومات كشأنه أن يتقدم اىل مقر اهليئة العامة للصناعة ( الدور
األرضي – قسم الرتاخيص والسجل الصناعي ) خالل أسبوعني من
اتريخ نشر اإلعالن وإال فإن اهليئة ستقوم كعد انقضاء املهلة إبصدار
كدل فاقد عن العقد املطلوب.
ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تعلـ ـ ــن اهليئ ـ ـ ـة العامـ ـ ــة للصـ ـ ــناعة أبنـ ـ ــه قـ ـ ــد مت قيـ ـ ــد املـ ـ ــذكورين أدانه
ابلسجل الصناعي .
اسم صاحب احلرفة الصناعية  :شركة املضيان واخلالدي للتجارة
العامة – أمحد عبد هللا أمحد املضيان وشريكه .
رقم ترخيص احلرفة الصناعية .200403 :
نوع النشاط  :أعمال الطباعة .

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
االسم التجاري  :كرييتف ستيديو ألعمال الطباعة.
رقم واتريخ القيد يف السجل .2016-3-29/5684 - :
موقع النشاط  :منطقة  :غرب أكو فطرية احلرفية اخلدمية قطعة :
قسيمة  333 :اسم املالك  :شركة القرين الدولية العقارية.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن

تعلـ ـ ــن اهليئـ ـ ــة العامـ ـ ــة للصـ ـ ــناعة أبنـ ـ ــه قـ ـ ــد مت قيـ ـ ــد املـ ـ ــذكورين أدانه
ابلسجل الصناعي .
اسـ ــم صـ ــاحب احلرفـ ــة الصـ ــناعية  :شـ ــركة الفضـ ــلي الدوليـ ــة للتجـ ــارة
العامة واملقاوالت.
رقم ترخيص احلرفة الصناعية .200258 :
نوع النشاط  :أعمال االملنيوم .
االسم التجاري  :الفضلي الدولية ألعمال االملنيوم .
رقم واتريخ القيد يف السجل 29-03-2016/5649 :
موقع النشاط  :منطقة  :الري قطعة 1 :قسيمة 1529 :
اسم املالك  :اهليئة العامة للصناعة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تعلـ ـ ــن اهليئـ ـ ــة العامـ ـ ــة للصـ ـ ــناعة أبنـ ـ ــه قـ ـ ــد مت قيـ ـ ــد املـ ـ ــذكورين أدانه
ابلسجل الصناعي.
اسـ ــم صـ ــاحب املنشـ ــأة الصـ ــناعية  :شـ ــركة الجبيـ ــت للتجـ ــارة العامـ ــة
واملقاوالت .
رقم ترخيص املنشأة الصناعية .12641 :
نوع النشاط  :إلنتاج املعجنات ( الكرواسان واحللوايت واخلبز
االفرجني والكعك احمللي وغري احمللي واملقلي ابلزيت ) .
االسم التجاري  :مصنع ال جبيت إلنتاج احللوايت واملعجنات
رقم واتريخ القيد يف السجل 2005-10-30 /3789 -:
موقع النشاط  :منطقة  :صبحان قطعة  7 :قسيمة 68 :
اسم املالك  :اهليئة العامة للصناعة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ـ ـ ــالن

تعلــن اهليئــة العامــة للصــناعة أبنــه تقــدم إليهــا الســيد  /ف ـواز مبــارك عبــد العزيــز
احلســاوي -طالبــا إصــدار كــدل فاقــد عــن عقــد  :القســيمة رقــم ( )56قطعــة
( )3مبنطقــة (املرقــاب الصــناعية الثانيــة) يرجــى ممــن تكــون حبوزتــه عقــد القســيمة
املــذكورة أعــاله أو لديــه أي معلومــات كش ــأهنا أن يتقــدم إىل مقــر اهليئــة العام ــة
للصـ ــناعة (الـ ــدور األرضـ ــي ـ ـ ـ ـ قسـ ــم الرتاخـ ــيص والسـ ــجل الصـ ــناعي) خـ ــالل
أســبوعني مــن اتريــخ نشــر اإلعــالن وإال فــإن اهليئــة ســتقوم كعــد انقضــاء املهلــة
إبصدار كدل فاقد عن العقد املطلوب.
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إعالن

تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه قد مت قيد املذكورين أدانه يف السجل
الصناعي .
اسم صاحب احلرفة الصناعية  :شركة مركز خدمات األكواب  /حممد
علي احملمود وشركاؤه
رقم ترخيص احلرفة الصناعية 29615 :
نوع النشاط  :أعمال النجارة
االسم التجاري  :مركز خدمات األكواب ألعمال النجارة
رقم واتريخ القيد يف السجل 2016-1-24/5580 :
قطعة  1 :قسيمة 217 :
موقع النشاط  :منطقة الري
اسم املالك اهليئة العامة للصناعة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تعلـ ـ ــن اهليئـ ـ ــة العامـ ـ ــة للصـ ـ ــناعة أبنـ ـ ــه قـ ـ ــد مت قيـ ـ ــد املـ ـ ــذكورين أدانه
ابلسجل الصناعي .
اسم صاحب احلرفة الصناعية  :سعود سلطان حمسن العتييب
رقم الرتخيص للحرفة الصناعية  :قيد 29710
نوع النشاط  :أعمال جنارة
االسم التجاري  :منجرة املناهري
رقم واتريخ القيد يف السجل 2016-3-28/4646 -:
قطعة  :أ
موقع النشاط  :منطقة  :الشويخ – الصناعية الثانية
دكاكني قسيمة 35 :
اسم املالك  :اهليئة العامة للصناعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن

تعلن اهليئة العامة أبنه تقدم اليها
السادة /شركة احلر الوطنية للتجارة العامة واملقاوالت -خالد علي
اخلتالن وشريكته – تضامنية
طالبني اصدار كدل فاقد حرفة صناعية
رقم الرتخيص ) 24707 ( :
الصادر كتاريخ 2005-1-4 :
االسم التجاري  :احلر الوطنية للحدادة
املعد  :اعمال حدادة
املوقع
منطقة  :الشويخ -الصناعية الثالثة اسم املالك  :اهليئة العامة
للصناعة قطعة  1 :قسيمة  115 :حمل  9 :دور  :ارضي
يرجى ممن يكون حبوزته الرتخيص املذكور أعاله او لديه أي معلومات
كشأنه ان يتقدم اىل مقر اهليئة العامة للصناعة الدور األرضي خالل
أسبوعني من اتريخ نشر اإلعالن إال فإن اهليئة ستقوم كعد انقضاء
املهلة إبصدار كدل فاقد عن الرتخيص املطلوب.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون

إعالن

تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه قد مت إجـراء التعـديالت املـذكورة ادانه
يف السجل الصناعي .
اس ــم ص ــاحب املنش ــأة الص ــناعية  :ش ــركة اخلل ــيج األوىل للمق ــاوالت
العامة للمباين .
رقم الرتخيص للمنشأة الصناعية 11354 :
نوع النشاط  :النتاج اخللط اخلرساين اجلاهز
االسم التجاري  :مصنع اخلليج لل لط اجلاهز
رقم واتريخ القيد يف السجل 2007-10-21 ) 3239 ( - :
موقع النشاط  :منطقة  :صليبية كبد قطعة  :ب قسيمة 8 :
اسم املالك  :اهليئة العامة للصناعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقد اليها السادة  /شركة املباركية
لل لط اجلاهز ( ش.م.ك مقفلة ).
طالبني إصدار كدل فاقد عقد  :القسيمة رقم ( -98-38-100
 ) 99قطعة (  ) 1مبنطقة ( صليبية كبد ).
يرجى ممن يكون حبوزته عقد القسيمة املذكورة أعاله أو لديه أي
معلومات كشأنه أن يتقدم اىل مقر اهليئة العامة للصناعة ( الدور
األرضي – قسم الرتاخيص والسجل الصناعي ) خالل أسبوعني من
اتريخ نشر اإلعالن وإال فإن اهليئة ستقوم كعد انقضاء املهلة إبصدار
كدل فاقد عن العقد املطلوب  .وهذا للعلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه قد مت قيد املذكورين ادانه ابلسجل
الصناعي .
اسم صاحب احلرفة الصناعية  :شركة جوهرة العنود للتجارة العامة-
مساعد ساير الشمري وشركاه
رقم الرتخيص للحرفة الصناعية 200189 :
نوع النشاط  :اعمال االملنيوم
االسم التجاري  :مصنع جوهرة الوفاء العمال االملنيوم
رقم واتريخ القيد يف السجل 2016-1-10/5569 :
موقع النشاط  :منطقة  :الري قطعة  1 :قسيمة 1490 :
اسم املالك  :اهليئة العامة للصناعة
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه قد مت إجراء التعديالت املذكورة أدانه
يف السجل الصناعي .
اسم صاحب احلرفة الصناعية  :حممد سامل سليمان الدوسري
رقم الرتخيص للحرفة الصناعية 27410 :
نوع النشاط  :أعمال جنارة
االسم التجاري  :منجرة كيور وود
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رقم واتريخ القيد يف السجل 2012-5-21 /4075 - :
موقع النشاط  :منطقة  :الشويخ – الصناعية الثانية قطعة  :ج
قسيمة 24 :حمل 9
اسم املالك  :اهليئة العامة للصناعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه قد مت قيد املذكورين أدانه ابلسجل
الصناعي .
اسم صاحب احلرفة الصناعية  :حممد عبدالعزيز جاسم كو رمحة.
رقم ترخيص احلرفة الصناعية 200384 :
نوع النشاط :كبس الورق جبميع أنواعه وكبس الكرتون.
االسم التجاري  :مصنع كوكسس لكبس الورق جبميع أنواعه وكبس
الكرتون
رقم واتريخ القيد يف السجل 2016 -3-15/5638 -:
موقع النشاط  :منطقة  :الري قطعة  1 :قسيمة 1512 :
اسم املالك  :اهليئة العامة للصناعة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن

تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه قد مت إجراء التعديالت املذكورة أدانه
يف السجل الصناعي .
اسم صاحب احلرفة الصناعية  :مراحب عبدهللا علي الطويرش
رقم ترخيص احلرفة الصناعية 25821 :
نوع النشاط  :ورش تصنيع لوحات إعالانت النيون والبالستيك
االسم التجاري :مركز الوان الطيف لتصنيع لوحات اعالانت النيون
والبالستيك.
رقم واتريخ القيد يف السجل 2007-3- 24 )3109 (-:
موقع النشاط  :منطقة  :الشويخ – الصناعية الثانية قطعة  :ج
قسيمة  111 :إىل 114حمل7 :
اسم املالك  :اهليئة العامة للصناعة

اهليئة العامة للقوى العاملة
(تنويه)

كتأجيل موعد االجتماع التمهيدي ومتديد موعد اإلغالق للممارسة
رقم ق ع  2016-2015/1أعمال ترميم وصيانة مبىن احتاد
نقاابت العاملني ابلقطاع احلكومي
يرجى العلم أبنه مت جيل موعد االجتماع التمهيدي يف املمارسة
املذكورة أعاله إىل األحد املوافق  2016/5/1كدالً من يوم اخلميس
املوافق  – 2016/4/7وذلك يف اجلاكرية – قطعة  2شارع 104
خلف كنك اخلليج – كقسم اخلدمات – الدور األرضي – مبىن
امليكنة ساكقاً.
كما يرجى العلم أبنه مت متديد موعد اإلغالق (تسليم العطاءات)
كشأن املمارسة املذكورة أعاله إىل يوم الثالاثء املوافق 2016/5/31

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
كدالً من يوم الثالاثء املوافق  – 2016/5/17وذلك مبقر اهليئة
الرئيسي يف منطقة اجلاكرية – قطعة  2شارع  104خلف كنك اخلليج
وخلف مجعية اجلاكرية التعاونية مبكتب السيد مدير عام اهليئة العامة
للقوى العاملة.
مدير عام اهليئة العامة للقوى العاملة

هيئة أسواق املال

إعالن كشأن صدور قرار جملس التأديب

تعلــن هيئــة أســواق املــال عــن صــدور ق ـرار جملــس التأديــب يف جلســته
املنعقـدة يـوم اخلمـيس املوافـق  2016/4/7يف امل الفـة املقيـدة كـرقم
( 2016/9جملــس ديــب) ( 2016/11هيئــة) ضــد :حممــد غلــوم
حاجي أمحد.
اء كطريـق مباشـر أو غـري
وذلك" كوقف امل الف عن التداول كيعـاً وشـر ً
مباشر حلساكه اخلاص أو حلساب غريه ملدة ستة أشهر".
و يت هذه العقوكـة كسـبب خمالفتهـا املـادة (-2/122ب) مـن القـانون
رقم  7لسنة  2010كشأن إنشاء هيئة أسواق املال إلجرائه تـداوالت
مكثفــة علــى ســهم شــركة الــدار الوطنيــة للعقــارات (أدنــك) أبن خفــض
سعر السهم عن السعر السائد وحث املتداولني علـى البيـع مـن خـالل
حساب تداول.
وهبــذا الصــدد تؤكــد هيئــة أســواق املــال حرصــها ،علــى تطبيــق قــانون اهليئــة
والئحتــه التنفيذيــة علــى كافــة املتعــاملني أبنشــطة األوراق املاليــة ،وحتــثهم
على االلتزام هبذه القوانني ،حـىت حتظـى هـذه التعـامالت كثقـة املسـتثمرين،
خللق كيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيـق القـانون وفـق مبـادئ العدالـة
والشفافية والنزاهة ملواكبة أفضل املمارسات الدولية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن كشأن صدور قرار جملس التأديب

تعلــن هيئــة أســواق املــال عــن صــدور ق ـرار جملــس التأديــب يف جلســته
املنعقـدة يـوم اخلمـيس املوافـق  2016/4/7يف امل الفـة املقيـدة كـرقم
( 2016/10جملــس ديــب) ( 2016/7هيئــة) ضــد :حممــد غلــوم
حاجي أمحد.
اء كطريـق مباشـر أو غـري
وذلك" كوقف امل الف عن التداول كيعـاً وشـر ً
مباشر حلساكه اخلاص أو حلساب غريه ملدة ستة أشهر".
و يت هــذه العقوكــة كســبب خمالفتهــا املــادة ( -2/122أ) مــن القــانون
رقم  7لسنة  2010كشأن إنشاء هيئة أسواق املال إلجرائه تـداوالت
اء علــى ســهم كــل مــن شــركة أكيــار للتطــوير العقــاري
مكثفــة كيع ـاً وش ـر ً
(أكيــار) وشــركة املنــازل القاكضــة (منــازل) والشــركة العركيــة العقاريــة (ع
عقارية) واليت صاحبها تنفيذه لصفقات شراء على كميات قليلة نسبيا
علــى تلــك األســهم ،وأبســعار أعلــى مــن الســائد يف الســوق علــى حنــو
أدى لرفــع تلــك األســهم وحــث املتــداولني علــى الش ـراء منــه وحتقيــق
املنفعة من خالل حساب تداول.
وهبــذا الصــدد تؤكــد هيئــة أســواق املــال حرصــها ،علــى تطبيــق قــانون اهليئــة
والئحتــه التنفيذيــة علــى كافــة املتعــاملني أبنشــطة األوراق املاليــة ،وحتــثهم
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على االلتزام هبذه القوانني ،حـىت حتظـى هـذه التعـامالت كثقـة املسـتثمرين،
خللق كيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيـق القـانون وفـق مبـادئ العدالـة
والشفافية والنزاهة ملواكبة أفضل املمارسات الدولية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن كشأن صدور قرار جملس التأديب

تعلن هيئة أسواق املال عن صدور قرار جملس التأديب يف جلسته
املنعقدة يوم اخلميس املوافق  2016/4/7يف امل الفة املقيدة كرقم
( 2016/11جملس ديب) ( 2016/2هيئة) ضد:
 )1جعفر شريف جنديل  )2.عبد هللا خالد عبد الكرمي )3.أمحد
رجب خضري )4 .حممد غلوم حاجي أمحد.
وذلك " كوقف املشكو يف حقهم عن التداول كيعاً وشراءً كطريق
مباشر أو غري مباشر حلساهبم اخلاص أو حلساب غريهم ملدة ستة
أشهر".
و يت هذه العقوكة كسبب خمالفتهم نص املادة (/122أ-ب) وخمالفة
الفقرة الثالثة من املادة ( )2/127من القانون رقم  7لسنة 2010
كشأن إنشاء هيئة أسواق املال لقيامهم إبجراء تداوالت مكثفة على
سهم شركة االستثمارات املالية (إيفا) كتاريخ  2013/12/1على حنو
أثر يف حث املتداولني على التداول على هذا السهم ،مما كان من
شأنه خلق مظهر وإحياء زائف ومضلل كشأن التداول الفعلي على
الورقة املالية سالفة الذكر.
وهبذا الصدد تؤكد هيئة أسواق املال حرصها ،على تطبيق قانون اهليئة
والئحته التنفيذية على كافة املتعاملني أبنشطة األوراق املالية ،وحتثهم
على االلتزام هبذه القوانني ،حىت حتظى هذه التعامالت كثقة
املستثمرين ،خللق كيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق
مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة ملواكبة أفضل املمارسات الدولية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن كشأن صدور قرار جملس التأديب

تعلــن هيئــة أســواق املــال عــن صــدور ق ـرار جملــس التأديــب يف جلســته
املنعقـدة يـوم اخلمـيس املوافـق  2016/4/7يف امل الفـة املقيـدة كـرقم
)1
( 2016/12جمل ــس دي ــب) ( 2016/9هيئ ــة) ض ــد:
حممد غلوم حاجي أمحد )2 .فاطمة إكراهيم رضا عبد اهلادي.
اء كطري ــق
وذل ــك" كوق ــف املش ــكو يف حقهم ــا ع ــن الت ــداول كيعـ ـاً وشـ ـر ً
مباشــر أو غــري مباشــر حلســاهبما اخلــاص أو حلســاب غــريهم ملــدة ســتة
أشهر".
و يت هـ ــذه العقوكـ ــة كسـ ــبب خمالفتهمـ ــا نـ ــص املـ ــادة ( -2/122أ) مـ ــن
القــانون رقــم  7لســنة  2010كشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال إبجرائهمــا
تـ ــداوالت منسـ ــقة علـ ــى سـ ــهم شـ ــركة كيـ ــان لالسـ ــتثمار (كيـ ــان) جبلسـ ــة
 2015/8/27إذ قام ــا كرف ــع س ــعر الس ــهم م ــن قب ــل املش ــكو يف حق ــه
األول وحث اآلخرين على الشراء من املشكو يف حقها الثانية.
وهبــذا الصــدد تؤكــد هيئــة أســواق املــال حرصــها ،علــى تطبيــق قــانون اهليئــة
والئحتــه التنفيذيــة علــى كافــة املتعــاملني أبنشــطة األوراق املاليــة ،وحتــثهم
على االلتزام هبذه القوانني ،حـىت حتظـى هـذه التعـامالت كثقـة املسـتثمرين،

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
خللق كيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيـق القـانون وفـق مبـادئ العدالـة
والشفافية والنزاهة ملواكبة أفضل املمارسات الدولية.

إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة
إعالن رقم ()2016/3

عقدت جلنة نزع امللكية للمنفـعة العامة اجتـماعها رقم ()2016/3
يــوم اخلميس 2016/3/31م وقد أصدرت قرارها كتقرير املنفعة
العامة لعدد ( )4وحدات سكنية مبجمع الصواكر السكين وعلى أثر
ذلك أصـدر انئب رئيس جملس الوزراء وزير املــاليـة ووزير النفط
ابلوكالة القرار رقم ) )2016/5كنزع ملكية هذه الوحدات .
وكناء عليه فإن إدارة نزع امللكية إذ تشري إىل قرار انئب رئيس جملس
الوزراء ووزير املالية ووزير النفط ابلوكالة املنشور كذات العدد إعماالً
ألحكام القانون رقم  64/33وتعديالته يف شأن نزع امللكية
واالستيالء املؤقت للمنفعة العامة  ،حتيط السادة املالك املنشورة
أمساؤهم ابلقرار املشار إليه أبن التحديد النهائي ألمساء املالك
واملساحات للوحدات السكنية يتم كعد تقدمي واثئق التملك والتحقق
من امللكية وتدقيق املساحة .
لذا يرجى من أصحاب العالقة مراجعة اإلدارة مصطحبني معهم أصل
واثئق التملك للسري يف إجراءات نزع امللكية متهيداً لنقل ملكية
العقارات إىل الدولة .
فمن له اعرتاض على امللكية يتقدم إىل إدارة نزع امللكية إلثبات حقه
خالل شهر من اتريخ نشر هذا اإلعالن يف اجلريدة الرمسية "
الكـويت اليوم ".
علماً أبن عدم قيام ذوي الشأن مبتاكعة إجراءات استمالك وحداهتم
السكنية وعدم القيام إبخالئها ال حيول دون تسجيل الوحدات السكنية
ابسم الدولة استناداً إىل أحكام قانون نزع امللكية املشار إليه.
وإدارة نزع امللكية مل من السادة املواطنني التعاون معها يف هذا الشأن .
وكيل وزارة
مدير إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة

كلدية الكويت

إع ــالن رقم 2016/31
تقدم للبلدية صاحب الرخصة التالية
االسم التجاري جمموعة السدرة الكويتية للتجارة
العامة واملقاوالت الفئ ــة د رقم القيد 1000281

كطلب إلغاء إجازة املقاوالت الصادرة له ومطالباً كسحب الكفالة املصرفية
املودعة لدى البلدية نظري تصنيفها ابلفئة املذكورة .
كناء على املادة ( )19من قرار البلدية رقم ( )2009/161يف شأن تصنيف
ً
وترخيص مقاويل أعمال البناء واهلدم يف كلدية الكويت واليت تنص على أنه
للمقاول أن يقدم طلباً للبلدية إبلغاء ترخيصه قبل انتهاء مدته أو إلغاء
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تسجيله وللجنة املنصوص عليها ابملادة األوىل من هذه الالئحة أن تصدر
قرارها كذلك كعد استيفاء الشرطيني اآلتيني-:
انتهاء املقاول من مجيع األعمال املتعاقد عليها
انقضاء ( )15مخسة عشر يوماً من اتريخ نشر هذا الطلب يف اجلريدة
الرمسية.
ويرتتب على إلغاء الرتخيص أو التسجيل رد الكفالة املصرفية املقدمة من
املقاول مع مراعاة الفقرة األخرية من املادة ( )10من هذا القرار.
وعليه فإن البلدية تناشد من له أية مطالبات اجتاه املقاول املذكور
أعاله نظري عقود مقاوالت البناء املربمة كينهم ومل تنتهي كعد  ،أو
حجوزات قضائية لصاحلهم كسبب أعمال مقاوالت خمالفة أو
مستحقات انشئة عن عقد املقاولة  ،أن يقوموا مبراجعة قسم املقاولني
إبدارة األنظمة اهلندسية خالل مدة أقصاها مخسة عشر يوماً من اترخيه ،
والبلدية لن تنظر أبية مطالبات تقدم هلا كعد املدة املقررة .

مدير عام البلدية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ــالن رقم 2016/32
تقدم للبلدية صاحب الرخصة التالية
االسم التجاري شركة نور دمسان للتجارة العامة
واملقاوالت الفئ ــة ج رقم القيد 2000425

كطلب إلغاء إجازة املقاوالت الصادرة له ومطالباً كسحب الكفالة
املصرفية املودعة لدى البلدية نظري تصنيفها ابلفئة املذكورة .
كناء على املادة ( )19من قرار البلدية رقم ( )2009/161يف شأن
ً
تصنيف وترخيص مقاويل أعمال البناء واهلدم يف كلدية الكويت واليت
تنص على أنه للمقاول أن يقدم طلباً للبلدية إبلغاء ترخيصه قبل
انتهاء مدته أو إلغاء تسجيله وللجنة املنصوص عليها ابملادة األوىل
من هذه الالئحة أن تصدر قرارها كذلك كعد استيفاء الشرطيني
اآلتيني-:
انتهاء املقاول من مجيع األعمال املتعاقد عليها
انقضاء ( )15مخسة عشر يوماً من اتريخ نشر هذا الطلب يف اجلريدة الرمسية.

ويرتتب على إلغاء الرتخيص أو التسجيل رد الكفالة املصرفية املقدمة من
املقاول مع مراعاة الفقرة األخرية من املادة ( )10من هذا القرار.

وعليه فإن البلدية تناشد من له أية مطالبات اجتاه املقاول املذكور
أعاله نظري عقود مقاوالت البناء املربمة كينهم ومل تنتهي كعد  ،أو
حجوزات قضائية لصاحلهم كسبب أعمال مقاوالت خمالفة أو

مستحقات انشئة عن عقد املقاولة  ،أن يقوموا مبراجعة قسم املقاولني
إبدارة األنظمة اهلندسية خالل مدة أقصاها مخسة عشر يوماً من اترخيه ،
والبلدية لن تنظر أبية مطالبات تقدم هلا كعد املدة املقررة .

مدير عام البلدية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ــالن رقم 2016/33

تقدم للبلدية صاحب الرخصة التالية:
االسم التجاري مؤسسة شالون للتجارة العامة واملقاوالت
ج
الفئ ــة

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
2000272
رقم القيد
كطلب إلغاء إجازة املقاوالت الصادرة له ومطالباً كسحب الكفالة
املصرفية املودعة لدى البلدية نظري تصنيفها ابلفئة املذكورة .
كناء على املادة ( )19من قرار البلدية رقم ( )2009/161يف شأن
ً
تصنيف وترخيص مقاويل أعمال البناء واهلدم يف كلدية الكويت واليت
تنص على أنه للمقاول أن يقدم طلباً للبلدية إبلغاء ترخيصه قبل
انتهاء مدته أو إلغاء تسجيله وللجنة املنصوص عليها ابملادة األوىل
من هذه الالئحة أن تصدر قرارها كذلك كعد استيفاء الشرطيني
اآلتيني-:
انتهاء املقاول من مجيع األعمال املتعاقد عليها
انقضاء ( )15مخسة عشر يوماً من اتريخ نشر هذا الطلب يف اجلريدة
الرمسية.
ويرتتب على إلغاء الرتخيص أو التسجيل رد الكفالة املصرفية املقدمة
من املقاول مع مراعاة الفقرة األخرية من املادة ( )10من هذا القرار.
وعليه فإن البلدية تناشد من له أية مطالبات اجتاه املقاول املذكور
أعاله نظري عقود مقاوالت البناء املربمة كينهم ومل تنتهي كعد  ،أو
حجوزات قضائية لصاحلهم كسبب أعمال مقاوالت خمالفة أو
مستحقات انشئة عن عقد املقاولة  ،أن يقوموا مبراجعة قسم املقاولني
إبدارة األنظمة اهلندسية خالل مدة أقصاها مخسة عشر يوماً من
اترخيه  ،والبلدية لن تنظر أبية مطالبات تقدم هلا كعد املدة املقررة .
مدير عام البلدية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن رقم 2016/34

عن إعادة طرح املزايدة رقم ( 2016/2015-2ع) اخلاصة
ابلرتخيص ابستغالل مساحة مببىن فرع كلدية الكويت مبحافظة مبارك
الكبري لتقدمي خدمات الطباعة والتصوير للمراجعني
تعلن كلدية الكويت عن إعادة طرح املزايدة رقم -2
( 2016/2015ع) اخلاصة ابلرتخيص ابستغالل مساحة مببىن فرع
كلدية الكويت مبحافظة مبارك الكبري لتقدمي خدمات الطباعة
والتصوير للمراجعني .
فعلى الشركات واملؤسسات املت صصة يف هذا اجملال والراغبة يف
الدخول يف هذه املزايدة مراجعة كلدية الكويت ( املبىن اإلداري الدور
الساكع – مراقبة املناقصات واملزايدات) أثناء الدوام الرمسي و
للحصول على واثئق املزايدة مقاكل مبلغ  50/-د.ك
( فقط مخسون دينارا ال غري ) وهذا املبلغ غري قاكل للرد أبي حال
من األحوال .
سيعقد االجتماع التمهيدي مع املزايدين الذين حصلوا على واثئق
املزايدة يف متام الساعة التاسعة من صباح يوم الثالاثء املوافق
 2016/4/26يف مكتب السيد /مساعد املدير العام لشئون
حمافظيت العاصمة ومبارك الكبري .
توضع مظاريف العطاءات يف الصندوق اخلاص املوجود يف كلدية
الكويت ( املبىن اإلداري الدور الساكع– مراقبة املناقصات واملزايدات
) يف موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االثنني املوافق
 2016/5/2وهو آخر موعد لقبول العطاءات  ،على أن يودع مع
العطاء ميناً أولياً ال يقل عن ( %2اثنان ابملائة) من قيمة العطاء .
مدير عام البلدية
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إع ــالن رقم 2016/35

تقدم للبلدية صاحب الرخصة التالية
االسم التجاري شركة األمراء للتجارة العامة واملقاوالت
ج
الفئ ــة
2000457
رقم القيد
كطلب إلغاء إجازة املقاوالت الصادرة له ومطالباً كسحب الكفالة
املصرفية املودعة لدى البلدية نظري تصنيفها ابلفئة املذكورة .
كناء على املادة ( )19من قرار البلدية رقم ( )2009/161يف شأن
ً
تصنيف وترخيص مقاويل أعمال البناء واهلدم يف كلدية الكويت واليت
تنص على أنه للمقاول أن يقدم طلباً للبلدية إبلغاء ترخيصه قبل
إنتهاء مدته أو إلغاء تسجيله وللجنة املنصوص عليها ابملادة األوىل
من هذه الالئحة أن تصدر قرارها كذلك كعد استيفاء الشرطيني
اآلتيني-:
انتهاء املقاول من مجيع األعمال املتعاقد عليها
انقضاء ( )15مخسة عشر يوماً من اتريخ نشر هذا الطلب يف اجلريدة
الرمسية.
ويرتتب على إلغاء الرتخيص أو التسجيل رد الكفالة املصرفية املقدمة
من املقاول مع مراعاة الفقرة األخرية من املادة ( )10من هذا القرار.
وعليه فإن البلدية تناشد من له أية مطالبات اجتاه املقاول املذكور
أعاله نظري عقود مقاوالت البناء املربمة كينهم ومل تنتهي كعد  ،أو
حجوزات قضائية لصاحلهم كسبب أعمال مقاوالت خمالفة أو
مستحقات انشئة عن عقد املقاولة  ،أن يقوموا مبراجعة قسم املقاولني
إبدارة األنظمة اهلندسية خالل مدة أقصاها مخسة عشر يوماً من
اترخيه  ،والبلدية لن تنظر أبية مطالبات تقدم هلا كعد املدة املقررة .
مدير عام البلدية
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن رقم ( )2016/36كطرح ( )10قسائم خيام
تعمل كنظام التنزيل احلر لالستغالل كسوق اخليام
وطرح عدد ( )60حمصار أغنام كسوق األغنام مبنطقة
أسواق الري

تعلن كلدية الكويت للسادة املواطنني عن طرح اآليت:
أوالً :عــدد ( )10قســائم خيــام تعمــل كنظــام التنزيــل احلــر لالســتغالل
مل ــدة ( )6أش ــهر فق ــط وف ــق الش ــروط والض ــواكط ال ــواردة يف الئح ــة
األسواق العامة الصادة ابلقرار الوزاري رقم ()2006/151
اثنياً :عدد ( )60حمصار أغنام كسوق األغنام مبنطقة أسواق الري ملدة
( )6أشــهر فقــط وفــق الشــروط والضــواكط الــواردة يف الئحــة األســواق
العامة الصادرة ابلقرار الوزاري رقم ()2006/151
فعلى الـراغبني ممـن تنطبـق علـيهم الشـروط والضـواكط التقـدم كطلبـاهتم مصـحوكة

ابملسـ ــتندات الثبوتيـ ــة إىل مراقبـ ــة األغذيـ ــة واألس ـ ـواق إبدارة التـ ــدقيق ومتاكعـ ــة
اخلـ ــدمات ابلبلديـ ــة فـ ــرع كلديـ ــة العاصـ ــمة يف الشـ ــويخ خلـ ــف إدارة اجل ـ ـوازات

واهلجــرة يف الفــرتة مــن (2016/4/17م) إىل (2016/4/21م) أثنــاء الــدوام
الرمســي ولــن ينظــر إىل الطلبــات املقدمــة قبــل هــذا اإلعــالن أو كعــد انتهــاء موعــد

تقــدمي الطلبــات علم ـاً أبنــه ســيتم الســحب ابلقرعــة العلنيــة ملــن تنطبــق علــيهم
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الشــروط يــوم اخلمــيس املوافــق (2016/4/28م) الســاعة ( )9صــباحاً يف مقــر

مركـز كلديـة أسـواق منطقـة الـري حبضـور أصـحاب الطلبـات أو مـن ينـوب عــنهم

كتوكيل رمسي وإال سيتم السحب من قبل اللجنة املشرفة دون أدال مسئولية .

مدير عام البلدية
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إع ــالن رقم 2016/37

رقم القيد

3000082

قرارها كذلك كعد استيفاء الشرطني اآلتيني:

انتهاء املقاول من مجيع األعمال املتعاقد عليها.

انقضاء ( )15مخسة عشر يوماً من اتريخ نشر هذا الطلب يف اجلريدة

الرمسية.

ويرتتب على إلغاء الرتخيص أو التسجيل رد الكفالة املصرفية املقدمة
وعليه فإن البلدية تناشد من له أية مطالبات اجتاه املقاول املذكور

االسم التجاري شركة املورد الكوييت للتجارة العامة واملقاوالت
الفئ ــة

تســجيله وللجنــة املنصــوص عليهــا ابملــادة األوىل مــن هــذه الالئحــة أن تصــدر

من املقاول مع مراعاة الفقرة األخرية من املادة ( )10من هذا القرار.

تقدم للبلدية صاحب الرخصة التالية
ب
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أعاله نظري عقود مقاوالت البناء املربمة كينهم ومل تنته كعد  ،أو

حجوزات قضائية لصاحلهم كسبب أعمال مقاوالت خمالفة أو

كطلب إلغاء إجازة املقاوالت الصادرة له ومطالباً كسحب الكفالة
املصرفية املودعة لدى البلدية نظري تصنيفها ابلفئة املذكورة .

كناء علـى املـادة ( )19مـن قـرار البلديـة رقـم ( )2009/161يف شـأن تصـنيف
ً

مستحقات انشئة عن عقد املقاولة  ،أن يقوموا مبراجعة قسم املقاولني

إبدارة األنظمة اهلندسية خالل مدة أقصاها مخسة عشر يوماً من
اترخيه  ،والبلدية لن تنظر أبية مطالبات تقدم هلا كعد املدة املقررة .
مدير عام البلدية

وتــرخيص مقــاويل أعمــال البنــاء واهلــدم يف كلديــة الكويــت والــيت تــنص علــى أنــه

للمق ــاول أن يق ــدم طلبـ ـاً للبلدي ــة إبلغ ــاء ترخيص ــه قب ــل انته ــاء مدت ــه أو إلغ ــاء
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

جامعة الكويت

إع ـ ــالن املمارسات القاكلة للتجزئة

م

رقم املمارسة

الصنف

اجلهة الطالبة

1

2017-2016/164

اشرتاك وتطوير قواعد املعلومات

إدارة األحباث

سعر البيع

التأمني األويل

موعد اإلغالق

 75د.ك

 %2من قيمة العطاء

2016/05/03

إع ـ ــالن املمارسات غري القاكلة للتجزئة
م

رقم املمارسة

الصنف

اجلهة الطالبة

سعر البيع

التأمني األويل

موعد اإلغالق

1

2016-2015/458

صيانة أجهزة

إدارة األحباث

 20د.ك

 100د.ك

2016/05/03

2

 2017-2016/3ممارسة خارجية

رحلة حقلية للطالبات

كلية العلوم

 75د.ك

 600د.ك

2016/05/03

3

 2017-2016/5ممارسة خارجية

االشرتاك يف كرانمج EIKON

كلية العلوم اإلدارية

 75د.ك

 600د.ك

2016/05/03

4

2017-2016/60

صيانة جهاز علمي

كلية العلوم

 20د.ك

 100د.ك

2016/05/03

وميك ـ ــن احلص ـ ــول عل ـ ــى مس ـ ــتندات املمارس ـ ــات اعتب ـ ــاراً م ـ ــن األح ـ ــد  2016/04/17واالايم التالي ـ ــة أثن ـ ــاء ال ـ ــدوام الرمس ـ ــي وذل ـ ــك م ـ ــن إدارة
املش ـ ــرتايت( قس ـ ــم ش ـ ــئون امل ـ ــوردين ) مبب ـ ــىن (27خ) ابخلالدي ـ ــة وآخ ـ ــر موع ـ ــد لتق ـ ــدمي العط ـ ــاءات ه ـ ــو ي ـ ــوم ال ـ ــثالاثء  2016/05/03الس ـ ــاعه

 12.00ظه ـ ـراً ولـ ــن يلتفـ ــت إىل العطـ ــاءات الـ ــىت تـ ــرد كعـ ــد هـ ــذا املوعـ ــد مـ ــع العلـ ــم أن الرسـ ــوم املـ ــذكورة غـ ــري قاكلـ ــة للـ ــرد وللجامعـ ــة احلـ ــق ىف
إلغاء املمارسة دون ذكر األسباب.

وتوضع العطاءات ىف صندوق مكتب األمني العام املساعد للشئون اإلدارية ابخلالدية.

مالحظ ــة  :س ــحب املمارس ــات للش ــركات املت صص ــة ىف ه ــذا اجمل ــال عل ــى أن تك ــون مس ــجلة ل ــدى قس ــم ش ــئون امل ــوردين ابجلامع ــة وذل ــك م ــن

الساعه 8.00صباحاً وحىت الساعة  12.00ظهراً مع إحضار كارت التسجيل لعام . 2016
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جلنة املناقصات املركزية
إع ـ ــالن

كشأن املناقصة رقم ق ص  /ش 57 /
صيانة وإنشاء شبكة اجملاري الصحية يف حمافظة اجلهراء
 وزارة األشغال العامة -تدعو جلنة املناقصات املركزية السادة املناقصني الذين حصلوا على
واثئق املناقصة املذكورة أعاله أن يبادروا إىل تسلم (حمضر اجتماع
متهيدي  +ملحق ) من مقر اللجنة – مصطحبني معهم إيصال شراء
املناقصة .
أمـني الســر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

كشأن املناقصة رقم ق ص  /م 98 /
أعمال الصيانة وترميم املباين احلكومية وأعمال إنشائية يف حمافظة
العاصمة
 وزارة األشغال العامة -تدعو جلنة املناقصات املركزية السادة املناقصني الذين حصلوا على
واثئق املناقصة املذكورة أعاله أن يبادروا إىل تسلم ( حمضر اجتماع
متهيدي ) من مقر اللجنة – مصطحبني معهم إيصال شراء املناقصة .
أمـني الســر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

تعلن جلنة املناقصات املركزية عن طرح
املناقصة رقم و ك م 2016/2015/ 43 /
تشغيل وصيانة وحتديث نظام املعلومات اجلغرافية ) ( GIS
وذلــك كنــاء علــى طلــب – وزارة الكهــرابء واملــاء  -وميكــن احلصــول
على واثئق املناقصة من جلنة املناقصات املركزية.
الكفالة
السعر
اإلقفال
الطرح
 10000/د.ك 300/- 2016/05/31 2016/04/17د.ك
صاحلة ملدة ( )90يوماً
سيعقد االجتماع التمهيدي يف متام الساعة  10صباحاً يوم األحد املوافق
 2016/05/01وذلك يف مبىن وزارة الكهرابء واملاء جنوب السرة كقاعة
االجتماعات الدور الثالث جبوار مصعد رقم  ، 4مصطحبني معهم إيصال شراء واثئق
املناقصة.

وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً مبقر اللجنة.

يتم دفع املقاكل النقدي املذكور أعاله كواسطة شيك مصدق أو كطاقة كي
نت.

هذه املناقصة مقتصرة على الشركات املت صصة يف هذا اجملال
واملسجلة لدى اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات .
آخر موعد لتقدمي أي حتفظات أواستفسارات للمناقصة املذكورة أعاله هو
 2016/05/02ولن يلتفت لتلك الطلبات كعد هذا التاريخ .
على الشركات الراغبة ابملشاركة التقدم خالل أسبوع من اتريخ طرح املناقصة.
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جيب تقدمي شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل
وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصاحلة ملدة سنة مع
شراء املناقصة وتقدمي العطاء.
ملزيد من املعلومات يرجى زايرة موقعنا على الشبكة العاملية
. WWW.CTC.GOV.KW
أمـني الســر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

كشأن املناقصة رقم 2016/2015/ 31 /
أعمال التجديد والصيانة حملطة التربيد املركزية )(119-kh
– إدارة االنشاءات والصيانة – جامعة الكويت
 جامعة الكويت -تدعو جلنة املناقصات املركزية السادة املناقصني الذين حصلوا على واثئق
املناقصة املذكورة أعاله أن يبادروا إىل تسلم ( حمضر اجتماع متهيدي )
من مقر اللجنة – مصطحبني معهم إيصال شراء املناقصة .
أمـني الســر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

تعلن جلنة املناقصات املركزية عن طرح
املناقصة رقم و ك م 2016/2015/ 41 /
صيانة عدد ) (135آلة تصوير مستندات ماركة ( ريكو )
ابإلدارات امل تلفة لوزارة الكهرابء واملاء
وذلــك كنــاء علــى طلــب – وزارة الكهــرابء واملــاء  -وميكــن احلصــول
على واثئق املناقصة من جلنة املناقصات املركزية.
الكفالة
السعر
اإلقفال
الطرح
 6000/د.ك صاحلة150/2016/05/31 2016/04/17
د.ك
ملدة ( )90يوماً
سيعقد االجتماع التمهيدي يف متام الساعة  10صباحاً يوم األحد املوافق
 2016/05/01وذلك يف مقر إدارة الت طيط واملتاكعة قطاع اخلدمات الفنية
واملشاغل الرئيسية كصبحان  ،مصطحبني معهم إيصال شراء واثئق املناقصة.

وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً مبقر اللجنة.
يتم دفع املقاكل النقدي املذكور أعاله كواسطة شيك مصدق أو كطاقة
كي نت.
آخر موعد لتقدمي أي حتفظات أواستفسارات للمناقصة املذكورة أعاله
هو  2016/05/09ولن يلتفت لتلك الطلبات كعد هذا التاريخ .
على الشركات الراغبة ابملشاركة التقدم خالل أسبوع من اتريخ طرح
املناقصة .
جيب تقدمي شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل
وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصاحلة ملدة سنة مع
شراء املناقصة وتقدمي العطاء.
ملزيد من املعلومات يرجى زايرة موقعنا على الشبكة العاملية
. WWW.CTC.GOV.KW
أمـني الســر

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون

إع ـ ــالن

كشأن املناقصة رقم  ( 2014-2013/9ع )
كوادر فنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات
 وزارة التجارة والصناعة -تعلن جلنة املناقصات املركزية عن جيل موعد تقدمي عطاءات
املناقصة املذكورة أعاله إىل يوم األحد املوافق  2016/04/24كدالً
من يوم األحد املوافق . 2016/04/10
كما تدعو السادة املناقصني الذين حصلوا على واثئق املناقصة أن
يبادروا إىل تسلم ( حمضر اجتماع متهيدي ) من مقر اللجنة
مصطحبني معهم إيصال شراء املناقصة.
أمـني الســر
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

كشأن املناقصة رقم م ب ك  /خ 2016/318/
تطوير وحتديث أجهزة حمركات الرتدد املتغري
)(VARIABLE FREQUENCY DRIVES
اخلاصة كنظام التكييف يف مبىن جممع القطاع النفطي
 مؤسسة البرتول الكويتية -تدعو جلنة املناقصات املركزية السادة املناقصني الذين حصلوا على
واثئق املناقصة املذكورة أعاله أن يبادروا إىل تسلم (حمضر اجتماع
متهيدي ) من مقر اللجنة – مصطحبني معهم إيصال شراء املناقصة .
أمـني الســر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

كشأن املناقصة رقم هـ ز  /م م 2016/2015/32/
صيانة وجتديد تراخيص حزم الربامج اجلاهزة لنظم املعلومات اآليل
املتكامل للهيئة
 اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية -تدعو جلنة املناقصات املركزية السادة املناقصني الذين حصلوا على واثئق
املناقصة املذكورة أعاله أن يبادروا إىل تسلم (حمضر اجتماع متهيدي) من
مقر اللجنة – مصطحبني معهم إيصال شراء املناقصة .
أمـني الســر
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إع ـ ــالن

تعلن جلنة املناقصات املركزية عن طرح
املناقصة رقم ( م ع ت أ  /ق ) 1/2015/
توريد ورق تصوير للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
وذلــك كنــاء علــى طلــب – املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة -
وميكن احلصول على واثئق املناقصة من جلنة املناقصات املركزية.
الطرح
2016/04/17

اإلقفال
2016/05/17

السعر
 75/-د.ك

الكفالة
 % 2صاحلة ملدة
( )90يوماً

وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً مبقر اللجنة.
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يتم دفع املقاكل النقدي املذكور أعاله كواسطة شيك مصدق أو كطاقة
كي نت.
آخر موعد لتقدمي أي حتفظات أواستفسارات للمناقصة املذكورة أعاله
هو  2016/05/02ولن يلتفت لتلك الطلبات كعد هذا التاريخ .
على الشركات الراغبة ابملشاركة التقدم خالل أسبوع من اتريخ طرح
املناقصة .
جيب تقدمي شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل
وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصاحلة ملدة سنة مع
شراء املناقصة وتقدمي العطاء.
ملزيد من املعلومات يرجى زايرة موقعنا على الشبكة العاملية
. WWW.CTC.GOV.KW
أمـني الســر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

كشأن املناقصة رقم  ( 2016/2015/ 10 /ع )
مشروع املارينا كنادي ضباط احلرس الوطين
 الراسة العامة للحرس الوطين -تعلن جلنة املناقصات املركزية عن جيل موعد تقدمي عطاءات
املناقصة املذكورة أعاله إىل يوم األحد املوافق  2016/07/17كدالً
من يوم األحد املوافق . 2016/05/01
كما تود اللجنة أن تسرتعي انتباه السادة املناقصني إىل أنه سوف يتم
عقد اجتماع متهيدي اثن وذلك يف يوم األركعاء املوافق
 2016/05/04الساعة  9.30صباحاً وذلك يف مقر الراسة العامة
للحرس الوطين .
أمـني الســر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

تعلن جلنة املناقصات املركزية عن طرح
املناقصة رقم م ع 2017/2016/ 28 /
استئجار عدد ) (64مركبة خدماتية كبرية ) (8سلندر ) (7راكب
وذلك كناء على طلب – وزارة الرتكية  -وميكن احلصول على واثئق
املناقصة من جلنة املناقصات املركزية.
الكفالة
السعر
اإلقفال
الطرح
 20000/د.ك 1000/- 2016/05/31 2016/04/17د.ك
صاحلة ملدة ()90
يوماً
سيعقد االجتماع التمهيدي يف متام الساعة  10صباحاً يوم األحد املوافق
 2016/05/01وذلك يف مقر إدارة التوريدات وامل ازن مبنطقة صبحان اجلنويب ،
مصطحبني معهم إيصال شراء واثئق املناقصة.

وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً مبقر اللجنة.

يتم دفع املقاكل النقدي املذكور أعاله كواسطة شيك مصدق أو كطاقة كي نت.

آخر موعد لتقدمي أي حتفظات أواستفسارات للمناقصة املذكورة أعاله
هو  2016/05/09ولن يلتفت لتلك الطلبات كعد هذا التاريخ .

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
على الشركات الراغبة ابملشاركة التقدم خالل أسبوع من اتريخ طرح
املناقصة .
جيب تقدمي شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل
وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصاحلة ملدة سنة مع
شراء املناقصة وتقدمي العطاء.
ملزيد من املعلومات يرجى زايرة موقعنا على الشبكة العاملية
. WWW.CTC.GOV.KW
أمـني الســر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

تعلن جلنة املناقصات املركزية عن طرح
املناقصة رقم هـ ط 2016/2015/1104/
توريد جهاز ) CT/SPECTوملحقاته حلاجة أقسام جملس الطب
النووي – مستشفى مبارك
وذلــك كنــاء علــى طلــب – وزارة الصح ـ ــة  -وميكــن احلصــول علــى
واثئق املناقصة من جلنة املناقصات املركزية.
اإلقفال
الطرح
2016/05/17 2016/04/17

السعر
 150/-د.ك

الكفالة
 6000/د.كصاحلة ملدة ( )90يوماً

وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً مبقر اللجنة.
يتم دفع املقاكل النقدي املذكور أعاله كواسطة شيك مصدق أو كطاقة
كي نت.
آخر موعد لتقدمي أي حتفظات أواستفسارات للمناقصة املذكورة أعاله
هو  2016/05/02ولن يلتفت لتلك الطلبات كعد هذا التاريخ .
على الشركات الراغبة ابملشاركة التقدم خالل أسبوع من اتريخ طرح
املناقصة .
جيب تقدمي شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل
وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصاحلة ملدة سنة مع
شراء املناقصة وتقدمي العطاء.
ملزيد من املعلومات يرجى زايرة موقعنا على الشبكة العاملية
. WWW.CTC.GOV.KW
أمـني الســر
ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

كشأن املناقصة رقم هـ ط 260 /
انشاء وإجناز وصيانة الطريق االقليمي الشمايل
من تقاطع رقم ) (82إىل تقاطع رقم )(58
 وزارة األشغال العامة -تعلن جلنة املناقصات املركزية عن جيل موعد تقدمي عطاءات
املناقصة املذكورة أعاله إىل يوم الثالاثء املوافق  2016/05/24كدالً
من يوم األحد املوافق . 2016/04/24
أمـني الســر
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إع ـ ــالن

تعلن جلنة املناقصات املركزية عن طرح
املناقصة رقم 2016/2015/ 39 /
توريد وتركيب وتشغيل وضمان وصيانة مصدات اسطوانية ( أعمدة )
جلهات خمتلفة  -لإلدارة العامة لألنظمة األمنية – كوزارة الداخلية
وذلك كناء على طلب – وزارة الداخلية  -وميكن احلصول على
واثئق املناقصة من جلنة املناقصات املركزية.
الكفالة
السعر
اإلقفال
الطرح
 1000/- 2016/06/05 2016/04/17د.ك  20000/-د.ك صاحلة
ملدة ( )90يوماً
سيعقد االجتماع التمهيدي يف متام الساعة  10صباحاً يوم اخلميس املوافق 2016/05/05
وذلك يف مقر اإلدارة العامة لألنظمة األمنية – مطار الكويت  ،مصطحبني معهم إيصال شراء
واثئق املناقصة.

وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً مبقر اللجنة.
يتم دفع املقاكل النقدي املذكور أعاله كواسطة شيك مصدق أو كطاقة
كي نت.
هذه املناقصة مقتصرة على الشركات املت صصة يف هذا اجملال .
آخر موعد لتقدمي أي حتفظات أواستفسارات للمناقصة املذكورة أعاله
هو  2016/05/1ولن يلتفت لتلك الطلبات كعد هذا التاريخ .
على الشركات الراغبة ابملشاركة التقدم خالل أسبوع من اتريخ طرح
املناقصة .
جيب تقدمي شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل
وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصاحلة ملدة سنة مع
شراء املناقصة وتقدمي العطاء.
ملزيد من املعلومات يرجى زايرة موقعنا على الشبكة العاملية
. WWW.CTC.GOV.KW
أمـني الســر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

تعلن جلنة املناقصات املركزية عن طرح
املناقصة رقم هـ ط 2017/2016/ 14 /
جتهيز قسم الطب النووي – مستشفى جاكر
وذلــك كنــاء علــى طلــب – وزارة الصح ـ ــة  -وميكــن احلصــول علــى
واثئق املناقصة من جلنة املناقصات املركزية.
الطرح
2016/04/17

اإلقفال
2016/05/17

السعر
 250/-د.ك

الكفالة
 % 2صاحلة ملدة
( )90يوماً

وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً مبقر اللجنة.
يتم دفع املقاكل النقدي املذكور أعاله كواسطة شيك مصدق أو كطاقة
كي نت.
آخر موعد لتقدمي أي حتفظات أواستفسارات للمناقصة املذكورة أعاله
هو  2016/05/02ولن يلتفت لتلك الطلبات كعد هذا التاريخ .
على الشركات الراغبة ابملشاركة التقدم خالل أسبوع من اتريخ طرح
املناقصة .

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
جيب تقدمي شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل
وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصاحلة ملدة سنة مع
شراء املناقصة وتقدمي العطاء.
ملزيد من املعلومات يرجى زايرة موقعنا على الشبكة العاملية
. WWW.CTC.GOV.KW
أمـني الســر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

تعلن جلنة املناقصات املركزية عن طرح
املناقصة رقم هـ ز  /م م 2016/2015/ 39 /
إنشاء وإجناز وصيانة أسوار شبكية ( حممية اهلوميلية )
( املشاريع املتعلقة إبعادة هيل البيئة )
وذلـ ــك كنـ ــاء علـ ــى طلـ ــب – اهليئـ ــة العامـ ــة لشـ ــئون الزراعـ ــة والثـ ــروة
السمكية  -وميكن احلصول على واثئق املناقصة من جلنة املناقصـات
املركزية.
الطرح
2016/04/17

اإلقفال
2016/05/31

السعر
 1000/-د.ك

الكفالة
 20000/د.كصاحلة ملدة ( )90يوماً

سيعقد االجتماع التمهيدي يف متام الساعة  10صباحاً يوم األحد املوافق
 2016/05/01وذلك يف قاعة االجتماعات مبكتب انئب املدير العام لشئون
الثروة النباتية ابملبىن الرئيسي – الراكية – شارع الغزايل  ،مصطحبني معهم إيصال
شراء واثئق املناقصة.

وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً مبقر اللجنة.
يتم دفع املقاكل النقدي املذكور أعاله كواسطة شيك مصدق أو كطاقة كي نت.
هذه املناقصة مقتصرة على الشركات واملؤسسات املت صصة يف هذا اجملال .
آخر موعد لتقدمي أي حتفظات أواستفسارات للمناقصة املذكورة أعاله
هو  2016/05/09ولن يلتفت لتلك الطلبات كعد هذا التاريخ .
على الشركات الراغبة ابملشاركة التقدم خالل أسبوع من اتريخ طرح
املناقصة .
جيب تقدمي شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل
وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصاحلة ملدة سنة مع
شراء املناقصة وتقدمي العطاء.
ملزيد من املعلومات يرجى زايرة موقعنا على الشبكة العاملية
. WWW.CTC.GOV.KW
أمـني الس ـر
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إع ـ ــالن

تعلن جلنة املناقصات املركزية عن طرح
املناقصة رقم 2017/2016/ 47 /
صيانة وتوفري قطع غيار األجهزة السمعية والبصرية مدة  3سنوات
– إدارة اخلدمات العامة – قسم النظافة والتجهيزات الغذائية –
جامعة الكويت
وذلــك كنــاء علــى طلــب – جامعــة الكويــت  -وميكــن احلصــول علــى
واثئق املناقصة من جلنة املناقصات املركزية.
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اإلقفال
الطرح
2016/05/17 2016/04/17

السعر
 75/-د.ك

الكفالة
 2000/د.ك صاحلةملدة ( )90يوماً

وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً مبقر اللجنة.
يتم دفع املقاكل النقدي املذكور أعاله كواسطة شيك مصدق أو كطاقة كي نت.
آخر موعد لتقدمي أي حتفظات أواستفسارات للمناقصة املذكورة أعاله
هو  2016/05/02ولن يلتفت لتلك الطلبات كعد هذا التاريخ .
على الشركات الراغبة ابملشاركة التقدم خالل أسبوع من اتريخ طرح املناقصة.
جيب تقدمي شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل
وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصاحلة ملدة سنة مع
شراء املناقصة وتقدمي العطاء.
ملزيد من املعلومات يرجى زايرة موقعنا على الشبكة العاملية
. WWW.CTC.GOV.KW
أمـني الســر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

كشأن املناقصة رقم هـ ز  /م م 2016/2015/35/
صيانة كامريات املراقبة وملحقاهتا ابهليئة
 اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية -تدعو جلنة املناقصات املركزية السادة املناقصني الذين حصلوا على واثئق
املناقصة املذكورة أعاله أن يبادروا إىل تسلم (حمضر اجتماع متهيدي ) من
مقر اللجنة – مصطحبني معهم إيصال شراء املناقصة .
أمـني الســر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه

كشأن املناقصة رقم RFP - 2029618
تقدمي خدمات ختصصية للصحة والسالمة و البيئة لدعم التطبيق
الفعال لنظم اإلدارة يف شركة نفط الكويت
HSE MANAGEMENT SYSTEM IN
KOC
 شركة نفط الكويت -تعلن جلنة املناقصات املركزية عن جيل موعد تقدمي عطاءات
املناقصة املذكورة أعاله إىل يوم الثالاثء املوافق  2016/05/17كدالً
من يوم األحد املوافق . 2016/04/10
أمـني الســر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

كشأن املناقصة رقم 2035887
تزويد أانكيب تبطني قياس
"4-1/2",5",5-12",7",7-5/8
وملحقاهتا مع وصالت كرمييوم للحفر التطويري
2.5/1-4 casing & accessories sizes
 -شركة نفط الكويت -

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
تعلن جلنة املناقصات املركزية عن جيل موعد تقدمي عطاءات
املناقصة املذكورة أعاله إىل يوم الثالاثء املوافق  2016/05/10كدالً
من يوم الثالاثء املوافق . 2016/04/26
أمـني الســر
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

كشأن املناقصة رقم 2016/2015/41/
أعمال التجديد والتأثيث والصيانة لقاعة التشريح لكلية الطب
 إلدارة االنشاءات والصيانة – جامعة الكويت جامعة الكويت -تدعو جلنة املناقصات املركزية السادة املناقصني الذين حصلوا على
واثئق املناقصة املذكورة أعاله أن يبادروا إىل تسلم (حمضر اجتماع
متهيدي ) من مقر اللجنة – مصطحبني معهم إيصال شراء املناقصة .
أمـني الســر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

كشأن املناقصة رقم 2017/2016/16/
توريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة األصول الثاكتة
– كلية العلوم – مكتب نظم املعلومات – جامعة الكويت
 جامعة الكويت -تدعو جلنة املناقصات املركزية السادة املناقصني الذين حصلوا على واثئق
املناقصة املذكورة أعاله أن يبادروا إىل تسلم (حمضر اجتماع متهيدي ) من
مقر اللجنة – مصطحبني معهم إيصال شراء املناقصة .
أمـني الســر
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إع ـ ــالن

كشأن املناقصة رقم 2016-2015/24
تصميم وترخيص وإعادة هيل موقع أحباث الدواجن
يف حمطة األحباث الزراعية مبنطقة كبد
 معهد الكويت لألحباث العلمية -تعلن جلنة املناقصات املركزية عن جيل موعد تقدمي عطاءات
املناقصة املذكورة أعاله إىل يوم الثالاثء املوافق  2016/05/10كدالً
من يوم الثالاثء املوافق . 2016/04/26
كما تدعو السادة املناقصني الذين حصلوا على واثئق املناقصة أن
يبادروا إىل تسلم ( ملحق رقم  ) 2من مقر اللجنة مصطحبني معهم
إيصال شراء املناقصة.
أمـني الســر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه

كشأن املناقصة رقم م ع 2014/2013/95/
توريد وتركيب وصيانة وتشغيل وصيانة وحتديث غرفة التشغيل وأجهزة
اخلدمة الض مة وملحقاهتا التاكعة للوزارة
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)(News Data Center
 وزارة الرتكية -تود جلنة املناقصات املركزية أن تسرتعي انتباه السادة املناقصني إىل
أنه ورد خطأ مطبعي ابجلريدة الرمسية ( الكويت اليوم ) ابلعدد رقم
) (1283الصادر كتاريخ  2016/04/10صفحة رقم ) ( 132
فيما يتعلق كطرح مناقصة خاصة كوزارة الرتكية حيث إن املناقصة
املذكورة أعاله مل تطرح حىت اترخيه .
لذا يرجى اعتبار اإلعالن الساكق كأن مل يكن .
لذا اقتضى التنويه ،،،
أمـني الســر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

كشأن املناقصة رقم 2016/2015/ 31 /
أعمال التجديد والصيانة حملطة التربيد املركزية )(119-kh
– إدارة االنشاءات والصيانة – جامعة الكويت
 جامعة الكويت -تعلن جلنة املناقصات املركزية عن جيل موعد تقدمي عطاءات
املناقصة املذكورة أعاله إىل يوم األحد املوافق  2016/06/12كدالً
من يوم الثالاثء املوافق . 2016/04/26
أمـني الســر
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن
كشأن نتيجة هيل شركات املقاوالت للمناقصة اخلاصة
إبنشاء وإجناز وصيانة مشروع جممع السرية النبوية
األمانة العامة لألوقاف

إحلاقاً لإلعـالن الصـادر ف ــي العدد رقم ( )1277من اجلري ـ ـ ــدة
الرس ــمية (كويت اليوم) كتاريخ .2016 / 2 / 28
فقد وافقت جلنة املناقصات املركزية على هيل السادة  /شركة الدار
للهندسة واإلنشاءات ضمن الشركات املؤهلة هلذه األعمال.
أمـني الســر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن
كشأن نتيجة هيل شركات عاملية لتنفيذ
عدة مشاريع كربى ألعمال الطرق
وزارة األشغال العامة

إحلاقاً لإلعـالن الصـادر ف ــي العدد رقم ( )1093من اجلري ـ ـ ــدة
الرس ــمية (الكويت اليوم) كتاريخ  2012 / 8 / 19كشأن نتيجة
هيل مقاولني لألعمال املذكورة أعاله .
لقد مت تعديل الوكيل احمللي للشركة العاملية

SOCIETA ITALIANA PER CONDOTT D
ACQUA

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
ليكون  /شركة اخلليج املتحدة لإلنشاء كدالً من  /شركة املباين املتحدة.
أمـني الســر
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن
كشأن نتيجة هيل شركات عاملية لتنفيذ
عدة مشاريع كربى ألعمال الطرق
وزارة األشغال العامة

إحلاقاً لإلعـالن الصـادر ف ــي العدد رقم ( )1093من اجلري ـ ـ ــدة
الرس ــمية (الكويت اليوم) كتاريخ  2012 / 8 / 19كشأن نتيجة
هيل مقاولني لألعمال املذكورة أعاله .
فقد وافقت جلنة املناقصات املركزية على هيل السادة  /شركة
التهاين املعتمدة للتجارة العامة واملقاوالت وكالء السادة
VE

SANAYI

KOLIN INSAAT
TICARET A.S

TURIZM

الرتكية.
ضمن الشركات املؤهلة هلذه األعمال.

أمـني الســر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االجتماع رقم ()2016/20
املنعقد صباح يوم (االثنني)

-05مجادى اآلخرة 1437املوافق 2016-03-14

عقدت جلنة املناقصات املركزية جلستها رقم ( )2016/20الساعة التاسعة
صباح يوم (االثنني) املوافق  2016-03-14قاعة االجتماعات مبقر اللجنة.
وقد حضر االجتماع السادة:
1

د .حممد سعد الن يالن

انئب رئيس اللجنة

2

صبيحة عبد امللك الصاحل

عضوا

3

حممد عبد احملسن الصايغ

عضوا

4

حممد عبد احملسن احلمد

عضو

5

د .فالح سعد الطامي

عضوا

6

هيفاء عبدالرزاق يوسف اخلميس

عضو/ممثل ادارة الفتوى

7

عبداحملسن مزيد الصانع

عضو  /ممثل وزارة املالية

8

هيفاء عبدالعزيز املضف

عضو  /ممثل اجمللس األعلى

9

املستشار /فيصل سعيد الغريب

أمني السر

والتشريع

للت طيط والتنمية

وقد حضر جانبا من االجتماع :
1

خالد خليل العركيد

ممثل  /شركة نفط الكويت

2

صفاء عبد الكرمي الصفار

ممثل /وزارة النفط

وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع السيد:
1

أمحد خالد الكليب

رئيس اللجنة
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وقد استعرضت اللجنة املواضيع املدرجة علي جدول األعمال واختذت كشأهنا
القرارات املناسبة.
فض العطاءات
الوزارات و االدارات احلكومية
وزارة األشغال العامة
موضوع املناقصة
رقم املناقصة
م
انشاء واجناز و ثيث وصيانة دور رعاية
هـ م خ218/
1
االحداث
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها
للدراسة
صيانة واصالح اجهزة ومعدات وآليات املركز
امم/
2
 2016/2015/3/1احلكومي للفحوصات وضبط اجلودة واالحباث
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها
للدراسة
وزارة الكهرابء و املاء
تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة مكثف اجملموعة
وكم/
1
 2015/2014/57لتحسني معامل القدرة يف شبكة التوزيع
الكهرابئية
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
.
اهليئة العامة للرايضة
تنفيذ أعمال إنشاء واجناز وصيانة جممع
هـ ش ر
1
 2016/2015/9أحواض السباحة كنادي النصر الرايضي
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
.
اهليئة العامة للشباب والرايضة
أعمال انشاء واجناز وصيانة جممع صاالت
هـ ش ر
1
 2016/2015/8االلعاب اجلماعية والفردية كنادي الشباب
الرايضي
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
.
 2014/2013/3 2مشروع انشاء واجناز وصيانة وتطوير مقصورة
استاد اثمر كنادي الساملية الرايضي
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها
للدراسة
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
اعمال الصيانة اجلذرية والدورية والبسيطة
ا.ف
1
 2016/2015/13للمساجد مبواقع خمتلفة كوزارة االوقاف
والشؤون االسالمية (حمافظة حويل  -املنطقة
الثانية )
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
.
اعمال الصيانة اجلذرية والدورية والبسيطة
أف/
2
 2016/2015/14للمساجد مبواقع خمتلفة كوزارة االوقاف
والشئون االسالمية ( حمافظة مبارك الكبري -
املنطقة االوىل )
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
اعمال الصيانة اجلذرية والدورية والبسيطة
ا.ف
3
 2016/2015/15للمساجد مبواقع خمتلفة كوزارة االوقاف
والشؤون االسالمية (حمافظة مبارك الكبري-

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون

4

أف/
2016/2015/1

وزارة اإلعالم
و
1
أ/2015/237/
2016

املنطقة الثانية )
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
.
توريد وتركيب سجاد ( حمراب ) ولباد
للمساجد التاكعة لوزارة االوقاف والشئون
االسالمية
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها
للدراسة

إعداد وتنفيذ محلة تسويقية متكاملة عن
انشطة الوزارة والربامج التلفزيونية واإلذاعية
عرب الوسائل اإلعالنية املتعددة
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
.
توريد وتركيب و تشغيل و تدريب وضمان
وا
2
وزايدة سعة كدالة جممع اإلعالم كوزارة اإلعالم
/2015/233/
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
2016
.
وزارة الشئون االجتماعية والعمل
الصيانة الدورية العمال انذار ومكافحة احلريق
 1وشجع
 2016/2015/10/واالعمال امليكانيكية املتفرقة لكافة منشآت
قطاع الرعاية االجتماعية
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
.
وزارة املالية
 2016-2015/19 1توفري مستشارين لوزارة املالية
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروةالسمكية
إعاده اتهيل وصيانة قوارب حبرية وعرابانت
 1هـ ز  /م م
 2016/2015/19/فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
كلدية الكويت
حتديث وتطوير اجهزة شبكة املعلومات كغرفة
 1ص /م خ ع
 2016/2015/8/التشغيل الرئيسية
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
توصيات القطاع النفطي
الشركات البرتولية
شركة نفط الكويت
املوضوع
م رقم الكتاب واترخيه
طلب ترسية املناقصة رقم RFP-
2016/569$ 1
 2029923 2016-03-06اعمال إطالة السياج االمين
اجلديد حلقول الشركة يف جنوب وشرق
الكويت على /مؤسسة انشاءات االميان
للتجارة العامة واملقاوالت (اقل االسعار)
مببلغ امجايل قدره ( 11.396.000/-د.ك)
كعد االستماع اىل افادة ممثلي الشركة :
السيد /منصور العجمي رئيس فريق ادارةاملشاريع -السيد /اجاويد شهنا مهندس
التصميم
قررت اللجنة املوافقة
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طلب ترسية املناقصة رقم RFP-
2016/576$ 2
 2022687استبدال وحدات الفصل
2016-03-08
املتصدعه كفعل اهليدروجني يف مراكز التجميع
جنوب شرق الكويت على /شركة اهلندسة
امليكانيكية واملقاوالت (اقل االسعار) مببلغ
امجايل قدره ( 11.111.000/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املناقصة رقم RFP-
2016/573$ 3
 2029644تقدمي خدمات الصيانة النظمة
2016-03-08
مكافحة احلريق ملناطق اجلنوب والشرق
والتصدير والبحرية االمحدي التاكعة للشركة
على /الشركة الوطنية لل دمات البرتولية
(اقل االسعار) مببلغ امجايل قدره
( 10.596.378/600د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
القطاع النفطى  -طرح التأهيل – طرح املناقصات
الشركات البرتولية
شركة نفط الكويت
2016/467$ 1
طلب طرح املناقصة رقم RFQ-
 2019958 2016-02-21انشاء خطوط اانكيب تدفق
النفط اخلام واالشغال املتصلة هبا يف مناطق

مشال الكويت من ضمنها مراكز التجمع ,29
 31 ,30على الشركات اليت مت هيلها
واعتمادها لدى شركة نفط الكويت حتت الفئة

الت صصية (2أ) واملدرجة امساؤها ابلكشف
املرفق ككتاب الشركة والتوصية كعدم دعوة

الشركتني التاليتني للمشاركة ابملناقصة:

* شركة اخلرايف انشيوانل

* شركة اخلده العاملية للتجارة العامة واملقاوالت

 -املناقصة ال تقبل التجزئة

قررت اللجنة جيل البت ابلقرار حلني ورود

مؤسسة البرتول الكويتية
139 1
2016-02-22

كتاب الحق من شركة نفط الكويت

طلب طرح املناقصة رقم م ب ك  /خ

 2016/318/تطوير وحتديث اجهزة حمركات
الرتدد

املتغري (

VARIABLE

) FREQUENCY DRIVES
اخلاصة كنظام التكييف يف مبىن جممع القطاع

النفطي كني الشركات املذكورة ككتاب املؤسسة
عن طريق االعالن عنها ابجلريدة الرمسية
* األوامر التغيريية ()%25

* غري قاكلة للتجزئة

* على أن يقدم املناقص شهادة معتمدة ملزاولة
أعمال تركيب منتجات العالمة التجارية

 Schneiderقررت اللجنة املوافقة

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
توصيات اجلهات احلكومية
الوزارات و االدارات احلكومية

وزارة الكهرابء و املاء
م رقم الكتاب واترخيه
7248 1
2016-03-02

اإلدارة العامة لإلطفاء
2180 1
2016-03-01

1698 2
2016-02-16

وزارة الرتكية
2179 1
2016-03-03

2180 2
2016-03-03

املوضوع
طلب ترسية املناقصة رقم و ك
م 2016/2015/29/أعمال اصالح
وتركيب خطوط هوائية ضغط متوسط 11
ك.ف وضغط من فض واألعمال املدنية
املتعلقة هبما يف جنوب الكويت على /شركة
كي سي سي للهندسة واملقاوالت (أقل
األسعار) كنسبة خصم ( )%12.6ومببلغ
إمجايل قدره ( 1.092.500/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
رقم
املناقصة
ترسية
طلب
 2016/2015/17توريد وتركيب أاثث
وجتهيز املبىن الرئيسي التاكع لإلدارة العامة
لإلطفاء مبنطقة مبارك العبدهللا (غرب مشرف)
على /مؤسسة امينوف للتجارة العامة
واملقاوالت (أقل األسعار) مببلغ امجايل قدره
( 499.075/-د.ك) قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية جماميع املناقصة رقم
 2016/2015/6توريد وتركيب وتشغيل
أجهزة شبكات وملحقاهتا لإلدارة على النحو
التايل:
 اجملاميع (األوىل والثانية والثالثة) على /شركةزاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر مببلغ إمجايل
قدره ( 364.024/-د.ك)
اجملموعة (األوىل والثالثة) (راكع أقل األسعار)
اجملموعة (الثانية) (أقل األسعار)
 اجملموعة (الراكعة) على /شركة الدايراملتحدة للتجارة العامة واملقاوالت (اثلث أقل
األسعار) مببلغ إمجايل قدره (7.232/-
د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املناقصة رقم م ع-2015/27/
 2016توريد ونقل وتركيب وتشغيل وصيانة
أجهزة أمن املعلومات وملحقاهتا وتقدمي الدعم
الفين هلا كديوان عام الوزارة على /شركة زاك
سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر (أقل األسعار)
مببلغ امجايل قدره ( 598.758 /-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة

م
رقم
املناقصة
ترسية
طلب
ع 2015/2014/38/استبدال واصالح
وتشغيل وصيانة أجهزة أحواض السباحة مبدارس
اتكعة للوزارة على /مؤسسة رمي اإلمارات للتجارة
العامة واملقاوالت (أقل األسعار) مببلغ امجايل
قدره ( 175.428/-د.ك)

قررت اللجنة املوافقة
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جامعة الكويت
2293 1
2016-03-03

طلب إعادة عرض املناقصة رقم
(2016/2015/40ع) توريد وتركيب وتشغيل
أجهزة علمية إلدارة األحباث اجلامعية ابجلامعة
املرساة على /شركة ورلد تك التجارية (أقل
األسعار) مببلغ إمجايل قدره (325.000/-
د.ك) وذلك كناء على مالحظات ديوان احملاسبة
قررت اللجنة جيل البت ابلقرار وتوجيه
دعوة حلضور ممثل عن اجلامعة و ختطر
اجلامعة كتجديد الضمانة
طلب ترسية كندي املناقصة رقم -2015/106
1485 2
 2016 2016-02-11توريد وتركيب وتشغيل جهاز محاية
الشبكة من التطفل  IPSلقسم أمن الشبكات
ملركز نظم املعلومات ابجلامعة على /شركة زاك
سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر (اثلث أقل األسعار)
مببلغ امجايل قدره ( 37.700/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية البند رقم ( )1من املناقصة رقم
2160 3
 2016/2015/144توريد وتركيب وتشغيل
2016-02-29
اجهزة علمية  -كلية العلوم  -قسم الكيمياء
ابجلامعة على /مركز الطب العريب لألجهزة
الطبية والعلمية وااللكرتونية واملواد الكيماوية
(أقل االسعار) مببلغ إمجايل قدره (-
 22.108/د.ك) وذلك كعد جتديد الكفاله
األولية
قررت اللجنة املوافقة
وزارة الشئون االجتماعية والعمل
طلب ترسية املناقصة رقم و ش ج
2396 1
 2016-02-23ع 2016/2015/5/أعمال توريد وتركيب
وتشغيل وصيانة نظام أرشفة امللفات
واملراسالت الكرتونيا للهيئة العامة للقوى
العاملة على /شركة جمموعة كشارة للتجارة
العامة واملقاوالت (سادس أقل األسعار) مببلغ
إمجاىل قدره ( 130.000/ -د.ك)
قررت اللجنة جيل البت ابلقرار الجتماع
قادم
األمانة العامة للمجلس األعلى للت طيط و التنمية
طلب االمانة متديد موعد اقفال املناقصة رقم
1462 1
(2015/2014/2 2016-03-10ع) استئجار مركبات خمتلفة
لالمانة العامة للمجلس االعلى للت طيط
والتنمية ملدة اسبوعني
قررت اللجنة املوافقة
اهليئة العامة للصناعة
طلب متديد موعد إقفال املناقصة رقم هـ ع ص
289 1
 2018/2015/2 / 2016-03-14توريد وتركيب وتشغيل
وضمان وصيانة والتدريب على نظام اصدار
الشهادات والعقود اخلاصة ابهليئة العامة
للصناعة
قررت اللجنة املوافقة ملدة أسبوعني

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
اجلهات احلكومية  -الرسائل الواردة والتظلمات
الوزارات و االدارات احلكومية

وزارة اإلعالم
م رقم الكتاب واترخيه
3842 1
2016-03-01

وزارة العدل
2016/542$ 1
2016-03-03

وزارة الدفاع
75 1
2015-12-29

اس ــم الشركة املوضوع
شركة سلطان تظلـ ـ ـ ــم الشـ ـ ـ ــركة مـ ـ ـ ــن ترس ـ ـ ـ ــية
لالتصاالت ش املمارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم و
أ2016-2015/426/
مكم
قي ـ ـ ــام أعم ـ ـ ــال ص ـ ـ ــيانة أجه ـ ـ ــزة
مراقبـ ـ ـ ــة الوصـ ـ ـ ــالت اإلذاعيـ ـ ـ ــة
كقط ـ ـ ـ ـ ـ ــاع اإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
االعـ ـ ـ ـ ــالم وطلـ ـ ـ ـ ــب تزويـ ـ ـ ـ ــدهم
أبسباب االستبعاد
قررت اللجنة تزويد الشركة
أبسباب االستبعاد
شركة ريز
للتجارة العامة
واملقاوالت ش
ذمم

طلب الشركة تزويدها أبسباب
استبعادها من املناقصة رقم و
ع 2016/2015/14/توريد
وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة
فحص أمتعة وأجهزة فحص
أفراد ملباين الوزارة قررت
اللجنة تزويد الشركة أبسباب
االستبعاد

مؤسسة سامل (اعيد حبث) تظلم الشركة من
عدم توقيع عقد املناقصة رقم
املتحدة
للتجارة العامة  1142814حتديث وترميم
وصيانة غرف الدرس ابلكتائب
واملقاوالت
كلواء الشهيد املدرع 35 /
ابملنطقة الشمالية والذي
تسبب يف ارتفاع االسعار
كنسبة ( )%40عن السعر
القدمي
*كما اطلعت اللجنة على
رقم
الوزارة
كتاب
272722005540
املؤرخ كتاريخ 2016/3/3
املتضمن اعادة الرتسية على
اثين اقل االسعار وذلك
العتذار املناقص
علما أبن الشركة مل تقدم
اعتذارا
كعد االطالع على رد الوزارة
قررت اللجنة اخطار الوزارة
ابمتام اجراءات التعاقد مع
اقل االسعار مؤسسة سامل
املتحدة
للتجارة العامة و املقاوالت
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وزارة الصحة
306 1
2016-02-28

وزارة الكهرابء و املاء
2016/530$ 1
2016-03-02

وزارة الرتكية
1632 1
2016-03-02

الشركة االوىل
للرعاية الطبية
ذمم

طلب الشركة السماح هلا كشراء
واثئق التأهيل املسبق لتوفري
العمالة الطبية املساندة 2011
للوزارة
قررت اللجنة املوافقة على
شراء و حيال للوزارة لالطالع
و االفادة خالل اسبوع من
اترخيه وختطر الوزارة كفتح ابب
التأهيل

شركة السامل
لل دمات
الكيماوية
واملقاوالت

تظلم الشركة من استبعاد
عطاءها من املناقصة رقم و ك
م 2014/7217/توريد
وتسليم ماديت الرتسب ومانع
الرغوة حملطات توليد القوى
الكهرابئية وتقطري املياه
حيفظ

شركة اخلليج
الدولية
للمقاوالت
العامة للمباين
ذمم

تظلم الشركة من استبعاد
عطاءها من املناقصة رقم م
ع(2015/2014/15/ع)
إعداد وتقدمي وجبات غذائية
لرايض اإلطفال
صحية
والسكنات الداخلية للطلبة
والطالبات
حيفظ

الراسة العامة للحرس الوطىن
شركة طريق
2016/508$ 1
 2016-02-23النجاح
للمقاوالت
احلديدة ذ م م

مؤسسة املوانئ الكويتية
2016/148$ 1
2016-01-18

شركه هبمن
للمالحة
واملقاوالت
البحرية ذ م م

تظلم الشركة من ترسية
املمارسة رقم -28
 2016/2015إنشاء وإجناز
وصيانة كيوت جاهزة ملواقع
خمتلفة ابحلرس الوطين
حيفظ
(اعيد حبث) افادة الشركة
كعدم استالمها طلب من
املؤسسة ابلتمديد األول
لعقد املناقصة رقم م م ك /
الصالح
2011/22
وتشغيل وصيانة ( )5قطع
حبرية عائدة للمؤسسة مع
طاقم قيادة ملدة ()3
سنوات
*كما اطلعت اللجنة على
كتاب املؤسسة رقم 839
املؤرخ يف 2015/3/2
املتضمن الرد على الشركة
اوال :قررت اللجنة الغاء قرارها
الساكق و الصادر ابجتماع رقم

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون

أوراق عامة لإلدارة املركزية لإلحصاء
شركة دجيتل
2016/509$ 1
 2016-02-28كروسيسينج
سيستم
الستشارات
الكمبيوتر
واإلدارية ذ م
م

اجلهات احلكومية  -االستدعاءات
اجلهه
م رقم ةاريخ الكتاب
وزارة األشغال
514 1
العامة
2016-02-16
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( )2015/61املنعقد كتاريخ
املتضمن
2015/8/10
املوافقة على التمديد األول
مع /شركة هبمن للمالحة
واملقاوالت البحرية ملده ستة
أشهر
اثنيا :ختطر شركة هبمن
للمالحة واملقاوالت البحرية
كرد املؤسسة املوانئ الكويتية
ككتاب رقم 839
تظلم الشركة من التعاقد
املباشر مع /الشركة الوطنية
لربامج الكمبيوتر
للمواضيع التالية :
 مشروع خطة مشاريعالكوارث
 إنشاء كدالة اهلواتفالرقمية
 توريد وتركيب جهازتوزيع األمحال ومحاية
تطبيقات الشركة
دون أن تطرح األعمال
مبناقصة كني الشركات
املؤهلة يف جمال
تقنية نظم املعلومات
لإلدارة لالطالع
حيال
واإلفادة وموافاة اللجنة ابلرد
خالل
أسبوع من اترخيه
املوضوع
(اعيد حبث) طلب التايل:
 أوال :إستبعاد شركةإنشاءات الساير للتجارة
العامة واملقاوالت (أقل
األسعار) كنسبة خصم
قدرها()%36.8-
(-
يعادل
ما
د.ك)
1.264.000/
الفائزة ابملناقصة رقم ق
ص/ط 327/صيانة عامة
للطرق والساحات يف
حمافظة الفروانية من تنفيذ
أعمال املناقصة
 اثنيا :دراسة عطاء /شركةكنار للتجارة العامة
واملقاوالت (اثين أقل
األسعار) كنسبة خصم
قدرها ( )%36.15 -ما

513 2
2016-02-16

وزارة األشغال
العامة

يعادل (1.277.000/-
د.ك)
وذلك لألسباب املذكورة
ككتاب الوزارة
 كما اطلعت اللجنةعلى كتاب الوزارة رقم
 696املؤرخ يف
2016/3/6
كعد االستماع إىل افادة ممثل
الوزارة املهندس  /حممد
عبدهللا كن خني الوكيل
املساعد لقطاع شئون
هندسة الصيانة وافادة ممثلي
شركة الساير للتجارة العامة
واملقاوالت :الدكتور  /فاحل
الدوسري صاحب الشركة
املهندس /امحد عرايب مدير
املشروع قررت اللجنة
التايل :اوال:الغاء قرارها
الساكق و الصادر ابجتماع
رقم ( )2015/31املنعقد
كتاريخ 2015/4/15
املتضمن
املوافقة على ترسية املناقصة
على /شركة إنشاءات
الساير للتجارة العامة
واملقاوالت
اثنيا:املوافقة على دراسة
عطاء اثين اقل االسعار
شركة كنار للتجارة العامة
واملقاوالت وموافاة اللجنة
ابلتوصية و ختطر الوزارة
كتجديد الكفاالت البنكية
(اعيد حبث) طلب التايل:
 أوال :استبعاد شركةإنشاءات الساير للتجارة
العامة واملقاوالت (أقل
األسعار) كنسبة خصم
ما
قدرها()%38.8
يعادل (1.224.000/-
د.ك) الفائزة ابملناقصة رقم
ق ص  /ط  328 /صيانة
عامة للطرق والساحات يف
حمافظة االمحدي من تنفيذ
أعمال املناقصة
 اثنيا :دراسة عطاء /شركةشركة جلوابل الوطنية
للتجارة العامة واملقاوالت
(اثين أقل األسعار) كنسبة
خصم قدرها ()%38.75
(-
يعادل
ما

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون

567 3
2016-02-22

وزارة األشغال
العامة

د.ك)
1.225.000/
وذلك لألسباب املذكورة
ككتاب الوزارة
 كما اطلعت اللجنة علىكتاب الوزارة رقم 700
املؤرخ يف 2016/3/6
كعد االستماع اىل افادة ممثل
الوزارة  :املهندس  /حممد
الوكيل
عبدهللا كن خني
لقطاع شئون
املساعد
هندسة الصيانة و افادة
ممثلي شركة الساير للتجارة
العامة و املقاوالت :الدكتور
 /فاحل الدوسري صاحب
الشركة املهندس /امحد
مدير
عرايب
املشروع قررت اللجنة
التايل :اوال:الغاء قرارها
الساكق و الصادر ابجتماع
رقم ( )2015/25املنعقد
2015/3/25
كتاريخ
املوافقة على ترسية املناقصة
على /شركة إنشاءات
العامة
الساير للتجارة
واملقاوالت اثنيا:املوافقة
على دراسة عطاء اثين أقل
األسعار /شركة جلوابل
الوطنية للتجارة العامة
واملقاوالت و موافاة اللجنة
ابلتوصية و ختطر الوزارة
كتجديد الكفاالت البنكية
(اعيد حبث) طلب إعادة
النظر كقرار اللجنة الساكق
واملوافقة على اصدار األمر
التغيريي الثاين كزايدة مبلغ
(-
قدره
امجايل
 750.000/د.ك) ما
يعادل نسبة ( )%25على
قيمة عقد املناقصة رقم ق
ص/ط 300/صيانة عامة
للطرق السريعة كدولة
الكويت املربم مع /شركة
املد االخضر للتجارة العامة
واملقاوالت وذلك لتغطية
األعمال املذكورة ككتاب
الوزارة
كعد االستماع اىل افادة
ممثلي الوزارة :
 املهندس /حممد عبدهللاكن خني الوكيل املساعد
لقطاع شئون هندسة الصيانة
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أبغلبية

1595 4
2016-02-15

3318 5
2016-03-10

اإلدارة العامة
لإلطفاء

اإلدارة العامة
للطريان املدين

قررت اللجنة
أعضائها التايل:
أوال إلغاء قرارها الساكق
الصادر ابجتماع رقم
()2016/7
كتاريخ2016/1/27املتضمن"
عدم املوافقة على األمر
التغيريي الثاين"
اثنيا :املوافقة على االمر
التغيريي
(اعيد حبث) طلب تعديل
التعاقد لتوريد رتب عسكرية
ليصبح مع /شركة أوالد
أمحد الصاحل (اثلث أقل
األسعار) مببلغ امجايل قدره
( 22.415/500د.ك)
كدال من /شركة رنيم العركية
(أقل األسعار) وذلك
لألسباب املذكورة ككتاب
اإلدارة
 كما اطلعت اللجنة علىرقم
اإلدارة
كتاب
املؤرخ يف
()1519
 2016/2/11املتضمن
نفس الطلب كعد االستماع
اىل افادة ممثلي االدارة
الرائد /عبدالعزيز سعود
رئيس قسم
البناي
املناقصات مالزم أول/
انصر مبارك العجمي
موظف يف قسم املناقصات
و افادة ممثل شركة رنيم
العركية :
السيد /حامد أمحد العوضي
املدير العام قررت اللجنة
عدم املوافقة على طلب
االدارة و مازالت عند
قرارها الساكق الصادر
ابجتماع رقم ()2015/89
املنعقد كتاريخ /11/25
املتضمن  2015املوافقة
على التعاقد مع /شركة
رنيم العركية (أقل األسعار)
مببلغ
( 7.397/700د.ك)
طلب ترسية املناقصة رقم
 2016/2015/6مشروع
تصميم وانشاء وجتهيز
واجناز واتثيث والصيانة
التشغيلية وصيانة مبىن
الركاب املساند واملواقف

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
والطرق امللحقة كه والبنية
التحتية مبطار الكويت
الدويل ( تصميم وكناء )
ملدة أركعمائة ومخسني يوما
على/الشركة الكويتية األوىل
للتجارة العامة واملقاوالت
(أقل األسعار) مببلغ إمجايل
قدره (52.899.144/-
.ك)كناء على مالحظات
الفتوى
ادارة
ورأي
والتشريع.
كما اطلعت اللجنة على
كتاب اإلدارة رقم 1923
املؤرخ يف 2016/2/11
املتضمن طلب استبعاد
الشركة وكتاب الشركة
الكويتية األوىل للتجارة
العامة واملقاوالت رقم 538
كتاريخ 2016/3/3
كعد االستماع اىل افادة
ممثلي االدارة :
املهندس /يوسف الفوزانمدير عام الطريان املدين
السيد /أمحد العونانئب املدير العام للشئون
االدارية واملالية والقانونية
املهندس /فهد الوقيانانئب املدير العام لشئون
قطاع املشاريع
السيد /خليفة الراشدمدير ادارة الشئون
القانونية
السيد /فهد العبيديلرئيس قسم املناقصات و
العقود
قررت اللجنة أبغلبية
أعضئها املوافقة وحيفظ
كتاب
الشركة
اجلهات احلكومية  -اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات احلكومية
احلكومية الوزارات واالدارات احلكومية
جامعة الكويت
طلب التمديد األول لعقد املمارسة اخلارجية
2148
1
 2016-02-29رقم  2014-2013/40توفري رخص
كرانمج  SPSSجلنة تقييم األجهزة وأنظمة
احلاسب اآليل ابجلامعة املربم مع /شركة أشرف
وشركاه احملدودة ملدة ستة أشهر اعتبارا من
 2016/4/1حىت  2016/9/30مببلغ
إمجايل قدره ( 13.842/500د.ك)
موافقة كنفس الشروط واألسعار
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2219
2016-03-02

وزارة الرتكية
2187
1
2016-03-03

2

2008
2016-02-29

وزارة الداخلية
11641 1
2016-03-02

طلب اصدار األمر التغيريي الثاين كزايدة مبلغ
إمجايل قدره ( 140.000/-د.ك) ما يعادل
نسبة ( )%8.26على قيمة عقد املناقصة رقم
 2014/2013-1تنفيذ وتطوير وتنسيق وصيانة
الزراعة التجميلية والتشجري والري يف قطاع
(الشويخ  -اجلاكرية  -الفنطاس  -حويل -
اجلهراء) إلدارة االنشاءات والصيانة ابجلامعة املربم
مع /شركة كيت اإلمناء للمقاوالت الزراعية مع
متديد العقد ملدة ثالثة شهور اعتبارا من
 2016/8/1حىت 2016/10/13
قررت اللجنة املوافقة
طلب اصدار األمر التغيريي األول كزايدة مبلغ
إمجايل قدره ( 124.450/035د.ك) ما
يعادل نسبة ( )%18وختفيض مبلغ إمجايل
قدره ( 90.672/244د.ك) ما يعادل نسبة
( )%13.3من قيمة عقد املناقصة رقم م
ع 2014/2013/77/إصالح وتشغيل
وصيانة معدات التكييف والتربيد والتدفئة
والتهوية مبدارس ومباين الوزارة التاكعة ملنطقة
األمحدي التعليمية (املنطقة األوىل) املربم مع/
شركة جمموعة أنصار اخلليج الدولية للتجارة
العامة واملقاوالت وذلك إلضافة وحذف
األعمال املذكورة ابلكشف املرفق ككتاب
الوزارة
قررت اللجنة املوافقة
طلب إصدار األمر التغيريي األول كزايدة مبلغ
إمجايل قدره ( 3.661/680د.ك) ما يعادل
نسبة ( )% 0.6وختفيض مبلغ إمجايل قدره
( 35.541/948د.ك) ما يعادل نسبة
( )%6.1من قيمة عقد املناقصة رقم م
ع 2014/2013/73/اصالح وتشغيل
وصيانة ومعدات التكييف والتربيد والتدفئة
والتهوية مبدارس ومباين اتكعة لوزارة الرتكية يف
منطقة الفروانية األوىل املربم مع /شركة
احلساوي ملعدات التربيد والتكييف وذلك
إلضافة وحذف األعمال املذكورة ابلكشف
املرفق ككتاب الوزارة
قررت اللجنة املوافقة
افادة الوزارة كتعديل فرتة التجديد الراكع لعقد
توفري عامل مناولة وحتميل إلدارات خمتلفة
ابلوزارة املربم مع /شركة سربمي كروجكتس
للتجارة العامة واملقاوالت ملدة سنة ليصبح
اعتبارا من  2016/2/7كدال من
 2016/1/7مببلغ امجايل قدره (-
 91.800/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
اإلدارة العامة للطريان املدين
طلب التمديد الراكع لعقد املمارسة رقم
17818 1
 2012/2011/16 2016-03-09إنشاء وصيانة وإصالح
الشبكة اهلاتفية وشبكة نقل املعلومات وأعمال
الكياكل وصناديق التوزيع وشبكة املناهيل داخل
املطار املربم مع /شركة جلوابل تكنولوجيا ملدة ستة
اشهر اعتبارا من  2016/3/2حىت 2016/9/1
مببلغ إمجايل قدره ( 30.000/-د.ك)  -كما
اطلعت اللجنة على كتاب اإلدارة رقم 2811
املؤرخ يف  2016/3/2املتضمن نفس الطلب
موافقة كنفس الشروط واألسعار
طلب جتديد عقد أعمال صيانة كدالة اريكسون
2620 2
 2016-02-28ابإلدارة املربم مع /شركة أمحد يوسف هببهاين ملدة
سنة اعتبارا من  2016/8/17حىت /8/16
 2017مببلغ امجايل قدره ( 16.200/ -د.ك)
كنفس الشروط واألسعار وذلك لألسباب املذكورة
ككتاب اإلدارة موافقة كنفس الشروط واألسعار
اهليئة العامة للشباب والرايضة
4469 1
2016-03-01

وكالة األنباء الكويتية
445 1
2016-03-01

2

446
2016-03-01

طلب التجديد األول لعقد أعمال صيانة
لوحات النتائج اإللكرتونية كبعض األندية
واالحتادات الرايضية املربم مع /شركة فؤاد
الغامن وأوالده للتجارة العامة واملقاوالت ملدة
من  2016/3/5حىت
سنة اعتبارا
قدره
امجايل
مببلغ
2017/3/4
( 42.237/500د.ك) كنفس الشروط
واألسعار
قررت اللجنة املوافقة
طلب التجديد األول لعقد املناقصة رقم
 2013/2012/1تنفيذ أعمال التنظيف
واخلدمات للمبين الرئيسي للوكالة املربم مع/
شركة تنظيفكو ملدة أركعة أشهر اعتبارا من
قدره
امجايل
مببلغ
2016/3/1
( 29.558/444د.ك) كعد زايدة عدد ()2
فراش
* كما اطلعت اللجنة على كتاب رقم 445
املؤرخ يف  2016/3/1املتضمن اسم الشركة
املنفذة
موافقة كنفس الشروط واألسعار
طلب التمديد طلب التجديد األول لعقد
صيانة موقع الوكالة على اإلنرتنت وكرانمج
املعلومات واألرشيف وكرامج التطبيقات على
األجهزة النقالة املربم مع /شركة اجلازي
للتجارة العامة واملقاوالت (شركة موارد اخلليج
للكمبيوتر واالتصاالت ساكقا) ملدة سنة
اعتبارا من  2016/4/13مببلغ إمجايل قدره
( 12.500/-د.ك) يف 2015/10/25
موافقة كنفس الشروط واألسعار
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اهليئة العامة للعناية كطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومها
طلب اصدار األمر التغيريي األول كزايدة مبلغ
195 1
 2016-02-29إمجايل قدره ( 36.750/-د.ك) ما يعادل
نسبة ( )%50على قيمة عقد ترميم مباين
اهليئة املربم مع /شركة ماسل الدولية للتجارة
العامة واملقاوالت وذلك الستكمال اجراءات
ترميم اهليئة مع جتديد العقد ملدة سنة اعتبارا
من  2016/3/3حىت2017/3/2
قررت اللجنة املوافقة
اإلدارة العامة لإلطفاء
طلب اصدار األمر التغيريي األول كت فيض
2057 1
 2016-02-28مبلغ إمجايل قدره ( 9.945/205د.ك) ما
يعادل نسبة ( )%5.92من قيمة عقد
املناقصة رقم  2014/2013/6اصالح
وتشغيل وصيانة مولدات كهرابء احتياط
التاكعة لإلدارة املربم مع /شركة املعدات
للتجارة العامة واملقاوالت وذلك لتغيري عمل
املولدات من رئيسي إىل اثنوي
قررت اللجنة املوافقة
اهليئة العامة للصناعة
طلب التمديد األول لعقد املناقصة رقم هـ ع
340 1
 2016-03-02ص 2015/2012/19/توريد نظام ومعدات
للتصاريح ملنطقة الشعيبة ابهليئة والتدريب عليه
املربم مع /الشركة العاملية الكربى للتجارة
واملقاوالت ملدة ستة اشهر اعتبارا من
 2016/3/20حىت  2016/9/19مببلغ امجايل
قدره ( 9.500/-د.ك) وذلك حلني االنتهاء من
اجراءات طرح املناقصة اجلديدة
قررت اللجنة املوافقة
إدارة الفتوى والتشريع
طلب التجديد األول لعقد صيانة نظام اسرتجاع
420 1
 2016-02-14الواثئق اخلاصة ابملوسوعة القانونية لربج الفتوى
والتشريع املربم مع /شركة ايبال الستشارات
الكمبيوتر ملدة سنة مببلغ إمجايل قدره (5.790/-
د.ك) كنفس الشروط واألسعار
موافقة كنفس الشروط واألسعار
ديوان احملاسبة
طلب اصدار األمر التغيريي األول كزايدة مبلغ
1333 1
 2016-02-28امجايل قدره ( 2.300/-د.ك) ما يعادل
نسبة ( )%17.16على قيمة عقد املمارسة
رقم  2016-2015/14توريد وتركيب
وتشغيل وصيانة عدد ( )6أجهزة حاسب آيل
رئيسية  Serverوكاكينة أجهزة رئيسية
 Cabinetعدد ( )1املربم مع /شركة زاك
سلوشنز وذلك لزايدة عدد ( )1جهاز حاسب
Processor:2*ten
آيل رئيسي
Core intel xeon
قررت اللجنة املوافقة

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
األمانة العامة جمللس الوزراء
2388 1
2016-03-03

وزارة األشغال العامة
2507 1
2015-08-16

وزارة الدفاع
2724111062 1
2016-02-29

طلب اصدار األمر التغيريي الراكع كت فيض
مبلغ شهري قدره ( 350/-د.ك) ما يعادل
نسبة ( )%7.69على قيمة عقد استئجار
عدد ( )13سيارة نوع جاكوار
القياديني
 XJL3.0LWBللسادة
ابألمانة العامة جمللس الوزراء املربم مع /شركة
الزايين للتجارة وذلك لت فيض عدد ()1
سيارة
قررت اللجنة املوافقة
(اعيد حبث) طلب االطالع على تقييم
مستوى أداء /شركة مؤسسة مبارك احلجرف
للتجارة العامة واملقاوالت يف تنفيذ أعمال
عقد املناقصة رقم ق ص/ط 237/صيانة
عامة لطريق الساملي واختاذ اإلجراء الالزم
كعد االستماع اىل افادة ممثل الوزارة :
الوكيل
املهندس  /حممد عبدهللا كن خني
املساعد لقطاع شئون هندسة الصيانة قررت
اللجنة اتجيل البت ابلقرار الجتماع قادم حلني
ورود كتاب الحق من الوزارة يتضمن نتيجة
تقييم الشركة

طلب إلغاء اصدار األمر التغيريي األول
والتمديد األول لعقد املناقصة رقم
 2411746113توريد غازات مضغوطة
واوكسجني سائل املربم مع /شركة التربيد
واالوكسجني احملدودة ملده سنة وذلك كناء
على مالحظات ديوان احملاسبة
قررت اللجنة املوافقة
اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
طلب التمديد الثالث لعقد املناقصة رقم هـ
2525 1
 2016-03-03ع/ش أ م 2012 -2011/26/تنفيذ
أعمال احلراسة للمنطقة الثالثة (جممع
العارضية) املربم مع /شركة كويت كريتشارد
للصيانة والتنظيف اعتبارا من 2016/6/22
حىت  2016/12/21مببلغ إمجايل قدره (-
 150.330/د.ك) وذلك حلني االنتهاء من
اجراءات ترسية املناقصة رقم هـ ع/ش أ
م2015 -2014/102/
قررت اللجنة أبغلبية أعضائها املوافقة
كنفس الشروط و االسعار
الراسة العامة للحرس الوطىن
طلب االطالع والعلم ابستبعاد /شركة الداير
1315 1
 2016-02-28املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت من املشاركة
ابملناقصة رقم (2015/2014/13ع) تنفيذ
مشروع مكتب كال أوراق وذلك لألسباب
املذكورة ككتاب الراسة
قررت اللجنة املوافقة
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اإلدارة العامة للطريان املدين
طلب متديد فرتة دراسة عطاءات املناقصة رقم
2663 1
 2015/2014/1 2016-02-28أعمال النظافة مبطار
الكويت الدويل واملرافق التاكعة له ملدة ()30
يوما
قررت اللجنة عدم املوافقة موافاة اللجنة
ابلتوصية
وزارة الرتكية
طلب طرح املناقصة رقم م ع-2010/44/
787 1
 20144 2016-01-24تنفيذ وإنشاء وإجناز وصيانة مبىن
روضة أطفال مبنطقة سلوى قطعة  8التاكعة
ملنطقة حويل التعليمية كنظام تسليم املفتاح
على الشركات واملؤسسات املصنفة لدى
اللجنة ابلفئة األوىل والثانية لألعمال اإلنشائية
*نسبة األوامر التغيريية ()%25
*ال تقبل التجزئة *املناقصة كنظام تسليم
املفتاح وال يوجد خمططات أو تصاميم
قررت اللجنة عدم املوافقة
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
طلب إعادة طرح املناقصة رقم
2404 1
 2016-02-22أ.ف( 2015/2014/41/ع) مشروع هدم
وإعادة إنشاء وإجناز وصيانة مسجد حممد
العيار مبنطقة القصر  -اجلهراء على الشركات
املصنفة ابلفئة الثانية والثالثة
قررت اللجنة املوافقة
وزارة الكهرابء و املاء
رد الوزارة على كتاب شركة املسيلة التجارية
6040 1
 2016-02-21واإلفادة إبمكانية هيل الشركة األجنبية/
أكسيوان (رئيس االئتالف) ألعمال تصميم
وتزويد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات
لتحلية مياه البحر ابلتناضح العكسي مع
ملحقاهتا ابإلضافة إىل معدات لزايدة قلوية
املياه املنتجة مبحطات توليد القوى الكهرابئية
وتقطري املياه كصفة مستقلة ومنفردة وعدم
إمكانية هيل الشركة األجنبية /هيتاشي زوسن
كصفة مستقلة ومنفردة علما أبنه ال توجد أي
مستندات موثقة النفصال الشركتني األجنبيتني
قررت اللجنة املوافقة وختطر شركة املسيلة
التجارية ابلرد الوزارة
طلب إلغاء املناقصة رقم و ك
7314 2
 2016-03-02م 2014/7210/توريد صناديق خارجية
مطرية ختدميية جهد من فض لالست دام
مل ارج ومداخل كيبالت حلد  300امبري
وذلك لألسباب املذكورة ككتاب الوزارة
قررت اللجنة املوافقة
األمانة العامة جمللس الوزراء
طلب متديد فرتة دراسة عطاءات املناقصة رقم
2194 1
 2016/2015/4 2016-02-29توريد وتركيب وتشغيل
وصيانة أجهزة وحزم كرامج وحلول تقنية
ألعمال مركز االستجاكة لطوارئ احلاسبات

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون

2

للجهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات ملدة
أسبوعني
قررت اللجنة عدم املوافقة وموافاة اللجنة
ابلتوصية
طلب متديد فرتة دراسة عطاءات املناقصة رقم
 2016/2015/3توفري خدمات تقنية
ألعمال املركز الوطين لالستجاكة لطوارئ
احلاسبات للجهاز املركزي لتكنولوجيا
املعلومات ملدة أسبوعني الستكمال اجراءات
الدراسة الفنية
قررت اللجنة عدم املوافقة وموافاة اللجنة
ابلتوصية

2195
2016-02-29

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االجتماع رقم ()2016/21
املنعقد صباح يوم (االركعاء)

 7مجادى اآلخرة  1437هـ املوافق 2016 -3-16
عقدت جلنة املناقصات املركزية جلستها رقم ( )2016/21الساعة
التاسعة من صباح يوم (االثنني) املوافق  2016-3-16كقاعة
االجتماعات مبقر اللجنة.
وقد حضر االجتماع السادة :
د .حممد سعد الن يالن
1
عبداحملسن مزيد الصانع
2
هيفاء عبدالعزيز املضف
3
4
5
6
7
8
9

انئب رئيس اللجنة

عضو/ممثل وزارة املالية

عضو/ممثل اجمللس األعلى للت طيط
والتنمية اإلدارية
عضو/ممثل ادارة الفتوى والتشريع

هيفاء عبدالرزاق يوسف اخلميس

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
أمني السر

د .فالح سعد الطامي
حممد عبد احملسن احلمد
حممد عبد احملسن الصايغ
صبيحة عبد امللك الصاحل
املستشار /فيصل سعيد الغريب

وقد حضر جانبا من االجتماع :
خالد خليل العركيد

صفاء عبد الكرمي الصفار

ممثل /شركة نفط الكويت
ممثل /شركة وزارة النفط

وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع الساده:
أمحد خالد الكليب

رئيس اللجنة

قد استعرضت اللجنة املواضيع املدرجة على جدول األعمال واختذت كشأهنا القرارات
املناسبة.

شركة البرتول الوطنية الكويتية

م

1

رقم املناقصة

CISD/0390

فض العطاءات
الشركات البرتولية
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الطرفي ــة وملحقاهت ــا لكاف ــة مواق ــع ش ــركة الب ــرتول
الوطنية الكويتية .
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة .
الوزارات واالدارات احلكومية
وزارة األشغال العامة
هـ م خ202/
1

2

ق ص/ط351/

3

ق ص/ط360/

معهد الكويت لألحباث العلمية
إنشاء وتطوير املفقسة البحرية كقصد االستثمار يف
2016/2015-6
1
أنشطة إنتاج وتسويق األمساك البحرية
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
(2015/2014-20 2ع) إنشاء خمترب حملي لفحص األنظمة الشمسية يف
منطقة كبد
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
 2016/ 2015-18 3تطوير نظام املراقبة اآليل يف مبين رقم  44ابلشويخ
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
وزارة الداخلية
 2016/2015/29 1توريد وتركيب اجهزه حاسب ش صي وطاكعات
وملحقاهتا والشبكة الداخلية واحبار الطاكعات
واجهزه  UPSوجتهيزات هندسية واالنظمة
املساندة لزوم ادارات خمتلفة لإلدارة العامة لنظم
املعلومات كوزارة الداخلية
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
 2016/2015/40 2توريد وتركيب وضمان عدادات انتظار ذكية
ملواقف السيارات لإلدارة العامة للمرور -كوزارة
الداخلية
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
 2016/2015/34 3توريد اجهزة كهرابئية متنوعة إلدارة امل ازن
ابإلدارة العامة لإلمداد والتموين  -كوزارة الداخلية
مل يتقدم أحد
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
اعمال هدم واعادة كناء وانشاء واجناز وصيانة
اف-35-
1
مسجد  :عبدالعزيز الفليج  -حمافظة الفروانية-
2015/2014
منطقة جليب الشيوخ -ق13
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
اإلدارة العامة للطريان املدين
استئجار سيارات لإلدارة العامة للطريان املدين
2016/2015/4
1
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
جامعة الكويت
2016/2015/136 1

موضوع املناقصة

مرك ــز املسـ ــاندة لتكنولوجيـ ــا املعلومـ ــات وخـ ــدمات
التأجري والدعم الفين ألجهزة احلاسوب الش صـي
واحملمـ ــول واجهـ ــزة خادمـ ــات احلاسـ ــوب واالجهـ ــزة

اسـ ــتكمال تصـ ــميم وانشـ ــاء واجنـ ــاز و ثيـ ــث طـ ــيب
وصيانة تشغيلية ملستشفى الشرطة DB
مت إلغــاء املناقص ــة اس ــتنادا للم ــادة رق ــم ( )48م ــن
قانون املناقصات العامة.
صيانة عامة للطرق والساحات يف حمافظة حويل
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
صيانة واستبدال واعادة انشاء جمارير وخطوط
جماري مياه االمطار يف دولة الكويت
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة

وزارة الدفاع
2414-4-6-163 1

اعمال توريد وتركيب وصيانة االاثث املعملي
لكلية اهلندسة والبرتول  -اخلالدية  -إلدارة
االنشاءات والصيانة  -جامعة الكويت
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
استئجار االت تصوير مستندات و صيانتها
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
توريد وتركيب واجناز وصيانة جممع التجارب
هـ ز  /م م /
1
الزراعية والبيوت البالستيكية مبنطقة العبديل
2016/2015/5
الزراعية
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
اهليئة العامة للبيئة
تنفيذ اعمال مدنية لتوريد وتركيب لوحات ارشادية
هـ ع
1
ب 2016/2015/6/وحتذيرية حملمية الطيور كشرق اجلهراء
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة

القطاع النفطي  -االستدعاءات
الشركات البرتولية

م رقم الكتاب واترخيه
ومرجعه
2016/417$ 1
2016-02-17

اجلهة

شركة
نفط
الكويت

املوضوع

املقاول

(اعيـ ــد حبـ ــث) طلـ ــب إلغـ ــاء
(اجملموعـ ـ ـ ـ ـ ــة العاشـ ـ ـ ـ ـ ــرة) يف
املناقصـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ــم -RFQ
 2019632توري ــد أانكي ــب
تبطـ ـ ــني وملحقاهتـ ـ ــا للحفـ ـ ــر
التطــويري واآلابر الطباش ـريية
حيـ ـ ــث ان املـ ـ ــواد املدرجـ ـ ــة
حتتـ ــه مل تعـ ــد مطلوكـ ــة نتيجـ ــة
تغيري التصميم
كعد االستماع اىل افادة
ممثلي شركة نفط الكويت :
السيد/خالد الزنكي -رئيس
فريق عمل خدمات احلفر
الفين I
السيد /عبدالعزيز الشاجيي
 كبريي مهندسي احلفرقررت اللجنة املوافقة

القطاع النفطي  -طرح التأهيل  -طرح املناقصات
الشركات البرتولية

مؤسسة البرتول الكويتية

م

1

رقم الكتاب واترخيه
158
2016-03-01
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امساؤها ابلكشف املرفق ككتاب الشركة والتوصية
كعدم دعوة الشركتني التاليتني للمشاركة ابملناقصة:
* شركة اخلرايف انشيوانل
* شركة اخلدة العاملية للتجارة العامة واملقاوالت
 املناقصة ال تقبل التجزئة كما اطلعت اللجنة علي كتاب شركة نفطالكويت رقم  621كتاريخ 2016/3/16
قررت اللجنة املوافقة

توصيات اجلهات احلكومية
الوزارات واالدارات احلكومية

وزارة الداخلية

م

1

رقم الكتاب واترخيه
11893
2016-03-03

وزارة املواصالت
1004
1
2016-03-09

وزارة الرتكية
2046
1
2016-02-29

املوضوع

طل ــب ط ــرح املناقص ــة رق ــم م ب ك/خ2015/300/
جتديد صيانة وحتديث نظام احلماية مـن الـربامج الضـارة
كـ ــنظم املعلومـ ــات كـ ــني الشـ ــركات املـ ــذكورة ابلكشـ ــف
املرفق
 نسبة األوامر التغريية ()%25 غري قاكلة للتجزئة حمدودة على ( )8شركاتقررت اللجنة املوافقة

القطاع النفطي  -طرح التأهيل  -طرح املناقصات
الشركات البرتولية

شركة نفط الكويت

م

1

رقم الكتاب واترخيه
2016/467$
2016-02-21

املوضوع

(اعيد حبث) طلب طرح املناقصة رق ـ ــم RFQ-
 2019958انشاء خطوط اانكيب تدفق النفط
اخلام واالشغال املتصلة هبا يف مناطق مشال الكويت
من ضمنها مراكز التجمع  31 ,30 ,29على
الشركات اليت مت هيلها واعتمادها لدى شركة
نفط الكويت حتت الفئة الت صصية (2أ) واملدرجة

2

2269
2016-03-07

املوضوع

طلب إعادة النظر كقرار اللجنة الساكق واملوافقة
على ترسية املناقصة رقم 2014/2013/87
انشاء واجناز مبىن االدارة العامة ملكافحة
امل درات على/مؤسسة نسيبة للمقاوالت العامة
للمباين (اثلث اقل االسعار) مببلغ إمجايل قدره (-
9.400.000/د.ك)
قررت اللجنة جيل البت ابلقرار وتوجيه دعوه
حلضور ممثل عن الوزارة الجتماع قادم
طل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ترس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية املناقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ب ب
هـ ـ ـ ــ 2015/2014/4/توري ـ ـ ــد واس ـ ـ ــتبدال وح ـ ـ ــدات
مناولــة اهل ـواء ( )AHUمــع متديــداهتا وشــبكات ميــاه
التربيـ ــد واجهـ ــزة التربيـ ــد املركزيـ ــة لـ ــدى الـ ــوزارة علـ ــى/
مؤسس ـ ـ ــة خل ـ ـ ــيج الكوي ـ ـ ــت للتج ـ ـ ــارة العام ـ ـ ــة ( اق ـ ـ ــل
االسعار) مببلغ امجايل قدره (885.919/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية كن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ود املناقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
( 2015/2014/31ع) مش ــروع تط ــوير اجه ــزه
واالت ملراسم الرتكية الفنية على النحو التايل:
البنود أرقـام ( )11.10.8.7.6.4.1على/شـركةالفنــون اليدويــة للقرطاســية واألدوات املكتبيــة مببلــغ
إمجايل قدره ( 195.500/-د.ك)
البندين (( )4.1أقل األسعار)
البندين (( )11.6اثلث أقل األسعار)
البند (( )7راكع أقل األسعار)
البند (( )8اثين أقل األسعار)
البند (( )10عرض وحيد)
البندين رقمـي ( )3.2علـى  /شـركة مركـز الفنـوناملركزية للتجارة العامة واملقاوالت مببلغ
إمجايل قدره ( 166.023/750د.ك)
البند (( )2اثين أقل األسعار)
البند (( )3أقل األسعار)
البنــد رقــم ( )5على/اجملموعــة العركيــة لل ــدماتالتعليمية (أقل األسـعار) مببل ـ ــغ إمجـ ـ ــايل ق ـ ــدره (-
 2.300/د.ك)
إلغاء البند رقم ( )9لعدم تقدمي عروض أسعار.قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املناقصــة رقــم م ع2016/2015/12/
اعمــال اصــالح وتشــغيل وصــيانة واســتبدال قطــع غيــار
للمص ــاعد مب ــدارس وادارات اتكع ــة لل ــوزارة على/ش ــركة
كوكيـ ـ ــان لتكنولوجي ـ ـ ــا املصـ ـ ــاعد والس ـ ـ ــالمل الكهرابئي ـ ـ ــة

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون

اهليئة العامة للبيئة
1142
1
2015-10-01

اهليئة العامة للشباب والرايضة
4472
1
2016-03-01

جامعة الكويت
1648
1
2016-02-16

177
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ومقاوالهت ـ ــا (أق ـ ــل االس ـ ــعار) مببل ـ ــغ إمج ـ ــايل ق ـ ــدره (-
 295.000/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
(أعيد حبث) طلب ترسية املناقصة رقم هـ ع ب /
 2015/2014/ 2توريد وتركيب وصيانة
االاثث الالزم للمكاتب وامل تربات مببىن اهليئة يف
رأس االرض على /شركة املكتب االيطايل لألنظمة
املكتبية (اثلث أقل االسعار) مببلغ إمجايل قدره (-
 576.860/د.ك)
*كما اطلعت اللجنة على كتاب اهليئة رقم
()509و( )1100املؤرخني يف  2016/1/31و
 2016/2/23املتضمن التأكيد على الرتسية
قررت اللجنة جيل البت ابلقرار وتوجيه دعوه
حلضور ممثل عن اهليئة الجتماع قادم
طل ـ ـ ـ ـ ـ ــب ترس ـ ـ ـ ـ ـ ــية املناقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش
ر 2016/2015/2صـ ـ ــيانة أعمـ ـ ــدة وكشـ ـ ــافات
اإلانرة ولوحـ ـ ــات التشـ ـ ــغيل ابلصـ ـ ــاالت املتعـ ـ ــددة
األغـ ـ ـراض وأحـ ـ ــواض السـ ـ ــباحة مبراكـ ـ ــز الشـ ـ ــباب
والسـ ـ ـ ــاحات واملعسـ ـ ـ ــكرات (املنطقـ ـ ـ ــة الثانيـ ـ ـ ــة)
على/شــركة ميجاتــك للمقــاوالت الكهرابئيــة (اقــل
ألسعار) مببلغ إمجـايل قـدره ( 165.900/-د.ك)
ما يعادل نسبة خصم قدرها ()%44.7-
قررت اللجنة املوافقة

طلب إعادة النظر كقرار اللجنة الساكق واالذن
كرتسية البنود أرقام ()11.8.6.5.4.2
للمناقصة رقم  2015/2014/122توريد
وتركيب وتشغيل اجهزة علمية  -كلية العلوم -
قسم علوم االرض والبيئة ابجلامعة مببلغ قـ ــدره (-
 48.742/د.ك) وذلك كعد جتديد الكفالة
األولية
قررت اللجنة املوافقة و جيل البنود املرساة على
شركة مركز الطب العريب النتهاء الكفالة البنكية
طلب اعادة النظر كقرار اللجنة الساكق واالذن
1981
2
كرتسية كندي املناقصة رقم 2016/2015-81
2016-02-22
توريد وتركيب وتشغيل اجهزة علمية  -كلية الطب
 قسم االمراض السريرية  -ابجلامعة على النحوالتايل:
البندين رقم ( )2.3على /شركة تراي الفا مببلغامجايل قدره ( 5.635/-د.ك)
البند رقم ( )2اثمن اقل االسعارالبند رقم ( )3اثين اقل االسعارقررت اللجنة جيل البت ابلقرار الجتماع قادم
النتهاء الكفالة البنكية
اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
(أعيد حبث) طلب ترسيه ابقي كنود املناقصة رقم
607
1
هـ ع  /ش ا م  2015/2014/11 /جتهيز ورش
2016-01-18
وخمتربات قسم الرتكية الفنية ككلية الرتكية االساسية
كنني  -كنات ( جممع العارضية ) على النحو
التايل:
البنود أرقام ()46.40.29.22.12.8.5.3على /شركة العرفج اهلندسية مببلغ إمجايل قدره
( 33.070/-د.ك)

وزارة األشغال العامة
745
1
2016-03-09

وزارة اإلعالم
111
1
2016-02-09

البنود أرقام ()53.48.42.37.34.27.26على/شركة العيسى لألجهزة الطبية والعلمية مببلغ
إمجايل قدره ( 11.038/-د.ك)
البنود أرقام ( )13.4على/مؤسسة األنوار للمعداتالبرتولية مببلغ إمجايل قدره ( 6.350/ -د.ك)
قررت اللجنة جيل البت ابلقرار الجتماع قادم
طلـ ــب االفـ ــادة خبصـ ــوص مالحظـ ــات دي ـ ـوان احملاسـ ــبة
للمناقص ـ ــة رق ـ ــم ه ـ ـ ـ ط 223/انش ـ ــاء واجن ـ ــاز وص ـ ــيانة
ال ـ ــدائري ( )6.5السـ ـ ـريع املرس ـ ــاة علي/خال ـ ــد عل ـ ــي
اخل ــريف وإخوان ــه للمق ــاوالت االنش ــائية مببل ــغ امجـ ــايل
قدرة (97.000.000/-د.ك)
قررت اللجنة جيل البت ابلقرار الجتماع قادم
(اعيد حبث) طلب الوزارة التايل:
*أوال :إلغاء وإعادة طرح املناقصة رقم
وأ 2013/2012/141/شحن وتوزيع جملة
العريب وجملة الكويت ومالحقهما ودورايت الوزارة
االخرى إىل دول العامل امل تلفة (العركية
وغريها) مبواصفات معدلة
*اثنيا :التعاقد املباشر مع/شركة اجملموعة اإلعالمية
العاملية ملدة ثالثة اشهر مببلغ إمجايل شهري قدره
(24.993/-د.ك)
كما اطلعت اللجنة على:
 كتاب شركة اجملموعة التسويقية رقم 2016/321املؤرخ يف 2016/2/8
 وكتاب شركة اجملموعة التسويقية رقم 922املؤرخ يف  2016/2/15املتضمن تظلمها
على قرار حفظ كتاهبا الساكق وطلب اسناد اعمال
املناقصة إليها مؤقتا ابعتبارها مطاكقة للمواصفات
الفنية وكتاب الوزارة رقم  131املؤرخ يف
 2016/2/21املتضمن االفادة كرفض شركة اخلليج

وزارة الدفاع
272722006417 1
2016-03-13

احلضور للوزارة لتوقيع العقد والتأكيد على طلبها
املذكور اعاله
 وكتاب الوزارة رقم  162املؤرخ يف 2016/3/8املتضمن طلب املوافقة على طلبها
اعاله لألسباب املذكورة ككتاهبا
قررت اللجنة رفع األمر جمللس الوزراء استنادا
للمادة رقم ( )52من قانون املناقصات العامة
وحتفظ التظلمات
طلب الوزارة اعادة النظر كقرار اللجنة واملوافقة
على الغاء قرارها إبلغاء ترسية املناقصة رقم
189214توريد وتركيب لوحات رئيسية لتغذية
األمحال الضرورية مبستشفى جاكر األمحد للقوات
املسلحة على الشركة/الصناعية للمشاريع
الكهرابئية اعتبارا ان الوزارة يف طور التنسيق مع
وزارة املالية ألخذ موافقة جديدة على االرتباط
كعد االستماع اىل ممثل الوزارة:
املهندس /فهد السيد مراقب العقود
قررت اللجنة التايل :
اوال :الغ ـ ــاء قراره ـ ــا الس ـ ــاكق الص ـ ــادر ابجتم ـ ــاع رق ـ ــم
( )2016/16املنعقد كتاريخ 2016/2/29
اثنيـ ـ ـ ــا :املوافقـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى اعـ ـ ـ ــادة الرتسـ ـ ـ ــية علـ ـ ـ ــى
الشركة/الصناعية للمشاريع الكهرابئية

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
2

272722006419
2016-03-13

3

272722004721
2016-02-22

4

272722006418
2016-03-13

وزارة الكهرابء واملاء
5115
1
2016-02-11

طلب الوزارة اعادة النظر كقرار اللجنة واملوافقة
على الغاء قرارها إبلغاء ترسية املناقصة رقم
1752913تشغيل وصيانة وإصالح املعدات
واألجهزة والرتكيبات امليكانيكية كقاعدة حممد
االمحد البحرية على شركة/سهارا للتربيد والتكييف
اعتبارا ان الوزارة يف طور التنسيق مع وزارة املالية
ألخذ موافقة جديدة على االرتباط
كعد االستماع اىل إفادة ممثل الوزارة:
املهندس /فهد السيد مراقب العقود
قررت اللجنة جيل البت ابلقرارٌ الجتماع قادم
طل ــب االط ــالع والعل ــم أبن دي ــوان احملاس ــبة أع ــاد
أوراق املناقصة رقم  3762711اعادة هيل
وتط ــوير وجتهي ــز مي ــدان رماي ــة كلي ــة عل ــي الص ــباح
العســكرية مبعس ــكر املباركي ــة حل ــني احلص ــول عل ــى
موافقة وزارة املالية تنفيذا ألحكام التعميم رقم ()1
لســنة  2016االمــر الــذي قــد يتســبب معــه حتلــل
املناقص الفائز واعتذاره عـن جتديـد الكفالـة األوليـة
وصالحية االسعار املقدمة من قبلة
كعد االستماع اىل ممثل الوزارة:
املهندس /فهد السيد مراقب العقود
مـ ــا زالـ ــت اللجنـ ــة عنـ ــد قرارهـ ــا السـ ــاكق الصـ ــادر
ابجتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ( )2015/22املنعقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يف
 2015/3/16خبصـ ـ ـ ـ ـ ــوص ترسـ ـ ـ ـ ـ ــية املناقصـ ـ ـ ـ ـ ــة
على/شــركة خالــد علــي اخلـرايف واخوانــه للمقــاوالت
االنشائية (اثين اقل االسـعار) مببل ــغ إجـ ـ ـم ـ ـ ــايل (-
 2.275.000/د.ك) :املوافقة

األحد  10رجب  1437هـ 2016/4/ 17 -م
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اجلهات احلكومية  -الرسائل الواردة والتظلمات
الوزارات واالدارات احلكومية

املؤسسة العامة للرعاية السكنية
رقم الكتاب واترخيه
م
39
1
2016-03-08

2

21
2016-03-07

اس ــم الشركة
شركة الغامن
انرتانشيوانل
للتجارة العامة
واملقاوالت
ذمم

شركة جمموعة
انشاءات
اهلامشي للتجارة
العامة
واملقاوالت
ذمم

طلب الوزارة اعادة النظر كقرار اللجنة واملوافقة على
الغاء قرارها إبلغاء ترسية املناقصة رقم 1622913
ركط مباين هندسة املنشآت العسكرية كشبكة السلكية
 wirelessعلى شركة  /أرب نت للتجارة العامة
اعتبارا ان الوزارة يف طور التنسيق مع وزارة املالية ألخذ
موافقة جديدة على االرتباط

China state /
Construction
Engineering
Corporation LTD

كطلـ ـ ـ ـ ـ ــب االئـ ـ ـ ـ ـ ــتالف مـ ـ ـ ـ ـ ــع/

Sinohydro
Corporation LTD

للمناقصــة رقــم م.ع.ر.س م -
2016/2015/1036
إنش ــاء وإجن ــاز وص ــيانة أعم ــال
الط ـ ـ ــرق الرئيس ـ ـ ــية وش ـ ـ ــبكات
خدمات البنية التحتيـة مبشـروع
جنوب املطالع اإلسكاين
حي ـ ـ ــال للمؤسس ـ ـ ــة لالط ـ ـ ــالع
واالفــادة وموافــاة اللجنــة ابلــرد
خالل اسبوع من اترخيه
طلب الشركة السماح ملوكلها
العاملية
الشركة

Coporation
Sinohydro

Limited

كتقدمي عرضها ابالئتالف مع
شركة
construction
Engineering
Corporation LTD

للمناقص ـ ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ـ ــم م ع ر س
م2016/2015/1036/
انشاء واجناز
وصيانة اعمال الطرق الرئيسـية
وشـ ـ ـ ــبكات خـ ـ ـ ــدمات البنيـ ـ ـ ــة
التحتي ـ ـ ـ ــة مبش ـ ـ ـ ــروع جنـ ـ ـ ـ ــوب
املطــالع االســكاين مــن خــالل
عــرض واحــد مشــرتك ابســم :

كعد االستماع اىل ممثل الوزارة:
املهندس /فهد السيد مراقب العقود
قررت اللجنة التايل :
اوال :الغاء قرارها الساكق الصادر ابجتماع رقم
( )2016/16املنعقد كتاريخ 2016/2/29
اثنيا :املوافقة على اعادة الرتسية على شركة/أرب
نت للتجارة العامة
(اعيد حبث )طلب الغاء ترسـية املناقصـة رقـم وك م
 2014/2013/107 /استبدال االعمدة
اخلشـ ـ ــبية واخلطـ ـ ــوط النحاسـ ـ ــية أبعمـ ـ ــدة معدنيـ ـ ــة
لل طــوط اهلوائيــة  11ك ف املرس ــاة علــى /ش ــركة
عبــداللطيف اجلســار ( اقــل االســعار) مببلــغ امجــايل
(3.748.696/298د.ك) وذلك لعدم
تزويــد الــوزارة ابملســتندات القانونيــة طبقــا لشــروط
املناقصــة (كفالــة االجنــاز واملســتندات الدالــة علــى
املفوض ابلتوقيع على العقد)
قررت اللجنة :
اوال  :الغــاء قرارهــا الســاكق الصــادر ابجتمــاع رقــم
 2016/17كتــاريخ  2016/3/2املتضــمن رفــع
االمر ايل جملس الوزراء
اثني ــا  :ع ــدم املوافق ــة عل ــي طل ــب ال ــوزارة وختط ــر
ابستكمال اجراءات التعاقد

املوضوع
طلــب الشــركة الســماح ملوكلهــا

Sinohydro
Corporation
- Limited
China
State
Construction
Engineering
Corporation Ltd

وزارة الرتكية
2016/550$
1
2016-03-06

2

2016/551$
2016-03-06

حي ـ ـ ــال للمؤسس ـ ـ ــة لالط ـ ـ ــالع
واالفــادة وموافــاة اللجنــة ابلــرد
خالل اسبوع من اترخيه

شركة القبقب
الفضي إلدارة
املطاعم ذ م م

شركة حممد
انصر الشهري
واوالده

تظل ــم الش ــركة م ــن اس ــتبعادهم
م ـ ـ ـ ــن املناقص ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ــم م ع /
 ( 2015/2014/15ع )
اعــداد وتقــدمي وجبــات غذائيــة
صـ ـ ـ ـ ــحية لـ ـ ـ ـ ــرايض االطفـ ـ ـ ـ ــال
والسـ ــكنات الداخليـ ــة للطلبـ ــة
والطالبات وذلك وفقا
للمادة رقم ( ) 22
حيفظ
تظل ــم الش ــركة م ــن اس ــتبعادهم
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن املناقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم م
ع2016/2015/20/

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون

وزارة املالية
2016/561$
1
2016-03-07

وزارة اإلعالم
2016/549$
1
2016-03-06

2

2016/553$
2016-03-03

3

2016/552$
2016-03-06

4

2016/610$
2016-03-14

للسيارات
ذمم

اســتئجار ســيارات هــاف لــوري
مـ ــع سـ ــائقني ابلـ ــوزارة وذلـ ــك
وفقا للمادة رقم ( ) 22
حيفظ

شركة السهلي
حلراسة
املنشآت
شت

تظل ـ ـ ــم الش ـ ـ ــركة م ـ ـ ــن ترس ـ ـ ــية
املمارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  /1ت م
 2016/2015ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفري
خـ ـ ــدمات احلراسـ ـ ــة والضـ ـ ــيافة
والتنظيـ ــف لوحـ ــدة التحـ ــرايت
املالية الكويتية
حيال للوزارة لالطـالع واالفـادة
وموافـ ــاة اللجنـ ــة ابلـ ــرد خـ ــالل
اس ــبوع م ــن اترخي ــه م ــع وق ــف
اجراءات التعاقد

تظل ــم الش ــركة م ــن اس ــتبعادهم
شركة كرقان
من املناقصة رقم و أ /
الوطنية
2016/2015/236
ألنظمة
مش ـ ـ ـ ــروع ال ـ ـ ـ ــربانمج اخل ـ ـ ـ ــاص
املعلومات
ابلشــؤون املاليــة ()Oracle
ذمم
للوزارة وذلك وفقا للمـادة رقـم
(.)22
حيفظ
تظل ـ ــم الش ـ ــركة كقـ ـ ـرار ترس ـ ــية
االزدهار
املشرتكة حلراسة املناقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم و ا/
املنشآت فرع  2016/2015/230القيـ ــام
أبعمـ ـ ـ ـ ــال خـ ـ ـ ـ ــدمات االمـ ـ ـ ـ ــن
من شركة
واحلراسة للمواقع التاكعة لـوزارة
االزدهار
املشرتكة للتجارة االع ـ ــالم على/ش ـ ــركة جمموع ـ ــة
األمني ــة الفني ــة خل ــدمات امل ــدن
العامة ذ م م
(أقـ ــل األسـ ــعار) مببلـ ــغ إمجـ ــايل
قـ ــدره ( 140.940/ -د.ك)
وذل ـ ـ ــك لألس ـ ـ ــباب امل ـ ـ ــذكورة
ككتاب الشركة
حيال للوزارة لالطـالع واالفـادة
وموافـ ــاة اللجنـ ــة ابلـ ــرد خـ ــالل
اسبوع من اترخيه
طلــب الشــركة اعــادة النظــر كق ـرار
شركة كيت
اس ــتبعادها م ــن املناقص ــة رق ــم و أ
اخلربات
 2016/2015/236/مش ـ ــروع
الستشارات
الكمبيوتر ذ م م ال ــربانمج اخل ــاص ابلش ــؤون املالي ــة
( )Oracleل ـ ـ ـ ـ ــوزارة االع ـ ـ ـ ـ ــالم
لألس ـ ـ ـ ــباب املوض ـ ـ ـ ــحة ككت ـ ـ ـ ــاب
الشركة وفقا للمادة رقم ()22
حيفظ
شركة امحد
امساعيل
هببهاين وشركاه
للتجارة
العامة

طلب الشركة السماح هلا
كشراء واثئق هيل الشركات
ملشروع االرشيف التلفزيوين
قررت اللجنة املوافقة على
شراء واثئق التأهيل وحيال
للوزارة لالطالع واالفادة
وموافاة اللجنة ابلرد خالل
أسبوع من اترخيه
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وزارة الداخلية
2016/529$ 1
2016-03-01

وزارة الدفاع
27
1
2016-03-02

وزارة الصحة
2015/309 1
2015-10-08

وزارة الكهرابء و املاء
247
1
2016-03-03

2

3
2016-01-20

شرك ـ ــة كواليت ـ ــي طلب الشركة تزويدها أبسباب
إلغاء البنود أرقام ()4،3،2
نت
رقم
املناقصة
للتجــارة العـامـة من
واملقـ ــاوالت ذ م 2015/2014/46التجهيزا
ت اهلندسية واالنظمة املساندة
م
وشبكة احلاسب االيل
وملحقاهتا واجهزة احلاسب
الرئيسي ملبين ادارة شئون
اقامة االمحدي اجلديد
حيفظ
شركة كويت
داينمكس
احملدودة
للمقاوالت
شم كم

تظلم الشركة مـن طلـب الـوزارة
ابحلج ـ ـ ـ ــز عل ـ ـ ـ ــى مس ـ ـ ـ ــتحقاهتا
ابملناقصـ ـ ــة رقـ ـ ــم 1252904
مشروع احلرس االمريي املرحلـة
االوىل
عدم اختصاص اللجنة

شركة الرواين
للتجارة
العامة
واملقاوالت
شت

(اعيـ ــد حبـ ــث) طلـ ــب الشـ ــركة
إعــادة النظــر كق ـرار ش ـراء البنــد
رق ـ ـ ـ ــم ( )93م ـ ـ ـ ــادة معقمـ ـ ـ ـ ــة
ل ـ ــألدوات اجلراحي ـ ــة واملن ـ ــاظري
لكافـ ـ ـ ــة األقسـ ـ ـ ــام يف املراكـ ـ ـ ــز
الصحية واملستشفيات
*كمـ ــا اطلعـ ــت اللجنـ ــة علـ ــى
كت ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ــوزارة رق ـ ـ ـ ــم (و م
ط ) 159/امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤرخ يف
 2016/3/6املتضـمن التأكـد
على الرتسية
ق ــررت اللجنـ ــة تزويـ ــد الشـ ــركة
أبسباب االستبعاد

شركة اجملموعة
اخلليجية
ذمم

رد الشركة على اسباب
استبعادها من املناقصة رقم
وك م  2014/7216/توريد
وتسليم مواد كيميائية ملشروع
التناضح العكسي مبحطة
القوى
لتوليد
الشويخ
الكهرابئية وتقطري املياه
واستعدادها حضور اجتماع
اللجنة للرد على كافة
املالحظات من ممثلي الوزارة
حيال للوزارة لالطالع واالفادة
وموافاة اللجنة ابلرد خالل
اسبوع من اترخيه
( اعي ــد حب ــث) طل ــب الش ــركة
حتديد موعد اجتماع مع الوزارة
كشـ ـ ـ ــأن املناقصـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ــم و ك
م 2014/7213/تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيع
وتوريد وحـدات توزيـع متكاملـة
مبحوالت كهرابئية زيتية جهد
0.433/11ك.ف وذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
لألسباب املذكورة ككتاهبا
* كما اطلعت اللجنة علـى رد

شركة النصف
الكهرابئية
ذمم

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون

وزارة الشئون االجتماعية والعمل
شركة اشرف
13
1
وشركاه
2016-03-06
احملدودة
ذمم

اهليئة العامة للمعلومات املدنية
2015/3048$ 1
2015-12-27

2015/3046$ 2
2015-12-27

الراسة العامة للحرس الوطين
2016/556$
1
2016-03-06

كلدية الكويت
2016/541$
1
2016-03-03
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ال ــوزارة رق ــم ( )7271امل ــؤرخ
يف  2016/3/2املتضـ ــمن ال
مانع من حضور االجتماع
* و كت ــاب رق ــم ( )16امل ــؤرخ
يف  2016/3/9املتض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن
اإلفادة مبوعد االجتماع
قـ ــررت اللجنـ ــة جيـ ــل البـ ــت
ابلقرار وتوجيه دعوه حلضور
ممثل عن الوزارة والشـركة الجتمـاع
قادم مع جتديد الكفالة
تظلم الشركة من ترسية
املناقصة رقم و ش ج ع /
 2016/2015/4اعمال
توريد وتركيب وتشغيل وصيانة
امللفات
ارشفة
نظام
واملراسالت الكرتونيا لوزارة
الشئون
حيال للوزارة لالطالع واالفادة
وموافاة اللجنة ابلرد خالل
اسبوع من اترخيه

شركة اجملموعة
االويل
للتجارة
واملقاوالت
ذمم

( أعيد حبث ) طلب الشركة
إعادة النظر كقرار اللجنة
الساكق من املوافقة على شراء
عدد ( )500.000شهادة
الكرتونية ( )PKIابألمر
املباشر وطلب طرح األعمال
مبناقصة وذلك لألسباب
املذكورة ككتاب الشركة والرد
على رد اهليئة
ختطر اهليئة ابالستعجال ابلرد
(أعيد حبث ) طلب الشركة
إعادة النظر كقرار اللجنة
الساكق من املوافقة على شراء
مستلزمات طباعة مناذج
البطاقة الذكية (مليون منوذج
من HOLOGRAPHIC
 )OVERLAYللعقد رقم
 9ابألمر املباشر وذلك
لألسباب املذكورة ككتاب
الشركة والرد على رد اهليئة
ختطر اهليئة ابالستعجال ابلرد

شركة مسارت
نولدج
للتجارة العامة
ذمم

رد الش ـ ـ ـ ــركة عل ـ ـ ـ ــى اس ـ ـ ـ ــباب
اســتبعادها مــن ترســية املمارســة
رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/2015-23
توري ــد وتركي ــب م ــدرج متح ــرك
للراسة
حيفظ

شركة فيوتشر
سريفس
للتجارة العامة
واملقاوالت

طل ـ ـ ــب الش ـ ـ ــركة االس ـ ـ ــتعجال
كرتس ـ ـ ـ ـ ـ ــية املناقص ـ ـ ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم
(2015/2014/1ع)
اس ـ ـ ــتئجار آلي ـ ـ ــات ومع ـ ـ ــدات

شركة اجملموعة
االويل
للتجارة
واملقاوالت
ذمم
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كيت الزكاة
9
1
2016-02-09

2

3

4

ذمم

ومركبـ ـ ــات وسـ ـ ــائقني وعمالـ ـ ــة
للقيام أبعمـال إزالـة امل الفـات
املتعلقــة أبنظمــة قــوانني ولــوائح
البلدية والتعدايت على أمالك
الدولـ ــة واإلعـ ــالانت امل الف ـ ــة
ونقـ ــل خملفاهتـ ــا ككافـ ــة منـ ــاطق
الكويت
قـ ــررت اللجنـ ــة إحالـ ــة كتـ ــاب
الشـ ـ ـ ــركة للبلديـ ـ ـ ــة لالطـ ـ ـ ــالع
واالفـادة وموافـاة اللجنـة ابلـرد
خالل اسبوع مـن اترخيـه وختطـر
البلدي ـ ــة ابالس ـ ــتعجال كتوقي ـ ــع
العقد

شركة
يونيفريسال
كونرتاكرتز
للتجارة العامة
واملقاوالت
ذمم

( أعيد حبث ) تظلم الشركة
من ترسية املناقصة رقم ب
ز 2015/4/إنشاء وإجناز
وصيانة عدد ( )4مراكز
إيرادية للبيت ( الشعب -
السالم  -العمرية  -مشرف )
كما اطلعت اللجنة على
كتاب البيت رقم () 1130
املؤرخ كتاريخ 2016/3/14
املتضمن أسباب استبعاد
الشركة
قررت اللجنة تزويد الشركة
أبسباب االستبعاد

2
2016-02-09

شركة يونيفرسال
جروب
للتجارة العامة
واملقاوالت
العامة للمباين
ذمم

24
2016-02-10

شركة هجر
والديرة
للتجارة العامة
واملقاوالت
ذمم

2016/284$
2016-02-03

شركة مكتب
املستشار
الوطين

( أعيــد حبــث ) تظلــم الشــركة مــن
ترس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـية املناقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ب
ز 2015/5/إنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وإجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز
وص ــيانة ع ــدد ( )5مراك ــز ايرادي ــة
للبيت مبنـاطق ( سـلوى  -الرميثيـة
 العارضـ ــية  -الزه ـ ـراء  -س ـ ــعدالعبدهللا )
كمــا اطلعــت اللجنــة علــى كتــاب
البيت رقم (  ) 1129املؤرخ
كتـ ــاريخ  2016/3/14املتضـ ــمن
رد البيت على أسباب استبعاد
الشركة
قررت اللجنة تزويد الشركة
أبسباب االستبعاد
( أعيد حبث ) تظلم الشركة من
ترسية املناقصة رقم ب ز
 2015/5/إنشاء وإجناز وصيانة
عدد ( )5مراكز ايرادية للبيت
مبناطق ( سلوى  -الرميثية -
العارضية  -الزهراء  -سعد
العبدهللا )
كما اطلعت اللجنة على كتاب
البيت رقم ( )1127املؤرخ
كتاريخ
 2016/3/14املتضمن أسباب
استبعاد الشركة
قررت اللجنة تزويد الشركة
أبسباب االستبعاد

(أعيد حبـث) تظلـم الشـركة مـن
عــدم توقيــع عقــد املناقصــة رقــم
ب ز  2015-2جتديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
لالستشارات
االدارية
والصناعية
واالقتصادية
ذمم

ت ـ ـ ـ ـراخيص ك ـ ـ ـ ـرامج األوراكـ ـ ـ ــل
للنظــام املــايل وشــؤون املــوظفني
لبيــت الزكــاة وطلــب االجتمــاع
م ـ ـ ــع كي ـ ـ ــت الزك ـ ـ ــاة لتوض ـ ـ ــيح
املوضوع
*كمـ ــا اطلعـ ــت اللجنـ ــة علـ ــى
كتــاب كيــت الزكــاة رقــم 997
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤرخ يف 2016/3/6
املتض ــمن ج ــاري العم ــل عل ــى
خماطب ــة دي ــوان احملاس ــبة وأخ ــذ
املوافقة على التعاقد
ق ــررت اللجنـ ــة تزويـ ــد الشـ ــركة
كرد كيت الزكاة

اجلهات احلكومية  -االستدعاءات
الوزارات واالدارات احلكومية

م رقم الكتاب واترخيه
ومرجعه
3621
1
2016-03-02

1511
2
2016-02-03

اجلهة

وزارة
التجارة
والصناع
ة

اإلدارة
العامة
للطريان
املدين

املقاول
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املوضوع

(أعي ــد حب ــث) طل ــب ترس ــية
املمارســة رقــم-2015/12
 2016توريد وتركيـب أاثث
جلهــاز محايــة املنافســة علــى/
شـ ـ ـ ــركة كرنسـ ـ ـ ــبيال العامليـ ـ ـ ــة
(اثلــث أقــل األســعار) مببلــغ
إمجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايل قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدره(-
64.210/د.ك)
* كمـا اطلعــت اللجنـة علــى
كتــاب تظلــم شــركة الروضــة
(أق ـ ـ ـ ـ ــل األس ـ ـ ـ ـ ــعار) رق ـ ـ ـ ـ ــم
 2016/583املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤرخ يف
2016/3/7
كعـ ـ ــد االسـ ـ ــتماع اىل افـ ـ ــادة
ممثلي الوزارة:
 السـ ـ ــيد /حسـ ـ ــني ص ـ ـ ــفراملدير التنفيذي جلهاز محاية
املنافسة
 الس ـ ــيدة /س ـ ــندس مح ـ ــزهمستشارة
 السـ ـ ـ ــيد /حممـ ـ ـ ــد عمـ ـ ـ ــادخمتص مايل
ق ـ ـ ــررت اللجن ـ ـ ــة املوافقـ ـ ـ ــة
وحيفظ التظلم
(أعي ــد حب ــث) طل ــب إع ــادة
ترس ـ ـ ـ ـ ــية املناقص ـ ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ـ ــم
 2015/2014/5مش ــروع
اس ـ ـ ــتبدال أجه ـ ـ ــزة كش ـ ـ ــف
األمتع ــة التقليدي ــة يف منطق ــة
اجل ـ ــوازات وتزوي ـ ــد قاع ـ ــات
املغـ ـ ــادرة أبجهـ ـ ــزة مسـ ـ ــاندة
للكشف عن املـواد املتفجـرة
يف مطـ ــار الكويـ ــت الـ ــدويل
لتصـ ـ ــبح على/شـ ـ ــركة سـ ـ ــيد
محيد هببهاين وأوالده (اثلث
أقــل األس ــعار) مببلــغ امج ــايل
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدره (599.000/-

3307
3
2016-02-24

اهليئة
العامة
لشئون
الزراعة
والثروة
السمكية

1151203
4
2016-02-04

وزارة
املالية

شركة

ب.ب
لالستشارات
شذم
م

د.ك) كدال من /شركة الدانـة
العامليـ ـ ــة وذلـ ـ ــك لألسـ ـ ــباب
املذكورة ككتاب اإلدارة
كع ـ ــد االس ـ ــتماع اىل اف ـ ــادة
ممثلي اإلدارة:
املهندس/مس ـ ـ ــاعد العي ـ ـ ــد(رئ ـ ـ ـ ــيس قس ـ ـ ـ ــم األجه ـ ـ ـ ــزة
األمنية)
وافادة ممثلي الشركة:
الســيد/وليد امساعي ـل قنــرباحلسني (مساعد انئب
ال ـ ـرئيس ،قسـ ــم األنظمـ ــة
الدفاعية)
السـ ـ ــيد /إسـ ـ ــالم رشـ ـ ــديمصـ ــطفى الدسـ ــوقي ال ـ ــدش
(مدير املناقصات)
الســيد /هيــثم حممــد احلــاجحيدر (مدير املشاريع)
قــررت اللجنــة جيــل البــت
ابلق ـرار الجتمــاع قــادم حلــني
ورود كتـ ـ ـ ــاب الحـ ـ ـ ــق مـ ـ ـ ــن
االدارة
(اعي ـ ــد حب ـ ــث) طل ـ ــب ترس ـ ــية
املناقصـ ـ ــة رقـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ز  /م م /
 2015/2014/33كش ـ ـ ــف
ال ــذخائر غ ــري املنفج ــرة وازال ــة
التحصـ ـ ـ ـ ــينات العسـ ـ ـ ـ ــكرية يف
حمميــة ص ــباح االمحــد الطبيعي ــة
وحممي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليب ات (
املشاريع املتعلقـة إبعـادة هيـل
البيئ ـ ـ ــة) على/ش ـ ـ ــركة ب  .ب
لالستش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات (اثين اق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
االس ــعار) مببلـ ــغ امج ــايل قـ ــدره
( 244.000/-د.ك)
كعد االستماع اىل افادة ممثـل
اهليئة :
السيد/حممد عبدهللا مجال -
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدير ادارة البح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوث
واملشاتل الزراعية
قررت اللجنة املوافقة
طلــب وحــدة التح ـرايت املاليــة
الكويتيــة حتديــد اجتمــاع لشــرح
اســباب طلبهــا القيــام ابلتعاقــد
ابألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املباشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
 2016/2015/3مع/شـ ــركة
جمموع ـ ــة االنظم ـ ــة الكمبي ـ ــوتر
املتكامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة العامليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ITS
(وكي ــل معتم ــد) لتوري ــد أنظم ــة
محايــة وأمــن املعلومــات لقواعــد
البي ـ ـ ــاانت اخلاص ـ ـ ــة ابلوح ـ ـ ــدة
وأنظمتهـ ـ ــا التشـ ـ ــغيلية داخ ـ ـ ــل
وخارج الكويت
كعـ ـ ــد االسـ ـ ــتماع اىل إفـ ـ ــادة
ممثلي وحدة التحرايت
املالية الكويتية :

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
 الس ـ ــد  /ط ـ ــالل الص ـ ــايغرئيس الوحدة
 السيد /غازي العبداجلليلانئب رئيس الوحدة
 الس ــيد  /عب ــدهللا الص ــاحلالعبدهللا مدير أمن وتقنية
املعلومات
 الس ـ ــيد  /خال ـ ــد الزنك ـ ــيمراقـ ـ ــب ادارة أمـ ـ ــن وتقنيـ ـ ــة
املعلومات
قـ ـ ـ ـ ـ ــررت اللجنـ ـ ـ ـ ـ ــة أبغلبي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
أعضاؤها املوافقة علـى التعاقـد
م ـ ـ ــع ش ـ ـ ــركة جمموع ـ ـ ــة انظم ـ ـ ــة
الكمبي ـ ــوتر املتكامل ـ ــة العاملي ـ ــة
مببل ـ ـ ـ ـ ــغ إمج ـ ـ ـ ـ ــايل ق ـ ـ ـ ـ ــدره (-
 807.727/د.ك)

اجلهات احلكومية  -اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات احلكومية
الوزارات واالدارات احلكومية

وزارة املواصالت

م

رقم الكتاب واترخيه

2

1002
2016-03-09

3

26213
2016-03-08

1

808
2016-02-29

وزارة الداخلية
11989
1
2016-03-07

األحد  10رجب  1437هـ 2016/4/ 17 -م

182
2

11896
2016-03-03

3

11910
2016-03-06

4

11911
2016-03-06

املوضوع

طلـ ـ ـ ـ ـ ــب التجديـ ـ ـ ـ ـ ــد األول لعقـ ـ ـ ـ ـ ــد املمارسـ ـ ـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ـ ـ ــم
 2016/2015/22ص ـ ــيانة وتط ـ ــوير وتش ـ ــغيل ش ـ ــبكة
اجلي ــل الت ــايل  NGNلنظ ــام الكاتي ــل  -لوس ــنت امل ــربم
مع/ش ـ ــركة الكاتي ـ ــل  -لوس ـ ــنت (الوكي ـ ــل احملل ـ ــي) مل ـ ــدة
ثــالث ســنوات اعتبــارا مــن  2016/9/29مببلــغ إمجــايل
قدره ( 2.435.000/-د.ك)
موافقة كنفس الشروط واألسعار
طل ـ ـ ـ ـ ــب التجدي ـ ـ ـ ـ ــد الس ـ ـ ـ ـ ــاكع لعق ـ ـ ـ ـ ــد املمارس ـ ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ـ ــم
 2010/2009/14ت ـ ـ ـ ــوفري ش ـ ـ ـ ــبكة نق ـ ـ ـ ــل املعلوم ـ ـ ـ ــات
( )WANاملربم مع/شركة شبكة اخللـيج لالتصـاالت ملـده
س ـ ــنة اعتبـ ـ ــارا مـ ـ ــن  2016/3/17حـ ـ ــىت 2017/3/17
مببلغ امجايل قدره (38.000/-د.ك)
قـ ــررت اللجنـ ــة أبغلبيـ ــة أعضـ ــائها املوافقـ ــة كـ ــنفس
الشروط واالسعار
طلــب الــوزارة إعــادة النظــر واملوافقــة علــى التمديــد
الثــاين لعقــد املناقصــة رقــم ب ب ه ـ 10-9/903/
إع ــادة هي ــل وت ــرميم املب ــىن املرك ــزي الق ــدمي لل ــوزارة
املــربم مع/شــركة الصــقرة للتجــارة العامــة واملقــاوالت
مل ــده ( )120يوم ــا اكت ــداء م ــن اتري ــخ انته ــاء العق ــد
 2016/2/3كــدون تكلف ــة ماليــة وذل ــك لألس ــباب
املذكورة ككتاب الوزارة
مازالت اللجنة عند قرارها الساكق الصادر ابجتمـاع
( )2016/6املنعقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد كتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ 2016/1/25
املتضمن "تطبيق شروط العقد"
طلــب التمديــد الثــامن لعقــد اســتئجار عــدد ( )76ســيارة
جيـ ـ ــب لـ ـ ــإلدارة العامـ ـ ــة للمعلومـ ـ ــات و االدارة العامـ ـ ــة
للمباحـث اجلنائيـة لـإلدارة العامـة لإلمـداد والتمــوين (ادارة
اآللي ــات) ابل ــوزارة امل ــربم م ــع /الش ــركة الكويتي ــة الس ــترياد
الســيارات ملــده ثــالث اشــهر اعتبــارا مــن 2016/3/15
ح ـ ـ ـ ـ ـ ــىت  2016/6/14مببل ـ ـ ـ ـ ـ ــغ امج ـ ـ ـ ـ ـ ــايل ق ـ ـ ـ ـ ـ ــدره (-
64.296/د.ك) كــنفس الش ــروط واالســعار وذل ــك حل ــني
االنته ـ ــاء م ـ ــن اجـ ـ ـراءات ط ـ ــرح املناقص ـ ــة اجلدي ـ ــدة رق ـ ــم
()2016-2015/26

قررت اللجنة املوافقة

5

11971
2016-03-07

وزارة الرتكية
2185
1
2016-03-03

طل ــب ال ــوزارة االحاط ــة والعل ــم كتع ــديل م ــده التجدي ــد
االول لعقـ ــد املمارسـ ــة رقـ ــم ()2015 -2014/677
توريــد دجــاج جممــد وكــيض طــازج (إنتــاج وطــين) لــإلدارة
العامـ ــة خلفـ ــر الس ـ ـواحل ابلـ ــوزارة لتصـ ــبح اعتبـ ــارا مـ ــن
 2016/3/1حــىت  2017/2/28مببل ــغ امجــايل ق ــدره
(34.637/600د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب التمديد اخلامس للبندين األول والثاين لعقد
توفري خدمات التنظيف ونقل النفاايت ابملراكز
احلدودية الشمالية واجلنوكية ابإلدارة العامة ألمن
احلدود الربية ابلوزارة املربم مع/شركة القدس األهلية
للتجارة العامة واملقاوالت ملدة شهرين اعتبارا من
2016/3/11حىت  2016/5/10مببلغ إمجايل
قدره (27.740/-د.ك) وذلك حلني االنتهاء من
اجراءات إلغاء وإعادة طرح املناقصة رقم
2013/2012/49
قررت اللجنة املوافقة
طلب التمديد اخلامس للبند الثالث لعقد املناقصة
رقم  2013/2012/49توفري خدمات التنظيف
ونقل النفاايت من االدارة العامة ألمن احلدود الربية
واملنافذ الربية ( الساملي  -العبديل  -النويصيب )
 ابلوزارة املربم مع  /شركة القدس االهلية للتجارةالعامة واملقاوالت ملده شهرين اعتبارا من
 2016/3/11حىت  2016/5/10مببلغ امجايل
قدره (19.800/-د.ك) كنفس الشروط واالسعار
وذلك لتوفري عدد ( )66عامل
قررت اللجنة املوافقة
طل ـ ـ ـ ــب جتدي ـ ـ ـ ــد عق ـ ـ ـ ــود املمارس ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ــم (-23
 )2006/2005أعمال صيانة خزائن متنوعة حلفظ
امللفات إبدارات خمتلفة ابلوزارة ملدة سنة اعتبـارا مـن
2016/4/1حىت 2017/3/31مع
الوكالء احملليني وعلى النحو التايل:
العق ــد رق ــم (2016-2015/39ن ــوع ك ــاردكسوكرونـ ـ ــزل) املـ ـ ــربم مع/الشـ ـ ــركة العركيـ ـ ــة لتجهي ـ ـ ـزات
املكاتب مببلغ امجايل قدره ( 27.576/-د.ك)
العق ــد رق ــم (2016-2015/43ن ــوع ابرتيلل ــو)امل ــربم مع/ش ــركة التجهيـ ـزات املكتبي ــة مببل ــغ امج ــايل
قدره ( 6.720/-د.ك)
العقــد رقــم (2016-2015/45نــوع ان ـرتكس)املــربم مــع /شــركة اجليــل التجاريــة مببلــغ امجــايل قــدره
( 5.700/-د.ك)
مــع تــوفري قطــع الغيــار األصــلية  -وتــوفري طــاقم فــين
مت صص.
قررت اللجنة املوافقة
طلب اصدار االمر التغيريي االول كزايدة مبلغ
إمجايل قدره ( 56.100/-د.ك) ما يعادل نسبة
( )%200على عقد املمارسة رقم م
م 2016-2015/88/توفري الضيافة البسيطة
إلدارة التطوير والتنمية ومقار التدريب التاكعة هلا
املربم مع /شركة دراية الكويتية لتحضري الوجبات
الغذائية
قررت اللجنة أبغلبية أعضاؤها املوافقة

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
كرانمج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة
طلب التجديد الثاين لعقد تشغيل معدات التكييف
1465
1
 2016-03-01والتربيد والتهوية والتدفئة ومكافحة احلريق وأعمال
الصحي واملض ات ملبىن الربانمج املربم مع/شركة
اخلليج اهلندسية ملدة سنة مببلغ امجايل قدره(-
36.300/د.ك)
قررت اللجنة أبغلبية أعضاؤها املوافقة
وزارة الشئون االجتماعية والعمل
طلب اصدار االمر التغيريي االول كزايدة مبلغ
07108
1
 2016-03-07إمجايل قدره ( 31.391/-د.ك) ما يعادل نسبة
( )%24.68على عقد املناقصة رقم و ش ج ع
 2015/2014/2/توريد وتركيب وتشغيل
وصيانة اجهزة مركزية ألنظمة الوزارة املربم مع/شركة
كمبيوتر نتوركس وذلك لتنفيذ عدة مشاريع أنظمة
قررت اللجنة املوافقة
اإلدارة العامة للطريان املدين
( أعيد حبث ) طلب تعديل فرتة التمديد األول
1652
1
 2016-02-07لعقد املناقصة رقم  2012/2011/9صيانة
وتشغيل إانرة املدرجات وأجهزة التحكم هبا املربم
مع/شركة فدان للتجارة عامة واملقاوالت ليصبح
اعتبارا من  2016/2/1كدال من 2015/11/21
 علما أبن مدة العقد  3سنوات اعتبارا من اتريختسليم املوقع وجيوز التجديد ملدة أخرى مماثلة أو
أقل .
قررت اللجنة املوافقة
اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب
طلب التمديد احلادي عشـر لعقـد املناقصـة رقـم م و
2143
1
 2016-03-03ث ف أ  2011/2010-2صيانة و تشغيل
اجهــزة و معــدات التكييــف ملبــاين اجمللــس املــربم مــع
/شــركة اخللــيج اهلندس ــية ملــدة ش ــهرين مببلــغ امج ــايل
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدره ( 9.733/340د.ك) اعتبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
 2016/3/29حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىت  2016/5/28كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنفس
الشروط و االسعار
قررت اللجنة املوافقة
طلب التمديد الراكـع لعقـد املناقصـة رقـم م و ث ف
2142
2
 2016-03-03أ 2014/2013/1/توري ـ ـ ـ ــد وتركي ـ ـ ـ ــب حاس ـ ـ ـ ــب
رئيس ـ ــي ملرك ـ ــز نظ ـ ــم املعلوم ـ ــات امل ـ ــربم مع/ش ـ ــركة
احلاس ـ ــبات لتكنولوجي ـ ــا املعلوم ـ ــات مل ـ ــدة ش ـ ــهرين
اعتبارا من  2016/3/1حىت  2016/4/30مببلغ
امجــايل قــدره ( 4.064/-د.ك) حلــني االنتهــاء مــن
إجـ ـراءات توقي ــع العق ــد املناقص ــة م و ث ف أ -4
2016/2015
*مت توقيع العقد مع املناقص اجلديد
قررت اللجنة املوافقة
وزارة العدل
طلــب اصــدار األمــر التغيــريي الثــامن كت فــيض مبلــغ
3154
1
 2016-03-03إمجايل قـدره ( 5.322/420د.ك) مـا يعـادل نسـبة
( )%0.79من قيمة عقـد اسـتئجار سـيارات كـدون
سائق وكدون وقـود خلـدمات الـوزارة املـربم مع/شـركة
عل ــى حمم ــد ثني ــان الغ ــامن وأوالده للس ــيارات وذل ــك
لالس ــتغناء ع ــن س ــيارتني الس ــيارة األوىل اعتب ــارا م ــن
 2016/1/28والثانيــة اعتبــارا مــن 2016/2/15
حـ ـ ــىت هنايـ ـ ــة العقـ ـ ــد يف 2016/10/25لألسـ ـ ــباب
املوضحة ككتاب الوزارة
قررت اللجنة املوافقة
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األمانة العامة جمللس الوزراء
2487
2016-03-08

ديوان مسو ويل العهد
206
1
2016-03-10

طل ــب اصـ ــدار األمـ ــر التغيـ ــريي األول كـ ــزايدة مبلـ ــغ
امج ـ ـ ـ ــايل ق ـ ـ ـ ــدره ( 4.450/-د.ك) م ـ ـ ـ ــا يع ـ ـ ـ ــادل
( )%40علـ ـ ــى قيمـ ـ ــة عقـ ـ ــد رقـ ـ ــم -2015/14
 2016إلعداد وجتهيز وتنظيم االحتفـاالت لألعيـاد
الوطنية للجهات التاكعة لألمانة العامة جمللـس الـوزراء
أثنـ ــاء احتفـ ــاالت الكويـ ــت كرفـ ــع العلـ ــم يف األعيـ ــاد
واملناس ــبات الوطني ــة لش ــهري ين ــاير وفرباي ــر 2016
امل ــربم م ــع /ش ــركة مؤسس ــة م ــاي ف ــون لالتص ــاالت
لتوفري أجهزة هواتف حملافظة الفروانية
قررت اللجنة أبغلبية أعضائها املوافقة
طلب جتديد العقد رقم ( )2016/2015/1صـيانة
آالت تصــوير مســتندات كــديوان الســمو املــربم مــع/
شركة النهار الدولية ملكائن التصوير ملدة سنة اعتبارا
م ـ ـ ــن  2016/4/1ح ـ ـ ــىت  2017/3/31مببل ـ ـ ــغ
امجــايل قــدره ( 6.430/-د.ك) حلاجــة ال ــديوان يف
تــوفري الصــيانة الالزمــة ألالت التصــوير جلعلهــا تعمــل
كصورة جيدة
 علمــا أبنــه مت اســتبعاد عــدد  3آالت تصــوير مــنالعقــد كنــاء علــى توصــية اللجنــة الفنيــة للتصــرف يف
املوجودات اخلارجة عن نطاق االست دام
قررت اللجنة أبغلبية أعضاؤها املوافقة

اجلهات احلكومية  -طرح التأهيل  -طرح املناقصات
الوزارات واالدارات احلكومية

وزارة الداخلية

م

رقم الكتاب واترخيه

2

11041
2016-02-11

1

410
2016-02-21

املوضوع

طلب طرح املناقصة رقم 2016/2015/56
توريد وتركيب وصيانة مشروع هاتف الطوارئ
اخلاص أبنظمة تلقي البالغات وتوجيه وحدات
االستجاكة لإلدارة العامة هلندسة االتصاالت  -ابلوزارة
كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم
( )11319املؤرخ يف 2016/2/21
* ال تقبل التجزئة
* االوامر التغيريية ()%40
* الفرتة الزمنية للمشروع  15شهر
*شرط اخلربة ال تقل عن  15سنة كنظام تلقي
البالغات وتوجيه وحتديد مواقع السيارات
خلدمات الطوارئ
* يشرتط اجناز عدد ال يقل عن  3مشاريع انجحة
ومماثلة ابللغة العركية
* يشرتط اجناز ال يقل عن  10مشاريع انجحة
ومماثلة وخارجية متكاملة ابللغة االجنليزية
ولغات اخرى
* قدرته وكفاءته يف اجناز املشاريع داخل البالد
وخارجها
قررت اللجنة جيل البت ابلقرار وتوجيه دعوه
حلضور ممثل عن الوزارة الجتماع قادم
طل ــب ط ــرح املناقص ــة رق ــم  2016/2015/44توري ــد
وتركي ـ ــب رؤوس االش ـ ــارات الض ـ ــوئية ذات ص ـ ــمامات
ثنائية  LEDلإلدارة العامة للمرور  -ابلوزارة
* االوامر التغيريية ()%40
* ال تقبل التجزئة
* يشرتط ان يكون موديل رؤوس اإلشارات الضـوئية

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون

جامعة الكويت
2221
1
2016-03-02

وزارة العدل
2518
1
2016-02-21

وزارة الرتكية
1704
1
2016-02-17

وزارة الكهرابء و املاء
5865
1
2016-02-18
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أمريكية أو اسرتالية او اوروكية او ايابنية
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ــب طـ ــرح املناقصـ ــة رقـ ــم 2017/2016-27
اعمـ ـ ــال تشـ ـ ــغيل و صـ ـ ــيانة و اصـ ـ ــالح اخلـ ـ ــدمات
اهلندسية (كيفان  -العديلية  -اجلاكرية  -حـويل) -
ادارة االنشـ ــاءات و الصـ ــيانة  -ابجلامعـ ــة حمـ ــدودة
على الشركات املذكورة ابلكشف املرفق
نسية االوامر التغريية ()%30ال تقبل التجزئةقررت اللجنة املوافقة
طلب طرح املناقصة رقم وع(2017/2016/1/ع)
اعمال الصيانة الشاملة والتشغيل والرتكيبات لألعمال
اهلندسية مبباين وزارة العدل (حمافظة الفروانية واجلهراء)
حمدودة على الشركات املصنفة فئة اوىل و اثنيةاعمال الكهرابء و امليكانيكا
ال تقبل التجزئةقررت اللجنة املوافقة على الشركات املصنفة ابلفئة
الثانية والثالثة ألعمال الكهرابء وامليكانيكا
طلـ ــب طـ ــرح املناقصـ ــة رقـ ــم م ع2014/2013/24/
تصـ ــميم وتـ ــرخيص و اجنـ ــاز و صـ ــيانة عـ ــدد ( )2صـ ــالة
كــولينج مــدارس وزارة الرتكي ــة ملنطقــة االمحــدي التعليمي ــة
كنظام تسليم املفتاح علـى الشـركات املصـنفة مـن الدرجـة
األوىل والثانية لألعمال االنشائية
ال تقبل التجزئةنسبة األوامر التغيريية ()%25ال حتتوي على جدول كمياتأعمال املناقصة تصميم وترخيص وإجنازمازالـ ــت اللجنـ ــة عنـ ــد قرارهـ ــا السـ ــاكق الصـ ــادر
ابجتماع ( )2015/83كتاريخ 2015 /11/4
املتضمن :عـدم املوافقـة علـى طـرح املناقصـة مل الفـة
نص املادة ( )14من قانون املناقصات

طلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح املناقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وك
م( 2014/2013/22/ع) اسـ ـ ـ ـ ــتبدال كـ ـ ـ ـ ــامريات
مراقبة االحـرتاق داخـل افـران الغـالايت الب اريـة يف
الدوحة الغركية لتوليد القـوى الكهرابئيـة وتقطـري امليـاه
حمدودة على الشركات املذكورة ابلكشف املرفق
*نسبة األوامر التغيريية ()%10
*ال تقبل التجزئة
قررت اللجنة املوافقة
اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
طلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب طـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح املناقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ز/م
2949
1
 2016-02-18م 2016/2015/24/تص ـ ـ ــميم وانش ـ ـ ــاء واجن ـ ـ ــاز
وص ــيانة خمت ــرب ك ــذور يف مش ــتل العارض ــية للنب ــااتت
الفطرية (احد املشاريع املتعلقة إبعادة هيل البيئة
الكويتي ــة ) حم ــدودة عل ــى الش ــركات املص ــنفة ل ــدى
اللجنة ابلفئة الثانية لألعمال االنشائية
 غري قاكلة للتجزئةقررت اللجنة املوافقة
وزارة اإلعالم
طلب إلغاءاملناقصة رقم وا2016/2015/224/
158
1
 2016-03-06صيانة وتشغيل معدات واجهزة كل من حمطة

وزارة الدفاع
272762005086
1
2016-02-28

2

272762005909
2016-03-07

االرسال التلفزيوين ابملقوع واحملطات املساندة
لإلرسال التلفزيوين واالذاعي ابملطالع والصبية
واجلليعة وحمطة املقوع لإلرسال الفضائي وقسم
الوصالت الرباجمية واملراقبة الرئيسية للتلفزيون
مبجمع االعالم واعادة طرحها مبواصفات فنية معدلة
جديدة تتناسب مع القيمة التقديرية اجلديدة على
السنة املالية  2017/2016وذلك لعدم مطاكقة
العروض االقل سعرا للمواصفات الفنية املطلوكة
والرتفاع االسعار
قررت اللجنة جيل البت ابلقرار حلني ورود كتاب
الحق من الوزارة
طلب طرح املناقصة رقم  1942915خدمات
الغسيل وكي املالكس كقاعدة حممد االمحد البحرية
حمدودة على الشركات املذكورة ابلكشف املرفق
ككتاب الوزارة
*ال تقبل التجزئة
*شرط اخلربة ال يقل عن  10سنوات
ق ــررت اللجن ــة املوافق ــة ش ــرط اخل ــربة ال يق ــل ع ــن
 5سنوات
طلب الغاء املناقصة رقم  1732814اعمال غرف
مولـ ــدات عـ ــدد (  ) 14غرفـ ــة ابملراكـ ــز احلدوديـ ــة
وذلك الرتفاع قيمـة العطـاءات عـن القيمـة التقديريـة
املطلوكة
*كمـ ــا اطلعـ ــت اللجنـ ــة علـ ــى كتـ ــاب الـ ــوزارة رقـ ــم
( )272722006091املؤرخ يف2016/3/9
املتضـمن االفـراج عـن الكفـاالت البنكيـة او متديــدها
كناء على قرار اللجنة
قررت اللجنة املوافقة

الراسة العامة للحرس الوطين
طلب استدعاء  /شركة الشرق االوسط لإلنشاءات
1415
1
( 2016-03-03مدكو) (أقل االسعار) للمناقصة رقم
 2015/2014/2اعمال صيانة وترميم املباين
واعمال انشائية واعمال طرق واية اعمال اخرى
يف مواقع خمتلفة مبعسكرات احلرس الوطين وذلك
الستكمال النواقص
قـ ــررت اللجنـ ــة أبغلبيـ ــة أعضـ ــائها عـ ــدم املوافقـ ــة
عل ــى اس ــتكمال الن ــواقص وختط ــر الراس ــة مبواف ــاة
اللجنة ابلتوصية

اجلهات احلكومية  -طرح وترسيه املمارسات  -التعاقدات املباشرة
الوزارات واالدارات احلكومية

ديوان مسو رئيس جملس الوزراء

م

رقم الكتاب واترخيه

1

399
2016-03-15

2

567
2016-03-08

املوضوع

طلب االذن ابلشراء املباشر او طرح ممارسة لبند
خدمات اعالمية واجتماعيه (نوع ضيافة حفالت
وهدااي ورحالت) للسنة املالية 2016/2015
مببلغ إمجايل قدره (2.000.000/-د.ك) دون
احلاجة ملوافاة اللجنة ابلنتيجة وذلك لألسباب
املذكورة ككتاب الديوان
قررت اللجنة أبغلبية أعضائها املوافقة

طلــب التعاقــد املباشــر رقــم  2016/37مــع /شــركة دلتــا
املشــرتكة (اثين أقــل األســعار) ش ـراء أحبــار متنوعــة لــديوان
مسو الرئيس مببلغ امجايل قدره ( 4.444 /750د.ك)

قررت اللجنة أبغلبية أعضائها املوافقة
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3

323
2016-03-13

وزارة الصحة
2015/535
1
2015-12-07

2

3400
2016-02-22

3

2016/61
2016-02-29

4

2016/544$
2016-02-29

5

و م ط157/
2016-02-29

6

2016/56
2016-02-29

طلــب ترســية املمارس ــة رقــم  2016/38ش ـراء مالك ــس
لألم ــن واحلماي ــة اخلاص ــة كس ــمو رئ ــيس جمل ــس ال ــوزراء
على/ش ـ ــركة نيش ـ ــان ملع ـ ــدات الص ـ ــد والفروس ـ ــية (أق ـ ــل
األسعار) مببلغ إمجايل قدره (5.754/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
(اعيد حبث) طلب التايل :
االحاطة والعلـم أبن املبلـغ االمجـايل لعقـد املمارسـةرقــم هـ ـ ط  2015-2014/186حتــديث وجتهيــز
جن ــاح عناي ــة القل ــب ووح ــدة الس ــوانر يف مستش ــفى
االم ــريي ابألجه ــزة وملحقاهت ــا املرس ــاة عل ــى /ش ــركة
التقـ ـ ـ ــدم التكنولـ ـ ـ ــوجي مببلـ ـ ـ ــغ امجـ ـ ـ ــايل قـ ـ ـ ــدره (-
 429.955/د.ك) للبنود ارقام (5 ، 4 ، 3 ، 1
)13 ، 12 ، 11 ، 8 ، 7 ، 6 ،
 الغــاء كنــود املمارســة رقــم ( )10 ، 9 ، 2املرســاةعلى /شركة التقدم التكنولوجي واالذن
ابلتعاق ــد املباش ــر م ــع ذات الش ــركة لألعم ــال مببل ــغ
امجايل قدره ( 365.380/-د.ك)
وذلك كناء على مالحظات ديوان احملاسبة
 كم ــا اطلع ــت اللجن ــة عل ــى كت ــاب ال ــوزارة رق ــم 2016/64املؤرخ يف  2016/2/28املتضمن
طلبها اعـاله والغـاء البنـود ()10 ، 9 ، 2و التعاقـد
مع نفس الشركة
قررت اللجنة أبغلبية أعضائها املوافقة
طلب استدراج عرض سعر مع/شركة حممد صاحل ورضا
هببهاين لشراء عدد ( )5سيارة يوكن (جي ام سى)
مازالت اللجنة عند قرارها الساكق ابجتماعها
رقم  2016/12املنعقد كتاريخ 2016 -2-15
عدم املوافقة على التعاقد املباشر مع/شركة حممد
صاحل ورضا يوسف هببهاين وتطرح مبمارسة ويعلن
عنها ابجلريدة الرمسية (الكويت اليوم)
طلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية املمارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم -1061
 2015/2014توري ـ ــد اجه ـ ــزة وملحقاهت ـ ــا جمل ـ ــس
اقسام الباطنية مبستشفى الصـباح على/شـركة التقـدم
التكنول ــوجي (خ ــامس اق ــل األس ــعار) مببل ــغ إمج ــايل
قدره ( 87.840/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقم 2014-2013/165
توريد اجهزة و ملحقاهتا جمللس اقسام الطوارئ
على/شركة وركة للتجهيزات الطبية (ساكع اقل
االسعار) مببلغ امجايل قدره ( 75.600/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب إلغاء شراء البند رقم ( )3-46ادوية شامبو
لعالج االمراض اجللدية لكافة االقسام يف املراكز
الت صصية و املستشفيات من/شركة أوالد جاسم
الوزان للتجارة العامة و ذلك العتذار الشركة عن
ختفيض سعر املادة وعدم موافقة ديوان احملاسبة
قررت اللجنة املوافقة على االلغاء وااللتزام
مبالحظات ديوان احملاسبة الواردة ككتاهبم رقم
 4175حيث تبني ارتفاع االسعار اليت تتجاوز %88
طلب ترسية املمارسة  2016/2015-260توريد
أجهزة وملحقاهتا ألقسام األنف واألذن واحلنجرة
مبركز سامل العلي من/شركة االمني للتجهيزات الطبية
والعلمية (أقل األسعار) مببلغ امجايل قدره (-
 72.745/د.ك)
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185
7

2016/54
2016-02-29

8

2016/52
2016-02-29

9

2016/51
2016-02-29

10

2016/50
2016-02-29

11

17
2016-02-28

12

3441
2016-02-24

13

3462
2016-03-02

14

20
2016-02-28

15

2016/154
2016-02-29

قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقم 2016/2015-943
توريد جهاز وملحقاته جمللس اقسام الباطنية مبركز
ثنيان الغامن على/شركة االويس الدولية لألجهزة
واالدوات الطبية (عرض وحيد) مببلغ امجايل قدره
( 68.800/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم 2014/2013-825
توريد أجهزة SCANNER DIGITAL
 SYSTEMSوملحقاهت ــا جملل ــس أقس ــام االس ــنان
على  /شركة أشرف وشركاه احملدودة (أقـل األسـعار)
مببلغ امجايل قدره ( 62.713/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقم 2016/2015-283
توريد جهاز وملحقاته جمللس اقسام الباطنية
مبستشفى الصباح على /شركة التقدم التكنولوجي
(اثلث اقل األسعار) مببلغ إمجايل قدره
( 56.500/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقم 2016/2015-875
توريد أجهزة وملحقاهتا لوحدة الكلى مبركز هيا
املعجل من/شركة التقدم التكنولوجي (عرض وحيد)
مببلغ امجايل قدره ( 56.000/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طل ــب التعاق ــد املباش ــر م ــع  /ش ــركة ( ATCوكي ــل
حملي) إلصالح جهاز - MRI SYSTEM
 CH BODY ARRAY COIL 8مببلــغ
امجايل قدره ( 54.900/-د.ك)
قــررت اللجن ــة ع ــدم املوافقــة و ت ــدمج الطلب ــات
ال ـ ـ ــواردة ككت ـ ـ ــاهبم رق ـ ـ ــم  17و 20و  23كت ـ ـ ــاريخ
2016/2/28
طلب طرح املمارسة رقم ص/م س-2015/140/
2016م توريد أكياس انيلون لقسم التعقيم املركـزي
مبستش ـ ــفى الفرواني ـ ــة ك ـ ــني الش ـ ــركات واملؤسس ـ ــات
املت صصة عن طريق االعالن عنها ابجلريدة الرمسية
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقـم ص /م س-2015/90/
 2016توريد وتركيب ستائر رول عازل على /شركة
ذي ارت اوف انرتيـ ـ ــرز ملقـ ـ ــاوالت الـ ـ ــديكور (أقـ ـ ــل
األس ــعار) مببلـ ـ ـ ــغ إمج ـ ـ ـ ـ ــايل ق ـ ـ ـ ـ ــدره (47.430/-
د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب التعاقــد املباشــر مــع  /شــركة ( ATCوكيــل
حملي) إلصالح جهاز - MRI SYSTEM
COIL T CHANNEL SHOULDER1.5

مببلغ امجايل قدره ( 42.900/-د.ك)
قـ ــررت اللجنـ ــة عـ ــدم املوافقـ ــة و تـ ــدمج الطلبـ ــات
ال ـ ـ ــواردة ككت ـ ـ ــاهبم رق ـ ـ ــم  17و 20و  23كت ـ ـ ــاريخ
2016/2/28
طلب تعديل شراء البند رقم ( )2-124تطعيم
عظمي الستبدال اجزاء من العظام ملستشفى
الرازي ليصبح من شركة /ميدكس املتحدة السترياد
االدوية واملستلزمات الطبية كدال من/شركة ميدكس
لألدوية واالجهزة الطبية وذلك لورود خطأ ابسم الوكيل
قررت اللجنة أبغلبية أعضائها املوافقة
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16

2016/40
2016-02-29

17

2016/39
2016-02-29

18

2016/33
2016-02-29

19

2016/30
2016-02-29

20

2016/29
2016-02-29

21

2016/28
2016-02-29

22

2016/24
2016-02-29

23

23
2016-02-28

طلب ترسية املمارسة رقم 2014-2013/266
ملحقات جلهاز جمللس اقسام اجلراحة العامة
والت صصية يف مستشفى اكن سينا على/شركة
التقدم التكنولوجي (اثلث اقل االسعار) مببلغ امجايل
قدره ( 37.505/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم 2016/2015-309
توريــد أجهــزة وملحقاهتــا ألقســام األطفــال واألطفــال
اخل ـ ــدج مبستش ـ ــفى ال ـ ــوالدة من/ش ـ ــركة التوري ـ ــدات
واخل ـ ـ ـ ــدم ات التكنولوجي ـ ـ ـ ــة للتج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة العامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واملقــاوالت (أقــل األسع ـ ـ ــار) مببلــغ امجــايل قــدره (-
 37.350/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم 2016-2015/266
توريد اجهزة ,HEAD CAMERA
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186
24

2016/20
2016-02-29

25

ل م م2016/14/
2016-02-29

26

2016/13
2016-02-29

MONITOR , CAMERA PROCESSOR

واجهـ ــزة اخـ ــرى وملحقاهتـ ــا جمللـ ــس اقسـ ــام ام ـ ـراض
النس ــاء وال ــوالدة يف مستش ــفى اجلهـ ـراء على/ش ــركة
تقـ ــدم اخللـ ــيج التجاريـ ــة (اثين اقـ ــل االسـ ــعار) مببلـ ــغ
امجايل قدره ( 28.875/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقم 2016/2015-137
توريد أجهزة وملحقاهتا ألقسام الباطنية مبستشفى
الصباح من/شركة التقدم التكنولوجي (عرض وحيد)
مببلغ امجايل قدره ( 24.900/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طل ــب ترس ــية املمارس ــة رق ــم 2016/2015-44
توريـ ـ ــد  JAW SMALLو INSTRUMENT
وأجهـ ــزة اخـ ــرى وملحقاهتـ ــا جمللـ ــس اقسـ ــام األنـ ــف
واإلذن واحلنجــرة مبستشــفى زيــن مــن /شــركة صــفوان
للتجــارة واملقــاوالت (اثلــث اقــل األســعار) مببلــغ إمجــايل
قدره ( 24.620/-د.ك) كعد زايدة الكمية
قررت اللجنة املوافقة

طلب ترسية املمارسة رقم  2016/2015-401لتوريد
 SECTION 3 COUCHوأجهزة اخرى
وملحقاهتا إلدارة خدمات العالج الطبيعي على النحو
التايل:

 البند رقم ( )1-28على /شركة التقدمالتكنولوجي (سادس أقل األسعار) مببلغ إمجايل
قدره ( 7.795/-د.ك)
 البند رقم ( )2-28على /شركة طارق العوضيوشركاه (ساكع اقل االسعار) مببلغ
إمجايل قدره ( 15.625/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم 2015/2014-691
توري ــد أدوات واالت طبي ــة ألقس ــام االن ــف واالذن
واحلنجــرة مبستشــفى العــدان مــن  /شــركة كيمــدكس
للتجارة العامة (أقل األسعار) مببلـغ امجـايل قـدره (-
 21.623/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب التعاقد املباشر مع  /شركة ( ATCوكيل
حملي) إلصالح جهاز - MRI SYSTEM
COLD HEAD DOUBLE STAGE

مببلغ امجايل قدره ( 21.000/-د.ك)
قررت اللجنة عدم املوافقة وتدمج الطلبات الـواردة
ككتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهبم رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  17و 20و  23كتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ
2016/2/28

27

28

29

2016/506$
2016-02-29

2016/4
2016-02-29

2016/1
2016-02-29

30

2016/153
2016-02-29

31

و م ط152/
2016-02-29

طلــب ترســية املمارســة رقــم 2016/2015-163
توريـ ــد قطـ ــع غيـ ــار جلهـ ــاز INSTRUMENT
 WASHERإلدارة اهلندسة الطبيـة  -قسـم قطـع
الغيــار علــى  /شــركة ت ـراي ألفــا (عــرض وحيــد) مببلــغ
امجايل قدره ( 17.792/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم 2016/2015-959
توريـ ــد أجهـ ــزة وملحقاهتـ ــا ألقسـ ــام ام ـ ـراض النسـ ــاء
والـ ـ ــوالدة مبستشـ ـ ــفى الفروانيـ ـ ــة على/شـ ـ ــركة وركـ ـ ــة
للتجهيزات الطبية (اتسع اقل األسعار) مببلـغ امجـايل
قدره ( 9.980/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم 2016/2015-817
توريد أجهزة وملحقاهتا ألقسام اجلراحـة الت صصـية
مــن مستشــفى اكــن ســينا على/شــركة الــدائرة املركزيــة
(اثين أقـل األسـعار) مببلــغ امجـايل قــدره (9.500/-
د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طل ـ ــب ترس ـ ــية املمارس ـ ــة رق ـ ــم  933توري ـ ــد قط ـ ــع غي ـ ــار
 MONITORإلدارة اهلندس ـ ــة الطبي ـ ــة  -قس ـ ــم قط ـ ــع
الغي ــار من/ش ــركة هبم ــن للتج ــارة العام ــة واملق ــاوالت (أق ــل
األسعار) مببلغ امجايل قدره ( 7.808/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب شراء البند رقـم ( )4عـدة اجهـزة و ملحقاهتـا جمللـس
اقس ـ ــام اجلراح ـ ــة العام ـ ــة والت صص ـ ــية مبرك ـ ــز الب ـ ــاكطني
للتجميـ ــل واحلـ ــروق من/شـ ــركة السـ ــاير الطبيـ ــة(اثين اقـ ــل
األسعار) مببلغ امجايل قدره ( 6.600/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2016/2015-934توريــد
قط ـ ـ ـ ــع غيـ ـ ـ ـ ــار جلهـ ـ ـ ـ ــاز OPERATION TABLE
حلاج ــة الورش ــة املركزي ــة ادارة اهلندس ــة الطبي ــة على/ش ــركة
هيلث كـري دينـامكس للتجـارة العامـة (عـرض وحيـد) مببلـغ
امجايل قدره ( 5.706/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب الغاء شراء البند رقم ( )1-126مسـتهلكات
تست دم كعمليات املسالك البولية حلاجة مستشـفى
الصـ ــباح  -جراحـ ــة املسـ ــالك البوليـ ــة وذلـ ــك لعـ ــدم
احلاجة يف الوقت احلايل
قررت اللجنة املوافقة
طلب اإلحاطة والعلم أبن الشركة املصنعة للبنـد رقـم
( )1-70ش ـراء مــواد اســتهالكية متنوعــة لعمليــات
القس ــطرة ملستش ــفى الع ــدان ملرك ــز ال ــدكوس للقل ــب
من /شركة جنمة كرقان للتجارة العامة واملقاوالت هي
JUDE

ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس

MEDICAL ST.
OSYPKA/ST.JUDE

MEDICAL

األمانة العامة جمللس الوزراء
2171
1
2016-02-28

احيطت علما

طلب طـرح املمارسـة رقـم ( )116الـربانمج التـدرييب
ملـ ــوظفي الدولـ ــة يف جمـ ــال نظـ ــم وتقنيـ ــة املعلومـ ــات
للجهـاز املركــزي لتكنولوجيـا املعلومــات للسـنة املاليــة
 2016/2015ملدة سنتني اعتبارا من اتريخ توقيع
العقد كني الشركات املت صصة
قاكلة للتجزئةقررت اللجنة املوافقة

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
2

2768
2016-03-15

3

2497
2016-03-08

4

2460
2016-03-07

5

2453
2016-03-07

6

2716
2016-03-14

وزارة اإلعالم
153
1
2016-03-01

2

156
2016-03-06

3

155
2016-03-06

كيت الزكاة
998
1
2016-03-06

طلـب التعاقــد مـع /قرطاســية السـامر (اقــل االســعار)
لتوري ـ ـ ــد قرطاس ـ ـ ــية لألمان ـ ـ ــة مببل ـ ـ ــغ امج ـ ـ ــايل ق ـ ـ ــدره
(6.067/150د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ـ ــب التعاقـ ـ ــد مع/شـ ـ ــركة ك ـ ـ ـرميري تكنولـ ـ ــوجي (أقـ ـ ــل
األســعار) إلعــداد وجتهيــز وتنظــيم االحتفاليــات لألعيــاد
الوطنيــة للجهــات التاكعــة لألمانــة العامــة جمللــس الــوزراء
أثن ـ ــاء احتفـ ـ ــاالت الكويـ ـ ــت كرف ـ ــع العلـ ـ ــم يف األعيـ ـ ــاد
واملناس ـ ــبات الوطني ـ ــة لش ـ ــهري ين ـ ــاير وفرباي ـ ــر 2016
مببلغ إمجايل قدره ( 8.580/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ـ ــب ش ـ ـ ـراء ت ـ ـ ـراخيص كرجميـ ـ ــات مايكروسـ ـ ــوفت
االض ــافية وخ ــدمات ال ــدعم الف ــين ملش ــروع ميكن ــة
نظـ ــام ادارة امـ ــن املعلومـ ــات لألمانـ ــة للسـ ــنة املاليـ ــة
 2016 -2015مبوجب العقـد اجلمـاعي رقـم (ج
م  )122امل ـ ــربم مـ ـ ـع اجله ـ ــاز املرك ـ ــزي لتكنولوجي ـ ــا
املعلومــات مــن /شــركة ايــبال الستشــارات الكمبيــوتر
مببلغ إمجايل قدره ( 71.010/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طل ــب ترس ــية املمارس ــة رق ــم  107توري ــد وتركي ــب
وهتيئــة وتشــغيل اجهــزة خادمــة وملحقاهتــا ومعــدات
للشـ ـ ــبكة لألمانـ ـ ــة للسـ ـ ــنة املاليـ ـ ــة 2016/2015
على/شــركة زاك سلوش ــنز ألنظم ــة الكمبي ــوتر (أق ــل
األسعار) مببلغ إمجايل قدره ( 63.981/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقم 2016-2015/108
توريد وتركيب وتشغيل أجهزة البنية التحتية لشبكة
جهاز متاكعه األداء احلكومي على/الشركة الكويتية
الرقمية للحاسبات (اثين أقل االسعار) مببلغ إمجايل
قدره(31.735/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب شراء الربانمج التلفزيوين الواثئقي "أول
الغيث" من/شركة  M5لعرضه على شاشة تلفزيون
الكويت مببلغ إمجايل قدره ( 60.000/-د.ك)
قررت اللجنة أبغلبية أعضائها املوافقة
طلـ ـ ــب ترسـ ـ ــية املمارسـ ـ ــة رقـ ـ ــم وأ-2015/473/
 2016توريد ملحقـات للكـامريات احملمولـة للـوزارة
على/ش ــركة مس ــار اجلزي ــرة للتج ــارة العام ــة (ع ــرض
وحيد) مببلغ امجايل قدره ( 14.137/819د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقم و أ-2015/448/
 2016توريد وتركيب وفحص وضمان ألجهزة
ومعدات إانرة ألكراج اإلرسال يف احملطات اخلارجية
(املطالع و اجلليعة) على /شركة ترست االهلية
الت صصية للمقاوالت العامة للمباين (اقل االسعار)
مببلغ امجايل قدره ( 13.750/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طل ـ ـ ــب التعاقـ ـ ـ ــد املباشـ ـ ـ ــر رقـ ـ ـ ــم ب ز  /ت م 4 /
2016/مع /شركة الراي العاملية للدعايـة واالعـالن
(وكي ــل حص ــري) لب ــث اع ــالانت كي ــت الزك ــاة عل ــى
تلفزي ــون الـ ـراي خ ــالل ش ــهر رمض ــان الق ــادم مببل ــغ
امجايل قدره ( 25.000/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
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187

1000
2016-03-06

طلب ترسية املمارسة رقم ب ز 2015/78
على/شركة كيت اخلربات الستشارات الكمبيوتر
(عرض وحيد) للقيام أبعمال فين يف كناء وتطوير
االنظمة التطبيقية على كواكه كيت الزكاة االلكرتونية
مببلغ امجايل قدره ( 14.400/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب التعاقد املباشر رقم ب ز /ت م2016/5/
مع /شركة الراي العاملية للدعاية واالعالن (وكيل
حصري) نشر لوحات اعالنيه على ابصات شركة
النقل العام وسييت ابص خالل شهر رمضان عدد
مببلغ امجايل قدره ( 9.400/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة

2

4

1055
2016-03-08

5

1128
2016-03-14

طلب التعاقد املباشر رقم ب ز  /ت م / 6 /
 2016مع/وزارة االعالم  -تلفزيون دولة الكويت
وذلك لنشر اعالانت للبيت عدد  103اعالن
خالل الفرتة من  2016/3/30-15مببلغ امجايل
قدرة (9.525/-د.ك)
قررت اللجنة جيل البت ابلقرار الجتماع قادم
طلب ترسية املمارسة رقم ب ز 2015/49
مشروع توسعة الشبكة على/شركة زاك سلوشنز
ألنظمة الكمبيوتر (أقل األسعار) مببلغ إمجايل قدره
( 40.700/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة

3

999
2016-03-06

وزارة اخلارجية
3108
1
2016-03-09

طلب التعاقد املباشر مع /شركة يوانيتد إنرتيورز
للقيام أبعمال ترميم وإعادة هيل مكتب معايل
النائب األول لرئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية
للسنة املالية  2016/2015مببلغ إمجايل قدره
( 47.707/-د.ك)
قررت اللجنة أبغلبية أعضائها املوافقة

معهد الكويت لألحباث العلمية
طلب ترسية املمارسة رقم M--58
464
1
الفصل
جهاز
توريد
2015/2016 2016-03-07
الكروماتوغرايف ابست دام السوائل على /شركة أي
يت يب ميديكال (اثلث أقل األسعار) مببلغ امجايل
قدره ( 22.000 /-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب التعاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املباش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم -OD-51
503
2
 2016/2015 2016-03-10مع /شـركة فـوكس ميـداي إلدارة وتنظـيم
املعــارض واملــؤمترات لتــوفري األجهــزة الســمعية والبص ـرية
واملرئي ــة لفعالي ــات م ــؤمتر الطاق ــات املتج ــددة الس ــادس
لــدول شــرق األوســط ومشــال افريقيــا الــذي ســوف يقــام
خ ــالل الف ــرتة م ــن 2016/4/6-4مببل ــغ امج ــايل ق ــدره
( 20.000/-د.ك)
قررت اللجنة أبغلبية أعضائها املوافقة
وزارة األشغال العامة
طلب ترسية املمارسة رقم ام م-2015/15/2/
697
1
 2016 2016-03-06صيانة التكييف املركزي يف مباين الوزارة
ابملناطق اخلارجية على/شركة أكناء عيسى عبدهللا
عبدالعزيز العثمان (أقل األسعار) مببلغ إمجايل قدره
( 34.578/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
وزارة العدل
3905
1
2016-03-16

اإلدارة العامة للطريان املدين
2882
1
2016-03-03

2

2876
2016-03-03

كنك االئتمان الكوييت
7836
1
2016-03-02

طلب التعاقد املباشر مع/شركة البلد األمني لألاثث
واملفروشات والديكور لتصنيع وتوريد طاوالت
مداولة وكاونرتات خشبية ملباين حماكم األسرة مببلغ
إمجايل قدره ( 33.010/-د.ك)
قررت اللجنة أبغلبية أعضائها املوافقة
طلــب التعاقــد املباشــر رقــم ()2016/2015-34
مع /شركة SLC GEOMATIC
 SOLUTIONSمش ـ ـ ـ ـ ــروع نظ ـ ـ ـ ـ ــام البي ـ ـ ـ ـ ــاانت
اإللكرتونية للتضاريس والعوائق  ETODملدة
سنة للمنطقة الثانية ( )AREA2يف مطار الكويـت
مببلغ امجايل قدره (20.569/415
د.ك) وذلك لألسباب املذكورة ككتاب االدارة.
قررت اللجنة املوافقة
طلب التعاقد املباشر رقم 2016/2015-31
مع /مؤسسة نوري الصناعية(ممثل وحيد لشركة كرتا
للصناعات اهلندسية) صيانة مولدات التربيد كدون
قطع غيار ماركة كرتا يف البواكتني ( )B&Aوكرج
التحكم ابإلدارة ملدة سنتني مببلغ امجايل قدره (-
 11.000/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة

طلـ ـ ــب طـ ـ ــرح املمارسـ ـ ــة رقـ ـ ــم 2017-2016/8
ص ـ ــيانة خـ ـ ـزائن كهرابئي ـ ــة حلف ـ ــظ امللف ـ ــات "مارك ـ ــة
كـ ــاردكس"كني الشـ ــركات املت صصـ ــة ملـ ــدة ثـ ــالث
سنوات
قررت اللجنة املوافقة ويعلن عنها ابجلريدة الرمسية
"الكويت اليوم"
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
طلب شراء مواد قرطاسيه عن طريق دليل الشراء
2909
1
 2016-03-06اجلماعي مببلغ امجايل قدره ( 20.000/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
(اعيد حبث) طلب طرح املمارسة رقم -199
1893
2
 2016/2015 2016-02-11استئجار عمال مناولة لتحميل
وتنزيل السجاد وتركيب السواتر اخلاصة مبصليات
عيدي الفطر واالضحى لعام 1437هـ
قررت اللجنة أبغلبية أعضائها املوافقة

وزارة الرتكية
2172
1
2016-03-03

طلب ترسية املمارسة رقم م م -2015/108/
 2016توريد ونقل وتركيب وتشغيل وصيانة جهاز
عرض لوحات الكرتونية على /شركة إدلراألهلية
للتجارة العامة واملقاوالت (اثين أقل األسعار) مببلغ
امجايل قدره ( 16.720/-د.ك)

اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب
طلـ ـ ـ ـ ـ ــب التعاقـ ـ ـ ـ ـ ــد املباشـ ـ ـ ـ ـ ــر رقـ ـ ـ ـ ـ ــم م و ث ف أ
2198
1
 2016-2015/71 2016-03-06مـ ـ ـ ــع /شـ ـ ـ ــركة روايل ميـ ـ ـ ــداي
للتجارة العامة للقيام أبعمال تغطية اعالميـة ملعـرض
منسوجات العامل االسالمي مببلغ امجايل
قدره ( 15.000 /-د.ك)
قررت اللجنة أبغلبية أعضائها املوافقة

188
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اإلدارة املركزية لإلحصاء
397
1
2016-02-28

طلب شراء أجهزة حاسب آيل وطاكعات وملحقاهتا
عن طريق دليل الشراء اجلماعي مببلغ إمجايل قدره
( 13.323/850د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العركية
طلــب التعاقــد املباشــر رقــم ( )2016/14مع/موقــع
340
1
 2016-02-23الي ــوم الس ــاكع االلك ــرتوين يف مجهوري ــة مص ــر العركي ــة
مببلغ إمجايل قدره ( 12.750/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
اهليئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات
طلب التعاقد مع /مؤسسة زينة (اقل االسعار)
246
1
 2016-03-13لتوريد اجهزة مسعية و مرئية واجهزة اتصال للهيئة
العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات للسنة
املالية()2016/2015مببلغ امجايل قدره
(11.700/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
الراسة العامة للحرس الوطين
طلب التعاقد املباشر مع/شركة اكيال الستشارات
1709
1
 2016-03-13الكمبيوتر لشراء تراخيص مايكروسوفت مببلغ
امجايل قدره (7.844/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
ادارة الفتوى والتشريع
طلب التعاقد املباشر مع  /جمموعة اجلزيرة العاملية
607
1
 2016-03-10لإللكرتونيات لشراء عدد  41جهاز ماسح ضوئي
من نوع SCANNER HEAVY DUTY
WITH ADF A4

كلدية الكويت
5463
1
2016-03-06

 FLATBEDمن دليل الشراء اجلماعي مببلغ
امجايل قدره (7.434/653د.ك)
قررت اللجنة املوافقة

طل ـ ـ ـ ـ ـ ــب اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدراج ع ـ ـ ـ ـ ـ ــروض اس ـ ـ ـ ـ ـ ــعار رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم
 2016/2015/4شـ ـ ـراء ع ـ ــدد ( )2آل ـ ــة تص ـ ــوير
مس ــتندات ذات مواص ــفات عالي ــة( HEAVY
 )DUTYلألمانة العامة للمجلس البلدي
قررت اللجنة أبغلبية أعضائها املوافقة
األمانة العامة للمجلس األعلى للت طيط والتنمية
طلب استدراج عروض أسعار رقم 2016-2015/2
1508
1
 2016-03-13توريد وتركيب وفك قواطع مرتفعة ومن فضة لكل من
الطاكق األول واألرضي مببىن األمانة
قررت اللجنة املوافقة
وزارة الدفاع
 27241140107 1طلب استدراج عروض اسعار لصيانة واصالح
 2016-03-01املاكينات العائدة مراقبة مطبعة هندسة املنشآت غري
شامل قطع الغيار ملدة  3سنوات
قررت اللجنة جيل البت ابلقرار حلني استكمال
املستندات املطلوكة
وزارة التجارة والصناعة
طلب شراء تراخيص مايكروسوفت االضافية ابألمر
3975
1
 2016-03-08املباشر (عقد فرعي) من /شركة ايبال الستشارات
الكمبيوتر مببلغ امجايل قدره ( 48.654/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون

االجتماع رقم ( ) 2016/22
املنعقد صباح يوم(االثنني)

 -12مجــادى اآلخــرة  1437 -ه ـ  -املوافــق  2016-03-21م
عقــدت جلنــة املناقصــات املركزيــة جلســاهتا رقــم ()2016/22لســاعة
التاس ـ ــعة م ـ ــن ص ـ ــباح يوم(االثنني)املواف ـ ــق  2016-03-21كقاع ـ ــة
االجتماع مبقر اللجنة
و قد حضر االجتماع السادة :
د .حممد سعد الن يالن
1
هيفاء عبدالعزيز املضف
2
عبداحملسن مزيد الصانع
3
 4هيفاء عبدالرزاق يوسف اخلميس
حممد عبد احملسن الصايغ
5
صبيحة عبد امللك الصاحل
6
د .فالح سعد الطامي
7
املستشار/فيصل سعيد الغريب
8

وقد حضر جانبا من االجتماع السادة:
صفاء عبد الكرمي الصفار
خالد خليل العركيد

انئب رئيس اللجنة
عضو/ممثل اجمللس األعلى للت طيط والتنمية اإلدارية
عضو  /ممثل وزارة املالية
عضو  /ممثل ادارة الفتوى والتشريع
عضوا
عضوا
عضوا
أمني السر

عضو /ممثل وزارة النفط
ممثل  /شركة نفط الكويت

وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع الساده :
حممد عبد احملسن احلمد
أمحد خالد الكليب

عضو
رئيس اللجنة

قـد استعرضـت اللجنـة املواضـيع املدرجـة علـى جـدول األعمـال واختـذت كشـأهنا القـرارات
املناسبة.
فض العطاءات
الشركات البرتولية
شركة نفط الكويت
م
1

رقم املناقصة
RFP-2031626

الوزارات و االدارات احلكومية
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
أ ف2016/2015/10/
1

2

أ ف 2016/2015/11 /

3

أ ف2016/2015/16/

4

أ ف2016/2015/17/

5

ا ف 2016/2015/19

موضوع املناقصة
تقـ ــدمي خـ ــدمات دعـ ــم لتشـ ــغيل وصـ ــيانة املرافـ ــق
البحرية التاكعة لشركة نفط الكويت
AND
OPERATION
MAINTENCE SUPPORT
SERVICES FOR KOC
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة

أعم ـ ــال الص ـ ــيانة اجلذري ـ ــة والدوري ـ ــة و البس ـ ــيطة
للمساجد مبواقع خمتلفة كـوزارة االوقـاف والشـئون
االسالمي (حمافظة العاصمة )
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
اعم ـ ــال الصـ ـ ــيانة اجلذريـ ـ ــة والدوريـ ـ ــة والبسـ ـ ــيطة
للمساجد مبواقع خمتلفة كـوزارة االوقـاف والشـئون
االسالمية ( حمافظة اجلهراء )
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
أعم ـ ــال الصـ ـ ــيانة اجلذريـ ـ ــة والدوريـ ـ ــة والبسـ ـ ــيطة
للمساجد مبواقع خمتلفة كـوزارة االوقـاف والشـئون
االسالمي (حمافظة االمحدي  -املنطقة االوىل )
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
اعم ـ ــال الصـ ـ ــيانة اجلذريـ ـ ــة والدوريـ ـ ــة والبسـ ـ ــيطة
للمساجد مبواقع خمتلفة كـوزارة االوقـاف والشـئون
االسالمية ( حمافظة االمحدي-املنطقة الثانية)
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
اعم ـ ــال الصـ ـ ــيانة اجلذريـ ـ ــة والدوريـ ـ ــة والبسـ ـ ــيطة
للمسـاجد مبواقـع خمتلفــة كـوزارة االوقـاف والشــؤن
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6

7

أ ف2016/2015/18/

أف2016/2015/6

معهد الكويت لألحباث العلمية
2016-2015-7
1
وزارة الرتكية
م ع 2016/2015/22 /
1

اهليئة العامة لالستثمار
ت م 2018/2016/35 -
1

االسالمية ( حمافظة الفروانية  -املنطقة الثانية)
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
اعم ـ ــال الصـ ـ ــيانة اجلذريـ ـ ــة والدوريـ ـ ــة والبسـ ـ ــيطة
للمس ـ ـ ــاجد مبواق ـ ـ ــع خمتلفـ ـ ـ ــة ك ـ ـ ــوزارة االوقـ ـ ـ ــاف
والش ـ ـ ـ ــئون االس ـ ـ ـ ــالمية ( حمافظ ـ ـ ـ ــة الفرواني ـ ـ ـ ــة-
املنطقة االوىل)
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
هـ ــدم واعـ ــادة انشـ ــاء واجنـ ــاز وصـ ــيانة مسـ ــجد /
خبـ ــاب كـ ــن االرت مبنطقـ ــة الفحيحيـ ــل  -قطعـ ــة
()4
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
نظام ادارة معلومات امل تربات
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
تنفيـ ــذ اعمـ ــال اصـ ــالح و صـ ــيانة اجهـ ــزة انظمـ ــة
اوراك ـ ـ ـ ـ ـ ــل لقواع ـ ـ ـ ـ ـ ــد البي ـ ـ ـ ـ ـ ــاانت و ملحقاهت ـ ـ ـ ـ ـ ــا
( EXADATA ORACLEعُ)
وجتديــد ت ـراخيص ال ـربامج امللحقــة هبــا مــع تقــدمي
الدعم الفين واالستشاري
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
اجنـاز مشــروع صــيانة اجهــزة الكمبيــوتر وملحقاهتــا
وتوفري فنيني مقيمني يف اهليئة العامة لالستثمار
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة

جامعة الكويت
 (2016/2015/122ع ع) صيانة خوادم سريفر مع خدمة ملدة عـامني-كليـة
1
الرتكية  -للجنة تقييم اجهزة وانظمـة احلاسـب ايل
 جامعة الكويتفتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
القطاع النفطى  -طرح التأهيل  -طرح املناقصات
الشركات البرتولية
شركة نفط الكويت
م
1

رقم الكتاب واترخيه
2016/647$
2016-03-17

2

2016/582$
2016-03-08

الوزارات واالدارات احلكومية
وزارة األشغال العامة
رقم الكتاب واترخيه
م
745
1
2016-03-09

املوضوع
طلـ ـ ــب متديـ ـ ــد موع ـ ـ ــد اقفـ ـ ــال املناقصـ ـ ــة رق ـ ـ ــم RFP-
 2031626تقدمي خدمات دعم لتشغيل و صيانة املرافـق
البحريـ ـ ـ ــة التاكعـ ـ ـ ــة لشـ ـ ـ ــركة نفـ ـ ـ ــط الكويـ ـ ـ ــت ليصـ ـ ـ ــبح يف
 2016/4/3كدال من 2016/3/20
حيفظ
طل ـ ـ ـ ــب ط ـ ـ ـ ــرح املناقص ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ــم RFQ-2038406
توري ـ ــد مع ـ ــدات ح ـ ــامالت كط ـ ــاانت احلف ـ ــر م ـ ــع ملحقاهت ـ ــا
للحفر العميق
LINER HANGER EQUIPMENT
&ACCESSORIES
FOR DEEP
DRILLING WELLS
 قاكلة للتجزئة على اساس ( )10جمموعات مفتوحة علـىاملورديني احملليني
 على ان تكون املواد املطلوكة من صنع احـدى الشـركاتاملصنعة و املعتمدة لدى شركة نفط الكويت
و املدرجة امسائها كواثئق املناقصة
قررت اللجنة املوافقة
توصيات اجلهات احلكومية

املوضوع
طلب االفادة خبصوص مالحظات ديوان احملاسبة للمناقصـة
رقــم هـ ـ ط  223 /انشــاء واجنــاز وصــيانة الــدائري ()6.5
الس ـ ـ ـريع املرسـ ـ ــاة علـ ـ ــي  /خالـ ـ ــد علـ ـ ــي اخلـ ـ ــريف واخوانـ ـ ــة
للمقاوالت االنشائية مببلغ امجايل قدرة
(97.000000/-د.ك)

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون

الراسة العامة للحرس الوطىن
430
1
2015-01-20

2

431
2016-01-20

جامعة الكويت
2454
1
2016-03-08

كمــا اطلعــت اللجنــة علــى كتــاب الــوزارة رقــم  828كتــاريخ
2016/3/16
مازالــت اللجنــة عنــد قرارهــا الســاكق الصــادر ابجتمــاع رقــم
 2015/87املنعقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يف  2015/11/18املتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن
املوافقة أبغلبية أعضاء اللجنة على ترسـية املناقصـة اسـتنادا
حلكم املادة ( )22من قانون املناقصات العامة
( أعيـ ـ ـ ـ ـ ــد حبـ ـ ـ ـ ـ ــث) طلـ ـ ـ ـ ـ ــب ترسـ ـ ـ ـ ـ ــية املناقصـ ـ ـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ـ ـ ــم
 2015/2014/3انشـ ــاء واجنـ ــاز مبـ ــىن هنـ ــاغر االليـ ــات
مبعسـ ـ ــكر كاظمـ ـ ــة علـ ـ ــى  /شـ ـ ــركة وثـ ـ ــرة للتجـ ـ ــارة العامـ ـ ــة
واملق ـ ـ ـ ــاوالت (اق ـ ـ ـ ــل االس ـ ـ ـ ــعار) مببل ـ ـ ـ ــغ امج ـ ـ ـ ــايل ق ـ ـ ـ ــدره
(936.147/030د.ك) كعد احتساب اخلطأ احلسايب
* كم ــا اطلع ــت اللجن ــة عل ــى كت ــاب احل ــرس رق ــم ()823
املؤرخ كتاريخ  2016/2/3املتضمن االعتماد املايل
قررت اللجنة املوافقة
(أعيـ ـ ـ ـ ــد حبـ ـ ـ ـ ــث) طلـ ـ ـ ـ ــب ترسـ ـ ـ ـ ــية املناقصـ ـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ـ ــم -5
 2014/2013إنشـ ــاء وإجنـ ــاز وصـ ــيانة مشـ ــروع الشـ ــرطة
العسكرية مبعسكر كاظمة على  /شركة وثرة للتجـارة العامـة
واملق ـ ـ ــاوالت (اق ـ ـ ــل االس ـ ـ ــعار) مببل ـ ـ ــغ امج ـ ـ ــايل ق ـ ـ ــدره (-
822.785/د.ك) شـ ـ ـريطة االلتـ ـ ـزام ابلش ـ ــروط امل ـ ــذكورة
ككتاب الراسة
* كم ــا اطلع ــت اللجن ــة عل ــى كت ــاب احل ــرس رق ــم ()824
املؤرخ يف  2016/2/3املتضمن االعتماد املايل
قررت اللجنة املوافقة

طل ــب إع ــادة ترس ــية املناقص ــة رق ــم 2016-2015/43
س ـ ــاكقا  2015/2014/45اعم ـ ــال الت ـ ــدعيم االنش ـ ــائي
واعــادة هيــل ملبــاين كليــة العمــارة ابلعديليــة (- )AD-7
الدارة االنش ــاءات والص ــيانة ابجلامع ــة عل ــى /ش ــركة مجك ــو
للتجارة العامة واملقـاوالت (اثين أقـل االسـعار) مببلـغ إمجـايل
قـ ــدره ( 1.377.331/450د.ك) وذل ـ ــك كع ـ ــد ش ـ ــطب
(أقــل االســعار) شــركة /االعمــار اهلندســية ملقــاوالت الطــرق
واملب ــاين م ــن س ــجالت جلن ــة املناقص ــات املركزي ــة مل ــدة ()3
سنوات
قررت اللجنة التايل:
أوال :إلغـ ـ ـ ــاء قرارهـ ـ ـ ــا السـ ـ ـ ــاكق الصـ ـ ـ ــادر ابجتمـ ـ ـ ــاع رقـ ـ ـ ــم
( )2015/33املنعقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يف  2015/4/22املتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن
املوافق ـ ــة عل ـ ــى الرتس ـ ــية عل ـ ــى /ش ـ ــركة اإلعم ـ ــار اهلندس ـ ــية
ملقاوالت الطرق واملباين
اثني ــا :املوافق ــة عل ــى ترس ــية املناقص ــة عل ــى /ش ــركة مجك ــو
للتجارة العامة واملقاوالت
طل ــب ترس ــية املناقص ــة رق ــم  2017/2016/22اعم ــال
2450
2
التمديــدات الصــحية اخلاصــة ككليــة طــب االســنان ابجلاكريــة
2016-03-08
 ادارة االنش ـ ـ ــاءات والص ـ ـ ــيانة ابجلامع ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى /ش ـ ـ ــركةميجاتك للمقاوالت الكهرابئية (عـرض وحيـد) مببلـغ إمجـايل
قدره ( 69.389/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية
طلب ترسية املناقصـة رقـم ه ـ ز  /م م 2015/2014/6/
4006
1
تــوفري عمالــة مت صصــة الدارة وتشــغيل و صــيانة امل ــازن
2016-03-08
الرئيسية للهيئة علـى /شـركة تنظيفكـو (اقـل االسـعار) مببلـغ
امج ـ ـ ـ ـ ــايل ق ـ ـ ـ ـ ــدره ( 1.193.124/800د.ك) شـ ـ ـ ـ ـ ـريطة
اس ــتدعاء الش ــركة لعم ــل موازن ــة اس ــعار جل ــداول الكمي ــات
واالسعار وجداول حتليل االسعار يف حـدود السـعر االمجـايل
للعطاء
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املناقصة رقم هـ ز  /م م 2016/2015/1 /
4005
2
صـ ــيانة املشـ ــاتل الزراعيـ ــة علـ ــى /شـ ــركة مكتـ ــب اهلـ ــاجري
2016-03-08
للتجارة (أقل األسعار) مببلغ إمجـايل قـدره (130.605/-
د.ك) شـ ـريطة اس ــتدعاء الش ــركة لعم ــل موازن ــة اس ــعار ك ــني
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وزارة الرتكية
2362
1
2016-03-09

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
3584
1
2016-03-17

القيمــة االمجاليــة ألعمــال االجنــاز يف حــدود الســعر االمجــايل
للعطاء.
قررت اللجنة املوافقة
طل ـ ــب ترس ـ ــية املناقص ـ ــة رقـ ـ ــم م ع2016/2015/20/
اس ــتئجار س ــيارات ه ــاف ل ــوري م ــع س ــائقني عل ــى  /ش ــركة
أوتوماك للسيارات (اثلـث أقـل األسـعار) مببلـغ إمجـايل قـدره
( 299.880/-د.ك)
قــررت اللجنــة جيــل البــت ابلق ـرار وتوجيــه دعــوه حلضــور
ممثـ ــل ع ـ ــن ال ـ ــوزارة م ـ ــع أقـ ــل األس ـ ــعار ش ـ ــركة ك ـ ــي اس أم
انرتانشـوانل للتجــارة العامـة واملقــاوالت و اثين اقـل االســعار
شركة الطموح االهلية للتجارة العامة و املقاوالت
طل ـ ـ ـ ـ ـ ــب متدي ـ ـ ـ ـ ـ ــد موع ـ ـ ـ ـ ـ ــد إقف ـ ـ ـ ـ ـ ــال املناقص ـ ـ ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم
اف 2015/2014/43/انش ــاء واجن ــاز و ص ــيانة قس ــائم
لالئمــة و املــؤذنني مبنطقــة الســرة قطعــة  5قســيمة (-153
)158
قررت اللجنة املوافقة ملدة اسبوعني

وزارة الشئون االجتماعية والعمل
طل ـ ـ ــب متدي ـ ـ ــد موعـ ـ ـ ــد إقف ـ ـ ــال املناقص ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ــم و ش ج
8744
1
ع 2016/2015/9/اعم ــال الص ــيانة الدوري ــة لألعم ــال
2016-03-17
الكهرابئية و اجلهد املـن فض لكافـة منشـآت قطـاع الرعايـة
االجتماعية ملدة اسبوعني
قررت اللجنة املوافقة
اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
طل ـ ــب متدي ـ ــد موع ـ ــد إقف ـ ــال املناقص ـ ــة رق ـ ــم ه ـ ـ ـ ع /ش أ
2991
1
م(2014/2013/8/ع) تنفيذ توسعة معهد الكهرابء
2016-03-15
و املاء  -الشويخ
قررت اللجنة املوافقة ملدة اسبوعني
معهد الكويت لألحباث العلمية
طلـ ــب إلغـ ــاء املناقصـ ــة رقـ ــم  2015/2014-11تـ ــوفري
481
1
ســكن ضــيوف املعهــد فنــادق  5جنــوم ملــدة ســنتني املرســاة
2016-03-09
علــى  /فنــدق ســفري وريزيــدنس الكويــت مببلــغ إمجــايل قــدره
( 69/-د.ك) للغرفة ابلليلة الواحدة
اطلعت اللجنة على كتاب املعهـد رقـم ( )216املـؤرخ يف2016/2/1
قررت اللجنة املوافقة
ديوان اخلدمة املدنية
إف ـ ــادة ال ـ ــديوان أبن ال ي ـ ــرى م ـ ــانع م ـ ــن تق ـ ــدمي منتج ـ ــات
19839
1
كديلـ ـ ــة مـ ـ ــن شـ ـ ــركة اخل ـ ـ ـرايف للحاسـ ـ ــبات اآلليـ ـ ــة ش ـ ـ ـريطة
2016-03-16
االلتـ ـ ـ ـ ـزام كش ـ ـ ـ ــروط احل ـ ـ ـ ــد األدال للمواص ـ ـ ـ ــفات الفني ـ ـ ـ ــة
للنظـ ـ ــام املطلـ ـ ــوب للمناقصـ ـ ــة رقـ ـ ــم 2016/2015 -7
تطوير وحدة الت زين املركزية
قررت اللجنة عدم املوافقة حيث مت إحالة العطاءات للديوان

اجلهات احلكومية  -الرسائل الواردة والتظلمات

الوزارات واالدارات احلكومية
وزارة األشغال العامة
رقم الكتاب واترخيه
م
2016/616$
1
2016-03-14

اس ــم الشركة
مؤسسة سوليداير
للتجارة العامة
واملقاوالت

املوضوع
طل ـ ـ ــب الش ـ ـ ــركة وك ـ ـ ــالء الس ـ ـ ــادة /
 Strabag AGش ـ ـراء واثئـ ــق
لتأهي ـ ــل مق ـ ــاولني ع ـ ــامليني ملش ـ ــروع
إنشــاء وإجنــاز و ثي ــث وصــيانة مب ــىن
جممع الوزارات-حمافظة اجلهراء
ق ــررت اللجن ــة املوافق ــة عل ــى ش ـ ـراء
واثئق التأهيل وحيال للوزارة لإلطـالع
واإلفادة وموافـاة اللجنـة ابلـرد خـالل
أسبوع من اترخيه

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
مؤسسة أكراج دكيس
2015/2479$
1
للتجارة العامة
2015-10-18
واملقاوالت

وزارة الداخلية
70
1
2016-03-03

وزارة الكهرابء و املاء
2016/570$
1
2016-03-08

شركة الدانة العاملية
للتجارة العامة
واملقاوالت ذ م م

شركة كيميكويت
للصناعات
الكيماوية ش م ك م

تظلــم الش ــركة مــن ترس ــية البنــد رق ــم
( )15م ـ ــن املناقص ـ ــة رق ـ ــم و ك م /
 2014/7216توريد وتسـليم مـواد
كيميائيــة ملشــروع لتناضــح العكس ــي
مبحطـ ـ ـ ــة الشـ ـ ـ ــويخ لتوليـ ـ ـ ــد القـ ـ ـ ــوى
الكهرابئيـة وتقطــري امليـاه علــى /شــركة
اس واي دان للتجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة العامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واملق ــاوالت وذل ــك مل الف ــة الش ــركة
شـ ــروط املناقصـ ــة و طلـ ــب اسـ ــتبعاد
الشركة امل الفة و ترسية البنـود علـى
السـ ـ ـ ــعر ال ـ ـ ـ ــذي يليـ ـ ـ ــه و املطاكق ـ ـ ـ ــة
للشـ ـ ــروط و املواصـ ـ ــفات لالسـ ـ ــباب
املوضحة ككتاب الشركة
حيفظ
طلـ ـ ـ ـ ــب الشـ ـ ـ ـ ــركة إعـ ـ ـ ـ ــادة النظـ ـ ـ ـ ــر
ابس ـ ـ ــتبعاد عطائه ـ ـ ــا م ـ ـ ــن املناقص ـ ـ ــة
رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم و ك م /
 2016/2015/2اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبدال
عـ ـ ـ ــوازل اخلطـ ـ ـ ــوط اهلوائيـ ـ ـ ــة جهـ ـ ـ ــد
 132.300ك ف يف من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطق
متفرقة من دولة الكويت
حيفظ حيث مت عمل االجراء الالزم
اعت ــذار الش ــركة ع ــن جتدي ــد الكفال ــة
البنكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للمناقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
 2016/2015/9اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح
وحتديث الكيـبالت االرضـية للضـغط
ومتديـ ـ ـ ــد وحلـ ـ ـ ــيم كيـ ـ ـ ــبالت ضـ ـ ـ ــغط
مــن فض ملســتهلكني جــدد مبحافظــة
الفروانية
حيـ ـ ــال للـ ـ ــوزارة لالطـ ـ ــالع واالفـ ـ ــادة
وموافــاه اللجنــة ابلــرد خــالل اســبوع
من اترخيه

2

62
2016-03-09

3

712607
2016-03-07

شركة اخلرايف
انشيوانل ش م ك م

وزارة الشئون االجتماعية والعمل
شركة كياانت
2016/611$
1
املتحدة ألنظمة
2016-03-13
الكمبيوتر ش م ك م

191

(إع ــادة حب ــث) طل ــب الش ــركة إع ــادة
النظـ ـ ـ ـ ــر كرتسـ ـ ـ ـ ــية املناقصـ ـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ـ ــم
 2015/2014/1اعمـ ــال النظافـ ــة
للمبــاين التاكعــة لقطــاع شــئون القــرآن
الك ــرمي والدراس ــات االس ــالمية واي ــة
مواقع اخـرى كدولـة الكويـت و ذلـك
لألسباب املذكورة ككتاب الشركة
كمـ ــا اطلعـ ــت اللجنـ ــة علـ ــى كتـ ــاب
ال ـ ـ ــوزارة رق ـ ـ ــم  14016امل ـ ـ ــؤرخ يف
 2015/12/15املتضمن الرد
ق ــررت اللجن ــة جي ــل الب ــت ابلقـ ـرار
الجتماع قادم
طلب الشركة افادهتا عن مستجدات
املناقص ــة رق ــم 2015/2014/28
مشـ ــروع ختطـ ــيط احلـ ــوادث و تبـ ــادل
البي ــاانت ابلتقني ــات احلديث ــة ل ــالدارة
العامــة لــنظم املعلومــات  -لــزوم عــده
ادارات  -ابلــوزارة لك ـي تقــوم ابفــادة
الشركة االجنبية
حيفظ

شركة متاجر اخلليج
املتحدة للتجارة
العامة واملقاوالت ذ
مم

األحد  10رجب  1437هـ 2016/4/ 17 -م

تظلم الشركة من التعاقد املباشـر رقـم
 2017/2016/1لش ـراء ت ـراخيص
اوراكـ ــل كـ ــني الـ ــوزارة و ش ـ ــركة اوالد
جاســم ثنيــان الغــامن ابعتبارهــا الوكيــل

2

3

4

5

2016/597$
2016-03-10

2016/594$
2016-03-10

322
2016-03-07

2016/593$
2016-03-10

شركة جمموعة كشارة
للتجارة العامة
واملقاوالت ذ م م

شركة جمموعة كشارة
للتجارة العامة
واملقاوالت ذ م م

شركة العهد اجلديد
للمواد االنشائية
واملقاوالت ذ م م

شركة كيت اخلربات
الستشارات
الكمبيوتر ذ م م

احلص ـ ــري و عليـ ـ ــه تطلـ ـ ــب الشـ ـ ــركة
التايل:
اوال:افــادة الشــركة ابن كيــع ت ـراخيص
شـ ــركة اوراكـ ــل العامليـ ــة هـ ــي ليسـ ــت
صفة حصرية
اثنيا:طلــب طــرح املوضــوع عــن طريــق
مناقص ـ ــة او ممارس ـ ــة لتق ـ ــدمي افض ـ ــل
العروض
اثلثا:طلـ ــب االطـ ــالع علـ ــى مـ ــربرات
طلـ ـ ــب الرتاخـ ـ ــيص و العمـ ـ ــل علـ ـ ــى
ايق ـ ــاف هـ ـ ـذا التعاق ـ ــد لكون ـ ــه غ ـ ــري
صحيح
راكعا:اس ــتعداد الش ــركة لتوري ــد كاف ــة
الرتاخيص املطلوكة ابقل االسعار
ق ــررت اللجن ــة جي ــل الب ــت ابلقـ ـرار
وتوجي ـ ــه دع ـ ــوه حلض ـ ــور ممث ـ ــل ع ـ ــن
ال ـ ـ ــوزارة وش ـ ـ ــركة كي ـ ـ ــاانت املتح ـ ـ ــدة
ألنظمة الكمبيوتر الجتمـاع قـادم مـع
وقف اجراءات التعاقد
تظلم الشركة من التعاقد املباشـر رقـم
 2017/2016/1لش ـراء ت ـراخيص
اوراكـ ــل كـ ــني الـ ــوزارة و ش ـ ــركة اوالد
جاســم ثنيــان الغــامن ابعتبارهــا الوكيــل
احلص ـ ــري و عليـ ـ ــه تطلـ ـ ــب الشـ ـ ــركة
التايل:
اوال:افــادة الشــركة ابن كيــع ت ـراخيص
شركة اوراكل العاملية هي يست صفة
حصرية
اثنيا:طلــب طــرح املوضــوع عــن طريــق
مناقص ـ ــة او ممارس ـ ــة لتق ـ ــدمي افض ـ ــل
العروض
اثلثا:اسـ ــتعداد الشـ ــركة لتوريـ ــد كافـ ــة
الرتاخــيص املطلوكــة املطلــوب كتكلفــة
لن تتجاوز (320.000/-د.ك)
ق ــررت اللجن ــة جي ــل الب ــت ابلقـ ـرار
وتوجي ـ ــه دع ـ ــوه حلض ـ ــور ممث ـ ــل ع ـ ــن
الوزارة وشركة جمموعة كشارة للتجـارة
العامة واملقـاوالت الجتمـاع قـادم مـع
وقف اجراءات التعاقد
طلـ ـ ــب الشـ ـ ــركة تزويـ ـ ــدها أبسـ ـ ــباب
استبعادها من املناقصـة رقـم و ش ج
ع  2016/2015/4 /اعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
توريد وتركيـب وتشـغيل وصـيانة نظـام
ارشفة امللفـات واملراسـالت الكرتونيـا
لــوزارة الشــئون مــع وقــف اج ـراءات
التعاقد حلني الرد عليها
ق ــررت اللجن ــة جي ــل الب ــت ابلقـ ـرار
وتوجي ـ ــه دع ـ ــوه حلض ـ ــور ممث ـ ــل ع ـ ــن
الوزارة وشركة جمموعة كشارة للتجـارة
العامة واملقـاوالت الجتمـاع قـادم مـع
وقف اجراءات التعاقد
طلــب الشــركة إعــادة النظــر ابســتبعاد
عطائها من املناقصـة رقـم و ش ج ع
 2016/2015/8اعم ــال الص ــيانة
الدوريـ ـ ــة لالعمـ ـ ــال املدنيـ ـ ــة لكافـ ـ ــة
منشآت قطاع الرعاية االجتماعية
حيفظ
تظل ـ ـ ــم الش ـ ـ ــركة م ـ ـ ــن التعاق ـ ـ ــد املباش ـ ـ ــر
رقـ ــم2017/2016/1لش ـ ـراء ت ـ ـراخيص
اوراكــل كــني الــوزارة و شــركة اوالد جاســم
ثني ــان الغ ــامن ابعتباره ــا الوكي ــل احلص ــري

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون

تصنيف املقاولني
2016/635$
1
2016-03-16

اس ـ ــتعداد الش ـ ــركة لتنفي ـ ــذ كاف ـ ــة اعم ـ ــال
التعاقــد املطلــوب كنســبة ختفــيض ال تق ــل
عن  %15اىل  %20اقـل مـن التكلفـة
املطلوكة
ق ــررت اللجن ــة جي ــل الب ــت ابلقـ ـرار
وتوجي ـ ــه دع ـ ــوه حلض ـ ــور ممث ـ ــل ع ـ ــن
ال ـ ـ ـ ــوزارة وش ـ ـ ـ ــركة كي ـ ـ ـ ــت اخلـ ـ ـ ـ ـربات
الستشـ ـ ــارات الكمبيـ ـ ــوتر الجتم ـ ـ ــاع
قادم مع وقف اجراءات التعاقد
شركة شباب اخلليج
العاملية للتجارة
العامة واملقاوالت ذ
مم

طلب الشركة إعادة النظر كقـرار جلنـة
التصـ ـ ـ ــنيف واإلذن كرفـ ـ ـ ــع تصـ ـ ـ ــنيف
الشركة للفئـة االوىل إلعمـال (الطـرق
واجملــاري) وذلــك لإلســباب امل ــذكورة
ككتاب الشركة
قررت اللجنة أبغلبية أعضـائها عـدم
املوافقة

اجلهات احلكومية  -اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات احلكومية

الوزارات و االدارات احلكومية
اهليئة العامة للصناعة
رقم الكتاب واترخيه
م
268
1
2016-03-09

2

265
2016-03-09

وزارة الداخلية
12008
1
2016-03-08

2

11899
2016-03-03

املوضوع
طل ـ ــب التجدي ـ ــد االول لعق ـ ــد املناقص ـ ــة رق ـ ــم ه ـ ـ ـ ع ص /
 2015/2012 / 36اتج ـ ـ ــري وتوري ـ ـ ــد وص ـ ـ ــيانة اجه ـ ـ ــزة
وحاس ـ ـ ـ ــبات وطاكع ـ ـ ـ ــات وماس ـ ـ ـ ــحات ض ـ ـ ـ ــوئية وحل ـ ـ ـ ــول
وك ـ ـرامج والتـ ــدريب عليهـ ــا ابهليئـ ــة العامـ ــة للصـ ــناعة املـ ــربم
م ــع /ش ــركة يوانيت ــد نت ــوركس مل ــدة ث ــالث س ــنوات اعتب ــارا
مـ ـ ـ ــن  2016/6/3حـ ـ ـ ــىت  2019/6/2مببلـ ـ ـ ــغ امجـ ـ ـ ــايل
قـ ـ ــدره(408.678/-د.ك)وذلـ ـ ــك لألسـ ـ ــباب املوضـ ـ ــحة
ككتاب اهليئة .
قررت اللجنة جيل البت ابلقرار الجتماع قادم
طلب املوافقة علـى اسـتبدال اعمـال شـحن اخلاصـة مبعـرض
 Gulfيف املناقصـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ـ ع ص /
Food
 2017/2015/9شــحن معروضــات الشــركات املشــاركة
ىف املع ـ ــارض اخلارجي ـ ــة ال ـ ــىت تش ـ ــارك هب ـ ــا اهليئ ـ ــة مبع ـ ــرض
كروجك ـ ــت قط ـ ــر  2016ووفق ـ ــا ملوافق ـ ــة الش ـ ــركة ك ـ ــذات
الشروط واالسعار الواردة جبـدول الكميـات واالسـعار مببلـغ
امجايل قدره (8.990/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ـ ـ ـ ـ ــب التجديـ ـ ـ ـ ـ ــد الثـ ـ ـ ـ ـ ــاين لعقـ ـ ـ ـ ـ ــد املناقصـ ـ ـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ـ ـ ــم
 2012/2011/67مشـروع صـيانة نظـام اصـدار الـرخص
والتصاريح ونظام قاعدة الصور املركزية لإلدارة العامة لـنظم
املعلومـ ــات املـ ــربم مـ ــع  /شـ ــركة الـ ــداير املتح ـ ـدة للتج ـ ــارة
واملق ـ ــاوالت مل ـ ــده س ـ ــنة اعتب ـ ــارا م ـ ــن  2016/4/1ح ـ ــىت
 2017/3/31مببل ـ ــغ امج ـ ــايل ق ـ ــدره (83.832/-د.ك)
كــنفس الشــروط واألســعار وذلــك لكفــاءة األعمــال املقدمــة
من الشركة .
موافقة كنفس الشروط واألسعار
طلب الوزارة االحاطة والعلم ابلتايل :
 اوال :أبن اتري ــخ كداي ــة التجدي ــد الثال ــث لعق ــد املمارس ــةرقــم  2013-2012 /19توريــد خضــار وفواكــه طازجــة
لــإلدارة العامــة خلفــر الســواحل ابلــوزارة املــربم مــع  /شــركة
املنتجـ ــات الزراعيـ ــة الغذائيـ ــة ملـ ــده سـ ــنة تبـ ــدأ مـ ــن اتريـ ــخ
 2016/3/1حـ ـ ـ ــىت  2017/2/28كـ ـ ـ ــدال مـ ـ ـ ــن اتريـ ـ ـ ــخ
 2016 /1/15حـ ـ ــىت  2017 /1/14كـ ـ ــنفس املبلـ ـ ــغ
االمجايل و قدره (46.008/-د.ك)
 اثني ـ ـ ــا  :املس ـ ـ ــمى الص ـ ـ ــحيح للموض ـ ـ ــوع العق ـ ـ ــد رق ـ ـ ــم 2015-2014/622ولـ ـ ـ ــيس التعاقـ ـ ـ ــد املباشـ ـ ـ ــر قـ ـ ـ ــم
() 2016-2015/40
احيطت علما
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طلب جتديد عقد اعمال صيانة كرامج أنظمة التشغيل

((strobe omega view) )omega moon

ل ـإلدارة العامــة لــنظم املعلومــات املــربم مــع  /شــركة الفلــك
للمع ــدات والتجهيـ ـزات اإللكرتوني ــة مل ــده س ــنة اعتب ــارا م ــن
 2016/4/1ح ـ ــىت  2017/3/31مببل ـ ــغ امج ـ ــايل ق ـ ــدره
(82.971/890د.ك) وذل ــك لكف ــاءة األعم ــال املقدم ــة
من الشركة
موافقة كنفس الشروط واألسعار

اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية
طلب التمديد الثاين عشر لعقـد املناقصـة رقـم ه ـ ز  /م م /
4004
1
( 2009/2008/11ع) ت ــوفري عمال ــة مت صص ــة الدارة
2016-03-08
وتشغيل خمازن اهليئة املربم مع  /شـركة تنظيفكـو ملـدة ثـالث
شـ ــهور اعتب ـ ــارا م ـ ــن 2016/3/18ح ـ ــىت 2016/6/17
مببلــغ امجــايل قــدرة ( 91.143/420د.ك) و ذلــك حلــني
االنته ـ ــاء م ـ ــن اجـ ـ ـراءات ترس ـ ــية املناقص ـ ــة رق ـ ــم ه ـ ـ ـ ز /م
م 2015-2014/6/مت اقفاهلا اتريخ 2016/1/31
موافقة كنفس الشروط واألسعار
وزارة اخلارجية
طلــب متديــد عقــد تــوفري مركبــات كــدون ســائق الســت دام
9541
1
دي ـ ـ ـ ــوان ع ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ــوزارة مل ـ ـ ـ ــدة  6ش ـ ـ ـ ــهور اعتبـ ـ ـ ـ ـارا م ـ ـ ـ ــن
2016-03-20
 2016/1/29ح ـ ـ ــىت  2016/6/30امل ـ ـ ــربم مع/ش ـ ـ ــركة
أوتومــاك للســيارت مببلــغ امجــايل قــدره ( 42.432/-دك)
حلني اجراءات طرح املناقصة
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ـ ـ ـ ـ ــب التمديـ ـ ـ ـ ـ ــد الراكـ ـ ـ ـ ـ ــع لعقـ ـ ـ ـ ـ ــد املناقصـ ـ ـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ـ ـ ــم
3543
2
 2012/2011/7ت ــوفري س ــواق ك ــدون مركب ــة ل ــديوان ام
2016-03-16
الــوزارة امل ـربم مــع  /جمموع ــة خــدمات األعمــال والتوظي ــف
اخلليجيــة ملــدة ثالثــة أشــهر اعتبــارا مــن  2016/4/1حــىت
 2016/6/30مببلـ ـ ــغ إمجـ ـ ــايل قـ ـ ــدره ( 7.470/-د.ك)
حلــني االنتهــاء مــن إج ـراءات طــرح املناقصــة واعتمــاد قــانون
رك ــط ميزاني ــة ال ــوزارات واإلدارات احلكومي ــه للس ــنة املالي ــه
2017/2016
قررت اللجنة املوافقة
وزارة العدل
طل ــب التجدي ــد األول لعق ــد ص ــيانة و تط ــوير كاف ــة كـ ـرامج
3490
1
األوراكل املربم مع /الشركة العركية خـدمات الكمبيـوتر ملـدة
2016-03-09
ســنة اعتبــارا مــن  2016/8/1حــىت  2017/7/31مببلــغ
إمجايل قـدره ( 34.488/-د.ك)كـنفس الشـروط واألسـعار
.
موافقة كنفس الشروط واألسعار
وزارة الدفاع
 272762006041 1طل ــب اع ــادة النظ ــر كقـ ـرار اللجن ــة الس ــاكق واملوافق ــة عل ــى
طلـ ـ ــب التجديـ ـ ــد االول المـ ـ ــر التكليـ ـ ــف ()1642915
2016-03-08
أعمــال صــيانة وتشــغيل املعــدات امليكانيكيــة كقاعــدة حممــد
األمحد البحريـة املـربم مـع /شـركة سـهارا للتكييـف ملـدة سـتة
أشهر اعتبارا من  2016/4/8حـىت  2016/10/7مببلـغ
إمجايل قـدره ( 29.400/-د.ك)كـنفس الشـروط واالسـعار
حيث أن العقد احلايل ينتهي يف . 2016/4/7
قررت اللجنة التايل:
اوال :إلغـ ـ ـ ــاء قرارهـ ـ ـ ــا السـ ـ ـ ــاكق الصـ ـ ـ ــادر ابجتمـ ـ ـ ــاع رقـ ـ ـ ــم
( )2016/16املنعق ــد يف  2016/2/29املتض ــمن ع ــدم
املوافقة النتهاء العقد
اثنيا :املوافقة
اإلدارة العامة للطريان املدين
طل ـ ــب اإلدارة تس ـ ــديد اشـ ـ ـرتاك مش ـ ــروع مرك ـ ــز االحت ـ ــاد االورويب
2425
1
لألقمـار الصــناعيه املــربم مــع /شــركة  EUMETSATللفــرتة
2016-02-22
م ــن  2016/3/1ح ــىت  2017/2/28مببل ــغ امج ــايل قـ ــدره (-
 80.000/يورو) ما يعادل ( 26.828/320د.ك)
قررت اللجنة املوافقة

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
وزارة املواصالت
1003
1
2016-03-09

2

807
2016-02-29

الديوان األمريي
1445
1
2016-03-20

طل ـ ــب التمدي ـ ــد الثـ ـ ــاين لعق ـ ــد املناقصـ ـ ــة رق ـ ــم ب ب هـ ـ ـ ـ
 2012/2011/3صـ ـ ــيانة وتشـ ـ ــغيل واصـ ـ ــالح مصـ ـ ــاعد
الـوزارة يف مواقـع الـوزارة املــربم مـع  /شـركة الصـفقة للتجــارة
العامـ ـ ـ ــة واملقـ ـ ـ ــاوالت ملـ ـ ـ ــده سـ ـ ـ ــتة اشـ ـ ـ ــهر اعتبـ ـ ـ ــارا مـ ـ ـ ــن
2016/6/12حــىت  2016/12/12مببلــغ امجــايل قــدره
(9.550/ -د.ك) كــنفس الشــروط واالســعار وذلــك حلــني
االنتهاء من املناقصة اجلديدة
موافقة كنفس الشروط واألسعار
طل ـ ـ ــب التجدي ـ ـ ــد االول لعق ـ ـ ــد ص ـ ـ ــيانة مقاس ـ ـ ــم س ـ ـ ــيمنز
 EWSDاملربم مع  /شركة نوكيا سولوشينز اند نتـويركس
مل ــده ث ــالث س ــنوات اعتب ــارا م ــن  2016/12/27مببل ــغ
امجايل قدره (1.089.000/ -د.ك)
موافقة كنفس الشروط واألسعار
طلــب جتديــد العقــد رق ــم (دا/م )2/العمــال تنظيــف قاع ــة
التش ـ ـريفات مبطـ ــار الكويـ ــت الـ ــدويل ( )vvipملـ ــدة سـ ــنة
اعتبــارا مــن  2016/6/1اىل  2017/5/31مــع الســادة/
شركة تنظيفكو مببلغ اجايل قدرة ( 176.700/-دك)
قررت اللجنة املوافقة

اجلهات احلكومية  -طرح التأهيل  -طرح املناقصات
الوزارات و االدارات احلكومية
وزارة األشغال العامة
املوضوع
رقم الكتاب واترخيه
م
طل ــب ط ــرح املناقص ــة رق ــم ه ـ ـ م خ  229 /إنش ــاء واجن ــاز
583
1
وصيانة و ثيث مبىن اإلدارة العامة للشئون املالية واإلداريـة
2016-02-23
كــوزارة الداخليــة عــى الشــركات املــذكورة ابلكشــف املرف ــق
ككتاب الوزارة
 التقبل التجزئة أن يتم التوريد من املصنعني املذكورين كواثئق املناقصةقررت اللجنة املوافقة
وزارة الكهرابء واملاء
طل ــب طـ ــرح املناقصـ ــة رقـ ــم و ك م 2015/2014/46/
6306
1
استبدال وصيانة وتركيب عدادات الكهرابء وامليـاه واعمـال
2016-02-23
القط ـ ــع و االيص ـ ــال حملافظ ـ ــات (ح ـ ــويل-مب ـ ــارك الكب ـ ــري-
االمحدي) على الشركات املذكورة ابلكشـف املرفـق ككتـاب
الوزارة
* نسبة االوامر التغيريية ()%25
* ال تقبل التجزئة
* عرض الشروط الواردة يف الواثئق
* جيــب علــى املقــاول البــاطن الــذي ســيقوم كتنفيــذ االعمــال
الكهرابئية أال يقل تصنيفة عن الفئة الثالثة اعمال كهرابئية
قررت اللجنة املوافقة
طلــب طــرح املناقصــة رقــم و ك م  2015/7223/توريــد
7289
2
تراخيص نظام املعلومات اجلغرافية ( ) GIS
2016-03-02
قاكة للتجزئةقررت اللجنة املوافقة مع تعديل الشروط التالية:
 -1جيــب أن ال يقــل رأس مــال الشــركة عــن نصــف مليــون
دينار ( 500.000/-د.ك)
 -2جيــب أن يكــون لــدى الشــركة مشــاريع مشــاهبة ســاكقة
آخر مخس سنوات
طلـ ــب طـ ــرح هيـ ــل للشـ ــركات املت صصـ ــة لالش ـ ـرتاك يف
6735
3
اعم ــال الص ــيانة الس ــنوية للمع ــدات الكهرابئي ــة يف حمط ــات
2016-02-28
توليد القوى الكهرابئيـة وتقطـري امليـاه علـى الشـركات احملليـة
والعاملي ــة املت صص ــة و ال ــيت ل ــديها الق ــدره الفني ــة واملالي ــة
واالعالن عنها ابجلريدة الرمسية
قررت اللجنة املوافقة
جامعة الكويت
طل ـ ــب ط ـ ــرح املناقص ـ ــة رق ـ ــم  2018/2017/1اعم ـ ــال
2220
1
تشغيل وصيانة واصالح اخلدمات اهلندسية يف قطاع
2016-03-02
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كلدية الكويت
5393
1
2016-03-06

وزارة الداخلية
10577
1
2016-02-01

وزارة الصحة
3569
1
2016-03-15

أوراق عامة
5247
1
2016-02-14

( اخلالدي ــة  -الشـ ــدادية  -الفنط ــاس ) الدارة االنشـ ــاءات
والص ــيانة ابجلامع ــة عل ــى الش ــركات املس ــجلة ل ــدى اللجن ــة
واجلامعة املذكورة ابلكشف املرفق
تقبل التجزئة.نسبة األوامر التغيريية ()%30قررت اللجنة املوافقة
طل ـ ــب ط ـ ــرح املناقص ـ ــة رق ـ ــم  2016/2015/9جتميـ ـ ــل
واعمــال انشــائية وصــيانة للشــواطئ العامــة كدولــة الكويــت
على الشركات املصنفة ابلفئة االوىل واثنية اعمال انشائية
* نسبة االوامر التغيريية ()%25
* التقبل التجزئة
قررت اللجنة املوافقة
(أعيـ ــد حبـ ــث) طلـ ــب اإلحاطـ ــة والعلـ ــم أبن سـ ــيتم الطـ ــرح
ملوضــوع هيــل الشــركات واملؤسســات املت صصــة لتصــميم
وإنشـ ــاء وتوريـ ــد معـ ــدات وجتهيـ ــز ميـ ــادين الرمايـ ــة (منطقـ ــة
كاظمــة) كــوزارة الداخليــة علــى الشــركات املــذكورة ككتــاب
الـ ـ ــوزارة وأن مت خماطب ـ ـ ــة األمان ـ ـ ــة العامـ ـ ــة جملل ـ ـ ــس ال ـ ـ ــوزراء
الس ــتثنائها م ــن القـ ـرار رق ــم ( )497أن ال تتج ــاوز تكلف ــة
املشاريع اخلاصة ابلوزارة عن
( 10.000.000/-د.ك)
قررت اللجنة جيل البت ابلقرار الجتماع قادم
إفــادة الــوزارة كقبــول طل ــب هيــل شــركة اجلــوهرة ألجه ــزة
ومعــدات الفنــادق واملطــاعم لتأهيــل غســيل وكــي البياضــات
 2014التأهيـ ــل املسـ ــبق للمقـ ــاولني املتقـ ــدمني ملناقصـ ــات
غسيل وكـي البياضـات وصـيانة االجهـزة الفنيـة مبستشـفيات
ومراكز وزارة الصحة 2014
ق ـ ــررت اللجن ـ ــة املوافق ـ ــة ويعل ـ ــن عنه ـ ــا ابجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
"الكويت اليوم" وختطر الشركة
افادة الوزارة انه ال مـانع لـديها مـن اعتمـاد شـركة  /فجـري
للتجارة العامة واملقاوالت وكيل
حملــي للســادة شــركة  /هيونــداي للهندســة واإلنشــاءات -
جنوب كوراي HYUNDAI

& ENGINEERING
CONSTRUCTION Co LTD SOUTH
 KOREAكدال من شركة  /اخلليج املتحدة لإلنشاءات

*كم ــا اطلع ــت اللجن ــة عل ــى كت ــاب ش ــركة  /فج ــري رق ــم
( )2016/456كت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ  2016/2/22املتض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن
نفـ ــس طلبهـ ــا اعـ ــاله ابعتمـ ــاد شـ ــركة هيونـ ــداي كـ ــدال مـ ــن
شركة اخلليج
قررت اللجنة املوافقة وختطر الشركة

اجلهات احلكومية  -طرح وترسية املمارسات  -التعاقدات املباشرة
الوزارات واالدارات احلكومية
وزارة الصحة
املوضوع
رقم الكتاب واترخيه
م
(أعي ــد حب ــث) طل ــب إع ــادة النظ ــر كقـ ـرار اللجن ــة الس ــاكق
2015/566
1
واملوافقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية املمارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
2015-12-10
ط 2015/2014/767/جتهي ــز اجلن ــاح األول للقسـ ــطرة
وأحبــاث القلــب يف مستشــفى مبــارك ملشــروع أقســام القلــب
علـى /شـركة التقـدم التكنولـوجي (راكـع أقـل األسـعار) مببلـغ
إمجــايل ق ــدره ( 3.457.799/-د.ك) وذلــك لألس ــباب
املذكورة ككتاب الوزارة
*كما اطلعت اللجنة على كتـاب الـوزارة رقـم ( )66املـؤرخ

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون

2

2016/71
2016-03-03

3

56
2016-02-29

4

2015/396
2016-02-29

5

و م ط 144 /
2016-02-28

6

59
2016-02-28

7

2016/62
2016-02-29

8

2016/63
2016-02-29

9

68
2016-02-29

10

و م ط155/
2016-02-29

11

2016/65

يف  2016/2/29املتضمن تفصيل أسباب االستبعاد
قررت اللجنة املوافقة
طل ــب اع ــادة النظ ــر كقـ ـرار اللجن ــة الس ــاكق واالذن كشـ ـراء
البنـد رقــم ( )110مــواد خمربيــة جلهــاز  COBASلكافــة
امل ت ـربات كلجنــة امل ــواد امل زنيــة امل ربيــة إبدارة خ ــدمات
امل تـربات الطبيــة مــن /شــركة ايكــو الطبيــة (مصــدر وحيــد)
مببلـ ـ ــغ إمجـ ـ ــايل قـ ـ ــدره ( 704.073/-د.ك) كعـ ـ ــد زايدة
الكمية
قررت اللجنة أبغلبية أعضائها التايل:
أوال :إلغــاء قرارهــا الســاكق الصــادر ابجتمــاع رقــم ()2016/8
املنعقد يف  2016/2/1املتضمن عدم املوافقة
اثنيا :املوافقة
طلــب اســتدراج عــروض أســعار لتوريــد عــدد ( )10أجهــزة
 ECG Machineوأجهزة أخرى وملحقاهتا للوزارة
قــررت اللجنــة عــدم املوافقــة وتطــرح مبمارســة ويعلــن عنهــا
ابجلريدة الرمسية "الكويت اليوم"
طلب شراء البند رقم ( )63جهـاز وملحقاتـه جمللـس أقسـام
اجلراحـة العامــة والت صصـية مبستشــفى األمـريي مــن /شــركة
كـدر سـطان واخوانـه (اثين أقـل األسـعار) مببلـغ امجـايل قـدره
( 227.777/-د.ك)
قررت اللجنة أبغلبية أعضائها املوافقة
طل ــب تع ــديل القيم ــة اإلمجالي ــة لشـ ـراء البن ــد رق ــم ()106
أقالم ليزر جافـة قيـاس  180*10حلاجـة كافـة األقسـام يف
املراكز الصحية واملستشفيات عن
CARESTREAM USA-HEALTH
من /شركة أشرف وشركاه احملدودة لتصبح
( 169.168/-د.ك) ك ـ ــدال م ـ ــن ( 174.400/-د.ك)
وذلك كعد تقدمي ختفيض ابلسعر من قبل الشركة
قررت اللجنة املوافقة
طلــب اســتدراج عــروض أســعار لتوريــد عــدد ( )30جهــاز
 Spinal Cord Stimulatorوملحقاهتـا لقسـم
الت دير والعناية املركزة للجنة عالج اآلالم املزمنة
قــررت اللجنــة عــدم املوافقــة وتطــرح مبمارســة ويعلــن عنهــا
ابجلريدة الرمسية "الكويت اليوم"
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2015/2014/972توريــد
جهــاز وملحقاتــه جمللــس أقســام ألشــعة والعــالج اإلشــعاعي
مبستش ــفى مب ــارك الكب ــري عل ــى /ش ــركة الس ــلطان املتح ــدة
الطبيــة (أقــل األســعار) مببلــغ امجــايل ق ــدره (98.000/-
د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2015/2014/979توريــد
أجهــزة وملحقاهتــا لقســم أمـراض قلــب مبركــز صــباح األمحــد
للقلب على /شـركة الـدائرة املركزيـة (خـامس أقـل األسـعار)
مببلغ امجايل قدره ( 90.000/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب استدراج عروض أسعار لتوريد عدد ( )66مادة
-CYSOSCOPE
SEATHS,
URETHROSCOPE
 TELESCOPE BRIDGESوآالت جراحيـة
أخرى ملركز صـباح األمحـد للكلـى واملسـالك مـن الشـركات
املت صصة
قــررت اللجنــة عــدم املوافقــة وتطــرح مبمارســة ويعلــن عنهــا
ابجلريدة الرمسية "الكويت اليوم"
طلــب تعــديل شـراء البنــد ( )105عظــام صــناعية مــن مــادة
 HYDROXYAPETITEملستش ـ ــفى الـ ـ ـرازي
ليصـ ــبح مـ ــن /شـ ــركة ميـ ــدكس املتحـ ــدة السـ ــترياد االدويـ ــة
واملس ــتلزمات الطبي ــة ك ــدال م ــن /ش ــركة مي ــدكس املتح ــدة
لالدوية واالجهزة الطبية وذلك لورود خطأ
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2016/2015-874توريــد

األحد  10رجب  1437هـ 2016/4/ 17 -م

194

2016-02-29

12

2016/59
2016-02-29

13

2016/57
2016-02-29

14

2016/55
2016-02-29

15

16
2016-02-28

16

و م ط174/
2016-03-08

17

2016/53
2016-02-29

18

19
2016-02-28

19

2016/49
2016-02-29

20

2016/43
2016-02-29

اجهزة وملحقاهتا لوحدة الكلى مبركز العديلية على  /شـركة
التقــدم التكنولــوجي (أقــل األســعار) مببلــغ إمجــايل قــدره (-
 84.000/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2016-2015/134توريــد
جهاز وملحقاته ألقسام اجلراحة العامة والت صصية علـى /
شـركة هيلــث كــري دينــامكس للتجـارة العامــة (عــرض وحيــد)
مببلغ امجايل قدره ( 79.245/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2015/2014-89لتوريــد
أجهــزة وملحقاهتــا القســام األطفــال األطفــال اخلــدج علــى /
ش ـ ــركة العيس ـ ــى لألجه ـ ــزة الطبي ـ ــة والعلمي ـ ــة (اثم ـ ــن أق ـ ــل
األسعار) مببلغ امجايل قدره ( 73.530/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2013/2014/998توريــد
أجهزة COMPLETE
SCANNER SYSTEMS DIGITAL
وملحقاهتـ ــا جمللـ ــس أقسـ ــام األسـ ــنان علـ ــى /شـ ــركة أشـ ــرف
وشركاه احملدودة (أقل األسعار) مببلغ امجايل قدره
( 71.760/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب التعاقــد املباشــر مــع  /شــركة ALSULTAN
( UNITEDالوكيـ ــل الوحيـ ــد) الصـ ــالح جهـ ــاز X-
 UNIT RAYملستشــفى اجله ـراء مببلــغ امجــايل قــدره
( 70.000/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب االحاطــة والعلــم أبن اســم الشــركة املصــنعة الصــحيح
للبند رقم ( )55مستهلكات طبية
لقسـ ـ ـ ــم جراحـ ـ ـ ــة القلـ ـ ـ ــب ابملستشـ ـ ـ ــفى الصـ ـ ـ ــدري هـ ـ ـ ــي
SORING GROUP - CALMED
SMITH MEDICAL - - ,LAB
 FRESENIUS KABIو ليس & SORIN
MEDICAL SMITH
احيطت علما
طلب ترسـية املمارسـة رقـم  2016/2015-996لتوريـد
جه ــاز وملحقات ــه ألقس ــام األن ــف واألذن واحلنج ــرة عل ــى/
شـركة الشــايع هيلــث كـري (راكــع أقــل األسـعار) مببلــغ امجــايل
قدره ( 67.700/ -د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب التعاقــد املباشــر مــع /شــركة ( ATCوكيــل وحيــد)
إلص ـ ـ ـ ـ ــالح ع ـ ـ ـ ـ ــدد( )1جه ـ ـ ـ ـ ــاز MRI SYSTEM
مبستشفى الفروانية مببلغ إمجايل قدره
(59.900/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسـية املمارسـة رقـم  2015/2014-740لتوريـد
أجهزة & ELECTRIC BEDS
 TROLLEYS PATIENTوملحقاهت ــا جملل ــس
أقســام أمـراض النســاء والــوالدة مــن /شــركة الــدائرة املركزيــة
(سادس أقل األسعار) مببلغ امجايل قدره
( 54.944/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية كنــود املمارســة رقــم 2016-2015/335
توري ــد  RONGEURSواالت طبيـ ــة اخـ ــرى جمللـ ــس
اقسام العظام مبستشفى الرازي على الشركات التالية:
البند رقم ( )43-1من  /شركة العيسـى لألجهـزة الطبيـةو العلمية (راكع اقل االسعار) مببلغ امجايل قدره
( 18.364/-د.ك)
البنــد رقــم ( )43-2علــى شــركة الســلع املتحــدة الطبيــة(خــامس اقــل االســعار) مببلــغ امجــايل قــدره (22.180/-
د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
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طلب ترسـية املمارسـة رقـم  2015-2014/594اجهـزة
و ملحقاهتــا حلاجــة جملــس اقســام اجللديــة و التناســلية ملركــز
عبــدالكرمي الســعيد  -ضــاحية عبــدهللا الســامل علــى  /شــركة
الــدائرة ملركزيــة (راكــع اقــل االســعار) مببلــغ امجــايل قــدره (-
 50.440/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقم  2016-2015/1058توريد
جهاز HIGH DEFINITION
STROBOSCOPY
DIGITAL
 SYSTEMوملحقاتـ ــه حلاجـ ــة جملـ ــس أقسـ ــام األنـ ــف
األذن واحلنج ــرة علـ ــى /ش ــركة األمـ ــني للتجهيـ ـزات الطبيـ ــة
والعلمية (خامس أقل األسعار) مببلغ امجايل قدره
( 44.226/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب اإلحاطــة والعلــم أبن اســم الشــركة املصــنعة الصــحيح
للبند رقم ( )2-82مواد استهالكية
تست دم للعالج الطبيعي لكافة اقسـام العـالج الطبيعـي يف
املستشفيات هي AKUDMED
(THERABAND,AKUDMED
&PHARM
 TERAFLEX)GERMANYولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس
THERABAND
احيطت علما
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2016/2015-48آالت وأدوات
جراحية جمللس اقسام األنف واإلذن واحلنجـرة مبستشـفى الفروانيـة
عل ــى /ش ــركة كيم ــدكس للتج ــارة العام ــة ( خ ــامس أٌق ــل األس ــعار)
مببلغ إمجايل قدره ( 39.985/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2016/2015-808توريــد
جهـاز وملحقاتـه جملــس اقسـام اجلراحــة العامـة والت صصــية
مبركز الباكطني للتجميل واحلروق على /شركة الغـامن هلثكـري
للتجارة لعامة (خامس اقل األسعار) مببلغ إمجـايل قـدره (-
 38.000/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2015-2014/133توريــد
ع ـ ــدة أجه ـ ــزة وملحقاهت ـ ــا جملل ـ ــس أقس ـ ــام اجلراح ـ ــة العام ـ ــة
والت صصــية علــى /شــركة ت ـراي ألفــا (اثلــث أقــل األســعار)
مببلغ إمجايل قدره ( 36.100/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2015/2016/265توريــد
أجه ــزة وملحقاهت ــا جملل ــس أقس ــام أمـ ـراض النس ــاء وال ــوالدة
مبستش ــفى اجلهـ ـراء عل ــى /ش ــركة تـ ـراي ألف ــا (س ــادس أق ــل
االسـ ــعار) مببلـ ــغ امجـ ــايل قـ ــدره ( 31.743/-د.ك) كعـ ــد
ختفيض الكمية
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2015/2016/932توريــد
 CUFF ADULTوقطـ ــع غيـ ــار أخـ ــرى جلهـ ــاز
 PATIENT MONITORللورشـة املركزيـة يف
 SABAH SURGICALعلــى /ش ــركة التق ــدم
التكنولـ ـ ــوجي (عـ ـ ــرض وحيـ ـ ــد) مببلـ ـ ــغ امجـ ـ ــايل قـ ـ ــدره (-
 30.000/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب التعاقــد املباشــر مــع شــركة (ATC /وكيــل وحيــد)
الص ـ ــالح جه ـ ــاز  MRI SYSTEMملستش ـ ــفى
الفروانية مببلغ امجايل قدره ( 29.900/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2016-2015/244توريــد
أجه ــزة وملحقاهت ــا جملل ــس أقس ــام األن ــف واألذن واحلنج ــرة
عل ــى /ش ــركة األم ــني للتجهيـ ـزات الطبي ــة والعلمي ــة (ع ــرض
وحيد) مببلغ إمجايل قدره ( 29.648/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
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طلــب ترســية املمارســة رقــم  2016-2015/991توريــد
جه ــاز وملحقات ــه جملل ــس أقس ــام الت ــدير والعناي ــة املركزي ــة
علـ ــى /شـ ــركة التقـ ــدم التكنولـ ــوجي (أقـ ــل األسـ ــعار) مببلـ ــغ
إمجايل قدره ( 29.500/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسـية املمارسـة رقـم  2016/2015-407لتوريـد
 WOODENوأجه ـ ـ ــزة أخ ـ ـ ــرى
STOOL
وملحقاهتـا إلدارة خــدمات العـالج الطبيعــي علـى الشــركات
املذكورة ككتاب الوزارة مببلغ امجايل قدره
( 29.496/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2015/2014-491توريــد
جهاز وملحقاته ألقسام الت دير والعناية املركزة مـن /شـركة
عبدالرمحن البشر وزيد الكـاظمي (اثين أقـل األسـعار) مببلـغ
امجايل قدره ( 26.927/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب التعاقــد املباشــر مــع /شــركة ( ATCوكيــل وحيــد)
إلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ( )1/1/1جه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز
 SYSTEM ULTRASOUNDمبستشـ ـ ـ ـ ــفى
الفروانية مببلغ إمجايل قدره ( 22.700/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2016-2015/117توريــد
 CAMERA CONROL UNITو اجهـزة
اخــرى و ملحفاهتــا حلاجــة جملــس اقســام االنــف و االذن و
احلنجـ ــرة علـ ــى  /شـ ــركة التقـ ــدم التكنولـ ــوجي (راكـ ــع اقـ ــل
االسعار) مببلغ امجايل قدره ( 22.562-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2016/2015-404توريــد
جهاز وملحقاته إلدارة خدمات العالج الطبيعي من /شـركة
طــارق العوضــي وشــركاه (اثلــث أقــل األســعار) مببلــغ امجــايل
قدره ( 22.050/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقم ه ـ ط 2015/2014-1046
لتوريـ ـ ــد االت وأدوات جراحي ـ ـ ــة ألقس ـ ـ ــام االن ـ ـ ــف واالذن
واحلنج ـ ـ ــرة ملستش ـ ـ ــفى الع ـ ـ ــدان عل ـ ـ ــى  /ش ـ ـ ــركة التق ـ ـ ــدم
التكنولــوجي (خــامس أقــل األســعار) مببلــغ امجــايل قــدره (-
 20.682/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2016-2015/184توريــد
عدة اجهزة و ملحقاهتا حلاجة جملـس اقسـام امـراض النسـاء
و الــوالدة علــى  /شــركة تقــدم اخللــيج التجاريــة (ســاكع اقــل
االسعار) مببلغ امجايل قدره ( 20.640/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طل ــب ترس ــية املمارس ــة رق ــم  2016/2015-46توري ــد
 EAR SPECULA SETوأجهزة أخرى ألقسـام
األن ــف واألذن واحلنج ــرة عل ــى /ش ــركة كيم ــدكس للتج ــارة
العامة (راكع أقل األسعار) مببلغ امجايل قدره
( 17.072/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2016-2015/258توريــد
جه ــاز وملحقات ــه جملل ــس أقس ــام أمـ ـراض النس ــاء وال ــوالدة
على /شركة مسكا (ساكع أقـل األسـعار) مببلـغ إمجـايل قـدره
( 14.517/ -د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2016-2015/989توريــد
جه ــاز وملحقات ــه جملل ــس أقس ــام العي ــون عل ــى /ش ــركة ك ــدر
سلطان واخوانه (راكع أقـل األسـعار) مببلـغ إمجـايل قـدره (-
 11.800/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
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طلــب ترســية املمارســة رقــم  2015-2014/266توريــد
جهــاز وملحقاتــه جمللــس أقســام األطفــال واألطفــال اخلــدج
علــى /شــركة الصــرح الدولي ــة (اثلــث أقــل األســعار) مببل ــغ
إمجايل قدره ( 10.290/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2015/2014-540توريــد
أجهـ ــزة وملحقاهتـ ــا ألقسـ ــام العيـ ــون علـ ــى /شـ ــركة األمـ ــني
للتجهيـ ـزات الطبي ــة والعلمي ــة (اثل ــث أق ــل األس ــعار) مببل ــغ
امجايل قدره ( 9.000/ -د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقـم ( )936توريـد قطـع غيـار إلدارة
اهلندس ـ ــة الطبي ـ ــة قس ـ ــم قط ـ ــع الغي ـ ــار عل ـ ــى /ش ـ ــركة ورك ـ ــة
للتجهيزات الطبية (عرض وحيد) مببلغ امجايل قدره
( 9.000/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2016/2015-957توريــد
أجه ــزة وملحقاهت ــا ألقس ــام أمـ ـراض النس ــاء وال ــوالدة م ــن/
شـ ــركة العيسـ ــى لألجهـ ــزة الطبيـ ــة والعلميـ ــة (خـ ــامس أقـ ــل
األسعار) مببلغ امجايل قدره ( 8.600/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2015/2014-287توريــد
أجهزة وملحقاهتا ألقسـام اجلراحـة العامـة والت صصـية مـن/
شركة العيسى لألجهزة الطبية والعلمية (راكع أقـل األسـعار)
مببلغ امجايل قدره ( 7.700/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقم  2016/2015-1003توريد
أجهزة VACUUM
 EXTRACTORSجملـس أمـراض النسـاء والـوالدة
مـن /شـركة الـدائرة املركزيـة (اثين قـل األسـعار) مببلـغ امجـايل
قدره ( 7.235/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2016/2015-958توريــد
جهاز وملحقاتـه جمللـس أقسـام مـراض النسـاء والـوالدة مـن/
شـركة التقـدم التكنولــوجي (اثين أقـل األســعار) مببلـغ امجــايل
قدره ( 6.800/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2016/2015-171توريــد
أجه ــزة وملحقاهت ــا جملل ــس أقس ــام أمـ ـراض النس ــاء وال ــوالدة
م ــن /ش ــركة تق ــدم اخلل ــيج التجاري ــة (اثل ــث أق ــل األس ــعار)
مببلغ امجايل قدره ( 6.750/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2016-2015/990توريــد
أجهزة وملحقاهتـا جمللـس أقسـام العيـون علـى /شـركة الـدائرة
املركزي ـ ــة (راك ـ ــع أق ـ ــل األس ـ ــعار) مببل ـ ــغ إمج ـ ــايل ق ـ ــدره (-
 6.360/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم  2016/2015-276توريــد
اجهــزة وملحقاهتــا جمللــس اقســام األطفــال واألطف ـال اخلــدج
مبستشـ ــفى األمـ ــريي علـ ــى /شـ ــركة تقـ ــدم اخللـ ــيج التجاريـ ــة
(اثلث أقل األسعار) مببلغ إمجايل قدره
( 6.000/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب التعاقــد املباشــر مــع  /شــركة ALSULTAN
(UNITEDوكي ـ ــل وحي ـ ــد) الص ـ ــالح جه ـ ــاز MRI
 SYSTEMملستشفى اكن سينا مببلغ امجايل قـدره (-
 6.000/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب إلغــاء املمارســة رقــم هـ ـ ط 2014-2013/612
شراء أجهزة وملحقاهتا DIGITAL
 X-RAY UNITS GENERALجمللـ ــس
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اقسام األشعة والعالج اإلشعاعي مبستشفى الرازي
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ــب التعاقـ ــد املباشـ ــر رقـ ــم  2016/2015-28مـ ــع/
شــركة ( THYSSENKRUPPالشــركة املصــنعة)
لتوريــد وتركيــب عــدد  13جهــاز لتزويــد الطــائرات كتكييــف
اهلواء جلسور نقـل الركـاب ملـدة سـنة مببلـغ امجـايل قـدره (-
 3.681.343/يــورو) مــا يعــادل (1.215.358/578
د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ش ـراء أجهــزة اهلبــوط ( )PAPIللمــدرج R-33
 15Lمـ ــن /شـ ــركة النواصـ ــي للتجـ ــارة العامـ ــة واملقـ ــاوالت
(موزع وحيد) مببلغ إمجايل قدره ( 46.700/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طل ــب إس ــتدراج ع ــروض أس ــعار لتنفي ــذ خـ ـدمات الفح ــص
اجلوي ألجهـزة املسـاعدات املالحيـة مبطـار الكويـت الـدويل
من الشركات املت صصة
ق ـ ــررت اللجن ـ ــة املوافق ـ ــة ويعل ـ ــن عنه ـ ــا ابجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
"الكويت اليوم"
طل ـ ــب التعاقـ ـ ــد م ـ ــع /شـ ـ ــركة الش ـ ــرق األوسـ ـ ــط ألجهـ ـ ــزة
اإلتصــاالت الســلكية والالســلكية ( METCOالوكيــل
احلصـ ــري) لتجديـ ــد االش ـ ـرتاك السـ ــنوي لنظـ ــام االسـ ــتعالم
الصويت مببلغ إمجايل قدره ( 13.000/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب طـرح املمارسـة رقـم و ك م 3532/2015/13/ش
ص ــندوق احلشـ ــو ملضـ ـ ات دوران ميـ ــاه البح ــر للرتكينـ ــات
الب اريــة-ادارة حمطــة الشــعيبة عــن طريــق االعــالن ابجلريــدة
الرمسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واملوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع االلكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتوين
eprocurement.mew.gov.kw
قررت اللجنة املوافقة
طل ــب ط ــرح املمارس ــة رق ــم و ك م 8002/2016/13/
ش شـ ـ ـراء قط ــع غي ــار خاصـ ـ ــة يف مض ـ ـ ــة مي ــاه التع ــويض
لقسم املساعدات  -إدارة حمطـة الـزور اجلنوكي ـ ــة عـن طريـق
االعـ ـ ـ ـ ـ ــالن ابجلريـ ـ ـ ـ ـ ــدة الرمسيـ ـ ـ ـ ـ ــة واملوقـ ـ ـ ـ ـ ــع االلكـ ـ ـ ـ ـ ــرتوين
eprocurement.mew.gov.kw
قررت اللجنة املوافقة
طلــب طــرح املمارســة رقــم و ك م3067 /2015 /13 /
ش قطــع الغيــار املطلوكــة للرتكينــات الغازيــة اجلديــدة (الــدورة
املشرتكة)  -إدارة حمطـة الـزور اجلنوكيـة عـن طريـق االعـالن
ابجلريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة الرمسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واملوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع االلكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتوين
eprocurement.mew.gov.kw
قررت اللجنة املوافقة
طلب طـرح املمارسـة رقـم و ك م 3002/2016/13/ش
قطع الغيار املطلوكة للغـالايت ضـ ات ميـاه التغذيـة الدارة
حمطــة الــزور اجلنوكيــة عــن طريــق االعــالن ابجلريــدة الرمسيــة
واملوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع االلكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتوين
eprocurement.mew.gov.kw
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ــب إلغـ ــاء املمارسـ ــة رقـ ــم  2015/1624قطـ ــع غيـ ــار
لصــمام ع ــزل خ ــط معيــد التسـ ـ ني اخل ــاص ابلغ ــالايت -
ص ــمام كواك ــة لقس ــم الص ــيانة امليكانيكي ــة مبحط ــة الدوح ــة
الغركيـ ــة وذل ـ ــك الرتف ـ ــاع سـ ــعر الع ـ ــرض ابلنس ـ ــبة للم ـ ــواد
املطلوك ــة وس ــيتم اع ــداد طل ــب جدي ــد مبواص ــفات وش ــروط
احدث
قررت اللجنة املوافقة
طل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ترس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية كن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود املمارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم و ك م
 1103/2015/13/ش توري ـ ـ ــد قط ـ ـ ــع غي ـ ـ ــار ملضـ ـ ـ ـ ة
متكاثف املس ن الرئيسـي لوحـدات التقطـري  -إدارة حمطـة
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الدوح ــة الش ــرقية عل ــى  /مؤسس ــة ص ــقر عب ــدهللا ش ــاهني
الغ ــامن للتج ــارة العام ــة واملق ــاوالت ( اق ــل االس ــعار) مببل ــغ
امجايل قدره (55.747/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب طـرح املمارسـة رقـم و ك م 3308/2015/13/ش
قط ــع الغي ــار املطلوك ــة للرتكين ــات الغازي ــة اجلدي ــدة (ال ــدورة
املشــرتكة)  -صــمام القفــل السـريع الرئيســي لضــغط الب ــار
الع ــايل إلدارة حمط ــة ال ــزور اجلنوكي ــة لقس ــم  MMDع ــن
طريق اإلعالن ابجلريدة الرمسية واملوقع
اإللكرتوين للوزارة
قررت اللجنة املوافقة
طلــب طــرح املمارســة رقــم و ك م3009/2016/13/ش
قطـ ــع الغيـ ــار املطلوكـ ــة للرتكينـ ــات الغازيـ ــة اجلديدة(الـ ــدورة
املشرتكة)ملض ة زيت املانع الدارة حمطة الـزور اجلنوكيـة عـن
طري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق االع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن ابجلري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة الرمسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واملوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
االلكرتوينeprocurement.mew.gov.kw
قررت اللجنة املوافقة
طل ــب ترس ــية املمارس ــة رق ــم و ك م1667/2015/13/
ش قطـع غيــار خلــط أخــذ العينـات حملــل مــاء علــى /جمموعــة
ســدرة األســيوية للتجــارة العامــة واملقــاوالت (أقــل األســعار)
مببلغ إمجايل قدره ( 41.198/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طل ــب ترس ــية املمارس ــة رق ــم و ك م2018/2015/13/
ش كـرج تعليـق  s 332ك.ف احـادي الـدائرة (ابنثـر) كـرج
تعلي ــق  s 332ك.ف اح ــادي ال ــدائرة (وول ــف) عل ــى/
ش ــركة األنظم ــة املت صص ــة التجاري ــة (اثين أق ــل األس ــعار)
مببلغ إمجايل قدره ( 31.150/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب طـرح املمارسـة رقـم و ك م 3007/2016/13/ش
قطـ ــع الغيـ ــار املطلوكـ ــة للرتكينـ ــات الغازيـ ــة اجلديدة(الـ ــدورة
املشـ ــرتكة)مغذي الطاقـ ــة اهليدروليكيـ ــة إلدارة حمطـ ــة الـ ــزور
اجلنوكيـ ــة ع ـ ــن طري ـ ــق االعـ ــالن ابجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة واملوق ـ ــع
االلكرتوينeprocurement.mew.gov.kw
قررت اللجنة املوافقة
طل ــب ترس ــية املمارس ــة رق ــم و ك م3522/2015/13/
ش قطع غيار حملركات اجلهد املتوسـط إلدارة حمطـة الشـعيبة
علــى /شــركة اخلــدمات البرتوليــة(اقل االســعار) مببلــغ امجــايل
قدره (26.700/440د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طل ــب ترس ــية املمارس ــة رق ــم و ك م1291/2014/13/
ش ابدئ إش ـ ــتعال للغ ـ ــالايت  4-1عل ـ ــى /ش ـ ــركة حتك ـ ــم
الكان ــة للتج ــارة العام ــة واملق ــاوالت (أق ــل األس ــعار) مببل ــغ
إمجايل قدره ( 23.574/600د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طل ــب ترس ــية املمارس ــة رق ــم و ك م2035/2015/13/
ش م ــانع ص ــواعق  132ك.ف مـ ــع الع ــداد إلدارة صـ ــيانة
الكي ـ ــبالت األرض ـ ــية واخلط ـ ــوط اهلوائي ـ ــة ش ـ ــبكات النق ـ ــل
الكهرابئي ـ ــة عل ـ ــى /ش ـ ــركة رض ـ ــاايت التجاري ـ ــة (اثين أق ـ ــل
األسعار) مببلغ إمجايل قدره ( 22.260/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب طـرح املمارسـة رقـم و ك م 8000/2016/13/ش
نظ ــام اجلي ــل الثال ــث م ــن احل ــوائط الناري ــة حلماي ــة اخل ــوادم
الرئيس ــية إلدارة مرك ــز احلاس ــب اآليل الش ــئون املالي ــة ع ــن
طري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق االع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن ابجلري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة الرمسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واملوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
االلكرتوينeprocurement.mew.gov.kw
قررت اللجنة املوافقة
طل ــب ترس ــية املمارس ــة رق ــم و ك م1505/2015/13/
ش قط ـ ــع غي ـ ــار ملضـ ـ ـ ات الوق ـ ــود لرئيس ـ ــية إلدارة حمط ـ ــة
الص ــبية لقس ــم امليكانيك ــا عل ــى /ش ــركة كيـ ـت الص ــمامات
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للتج ــارة العام ــة واملق ــاوالت (أق ــل األس ــعار) مببل ــغ امج ــايل
قدره ( 17.820/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسـية املمارسـة رقـم وك و 1513/2015/13/ش
قطــع غيــار مطلوكــة كاشــف دخــان لنظــام انــذار احلريــق يف
حمط ــة الص ــبية إلدارة حمط ــة الص ــبية قس ــم األجه ــزة عل ــى/
مؤسس ـ ــة ص ـ ــقر عب ـ ــدهللا ش ـ ــاهني الغ ـ ــامن للتج ـ ــارة العام ـ ــة
واملقاوالت (أقل األسعار) مببلغ امجايل قدره
( 15.848/ -د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طل ــب ترس ــية املمارس ــة رق ــم و ك م1644/2015/13/
ش قطــع للغيــار كراســي حتميــل حملركــات املــربدات  11ك -
ف إلدارة حمطــة الدوحــة الغركيــة علــى /شــركة خالــد يوســف
الفلـ ـ ــيج وشـ ـ ــركاه (أقـ ـ ــل األسـ ـ ــعار) مببلـ ـ ــغ امجـ ـ ــايل قـ ـ ــدره
( 15.154/280د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم و ك م 2022/2015/13/
ش كـ ـ ــرة حتـ ـ ــذير الط ـ ـ ـريان للـ ـ ــواير األرضـ ـ ــي مـ ـ ــع الرباغـ ـ ــي
والص ــواميل  -ادارة ص ــيانة الكي ــبالت االرض ــية واخلط ــوط
اهلوائية  -شبكات النقل الكهرابئية علـى  /شـركة رضـاايت
التجاريـ ـ ــة ( اثلـ ـ ــث اقـ ـ ــل االسـ ـ ــعار) مببلـ ـ ــغ امجـ ـ ــايل قـ ـ ــدره
(13.997/500د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طل ــب ترس ــية املمارس ــة رق ــم و ك م1418/2015/13/
ش قطع غيار مطلوكـة ملضـ ة تصـريف املتكـاثف (للمرحلـة
 3-2-1لقس ــم املقطـ ـرات) على/ش ــركة اجلليع ــة للتج ــارة
واملقاوالت(اقل االسعار)مببلغ امجايل قدره
(13.468/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ترس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية كن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود املمارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم و ك م
 3512/2015/13/ش قطــع غيــار لصــمامات خبــار ات
ضغط عايل ( )6&5إلدارة حمطة الشعيبة قسـم MMD
عل ــى /جمموع ــة كي ــت األص ــيل للتج ــارة العام ــة واملق ــاوالت
(اثين أقل األسعار) مببلغ امجايل قدره
( 11.016/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب طـرح املمارسـة رقـم و ك م 3008/2016/13/ش
قط ــع الغي ــار املطلوك ــة للرتكين ــات الغازي ــة اجلدي ــدة (ال ــدورة
املش ــرتكة) أدوات (ع ــدة) إلدارة حمط ــة ال ــزور اجلنوكي ــة ع ــن
طريق اإلعالن ابجلريدة الرمسية واملوقع االلكرتوين للوزارة
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم و ك م 1648/2015/13/
ش قط ــع غي ــار لص ــمامات ال ــتحكم اخلاص ــة مبكث ــف خب ــار
الع ــزل للرتكين ــات الب اري ــة  -إدارة حمط ــة الدوح ــة الغركي ــة
عل ــى  /ش ــركة أوالد عب ــدالعزيز عبداحملس ــن الراش ــد ( اق ــل
االسعار) مببلغ امجايل قدره ( 10.800/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طل ــب ترس ــية املمارس ــة رق ــم و ك م2409/2015/13/
ش مروح ـ ــة رادي ـ ــرت ( )5335-130للمول ـ ــد (ك ـ ــومنس)
إدارة الص ــيانة ش ــئون اخل ــدمات الفني ــة واملش ــاغل الرئيس ــية
GENSET
لقس ـ ــم DISSEL AND
 SECTIONعل ــى /ش ــركة اخل ــدمات البرتولي ــة (أق ــل
األسعار) مببلغ إمجايل قدره ( 10.188/160د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ـ ــب طـ ـ ــرح املمارس ـ ـ ــة و ك م 1103/2016/13/ش
مطلـ ــوب جهـ ــاز يسـ ــت دم لقيـ ــاس درجـ ــة اح ـ ـرتاق عينـ ــات
الزيت  -مراقبة امل ترب  -إدارة حمطة الدوحة الشـرقية عـن
طريق اإلعالن ابجلريدة الرمسية واملوقع اإللكرتوين للوزارة
قررت اللجنة املوافقة
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3

12077
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طلب ترسية كنود املمارسة رقـم و ك م600/2016/13/
ش شـ ـراء قط ــع الغي ــار املطلوك ــة ملس ــجل األعط ــال الرقم ــي
عبــارة عــن ( كمبيــوترات وطاكعــات ) علــى /جمموعــة أك ـراج
التنمي ـ ـ ــة (اثل ـ ـ ــث أق ـ ـ ــل األس ـ ـ ــعار) مببل ـ ـ ــغ امج ـ ـ ــايل ق ـ ـ ــدره
( 6.804/500د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طل ــب ترس ــية املمارس ــة رق ــم و ك م2028/2015/13/
ش عــازل إســناد ( ملفتــاح العــزل)  -هــوكر ســيديل 33 -
ك.ف إلدارة صــيانة الكيــبالت األرضــية واخلطــوط اهلوائيــة
 شــبكات النقــل الكهرابئيــة علــى /شــركة الــدائرة الشــرقيةللتج ــارة العام ــة واملق ــاوالت (أق ــل األس ــعار) مببل ــغ امج ــايل
قدره ( 6.525/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طل ــب ترس ــية املمارس ــة رق ــم و ك م1429/2015/13/
ش قط ــع غي ــار مطلوك ــة لنظ ــام تنظي ــف املكث ــف ابلكـ ـرات
لقسـم الرتكينـات علــى /شـركة البحـار العاليــة للتجـارة العامــة
(أقل األسعار) مببلغ امجايل قدره ( 6.150/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب املوافقــة علــى اكــرام عقــد مــع جلنــة متاكعــة الق ـرارات
األمنيــة لتنفيــذ و إدارة مشــروع منظومــة أمــن حمطــات توليــد
القوى الكهرابئية وتقطري املياه
كعد االستماع اىل إفادة ممثل الوزارة :
املهندسة /غدير القويضي مكتب الوزير
ق ــررت اللجن ــة ع ــدم االختص ــاص يف م ــا يتعل ــق ابالتف ــاق
ابلعقـد رقــم SDFC/MEW/PSISS/01/2015
املربم كني الوزارة و جلنة متاكعة القرارات األمنية
طل ـ ــب شـ ـ ـراء م ـ ــن /جمموع ـ ــة النظ ـ ــائر االعالمي ـ ــة حق ـ ــوق
املسلس ــل التلفزي ــوين (قل ــوب ال تت ــوب) لي ــتم عرض ــه عل ــى
شاشة تلفزيون الكويت مببلغ إمجايل قدره (380.000/-
د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ــب ط ـ ــرح املمارس ـ ــة رق ـ ــم و أ2016-2015/482/
أعمال توريـد وتركيـب تكسـية واجهـات مبـىن ديـوان الـوزارة
أبلـ ــواح األملنيـ ــوم املضـ ــغوطة كـ ــني الشـ ــركات واملؤسسـ ــات
املت صصة عن طريق اإلعالن عنها ابجلريدة الرمسية
قررت اللجنة املوافقة
طل ــب إع ــادة النظ ــر كقـ ـرار اللجن ــة الس ــاكق واملوافق ــة عل ــى
التعاقــد املباشــر رقــم  2016 -2015/57لتوريــد جهــاز
س ـ ــبارك لالس ـ ــت الص ابلع ـ ــامود اجل ـ ــاف ٍ( )SPEإلدارة
امل ت ـربات  -قســم الســموم ابإلدارة العامــة لألدلــة اجلنائيــة
مــع /شــركة اكــن رشــد لألجهــزة واألدوات العلميــة والطبيــة
(الوكي ــل احملل ــي) مببل ــغ إمج ــايل ق ــدره ( 69.500/-د.ك)
مدة التوريد ( )18أسبوعاً
قررت اللجنة التايل:
اوال :إلغـ ـ ـ ــاء قرارهـ ـ ـ ــا السـ ـ ـ ــاكق الصـ ـ ـ ــادر ابجتمـ ـ ـ ــاع قـ ـ ـ ــم
( )2016/4املنعقد يف  2016/1/18عدم املوافقة على
التعاقـ ــد املباشـ ــر وتطـ ــرح األعمـ ــال مبمارسـ ــة ويعلـ ــن عنهـ ــا
ابجلريدة الرمسية
اثنيا :املوافقة
طلـ ـ ـ ــب طـ ـ ـ ــرح املمارسـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ــم 2016-2015/110
متطلبــات ومســتلزمات إدارة مســرح اجلرميــة لــإلدارة العامــة
لألدلة اجلنائية على الشركات املت صصة
ق ـ ــررت اللجن ـ ــة املوافق ـ ــة ويعل ـ ــن عنه ـ ــا ابجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
"الكويت اليوم"
طلـب التعاقــد املباشـر رقــم ( ) 2016-2015/95مــع /
شــركة كــدر ســلطان وإخوانــه ( الوكيــل احمللــي) لتوريــد مــواد
كيماوي ــة لقس ــم الس ــموم ( مايكروجي ــك ) ابإلدارة العام ــة
لألدلة اجلنائية مببلغ امجايل قدره (38.159/-د.ك)
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قررت اللجنة املوافقة
طل ـ ــب ط ـ ــرح املمارس ـ ــة  2016-2015/114توري ـ ــد و
تركي ــب وض ــمان مول ــدات ق ــوى كهرابئي ــة ومف ــاتيح حتوي ــل
أوتوماتيكيـ ـ ــة لـ ـ ــإلدارة العامـ ـ ــة هلندسـ ـ ــة االتصـ ـ ــاالت كـ ـ ــني
الشركات املت صصة
ق ـ ــررت اللجن ـ ــة املوافق ـ ــة ويعل ـ ــن عنه ـ ــا ابجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
"الكويت اليوم"
طلــب طــرح املمارســة رقــم  2016-2015/109توريــد
أاثث متنوع عدد ( 300سرير حديـد مفـرد  +عـدد 300
دوالب حديــد مفــرد) لــزوم اكادمييــة ســعد العبــدهللا للعلــوم
األمنية لإلدارة لعامة لإلمداد والتموين (إدارة امل ازن)
ق ـ ــررت اللجن ـ ــة املوافق ـ ــة ويعل ـ ــن عنه ـ ــا ابجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
"الكويت اليوم"
طلـ ـب إع ــادة النظ ــر كقـ ـرار اللجن ــة الس ــاكق واملوافق ــة عل ــى
التعاق ــد املباشـ ــر رق ــم  2016 -2015/66مـ ــع /شـ ــركة
السلطان املتحـدة الطبيـة لتوريـد جهـاز سـوانر خـاص كقسـم
العيادات الت صصية التـاكع إلدارة الطـب الشـرعي ابإلدارة
العام ــة لألدلـ ــة اجلنائيـ ــة مببل ــغ امجـ ــايل قـ ــدره 29.800/-
د.ك)
*مدة التوريد ثالثة أشهر
قررت اللجنة التايل:
أوال :إلغـ ـ ـ ــاء قرارهـ ـ ـ ــا السـ ـ ـ ــاكق الصـ ـ ـ ــادر ابجتمـ ـ ـ ــاع رقـ ـ ـ ــم
( )2016/4املنعقد يف  2016/1/18عدم املوافقة على
التعاقـ ــد املباشـ ــر وتطـ ــرح األعمـ ــال مبمارسـ ــة ويعلـ ــن عنهـ ــا
ابجلريدة الرمسية
اثنيا :املوافقة
طلـ ــب التعاقـ ــد املباشـ ــر رقـ ــم  2016-2015/94مـ ــع/
شــركة الشــمالن الدوليــة للتجــارة العامــة واملقــاوالت لصــيانة
مول ـ ــدات ال ـ ــديزل الثاكت ـ ــة واملتحرك ـ ــة اخلاص ـ ــة كتقاطع ـ ــات
اإلش ــارات الض ــوئية ووح ــدات الطاق ــة االحتياطي ــة وتوري ــد
الغيـار الالزمــة هلــا لــإلدارة العامـة للمــرور مببلــغ إمجــايل قــدره
( 27.293/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقم  2015-2014/103اخلاصة
ابلتجهيـ ـزات اهلندس ــية واألنظم ــة املس ــاندة ألجه ــزة تنظ ــيم
ال ــدور للمـ ـراجعني ل ــإلدارة العام ــة لتنفي ــذ األحك ــام (ص ــالة
تنفيذ أحكـام املـرور) لـإلدارة العامـة لـنظم املعلومـات علـى/
شـ ــركة النواصـ ــي للتجـ ــارة العامـ ــة واملقـ ــاوالت (راكـ ــع أقـ ــل
األسعار) مببلغ إمجايل قدره
( 19.950/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طل ــب إع ــادة النظ ــر كقـ ـرار اللجن ــة الس ــاكق واملوافق ــة عل ــى
التعاقـ ــد املباشـ ــر رقـ ــم  2016-2015/58مـ ــع /شـ ــركة
اجليــل التجاريــة (وكيــل وحملــي) لتوريــد خـزائن حلفــظ ملفــات
قض ــااي إثب ــات نس ــب واالس ــتعراف اجلن ــائي ابإلدارة العام ــة
لألدلة اجلنائية مببلغ إمجايل قدره ( 19.500/-د.ك)
قررت اللجنة التايل:
أوال :إلغــاء قرارهــا الســاكق الصــادر ابجتمــاع ()2016/4
كتــاريخ  2016/1/18عــدم املوافقــة علــى التعاقــد املباشــر
وتطرح األعمال مبمارسة ويعلن عنها ابجلريدة الرمسية
اثنيا :املوافقة
طل ــب إع ــادة النظ ــر كقـ ـرار اللجن ــة الس ــاكق واملوافق ــة عل ــى
التعاق ــد املباشـ ــر رق ــم  2016 -2015/59مـ ــع /شـ ــركة
تكــرتون لألجه ــزة اإللكرتوني ــة (وكيــل حمل ــي) لتوري ــد جه ــاز
 C-Liquidاملق ـ ــارن ابإلدارة العام ـ ــة لألدل ـ ــة اجلنائي ـ ــة
مببلــغ إمجــايل قــدره ( 17.780/-د.ك) وذلــك لألســباب
املذكورة ككتاب الوزارة
*مدة توريد ( )90يوماً
قررت اللجنة التايل:
أوال :إلغــاء قرارهــا الســاكق الصــادر ابجتمــاع ()2016/4
كتــاريخ  2016/1/18عــدم املوافقــة علــى التعاقــد املباشــر
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وتطرح األعمال مبمارسة ويعلن عنها ابجلريدة الرمسية
اثنيا :املوافقة
طلــب طــرح املمارســة رقــم  2016-2015/111توريــد
 Fume Hoodلقســم امل ــدرات واملــؤثرات العقليــة
ابإلدارة العامة لألدلة اجلنائية كني الشركات املت صصة
ق ـ ــررت اللجن ـ ــة املوافق ـ ــة ويعل ـ ــن عنه ـ ــا ابجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
"الكويت اليوم"
طل ــب إع ــادة النظ ــر كقـ ـرار اللجن ــة الس ــاكق واملوافق ــة عل ــى
التعاق ــد املباشـ ــر رق ــم  2016 -2015/64مـ ــع /شـ ــركة
تكــرتون لألجهــزة االلكرتونيــة (وكيــل حملــي) لصــيانة اجملهــر
اإللكرتوين لإلدارة العامـة لألدلـة اجلنائيـة مببلـغ إمجـايل قـدره
( 6.928/-د.ك)
*مدة التوريد سنة اعتبارا من اتريخ التعاقد
قررت اللجنة التايل:
أوال :إلغ ـ ـ ــاء قراره ـ ـ ــا الس ـ ـ ــاكق الص ـ ـ ــادر ابجتم ـ ـ ــاع رق ـ ـ ــم
( )2016/7املنعقـ ـ ــد يف  2016/1/27عـ ـ ــدم املوافق ـ ـ ــة
وتطرح األعمال مبمارسة ويعلن عنها ابجلريدة الرمسية
اثنيا :املوافقة
طلــب طــرح املمارســة رقــم  2017-2016/113صــيانة
جهاز علمي لكلية العلوم.
ق ـ ــررت اللجن ـ ــة املوافق ـ ــة ويعل ـ ــن عنه ـ ــا ابجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
"الكويت اليوم"
طلــب طــرح املمارســة رقــم  2017-2016/109توريــد
شهادات إلدارة اخلرجيني عمادة شئون الطلبة.
ق ـ ــررت اللجن ـ ــة املوافق ـ ــة ويعل ـ ــن عنه ـ ــا ابجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
"الكويت اليوم"
طلــب ترســية كنــدي املمارســة رقــم 2016/2015-392
جتديد رخص و صيانة  -مركز نظم املعلومـات علـى /شـركة
زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر (عرض وحيد) مببلـغ امجـايل
قدره ( 25.900/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب طــرح املمارســة رقــم  2017-2016/107أعمــال
تنظي ــف وتعق ــيم جم ــاري تكيي ــف اهل ــواء مبب ــىن كلي ــة الط ــب
ابجلاكرية ( )JB16إلدارة اإلنشاءات والصيانة.
ق ـ ــررت اللجن ـ ــة املوافق ـ ــة ويعل ـ ــن عنه ـ ــا ابجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
"الكويت اليوم"
طلـ ـ ـ ــب طـ ـ ـ ــرح املمارسـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ــم 2017-2016/102
توريـ ـ ــد عـ ـ ــدد  3رافعـ ـ ــة شـ ـ ــوكية لـ ـ ــزوم اسـ ـ ــت دام اإلدارة
إلدارة شئون الت زين
ق ـ ــررت اللجن ـ ــة املوافق ـ ــة ويعل ـ ــن عنه ـ ــا ابجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
"الكويت اليوم"
طل ـ ـ ــب ترسـ ـ ـ ــية البن ـ ـ ــد ( )2مـ ـ ـ ــن املمارس ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ــم -78
 2016/2015توريــد اجهــزة علميــة  -كليــة الطــب علــى
/شركة اشرف و شـركاه احملـدودة (راكـع اقـل االسـعار) مببلـغ
امجايل قدره ( 19.271/-د.ك)
الغاء البند رقم ( )1لعدم استيفاءه الشروطقررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية كنود املمارسـة رقـم  2017-2016/6توريـد
كرامج حاسب آيل لكلية علـوم وهندسـة احلاسـوب  -قسـم
علوم املعلومات  -جامعة الكويت على النحو التايل:
 البنـ ـ ــد رقـ ـ ــم ( )1عل ـ ـ ــى /شـ ـ ــركة مسـ ـ ــارت انفورميش ـ ـ ــنتكنولوجي للكمبيوتر (أقل األسعار) مببلـغ إمجـايل قـدره (-
 7.830/د.ك)
 البنــد رقــم ( )2علــى /ش ــركة الشــرق األوســط للحل ــولاملتكاملــة (أقــل األســعار) مببلــغ إمجــايل قــدره (8.016/-
د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية كنــود املمارســة رقــم 2016/2015-752
صيانة اجهزة  -ادارة االحباث على النحو التايل:
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البند رقـم ( )1علـى /شـركة العـرفج (اقـل االسـعار) مببلـغامجايل قدره ( 2.000/-د.ك)
البنــد رقــم ( )2علــى /شــركة اكــن رشــد لألجهــزة (عــرضوحيد) مببلغ امجايل قدره ( 8.900/ -د.ك)
البند رقم ( )3علـى /شـركة تكـرتون (عـرض وحيـد) مببلـغامجايل قدره ( 2.950/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ـ ـ ـ ــب طـ ـ ـ ـ ــرح املمارسـ ـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ـ ــم 2017-2016/97
توريـ ـ ــد وتركيـ ـ ــب وتشـ ـ ــغيل أجهـ ـ ــزة علميـ ـ ــة لكليـ ـ ــة طـ ـ ــب
األسنان ابجلامعة
ق ـ ــررت اللجنـ ـ ـة املوافق ـ ــة ويعل ـ ــن عنه ـ ــا ابجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
"الكويت اليوم"
طل ــب ترس ــية كن ــدي املمارس ــة رق ــم 2017-2016/61
تـ ــوفري ك ـ ـرامج ختصصـ ــية لكليـ ــة العلـ ــوم لقسـ ــم الرايضـ ــيات
ابجلامعــة علــى /مؤسســة اهلــاجري اخلليجيــة للتجــارة العامــة
واملقاوالت (أقل األسعار) مببلغ امجايل قدره
( 10.775 /-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقم  2017-2016/14لالشـرتاك
يف املص ــدر االلك ــرتوين للمعلوم ــات لكلي ــة ط ــب األس ــنان
ابجلامعة على /شركة مسـارت انفورميشـن تكنولـوجي (عـرض
وحيد) مببلغ امجايل قدره
( 9.840 /-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية كنــود املمارســة رقــم 2016-2015/398
صــيانة أجهــزة علميــة إلدارة األحبــاث ابجلامعــة علــى النحــو
التايل:
 البندين رقـم ( )3،1علـى /شـركة العـرفج اهلندسـية (أقـلاألسعار) مببلغ امجايل قدره ( 3.300/ -د.ك)
 البنــود أرق ــام ( )5،4،2عل ــى /ش ــركة العيس ــى لألجه ــزةالطبي ــة (أق ــل األس ــعار) مببل ــغ امج ــايل ق ــدره (6.316 /-
د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية كنــود املمارســة رقــم 2017/2016-121
(سـ ــاكقا  )2016-2015/323صـ ــيانة اجهـ ــزة علميـ ــة
لكليــة العلــوم الطبيــة املســاعدة  -قســم امل ت ـربات الطبيــة
علــى الشــركات ملــذكورة ككتــاب اجلامعــة مببلــغ امجــايل قــدره
( 8.448/-د.ك)
*الغاء كعض كنـود املمارسـة املـذكورة ابلكشـف املرفـق لعـدم
تقدم احد من الشركة االم كتوفري قطع غيار اصلية
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية كنــود املمارســة رقــم 2016-2015/495
توري ــد أجه ــزة لكلي ــة العل ــوم احلياتي ــة عل ــى /ش ــركة الع ــرفج
اهلندسـ ــية (راك ـ ــع أقـ ــل األس ـ ــعار) مببلـ ــغ إمج ـ ــايل ق ـ ــدره (-
 8.355/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ــب ترسـ ــية املمارسـ ــة رقـ ــم  2017-2016/4توريـ ــد
وتركيــب وتشــغيل أجهــزة إلدارة األحبــاث علــى /شــركة اكــن
رش ــد لألجه ــزة واألدوات العلمي ــة والطبي ــة (ع ــرض وحي ــد)
مببلغ امجايل قدره ( 7.850/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ــب ترسـ ــية كنـ ــدي املمارسـ ــة رقـ ــم 2017-2016/9
صـيانة اجهــزة خدمـة مركزيــة وملحقاهتـا لكليــة العلـوم علــى/
مؤسســة اجفــان للتجــارة العامــة واملقــاوالت (أقــل األســعار)
مببلغ امجايل قدره ( 6.800 /-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية كنــود املمارســة رقــم 2016/2015-508
توريـ ـ ــد خمـ ـ ــدات وكطانيـ ـ ــات وشراشـ ـ ــف  -إدارة التأثيـ ـ ــث
واإلسكان على النحو التايل:
 البند رقـم ( )1علـى /شـركة الوطنيـة لصـناعات األسـفنجواملراتـ ـ ـ ــب (اثين أقـ ـ ـ ــل األسـ ـ ـ ــعار) مببلـ ـ ـ ــغ امجـ ـ ـ ــايل قـ ـ ـ ــدره

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون

18

2041
2016-02-23

19

2150
2016-02-29

( 612/500د.ك)
 البن ـ ــدين رق ـ ــم ( )3،2عل ـ ــى /ش ـ ــركة الروض ـ ــة ل ـ ــألاثثواملفروشات مببلغ امجايل قدره ( 5.880/ -د.ك)
البند (( )2اثلث أقل األسعار)
البند (( )3اثين أقل األسعار)
وإلغاء البند رقم ( )4وذلك لعدم استيفاء الشروط
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ـ ـ ــب طـ ـ ـ ــرح املمارسـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ــم 2017-2016/101
نق ـ ــل خدم ـ ــة  ISDNم ـ ــن وزارة املواص ـ ــالت إىل موق ـ ــع
الشدادية
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية كنــود املمارســة رقــم 2016/2015-586
توري ـ ــد مس ـ ــتهلكات  -إدارة األحب ـ ــاث  -ملش ـ ــروع حب ـ ــث
 GE01/07/3902ابجلامعة على النحو التايل:
 شركة اكن رشـد لألجهـزة واألدوات العلميـة مببلـغ امجـايلقدره ( 3.509/-د.ك)
 ش ـ ـ ــركة الع ـ ـ ــرفج اهلندس ـ ـ ــية مببل ـ ـ ــغ امج ـ ـ ــايل ق ـ ـ ــدره (- 2.030/د.ك) وإلغـ ــاء البن ـ ــد رقـ ــم ( )5وذل ـ ــك الرتف ـ ــاع
السعر
قررت اللجنة املوافقة

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
طلـ ــب ترسـ ــية كنـ ــود املمارسـ ــة رقـ ــم 2016/2015-38
2322
1
توريـ ــد هـ ــدااي خمتلفـ ــة إلدارة شـ ــئون القـ ــرآن الكـ ــرمي علـ ــى
2016-02-21
الشــركات املــذكورة ابلكشــف املرفــق ككتــاب الــوزارة مببلــغ
إمج ــايل ق ــدره ( 67.391/250د.ك) كع ــد ختف ــيض كمي ــة
البن ــود ( )49،37،24،21،8،2،1وإلغ ــاء البن ــود أرق ــام
()50،48،38،34
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقم  2016/2015-163تصـميم
3081
2
وصف وإخراج وطباعة وتوزيع مناذج خمتلفة مـن املطبوعـات
2016-03-08
جلـ ــائزة الكويـ ــت الدوليـ ــة حلفـ ــظ القـ ــرآن الكـ ــرمي وقراءاتـ ــه
وجتوي ــد تالوت ــه  -ال ــدورة الس ــاكعة عل ــى  /ش ــركة جمموع ــة
النظــائر اإلعالميــة ( أقــل األســعار ) مببلــغ امجــايل قــدره (-
34.365/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقم  2016/2015-168تصـميم
3080
3
و جتهي ـ ــز وإع ـ ــداد القاع ـ ــات وال ـ ــديكورات وورش العم ـ ــل
2016-03-08
اخلاص ــة جب ــائزة الكوي ــت الدولي ــة حلف ــظ الق ــرآن الك ــرمي و
قراءاته و جتويد تالوته-الدورة الساكعة على /شـركة هيليـت
انرتانشــيوانل إلدارة و تنظــيم املعــارض (اثين أقــل األســعار)
مببلغ إمجايل قدره ( 32.900/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية كنــود املمارســة رقــم 2016/2015-166
3082
4
توريــد هــدااي متنوعــة جــائزة الكويــت الدوليــة حلفــظ القــرآن
2016-03-08
الك ــرمي وقراءاتـ ــة وجتويـ ــد تالوتـ ــه  -الـ ــدورة السـ ــاكعة علـ ــى
النحو التايل :
 البند ( )1على  /مؤسسة ميداي الين خلدمات اإلعالميةواإلعالنية مببلغ امجايل قدرة (350/ -د.ك)
 البن ــود ( )10 - 2عل ــى  /مرك ــز آلل ــئ الرتك ــي للدعاي ــةواإلعالن مبلغ امجايل قدرة (24.322/500د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية البنــدين ( )3 ، 2مــن املمارســة رقــم -165
3084
5
 2016/2015تص ــوير و توثي ــق حف ــل االفتت ــاح واخلت ــام
2016-03-08
والفعاليــات جلــائزة الكويــت الدوليــة حلفــظ القــرآن الكــرمي و
قراءاتــه و جتويــد تالوتــه-الــدورة الســاكعة علــى /شــركة كــني
لــوك للدعايــة واإلعــالن (أقــل األســعار) مببلــغ إمجــايل قــدره
( 8.400/-د.ك)
* إلغ ــاء البن ــد األول و ذل ــك لقي ــام وزارة املالي ــة كت ف ــيض
امليزانية املعتمدة هلذا البند
قررت اللجنة املوافقة
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طلــب ترســية كنــود املمارســة رقــم 2016/2015-167
عمـ ــل و انتـ ــاج اعـ ــالن تلفزيـ ــوين  -فـ ــيلم حفـ ــل اخلتـ ــام -
اوكري ــت انش ــادي جل ــائزة الكوي ــت الدولي ــة حلف ــظ الق ــرآن
الكــرمي وقراءاتــه وجتويــد تالوت ــه -الــدورة الســاكعة -عل ــى/
شــركة جمموعــة الســالم االعالميــة فــرع م جمموعــة الســالم
االوىل للتجـ ــارة العامـ ــة واملقـ ــاوالت (اقـ ــل االسـ ــعار) مببلـ ــغ
امجايل قدره ( 6.550/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة

كنك االئتمان الكوييت
طل ـ ــب ط ـ ــرح املمارس ـ ــة رق ـ ــم  2017-2016/5توري ـ ــد
7044
1
وتركيـ ــب وتشـ ــغيل وصـ ــيانة مكـ ــائن حلفـ ــظ امللفـ ــات علـ ــى
2016-02-22
الشركات املت صصة
ق ـ ــررت اللجن ـ ــة املوافق ـ ــة ويعل ـ ــن عنه ـ ــا ابجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
"الكويت اليوم"
طل ـ ــب ترس ـ ــية املمارس ـ ــة رق ـ ــم  2016/2015-8شـ ـ ـراء
7835
2
ك ــرانمج التعل ــيم االلك ــرتوين ( )LMSعل ــى /ش ــركة تـ ـراك
2015-03-02
للحلول التعليمية (أقل األسعار) مببلغ امجايل قدره
(26.600/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طل ــب التعاق ــد املباش ــر رق ــم  2017 /2016-10م ــع /
8709
3
شــركة  CFMاخلليجيــة ( الوكيــل احمللــي )لصــيانة اجه ــزة
2016-03-10
النداء اآليل مببلغ امجايل قدره (9.750/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العركية
طلـب التعاقــد املباشــر مــع /شـركة الــرواد لل ــدمات األمنيــة
359
1
لعقــد خــدمات احلراســة واألمــن والســالمة ملبــاين الصــندوق
2016-03-02
مل ــدة ( )33ش ــهرا اعتب ــارا م ــن اتري ــخ  2016/6/1ح ــىت
 2019/2/28مببلغ إمجايل قدره ( 100.188/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية ممارســة توريــد وتركيــب نظــام كــامريات مراقبــة
360
2
خارجيــة ملبــاين الصــندوق عل ــى /شــركة ألرتافــيجن للتج ــارة
2016-03-02
العامة واملقاوالت (أقل األسعار) مببلغ امجايل قدره
( 26.830/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب التعاقــد مــع /جمموعــة خــدمات األعمــال والتوظيــف
352
3
اخلليجيــة (اثين أقــل األســعار) لتــوفري عمالــة مت صصــة يف
2016-02-29
جمال أرشفة الواثئق وإدخال البياانت مببلغ امجايل قـدره (-
 18.720/د.ك)
*كما اطلعت اللجنة علـى كتـاب رقـم  378املـؤرخ كتـاريخ
 2016/3/6املتض ــمن أبن ال يوج ــد م ــا يثب ــت أبن م ــدير
املشـروع لديـه مؤهــل جـامعي حيـث ال توجــد شـهادة مرفقــة
يف العطاء تبني ذلك
قررت اللجنة املوافقة
وزارة العدل
طل ـ ــب التعاق ـ ــد املباش ـ ــر م ـ ــع /ش ـ ــركة إي ـ ــبال الستش ـ ــارات
2987
1
الكمبيوتر (وكيـل وحيـد) لتوريـد تـراخيص وصـيانة تطبيقـات
2016-03-01
أنظمـ ــة األرشـ ــيف اإللكـ ــرتوين ( )Filenetمببلـ ــغ إمجـ ــايل
قدره ( 74.600/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ــب ترسـ ــية املمارسـ ــة رقـ ــم و ع2016/2015-11/
3053
2
ف ـ ــك ونق ـ ــل وتركي ـ ــب خـ ـ ـزائن أرف ـ ــف معدني ـ ــة  -خـ ـ ـزائن
2016-03-02
ميكانيكيــة  -ملفــات وكافــة احملتــوايت ملبــاين الــوزارة علــى/
ش ــركة البل ــد األم ــني ل ــألاثث واملفروش ــات وال ــديكور (أق ــل
األسعار) مببلغ إمجايل قدره ( 28.950/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب طرح املمارسة رقـم و ع 2017/2016-6/صـيانة
2688
3
النظام اآليل ملكتبة قصـر العـدل كـني الشـركات واملؤسسـات
2016-02-23
املت صصة
ق ـ ــررت اللجن ـ ــة املوافق ـ ــة ويعل ـ ــن عنه ـ ــا ابجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
"الكويت اليوم"

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
وزارة الدفاع
272762005561 1
2016-03-02

2

272762004853
2016-02-23

3

2724111076
2016-03-09

4

272862005701
2016-03-03

5

272762006195
2016-03-09

6

2724118054
2016-03-02

7

2724114091
2016-02-21

وزارة الرتكية
2005
1
2016-02-29

2

2838
2016-03-21

طلـ ــب إلغـ ــاء وإعـ ــادة طـ ــرح املمارسـ ــة رقـ ــم 1072915
أعمـ ــال صـ ــيانة وحتـ ــديث وإصـ ــالح مركـ ــز عمليـ ــات القـ ــوة
اجلويــة البــديل كقاعــدة عبــدهللا املبــارك اجلويــة كــني الشــركات
املص ــنفة ل ــدى اللجن ــة ابلفئ ــة الراكع ــة لألعم ــال اإلنش ــائية
وذلك الرتفاع سعر العطاء الوحيد
ق ـ ــررت اللجن ـ ــة املوافق ـ ــة ويعل ـ ــن عنه ـ ــا ابجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
"الكويت اليوم"
طل ــب ط ــرح املمارس ــة رق ــم  1082916أعم ــال ص ــيانة
أسـقف ورش املعهـد الت صصـي مبنطقـة صـبحان العسـكرية
مبراقبــة مركــز املنطقــة اجلنوكيــة كــني الشــركات املصــنفة لــدى
اللجنة ابلفئة الراكعة لألعمال اإلنشائية
ق ـ ــررت اللجن ـ ــة املوافق ـ ــة ويعل ـ ــن عنه ـ ــا ابجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
"الكويت اليوم"
طلـ ـ ـ ـ ــب ترسـ ـ ـ ـ ــية املمارسـ ـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ـ ــم و د  /ت م -150/
 2411 1-2015/2016شـ ـ ـراء قط ـ ــع غي ـ ــار ع ـ ــدات
الطرق (حتمي) ملراقبـة الكـراج لـزوم هندسـة املنشـآت علـى
 /شــركة مؤسســة مبــارك لســلطان للتجــارة ( عــرض وحيــد)
مببلغ امجايل قدره (8.439/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ــب إلغـ ــاء وإعـ ــادة طـ ــرح املمارسـ ــة رقـ ــم 1542915
طلـ ـ ـ ــب شـ ـ ـ ــبك لتسـ ـ ـ ــوير مسـ ـ ـ ــتودعات السـ ـ ـ ــالح كلـ ـ ـ ــواء
الريمـ ـ ــوك اآليل  94/كـ ـ ــني الشـ ـ ــركات املت صصـ ـ ــة وذلـ ـ ــك
لعدم تقدم احد
قررت اللجنة املوافقة
طل ــب ط ــرح املمارس ــة رق ــم  1042816اعم ــال اس ــفلتية
مبعسـ ــكر لـ ــواء الشـ ــهيد املـ ــدرع 35/ومعسـ ــكر أم الـ ــروس
حمـدودة علـى الشـركات املصـنفة لـدى اللجنـة ابلفئـة الراكعــة
اعمال انشائية
قررت اللجنة املوافقة
طل ــب شـ ـراء ع ــدد ( )30جه ــاز A4 Flatbed
Heavy Duty Color Scanner
ADF Epson Workforce DS- With
 860لل ــوزارة (س ــالح االش ــارة) ع ــن طري ــق دلي ــل الشـ ـراء
اجلمــاعي مــن /شــركة جمموعــة اجلزيــرة لاللكرتونيــات مببلــغ
امجايل قدره ( 5.439/990د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلــب طــرح املمارســة رقــم و د/.ت.م -12-275150
 2414توريــد مــواد اســتهالكية لوحــدة اجلراحــة التجميليــة
ل ــزوم مستش ــفى ج ــاكر للق ــوات املس ــلحة عل ــى الش ــركات
املت صصة عن طريق اإلعالن عنها ابجلريدة الرمسية
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ــب ش ـ ـراء احتياجـ ــات إدارة التوريـ ــدات وامل ـ ــازن مـ ــن
آالت التصــوير عــن طريــق دليــل الش ـراء اجلمــاعي الصــادر
من وزارة املالية مببلغ إمجايل قدره
( 105.650/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طل ــب اع ــادة النظ ــر كقـ ـرار اللجن ــة الس ــاكق واملوافق ــة عل ــى
التعاق ــد املباش ــر م ــع /ش ــركة زم ــزم العاملي ــة للتج ــارة العام ــة
املنفــذة لتجهيــز املركبــة املشــاركة ككرنفــال احتفــاالت دولــة
الكوي ـ ــت ابل ـ ــذكرى اخلامس ـ ــة واخلمس ـ ــني للعي ـ ــد الـ ـ ــوطين
واخلامسة والعشرين ليـوم التحريـر لسـنة  2016العقـد رقـم
 120مببلغ امجايل قدره ( 8.500 /-د.ك)
قررت اللجنة التايل:
اوال :الغـ ـ ــاء قرارهـ ـ ــا السـ ـ ــاكق و الصـ ـ ــادر جبتمـ ـ ــاع رقـ ـ ــم 2016/8كتاريخ  2016/2/1املتضمن عدم املوافقة
-اثنيا  :املوافقة
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األمانة العامة جمللس الوزراء
2414
1
2016-03-03

2

2660
2016-03-13

3

2666
2016-03-13

4

2451
2016-03-07

ديوان اخلدمة املدنية
13300
1
2016-02-28

2

15977
2016-02-29

كيت الزكاة
1050
1
2016-03-08

2

1006
2016-03-06

3

1008
2016-03-06

4

1085
2016-03-10

طلــب تعــديل التعاقــد لتوريــد وتركيــب أجهــزة مسعيــة ومرئيــة
وأجهــزة اتصــال متفرقــة لألمانــة ليصــبح مــع /شــركة مســارت
أنتينــيت ملــواد وأنظمــة وأجهــزة االتصــاالت كــدال مــن /شــركة
مسارت أنتينيت للتجارة العامة وذلك لورود خطأ
قررت اللجنة املوافقة
طلــب ترســية املمارســة رقــم  104توريــد وتركيــب وتشــغيل
اجهزة حاسب آيل وطاكعة مركزية وماسـحات ضـوئية جلهـاز
متاكعة االداء احلكومي على النحو التايل :
 اجملموعـ ـ ـ ــة االوىل علـ ـ ـ ــى /الشـ ـ ـ ــركة الكويتيـ ـ ـ ــة الرقميـ ـ ـ ــةللحاس ـ ـ ــبات (اق ـ ـ ــل االس ـ ـ ــعار) مببل ـ ـ ــغ امج ـ ـ ــايل ق ـ ـ ــدره (-
 17.307/د.ك)
 اجملموعــة الثانيــة علــى /شــركة ك ـرميري تكنولــوجي للتجــارةالعامـ ــة (اقـ ــل االسـ ــعار) مببلـ ــغ إمجـ ــايل قـ ــدره (3.600/-
د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ــب التعاقـ ــد مـ ــع/مركز نـ ــور الشـ ــرق لالتصـ ــاالت (أقـ ــل
األسعار) لإلعداد و التجهيز لالحتفال ابلذكرى الراكعة
و اخلمس ــني للعي ــد ال ــوطين و عي ــد التحري ــر و املناس ــبات
الوطنية مببلغ إمجايل قدره( 19.042/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ـ ــب اإلحاطـ ـ ــة والعلـ ـ ــم مبـ ـ ــدة عقـ ـ ــد املمارسـ ـ ــة رقـ ـ ــم 2
ص ــيانة وتط ــوير مرك ــز خدم ــة العم ــالء ملس ــت دمي البواك ــة
االلكرتوني ــة لدول ــة الكوي ــت للجه ــاز املرك ــزي ه ــو س ــنتني
اعتب ـ ــارا م ـ ــن اتري ـ ــخ مباش ـ ــرة العم ـ ــل ول ـ ــيس م ـ ــن اتري ـ ــخ
توقيع العقد
احيطت علما
طلب استدراج عروض أسعار لتنفيذ أعمال انشـائية صـغرية
مبقر ديوان اخلدمة املدنية ابلشويخ
قــررت اللجنــة عــدم املوافقــة وتطــرح مبمارســة ويعلــن عنهــا
ابجلريدة الرمسية "الكويت اليوم"
طلب التعاقـد املباشـر مـع /شـركة ايكـون للكمبيـوتر لصـيانة
وتشـغيل شـراء أجهـزة حاســبات آليـة وملحقاهتــا ملـدة ثــالث
شهور اعتبارا من  2016/3/1حىت  2016/5/31مببلغ
إمجايل قدره ( 22.000/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلـب ترســية املمارســة رقـم ب ز 2015/52توريــد رســائل
هاتفية قصرية والرد علـى تلـك الرسـائل للبيـت علـى /شـركة
كي ـزنس كونســبت للكمبيــوتر (أق ــل األســعار) مببلــغ إمج ــايل
قدره ( 19.500/ -د.ك).
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ـ ــب طـ ـ ــرح املمارسـ ـ ــة رقـ ـ ــم ب ز-م 2016/4تقـ ـ ــدمي
خ ــدمات يف جم ــال تط ــوير ال ــنظم يف البي ــت ك ــني الش ــركات
املت صصة .
ق ـ ــررت اللجن ـ ــة املوافق ـ ــة ويعل ـ ــن عنه ـ ــا ابجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
"الكويت اليوم"
طلـ ـ ــب طـ ـ ــرح املمارسـ ـ ــة رقـ ـ ــم ب ز-م 2016/6تقـ ـ ــدمي
خ ــدمات يف جم ــال االحص ــاء وحتلي ــل البي ــاانت للبي ــت ك ــني
الشركات املت صصة.
ق ـ ــررت اللجن ـ ــة املوافق ـ ــة ويعل ـ ــن عنه ـ ــا ابجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
"الكويت اليوم"
طلــب ترســية املمارســة رقــم ب ز  2015/75ركــط خدمــة
األنرتنــت ملركــز نظــم املعلومــات مببــىن املقــر الرئيســي لبيــت
الزكــاة علــى /شــركة كــواليت نــت للتجــارة العامــة (اثين أقــل
األسعار) ملدة ثالث سنوات مببلغ إمجايل قدره
( 9.620/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
5

1084
2016-03-10

6

1012
2016-03-06

اهليئة العامة للمعلومات املدنية
2296
1
2016-03-02

وزارة التجارة والصناعة
03891
1
2016-03-07

2

3889
2016-03-07

طلــب ترســية املمارســة رقــم ب ز  2015/74ركــط خدمــة
االنرتن ــت ملب ــىن املق ــر الرئيس ــي ال ــدائم لبي ــت الزك ــاة عل ــى/
شركة فاست لإلتصاالت (أقل األسعار)ملدة ثالث سـنوات
مببلغ إمجايل قدره( 9.000/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ــب طـ ــرح املمارسـ ــة رقـ ــم ب ز -م 2016/10تقـ ــدمي
خـ ــدمات كرجمـ ــة لقسـ ــم التطبيقـ ــات احلكومـ ــة االلكرتوني ـ ــة
للبيت كني الشركات املت صصة
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ــب ترسـ ــية املمارسـ ــة رقـ ــم هـ ـ ـ م م 2016/2015-4
توري ــد وتركي ــب أجه ــزة التش ــفري إلص ــدار البطاق ــة الذكي ــة
عل ـ ــى /الش ـ ــركة العركي ـ ــة حلل ـ ــول تقني ـ ــة املعلوم ـ ــات (أق ـ ــل
األسعار) مببلغ امجايل قدره ( 72.945/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ــب طـ ــرح املمارسـ ــة رقـ ــم  2016-2015/15نظـ ــام
املعلومات السياحية االحصائية لقطاع السياحة
ق ـ ــررت اللجن ـ ــة املوافق ـ ــة ويعل ـ ــن عنه ـ ــا ابجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
"الكويت اليوم"
طلـ ــب طـ ــرح املمارسـ ــة رقـ ــم  2016-2015/14تنفيـ ــذ
مشروع محالت التوعوية لقطاع السياحة
ق ـ ــررت اللجن ـ ــة املوافق ـ ــة ويعل ـ ــن عنه ـ ــا ابجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
"الكويت اليوم"

معهد الكويت لألحباث العلمية
طلـ ــب ترسـ ــية املمارسـ ــة رقـ ــم M-2015/2016-77
475
1
مفاعل اوتومـاتيكي متعـدد الوحـدات للمعاجلـة اهليدروجينيـة
2016-03-08
علــى /شــركة التقــدم التكنولــوجي (اثين اقــل االســعار) مببلــغ
امجايل قدره ( 36.750/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ــب ترسـ ــية املمارسـ ــة رقـ ــم M-2015/2016-83
482
2
توريــد عــدد ( )45خزانــة ســالمة الســطواانت الغــاز علــى/
2016-03-09
مركز الطب العريب (أقل االسعار) مببلغ إمجايل قدره
( 24.300/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
طلـ ـ ـ ــب ط ـ ـ ـ ـرح املمارسـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ـ ع /ش أ م-123/
2419
1
 2016/2015تـ ـ ـ ـ ــوفري كـ ـ ـ ـ ــرانمج  Q-PCRلقسـ ـ ـ ـ ــم
2016-03-01
تكنولوجيا امل تربات الطيب ككلية العلوم الصحية
ق ـ ــررت اللجن ـ ــة املوافق ـ ــة ويعل ـ ــن عنه ـ ــا ابجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
"الكويت اليوم"
طلــب توريــد وتركيــب أاثث متنــوع للهيئــة عــن طريــق دليــل
2354
2
الشراء اجلماعي مببلغ امجايل دره
2016-02-29
( 10.797 /-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طل ـ ـ ـ ــب إلغ ـ ـ ـ ــاء املمارس ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ــم ه ـ ـ ـ ـ ـ ع /ش أ م-85 /
2418
3
 2016/2015ت ــوفري احتياج ــات تدريبيـ ــة م ــن اخلامـ ــات
2016-03-01
املتنوعــة ملشــروع ســيس مركــز املهــارات وذلــك كنــاء علــى
تعميم وزارة املالية رقم ( )1لسنة 2016
قررت اللجنة املوافقة
اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
طلـ ــب اسـ ــتدراج عـ ــروض اسـ ــعار لتجديـ ــد ت ـ ـراخيص حـ ــزم
3824
1
الـربامج اجلـاهزة لنظـام املعلومــات اآليل املتكامـل للهيئـة مــن
2016-03-06
الشركات واملؤسسات املت صصة
قــررت اللجنــة عــدم املوافقــة وتطــرح مبمارســة ويعلــن عنهــا
ابجلريدة الرمسية "الكويت اليوم"
اهليئة العامة للصناعة
طلب التعاقد املباشر مع /الشركة الدولية للمعـارض لتنظـيم
264
1
جنــاح دولــة الكويــت مبعــرض مشــروع قطــر  2016خــالل
2016-03-09
الفـ ــرتة مـ ــن  9حـ ــىت  12مـ ــايو  2016يف مدينـ ــة الدوحـ ــة
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اإلدارة العامة لإلطفاء
376
1
2016-02-28

2

2439
2016-03-09

وزارة املواصالت
1001
1
2016-03-09
الديوان األمريي
1370
1
2016-03-16

وزارة املالية
8341
1
2016-02-28

2

8792
2016-03-01

كلدية الكويت
5132
1
2016-03-01

كدول ـ ــة قط ـ ــر مببل ـ ــغ إمج ـ ــايل ق ـ ــدره( 170.000/-دوالر
أمريكي) مايعادل ( 51.000/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طل ـ ـ ــب ط ـ ـ ــرح املمارس ـ ـ ــة  2016-2015/38إص ـ ـ ــالح
وتشـ ــغيل وصـ ــيانة حـ ــوض السـ ــباحة مبركـ ــز إعـ ــداد رجـ ــال
اإلطفاء ابلصليبية كني الشركات احمللية
ق ـ ــررت اللجن ـ ــة املوافق ـ ــة ويعل ـ ــن عنه ـ ــا ابجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
"الكويت اليوم"
طل ــب التعاق ــد املباش ــر رق ــم  2016-2015/17شـ ـراء
رتب عسكرية لإلدارة مـع /شـركة أوالد أمحـد الصـاحل مببلـغ
إمجايل قدره ( 22.415/500د.ك)
مازالــت اللجنــة عنــد قرارهــا الســاكق الصــادر ابجتمــاع رقــم
( )2016/20املنعق ــد يف  2016/3/14املتض ــمن ع ــدم
املوافق ــة عل ــى طل ــب اإلدارة كتع ــديل التعاق ــد لتوري ــد رت ــب
عسكرية ليصبح مع /شركة أوالد أمحـد الصـاحل (اثلـث أقـل
األسعار) مببلغ امجـايل قـدره ( 22.415/500د.ك) كـدال
من /شركة رنيم العركية (أقل األسعار)
طلـ ــب ش ـ ـراء اجهـ ــزة كمبيـ ــوتر عـ ــن طريـ ــق دليـ ــل الش ـ ـراء
اجلماعي مببلغ امجايل قدره(42.955/500د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ــب ترسـ ــية ممارسـ ــة كـ ــرانمج الشـ ــهيد وكـ ــرانمج األرشـ ــفة
ملكت ــب الش ــهيد عل ــى /ش ــركة كـ ـرميري تكنول ــوجي للتجـ ــارة
العامــة (أق ــل األس ــعار) مببل ــغ امج ــايل ق ــدره (26.850/-
د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب طرح املمارسة رقم  2017-2016/3توفري صـيانة
وتـ ـ ـراخيص ل ـ ــربانمج  Nintexللـ ـ ــوزارة ك ـ ــني الشـ ـ ــركات
املت صصة عن طريق اإلعالن ابجلريدة الرمسية
قررت اللجنة املوافقة
طلب التعاقد املباشر رقـم  14مـع /شـركة الوطنيـة للمواقـع
اإللكرتوني ـ ـ ـ ـ ــة إلض ـ ـ ـ ـ ــافة تطبيق ـ ـ ـ ـ ــات اهلوات ـ ـ ـ ـ ــف الذكي ـ ـ ـ ـ ــة
( )Android- iosعلى املوقع اإللكـرتوين إلدارة نـزع
امللكية للمنفعة العامة مببلغ امجايل قدره
( 7.900/-د.ك)
*كمــا اطلعــت اللجنــة علــى كتــاب الــوزارة رقــم ()4500
املؤرخ يف 2016/2/3
قررت اللجنة املوافقة

طل ــب ترس ــية املمارس ــة رق ــم  2016/2015/9اس ــتئجار
عــدد ( )2ســيارة صــالون كــدون ســائق للبلديــة علــى /شــركة
كوينــت وورد لتــأجري الســيارات (أقــل األســعار) مببلــغ امجــايل
قدره ( 11.952/ -د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب
طل ــب التعاق ــد املباش ــر رق ــم م و ث ف أ2016-2015/69/
2013
1
مع /شركة سوكر ستار لإلنتاج الفين والتوزيـع والنشـر لتقـدمي ثالثـة
2016-03-01

ع ــروض ملس ــرحية األطف ــال (س ــندابد يف جزي ــرة الظ ــالم) ملهرج ــان
أجي ــال املس ــتقبل ( )27الـ ــذي س ــيقام خـ ــالل الف ــرتة مـ ــن -24
 2016/3/31مببلغ إمجايل قدره ( 9.000/-د.ك)

اهليئة العامة لالستثمار
895359
1
2016-03-01

قررت اللجنة املوافقة

طل ـ ــب ترس ـ ــية املمارس ـ ــة رق ـ ــم ت م2017/2016-42
إجنـ ــاز مشـ ــروع صـ ــيانة أجهـ ــزة احلفـ ــظ املركزيـ ــة ()EMC
علــى /جمموعــة أنظمــة الكمبيــوتر املتكامل ـة العاملي ــة ITS
(أقل األسعار) مببلغ امجايل قدره ( 4.057/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
وزارة اخلارجية
9540
1
2016-03-20

وزارة التعليم العايل
1587
1
2016-03-10

اإلدارة املركزية لإلحصاء
401
1
2016-02-29

طلــب التعاقــد املباشــر لش ـراء عــدد( )1ســيارة مرســيدس -
كنــز  E200 avantage 2016للمندوكيــة الدائمــة
لدولـ ــة الكويـ ــت لـ ــدى جامعـ ــة الـ ــدول العريـ ــة مـ ــع شـ ــركة
عبدالرمحن البشر وزيد الكاظمي مببلغ امجايل قدرة
(16.350/-د.ك) كم ـ ــا إطلع ـ ــت اللجن ـ ــة عل ـ ــى كت ـ ــاب
الوزارة رقم  3851كتاريخ 2016/3/22
قررت اللجنة املوافقة
طلب التعاقد املباشر مع /شركة أف أف يب (أقل األسـعار)
لتوريــد وتركيــب وتنفيــذ أعمــال الــديكور والقواطــع املكتبيــة
للدور ( )13مببلغ إمجايل قدره ( 15.000/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلـ ـ ـ ـ ـ ــب اسـ ـ ـ ـ ـ ــتكمال ترسـ ـ ـ ـ ـ ــية املمارسـ ـ ـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ـ ـ ــم -10
 2013/2012حت ـ ــديث البني ـ ــة التحتي ـ ــة اآللي ـ ــة ل ـ ــإلدارة
وذلــك إلشــهار إفــالس شــركة الكـون للكمبيــوتر وذلــك مــن
خالل أحد االجتاهني:
 تنفيذ البند الثامن الوارد ابلعقد تكليــف /شــركة كمبي ــوتر داات نتــوركس الســتكمال كقي ــةاألعمال
قررت اللجنة تطبيق شروط العقد

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

حمضر االجتماع رقم ()2016/23
املنعقد صباح يوم االركعاء)

 -14مجادى اآلخرة1437-املوافق 2016-03-23
عقدت جلنة املناقصات املركزية جلستها رقم ( )2016/23الساعة
التاسعة من صباح يوم (االركعاء) املوافق 2016-3-23كقاعة
االجتماعات مبقر اللجنة.
و قد حضر االجتماع السادة :
د .حممد سعد الن يالن
1
هيفاء عبدالرزاق يوسف اخلميس
2
3

هيفاء عبدالعزيز املضف

4
5
6
7
9

عبداحملسن مزيد الصانع
حممد عبد احملسن الصايغ
صبيحة عبد امللك الصاحل
د .فالح سعد الطامي
املستشار /فيصل سعيد الغريب

وقد حضر جانب من االجتماع :
صفاء عبد الكرمي الصفار
خالد خليل العركيد
وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع السادة:
أمحد خالد الكليب
9
حممد عبد احملسن احلمد
10

انئب رئيس اللجنة
عضو  /ممثل ادارة الفتوى
والتشريع
عضو  /ممثل اجمللس
األعلى للت طيط و
التنمية اإلدارية
عضو  /ممثل وزارة املالية
عضوا
عضواً
عضواً
أمني السر

عضو /ممثل وزارة النفط
ممثل شركة نفط الكويت

رئيس اللجنة
عضواً
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قد استعرضت اللجنة املواضيع املدرجة على جدول األعمال واختذت
كشأهنا القرارات املناسبة.
فض العطاءات
الوزارات واالدارات احلكومية
وزارة الشئون االجتماعية والعمل
موضوع املناقصة
رقم املناقصة
م
استئجار مركبات متنوعة لوزارة الشؤون االجتماعية
وشجع/
1
 2016/2015/12فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
اإلدارة العامة لإلطفاء
 2016/2015/4 1توريد و تركيب و تشغيل و تطوير أجهزة و
كرامج و رخص نظم املعلومات اجلغرافية و
ملحقاهتا
فتحت مظاريف املمارسة ومت إحالتها للدراسة
وزارة العدل
توريد وتركيب وتشغيل وصيانة البيئة
وع
1
 2016/2015/15/االفرتاضية لل وادم الرئيسية يف قصر العدل
وجممع حماكم االمحدي.
فتحت مظاريف املمارسة ومت إحالتها للدراسة
وزارة الكهرابء و املاء
توريد و صالت متدد للغالايت مبحطة الصبية
وك
1
م 2015/7218/لتوليد القوى الكهرابئية و تقطري املياه
فتحت مظاريف املمارسة ومت إحالتها للدراسة
اإلدارة العامة للجمارك
اعمال صيانة وترميم املباين واعمال انشائية
أج/شم/
1
 2016/2015/1مبرافق االدارة العامة للجمارك يف مركز منفذ
العبديل احلدودي كدولة الكويت
فتحت مظاريف املمارسة ومت إحالتها للدراسة
األمانة العامة جمللس الوزراء
 2016/2015/5 1مشروع صيانة و مراجعة و استكمال و تكشيف و
جتويد الوسائط االلكرتونية ألخبار الصحافة
الكويتية للجهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات-
للسنة املالية 2016/2015
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
جامعة الكويت
تطوير وجتديد وصيانة كافترياي كلية العلوم
/2015/155
1
االدارية ابلشويخ  -الدارة االنشاءات
2016
والصيانة  -جامعة الكويت
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
وزارة الدفاع
صيانة و اصالح الطرق و الساحات
1852914
1
الداخلية و مواقف السيارات اخلارجية ملعسكر
معهد التدريب الت صصي و مواقف
السيارات اخلارجية ملعسكرات منطقة صبحان
العسكرية
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
 2ممارسة ( )1952714اعمال توسعة مبىن العالج ابخلارج
مل يتقدم أحد
اعمال صيانة هبيئة التعليم العسكري (مدرسة
()1362715
3
تدريب االفراد)

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
الغاء املناقصة استنادا للمادة رقم ( )48من
قانون املناقصات العامة
 4ممارسة ( )1422915توريد و تركيب كيبالت ولوحة كهرابئية ملولد
الديزل مبعسكر قيادة الصيانة مبراقبة مركز
املنطقة اجلنوكية
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتهم للدراسة
 5ممارسة ( )1532915توريد قطع غيار لوحدات اانرة مدارج
الطائرات كقاعدة امحد اجلاكر اجلوية
فتحت مظاريف املمارسة ومت إحالتهم للدراسة
اهليئة العامة لشئون القصر
 2016/2015-16 1شراء وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة اجهزة
انظمة اوراكل والربامج امللحقة وحتويل كافة
االنظمة التطبيقية والتشغيلية
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
كلدية الكويت
 2016/2015/7 1صيانة وتشغيل اجهزة حاسب ايل وملحقاهتا
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
توريد عمالة فنية ملطبعة اهليئة العامة للتعليم
هـ ع  /ش ا م /
1
 2016/2015/46التطبيقي والتدريب
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
(ع)
معهد الكويت لألحباث العلمية
توريد وتركيب وتشغيل وكفالة مض ات عامودية
2016/2015-5 1
ملاء البحر يف مبىن أحباث الساملية
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة

الشركات البرتولية
شركة نفط الكويت
/642$
1
2016
-03-15
2016

القطاع النفطي
الرسائل الواردة والتظلمات

شركة درب العرب
للتجارة العامة
واملقاوالت ذ م م

طلب الشركة اعادة النظر كقرار
استبعادها وقبول عطاءها املقدم
للمناقصة رقم RFQ-
 2032117تزويد اانكيب حفر
تطويري لآلابر قياس 3-1/2
3-TUBULAR FOR
 OIL WELLS 1/2وذلك
لالسباب املوضحة ككتاب الشركة
حيفظ

توصيات اجلهات احلكومية
الوزارات واالدارات احلكومية

اإلدارة العامة لإلطفاء
2496
1
2016-03-13

طلب ترسية املناقصة رقم 2015/2014/15
مشروع إنشاء وإجناز وصيانة مركز إطفاء
اجلهراء قطعة ( )2على /شركة الرواكط
الكويتية اللبنانية للتجارة العامة واملقاوالت
(أقل األسعار) مببلغ إمجايل قدره (-
 968.000/د.ك) شريطة التزام املناقص
ابلنقاط املذكورة ككتاب اإلدارة
قررت اللجنة جيل البت ابلقرار الجتماع قادم
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204
2

2495
2016-03-13

وزارة األشغال العامة
797
1
2016-03-14

طلب ترسية املناقصة رقم 2016/2015/24
(ع) توفري طباخني ومساعدين طباخني ملراكز
االطفاء مبناطق متفرقة وتشغيل املطبخ املركزي
ملركز اعداد رجال االطفاء مبنطقة الصليبية
على /الشركة التجارية العامة (أقل األسعار)
ملدة ثالث سنوات مببلغ إمجايل قدره (-
 889.740/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ترس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية املناقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ق
ص/ط 359/صـ ـ ــيانة عامـ ـ ــة وإنشـ ـ ــاء للطـ ـ ــرق
اخلارجيـ ـ ـ ــة واحلدوديـ ـ ـ ــة يف املنطقـ ـ ـ ــة اجلنوكيـ ـ ـ ــة
كدولـ ـ ـ ــة الكويـ ـ ـ ــت علـ ـ ـ ــى /شـ ـ ـ ــركة املقـ ـ ـ ــاولون
العـ ـ ــرب الكويتي ـ ـ ــة (أقـ ـ ــل األس ـ ـ ــعار) كنس ـ ـ ــبة
خص ـ ــم ( )%41-ومببل ـ ــغ إمج ـ ــايل ق ـ ــدره (-
 1.180.000/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة

اهليئة العامة للشباب والرايضة
(اعيد حبث) طلب ترسية املناقصة رقم هـ ش ر
3613
1
 2016-2015-7 2016-02-22إزالة النجيل الطبيعي
وتركيب جنيل صناعي ابلساحات الرايضية
النموذجية ومراكز الشباب على  /شركة تركي
الدكوس و اوالده لتجارة مواد البناء و
املقاوالت (أقل االسعار) مببلغ امجايل قدره
( 897.811/300د.ك) شريطة اعتبار
كتاب الشركة رقم ( )21096املؤرخ كتاريخ
 2016/1/20جزء ال يتجزأ من واثئق
املناقصة و الزام الشركة ابلتنفيذ حسب
الشروط و املواصفات التعاقدية
 كما اطلعت اللجنة على كتاب شركة تركيالدكوس و اوالده لتجارة مواد البناء و
املقاوالت رقم ( )21096املؤرخ كتاريخ
 ، 2016/1/20اطلعت عليه اللجنة
كتاريخ
2016/15
رقم
ابجتماع
2016/2/24
 و كتاب مركز الديوان االورويب لالاثث واملفروشات رقم  2016/668املؤرخ كتاريخ
 2016/3/21املتضمن طلبهم اعادة النظر
كقرار اللجنة الساكق و القاضي كعدم املوافقة
على الرتسية عليهم
قررت اللجنة جيل البت ابلقرار الجتماع قادم
وزارة العدل
طلب اعادة النظر كقرار اللجنة الساكق و املوافقه
3385
1
 2016-03-08على ترسية املناقصة رقم
وع 2016/2015/11/تقدمي خدمات فندقية
وعامة ملبىن حماكم الفروانية ومبىن ايداع حمفوظات
امللفات القضائية لوزارة العدل ملدة  3سنوات
على /شركة صفا الوطنية ملقاوالت تنظيف املباين
والطرق واملدن (اثلث اقل االسعار) مببلغ امجايل
قدره ( 775.440/ -د.ك)

قررت اللجنة املوافقة

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
وزارة الرتكية
2364
1
2016-03-09

2

2363
2016-03-09

وزارة املالية
2452
1
2016-03-10

2

10162
2016-03-10

طلب ترسية كنود املناقصة رقم م ع
 2016/2015/15/توريد و تركيب و
تشغيل اجهزة ونقل البنية التحتية لشبكة
وزارة الرتكية و تركيب كاكالت الياف ضوئية
جبنوب السرة على النحو التايل:
البند رقم ( )1على /شركة زاك سلوشنزألنظمة الكمبيوتر (أقل األسعار) مببلغ إمجايل
قدره ( 583.149/-د.ك)
البند رقم ( )2على /شركة هبمن للتجارةالعامة واملقاوالت (أقل األسعار) مببلغ إمجايل
قدره ( 9.600/-د.ك)
البند رقم ( )3على /شركة تريو العامليةللتجارة العامة واملقاوالت (أقل األسعار) مببلغ
إمجايل قدره ( 89.900/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب إعادة ترسية اجملموعة األوىل منطقة
األمحدي التعليمية واجملموعة اخلامسة منطقة
الفروانية التعليمية من املناقصة رقم م ع
 2016/2015/17/توريد وجبات غذائية
لطالبات التدريب الكشفي ابملناطق التعليمية
وادارة التعليم اخلاص واندي الكشافة البحرية
اعتبارا من مارس  2016إىل 2016/5/11
املرساة على /شركة الراية للتجهيزات الغذائية
لتصبح على النحو التايل:
*اجملموعة األوىل على /شركة اخلليج الدولية
للمقاوالت العامة للمباين (راكع أقل األسعار)
مببلغ امجايل قدره ( 5.990/-د.ك)
*اجملموعة اخلامسة على /الشركة الكويتية
للصناعات الغذائية (اثلث أقل األسعار) مببلغ
امجايل قدره ( 5.290/-د.ك) وذلك لعدم
حضور الشركة لتوقيع العقد
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املناقصة رقم -2015/2
(2016ع) أعمال صيانة وترميم ملباين أمالك
الدولة واألعمال االنشائية البسيطة يف مواقع
خمتلفة من دولة الكويت على  /شركة قاسيون
العاملية للتجارة العامة واملقاوالت (اقل االسعار)
كنسبة خصم قدرها ()%37-
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املناقصة رقم 2016/2015-8
أعمال صيانة وترميم مباين جممع الوزارات
(األعمال املدنية واالنشائية) على/شركة
أراسكو العاملية للتجارة العامة و املقاوالت
(أقل األسعار) كنسبة خصم قدرها(-
 )%41.1و مببلغ امجايل قدره
( 140.476/500د.ك)
قررت اللجنة املوافقة

205

األحد  10رجب  1437هـ 2016/4/ 17 -م
طلب التايل:
11997
3
 2016-03-22أوال  :إلغاء املناقصة رقم -2015/11
 2016شراء جتهيزات آلية لوزارة املالية
املرساة على /شركة النواصي للتجارة العامة
واملقاوالت (اثلث أقل األسعار) مببلغ إمجايل
قدره(243.760/ -د.ك)
اثنيا :شراء عدد ( )317جهاز حاسب آيل عن
طريق دليل الشراء اجلماعي مببلغ إمجايل
قدره(73.829/300د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
طلب ترسية كنود املناقصة رقم أ.ف
3274
1
 2016/2015/47 2016-03-10اعمال حراسة وامن
وسالمة املباين واملنشآت التاكعة لقطاع
املساجد ابلوزارة ملدة سنتني على النحو التايل:
البند األول  :أعمال احلراسة لعقارات السكن
الوقفي على /شركة وائل النصف و شركاه
التجارية (ساكع أقل األسعار) مببلغ إمجايل
قدره ( 70.848/-د.ك)
البند الثاين :أعمال حراسة وأمن و سالمة
املباين واملنشآت التاكعة للوزارة على /شركة
الفيصل حلراسة املنشآت (سادس أقل
قدره
إمجايل
مببلغ
األسعار)
( 499.634/400د.ك)
قررت اللجنة جيل البت ابلقرار وتوجيه
دعوة حلضور ممثل عن الوزارة الجتماع قادم
معهد الكويت لألحباث العلمية
طلب ترسية املناقصة رقم -10
471
1
 2016/2015 2016-03-08جتهيز أسطح  50موقعاً
أبنظمة كهروضوئية على /شركة اليف انرجي
للمقاوالت الكهرابئية (أقل األسعار) مببلغ
امجايل قدره ( 259.958/ -د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
املناقصة رقم  2016/2015-21جتهيز
2
أسطح  100موقع أبنظمة كهروضوئية
قررت اللجنة متديد موعد االقفال ملدة
أسبوعني وخيطر املعهد االستعجال ابلرد على
كتب االحالة أرقام  4895و 5036
كنك االئتمان الكوييت
رقم
املناقصة
ترسية
طلب
8581
1
 2016/2015/10 2016-03-09املسح املستندي لعدد
 12مليون مستند مللفات القروض العقارية
على/شركة الداير املتحدة للتجارة العامة و
املقاوالت (اثين اقل االسعار) مببلغ امجايل
قدره (252.000-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
طلب ترسية املناقصة رقم هـ ع /ش ا م/
2867
1
 2014/2013-103 2016-03-13أعمال اإلنشائية
لتوريد و تركيب و صيانة مصاعد كهرابئية

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون

جامعة الكويت
2455
1
2016-03-08

لكليات و معاهد اهليئة على/شركة الوطنية
اهلندسية للمصاعد و السالمل الكهرابئية
(عرض وحيد) مببلغ امجايل قدره
( 120.430/000د.ك)
قررت اللجنة املوافقة

طلب اعادة عرض ترسية البندين رقمي ()3.2
للمناقصة رقم  2015/2014/26ساكقا وحاليا
 2016-2015/42توريد وتركيب وتشغيل
مكائن واجهزة مطبعة جديدة الدارة مطبعة اجلامعة
على /شركة دانيا جراف الكويت مببلغ امجايل قدره
( 101.870 /-د.ك) وذلك كناء على مالحظات
ديوان احملاسبة
ختطر اجلامعة ابلرد على استفسارات ديوان
احملاسبة الواردة ككتاهبم كتاريخ 2016/3/2
وموافاة اللجنة ابلنتيجة
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
طلب ترسية املناقصة رقم (م ع ت
15949
1
 2016-03-14ا )2015/17/توريد وتركيب وتشغيل أجهزة
وكرامج نظام SINGLE SIGN ON
ألنظمة احلاسب اآليل ابملؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية على /شركة زاك
سلوشنز النظمة الكمبيوتر (اثين اقل االسعار)
مببلغ امجايل قدره ( 70.999/ -د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
األمانة العامة للمجلس األعلى للت طيط و التنمية
طلب استدراج عرض أسعار من شركة /فواز
1378
1
 2016-03-08للتربيد وتكييف اهلواء للمناقصة رقم
 2014/2013/2توريد وتركيب مرشات
نظام مكافحة احلريق والرغوة ملبىن االمانة
قررت اللجنة املوافقة وموافاة اللجنة ابلنتيجة
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واملدن
ذمم

2

2015/2479$
2015-10-18

مؤسسة أكراج
دكيس
للتجارة العامة
واملقاوالت

أوال :الغاء قرارها الساكق
ابجتماع رقم
الصادر
 2015/77املنعقد كتاريخ
 2015/10/12املتضمن :
"املوافقة على ترسية املناقصة
على /شركة أدنك العاملية
ملقاوالت تنظيف املباين
والطرق (اثين أقل األسعار)
مببلغ ( 2.788.338د.ك)

اجلهات احلكومية  -الرسائل الواردة و التظلمات
الوزارات و االدارات احلكومية

وزارة األشغال العامة
824
1
2016-03-13

شركة اجملموعة طلب الشركة السماح هلا
كشراء مستندات هيل
املشرتكة
للمقاوالت ش شركات مقاوالت عاملية
لتنفيذ عدة مشاريع كربى
مكم
ألعمال الطرق للوزارة
للمشاركة ابلتأهيل منفردين
ق ـ ــررت اللجنـ ـ ــة املوافقـ ـ ــة
علـ ــى ش ـ ـراء واثئـ ــق التأهيـ ــل
و حي ـ ــال لل ـ ــوزارة لالط ـ ــالع
واالفـ ـ ــادة وموافـ ـ ــاة اللجنـ ـ ــة
ابلـ ـ ــرد خـ ـ ــالل اسـ ـ ــبوع مـ ـ ــن
اترخيه
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
شركة الرعاية طلب الشـركة قبـول عطاءهـا
2016/625$
1
للمناقصة رقم أ.ف -
ملقاوالت
2016-03-14
تنظيف املباين 2016/2015/28

أعمـ ـ ـ ــال نظافـ ـ ـ ــة املسـ ـ ـ ــاجد
واملب ـ ـ ـ ـ ـ ــاين التاكع ـ ـ ـ ـ ـ ــة إلدارة
مس ــاجد حمافظــة حــويل وأيــة
مواقع أخرى كدولة الكويت
حيفظ
(اعيد حبث) طلب الشركة
إعادة النظر كرتسية املناقصة
رقم 2015/2014/1
اعمال النظافة للمباين
التاكعة لقطاع شئون القرآن
والدراسات
الكرمي
االسالمية واية مواقع اخرى
كدولة الكويت و ذلك
لألسباب املذكورة ككتاب
الشركة كما اطلعت اللجنة
على كتايب الوزارة رقم
يف
املؤرخ
14016
 2015/12/15املتضمن
الرد ورقم  3597املؤرخ
يف  2016/3/17املتضمن
على
إفادة الوزارة
مالحظات ديوان احملاسبة
قررت اللجنة :

3

2016/624$
2016-03-15

شركة اخلالدي
وسيكدير
ملقاوالت
تنظيف املباين
والطرق ذ م م

4

2016/578$
2016-03-08

شركة وائل
النصف
وشركاه
التجارية ذ م م

اثنيا  :حيال تظلم الشركة
للوزارة لالطالع واالفادة
وموافاة اللجنة ابلنتيجة
طلب الشركة قبول عطاءها
للمناقصة رقم أ.ف -

 2016/2015/28أعمال
نظافة املساجد واملباين التاكعة
إلدارة مساجد حمافظة حويل
وأية مواقع أخرى كدولة
الكويت

حيفظ

تظلم الشركة من استبعادهم
رقم
املناقصة
من
اف2016-2015/27
اعمال نظافة املساجد واملباين
التاكعة الدارة مساجد حمافظة
العاصمة وأية مواقع اخرى
كدولة الكويت

حيفظ

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
وزارة الدفاع
116
1
2015-12-28

وزارة الكهرابء و املاء
2016/603$
1
2016-03-13

شركة الرتاسل
تليكوم
لالتصاالت
شمكم

( اعيد حبث ) طلب افادة
الشركة خبصوص املناقصة
-13-28143
رقم
 2414توريد و تثبيت و
تشغيل تراخيص كرامج
اوراكل ملدة  3سنوات
لزوم/وحدات اجليش وذلك
لعدم ورود رد من الوزارة
* كما اطلعت اللجنة على
رقم
الوزارة
كتاب
()2724118014
املؤرخ يف 2016/1/27
املتضمن الرد .
رقم
الوزارة
ورد
( )2724118065املؤرخ
يف 2016/3/6
واملتضمن إفادة كعدم انتهاء
التحقيق القانوين
ختطر الشركه كرد الوزارة
املؤرخ يف 2016/3/6

شركة ثالثة ابء طلب الشركة افادهتا
للتجارة العامة ابسباب استبعادها من
واملقاوالت املناقصة رقم و ك
م2015/2014/106/
ذمم
اعمال التشغيل و الصيانة
حملطات القوى الكهرابئية و
تقطري املياه لقطاعي (
املشاريع و التشغيل و
الصيانة)
حيفظ
شركة األمراء تظلم الشركة من ترسية
750
2
للتجارة العامة املناقصة رقم و ك
2016-03-13
واملقاوالت م2014/2013/96/
توريد و فحص و حتديد
ذمم
خلل و إصالح و متديد و
تركيب و صيانة كيبالت
قيادية لشبكة الضغط
املتوسط  11ك.ف و
األعمال املدنية املتعلقة هبا
مبحافظيت اجلهراء و الفروانية
حيفظ
وزارة الشئون االجتماعية والعمل
شركة جمموعة طلب الشركة اعادة النظر
2016/601$
1
كشارة للتجارة كقرار الغاء املناقصة رقم و
2016-03-13
ع
ج
ش
العامة
 2016/2015/7تشغيل
املقاوالت
وصيانة وتطوير نظام ميكنة
ذمم
اهليئة العامة للقوى العاملة

207

األحد  10رجب  1437هـ 2016/4/ 17 -م
2016/602$ 2
2016-03-13

جامعة الكويت
60/16
1
2016-03-10

شركة جمموعة
كشارة للتجارة
العامةواملقاوالت
ذمم

شركة الثراي
للتجارة العامة
واملقاوالت
ذمم

حيفظ
طلب الشركة تزويدها
ابسباب استبعادها من
املناقصة رقم و ش ج
ع2016/2015/5/
اعمال توريد وتركيب
نظام
وتشغيل وصيانة
ارشفة امللفات واملراسالت
الكرتونيا للهيئة العامة
للقوى العاملة
قررت اللجنة جيل البت
ابلقرار الجتماع قادم
تظلم الشركة من ترسية
املناقصة رقم -102
نقل
2016/2015
مصادر مشعة خارج البالد
 كلية العلوم  -قسموحدة السالمة امل تربية -
ابجلامعة و ذلك لالسباب
املذكورة ككتاب الشركة
حيفظ

اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
شركة عريب ذ تظلم من ترسية املناقصة
11
1
رقم هـ ز  /م م
مم
2016-03-10
2016/2015/15/
تنفيذ و تطوير الزراعات
التجميلية و الري يف املنطقه
الثامنة وذلك لألسباب
املذكورة ككتاب الشركة
قررت اللجنة تزويد الشركة
أبسباب االستبعاد
الراسة العامة للحرس الوطىن
طلب الشركة والشركات
شركة زاك
81
1
متديد موعد إقفال املناقصة
سلوشنز
2016-03-14
رقم
النظمة
(2015/2014/13ع)
الكمبيوتر
تنفيذ مشروع مكتب كال
شمكم
اوراق
قررت اللجنة املوافقة على
التمديد ملدة شهر
شركة الداير تظلم الشركة من استبعادها
2016/674$
2
 2016-03-21املتحدة للتجارة من املشاركة ابملناقصة رقم
واملقاوالت (2015/2014/13ع)
تنفيذ مشروع مكتب كال
ذمم
اوراق
قررت اللجنة جيل البت
ابلقرار وتوجيه دعوة حلضور
ممثل عن الراسة والشركة
الجتماع قادم

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
اإلدارة العامة للطريان املدين
55
1
2016-02-02

2

80
2016-02-02

شركة كوكري
للمشاريع
االنشائية
ذمم

شركة اخلليج
املتحدة
لإلنشاء
ذمم

(اعيد حبث) طلب الشركة
املوافقة على إضافة شركة
اخلليج املتحدة لإلنشاء إىل
إئتالفهم مع املقاول الصيين
العاملي COPri
China
Huashi
Enterprises CoCopri
Construction
Enterprises /JV
املؤهل للمشاركة ابملناقصة
رقم 2015/2014/7
تصميم وإنشاء املدرج
R15/33L
اجلديد
وإعادة إنشاء املدرج
الشرقي L15/33
*كما اطلعت اللجنة على
كتاب رد اإلدارة رقم
يف
املؤرخ
3066
2016/3/8
ختطر الشركة كرد االدارة
(اعيد حبث) طلب الشركة
املوافقة على إضافتهم إىل
شركة كوكري
إئتالف
للمشاريع اإلنشائية واملقاول
الصيين العاملي China
Huashi
Enterprises
املؤهل
Co.Ltd
للمشاركة ابملناقصة رقم
 2015/2014/7تصميم
املدرج اجلديد
وإنشاء
 R15/33Lوإعادة إنشاء
املدرج الشرقي L15/33
كدل من اإلئتالف الساكق
مع املقاول األسباين
Constructor San
 Jose S.Aواملقاول
GS
الكوري
& Engineering
Construction
 Corpوذلك لعدم رغبة
املقاول األسباين واملقاول
الكوري االشرتاك ابملناقصة
*كما اطلعت اللجنة
على كتاب رد اإلدارة رقم
يف
املؤرخ
3066
2016/3/8
ختطر الشركة كرد االدارة
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اجلهات احلكومية – االستدعاءات
الوزارات واالدارات احلكومية
رقم الكتاب
واترخيه
ومرجعه
3
-01-20
2016

اجلهة

وزارة
الكهرابء
و املاء

املقاول

املوضوع

شركة ( اعيد حبث) طلب الشركة
النصف حتديد موعد اجتماع مع
الكهرابئية الوزارة كشأن املناقصة رقم و
ذ م م ك م 2014/7213/تصنيع
و توريد وحدات توزيع
متكاملة مبحوالت كهرابئية
زيتية جهد 0.433/11ك.ف
وذلك لالسباب املذكورة
ككتاهبا
* كما اطلعت اللجنة على رد
الوزارة رقم ( )7271املؤرخ
يف 2016/3/2
* و كتاب رقم ( )16املؤرخ
يف 2016/3/9
*و كتاب الوزارة رقم 8757
املؤرخ يف 2016/3/15
املتضمن توصية الوزارة
كعد االستماع اىل افادة ممثلي
الوزارة :
م غدير القويضي ممثل الوزارة
م طارق اسد .رئيس قسم
تنفيذ احملطات الثانوية
وافادة ممثلي الشركة:
السيد  /مصعب النصفرئيس املدراء العامني
 السيد  /حممد النصفاملدير العام
 السيد  /امحد عبدالباريصاحل املدير التنفيذي
قررت اللجنة :
اوال  :الغاء قرارها الساكق
رقم
ابجتماع
الصادر
كتاريخ
()2016/2
2016/1/11
اثنيا  :املوافقة على ترسية
املناقصة على اقل االسعار
شركة النصف الكهرابئية مببلغ
(-
قدره
امجايل
 4.496.700/دك) وذلك
استنادا لنص املادة رقم ()41
من قانون املناقصات العامة
ونص املادة ( )22من قانون
املناقصات العامة وحيفظ
كتاب الشركة

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
2

 26424وزارة
 -03-17املواصالت
2016

3

وزارة
اخلارجية

6807
-02-24
2016

طلب الوزارة إعادة النظر
واملوافقة على التمديد الثاين
لعقد املناقصة رقم ب ب هـ
 10-9/903/إعادة هيل
وترميم املبىن املركزي القدمي
للوزارة املربم مع  /شركة
الصقر للتجارة العامة
واملقاوالت ملده ( )120يوما
اكتداء من اتريخ انتهاء العقد
 2016/2/3كدون تكلفة
وذلك لألسباب
مالية
املذكورة ككتاب الوزارة
واستعدادها ابالجتماع مبمثلي
ملناقشة الطلب
قررت اللجنة جيل البت
ابلقرار الجتماع قادم العتذار
الوزارة عن حضور االجتماع
(اعيد حبث) طلب إعادة
النظر كقرار اللجنة واالذن
كرتسية املمارسة رقم و خ -2
القيام
2016/2015
أبعمال االمن واحلراسة لديوان
عام الوزارة واالدارة القنصلية
ومراكز اخلدمة التاكعة هلا
ومعهد سعود الناصر الصباح
الدكلوماسي على /الشركة
املتحدة الدارة املرافق (راكع
أقل األسعار) ملدة سنة مببلغ
إمجايل قدره (43.584/-
د.ك) وذلك لألسباب
املذكورة ككتاب الوزارة
كعد االستماع اىل افادة ممثلي
الوزارة :
املهندس /عبدهللا العصيميرئيس قسم اخلدمات العامة
السيدة /ران اهلنيديرئيس قسم املتاكعة وتنظيم
عمليات الشراء
قررت اللجنة أبغلبية أعضائها
اوال  :الغاء قرار اللجنة
الساكق الصادر ابجتماع رقم
( )2015/91املنعقد كتاريخ
 2016/12/2املتضمن عدم
املوافقة وترسى املمارسة على
اقل االسعار شركة ادنك
العاملية مببلغ امجايل قدره (-
33.600/د.ك)
اثنيا  :املوافقة على توصية
الوزارة
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اجلهات احلكومية  -اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات احلكومية
الوزارات واالدارات احلكومية
وزارة األشغال العامة

املوضوع
م رقم الكتاب واترخيه
طلب اصدار األمر التغيريي السادس كزايدة
780
1
 2016-03-13مبلغ امجايل وقدره (996.182/750د.ك)
ما يعادل نسبة ( )%2.17على قيمة عقد
املناقصة رقم هـ ط  212 /انشاء واجناز
وصيانة الطرق والتقاطعات على اجلزء
األوسط من طريق اجلهراء املربم مع /شركة
اجملموعة املشرتكة للمقاوالت وذلك لألسباب
املذكورة ككتاب الوزارة مع متديد زمين قدره
( )60يوماً رزانمي ليصبح اتريخ االجناز
املعدل  2016/12/31كدال من اتريخ
االجناز احلايل 2016/11/1
موافقة كنفس الشروط واألسعار
طلب إصدار األمر النغيريي االول كزايدة مبلغ
905
2
كنسبة
 2016-03-21وقدره(2.742.216/-د.ك)
 )%1.03وخبصم مبلغ وقدره(-
6.958.554./د.ك) كنسبة ()%2.63-
على قيمة عقد املناقصة رقم هـ ط166/
إنشاء و إجناز صيانة طرق ممرات علوية
صرف صحي و جماري مياه األمطار ابإلضافة
إيل اخلدمات األخرى لشارع اجلهراء املربم مع/
شركة املقاولون العرب مع متديد الفرتة الزمنية
مببلغ إمجايل قدره(7.451.505/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب اإلحاطة والعلم كتقييم شركة الدار
729
3
 2016-03-08للهندسة واإلنشاءات لعقدي املناقصة رقم هـ
م أ 255/الستكمال تصميم وإنشاء وإجناز
وصيانة املركز احلكومي للفحوصات وضبط
اجلودة واألحباث واملناقصة رقم هـ ط187/
إنشاء وإجناز وصيانة تقاطعات الطرق الرئيسية
طريق الدائري اخلامس املؤدية إىل املناطق
السكنية اجلديدة مبنطقة جنوب السرة أرقام
()15-14 -13-12
واإلفادة ابلتايل:
 مت إيقاف الشركة عن االشرتاك مبشروعاتالطرق ابلوزارة ملدة عامني اعتبارا من
 2014/4/10حىت  2016/4/10طبقا آلخر
تقييم لعقد املناقصة هـ ط - 187/إيقاف الشركة
عن اإلشرتاك مبشاريع الوزارة حلني إعادة تقييمها
مرة أخرى كعد إنتهاء تسليم مشروع عقد املناقصة
رقم هـ م أ255/
قررت اللجنة جيل البت ابلقرار وتوجيه دعوة
حلضور ممثل عن الوزارة الجتماع قادم
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات
تنويه اجمللس ابلتكلفة اإلمجالية لعقد جتديد
200
1
 2016-03-23الثالث لعقد املمارسة شراء كرجميات شراء
كرجميات احلاسبات الرئيسية ( IBM
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2

2718
2016-03-14

3

2662
2016-03-13

4

2667
2016-01-13

اإلدارة العامة لإلطفاء
2470
1
2016-03-13

 )Mainframeاخلاص ابجلهاز املركزي
املعلومات اعتبارا من
لتكنولوجيا
قدره
امجايل
مببلغ
2016/4/1
( 405.079/064د.ك)
قررت اللجنة
أوال :الغاء قرارها الساكق الصادر ابجتماع رقم
كتاريخ
املنعقد
()2015/99
 2015/12/30املتضمن " املوافقة كنفس
الشروط واالسعار"
اثنيا  :املوافقة على طلب اجلهاز املركزي
لتكنولوجيا املعلومات
طلب التجديد الساكع لعقد املناقصة رقم
 2012/2011/13التنظيف والنقل
الداخلي والت لص من النفاايت واملراسالت
الداخلية جلميع قطاعات اجلهاز املركزي
لتكنولوجيا املعلومات واملنشآت التاكعة له
املربم مع /شركة تنظيفكو ملدة سنة اعتبارا من
اتريخ  2016/4/1حىت 2017/3/31
مببلغ امجايل قدره ( 89.073/996د.ك)
كنفس الشروط
واملواصفات وذلك لتعذر تنفيذ اعمال
املناقصة رقم  2015/2014/13مع الشركة
الفائزة.
موافقة كنفس الشروط واألسعار
طلب التمديد اخلامس لعقد املناقصة رقم
 2010/2009/4توريد و تركيب و صيانة
و تشغيل مركز خدمة العمالء ملست دمي
البواكة االلكرتونية الرمسية لدولة الكويت
لتوفري كوادر فنية ملركز العمالء املربم مع/
شركة خدمات التواصل ملدة  6شهور اعتبارا
من  2016/4/1حىت  2016/9/30مببلغ
امجايل قدره ( 45.000/-د.ك)
*كما اطلعت اللجنة على كتاب اجمللس رقم
( )3022املؤرخ يف  2016/3/22املتضمن
تعديل املدة املطلوكة واملبلغ
قررت اللجنة املوافقة
 طلب التمديد احلادي عشر لعقد توفريخدمات نظافة للجهاز املركزي لتكنولوجيا
املعلومات املربم مع  /شركة سفري الدولية
إلدارة الفنادق ملدة سنة اعتبارا من
 2016/4/1حىت  2017/3/31مببلغ
إمجايل قدره ( 9.480/-د.ك) كنفس
الشروط واألسعار لتعذر تنفيذ أعمال املناقصة
اجلديدة مع الشركة الفائزة
موافقة كنفس الشروط واألسعار
طلب التمديد االول لعقد املناقصة رقم
 2013/2012/12توفري سفرجيه ومراسلني
للمرافق التاكعة لالدارة املربم مع /شركة
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ديوان اخلدمة املدنية
18268
1
2016-03-08

2

18757
2016-03-09

اجلوهرة للمناولة والتنظيف والصيانة ملدة
(سنه) اعتبارا من  2016 /7/12حىت
 2017/7/11مببلغ امجايل قدره (-
 165.024/د.ك)
موافقة كنفس الشروط واألسعار
طلب التجديد الثاين لعقد املمارسة رقم -9
 2014/2013لتوفري قطع غيار الجهزة
احلاسب االيل وملحقاهتا املست دمة للجهات
احلكومية املست دمة للنظم املتكاملة املربم
مع /شركة احللول التكنولوجية املتقدمة ملدة
سنة اعتبارا من  2016/3/18حىت
 2017/3/17مببلغ إمجايل قدره (-
 67.800/د.ك) كنفس الشروط واألسعار
موافقة كنفس الشروط واألسعار
طلب التمديد اخلامس لعقد املناقصة رقم
 2012-2011/4استئجار سيارات الديوان
عدد ( )43سيارة خدمات الديوان املربم مع /
الشركة الكويتية السترياد السيارات ملدة ستة
أشهر اعتبارا من  2016/4/1وحىت
 2016/9/30مببلغ امجايل قدره (-
 56.910/د.ك) حلني االنتهاء من إجراءات
ترسية املناقصة رقم 2016/2015-3
موافقة كنفس الشروط واألسعار

الراسة العامة للحرس الوطىن
طلب التجديد الثاين لعقد توريد أدوية وعقاقري
1706
1
 2016-03-13املربم مع  /شركة احفاد محد صاحل احلميضي
الدوائية اعتبارا من  2016/4/1حىت
 2017/3/31مببلغ امجايل قدره (-
 33.000/د.ك)
موافقة كنفس الشروط واألسعار
طلب التجديد الثاين لعقد توريد أدوية وعقاقري
1705
2
 2016-03-13املربم مع  /شركة ايكو الطبية اعتبارا من
 2016/4/1حىت  2017/3/31مببلغ
امجايل قدره ( 30.000/-د.ك)
موافقة كنفس الشروط واألسعار
طلب التجديد الثاين لعقد توريد ادوية وعقاقري
1703
3
 2016-03-13املربم مع  /شركة املعجل لألدوية اعتبارا من
 2016/4/1حىت  2017/3/31مببلغ
امجايل قدره ( 10.000/-د.ك)
موافقة كنفس الشروط واألسعار
طلب التجديد الثاين لعقد توريد ادوية وعقاقري
1704
4
 2016-03-13املربم مع  /شركة صفوان للتجارة اعتبارا من
 2016/4/1حىت  2017/3/31مببلغ
امجايل قدره ( 10.000/-د.ك)
موافقة كنفس الشروط واألسعار
طلب التجديد االول لعقد توريد أدوية
1707
5
 2016-03-13وعقاقري املربم مع  /شركة علي عبدالوهاب
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كيت الزكاة
1202
1
2016-03-17

2

1131
2016-03-14

3

1132
2016-03-14

4

1133
2016-03-14

وزارة التجارة والصناعة
4747
1
2016-03-17

املطوع اعتبارا من  2016/4/1حىت
 2017/3/31مببلغ امجايل قدره (-
 7.000/د.ك)
موافقة كنفس الشروط واألسعار
طلب التمديد األول لعقد املناقصة رقم ب
ز 2012/10/جري سيارات لبيت الزكاة
املربم مع /شركة حممد انصر الشهري وأوالده
للسيارات ملدة ستة أشهر اعتبارا من
 2016/4/1إىل  2016/9/30مببلغ
إمجايل قدره ( 50.388/-د.ك) وذلك حلني
االنتهاء من اجراءات طرح املناقصة اجلديدة
 كما اطلعت اللجنة على كتاب شركةالشهري وأوالده للسيارات رقم  648املؤرخ
يف  2016/3/17املتضمن املوافقة على
التمديد
قررت اللجنة املوافقة
طلب التمديد األول لعقد املمارسة رقم ب ز
 2011-2010/45تقدمي خدمات يف جمال
تطوير النظم للبيت املربم مع /كيت اخلربات
الستشارات الكمبيوتر ملدة أركعة شهور إعتبارا
من  2016/4/1حىت 2016/7/31
مبببلغ امجايل قدره ( 6.200/-د.ك) كنفس
الشروط واألسعار وذلك حلني االنتهاء من
طرح املناقصة رقم ب ز  -م2016/4
موافقة كنفس الشروط واألسعار
طلب التمديد األول لعقد املمارسة رقم ب ز
 2011-2010/12تقدمي خدمات فنية يف
جمال اإلحصاء وحتليل البياانت للبيت املربم
مع  /شركة أشرف وشركاه احملدودة ملدة مخسة
أشهر اعتبارا من  2016/4/1حىت
 2016/8/31مببلغ امجايل قدره (-
 5.750/د.ك) كنفس الشروط واألسعار
موافقة كنفس الشروط واألسعار
طلب التمديد الثالث لعقد املمارسة رقم ب
ز 2011-2010/51-لتقدمي خدمات فنية
لعدد  1مصمم ومطور نظم آلية املربم مع/
شركة اجملموعة العاملية للتكنولوجيا ملدة 5
شهور اعتبارا من  2016/4/1حىت
 2016/8/31مببلغ امجايل قدره (-
 5.710/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب التجديد األول لعقد املمارسة رقم
 2016/2015/3اخلاصة كتوفري خدمات
فنية استشارية إعالمية املربم مع  /شركة البيت
اإلعالمي الدويل اعتبارا من  2016/4/1ايل
 2017/3/31مببلغ امجايل قدره (-
 56.600/د.ك) وذلك لألسباب املذكورة
ككتاب الوزارة
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4321
2016-03-13

موافقة كنفس الشروط واألسعار
طلب التمديد احلادي عشر لعقدي املناقصة
 2012-2011/6تقدمي خدمات استشارية
والدعم الفين الت صصي إلدارة نظم
املعلومات ملدة ثالث شهور اعتبارا من
 2016/4/1حىت  2016/6/30املربمني
مع كل من:
الشركة العركية خلدمات الكمبيوتر (اميس)مببلغ امجايل قدره ( 7.800/-د.ك)
شركة كلكس لنظم املعلومات مببلغ امجايلقدره ( 2.291/-د.ك) حلني االنتهاء من
اجراءات ترسية املناقصة رقم -2013/9
2014
موافقة كنفس الشروط واألسعار

وزارة الدفاع
 272722006531 1طلب التمديد الثاين لعقد املناقصة
 2002910 2016-03-14تشغيل و صيانة و اصالح
اجهزة التكييف و التربيد كقسم الدفاع اجلوي
و املواقع امللحقة كه رقم أعمال تشغيل
وصيانة وإصالح اجهزة التكييف والتربيد
كقسم الدفاع اجلوي واملواقع امللحقة كه املربم
مع  /شركة كرقان اهلندسية للمقاوالت العامة
ملدة ستة أشهر اعتبارا من  2016/6/9حىت
 2016/12/8مببلغ إمجايل قدره (-
52.440/د.ك) وذلك حلني االنتهاء من
توقيع إجراءات ترسية املناقصة اجلديدة رقم
1052914
موافقة كنفس الشروط واألسعار
وزارة الداخلية
طلب التمديد الراكع لعقد املناقصة رقم
12162
1
 2011/2010/78 2016-03-10سحب وتطهري مياه الربك
واجملاري من خمتلف مواقع الوزارة لالدارة العامة
لالنشاءات والصيانة كوزارة الداخلية املربم مع/
املؤسسة امللكية ملقاوالت تنظيف املباين واملدن
ملدة ستة اشهراعتبارا من 2016/4/1حىت
قدره
امجايل
مببلغ
2016/9/30
( 49.469/550د.ك) كنفس الشروط
واالسعار وحلني االنتهاء من اجراءات ترسية
املناقصة رقم 2015-2014/17

موافقة كنفس الشروط واألسعار
اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
طلب التمديد الثاين لعقد املناقصة رقم ه ز
4307
1
 / 2016-03-10م م  2012/2011/18/شراء وتوريد
اغذية طازجة وانشفة ومعلبة حلديقة احليوان
املربم مع /شركة الن يل لالنتاج الزراعي ملدة
ثالث أشهر اعتبارا من  2016/3/2حىت
 2016/6/1مببلغ امجايل قدره (-
 48.000/د.ك) كنفس الشروط واألسعار
حلني االنتهاء من اجراءات املناقصة رقم هـ ز /
م م2016/2015/9/
موافقة كنفس الشروط واألسعار
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وزارة العدل
1

3488
2016-03-09

وزارة الصحة
2016/74
1
2016-03-14

اهليئة العامة للتعويضات
260
1
2016-03-09

طلب اصدار األمر التغيريي األول كزايدة مبلغ
امجايل قدره (29.835/-د.ك) ما يعادل
نسبة ( )%40على قيمة املمارسة رقم (
وع )2016/2015-5/توريد وتركيب
وتشغيل وصيانة أجهزة وكرجميات نظام
البصمة ابلوزارة املربم مع  /شركة ايدايل
انفورميشن ألنظمة الكمبيوتر وذلك لتوريد
وتركيب عدد ( )156جهاز كصمة ملباين
حماكم األسرة جبميع احملافظات
قررت اللجنة املوافقة
طلب اصدار األمر التغيريي األول كزايدة
مبلغ امجايل قدره ( 14.000/-د.ك) ما
يعادل نسبة ( )%25على قيمة عقد شراء
اجهزة وملحقاهتا جمللس اقسام االمراض
الباطنية مبستشفى العدان وحدة اجلهاز
التنفسي املربم مع /شركة تراي ألفا للتجارة
العامة واملقاوالت وذلك لزايدة كمية االجهزة
وملحقاهتا
موافقة كنفس الشروط واألسعار
طلب التجديد التاسع لعقد جري االت
واجهزة تصوير للهيئة املربم مع  /شركة املسيل
العاملية ملدة سنة اعتبارا  2016/4/1حىت
 2017/3/31مببلغ امجايل قدره (-
6.000/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة

هيئة تشجيع االستثمار املباشر
طلب اصدار األمر التغيريي الثاين كت فيض
430
1
 2016-03-17مبلغ قدره ( 2.600/-د.ك) مايعادل نسبة
 %10.6من قيمة عقد توريد وتشغيل
خدمات انظمة الركط واالتصاالت ملقر اهليئة
املربم مع/شركة احلمراء العقارية وذلك اللغاء
كعض اخلدمات مع التجديد األول للعقد ملدة
اعتبارا من 2016/6/1
سنة
حىت. 2017/5/31
*كما اطلعت اللجنة على كتاب اهليئة رقم
 330كتاريخ 2016/3/6
قررت اللجنة املوافقة
وزارة اخلارجية
طلب التمديد االول لعقد املناقصة رقم
9802
1
 2010/2009/1 2016-03-22تقدمي اخلدمات العامة و
املراسلة ملباين و مرافق ديوان عام الوزارة و
االدارة القنصلية املربم مع /الشركة املتحدة
إلدارة املرافق ملدة ثالثة شهور اعتبارا من
 2016/4/1حىت  2016/6/30مببلغ
إمجايل قدره ( 56.400/ -د.ك)وذلك حلني
االنتهاء من التنسيق مع اجلهات الرقاكية من
رقم و خ -1
ترسية املناقصة

اهليئة العامة لشئون القصر
3181
1
2016-03-13

الديوان األمريي
1504
1
2016-03-22

ديوان مسو ويل العهد
228
1
2016-03-21

 2016/2015وتوقيع العقد واعتماد قانون
ركط ميزانية الوزارات واإلدارات احلكومية
للسنة املالية 2017/2016
كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم
( )3544املؤرخ يف 2016/3/16
موافقة كنفس الشروط واألسعار
طلب التمديد الثاين لعقد املناقصة رقم
 2014/2013/1إدارة ومتاكعة وتشغيل
وصيانة العقارات العائدة للهيئة واملشمولني
كرعايتها املربم مع /شركة أمالك العقارية " رمي
" ملدة أركعة أشهر اعتبارا من 2016/6/1
كنسبة عمولة قدرها ( )%3من اإليرادات
الفعلية للعقارات
قررت اللجنة املوافقة
طلب التجديد االول لعقد عمل نظام تصاريح
امنية لزوار قصر كيان مع ركطة ابلنظام االمين
كقصر السيف املربم مع /مؤسسة رسيل
للتجارة العامة و املقاوالت ملدة سنة مببلغ
امجايل قدره (7.200/-د.ك)
موافقة كنفس الشروط واألسعار

طلب جتديد الراكع لعقد رقم
 2015/2014/3توفري وجبات غذائية و
كوفيهات لضيوف مسو ويل العهد املربم مع/
الشركة الكويتية للتجهيزات الغذائية ملدة سنة
2016/4/1حىت
من
اعتبارا
2017/3/31مببلغ امجايل قدره (-
 70.000/د.ك) كنفس الشروط واالسعار
موافقة كنفس الشروط واألسعار
اجلهات احلكومية  -طرح التأهيل  -طرح املناقصات
الوزارات و االدارات احلكومية
اإلدارة العامة للطريان املدين
طلب طرح املناقصة رقم ( -3
3067
1
 )2016/2015 2016-03-08أعمال وانشاء وصيانة
الرصف مبطار الكويت على الشركات
املصنفة لدى اللجنة ابلفئة الثانية ألعمال
الطرق  -نسبة األوامر التغيريية () %40
 التقبل التجزئةقررت اللجنة املوافقة
وزارة الداخلية
رقم
املناقصة
طرح
طلب
11986
1
 2016/2015/51 2016-03-07توريد وتركيب وضمان
عدد (  ) 40كامريا رقمية لضبط جتاوز
السرعة وعدد (  ) 20كاكينة ومهية لالدارة
العامة للمرور  -ابلوزارة على الشركات
املت صصة يف هذا اجملال
* ق.ت (3.400.000/-د.ك)
* نسبة االوامر التغيريية ()%40
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جامعة الكويت
1945
1
2016-02-22

* التقبل التجزئة
* شرط شهادة االيزو (  )ISOعلى االقل 5
سنوات
قررت اللجنة املوافقة

رقم
املناقصة
طرح
طلب
 2016/2015/139انشاء و اجناز و
صيانة مواقف سيارات متعددة االدوار كنظام
املباين اخلفيفة ملوقعي اخلالدية و كيفان الدارة
االنشاءات و الصيانة ابجلامعة على الشركات
املذكورة ابلكشف املرفق ككتاب اجلامعة -
ال تقبل التجزئة
األوامر التغريية ()%10قررت اللجنة املوافقة
طلب إلغاء وإعادة طرح املناقصة ساكقا
2549
2
وحاليا (رقم
)2014-2013/38( 2016-03-10
( 2016/2015/59ع) )توريد وتركيب
وصيانة ودعم اجهزة الفصول الذكية  -كلية
اهلندسة والبرتول ابجلامعة وذلك لعدم مطاكقة
العروض للشروط الفنية املطلوكة كما اطلعت
اللجنة على كتاب شركة جمموعة العاملية
للتكولوجيا رقم  250املؤرخ 2016/3/22
قررت اللجنة املوافقة وحيفظ التظلم
طلب إلغاء وإعادة طرح املناقصة رقم
2778
3
 2017/2016/20 2016-03-15صيانة اجهزة خوادم
وتقدمي خدمة ملدة عام  -مركز نظم املعلومات
 قسم نظم التشغيل ابجلامعة وذلك كسببعدم إستالم الشركات حمضر االجتماع
التمهيدي
قررت اللجنة املوافقة
اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
طلب طرح املناقصة رقم هـ ز  /م م
3559
1
 2016/2015/27/ 2016-03-01تشغيل وصيانة
واصالح املصاعد وملحقاهتا مبواقع متفرقة
ابهليئة على الشركات املسجلة لدى اللجنة
ابلفئة الثانية لألعمال الكهرابئية
 نسبة األوامر التغريية %25 غري قاكلة للتجزئةقررت اللجنة املوافقة
وزارة األشغال العامة
طلب الوزارة اإليعاز ملن يلزم كتعديل اسم
701
1
 2016-03-06الشركة العاملية ليصبح SALINI
 IMPREGILOكدال من SALINI
CONSTRUCTION SPA
وذلك كناء على إفادة الوكيل احمللي شركة
كيان الوطنية للمقاوالت كتعديل اسم الشركة
ضمن أعمال هيل املشاريع الكربى للطرق
قررت اللجنة املوافقة ويعلن عنها ابجلريدة
الرمسية "الكويت اليوم"

213
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وزارة اإلعالم
164
1
2016-03-10

طلب الغاء واعادة طرح املناقصة رقم و
أ 2016/2015/231/القيام ابعداد وانتاج
وتنفيذ محلة اعالنية اعالمية متكاملة لتعزيز
الوحدة واهلوية الوطنية وذلك الرتفاع االسعار
املقدمة عن القيمة التقديرية
قررت اللجنة املوافقة
اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب
طلب طرح هيل شركات العمال صيانة
2094
1
 2016-03-02وترميم املباين التاكعة للمجلس كني الشركات
املصنفة ابلفئة الثانية أو الثالثة.
قررت اللجنة املوافقة
اجلهات احلكومية  -طرح وترسية املمارسات  -التعاقدات املباشرة
الوزارات و االدارات احلكومية
وزارة الصحة
طلب ترسية مناقصة اخلليج رقم ( )15توريد
73
1
 2016-03-14لوازم امل تربات الطبية وخدمات نقل الدم
على الشركات املذكورة ككتاب الوزارة مببلغ
امجايل قدره ( )$ 8.225.881/200ما
يعادل ( 2.467.764/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب تعديل القيمة اإلمجالية للممارسة رقم ه
2016/70
2
 2016-03-01ط  2014 - 2013 / 089 /املرساة على
 /شركة التقدم التكنولوجي لتصبح (-
 96.900/د.ك) كدال من (130.000/-
د.ك) وذلك كعد تقدمي الشركة خصم كقيمة
( 33.100/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقم -402
2016/60
3
لتوريد أجهزة أخرى
2016/2015 2016-02-29
وملحقاهتا إلدارة خدمات العالج الطبيعي
على الشركات املذكورة ككتاب الوزارة مببلغ
امجايل قدره ( 87.211/ -د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
 4ل م م 2016/17/طلب ترسية املمارسة رقم -76
 2016/2015 2016-02-29لتوريد آالت طبية ألقسام
اجلراحة العامة والت صصية على  /شركة
التقدم التكنولوجي (سادس أقل األسعار)
مببلغ امجايل قدره ( 13.510/ -د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب اإلحاطة والعلم أبن مت انتقال وكالة البند
و م ط179/
5
 2016-03-10رقم ( )142-2شراء أدوية حقن لعالج
أمراض املناعة لكافة املستشفيات من /شركة
عامل التكنولوجيا للتجهيزات الطبية واخلدمات
إىل شركة  C3الطبية
احيطت علما
طلب اإلحاطة والعلم أبن مت انتقال وكالة البند
2016/168
6
 2016-03-06رقم ( )83شراء مستهلكات طبية مقص
خاص للحبل السري ومقص خاص حلاالت
منطقة العجان ملستشفى الوالدة قسم أمراض
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2016/169
2016-03-06

اإلدارة العامة للطريان املدين
2808
1
2016-03-02

2

3402
2016-03-13
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النساء والوالدة لتصبح مع  /شركة الدائرة
املركزية عن LABORATOIRE
 GYNEASكدال من شركة اتش ام ميدز
احيطت علما
طلب اإلحاطة والعلم أبن اسم الشركة
املصنعة للبند رقم ( )44شراء مستهلكات
لقسم االنف واألذن واحلنجرة ملركز زين من /
شركة ايكو الطبية هي FERROSAN
MEDICAL DEVICES/ J&J.
ETHICON.
 USA/EUROPEوليس
ETHICON LTD./C.O:J&J
احيطت علما
طلب طرح املمارسة رقم -21
 2016/2015مشروع توريد وتركيب
شاشات معلومات الطريان ابإلدارة عدد
( )150شاشة وملدة (  6شهور ) من اتريخ
توقيع العقد كني الشركات املت صصة عن
طريق االعالن ابجلريدة الرمسية
طلب التعاقد مع /شركة داو الشرق األوسط
للتجارة العامة واملقاوالت (أقل األسعار)
لعمل عركة سطحة مع جمسم على شكل مبىن
مطار الكويت للمواكب االحتفالية مبناسبة
احتفالية تويل صاحب السمو مقاليد احلكم
مببلغ إمجايل قدره ( 8.250/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة

اهليئة العامة للشباب والرايضة
طلب التعاقد مع  /شركة ادارة املرافق للتجارة
5074
1
 2016-03-10العامة و املقاوالت الستكمال اعمال
املناقصة رقم هـ ش ر 2011/2010/11 /
تنفيذ اعمال التنظيف و اخلدمات العامة مبقر
اهليئة و اجلهات التاكعة هلا ملدة ستة اشهر مببلغ
امجايل قدره ( 237.900/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقم ه ش ر
4130
2
 2016/2015/25 2016-02-28أعمال تشغيل وصيانة
واصالح املصاعد ابالندية واالحتادات
الرايضية واللجنة األوملبية (اجملموعة الثالثة)
على  /شركة خالد وحازم مشاري اخلالد (أقل
األسعار) مببلغ امجايل قدره ( 21.000/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
جامعة الكويت
طلب ترسية كنود املمارسة رقم
1249
1
 2016/2015/415 2016-02-09توريد كيماوايت لكلية
العلوم قسم العلوم البيولوجية على الشركتني
التاليتني:
 شركة املاجد العاملية للتجارة العامة مببلغإمجايل قدره ( 13.505/-د.ك)
-مركز الطب العريب مببلغ إمجايل قدره (-

2

2372
2016-03-07

3

2374
2016-03-07

4

2496
2016-03-09

5

2452
2016-03-08

6

2553
2016-03-10

 39.204/د.ك)
مناصفة البندين رقمي ()392,74البند رقم ()74على /مركز الطب العريب مببلغ إمجايل قدره (-
 21/د.ك) .
على /شركة املاجد العاملية للتجارة العامة مببلغ
إمجايل قدره ( 21/-د.ك).
البند رقم ()392على /مركز الطب العريب مببلغ إمجايل قدره (-
 20/د.ك).
على /شركة املاجد العاملية للتجارة العامة مببلغ
إمجايل قدره ( 20/-د.ك) .
وإلغاء كعض البنود وذلك لعدم مطاكقتها
للمواصفات الفنية املطلوكة و عدم تقدم عروض
قررت اللجنة املوافقة
طلب طرح املمارسة رقم -2016/111
 2017توريد مستهلكات مل تربات طب
األسنان لكلية طب األسنان ابجلامعة
قررت اللجنة املوافقة ويعلن عنها ابجلريدة
الرمسية "الكويت اليوم"
طلب طرح املمارسة رقم -2016/110
 2017توريد مستهلكات مل تربات األسنان
لكلية طب األسنان ابجلامعة.
قررت اللجنة املوافقة ويعلن عنها ابجلريدة
الرمسية "الكويت اليوم"
طلب ترسية املمارسة رقم -2016/40
 2017صيانة جهاز علمي لكلية الطب
على /شركة كورسلي لل دمات الطبية (عرض
وحيد) مببلغ امجايل قدره ( 26.880/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب طرح املمارسة رقم -2016/115
 2017توريد وتركيب وتشغيل اجهزة ركط
وختزين لكلية العلوم ملكتب نظم املعلومات
ابجلامعة.
قررت اللجنة املوافقة ويعلن عنها ابجلريدة
الرمسية "الكويت اليوم"
طلب ترسية كنود املمارسة رقم
 2016-2015/448صيانة أجهزة إلدارة
االحباث على النحو التايل:
البنود أرقام ( )4,2,1على /شركة العرفجاهلندسية (عرض وحيد) مببلغ إمجايل قدره (-
 21.300/د.ك)
البندين رقمي (( )2,1عرض وحيد)البند رقم (( )4اثين أقل االسعار)البند رقم ( )3على /شركة تكرتون لألجهزةااللكرتونية (أقل االسعار) مببلغ إمجايل قدره
( 1.173/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
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2491
2016-03-09

8

2489
2016-03-09

9

2487
2016-03-09

10

2294
2016-03-03

11

2492
2016-03-09

اإلدارة العامة لإلطفاء
2438
1
2016-03-09

طلب ترسية املمارسة رقم -2015/510
 2016ساكقا ,حاليا 2017-2016/120
توريد أجهزة أرصاد جوية وترة إلدارة االحباث
على /مركز الطب العريب لألجهزة الطبية
والعلمية (اثلث أقل االسعار) مببلغ إمجايل
قدره ( 21.645/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية كنود املمارسة رقم
 2016-2015/604توريد قطع غيار
لكلية اهلندسة على /شركة العرفج اهلندسية
(عرض وحيد) مببلغ إمجايل قدره (-
 11.468/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية كنود املمارسة رقم -2016/25
 2017صيانة أجهزة علمية لكلية طب
األسنان على /شركة تكرتون لألجهزة
االلكرتونية (عرض وحيد) مببلغ إمجايل قدره
( 11.292/-د.ك)
إلغاء البند رقم ( )3لعدم وجود عروضأسعار
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية كنود املمارسة رقم
 2016-2015/638توريد مواد كيميائية
لكلية الصيدلة على النحو التايل:
شركة القرن القادم للتجارة العامةواملقاوالت مببلغ إمجايل قدره (1.598/-
د.ك)
شركة املاجد العاملية للتجارة العامة مببلغإمجايل قدره ( 4.420/-د.ك)
شركة أي يت يب ميديكال الغذائية مببلغإمجايل قدره ( 2.376/300د.ك)
إلغاء البندين رقمي ( )93.83لعدم تقدمأحد.
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقم -2016/18
 2017توريد وتركيب وتشغيل جهاز
مايكروسكوب إلدارة األحباث على /شركة
تكرتون لألجهزة األلكرتونية (أقل األسعار)
مببلغ امجايل قدره ( 6.400/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب تعديل القيمة اإلمجالية للتعاقد املباشر
رقم  2016-2015/12صيانة نظام إدارة
األزمات ونظام الكشف الفوري عن املواد
الكيمياوية واخلطرة ابإلضافة إىل نظام متاكعة
حالة املركبات املرتبطة أبنظمة اإلتصاالت
الالسلكية (ترتا) مع /شركة جلوابل كروجكتس
للتجارة العامة (الوكيل احلصري) لتصبح (-
 162.000/د.ك) كدال من (-
 297.000/د.ك) وذلك لت فيض مدة
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2

2494
2016-03-13

وزارة اإلعالم
154
1
2016-03-01

2

3

4

170
2016-03-14

209
2016-03-22

168
2016-03-14

5

187
2016-03-15

6

188
2016-03-15

التعاقد لتصبح ( )6شهور كدال من ()11
شهر
قررت اللجنة املوافقة
رقم
املمارسة
ترسية
طلب
 2016/2015/22إنشاء وإجناز وصيانة
كرج حديدي ملركز اإلنقاذ الفين عمليات
واالسناد الشويخ التاكعة لإلدارة على  /شركة
للتجارة العامة
انصر الساير العاملية
واملقاوالت ( عرض وحيد ) مبلغ امجايل قدره
(45.515د.ك)
قررت اللجنة املوافقة

طلب التعاقد مع  /شركة أوسكار
للتسجيالت الفنية لشراء عدد ( )7أعمال
إذاعية واثئقية مببلغ امجايل قدره (-
 )$ 213.930/ما يعادل ( 64.440/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقم وأ-2015/466/
 2016توريد وتركيب أسالك شائكة ابسوار
الوزارة وصيانة أسوار حمطات ارسال (كبد-
املقوع -املطالع) على /شركة شركة الدانة
العاملية للتجارة العامة واملقاوالت (أقل
األسعار) مببلغ إمجايل قدره (36.800/-
د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب التعاقد املباشر مع شركة  /حممد صاحل
ورضا يوسف هببهاين لقيام ابعمال صيانة
دورية وطارئة لعدد  1ماكينة هايدليربغ سبيد
ماسرت  4لون موديل  4-SM52و 1
ماكينة قص الورق نوع كوالر موديل
 POLAR 115x PLUSمبطبعة
احلكومة مببلغ امجايل قدره (31.500/-
د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب التعاقد املباشر مع /مجعية حمرتف الفن
التشكيلي للثقافة والفنون يف لبنان لتنظيم
مساكقة الكتاكة والشعر لألطفال الالجئني
السوريني يف لبنان مببلغ إمجايل قدره (-
 )$40.000/ما يعادل ( 12.200/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب شراء الربانمج الواثئقي الرايضي "حياة
جنوم الكرة" مع  /شركة ALPHA
 SEEKERSلعرضه على شاشة تلفزيون
دولة الكويت مببلغ امجايل قدره (-
 69.000/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب شراء الربانمج الواثئقي الرايضي "كرة العامل"
م / kشركة MULTI MARQUE
لعرضه على شاشة تلفزيون دولة الكويت .مببلغ
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190
2016-03-15

8

183
2016-03-14

9

192
2016-03-17

10

207
2016-03-22

11

199
2016-03-21

األمانة العامة جمللس الوزراء
2831
1
2016-03-16

2

3032
2016-03-22

امجايل قدره ( 70.000/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب شراء املسلسل الكارتوين التلفزيوين
(األطفال املغامرون) من /شركة Media
 Relationللقيام كعرض العمل على
شاشة تلفزيون دولة الكويت مببلغ إمجايل قدره
( 232.000 / -د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب طرح ممارسة عامة رقم
وأ 2016-2015/484/توريد احتياجات
مراقبة النقل االذاعي اخلارجي من معدات
وادوات وقطع غيار لنقل وتسجيل فعاليات
أوكريت وزارة الرتكية كقصر كيان كني الشركات
واملؤسسات املت صصة وذلك عن طريق
االعالن عنها ابجلريدة الرمسية
قررت اللجنة املوافقة
طلب شراء املسلسل التلفزيوين "سداسيات
حكاايت احلب" من  /شركة لوتس اوف جوي
لإلنتاج الفين لعرض العمل املذكور على
شاشة تلفزيون دولة الكويت .مببلغ امجايل
قدره ( 360.000/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب شراء الربانمج الواثئقي (متاحف
إسالمية) من /شركة Alpha Seekers
للقيام كعرضه على شاشة تلفزيون دولة الكويت
مببلغ إمجايل قدره ( 68.000/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب التعاقد املباشر رقم -2015/0178
 2016مع السادة/شركة عبد الرمحن العقل
وأوالده للتجارة واالنتاج الفين إلنتاج
املسلسل التلفزيوين " ليش ايجارة " مببلغ
إمجايل قدره(285.000/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب إعادة عرض ترسية املمارسة رقم
 2016-2015/63شراء وتوريد وتركيب
وتشغيل أجهزة حتويل كياانت واتصال مركزية وأمن
ومحاية وحتكم يف الشبكة وملحقاهتم ملكتب وزير
الدولة لشؤون جملس األمة على /شركة زاك
سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر (أقل األسعار) مببلغ
إمجايل قدره ( 144.000/-د.ك) كناء على
مالحظات ديوان احملاسبة
قررت اللجنة جيل البت ابلقرار الجتماع قادم
طلب االحاطة والعلم أبن املناقص الفائز
مبمارسة رقم  39توفري اختصاصيني وعمالة
فنية مت صصة يف جمال نظم وتقنية املعلومات
لألمانة للسنة املالية  2016/2015شركة/
الفضاء السرباين هي الشركة الوحيدة املقبولة
فنيا كنسبة ( )%88كني الشركات وفقا
للنسب املئوية وتقدمت ابلعطاء االفضل
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3

2975
2016-03-20

وزارة الرتكية
2402
1
2016-03-10

2

3

2296
2016-03-08

2483
2016-03-13

االنسب فنيا وماليا وذلك ليتسىن لنا خماطبة
ديوان احملاسبة
قررت اللجنة جيل البت ابلقرار حلني
ورود كتاب الحق من األمانة
طلب ترسية املمارسة رقم -2015/101
 2016توريد وتركيب سجاد لألمانة العامة
جمللس الوزراء على /شركة كومخسني للسجاد
(أقل األسعار) مببلغ إمجايل قدره (-
 27.950/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقم م م -2016/1/
 2017تقدمي خدمات الضيافة مبكتب معايل
وزير الرتكية على /شركة فينيسيا للتجهيزات
الغذائية (أقل األسعار) مببلغ امجايل قدره
( 51.986/644د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقم م م-2015/82/
 2016تنفيذ أعمال إصالح وصيانة وتشغيل
واستبدال كدالت االلكرتونية ملباين ومدارس
مؤسسة
منطقة مبارك الكبري على/
عبداحملسن اخلرايف للتجارة العامة (أقل
االسعار) مببلغ إمجايل قدره (29.866/-
د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية كندي رقمي ( )2.1من املمارسة
رقم م ن 2016-2015/18/طباعة وتوريد
شهادات الثانوية العامة كقسميها والتعليم
الديين على /شركة األلفني لصناعة الورق
(اثلث أقل األسعار) مببلغ امجايل قدره (-
 16.000/د.ك)
الغاء البند رقم ( )3وذلك لعدم احلاجةقررت اللجنة املوافقة

معهد الكويت لألحباث العلمية
طلب ترسية املمارسة رقم M--84
472
1
 2015/2016 2016-03-08تصميم وإنشاء وإجناز خزان
خرساين ملياه البحر ابلساملية على شركة/
التقدم للتجارة العامة واملقاوالت (عطاء وحيد)
مببلغ إمجايل قدره ( 44.720/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقم M--35
473
2
 2015/2016 2016-03-08توريد جهاز حملل اجلاذكية
احلراري على /شركة اكن رشد لألجهزة
واملعدات العلمية والطبية (سادس أقل
االسعار) مببلغ إمجايل قدره (39.950/-
د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
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3

483
2016-03-09

كيت الزكاة
1101
1
2016-03-13

2

1007
2016-03-06

3

1009
2016-03-06

4

1010
2016-03-06

5

1011
2016-03-06

6

1113
2016-03-13

7

1100
2016-03-13

8

1055
2016-03-08

طلب ترسية املمارسة رقم M--76
 2015/2016خزانة أمان للمواد القاكلة
لالشتعال على /سيفيت العاملية (أقل األسعار)
مببلغ إمجايل قدره ( 10.026/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب التعاقد املباشر رقم ب ز /ت م-7/
 2016مع /شركة ديفرنت ميداي (وكيل
حصري) لنشر لوحات اعالنية يف الطرق
خالل شهر رمضان  2016يف حمافظة اجلهراء
واالمحدي ومبارك الكبري مببلغ امجايل قدره (-
 25.887/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طل ـ ـ ـ ـ ــب ط ـ ـ ـ ـ ــرح املمارس ـ ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ـ ــم ب ز  -م
 2016/5تقــدمي خــدمات يف جمــال االحصــاء
وحتليــل البيــاانت  spssللبيــت كــني الشــركات
املت صصة
قررت اللجنة املوافقة ويعلن عنها ابجلريدة
الرمسية "الكويت اليوم"
طلب طرح املمارسة رقم ب ز  -م 2016/7
تقدمي خدمات دعم فين ملطور ومصمم نظم آلية
البيت كني الشركات املت صصة

قررت اللجنة املوافقة ويعلن عنها ابجلريدة
الرمسية "الكويت اليوم"
طلب طرح املمارسة رقم ب ز  -م
 2016/8تقدمي خدمات فنية يف جمال صيانة
البيت كني الشركات املت صصة
قررت اللجنة املوافقة

طلب طرح املمارسة رقم ب ز  -م 2016/9
تقدمي خدمات فنية يف جمال تصميم املواقع
االلكرتونية للبيت كني الشركات املت صصة

قررت اللجنة املوافقة
طلب التعاقد املباشر رقم ب ز/ت
م 2016/8/مع /شركة ديفرنت ميداي (وكيل
حصري) لنشر لوحات اعالنية يف حمطات
الوقود خالل شهر رمضان املبارك 2016
مببلغ إمجايل قدره ( 8.000/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقم ب ز 2015/73
جتديد تراخيص نظام اإلحصائي  spssعلى/
شركة أشرف وشركاه احملدودة (عرض وحيد)
مببلغ إمجايل قدره ( 7.700/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
(اعيد حبث ) طلب التعاقد املباشر رقم ب ز
 /ت م  2016/ 6 /مع  /وزارة االعالم -
تلفزيون دولة الكويت وذلك لنشر اعالانت
للبيت عدد  103اعالن خالل الفرتة من
 2016/3/30 -15مببلغ امجايل قدره (-
9.525/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
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وزارة الدفاع
27276006601 1
2016-03-14

طلب طرح املمارسة رقم ()1112816
حتديث وترميم وصيانة شاملة ملبىن مركز إطفاء
لواء الشهيد املدرع  35 /ابملنطقة الشمالية
كني الشركات املصنفة لدى اللجنة ابلفئة
الراكعة  -أعمال اإلنشائية
قررت اللجنة املوافقة ويعلن عنها ابجلريدة
الرمسية "الكويت اليوم"
 272762006453 2طلب ترسية املمارسة رقم ()1622715
 2016-03-14توفري عدد ( )2مقطورة نقل معدات ختطيط
الطرق على  /شركة املعدات ( عرض وحيد)
مببلغ امجايل قدره (21.960/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
وزارة الشئون االجتماعية والعمل
طلب ترسية املمارسة رقم و ش ج ع
8100
1
 2016-2015/36 2016-03-14اصالح وتشغيل
وصيانة معدات التكييف والتربيد والتهوية
لصاالت األفراح التاكعة للوزارة على /شركة
اجملموعة اخلليجية لألعمال امليكانيكية ( اقل
االسعار) مببلغ امجايل قدره (-
77.986/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
طلب ترسية املمارسة رقم 2016-2015/169
3130
1
 2016-03-09تصميم وجتهيز واعداد املعرض اخلاص جبائزة
الكويت الدولية حلفظ القرآن الكرمي وقراءاته
وجتويد تالوته  -الدورة الساكعة على /شركة كني
لوك للدعاية واالعالن (أقل األسعار) مببلغ إمجايل
قدره ( 35.950/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية البند الثاين للممارسة رقم -46
3038
2
 2016/2015 2016-03-08صيانة تراخيص ميكنة
الشئون االدارية إلدارة مركز نظم املعلومات
اآللية على /شركة جمموعة كشارة للتجارة
العامة واملقاوالت (أقل األسعار) مببلغ إمجايل
قدره ( 24.800/-د.ك) والغاء البند األول
وذلك الرتفاع السعر املقدم
قررت اللجنة املوافقة
طلب طرح املمارسة رقم -203
2996
3
 2016/2015 2016-03-07طباعة كتاب دليل الت طيط
وإدارة األداء ابلوزارة
االسرتاتيجي
 2016/2015وكتاب وثيقة اخلطة
االسرتاتيجية للوزارة  2016/2015كني
الشركات احمللية املت صصة
قررت اللجنة املوافقة ويعلن عنها ابجلريدة
الرمسية "الكويت اليوم"
وزارة العدل
طلب تعديل القيمة اإلمجالية لشراء أجهزة
3543
1
 2016-03-10حاسب آيل وملحقاهتا لتجهيز مباين حمكمة
األسرة واألجهزة املعاونة التاكعة هلا مبحافظة

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون

2

4290
2016-03-22

3

4291
2016-03-22

اهليئة العامة للرايضة
4636
1
2016-03-03

األمحدي عن طريق دليل الشراء اجلماعي
ليصبح مببلغ ( 74.990/-د.ك) كدال من
( 61.900/-د.ك)
 كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم 2243املؤرخ يف  2016/2/14وكتاب رقم
 2358املؤرخ يف 2016/2/15
قررت اللجنة املوافقة
طلب التعاقد املباشر مع /شركة جمموعة
كشارة للتجارة العامة واملقاوالت لتنفيذ أعمال
التطور التكنولوجي لقاعات احملاكم والنياابت
(املرحلة الثانية) مببلغ إمجايل قدره (-
 73.000/د.ك) وذلك حلاجة الوزارة إىل
تنفيذ أعمال املرحلة الثانية مع ذات الشركة
اليت قامت كتنفيذ املرحلة األوىل من أعمال
العقد لتستكمل وتطور نفس األنظمة
قررت اللجنة أبغلبية أعضائها املوافقة
طلب التعاقد املباشر مع  /شركة املورد
الكوييت للتجارة العامة واملقاوالت لتوفري
لوحات إرشادية داخلية وخارجية لتجهيز مباين
حماكم األسرة يف حمافظة ( العاصمة  -حويل
 مبارك الكبري  -األمحدي مبغ امجايل قدره(47.924/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة

طلب ترسية املمارسة رقم هـ ش
ر 2016-2015/31/أعمال تشغيل و
تطوير و صيانة نظام االجراءات اإللكرتونية
ابهليئة على  /شركة الداير املتحدة للتجارة و
املقاوالت (اثين اقل االسعار) مببلغ امجايل
قدره ( 74.567/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
طلب التعاقد املباشر مع/شركة زاك شلوشنز
2868
1
 2016-03-13ألنظمة الكمبيوتر (املورد هلذا النظام) لصيانة
كامريات مراقبة مبجمع الشويخ التكنولوجي
مببلغ امجايل قدره ( 35.727/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب شراء وتوريد وتركيب أاثث متنوع ملعهد
2759
2
 2016-03-09السكراترية كنات عن طريق دليل الشراء
اجلماعي لوزارة املالية للسنة 2016/2015
مببلغ امجايل قدره ( 15.353/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب
طلب طرح املمارسة رقم م و ث ف
2087
1
 2016-03-02أ 2016-2015/35صيانة األعمال املدنية
واملنجور يف كيت اخلالوي (أم صده) التاكع
للمجلس
قررت اللجنة املوافقة ويعلن عنها ابجلريدة
الرمسية "الكويت اليوم"
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وزارة الداخلية
12032
1
2016-03-08

ادارة الفتوى والتشريع
608
1
2016-03-10

طلب ترسية البند االول للممارسة رقم
 2015-2014/58التجهيزات اهلندسية و
األنظمة املساندة و شبكة احلاسب الرئيسي
لقاعة التدريب الت صصية مبنطقة الشهداء
جنوب السرة لإلدارة العامة لنظم املعلومات
ابلوزارة على/شركة الفارس املاسي للمقاوالت
العامة (اقل االسعار) مببلغ امجايل قدره (-
47.900/د.ك)
والغاء و اعادة طرح البندين الثاين و الثالث و
ذلك لالسباب املذكورة ككتاب الوزارة
*كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم
( ) 678املؤرخ يف() 2016/3/17
املتضمن القيمة التقديرية
قررت اللجنة املوافقة وتطرح أعمال البندين
مبمارسة ويعلن عنها ابجلريدة الرمسية
طلب التعاقد مع /شركة الطائر األزرق (أقل
األسعار) ملعاجلة املياه الكيميائية ألنظمة تكييف
اهلواء والصيانة وتوفري قطع غيار األصلية ملبىن
الفتوى والتشريع مببلغ إمجايل قدره (-
 15.120/د.ك)

قررت اللجنة املوافقة

ديوان مسو رئيس جملس الوزراء
طلب التعاقد املباشر لشراء كامريات مراقبة مع
453
1
 2016-03-22السادة  /شركة اجملموعة اخلماسية للتجارة العامة
واملقاوالت مببلغ إمجايل وقدره (15.000/-
د.ك) وذلك لألسباب املذكورة ككتاب اجلهة

قررت اللجنة املوافقة
األمانة العامة للمجلس األعلى للت طيط و التنمية
طلب ترسية املمارسة رقم 2016/2015-23
1370
1
 2016-03-07توريد وتركيب جرانيت صناعي ابلطاكق األرضي
واألول لألمانة على /شركة البيادر سنرت للتجارة
العامة واملقاوالت (أقل األسعار) مببلغ امجايل قدره
( 12.650/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
كلدية الكويت
طلب ترسية كنود املمارسة رقم
6176
1
 2016/2015/12 2015-11-09توريد و تركيب و
تشغيل طاكعات و ماسحات ضوئية للبلدية
على النحو التايل:

البند رقم()1على /شركة النواصي للتجارةالعامة (اقل االسعار) مببلغ امجايل قدره (-
9.850/د.ك)

البند رقم()3على /شركة جمموعة املسيلللتجارة العامة و املقاوالت (اقل االسعار)
مببلغ امجايل قدره (2.040د.ك)
و الغاء البند رقم( )2وذلك لعدم مطاكقته
للشروط اخلاصة و املواصفات الفنية
قررت اللجنة املوافقة

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
اهليئة العامة للصناعة
277
1
2016-03-13

الديوان األمريي
1533
1
2016-03-23

ديوان مسو ويل العهد
229
1
2016-03-21

طلب التعاقد مع  /شركة الربقان للمعدات
(اقل االسعار) لتوريد وتركيب وتشغيل
وضمان جهاز احلرارة والرطوكة لقسم خمترب
االصباغ  -إدارة خمتربات اجلودة ابهليئة مببلغ
امجايل قدره (4.930/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقم د أ/م 77/إنشاء
نظام آيل متكامل إلدارة املساعدات األمريية
على /مؤسسة رسيل للتجارة العامة واملقاوالت
(اثين أقل األسعار) مببلغ إمجايل قدره(-
98.000/د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
طلب ترسية املمارسة رقم -12
 2016/2015شراء وتوريد وضمان طاكعات
مركزية لديوان مسو ويل العهد على /مؤسسة
جاسم يوسف احلميضي (أقل األسعار) مببلغ
إمجايل قدره ( 74.900/-د.ك)
قررت اللجنة املوافقة
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علما أبن املستندات املطلوكة للبدء إبجراءات كيع املمارسة يف

الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العركية كالتايل:

.1كتاب موجه للصندوق الكوييت للتنمية من الشركة كطلب شراء
مستندات املمارسة.

.2اعتماد توقيع للتأكد من الش ص املفوض يف الكتاب املطلوب أعاله.
.3كتاب تفويض من الشركة ملن ميثلها لشراء املستندات.

.4البطاقة املدنية ملمثل الشركة (يف حال كان ممثل الشركة أجنبياً جيب
أن تكون اإلقامة على الشركة).

انئب املدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن عن املمارسة رقم ( )2016/11توريد وتركيب
وتطوير البنية املعلوماتية لضمان استمرارية تبادل
البياانت ملوقع الصندوق الرئيسي

يعلن الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العركية عـن طـرح املمارسـة

رقــم ( )2016/11توريــد وتركيــب وتطــوير البنيــة املعلوماتيــة لضــمان
استمرارية تبادل البياانت ملوقع الصندوق الرئيسي.

فعلى الشركات واملؤسسات املسجلة لدى اجلهاز املركـزي لتكنولوجيـا

الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العركية

املعلومـ ــات لعـ ــام  2017/2016واملت صصـ ــة يف هـ ــذا اجملـ ــال الـ ــيت

عن املمارسة رقم  - 2016/10توريد وتركيب نظم محاية وأمن

للتنميــة االقتصــادية العركيــة ،الكــائن ابملرقــاب شــارع الشــهداء خــالل

إعالن

الشبكات والتطبيقات

يعلن الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العركية عن طرح املمارسة

رقم ( )2016/10توريد وتركيب نظم محاية وأمن الشبكات

والتطبيقات.

فعلى الشركات واملؤسسات املسجلة لدى اجلهاز املركزي لتكنولوجيا

املعلومات لعام  2017/2016واملت صصة يف هذا اجملال واليت

ترغب ابالشرتاك يف هذه املمارسة التكرم مبراجعة الصندوق الكوييت
للتنمية االقتصادية العركية ،الكائن ابملرقاب شارع الشهداء خالل

فرتة الدوام الرمسي من الساعة الثامنة صباحا حىت الثانية ظهرا

للحصول على واثئق املمارسة وذلك مقاكل رسم مقداره (75/-

د.ك) فقط مخسة وسبعون ديناراً كويتياً غري قاكل للرد ،ميكنكم
مراجعة قسم العطاءات واملشرتايت واإلسكان هلذا الغرض ،علما أبن
آخر موعد لتقدمي العطاءات هو ثالثة أساكيع من اتريخ نشر اإلعالن

يف اجلريدة الرمسية " الكويت اليوم ".

ترغب ابالشرتاك يف هذه املمارسة التكـرم مبراجعـة الصـندوق الكـوييت
ف ــرتة ال ــدوام الرمس ــي م ــن الس ــاعة الثامن ــة ص ــباحا ح ــىت الثاني ــة ظهـ ـرا

للحصــول علــى واثئــق املمارســة وذلــك مقاكــل رســم مقــداره (75/-

د.ك) فق ــط مخس ــة وس ــبعون دين ــارا كويتي ــا غ ــري قاك ــل لل ــرد ،ميك ــنكم
مراجعة قسم العطاءات واملشرتايت واإلسكان هلذا الغرض ،علمـا أبن
اخر موعد لتقدمي العطاءات هو ثالثة أساكيع من اتريـخ نشـر اإلعـالن

يف اجلريدة الرمسية " الكويت اليوم".

علمـ ــا أبن املسـ ــتندات املطلوكـ ــة للبـ ــدء إبج ـ ـراءات كيـ ــع املمارسـ ــة يف

الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العركية كالتايل:

.1كتــاب موجــه للصــندوق الكــوييت للتنميــة مــن الشــركة كطلــب ش ـراء
مستندات املمارسة.

.2اعتماد توقيع للتأكد من الش ص املفوض يف الكتاب املطلوب أعاله.
.3كتاب تفويض من الشركة ملن ميثلها لشراء املستندات.

.4البطاقة املدنية ملمثل الشركة (يف حال كان ممثل الشركة أجنبيا جيب
أن تكون اإلقامة على الشركة).

انئب املدير العام

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون

املؤسسة العامة للرعاية السكنية

دعوة لالشرتاك يف املمارسة رقم (م .ع .ر .س/م/
) 2017/ 2016 - 1073

تعلن املؤسسة العامة للرعاية السكنية عن رغبتها يف التعاقد مع إحدى

الشركات املت صصة يف تقدمي خدمات الضيافة لإلدارة العليا (اجلنـاح
الــوزاري  +املــدير العــام  +نــواب املــدير العــام) مببــىن املقــر الرئيســي

للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ،وذلك كطرح املمارسة رقم م .ع .ر

.س /م  2017 / 2016 – 1073 /وذلـ ــك مبوجـ ــب املسـ ــتندات

التالية :

 -املستند األول  :أصول املمارسة .

 املستند الثاين :الشروط العامة وشروط السالمة . -املستند الثالث :الشروط اخلاصة .

 املستند الراكع :قوائم وكشوف األصناف املطلوب تقدميها(كحد أدال) ورقة التعليمات.

 -1ميك ـ ــن احلص ـ ــول عل ـ ــى ه ـ ــذه املس ـ ــتندات منسـ ـ ــوخة عل ـ ــى قـ ـ ــرص

مضــغوط ( )CDمــن املؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية – جنــوب الســرة
– الــدور الثالــث – إدارة الواثئــق والعقــود ،كعــد تقــدمي شــهادة التســجيل

مــن غرفــة جتــارة وصــناعة الكويــت صــادرة كتــاريخ حــديث وعقــد ســيس
الشركة وشهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية (سارية املفعول).

-2تســليم املســتندات إىل املشــرتكني يف هــذه املمارســة مقاكــل مبلــغ ال
يرد قدره ( 20د.ك) عشرون دينارا كويتيا ال غري(تدفع مبقر املؤسسـة
العامة للرعاية السكنية ).

 -3يقــوم املمــارس إبعــادة مجيــع املســتندات املطلوكــة منــه وكمــا هــو حمــدد
يف ورق ــة التعليم ــات وك ــذلك الق ــرص املض ــغوط املس ــلم إلي ــه كع ــد ختم ــه

والتوقيــع عليــه مبــا يفيـ ــد اطالعــه علــى حمتوايهت ــا وموافقتــه غــري املشــروطة
علــى كافــة مــا جــاء هبــا دون حتفــظ  ،مــع تعبئــة وتوقيــع وخــتم الصــفحات
املرفقــة اخلاصــة كصــيغة العطــاء وإمجــايل قيمــة العطــاء واملســلمة ل ــه ،كمــا

يقـدم كقيــة املستندات املطلوكة منه وفق احملدد.

-4حيــق للمشــارك يف هــذه املمارســة توجيــه أي استفســارات أو أســئلة
إىل املؤسس ــة العام ــة للرعاي ــة الس ــكنية ك ــنفس اخلص ــوص ح ــىت موع ــد

أقصاه يوم اخلميس . 2016 / 4 / 28

 -5آخ ــر موع ــد لتقدي ــم العط ــاءات يف متــام الســاعة الواح ــدة كع ــد ظــهر

يوم األحـد املـوافق  2016 / 5 /15وذلـك مبقـر املؤسسـة العامـة للرعايـة
الســكنية جبنــوب الســرة  -الــدور الثالــث– إدارة الواثئــق والعقــود  ،ويــتم
وضع املستندات كل يف املظروف امل صص هلا وختـتم ابلشـمع األمحـر كعـد

تقدمي املستندات املطلوكة وإيصال الشراء.

-6تعقد جلسة املمارسة السـاعة العاشـرة صـباحا يـوم الـثالاثء املوافـق
 2016 / 5 / 17مبقـ ــر املؤسسـ ــة العامـ ــة للرعايـ ــة السـ ــكنية الـ ــدور
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الثال ــث (إدارة الواثئ ــق والعق ــود) وعل ــى ك ــل مم ــارس تق ــدمي م ــا يثب ــت

تفويضه عن الشركة ابلتوقيع واحلضور .

-7يقدم املمارس التأمني األويل يف صورة كفالة كنكية لصاحل املؤسسـة
العامة للرعاية السكنية يف صورة شيك مصدق أو خطاب ضـمان غـري

مشروط وخال مـن أي حتفظـات صـادر مـن كنــك حملـي معتمـد وسـاري
املفعــول طــوال مــدة سـ ــراين العط ــاء وقيمتــه

د.ك) فقط ألف ومخسمائة دينار كوييت ال غـري

(1,500/-

وال جيـوز املطالبـة

أبية فوائد عن قيمــة الكفالة وال جيوز لدائين املمارس احلجز عليها.

 -8يبقــى العطــاء ســاري املفعــول ملــدة ( )90تســعني يومــا اعتبــارا مــن
اتريخ فض العطاء .

-9مــدة العقــد ( 12شــهرا) اثــىن عشــر شــهرا وتبــدأ مــن اتريــخ صــدور
أمر املباشرة.

-10على املمارس ضرورة معاينة أماكن اخلدمـة مبقر املؤسسة والتأكد
مــن البيــاانت املقدمــة لــه يف مســتندات املمارســة وســواء قــام املمـارس
مبعاينة األماكن أو مل يعاينها فإنه يعترب ملما ككافـة الظـروف احمليطـة هبـا

.

-11إن مبلغ التـأمني النهـائي (كفالـة العقـد) هـو ( )%10عشـرة ابملائـة
من قيمــة العقــد يقـدم لصالــح املؤسسـة العامـة للرعايـة السـكنية يف صـورة

شــيك مصــدق أو خطــاب ضــمان ابللغــة العركيــة ص ــادر مــن كنــك حملــي
معتمــد وســاري املفعــول طــوال مــدة تنفي ــذ موضــوع العقــد وتقــدمي املتعهــد

مــا يثبــت إخــالء طرفــه مــن وزارة الشــئون االجتماعيــة والعمــل فيمــا خيتــص
ابلعمالة الوافدة هلذا العقد وال جيوز املطالبـة أبيـة فوائـد عـن قيمـة الكفالـة

وال جيوز لدائين الطرف الثاين احلجز عليها.

 -12احلـ ـد األدال للت ــأمني جت ــاه الغ ــري( 10,000د.ك) فق ــط عش ــرة
االف دين ــار ك ــوييت لك ــل حادث ــة ودون حتدي ــد لع ــدد احل ــوادث وفق ــا

للشروط املنصوص عليها.

 -13يلتــزم املمــارس أبحك ــام القان ــون رقـ ــم ( )19لسنـ ــة  2000يف

شأن دعم العمـالة الوطنيــة وتشجيعـها للعمل يف اجلهات غري احلكومية

 ،وق ـرار جملــس الــوزراء (رقــم  /1104خامسا)لســنة  2008املعــدل

ابلقرار رقم  1028لسنة  2014كتحديد نسب العمالة الوطنية لدى
تلـك اجلهـات ومـا يطـرأ عليهمـا مـن تعــديالت وعلـى الطـرف الثــاين أن
يقدم شهادة حديثة ابسـتيفاء نسـبة العمالـة الوطنيـة الصـادرة مـن وزارة

الشئون االجتماعية والعمل قبل إكرام العقد وفقا لنص املـادة ( )6مـن

القــانون رقــم  19لســنة  2000واملشــار إليــه وق ـرارات جملــس الــوزراء
وتعاميم جلنة املناقصات املركزية الصادرة يف هذا الشأن.

-14حيق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية قبول أي عطاء أو رفضه
دون إكداء األسباب ودون أية مسئولية يف ذلك أو التزامها كدفع أي

أتعاب أو مصروفات ملن رفض عطاؤه.
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 -15ه ــذه املمارس ــة مفتوح ــة عل ــى الش ــركات املت صص ــة يف تق ــدمي

 -8يقدم املزايد التأمني األويل يف صورة كفالة كنكيـة صـادرة مـن كنـك

ساكق خربهتا يف هذا اجملال.

 500/د.ك) فقط مخسمائة دينار كوييت ال غري.

خدمات الضيافة عالية املسـتوى علـى أن ترفـق املسـتندات الـيت تثبـت
املديـ ــر الع ــام

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دعوة لالشرتاك يف املزايدة رقم  :م .ع .ر.س/ز/
2017/2016 -1

-1موضوع املزايدة :استثمار الكافيرتاي والساحة أمام النـافورة ( +
 9مط ــاكخ) مبق ــر املؤسس ــة العام ــة للرعاي ــة الس ــكنية وذل ــك مبوج ــب
املستندات التالية :

 -املستند األول :أصول املزايدة .

 املستند الثاين :الشروط العامة وشروط السالمة. -املستند الثالث :الشروط اخلاصة /تعليمات.

 -املستند الراكع :قوائم األصناف املطلوب تقدميها (كحد أدال) .

 -2ميكن احلصول على هذه املستندات من إدارة الواثئـق والعقـود -
مقــر املؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية مبنطقــة جنــوب الســرة  ،وذلــك

خــالل ســاعات الــدوام الرمســي كعــد تقــدمي شــهادة التســجيل مــن غرفــة
جتارة وصناعة الكويت وعقـ ـ ــد سـيس الشـركة وشـهادة اسـتيفاء نسـبة
العمالة الوطنية (سارية املفعول) .

 -3تســليم املســتندات إىل املشــرتكني يف هــذه املزايــدة مقاكــل مبلــغ ال
يرد قدره ( 20د.ك) عشرون دينارا كويتيا ال غري .

 –4حتــدد يــوم (اخلمــيس) املوافــق ( 2016/4/28الســاعة العاشــرة
صــباحا) موعــدا لالجتمــاع التمهيــدي مــع املزايــدين ومعــاينتهم املوقــع

ويعترب آخر موعد الستقبال االستفسارات.

-5يقوم املزايد إبعادة مجيع املستندات املسـلمة كعـد ختمهـا والتوقيـع
عليها مبا يفيد اطالعه على حمتوايهتا وموافقته غري املشروطة على كافة

مــا جــاء هبــا دون حتفــظ كمــا يقــدم كقيــة املســتندات املطلوكــة منــه وفــق
احملدد يف مستندات املزايدة .

-6آخـ ــر موعــد لتقــدمي العطــاءات الســاعة (الواحــدة) كعــد ظهــر يــوم
الــثالاثء املوافــق2016/5/10م وذلــك مبقــر املؤسســة العامــة للرعايــة
السكنية جبنوب السرة – إدارة الواثئق والعقود – الدور الثالث ،ويتم

وضع املستندات كل يف املظروف امل صص هلـا وختـتم ابلشـمع األمحـر
كعد تقدمي املستندات املطلوكة وإيصال الشراء .

 -7تعقد جلسة املزايدة يوم اخلميس املوافق 2016/5/12م يف متام
الساعة احلادية عشرة ظهرا إبدارة الواثئق والعقود ابلدور الثالث مببـىن

املؤسسة العامة للرعاية السكنيةت ويلتزم احلاضر عن املشـارك ابملزايـدة
إحضار ما يفيد تفويضه ابلتوقيع واحلضور.

حملــى معتمــد وســارية املفعــول طــوال مــدة ســراين العطــاء وقيمتهــا (-

 -9يبقــى العطــاء ســاري املفعــول ملــدة ( )90تســعني يومــا اعتبــارا مــن
اتريخ فض العطاء.

 -10احلــد األدال للتــأمني جتــاه الغــري( )1,000/-ألــف دينــار كــوييت
لك ــل حادث ــة ودون حتدي ــد لع ــدد احل ــوادث وفق ــا للش ــروط املنص ــوص

عليه ــا ابملس ــتندات عل ــى ان يراع ــى ان يك ــون الت ــأمني ل ــدى إح ــدى

شركات التأمني الكويتية املعتمدة.

-11مدة العقـد ( 12شـهرا) اثـىن عشـر شـهرا تبـدأ مـن اتريـخ صـدور
أمر املباشرة ويوقف النشاط خالل شهر رمضان املبارك.

-12على املزايد ضرورة معاينـة أمـاكن اخلدمــة مبقـر املؤسسـة والتأكـد
من البياانت املقدمة له يف مستندات املزايدة وسواء قـام املزايد مبعاينة
األماكن أو مل يعاينها فإنه يعترب ملما ككافة الظروف احمليطة كه.

-13يلتزم املزايد ابالسـتعانة إبحـدى الشـركات املتميـزة يف هـذا اجملـال
(الشــركات الســياحية رفيعــة املســتوى) – حســب مــا هــو وارد مبســتند

الشــروط اخلاصــة-لتقــدمي خــدمات مميــزة وأبســعار يــتم االتفــاق عليهــا

ويلـزم أخـذ موافقـة املؤسسـة عليهــا وعلـى النحـو الـوارد يف املســتندات
تفصيال .

 –14يلتــزم املزايــد كتقــدمي نسـ ة مــن عقــد االتفــاق كينــه وكــني الشــركة
الــيت قــام ابختيارهــا لتقــدمي اخلــدمات املميــزة للمؤسســة وذلــك لتكــون

إحدى واثئق العقد .

 -15إن مبلــغ التــأمني النهــائي (كفالــة العقــد) هــو ( )%10عشــرة
ابملائــة مــن قيمــة العقــد يقــدم يف صــورة كفالــة كنكيــة لصــاحل املؤسســة

العامــة للرعايــة الســكنية يف صــورة شــيك مصــدق أو خطــاب ض ــمان

صادر من كنك حملي معتمد وساري املفعول طوال مدة تنفيذ األعمال

موضوع العقد .

 -16حيق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية قبول أي عطاء أو رفضه

دون إكداء األسباب ودون أيـة مسـئولية يف ذلـك أو التزامهـا كـدفع أي
أتعاب أو مصروفات ملن رفض عطاؤه.

-17يلتـ ــزم املزايـ ــد إبرفـ ــاق شـ ــهادة اسـ ــتيفاء نسـ ــبة العمالـ ــة الوطنيـ ــة
الصادرة عن وزارة الشئون االجتماعية والعمل سارية املفعـول  ،ضـمن

عطائــه ووفقــا للشــروط املنصــوص عليهــا ابملســتندات ولــن يــتم التعاقــد
إال كعد تقدمي الشهادة .

 –18هذه املزايدة مفتوحة على الشركات املت صصة يف تقدمي

خدمات الضيافة عالية املستوى على أن ترفق املستندات اليت تثبت

ساكق خربهتا يف هذا اجملال .

املديــر الع ــام
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كنك الكويت املركزي
كشف النقد املتداول

STATEMENT OF CURRENCY IN CIRCULATION
املبلغ كما يف Amount as in

الفئـ ـ ـ ـ ــات

31st March, 2016
قيمة Value /

أوراق النـقــد

املبلغ كما يف Amount as in
February, 2016

th

29

Denominations
NOTES

قيمة Value /

20

د.ك

855,644,480.000

842,326,820.000

KD 20

10

د.ك

492,915,530.000

472,952,430.000

KD 10

5

د.ك

61,795,310.000

59,547,800.000

5

KD

1

د.ك

30,778,786.000

31,587,233.000

1

KD

1/2

د.ك

9,518,471.000

9,778,649.000

KD 1/2

1/4

د.ك

7,472,115.250

7,564,020.750

KD 1/4

1,458,124,692.250

1,423,756,952.750

جمموع قيم أوراق النقد

TOTAL VALUE OF
NOTES

املسكــوك ــات
2

د.ك تذكارية

 100فلـس

COINS
160,522 .000

160,486.000

10,346,876.700

10,281,060.000

Comm. Coins KD 2
FILS 100

50

فلـس

7,380,546.550

7,337,935.750

50

FILS

20

فلـس

3,203,328.460

3,186,890.940

20

FILS

10

فلـس

1,546,056.760

1,540,852.450

10

FILS

5

فلـس

935,222.400

931,619.330

5

FILS

1

فلـس

12,730.312

12,729.554

1

FILS

جمموع قيم املسكوكات

23,585,283.182

23,451,574.024

جمموع قيم أوراق النقد واملسكوكات

1,481,709,975.432

1,447,208,526.774

TOTAL VALUE OF
COINS
Total Value Of Notes
And Coins

ONLY ONE BILLION AND FOUR HUNDRED
فقط مليار وأركعمائة وواحد ومثانون مليــون ،وسبعمائة
وتسعة آالف  ،وتسعمائة ومخسة وسبعون دينـ ــاراً
كويتياً و  432فلساً ال غري.

EIGHTY ONE MILLIONS, AND SEVEN
HUNDRED NINE THOUSANDS, AND NINE
HUNDRED SEVENTY FIVE KUWAITI DINARS,
AND 432 FILS.

مدير
إدارة األعمال املصرفية

Manager
Banking Operations Department
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كيت الزكاة

إعـالن عن طرح املمارسة رقم (ب ز  -م / 3
 ) 2016توفري عدد ( )4قنوات رقمية لبيت الزكاة

يعلن كيت الزكاة عن طرح ممارسة لتوفري عدد ( )4قنوات رقمية لبيت

الزكاة .

فعل ــى الش ــركات املت صص ــة يف ه ــذا اجمل ــال وال ــيت ترغ ــب يف التق ــدم

للحصــول علــى واثئــق املمارســة مراجعــة كيــت الزكــاة – إدارة الشــئون
املاليــة أثنــاء أوقــات العمــل الرمسيــة الســتالم شــروط وواثئــق املمارســة

مقاكــل رســم مــايل وق ــدره ( 75/-د.ك) فقــط مخســة وســبعون دينــارا
كويتيا ال غري(غري قاكل للرد).

علمـا أبن آخــر موعــد لتلقــي العطــاءات ســيكون الســاعة الثانيــة عشــرة

والنصــف ظه ـرا ( )12:30مــن يــوم الــثالاثء املوافــق2016/4/26 :

مبقر كيت الزكـاة الرئيسـي الكـائن جبنـوب السـرة  -منطقـة الـوزارات –

الدور الثالث – صندوق العطاءات.

لالستفسار :كيت الزكـاة – منطقـة سـلوى – إدارة اخلـدمات العامـة –

مركز االتصال 175داخلي .1445/1405

ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن عـ ــن ط ــرح املمارس ـ ــة رق ـ ــم (ب ز -م /4

 )2016تقدمي خدمات يف جمال تطوير النظم يف كيت
الزكاة

يعلن كيت الزكاة عن طرح ممارسة لتقدمي خدمات يف جمال تطوير النظم

يف كيت الزكاة.

فعل ــى الش ــركات املت صص ــة يف ه ــذا اجمل ــال وال ــيت ترغ ــب يف التق ــدم

للحصــول علــى واثئــق املمارســة مراجعــة كيــت الزكــاة – إدارة الشــئون
املاليــة أثنــاء أوقــات العمــل الرمسيــة الســتالم شــروط وواثئــق املمارســة

مقاكــل رســم مــايل وق ــدره ( 75/-د.ك) فقــط مخســة وســبعون دينــارا
كويتيا ال غري (غري قاكل للرد).

علمـا أبن آخــر موعــد لتلقــي العطــاءات ســيكون الســاعة الثانيــة عشــرة

والنصــف ظه ـرا ( )12:30مــن يــوم الــثالاثء املوافــق2016/4/26 :

مبقر كيت الزكـاة الرئيسـي الكـائن جبنـوب السـرة  -منطقـة الـوزارات –

الدور الثالث – صندوق العطاءات.

لالستفسار :كيت الزكاة – منطقة الـوزارات – مركـز نظـم املعلومـات–

الدور الثالث – مركز االتصال 175داخلي .2010/2030
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مؤسسة البرتول الكويتية

إعالن
ممارسة رقم م ب ك /خ2015/295/

حتديث واست راج الرتاخيص وامل ططات
ملبىن جممع القطاع النفطي
تعلن مؤسسة البرتول الكويتية عن طرح ممارسة حتديث واست راج
الرتاخيص وامل ططات ملبىن جممع القطاع النفطي ،وذلك طبقاً
للشروط واملواصفات الواردة يف واثئق املمارسة واليت ميكن احلصول
على هذه الواثئق من الدائرة التجارية واخلدمات( -قسم الشراء
وعقود اخلدمات)  -جممع القطاع النفطي  -الشويخ – شارع اخلليج
العريب -الدور الثاين  -خالل ساعات العمل الرمسية اعتباراً من صباح
يوم األحد املوافق  2016/4/17مقــاك ـ ـ ــل رسـ ــم وقـ ــدره (-
75/د.ك) مخسة وسبعون ديناراً كويتياً غري قاكل للرد ،وآخر يوم
لتقدمي العطاءات الساعة الواحدة ظهر يوم األثنني املوافق
 ،2016/5/16وتعنون ابسم اللجنة الدائمة للعقود والشراء وتودع
يف صندوق اللجنة يف جممع القطاع النفطي  -الدور الثاين  -الدائرة
التجارية واخلدمات ( -قسم الشراء وعقود اخلدمات)  -قبل موعد
اإلغالق ،هذا وتسري العطاءات ملدة ( )90يوماً اعتبارا من اتريخ
فض املظاريف وتبلغ الكفالة األولية هلذه املمارسة ميناً أولياً ومقداره
 2.000/د.ك (ألفي دينار كوييت).علماً أبنه سوف يعقد اجتماع متهيدي ،مبقر مؤسسة البرتول الكويتية
 جممع القطاع النفطي  -الشويخ  -شارع اخلليج العريب  -الدورالثامن عشر -غرفة االجتماعات ،يوم األحد املوافـ ـ ــق 2016/5/1
الساعة التاسعة والنصف وذلك للرد على استفسارات املمارسني.
يشرتط فيمن يتقدم للحصول على نس ة املمارسة أن يقدم :
 -1مرخص من وزارة التجارة والصناعة.
 -2مت صص يف حتديث واست راج الرتاخيص وامل ططات
 -3كتاب تفويض من الشركة لشراء واثئق املمارسة.
 -4إرفاق شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وصاحلة ملدة سنة مع العطاء.

شركة البرتول الوطنية الكويتية (ش م ك)
إحدى شركات مؤسسة البرتول الكويتية
إعالن عن املزايدة رقمWH-006/2015- :
كيع املواد احلفازة املستهلكة واملواد املساعدة
مبصفاة ميناء األمحدي.

تعلن شركة البرتول الوطنية الكويتية عن طرح املزايدة املذكورة أعاله

ابلظرف امل توم ألجل كيع املواد احلفازة املستهلكة واملواد املساعدة
مبصفاة ميناء االمحدي كشركة البرتول الوطنية الكويتية ،وميكن

احلصول على واثئق املزايدة اعتبارا من يوم األحد  2016/4/17من

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
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جلنة املناقصات الداخلية الكائن ابلطاكق األول غرفة رقم 1A-

 046يف مبىن الشركة الرئيسي -األمحدي خالل ساعات الدوام
الرمسي من الساعة الساكعة صباحا اىل الساعة الثالثة كعد الظهر وذلك

يف مقاكل دفع رسم مقداره ( 50/-دينارا) غري قاكل للرد.

علما أبن هذه املزايدة عامة .يرجى إحضار كتاب رمسي من الشركة

األحد  10رجب  1437هـ 2016/4/ 17 -م

7:00 AM to 3:00 PM against an official fee of
KD. 50/-, non-returnable.

Please note that the person who will collect the
Auction Document must bring an authorization

letter issued by the authorized person of the
Company.

يصرح للمندوب استالم واثئق هذه املزايدة.

This Auction is public.

علما أن موعد املعاينة للمواد ابملوقع كاآليت:

inspect

أ) معاينة املواد املعروضة للبيع يف مصفاة ميناء األمحدي يوم الثـالاثء
املوافق  2016/5/3من الساعة الساكعة صباحا وحىت الساعة
الثالثة كعد الظهر وذلك كعـ ـ ــد االتصـال مبمثل الشركة السيد /رئيس

invited

to

are

Bidders

-

materials (Site Visit) offered for this Auction
on the following dates & Venues: -

MAA Refinery on Tuesday 03/05/2016 at 7:00

AM to 3:00 PM, after making necessary

فريق قسم الصيانة امليكانيكية – املنطقة االوىل – مصفاة االمحدي

arrangements with Team Leader Mechanical

وسوف يعقد االجتماع التمهيدي ابملقر الرئيسي لشركة البرتول

– Tel # 23881031).

(فاكس  ،23881593 #تلفون )23881031 #

الوطنية الكويتية يوم االركعاء املوافق  2016/05/04الساعة

 10:00صباحا ابلدائرة التجارية -الدور الثاين غرفة اجتماعات رقم
2أ .68-

آخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم

Maintenance Zone – I – MAA , (Fax # 23881593
The Pre-Tender-Meeting (PTM) will be held on
Wednesday 04/05/2016, at 10.00 AM at KNPC
Head Office 2nd Floor Room # 2A-068.

The last date of accepting the bids is 12:00 Noon
on 24/05/2016. An Initial Bank Guarantee

الثالاثء املوافق 2016/05/24وتوضع العطاءات ابلصندوق اخلاص

equivalent to 10 % of the total offered value

ويبقى العطاء ساري املفعول ملدة ( )60يوما من اتريخ اإلقفال كما

“6B” of Auction Document/Instructions to

ابللجنة مصحوكة كضمان كنكي أويل قدره ( )%10من قيمة العطاء

هو مبني يف البند السادس – (أ ،ب) من "تعليمات إىل املزايدين" أن
يكون العرض املقدم صاحلا ملدة ( )60يوما من اتريخ اإلغالق.

أمني السر

& ”valid for sixty (60) days (as per Clause “6A
Bidders) shall be enclosed in the bids envelop
and inserted in the ITC Bids box.

Offers shall be valid for sixty (60) days from the
bids closing date.

ITC Secretary

KUWAIT NATIONAL PETROLEUM

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

A subsidiary of Kuwait Petroleum

إحدى شركات مؤسسة البرتول الكويتية

COMPANY

Corporation

AUCTION No.: WH-006/2015

For Sale of Spent Catalyst & Support
Materials

At MAA Refinery.
Kuwait National Petroleum Company invites
bids in sealed envelopes for the Sale of Spent

Catalyst & Support Materials at MAA Refinery.
Documents can be obtained from the Internal

Tendering Committee at KNPC Head Office,

1st Floor, Room # 1A-046 effective from
17/04/2016 during the official working hours i.e.

جلنة املناقصات الداخلية
إعالن تنويه

عن إلغاء املناقصة رقمRFQ/1009374 -:
MAA - DC - CONVECTION STUDDED
).TUBES FOR H - 40 -001 (2013-01257

تعلن جلنة املناقصات الداخلية لشركة البرتول الوطنية الكويتية عن

إلغاء املناقصة رقمRFQ/1009374 -:

MAA - DC -CONVECTION STUDDED -

).TUBES FOR H -40-001(2013-01257

لذا اقتضى التنويه.

أمني السر

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
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الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العالمة  :كتابة كلمة ماديل يورز ابللغة اإلجنليزية Madly yours
رقم االيداع 160597:
التاريخ 2014/12/19:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 3:
وكيل التسجيل
هاتف 97327767:
طالب التسجيل  :مركز نيويورك للعطور ومواد وأدوات التجميل
العنوان :القبلة– ق  - 14املبىن  –17احملل  2+1الدور األول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :اسم الصالون ابللغة اإلجنليزية وسط دائرة أسفلها رمسة مقص
حالقة ابللون األسود واألبيض
رقم االيداع 164317:
التاريخ 2015/2/16:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 44:
وكيل التسجيل
هاتف 99687404:
طالب التسجيل  :صالون ريالكس الدولية للرجال
العنوان :اجلابرية – ق  3-املبىن  –63احملل الوحيد أرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن شكل مميز وخلفية ابللون األسود مع كتابة
 Rock Chipsyابللغة اإلجنليزية
رقم االيداع 164318:
التاريخ 2015/2/16:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 97639922:
طالب التسجيل  :مطعم روك جبسي
العنوان :اجلابرية– ق  3-/0املبىن  –63احملل الوحيد أرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :حرفان كبريا احلجم ابللون األسود ابللغة اإلجنليزية مها SC
وكتابة حتت احلرفني كلمة  LABSابللغة اإلجنليزية ابللون األسود
حبجم أصغر من احلرفني
HIGH TECH FORMULAS
HIGH POWER RESULTS
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رقم االيداع 173152:
التاريخ 2015/10/13:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 3:
وكيل التسجيل
هاتف 65100514:
طالب التسجيل  :شركة االكسر العاملية للتجارة العامة
العنوان :القبلة – ق  6-املبىن  –15احملل مكتب  14الدور 1س
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة كلمة ( )MILLESAVEURSابللغة اإلجنليزية
رقم االيداع 173545:
التاريخ 2015/10/25:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 24330601:
طالب التسجيل  :شركة الزورد لتحضري الوجبات الغذائية اجلاهزة
العنوان :العارضية – ق  - 2املبىن  –87احملل  :خمازن القصيم
ابلكامل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :دوائر متداخلة يتوسطها رقم  1000ومن األسفل كلمة
( ) Feuilles de Folie
رقم االيداع 173548:
التاريخ 2015/10/25:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 24330601:
طالب التسجيل  :شركة الزورد لتحضري الوجبات الغذائية اجلاهزة
العنوان :العارضية – ق  - 2املبىن  –87احملل  :خمازن القصيم
ابلكامل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن مربع أسود بداخله دائرة بيضاء هبا مخس جنوم و
عالمة الشيف ابللون األسود و مكتوب أسفلها ابللون األبيض ماجيك
شيف هبا ظل ابللون العسلي و أسفل الدائرة خطني ابللون العسلي
بينهم مكتوب كلمة * جورميت * .
رقم االيداع 159543:
التاريخ 2014/11/19:

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام :
() 151365-115206-159736-159523-159524
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 32:
وكيل التسجيل
هاتف 24745318-24745976:
طالب التسجيل  :شركة البستان الوطنية التجارية .
العنوان  :الفروانية – قطعة ( م جتارى ) – مبىن ( ) 57
الشقة  /احملل  :مكتب (  ) 5امليزانني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن رمز الشركة و فوقه شكل احلاجب ابللون األسود
رقم االيداع 161373:
التاريخ 2014/12/24:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 44:
وكيل التسجيل
هاتف 25669624 :
طالب التسجيل  :معهد و صالون فاطمة نقى لتجميل السيدات .
العنوان  :سلوي – قطعة (  – ) 2مبين ( ) 315
الشقة  /احملل  :شقة (  ) B1سرداب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن االسم التجاري من األعلى ( شركة
املرود للتجارة العامة و املقاوالت ) و من األسفل ابللغة
&AL-MARWADTRADING
اإلجنليزية
 )CONTRACTION COو بينهم حرفني ( ) AM
بشكل مميز و ابللون األسود .
رقم االيداع 164175:
التاريخ 2015/2/12:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 66958058 :
طالب التسجيل  :شركة املرود للتجارة العامة و املقاوالت /
حممد على العجمي و شركاه .
العنوان  :جليب الشيوخ – قطعة (  – ) 8+7مبىن ( )40
( أب ) – الشقة  /احملل  :مكتب (  ) 9الدور األول .
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العالمة  :عبارة عن كلمة (  ) J I Pابللون األسود و بدون إطار .
رقم االيداع 171512:
التاريخ 2015/8/23:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة
رقم ( . ) 171513
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 23929762:
طالب التسجيل  :شركة اجلزيرة اند سرتيل بروجبكتس للتجارة العامة
و املقاوالت
العنوان  :الفحيحيل – قطعة (  – ) 11ش –) 75 ( :
مبىن (  – ) 6430مركز امليدان التجاري -الشقة  /احملل :
شقة (  ) 4الدور الثاين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة حرف  mبشكل مميز و ابللون األسود داخل رسم دائرة.
رقم االيداع 160598:
التاريخ 2014/12/9:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 3 :
وكيل التسجيل
هاتف 97327767 :
طالب التسجيل  :مركز نيويورك للعطور و مواد و أدوات التجميل.
العنوان  :القبلة قطعه 14 :مبىن17 :
ملك :شركة اخلليجية للتجارة العامة مكتب 2+1 :الدور1 :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم مناره حييط هبا اسم الشركة ابللغة اإلجنليزية
وبشكل مميز ابللون االزرق.
رقم االيداع 163154:
التاريخ 2015/2/2:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 24315654 :
طالب التسجيل :شركة مناره النهرين للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :جليب الشيوخ قطعه 8-7 :مبىن 60 :ملك :فيصل بندر
الدويش مكتب 39 :الدور2 :

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العالمة  :رسم رأس وزة حتتها كتابة السوبر  super +حتتها رسم
لستة أنواع من الطيور.
رقم االيداع 169839:
التاريخ 2015/8/26:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 31:
وكيل التسجيل
هاتف 99899816 :
طالب التسجيل  :مؤسسة السوبر لألعالف.
العنوان  :القبلة قطعه 13 :شارع :السور مبىن20 :
حمل 8 :الدور :السرداب
ملك :أمحد اجلار هللا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة حرف  Aأسفله كتابة  ATLASابللون األسود
و بشكل مميز و حماط ب رسم مستطيل و يف مير عرب احلرف رسم
آاثر اطار سيارة.
رقم االيداع 170644:
التاريخ 2015/7/26:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 12:
وكيل التسجيل
هاتف 55205255 :
طالب التسجيل  :مركز أطلس اخلليج لزينة السيارات و جتارهتا.
العنوان  :الشويخ الصناعية الثالثة قطعه :ب شارع52 :
مبىن 144 :حمل 7 :الدور :األرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة أرجان سوهو بشكل مميز و ابللون األسود.
رقم االيداع 172156:
التاريخ 2015/9/9:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام:
172155 - 172157
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 22263215 :
طالب التسجيل :شركة األرجان العاملية العقارية .
العنوان  :التجارية الثانية قطعه 2 :مبىن3 :
ملك :عبدالرمحن املشعان و اخوانه مكتب 35 :الدور :األول
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العالمة :كتابة  ARGAN SOHOأسفلها أرجان سوهو
بشكل مميز و ابللون األسود.
رقم االيداع 172157:
التاريخ 2015/9/9:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمتني رقمي:
172155 - 172156
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 22263215 :
طالب التسجيل :شركة األرجان العاملية العقارية .
العنوان  :التجارية الثانية قطعه 2 :مبىن3 :
ملك :عبدالرمحن املشعان و إخوانه مكتب 35 :الدور :األول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة كلمة الطبيعة ابللغتني العربية واإلجنليزية داخل دائرة
على هيئة طبق وحبرفة زخرفة
رقم االيداع 144775:
التاريخ 2013/10/30:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 30 :
وكيل التسجيل
هاتف 23717400 :
طالب التسجيل  :شركة أرض الطبيعة للحلوايت واملعجنات
العنوان  :املنقف ـ ق  55ـ مبىن  180ـ حمل ابلدور األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم مربع أسود بداخله دائرة هبا مخس جنوم وعالمة الشيف
ابللون األسود ومكتوب أسفلها ابللون األبيض ماجيك شيف هبا ظل
ابللون العسلي وأسفل الدائرة خطني ابللون العسلي بينهم مكتوب
كلمة جورميت
رقم االيداع 159539:
التاريخ 2014/11/19:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام :
 159535ـ  159527ـ  159522ـ  159432ـ 159733
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 29 :
وكيل التسجيل
هاتف  24745976 :ـ 24745318

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
طالب التسجيل  :شركة البستان الوطنية التجارية
العنوان  :الفروانية ـ ق م جتاري ـ مبىن  57ـ مكتب  5ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم مربع بداخله دائراتن مفتوحة بداخلها كلمة جوهرة
األندلس ابللغة العربية وابللون األسود
رقم االيداع 166378:
التاريخ 2015/3/ 31:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 11 :
وكيل التسجيل
هاتف 99793919 :
طالب التسجيل  :شركة مؤسسة جوهرة األندلس لألدوات الكهرابئية
والصحية وصيانتها
العنوان  :االندلس ـ ق  5ـ مبىن  203ـ مكتب  10الدور األرضي
 +سرداب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم على شكل دائرة بداخلها مساعة تليفون وكلمة جوهرة
السلمان ابللون األسود
رقم االيداع 166379:
التاريخ 2015/3/31:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 9 :
وكيل التسجيل
هاتف 99793919 :
طالب التسجيل  :شركة جوهرة السلمان للهواتف
العنوان  :حويل ـ ق  10ـ مبىن  8021ـ حمل  5الدور األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة كلمة  Angelابللغة اإلجنليزية وابللون األسود
رقم االيداع 170056:
التاريخ 2015/7/6:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 25 :
وكيل التسجيل9
هاتف 67708485 :
طالب التسجيل  :شركة اوكسجني يوانيتد للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان  :القبلة ـ ق  6ـ مبىن  20ـ مكتب  2الدور الثاين
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العالمة  :كتابة كلمة الرمالوي ابللغتني العربية واإلجنليزية وابللون
األسود
رقم االيداع 170971:
التاريخ 2015/8/ 4:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم :
171409
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 30 :
وكيل التسجيل
هاتف 22542374 :
طالب التسجيل  :شركة بودي والرمالوي للحلوايت واملعجنات
العنوان  :املرقاب ـ ق  3ـ مبىن  800101ـ حمل 104
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة كلمة حلوايت الرمالوي ابللغتني العربية واإلجنليزية
وابللون األسود
رقم االيداع 171409:
التاريخ 2015/8/ 18:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم :
170971
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 30 :
وكيل التسجيل
هاتف 22542374 :
طالب التسجيل  :شركة بودي والرمالوي للحلوايت واملعجنات
العنوان  :املرقاب ـ ق  3ـ مبىن  800101ـ حمل 104
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم على شكل دائرة ابللون األسود داخلها كلمة برجر
كلوب ابللغتني العربية واإلجنليزية
رقم االيداع 172330 :
التاريخ 2015/9/16:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43 :
وكيل التسجيل
هاتف  24824666 :ـ 60089919
طالب التسجيل  :شركة الكويتية األمريكية للمواد الغذائية
العنوان  :حويل ـ ق  718ـ مبىن  7ـ مكتب  9سرداب

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العالمة :تتكون العالمة من شعار يتألف من  16عنصر سىي رابعي
االضالع ترمز يف اجتماعيها إىل شكل سن يربق ملعانه ويقع أسفل
الشعار اسم الشركة ابللغة اإلجنليزية وهو  dazzleاللون األساسي
لكافة عناصر العالمة هو األبيض أما خلفية العالمة فهي من اللون
الفريوزي الداكن
رقم االيداع 171919:
التاريخ 2015/9/2:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 44:
وكيل التسجيل
هاتف 65011300 :
طالب التسجيل  :شركة دازل إلدارة املشاريع
العنوان :الساملية – القطعه – 2شارع سامل املبارك  -املبين 7114
مكتب  1دور 14
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كلمة كوت ابللغة العربية ابخلط الكويف بشكل عمودي مع
االحتفاظ جبميع األلوان
رقم االيداع 173102:
التاريخ 2015/10/12:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 9:
وكيل التسجيل
هاتف 69005500 :
طالب التسجيل  :شركة الكوت براند للتجارة العامة
العنوان :القبلة – القطعه – 6شارع  15املبىن  – 15مكتب 28
الدور1س
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن دائرة وبداخلها اسم املنتج
رقم االيداع 174243:
التاريخ 2015/11/11:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 30:
وكيل التسجيل
هاتف 94999066 :
طالب التسجيل  :شركة الغذاء الصحي للتجهيزات الغذائية
العنوان :غرب أبو فطرية احلرفية اخلدمية – قسيمة – 228
حمل كامل ابلسرداب
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العالمة  sakura COSMETICS :ابللغة اإلجنليزية مع
الرسم بشكل مميز.
رقم اإليداع 158960 :
اتريخ اإليداع  2014 / 11 / 6 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()3
مجيع منتجات الفئة (. )3
طالب التسجيل  :ساكورا للتجميل والعطور .
العنوان  :العقيلة – قطعة  – 5مبىن  – 91حمل  67+147الدور
األرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »Al khamees Advertising« :ابللغة اإلجنليزية
مزخرفة بشكل مميز مع «فرح اخلميس للدعاية واإلعالن» ابللغة العربية
مع الرسم بشكل مميز.
رقم اإليداع 162839 :
اتريخ اإليداع  2015 / 1 / 28 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده .البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)35
* مجيع خدمات الفئة (. )35
طالب التسجيل  :شركة فرح اخلميس للدعاية واإلعالن .
العنوان  :حويل – قطعة  – 166مبىن 1أ – +2مكتب  1الدور
األول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :أحرف  OiSمع OILFIELD INSPECTION
 SERVICESابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز
رقم اإليداع 167295 :
اتريخ اإليداع  2015 / 4 / 19 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()42
* مجيع خدمات الفئة (. )42
طالب التسجيل  :شركة يسره خلدمات الطاقة .
العنوان  :القبلة – قطعة  – 8مبىن  – 18مكتب  6الدور . 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :حرف»  « Wابللغة اإلجنليزية مع «الوصل العاملية» ابللغتني
العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز
رقم اإليداع 167716 :
اتريخ اإليداع  2015 / 4 / 28 :م

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
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الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده .

العالمة « :أجرة املستقبل» ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز.

* مجيع خدمات الفئة (. )39

رقم اإليداع 171990 :

طالب التسجيل  :مؤسسة الوصل العاملية لنقل البضائع .

اتريخ اإليداع  2015 / 9 / 6 :م

العنوان  :خيطان القدمية – قطعة  - 61مبىن  – 12مكتب  6الدور

الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده .

الثالث

البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)39

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجيع خدمات الفئة (. )39

العالمة  CRYSTAL :ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز.

طالب التسجيل  :أجرة املستقبل

رقم اإليداع 169951 :

العنوان  :حويل – قطعة  - 6مبىن  – 90006الوحيد أرضي

اتريخ اإليداع  2015 / 6 / 30 :م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده .

العالمة  bao« :مع – »-STEAMED BUNابللغة

البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35

اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز.

مجيع خدمات الفئة (. )35

رقم اإليداع 173716 :

طالب التسجيل  :شركة كريستال العاملية للتجارة العامة واملقاوالت

اتريخ اإليداع  2015 / 10 / 26 :م

العنوان  :الفحيحيل – قطعة  – 73مبىن  – 7مكتب  33ميزانني

الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()43

العالمة  Golden Blanket :ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز.

مجيع خدمات الفئة (. )43

رقم اإليداع 170408 :

طالب التسجيل  :شركة مطعم تراينجل .

اتريخ اإليداع  2015 / 7 / 14 :م

العنوان  :الشرق – قطعة  – 2مبىن  – 5حمل  2األرضي.

الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()24

العالمة  HAUTE« :مع GOURMET HOT

مجيع منتجات الفئة (. )24

 »DOGSابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز.

طالب التسجيل  :شركة ضياء الوزان للتجارة العامة.

رقم اإليداع 173717 :

العنوان  :القبلة – قطعة  – 4مبىن  – 12مكتب  11الدور 1

اتريخ اإليداع  2015 / 10 / 26 :م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده .

العالمة  EL BREZAL :ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز

بضائع وخدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()43

رقم اإليداع 170749 :

مجيع خدمات الفئة (. )43

اتريخ اإليداع  2015 / 7 / 28 :م

طالب التسجيل  :شركة مطعم هوت غورميه .

الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده .

العنوان  :الشرق – قطعة  – 2مبىن 0000أ – 1حمل  1األرضي.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()30

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجيع منتجات الفئة (. )30

العالمة  « :أرزاق « ابللغة العربية مع الرسم بشكل مميز.

طالب التسجيل  :شركة ميلسو اي ايه .

رقم اإليداع 174024 :

ووكيلها  :احملامي /عبدهللا خالد األيوب .

اتريخ اإليداع  2015 / 11 / 4 :م

العنوان  :شارع فهد السامل – السوق الكبري – بلوك  Bالدور السابع

الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده .

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
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البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35

العالمة  « :شركة عيسى االسطوري « ابللغة العربية مع الرسم بشكل مميز.

مجيع خدمات الفئة ()35

رقم اإليداع 177435 :

طالب التسجيل  :شركة مشاريع أرزاق للتجارة العامة واملقاوالت .

اتريخ اإليداع  2016 / 2 / 10 :م

العنوان  :القبلة – قطعة  – 8مبىن  – 8مكتب  16ميزانني

الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)35

العالمة «:عطورات بوراشد» ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم

مجيع خدمات الفئة (. )35

بشكل مميز.

طالب التسجيل  :شركة عيسى االسطوري للتجارة العامة .

رقم اإليداع 174233 :

العنوان  :الشرق – قطعة  – 5مبىن  – 48مكتب  18الدور الثالث

اتريخ اإليداع  2015 / 11 / 10 :م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده .

العالمة  :أحرف  A Mابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز .رقم

بضائع ومنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()3

اإليداع 177707 :

مجيع منتجات الفئة (. )3

اتريخ اإليداع  2016 / 2 / 23 :م

طالب التسجيل  :مؤسسة بوراشد للعطور ومواد وأدوات التجميل .

الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده .

العنوان  :القبلة – قطعة  - 6مبىن  – 15حمل  9السرداب

البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجيع خدمات الفئة (. )35

العالمة  « :أطياب مال هللا « ابللغة العربية مع الرسم بشكل مميز.

طالب التسجيل  :شركة الفن األمريكي للتجارة العامة .

رقم اإليداع 175058 :

العنوان  :حويل – قطعة  – 135مبىن  – 27مكتب  3الدور الثالث

اتريخ اإليداع  2015 / 12 / 1 :م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده .

العالمة  :أحرف « »JVTمع «»SALOON JOVENTOS

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)3

ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.

مجيع منتجات الفئة (. )3

رقم اإليداع 152018 :

طالب التسجيل  :مؤسسة أطياب مال هللا للعطور .

اتريخ اإليداع  2014 / 5 / 27 :م

العنوان  :الساملية – قطعة  – 4مبىن  – 351049حمل  1السرداب

الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()44

العالمة  »ABDULWAHAB« :ابللغة اإلجنليزية مع الرسم

مجيع خدمات الفئة ()44

بشكل مميز.

طالب التسجيل  :معهد وصالون يوفنتوس للرجال .

رقم اإليداع 176652 :

العنوان  :املهبولة – قطعة  - 6مبىن  – 74حمل  3+2+1الدور

اتريخ اإليداع  2016 / 1 / 14 :م

األرضي  +األول

الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده .
بضائع ومنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()3
مجيع منتجات الفئة (. )3
طالب التسجيل  :أطياب عبدالوهاب .
العنوان  :القبلة – قطعة  – 4مبىن  – 6حمل ( )2/13األرضي.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العالمة  :عبارة عن مربع ابللون االمحر مكتوب بداخله االسم التجاري
رقم االيداع 166730:
التاريخ 2015/4/7:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 166731
الرتباطهما
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 32 :
وكيل التسجيل :
هاتف 94904369:
طالب التسجيل  :الشركة الكويتية للعصائر الطازجة
العنوان :حويل–ق–214املبىن  –6احملل :مكتب  2الدور االول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة حبق املصمك امللكي ابللغة العربية ويف االعلى شعار
املؤسسة ويف املنتصف اوراق النعناع
رقم االيداع 169458:
التاريخ 2015/6/15:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة /التعهد بعدم نقل
ملكية العالمة منفردة من العالمات أرقام 169459 + 169461 :
+169460
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 30:
وكيل التسجيل
هاتف 90006099:
طالب التسجيل :مؤسسة املصمك لالسترياد والتصدير
العنوان :خيطان القدمية – ق – 8املبىن  – 141061حمل 1
ابلسرداب ()1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة  MTC xpressابللونني االسود و الربتقايل
و بشكل مميز فوقهم رسم مثلثني ابللونني الربتقايل الفاتح و الغامق.
رقم االيداع 151472:
التاريخ 2014/5/18:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 16:
وكيل التسجيل :شركة ام يت سي ماليت ابك للتجارة العامة واملقاوالت.
هاتف 24718117:
طالب التسجيل  :شركة ام يت سي ماليت ابك للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :الشويخ الصناعية الثانية قطعه 1 :مبىن220 :
ملك :الدولة حمل 4-5-6-7-11-18 :الدور :األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة إيزي أكسس ابللون األسود easy access +
بشكل مميز و ألوان متعددة.
رقم االيداع 156822:
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التاريخ 2014/9/14:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 7:
وكيل التسجيل
هاتف 50955708:
طالب التسجيل :شركة اهلويشل للتجارة العامة.
العنوان  :املرقاب قطعه 3 :مبىن4 :
ملك :انصر عبداحملسن السعيد مكتب 7 :الدور :الثاين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم كرة أرضية و كتابة اهلويشل العاملية و حرف  Hبشكل
مميز و ابللون األزرق.
رقم االيداع 156823:
التاريخ 2014/9/14:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 50955708 :
طالب التسجيل :شركة اهلويشل العاملية للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :املرقاب قطعه 3 :مبىن11 :
ملك :انصر عبداحملسن عبدهللا مكتب 7 :الدور2 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة حروف  b cاسفلها حروف  c aابللون االزرق
و بشكل مميز.
رقم االيداع 160522:
التاريخ 2015/12/7:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 99443555 :
طالب التسجيل  :الشركة الربيطانية املعتمدة للتجارة العامة.
مبىن7 :
العنوان  :حويل قطعه204 :
ملك :صاحل علي الشايع مكتب 32 :الدور2 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغة اإلجنليزية بشكل مميز اعالها رمسة
مميزة و مزخرفة ابللون األزرق و البين و الرصاصي.
رقم االيداع 160705:
التاريخ 2014/12/11:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم160704:
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
هاتف 5577702 :
طالب التسجيل  :شركة بلو بليت للتجهيزات الغذائية.
العنوان  :العارضية احلرفية قطعه 3 :مبىن14 :
ملك :شركة جزيرة وربة العقارية احملل ابلكامل الدور :السرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم مربع ابللون األمحر داخله حرف  SIDابللون
االسود و بشكل مميز و على اليمني و بشكل عمودي كتابة
 DECORATIONو من االسفل اسم الشركة ابللغة
اإلجنليزية و ابللون االمحر.
رقم االيداع 162704:
التاريخ 2015/1/27:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 20:
وكيل التسجيل
هاتف 22610827:
طالب التسجيل :شركة جويل ستايل ملقاوالت الديكور.
العنوان  :حويل قطعه 20 :مبىن2 :
ملك :علي يوسف املرتوك مكتب 1 :الدور :الثاين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة  ROCI ROYALTEAابللون االبيض
و بشكل مميز داخل دائرة ابللون البنفسجي و فوق الكتابة رسم رأس
فوقه اتج ابللون االبيض.
رقم االيداع 162774:
التاريخ 2015/1/27:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم162745 :
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 66009093 :
طالب التسجيل  :شركة حلول و ابتكارات للتجارة العامة.
العنوان  :الفحيحيل قطعه 34 :مبىن29 :
الدور7 :
ملك :بنك بوبيان مكتب21 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة  ROYAL TEAابللون االصفر و ROCI
ابللون الفضي بشكل مميز و فوقهم رسم اتج ابللون االصفر.
رقم االيداع 162775:
التاريخ 2015/1/27:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم162747 :
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
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هاتف 66009093 :
طالب التسجيل  :شركة حلول و ابتكارات للتجارة العامة.
العنوان  :الفحيحيل قطعه 34 :مبىن29 :
ملك :بنك بوبيان مكتب 21 :الدور7 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم دائرة ابللون األزرق هبا رسم ثالث مثلثات اسفلها كتابة
 golden Crownبشكل مميز و ابللونني األسود
و األمحر حتيط هبا رسم دائرة داخلها كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية
واإلجنليزية ابللون األزرق.
رقم االيداع 162887:
التاريخ 2015/1/29:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 36:
وكيل التسجيل
هاتف 50184747:
طالب التسجيل  :مؤسسة كراون الذهيب للتجارة العامة واملقاوالت.
مبىن16 :
العنوان  :الفروانية قطعه42 :
ملك :سليمان خالد السعيد و أوالده مكتب 16 :الدور :ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة حرف iابللون االمحر و بشكل مميز داخل رسم بيضاوي
ابللون االبيض و اخللفية ابللون األمحر.
رقم االيداع 163429:
التاريخ 2015/2/4:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 11:
وكيل التسجيل
هاتف 99994496 :
طالب التسجيل :شركة اسطنبول بالس للتجارة العامة.
العنوان  :املنقف قطعه 54 :مبىن16 :
ملك :عبيد زبن امليع مكتب 14 :الدور :االرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم مخاسي ابللون االزرق داخله رسم مباين اسفله اسم
الشركة ابللغة العربية بشكل مميز.
رقم االيداع 163996:
التاريخ 2015/2/11:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 37:
وكيل التسجيل
هاتف 99588675 :
طالب التسجيل  :مؤسسة عهد و ميثاق للمقاوالت العامة و املباين
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مبىن22 :

العنوان  :الفروانية قطعه :م/ت شارع :حبيب املناور
ملك :شركة عقارات الكويت مكتب 10 :الدور4 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة  MAMبشكل مميز و ابللونني االصفر و االمحر
وفوقه رسم خامت.
رقم االيداع 165056:
التاريخ 2015/3/2:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 14:
وكيل التسجيل
هاتف 97214518 :
طالب التسجيل  :شركة منصور اليمن للمجوهرات الذهبية
و الفضية.
العنوان  :القبلة قطعه 4 :شارع :سعود بن عبدالعزيز
مبىن 24 :جممع :عيد النصار حمل 28:الدور1 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية واإلجنليزية بشكل مميز
وابللون االزرق فوقه حريف .It
رقم االيداع 165171:
التاريخ 2015/3/3:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 97884469 :
طالب التسجيل :شركة اي يت كري لالسترياد و التصدير و وكيل
ابلعمولة.
العنوان  :القبلة قطعه 8 :مبىن52 :
ملك :مبارك عبدهللا االمحد الصباح مكتب 12 :الدور :االول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة سنس  Sense +بشكل مميز و ابللونني ازرق
و رمادي مائل للخضرة بشكل مميز.
رقم االيداع 165186:
التاريخ 2015/3/4:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل :مشاري راشد غريب العفاسي
هاتف 60089922 :
طالب التسجيل :شركة سنس للدعاية و االعالن و النشر و التوزيع
و االنتاج الفين.
مبىن3 :
العنوان  :املرقاب قطعه1 :
الدور2 :
ملك :أمحد العواش مكتب7 :

األحد  10رجب  1437هـ  2016 / 4 / 17 -م
العالمة :كتابة  LICابللون األزرق و بشكل مميز و كبري و من جهة
اليمني رسم بوم كوييت.
رقم االيداع 165259:
التاريخ 2015/3/5:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 99760808 :
طالب التسجيل  :مؤسسة اإلمداد العاملية للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :حويل قطعه 213 :مبىن2 :أ
ملك :مراد يوسف هببهاين مكتب 1 :الدور :األول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية واإلجنليزية بشكل مميز و
ابللونني االمحر و االزرق.
رقم االيداع 165947:
التاريخ 2015/3/19:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 67002729 :
طالب التسجيل :شركة انوار املدينة لالسترياد و التصدير و العمولة.
مبىن7 :
العنوان  :الفحيحيل قطعه79 :
ملك :وسيلة هنيدي الشمري احملل3 :الدور :امليزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم ترس بشكل مميز و ابللون االبيض االزرق و الربتقايل.
رقم االيداع 166266:
التاريخ 2015/3/26:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 11:
وكيل التسجيل
هاتف 24923127 :
طالب التسجيل :شركة ريالينس تكنيكال ألجهزة التكييف و التربيد
و مقاوالهتا.
العنوان  :الشويخ الصناعية الثانية قطعه :ج مبىن114-111 :
حمل 19 :الدور :االرضي
		
ملك :الدولة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة  Fineبشكل مميز و ابللونني األبيض و األخضر
اسفلها كتابة  FASHION LINEو اخللفية ابللون األسود.
رقم االيداع 166945:
التاريخ 2015/4/12:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 25:
وكيل التسجيل
هاتف 99577555:
طالب التسجيل  :خط األزايء للبشوت و عيب السيدات.
العنوان  :العقيلة قطعه 5 :شارع 103 :مبىن92 :
ملك :شركة وربة /ش االنشاءات الشرقية حمل 26 :الدور :األول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة  R & Mأسفلها كتابة  Classicبشكل مميز
و ابللون االبيض و فوقهم رسم جوهرة.
رقم االيداع 166959:
التاريخ 2015/4/12:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 14:
وكيل التسجيل
هاتف 22444452 :
طالب التسجيل  :جموهرات ار اند ام كالسيك.
مبىن9 :
قطعه4 :
العنوان  :القبلة
حمل 60+59 :الدور :االرضي
ملك :وزاره املالية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة  AUTOMALLابللون األمحر و بشكل مميز
واخللفية سوداء.
رقم االيداع 167292:
التاريخ 2015/4/19:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم167293 :
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 36:
وكيل التسجيل
هاتف 22243970 :
طالب التسجيل :شركة القبلة الدولية العقارية للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :القبلة قطعه 14 :مبىن 5 :ملك :شركة وفره العقارية
مكتب 11 :الدور12 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة  AUTOMALLابللون األمحر و بشكل مميز
واخللفية بيضاء.
رقم االيداع 167293:
التاريخ 2015/4/19:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم167292 :
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 36:
وكيل التسجيل
هاتف 22243970 :
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طالب التسجيل :شركة القبلة الدولية العقارية للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :القبلة قطعه 14 :مبىن5 :
ملك :شركة وفره العقارية مكتب 11 :الدور12 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :رسم دائرة محراء اللون غري كاملة االستدارة مبنتصفها خط
كبري اعاله ثالثة اسهم دائرية و اسفله خطان متوازاين .
رقم االيداع 167695:
التاريخ 2015/4/28:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 22498736 :
طالب التسجيل  :دراية الكويتية لتحضري الوجبات الغذائية اجلاهزة.
العنوان  :القبلة قطعه 14 :مبىن16 :
ملك :عبدهللا عيسى حسني اليوسف مكتب 41 :الدور12 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :رسم كرة ارضية ابللون االزرق حوهلا كتابة اسم الشركة ابللغتني
العربية واإلجنليزية و داخلها كتابة  ELIAبشكل مميز.
رقم االيداع 167727:
التاريخ 2015/4/28:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 99996938 :
طالب التسجيل :شركة اليا العاملية التجارية.
العنوان  :حويل قطعه 5 :شارع :ابن خلدون مبىن602 :
ملك :بيت التمويل الكوييت مكتب 29 :الدور1 :س
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم خطوط منفصلة على هيئة طفل  /انسان بشكل مميز
و ابللونني الوردي الغامق و البنفسجي اسفله كتابة Bambino
 Careابللون االزرق و بشكل مميز.
رقم االيداع 168442:
التاريخ 2015/5/19:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 10:
وكيل التسجيل :شركة الدروازة الكويتية لالسترياد و التصدير و وكيل
ابلعمولة.
طالب التسجيل  :شركة الدروازة الكويتية لالسترياد و التصدير
ووكيل ابلعمولة.
مبىن0008 :أ2
العنوان  :جليب الشيوخ قطعه1 :
جممع :الروضة التجاري مكتب 26 :الدور1 :س
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العالمة :كتابة  BHASINبشكل مميز و ابللون األسود داخل
اطار بيضاوي ابللون االصفر.
رقم االيداع 168795:
التاريخ 2015/5/26:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 25:
وكيل التسجيل
هاتف 22433552 :
طالب التسجيل  :شركة هباسني للوازم اخلياطة و الرايضة و األقمشة
و املالبس اجلاهزة و التفصيل.
العنوان  :الشرق قطعه :الشوافات مبىن12 :
ملك :اهليئة العامة لالستثمار حمل :ابلكامل
الدور :ارضي  +ميزانني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم مميز و كتابة برق BARQ AMAZING +
STAIN REMOVER + HYGIENE OXY
 ACTION EXTRA HYGIENEمع رسم ثوب
ابللون األبيض و جنوم و برق ابللون األصفر.
رقم االيداع 168830:
التاريخ 2015/5/26:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 1:
وكيل التسجيل
هاتف 24736740 :
طالب التسجيل :شركة الصانع للمنتجات الكيماوية.
العنوان  :صبحان الصناعية قطعه 8 :مبىن171 :
الدور :األرضي
ملك :اهليئة العامة للصناعة مكتب1:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :نصف ترس ابللون االخضر جبانبه كتابة BAUCO
ابللون االسود و بشكل مميز.
رقم االيداع 169033:
التاريخ 2015/6/2:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 55313330 :
طالب التسجيل :شركة بدر الغامن املتحدة للتجارة العامة.
العنوان  :الفروانية قطعه 51 :مبىن28 :
ملك :راضي مطلق العويد مكتب 11 :الدور :امليزانني
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العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغة اإلجنليزية بشكل مميز و ابللونني
االصفر و االسود فوقه كتابة حرف  Aابللون االبيض داخل رسم
دائرة ابللون االصفر حييط هبا سهمني ابللون االسود.
رقم االيداع 169060:
التاريخ 2015/6/3:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 66256893 :
طالب التسجيل :شركة اهلمة املشرتكة للتجارة العامة واملقاوالت.
مبىن1 :
العنوان  :القبلة قطعه4 :
ملك :الشيخ حممد بن عبدهللا مكتب 5 :الدور :االول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة حرف  Aبشكل مميز و ابللون األمحر أسفله ابللون
االصفر و كتابه اسم املطعم ابللغة العربية و ابللون االزرق.
رقم االيداع 169270:
التاريخ 2015/6/9:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 66686161 :
طالب التسجيل  :مطعم اانانو.
العنوان  :الفنطاس قطعه 2 :شارع 101 :مبىن1701 :
ملك :أمحد عبدالواحد األيوب مكتب :الوحيد الدور :األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة  Farmمع رسم ورق شجر اسفله كتابة Natural
 Animal Feedsابللون األخضر.
رقم االيداع 169272:
التاريخ 2015/6/9:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 22412854:
طالب التسجيل :شركة أزمان اخلليج للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :القبلة قطعه 10 :مبىن7 :
مكتب 2 :الدور :الرابع
ملك :سليمان وعبدالغين وصباح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة  Rcommitsبشكل مميز ابللون االمحر
و احلرف االول ابللون االبيض داخل مربع اسود مع رسم ثالثة خطوط
ابللون االزرق.
رقم االيداع 169381:

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
التاريخ 2015/6/14:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 23981534 :
طالب التسجيل :شركة اركميتس للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :الفحيحيل قطعه 2/27 :مبىن4 :
ملك :شركة القطامي العقارية مكتب 6 :الدور3 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة  MUTابللون االسود اسفله رسم قوسني ابللونني
االزرق و االمحر.
رقم االيداع 170037:
التاريخ 2015/7/5:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 39:
وكيل التسجيل
هاتف 22453223:
طالب التسجيل  :سفرايت املرجاح املتحدة.
العنوان  :القبلة مبىن 19 :ملك :الشركة الدولية لالستثمار 		
مكتب 52-51-45 :الدور :االرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغة اإلجنليزية بشكل دائري يتوسطه كتابة
 COREابللون األمحر و بشكل مميز.
رقم االيداع 170365:
التاريخ 2015/7/13:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 42:
وكيل التسجيل
هاتف 22428749 :
طالب التسجيل  :شركة كور انرت برايس سلوشنز للتجارة العامة.
شارع 6 :مبىن6 :
العنوان  :الشرق قطعه7 :
ملك :شركة الصاحلية العقارية مكتب 127+13+1 :الدور13 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم نصف دائرة ابللون االزرق يتخللها طريق ابللون الرمادي
اسفلها مجل و ببغاء و افعى و اببون و سلحفاة و محامة و حصان
و كلب و قطة ابإلضافة اىل كتابة  K’S PATHابللون االزرق
و كتابة اسم اجلمعية ابللغتني العربية واإلجنليزية بشكل مميز
و ابللون الرمادي
رقم االيداع 170663:
التاريخ 2015/7/26:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 44:
وكيل التسجيل
هاتف 98004734 :
طالب التسجيل  :الشيخة فاطمة مبارك جابر الصباح
العنوان  :املهبولة قطعه 1 :مبىن192 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة  BUTTERFLYابللون األصفر و اخللفية
ابللون األسود و اسفله نفس الشعار مع عكس األلوان.
رقم االيداع 170685:
التاريخ 2015/7/27:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 9:
وكيل التسجيل
هاتف 50222441 :
طالب التسجيل :شركة فاير فالي لألدوات الكهرابئية.
العنوان  :تكملة الشويخ قطعه :ب مبىن 164 :ملك :الدولة 		
مكتب 2 :الدور :األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم كرة هبا دوائر صغرية خمتلفة األلوان حتتها كتابة برااي +
 Barayahبشكل مميز و ابللون األسود.
رقم االيداع 170761:
التاريخ 2015/7/29:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 10:
وكيل التسجيل
هاتف 96688961 :
طالب التسجيل :شركة براي العاملية الطبية.
العنوان  :الشرق قطعه 2 :مبىن 12 :ملك :علي حسن الصراف
مكتب 2 :الدور :السرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة حرف  Kحماط به كتابة اسم الشركة ابللغة اإلجنليزية
و ابللون األزرق.
رقم االيداع 170902:
التاريخ 2015/8/3:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 45:
وكيل التسجيل
هاتف 97886789:
طالب التسجيل  :مؤسسة خليل عبدهللا الكندري جللب العمالة
املنزلية.
العنوان  :حويل قطعه 217 :شارع :ابن خلدون مبىن8 :

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
ملك :يعقوب النفيسي /جممع ابن خلدون مكتب :الدور: 16
السرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة ليان  LIAN +داخل ورقتا شجر بشكل مميز
و بثالثة ألوان األخضر و األمحر و الربتقايل
رقم االيداع 170907:
التاريخ 2015/8/3:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 29:
وكيل التسجيل
هاتف 50522884 :
طالب التسجيل  :شركة ريتج املعتمدة للتجارة العامة.
العنوان  :حويل قطعه 1 :مبىن 7:ملك :ورثة انصر ابراهيم
الصقعيب مكتب 1 :الدور :االول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم قوس ابللون األمحر بداخله كتابة DOGMATIC
اسفله كتابة A PHILOSOPHY OF HOT
 DOGSابللون األسود و بشكل مميز.
رقم االيداع 171165:
التاريخ 2015/8/10:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم171166 :
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 97253332:
طالب التسجيل :شركة الشامية الدولية للتجهيزات الغذائية.
العنوان  :القبلة قطعه 6 :شارع 46 :مبىن150000 :
ملك :شركة القبلة الدولية العقارية مكتب 22 :الدور1 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم قوس ابللون األمحر بداخله كتابة دومجاتك حتته فلسفة
عامل اهلوت دوج بشكل مميز.
رقم االيداع 171166:
التاريخ 2015/8/10:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم:
171165
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 97253332:
طالب التسجيل :شركة الشامية الدولية للتجهيزات الغذائية.
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العنوان  :القبلة قطعه 6 :شارع 46 :مبىن150000 :
ملك :شركة القبلة الدولية العقارية مكتب 22 :الدور1 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة  chilli beansبشكل مميز و ابللون االسود
يتوسطه رسم فلفل ابللون االمحر و االخضر.
رقم االيداع 171431:
التاريخ 2015/8/19:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 9:
وكيل التسجيل
هاتف 66669230:
طالب التسجيل  :شركة اف ثري للنظارات الشمسية و اهلدااي.
العنوان  :القبلة قطعه 11 :مبىن4 :
ملك :بدر سامل العبدالوهاب مكتب 43 :الدور :السرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :رسم جوهرة ابللون النحاسي 3Dو كتابة االسم التجاري
ابللغتني العربية و اإلجنليزية بشكل مميز.
رقم االيداع 171580:
التاريخ 2015/8/24:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 14:
وكيل التسجيل
هاتف 55513569:
طالب التسجيل  :جالريي العثمان للمجوهرات.
العنوان  :حويل قطعه 198+199 :مبىن6 :
ملك :ثلث املرحوم عبدهللا العثمان حمل9G :الدور :االرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة  JAPCOأسفلها اسم الشركة ابللغة اإلجنليزية ابللون
األسود و االصفر و بشكل مميز.
رقم االيداع 171830:
التاريخ 2015/8/31:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 24844402 :
طالب التسجيل :شركة جاسم عبدالوهاب و شركاه التجارية.
العنوان  :الشرق قطعه 6 :مبىن26 :
ملك :عبدهللا السامل الصباح مكتب 24 :الدور3 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغة اإلجنليزية بشكل مميز مع رسم مميز
ابللونني االزرق و الرمادي.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
رقم االيداع 172092:
التاريخ 2015/9/8:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 99760076 :
طالب التسجيل :شركة جرافييت اعمار للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :حويل قطعه 135 :مبىن19 :
ملك :مرمي سليمان اللهيب حمل 5 :الدور :السرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة  DON DIEGOابللون االصفر داخل
اطار ابللون األسود و اخللفية ابللون األمحر و يف االسفل كتابة
 Premiumابللون االسود و بشكل مميز.
رقم االيداع 173138:
التاريخ 2015/10/13:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 25:
وكيل التسجيل
هاتف 66502582:
طالب التسجيل :شركة غدير الكويت العاملية للتجارة العامة واملقاوالت.
مبىن19 :
العنوان  :القبلة قطعه6 :
ملك :ورثة محد عبدالعزيز احلميدي مكتب 20 :الدور :السرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة  SYMERGYأسفلها كتابة  actionبشكل
مميز داخل رسم بيضاوي .
رقم االيداع 173139:
التاريخ 2015/10/13:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 25:
وكيل التسجيل
هاتف 66502582 :
طالب التسجيل :شركة غدير الكويت العاملية للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :القبلة قطعه 6 :مبىن19 :
ملك :ورثة محد عبدالعزيز احلميدي حمل20 :الدور :سرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة  TRUE ARAMبشكل مميز و ابللونني الذهيب
و االسود.
رقم االيداع 173140:
التاريخ 2015/10/13:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 25:

240

األحد  10رجب  1437هـ  2016 / 4 / 17 -م
وكيل التسجيل
هاتف 66502582:
طالب التسجيل  :شركة غدير الكويت العاملية للتجارة العامة
واملقاوالت.
العنوان  :القبلة قطعه 6 :مبىن19 :
ملك :ورثة محد عبدالعزيز احلميدي مكتب20 :الدور :السرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة  TYCOONاسفلها the feel great
بشكل مميز و ابللونني الذهيب و البين.
رقم االيداع 173141:
التاريخ 2015/10/13:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 25:
وكيل التسجيل
هاتف 66502582:
طالب التسجيل  :شركة غدير الكويت العاملية للتجارة العامة
واملقاوالت.
العنوان  :القبلة قطعه 6 :مبىن19 :
ملك :ورثة محد عبدالعزيز احلميدي مكتب 20 :الدور :السرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة  APLبشكل مميز ابللون االبيض داخل رسم متوازي
اضالع ابللون البنفسجي داخل رسم مستطيل ابللون االزرق داخله
كتابة TENDER CARE FOR COMFORT
 WEARبشكل مميز.
رقم االيداع 173142:
التاريخ 2015/10/13:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 25:
وكيل التسجيل
هاتف 66502582 :
طالب التسجيل :شركة غدير الكويت العاملية للتجارة العامة واملقاوالت.
مبىن19 :
العنوان  :القبلة قطعه6 :
ملك :ورثة محد عبدالعزيز احلميدي مكتب 20 :الدور :سرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم ورد مزخرف موصول بكتابة االسم التجاري ابللغة
الفرنسية ابللونني األخضر و البنفسجي.
رقم االيداع 173948:
التاريخ 2015/11/1:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 31:
وكيل التسجيل

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
هاتف 22637070:
طالب التسجيل  :الرت دوال فلور للزهور و النبااتت.
العنوان  :حويل قطعه 20 :مبىن5 :
ملك :أمحد السيد مالك الغربللي حمل 8 :الدور :األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن اسم الشركة دختا مربع مرتبة اوركيد شكل ورد
ابأللوان االمحر و االصفر و االخضر ابللغة العربية واالجنليزية
رقم االيداع 144426:
التاريخ 2013/10/21:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
11+37488+109443+108175+109683+111300
108+108121+109446+109686+109440+1299
40762+21037+102560+109768+109796+127
14+144428+144427+144426+40460+40761+
144431+144430+4429
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 24:
وكيل التسجيل
طالب التسجيل :شركة البغلي لصناعات االسفنج
العنوان :الري الصناعية –شارع -الغزايل  – -املبىن –415احملل
كامل ارضي وميزانني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مرتبة رحيانة داخل مربع ابللغة العربية واالجنليزية
رقم االيداع 144428:
التاريخ 2013/10/21:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام :
11+37488+109443+108157+109683+111300
108+108121+109446+109686+109440+1299
40762+21037+102560+109798+109796+127
144432+144431+144430+144429+
وكيل التسجيل؛
طالب التسجيل  :شركة البغلي الصناعات االسفنج
العنوان :الري الصناعية – قطعة – مبىن 415
 حمل  :كامل ارضي ميزاننيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن شكل كرسي امامه مرتبة السلطان داخله مربع به
اسم الشركة ابللغة العربية و االجنليزية به جمموعة ألوان خمتلفة االمحر
و االصفر
رقم االيداع 144430:
التاريخ 2013/10/21:
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الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
11+37488+109443+108175+109683+111300
108+108121+109446+109686+109440+1299
40762+21037+102560+109768+109796+127
14+144428+144427+144426+40460+40761+
144431+144430+4429
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 24:
طالب التسجيل :شركة البغلي لصناعات االسفنج
العنوان :الري الصناعية –شارع -الغزايل  – -املبىن –415احملل
كامل ارضي وميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن اسم الشركة داخلها مربع مرتبة خمدة طفل به صورة
طفل ورسوم خمتلفة شكل ورد ابأللوان االمحر واالزرق واالخضر ابللغة
العربية واالجنليزية
رقم االيداع 144431:
التاريخ 2013/10/21:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
11+37488+109443+108175+109683+111300
108+108121+109446+109686+109440+1299
40762+21037+102560+109768+109796+127
14+144428+144427+144426+40460+40761+
144431+144430+4429
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 24:
طالب التسجيل :شركة البغلي لصناعات االسفنج
العنوان :الري الصناعية –شارع -الغزايل  – -املبىن –415احملل
كامل ارضي وميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن اسم الشركة داخلها مربع مرتبة داليا شكل ورد
ابأللوان االمحر واألزرق واألخضر ابللغة العربية واالجنليزية
رقم االيداع 144432:
التاريخ 2013/10/21:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
11+37488+109443+108175+109683+111300
108+108121+109446+109686+109440+1299
40762+21037+102560+109768+109796+127
14+144428+144427+144426+40460+40761+
144431+144430+4429
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 24:
طالب التسجيل :شركة البغلي لصناعات االسفنج
العنوان :الري الصناعية –شارع -الغزايل  – -املبىن415
– احملل كامل ارضي وميزانني

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العالمة  :اسم املطعم واحد قص ابللغة العربية واالجنليزية ابللون االمحر
واالسود
رقم االيداع 144736:
التاريخ 2013/10/28:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 97773777 :
طالب التسجيل  :شركة مطعم واحد قص
العنوان :العارضية احلرفية – قطعة  – 2مبىن  - 107حمل  2+3 :الدور االرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :اسم املكتب ابللغة العربية و االجنليزية بشكل مميز وواضح
ابللون البيج و االبيض
رقم االيداع 159273:
التاريخ 2015/11/12:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 36:
وكيل التسجيل
هاتف 97799663 :
طالب التسجيل :عبد العزيز اجلراح عبد احملسن
العنوان:حويل –قطعة  –15املبىن –1احملل مكتب  6امليزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة عبارة عن دائرة مظقة ابللون االزرق مسجل بداخلها ( وايت
فانيال) عريب
رقم االيداع 159937:
التاريخ 2015/11/26:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 24820950 :
طالب التسجيل  :جمموعة العيسى الدولية للتجارة العامة و املقاوالت
العنوان :القبلة – القطعة  –11املبين –9احملل مكتب  104دور1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :هي عبارة عن مربع ازرق وهو اللون املطال به بداخله قارورة
اير لينمييز مرسوم ابألبيض وبداخله رسم مميز لرأس حصان وحتته كتبت
كلمة هيربا أبحرف التينية مميزة و العبارة ليس هلا معىن ابللغة العربية
وال تشري السم شخص
رقم االيداع 160067:
التاريخ 2014/11/30:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 5:
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طالب التسجيل  :واي اي يب جروب لتسجيل العالمات التجارية
العنوان :الفروانية شارع  – 56مركز البداح التجاري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة انفيتا كتبت أبحرف التينية مميزة كما هو مرفق وعبارة
ليس هلا معىن ابللغة العربية وال تشري السم شخص او مركب من اي
نوع
رقم االيداع 160492:
التاريخ 2014/12/7:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 5:
طالب التسجيل  :واي اي يب جروب لتسجيل العالمات التجارية
العنوان :الفروانية شارع  – 56مركز البداح التجاري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن كلمتني من االسم التجاري  +شعار +التلفون
رقم االيداع 160963:
التاريخ 2014/12/17:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 9 :
طالب التسجيل  :ابدي هنار منري العتييب
العنوان :الفحيحيل – قطعة  – 11مبىن - 7474
حمل :رقم  20ب ارضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :شكل جتريدي لغيمة مبتسمة ومسرتخية فوق كلمة cloud
me
رقم االيداع 162863:
التاريخ 2015/1/28:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
طالب التسجيل  :شركة املقاولني العاملية للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان :حويل– قطعة  –62مبىن  9-حمل  8/1172 :السرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن شكل دائري مفرغ ابللون االزرق مكتوب من
االعلى اسم الشركة ابللغة العربية على سطرين ومن االسفل كتابة اسم
الشركة ابللغة االجنليزية ويف املنتصف كلمة راكان بشكل مميز وكبري
رقم االيداع 163089:
التاريخ 2015/2/1:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 60095100 :
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طالب التسجيل  :شركة راكان الدولية للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان :الفروانية– قطعة م اداري – مبىن - 11حمل :مكتب  7الثالث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :دائرة و بداخلها اسم الشركة ابللغة العربية و االجنليزية
رقم االيداع 163425:
التاريخ 2015/2/4 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
طالب التسجيل  :شركة لني الدولية للتجارة العامة و املقاوالت
العنوان :جليب الشيوخ – قطعة  – 9+8+7مبىن 2أب -
حمل  :مكتب  13سرداب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :اسم الشركة
رقم االيداع 163698:
التاريخ 2015/2/9:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 3-22449174 :
طالب التسجيل :شركة اجملموعة اخلماسية للتجارة العامة ومقاوالت
العنوان :شرق– املبىن –26حمل مكتب امليزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية واالجنليزية ابللون البين
ورسم مباين ابللون الرمادي
رقم االيداع 164180:
التاريخ 2015/2/12:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
طالب التسجيل  :شركة ثراي الكويت للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان :املنقف– قطعة  – 54مبىن  - 9حمل  :رقم  13ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية واالجنليزية ابللون ازرق
الغامق ورسم مباين ابللون األخضر الفاتح
رقم االيداع 164181:
التاريخ 2015/2/12:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 36 :
طالب التسجيل  :شركة ثراي الكويت العقارية
العنوان :املنقف– قطعة  – 54مبىن  - 9حمل  :رقم  11ميزانني
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العالمة  :عبارة عن شكل مميز وكتابة اسم الشركة ابللغتني العربية
واالجنليزية
رقم االيداع 164652:
التاريخ 2015/2/22:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 36:
وكيل التسجيل
هاتف 99021200 :
طالب التسجيل :شركة مشعل املضيء للتجارة العامة و مقاوالت
العنوان :القبلة – قطعة – 4املبىن –33احملل مكتب  7االرضي ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عالمة  :خبور ملكي مع الشعار كما ابلكشف املرفق
رقم االيداع 164796:
التاريخ 2015/2/23:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل امللكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام
86+164803+16496+164801+164800+164799
506+
12+103881+103480+104376+113324+63856
6387
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 3:
وكيل التسجيل
هاتف 66668122:
طالب التسجيل :شركة امل الكويت العاملية للتجارة العامة
العنوان :حويل – قطعة –110املبىن –17احملل  1ابألول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :ورد اجلسم  body roseابللغتني العربية و االجنليزية مع
الشعار كما ابلكشف املرافق
رقم االيداع 164798:
التاريخ 2015/2/23:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
86+164803+16496+164801+164800+164799
506+
12+103881+103480+104376+113324+63856
6387
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 3:
وكيل التسجيل
هاتف 66668122 :
طالب التسجيل :شركة امل الكويت العاملية للتجارة العامة
العنوان :حويل – قطعة –110املبىن –17احملل  1ابألول

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
عالمة  :مسك اجلسم  body muskابللغتني العربية واالجنليزية
مع الشعار كما ابلكشف املرافق
رقم االيداع 164799:
التاريخ 2015/2/23:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
86506++164803+16496+164801+164800+164799
126387+103881+103480+104376+113324+63856
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 3:
وكيل التسجيل
هاتف 66668122 :
طالب التسجيل :شركة امل الكويت العاملية للتجارة العامة
العنوان :حويل – قطعة –110املبىن –17احملل  1ابألول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :عود اجلسم  body oudابللغتني العربية واالجنليزية مع شعار
رقم االيداع 164800:
التاريخ 2015/2/23:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام
164804 16496+164801+164798+164799
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 3:
وكيل التسجيل
هاتف 66668122 :
طالب التسجيل :شركة امل الكويت العاملية للتجارة العامة
العنوان :حويل – قطعة – 110املبىن –17احملل  1دور االول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :خبور اجلسم  body bakhoorابللغتني العربية واالجنليزية
مع الشعار كما ابلكشف املرافق
رقم االيداع 164801:
التاريخ 2015/2/23:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام
1648004+164796+1646800+164798+1164799
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 3:
وكيل التسجيل
هاتف 66668122 :
طالب التسجيل :شركة امل الكويت العاملية للتجارة العامة
العنوان :حويل –شارع -الغزايل –قطعة  – 110املبىن –17احملل 1ابالول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة خبور كولومبو ابللغتني العربية و االجنليزية مع الشعار كما
ابلكشف املرافق
رقم االيداع 164804:
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التاريخ 2015/2/23:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام
1648004+164796+1646800+164798+1164799
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 3:
وكيل التسجيل
هاتف 66668122 :
طالب التسجيل :شركة امل الكويت العاملية للتجارة العامة
العنوان :حويل–شارع -الغزايل –قطعة –110املبىن–17احملل 1ابالول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة اسم الشركة ابللغة االجنليزية  masdarورسم دائرة
بداخلها زخرفة ابللون األخضر الفاتح
رقم االيداع 164966:
التاريخ 2015/2/24:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل؛
طالب التسجيل  :شركة مصدر الكويتية للتجارة العامة و املقاوالت
العنوان :القبلة – قطعة  – 9مبىن  14أ  -حمل  :مكتب 701الدور 7
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة اسم الشركة ابللون االبيض خبلفية ازرق غامق
رقم االيداع 165553:
التاريخ 2015/3/11:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43 :
وكيل التسجيل؛
طالب التسجيل  :شركة مشاريع الصالل التجارية – بيت شكري
العنوان :ابو حليفة– قطعة  – 3مبىن  - 80حمل  2 :الدور ارضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة كتابة اسم الشركة ابللغة العربية واالجنليزية خبط مميز
رقم االيداع 166362:
التاريخ 2015/3/30:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 41:
وكيل التسجيل
هاتف 99448111 :
طالب التسجيل  :شركة كنسورنيوم التعلمية
العنوان :الشرق– القطعة  –7املبين  –464احملل مكتب 1الدور 15
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة كلمتني ابللغة العربية و االجنليزية اسم الشركة
رقم االيداع 166461:

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
التاريخ 2015/3/31:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل امللكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام
16+166463+166460+166460+166456+87481
 166464++6462وذلك الرتباطها
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 90020788 :
طالب التسجيل :شركة مطاعم ستيك
العنوان :حويل – قطعة –140املبىن –20احملل الوحيد االرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة اكسرتا ابللغة العربية ابللون الربتقايل
رقم االيداع 166720:
التاريخ 2015/4/7:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل امللكية العالمة منفردة عن العالمتني رقمي
166724+166725
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 9 :
وكيل التسجيل؛
طالب التسجيل  :شركة االتصاالت املتنقلة
العنوان :الشويخ السكنية – قطعة 6ب – مبىن 800023
حمل  :من السرداب اىل دور السابع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة اكسرتا ابللغة العربية ابللون إبطار ابللون الربتقايل
والكلمة ابللون االبيض
رقم االيداع 166721:
التاريخ 2015/4/7:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل امللكية العالمة منفردة عن العالمتني رقمي
166727+166728
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل؛
طالب التسجيل  :شركة االتصاالت املتنقلة
العنوان :الشويخ السكنية – قطعة 6ب – مبىن  - 800023حمل
 :من السرداب اىل دور السابع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة اكسرتا ابللغة العربية ابللون االسود و االبيض
رقم االيداع 166724:
التاريخ 2015/4/7:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل امللكية العالمة منفردة عن العالمتني رقمي
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166720+166725
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 9 :
وكيل التسجيل؛
طالب التسجيل  :شركة االتصاالت املتنقلة
العنوان :الشويخ السكنية – قطعة 6ب – مبىن - 800023
حمل  :من السرداب اىل دور السابع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة اكسرتا ابللغة العربية ابللون إبطار ابللون الربتقايل
والكلمة ابللون االبيض
رقم االيداع 166725:
التاريخ 2015/4/7:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل امللكية العالمة منفردة عن العالمتني رقمي
166724+166720
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 9 :
وكيل التسجيل؛
طالب التسجيل  :شركة االتصاالت املتنقلة
العنوان :الشويخ السكنية – قطعة 6ب – مبىن 800023
 حمل  :من السرداب اىل دور السابعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :اسم غريب مؤنث  DORINDAبشكل فين وجه
ضاحك كوعاء طبخ .
رقم االيداع 167138:
التاريخ 2015/4/14:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 21:
وكيل التسجيل
هاتف 97159072 :
طالب التسجيل  :شركة املقاولني العاملية للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان :حويل – قطعة  – 62مبىن  - 9حمل  :مكتب 1172-8
السرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :مربع وبه كلمة زوزو ابللغة العربية
رقم االيداع 167422:
التاريخ 2015/4/21:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
167424
وكيل التسجيل
هاتف 24831515 :
طالب التسجيل  :شركة بنني املتحدة للتجارة العامة و املقاوالت

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العنوان :جليب الشيوخ – القطعة  –9+8+7املبىن أ– 14احملل
مكتب  20سرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة شكل بيضاوي وبه من االعلى كلمة اخلليجية ابللغة العربية
رقم االيداع 167427:
التاريخ 2015/4/21:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
167437
وكيل التسجيل
هاتف 24831515 :
طالب التسجيل  :شركة بنني املتحدة للتجارة العامة و املقاوالت
العنوان :جليب الشيوخ – القطعة  –9+8+7املبىن أ– 14احملل
مكتب  20سرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مستطيل متعرج وبه كلمة zahrat safa
رقم االيداع 167428:
التاريخ 2015/4/21:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
167444
وكيل التسجيل
هاتف 24831515 :
طالب التسجيل  :شركة بنني املتحدة للتجارة العامة و املقاوالت
العنوان :جليب الشيوخ – القطعة  –9+8+7املبىن أ14
–احملل مكتب  20سرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة مستطيل مفرغ به كلمة دنيا يعلوها شكل منحين أمحر اللون
العالمة محراء اللون
رقم االيداع 167432 :
التاريخ 2015/4/21:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
167438
وكيل التسجيل
هاتف 24831515 :
طالب التسجيل  :شركة بنني املتحدة للتجارة العامة و املقاوالت
العنوان :جليب الشيوخ – القطعة  –9+8+7املبىن أ14
–احملل مكتب  20سرداب
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العالمة  :شكل بيضاوي ابللون االصفر وبه كلمة توب فريش ابللغة
االجنليزية
رقم االيداع 167433:
التاريخ 2015/4/21:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
167443+167436+167426
وكيل التسجيل
هاتف 24831515 :
طالب التسجيل  :شركة بنني املتحدة للتجارة العامة و املقاوالت
العنوان :جليب الشيوخ – القطعة  –9+8+7املبىن أ– 14احملل
مكتب  20سرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عالمة  :كلمة فروتس ابللغة االجنليزية ابللون االصفر
رقم االيداع 167435 :
التاريخ 2015/4/21:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
167434
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 24831515 :
طالب التسجيل :شركة بنني املتحدة للتجارة العامة ومقاوالت
العنوان :جليب الشيوخ –قطعة  – - 9++8+7املبىن 14أ–
احملل مكتب 20سرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مستطيل أطرافه منحنية اصفر اللون به كلمة توب فريش
ابللغة العربية
رقم االيداع 167436:
التاريخ 2015/4/21:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
167443+167436+167426
وكيل التسجيل
هاتف 24831515 :
طالب التسجيل  :شركة بنني املتحدة للتجارة العامة و املقاوالت
العنوان :جليب الشيوخ – القطعة  –9+8+7املبىن أ– 14احملل
مكتب  20سرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :مستطيل متعرج اخضر اللون به كلمة صفا ابللغة العربية
رقم االيداع 167444:
التاريخ 2015/4/21:

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 24831515 :
طالب التسجيل  :شركة بنني املتحدة للتجارة العامة و املقاوالت
العنوان :جليب الشيوخ – القطعة  –9+8+7املبىن أ– 14احملل
مكتب  20سرداب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن اسم الشركة ابللغة العربية واسفل منها اسم الشركة
ابللغة االجنليزية و جبوارها شكل هندسي بيضاوي بداخله حرف ج
ابللغة االجنليزية
رقم االيداع 168040:
التاريخ 2015/5/5:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 60604858 :
طالب التسجيل :شركة فلو العاملية للتجارة العامة و املقاوالت
العنوان :جليب الشيوخ – القطعة  – 9+8+7املبىن– ba 29
احملل مكتب  4الدور االول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :رسم مثلث خمطط مكتوب اسم الشركة ابللغتني العربية
واالجنليزية
رقم االيداع 168105:
التاريخ 2015/5/10:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 36:
وكيل التسجيل
هاتف 1888999 :
طالب التسجيل  :بنك الكويت الدويل – مسامهه عامة
– شارع جابر االمحد  -الربج الغريب دروزاة
العنوان :املباركية
العبد الرزاق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مركز املشكاة خمتلفة االلوان مع الرسم لشكل انفذة بوسطها
خط افقي رسم عليها هاللني مركزها شكل مشس مع هالل على خلفية
مربعة مميزة مع االلوان
رقم االيداع 168760:
التاريخ 2015/5/26:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل؛
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طالب التسجيل  :نورا طه حسون علي طه
العنوان :املرقاب – قطعة  – 1مبىن  6أ  +ب  -حمل  :مكتب
 5الدور السادس عشر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عالمة  :عبارة عن شكل بيضاوي بداخله حامل جوهرة مع كتابة اسم
الشركة االربش للمجوهرات ابلعربية و االجنليزية ولونه بين.
رقم االيداع 168773:
التاريخ 2015/5/26:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 14:
وكيل التسجيل
هاتف 22461643 :
طالب التسجيل :شركة االربش للمجوهرات
العنوان :القبلة  -قطعة  –4املبىن –12احملل()18+13+12+11
ارضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عالمة  :صورة سيدة بفستان كحلي  +قبعة كحلي فيه لبين  +شنط
تسوق إبطار اخضر  +كلمة اننو ستاريل ابإلجنليزي ابللون الكحلي
رقم االيداع 168941:
التاريخ 2015/5/31:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 25:
وكيل التسجيل
هاتف 180006 :
طالب التسجيل :شركة معرض افكاري
العنوان :الري الصناعية  -املبىن  – 1833احملل ابلكامل سرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مكتوب اسم الشركة ابللغة العربية شركة خالد الصانع
للتجارة العامة واملقاوالت
رقم االيداع 169177:
التاريخ 2015/6/7:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل
هاتف 24747623 :
طالب التسجيل  :شركة خالد الصانع للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان :القبلة – قطعة - 2مبىن  - 4حمل  :مكتب  77االرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن حرف  wبشكل مميز وكتابة اسم الشركة ابللغتني
العربية واالجنليزية
رقم االيداع 169198:

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
التاريخ 2015/6/7:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 36 :
وكيل التسجيل؛
طالب التسجيل  :شركة واصل العقارية
– قطعة  – 3مبىن 2ب  -حمل :مكتب b2
العنوان :املرقاب
رقم االرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن كلمة ق ع ابلشكل املميز ابللون ازرق غامق
رقم االيداع 169303:
التاريخ 2015/6/10:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 25:
وكيل التسجيل
هاتف 90024249 :
طالب التسجيل  :شركة عباية القطان للمالبس اجلاهزة
العنوان :القبلة – شارع سعود بن عبدالعزيز – قطعة – 8
مبىن  - 55حمل  17 :الدور االرضي – جممع خالد دعيج الصباح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة (سبارتن فالش ) SPARTAN FLASH
احرف عربية والتينية مسبوقة برسم شعار رأس احملارب مع كلمة
 SPARTANأبحرف التينية
رقم االيداع 169496:
التاريخ 2015/6/16:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 5 :
وكيل التسجيل؛ احملامي الدكتور /حممد حسني حممد جاسم
هاتف 22217125+9988600 :
طالب التسجيل  :شركة سبارتن الكيماوية
العنوان :الكويت – شارع فهد السامل -برج عمارة الكويت
حمل  :دور السابع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :السهيف عالمة جتارية على قوس ابللونني رمادي غامق و
رمادي فاتح .
رقم االيداع 169957:
التاريخ 2015/6/30:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 50007773 :
طالب التسجيل  :شركة السهيف للتجارة العامة واملقاوالت
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العنوان :القبلة – القطعة  –6املبىن –59احملل مكتب  23دور1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عالمة :حرف  eمكتوب ابللون االزرق مكتوب بداخلها ابللون
االبيض
رقم االيداع 170637:
التاريخ 2015/7/26:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 55875214 :
طالب التسجيل :شركة برايت تكنولوجي لالسترياد و التصدير
العنوان  :خيطان القدمية – قطعة  – 7املبىن – 3411
احملل شقة  2الدور 3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة حرفني ابللغة االجنليزية  B Tبشكل مميز وكتابة اسم
الشركة ابللغتني العربية واالجنليزية .
رقم االيداع 170861:
التاريخ 2015/8/2:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 44:
وكيل التسجيل
هاتف 99360107 :
طالب التسجيل  :مستوصف نوره غازي الصليلى
العنوان :حويل – القطعة  –138املبىن  – 43شارع شرحبيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة كلمة ليان مكتوبة ابللغة العربية واللغة االجنليزية عبارة
عن ورقتان شجر ملونتان بثالثة الوان االخضر و االمحر و الربتقايل
رقم االيداع 170908:
التاريخ 2015/8/3:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 3:
وكيل التسجيل
هاتف 50522884 :
طالب التسجيل  :شركة ريتج املعتمدة للتجارة العامة
العنوان :حويل – القطعة  –1املبىن –7احملل مكتب  1دور1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة ليان مكتوبة ابللغة العربية واللغة االجنليزية عبارة عن
ورقتان شجر ملونتان بثالثة الوان واالمحر والربتقايل
رقم االيداع 170909:
التاريخ 2015/8/3:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 32:
وكيل التسجيل
هاتف 50522884 :
طالب التسجيل  :شركة ريتج املعتمدة للتجارة العامة
العنوان :حويل – قطعة - 1مبىن  - 7حمل  :مكتب  1االول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :ليان مكتوبة ابللغة العربية واللغة االجنليزية عبارة عن ورقتان
شجر ملونتان بثالثة الوان واالمحر والربتقايل
رقم االيداع 170910:
التاريخ 2015/8/3:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 50522884 :
طالب التسجيل  :شركة ريتج املعتمدة للتجارة العامة
العنوان :حويل – قطعة  - 1مبىن  - 7حمل  :مكتب  1االول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن لؤلؤة بداخلها كلمة اوين ابللغة العربية
رقم االيداع 170920:
التاريخ 2015/8/3:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 3 :
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 157208
وكيل التسجيل
هاتف 50522884 :
طالب التسجيل  :شركة ريتج املعتمدة للتجارة العامة
العنوان :حويل – قطعة  – 1مبىن  - 7حمل  :مكتب  1االول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :حرف  3ابإلجنليزي وخلفها حرف دي ابإلجنليزي ابللون
البنفسجي
رقم االيداع 170933:
التاريخ 2015/8/3:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل؛
طالب التسجيل  :مؤسسة ثالثي االبعاد للدعاية واالعالن
العنوان :حويل – قطعة  – 201مبىن  - 2حمل  :رقم االرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :شعار هيئة تشجيع االستثمار املباشر
رقم االيداع 178532 :
التاريخ 2016/03/22 :
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الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 36 :
وكيل التسجيل :
هاتف :
طالب التسجيل  :هيئة تشجيع االستثمار املباشر
العنوان  :شرق  -قطعة  - 8مبىن  - 14برج احلمرا العقارية ,
,13037/3690
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :شعار هيئة تشجيع االستثمار املباشر
رقم االيداع 178533 :
التاريخ 2016/03/22 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 36 :
وكيل التسجيل :
هاتف :
طالب التسجيل  :هيئة تشجيع االستثمار املباشر
العنوان  :شرق  -قطعة  - 8مبىن  - 14برج احلمرا العقارية ,
, ,13037/3690
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن كلمة ( ) IS - Intelligent Services
ابللون الربتقايل و االخضر و أعالها ثالث ورقات شجر ابلوان الربتقايل
و االخضر
رقم االيداع 174653 :
التاريخ 2015/11/18 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 9 :
وكيل التسجيل :
هاتف :
طالب التسجيل  :شركة اخلدمات الذكية لالتصاالت اإللكرتونية
العنوان  :القبلة  -قطعة  - 1مبىن  - 1جممع  :الغنيم  -مكتب
 - 5الدور الثاين ,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن حروف  ISECو هي اختصار لشركة ايزك
لتصميم و جتهيز األنظمة الذكية ابللون األزرق و أسفلها موجود خط
مميز ابللون األمحر
رقم االيداع 174654 :
التاريخ 2015/11/18 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 9 :
وكيل التسجيل :
هاتف :

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
طالب التسجيل  :ايزك لتصميم و جتهيز األنظمة الذكية فرع من شركة
اخلدمات الذكية لالتصاالت االلكرتونية
العنوان  :القبلة  -قطعة  - 1مبىن  - 1جممع  :الغنيم -
مكتب  - 6الدور األول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة اسم املطعم ابللغة االجنليزية بشكل هندسي مميز
ومزخرف ابللون الذهيب
رقم االيداع 151170:
التاريخ 2014/5/11:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 151169
وذلك لالرتباط
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 22264343:
طالب التسجيل :شركة جود فود للتجهيزات الغذائية
العنوان :املباركية – ق  - 5املبىن  – 1حمل  20االول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم املطعم ابللغة العربية ورد وهيل ووك هاي واعالها
اشكال ورسوم مزخرفة ومميزة
رقم االيداع 151171:
التاريخ 2014/5/11:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 150983
وذلك لالرتباط
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 22264343:
طالب التسجيل :شركة جود فود للتجهيزات الغذائية
العنوان :املباركية – ق  - 5املبىن  – 1حمل  20االول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :عبارة عن االحرف  T O N I G H Tابللون االصفر
داخل مربعات ابللون االسود والرمادي والبين
رقم االيداع 153684:
التاريخ 2014/7/7:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 24:
وكيل التسجيل
هاتف 97220898:
طالب التسجيل :شركة اورما وسفاري للتجارة العامة
العنوان :القبلة – ق –9املبىن  –19احملل :مكتب 1الدور 1
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العالمة  :عبارة عن صورة لربج جتاري ابإلضافة اىل جمموعة من املباين
والعقارات والقسائم ابللونني الربتقايل والرمادي الغامق
رقم االيداع 158455:
التاريخ 2015/10/29:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 36:
وكيل التسجيل
هاتف 22430440:
طالب التسجيل :مؤسسة سعد داود املسلم العقارية
العنوان :شرق – ق  - 1املبىن  – 3احملل :مكتب جزء  Aالدور 16
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن مربع اسود وداخله دائرة محراء هبا اطار دائري
لونه ابيض وبداخله مخس جنوم وعالمة شيف ابللون االبيض
ومكتوب اسفلها ابللون االمحر  Excellenceوابللون الرمادي
MAGIC CHEF
رقم االيداع 159529:
التاريخ 2014/11/19:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام :
159530/159541/159731/159537/159518
وذلك الرتباطها
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 16:
وكيل التسجيل  :شركة البستان الوطنية التجارية
هاتف 24745976:
طالب التسجيل  :شركة البستان الوطنية التجارية
العنوان :الفروانية– ق م جتاري  -املبىن  –57احملل مكتب  5امليزانني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن مربع اسود وداخله دائرة بيضاء وعالمة شيف
ابللون االسود وفوقه جنوم ومن االسفل كتابة ماجيك شيف ابللون
االسود وهبا ظل ابللون العسلي واسفل الدائرة خطني ابللون العسلي
بينهم مكتوب كلمة جورميت.
رقم االيداع 159541:
التاريخ 2014/11/19:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام :
159530/159529/159731/159537/159518
وذلك الرتباطها
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 16:
وكيل التسجيل  :شركة البستان الوطنية التجارية
هاتف 24745976:
طالب التسجيل  :شركة البستان الوطنية التجارية

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العنوان :الفروانية– ق م جتاري  -املبىن  –57احملل مكتب  5امليزانني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن مربع اسود وداخله دائرة بيضاء وعالمة شيف
ابللون االسود وفوقه جنوم ومن االسفل كتابة ماجيك شيف ابللون
االسود وهبا ظل ابللون العسلي واسفل الدائرة خطني ابللون العسلي
بينهم مكتوب كلمة جورميت.
رقم االيداع 159542:
التاريخ 2014/11/19:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 164 :
115204/151364/159521/159525/159735/519
وذلك الرتباطها
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 31:
وكيل التسجيل  :شركة البستان الوطنية التجارية
هاتف 24745976:
طالب التسجيل  :شركة البستان الوطنية التجارية
العنوان :الفروانية– ق م جتاري  -املبىن  –57احملل مكتب  5امليزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة كافل اخلري للتجارة العامة واملقاوالت ابللون االخضر
الغامق بشكل مميز .
رقم االيداع 160085:
التاريخ 2014/11/30:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل :مبارك عبدالعزيز مبارك السعدي
هاتف 66442434:
طالب التسجيل  :كافل اخلري للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان :اجلهراء الصناعية– ق الصناعية -املبىن  –19احملل  37:االرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة اسم الشركة ابللغة العربية وابللغة االجنليزية (شركة
تريلكو بدجت لتأجري السيارات –
() Trelco Budget Co. car Rental
رقم االيداع 161798:
التاريخ 2015/1/5:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 39:
وكيل التسجيل
هاتف 24790836:
طالب التسجيل  :شركة تريلكو بدجت لتأجري السيارات
العنوان :الشرق – ق الصوابر -املبىن  –64احملل  3الدور االرضي
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العالمة  :عبارة عن حرف Zانري ابللغة االجنليزية وخلفية سوداء
رقم االيداع 161915:
التاريخ 2015/1/8:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 9:
وكيل التسجيل
هاتف 66661276:
طالب التسجيل  :شركة زهرة الكويت للهواتف ومستلزماهتا
العنوان :حويل– ق - 80املبىن  –21احملل  3 :ارضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن حرف م وحرف  Mودبل سالش ابللون االمحر
واالخضر ومها اول حرفني من اسم الشركة
رقم االيداع 162145:
التاريخ 2015/1/13:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 22628181:
طالب التسجيل  :شركة مطعم ومقهى منقلة العراقي
العنوان :حويل – ق  - 2املبىن  –19427احملل  :االرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن حرف Sانري وخلفية سوداء
رقم االيداع 163989:
التاريخ 2015/2/11:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 9:
وكيل التسجيل
هاتف 66661276:
طالب التسجيل  :شركة االخوة االشقاء للهواتف ومستلزماهتا
العنوان :حويل– ق - 97املبىن 1أ– احملل  11 :ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة اسم الشركة ابللغة االجنليزية BOHSHRY CO.
FOR TRANSPORT GOODS
ورسم شكل مميز
رقم االيداع 164648:
التاريخ 2015/2/22:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 39:
وكيل التسجيل حممد عبد الرسول حممد بو شهري
هاتف 94011833:
طالب التسجيل :شركة بو شهري العاملية لنقل البضائع

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العنوان :الفحيحيل – ق –34املبىن  –8احملل مكتب  7الثالث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة اسم الشركة ابللغة العربية شركة العماد العاملية لالسترياد
والتصدير وابللغة االجنليزية Al Emad Company For
 Import & Exportويتوسطها شعار مميز
رقم االيداع 165537:
التاريخ 2015/3/11:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 96001656:
طالب التسجيل :شركة العماد العاملية لالسترياد والتصدير
العنوان :املرقاب – ق  - 1املبىن  – 3مكتب  6الدور الثامن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :دائرة زرقاء بداخلها رسومات ابللون االزرق واالمحر
رقم االيداع 165679:
التاريخ 2015/3/15:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 69004790:
طالب التسجيل :شركة هببهاين املشرتكة للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان :حويل – ق  - 64املبىن  – 19مكتب  213الدور ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن اسم املصبغة ابللغتني العربية واالجنليزية
( مصبغة تو الليل) Laundry -
رقم االيداع 166164:
التاريخ 2015/3/24:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 37:
وكيل التسجيل
هاتف 99562151:
طالب التسجيل :مصبغة تو الليل
العنوان :الفروانية – ق  - 1املبىن  –6922احملل :الوحيد ارضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :غسالة وخلفها جنمة تربق وفقاعات وماء وكتابة شاين اكلني
ابإلجنليزية SHINE CLEAN
رقم االيداع 166469:
التاريخ 2015/3/31:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 166589 :
لالرتباط
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 37:
وكيل التسجيل  :عبد الرمحن حممد غريب املنصوري
هاتف 97777955:
طالب التسجيل :مصبغة شاين كلني
العنوان :غرب ابو فطرية – ق  – 1شارع  - 42املبىن –207
احملل  10الدور االرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :شعار للشركة على شكل دائري ومن الداخل اسم
الشركة ابللغة العربية وابللغة االجنليزية(شركة كرم ارشاد الدولية
للتجارة العامة واملقاوالت KARAM & IRSHAD
INTERNATIONAL GE . TRAD. CONT.
 ) .COومن الداخل رسم طائر ابأللوان بشكل مميز
رقم االيداع 167094:
التاريخ 2015/4/14:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 97224165:
طالب التسجيل :شركة كرم ارشاد الدولية للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان :املرقاب – ق  - 10املبىن  – 7حمل  5الدور اخلامس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة  D-tdlابللون الربتقايل وداخل حرف ال D
شخص يلعب احدى الرايضات ابللون االسود
رقم االيداع 168337:
التاريخ 2015/5/17:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام :
168341/168340/167339/168338
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 41:
وكيل التسجيل
هاتف 22405893:
طالب التسجيل :شركة اتك الدولية لتنظيم البطوالت الرايضية
العنوان :القبلة – ق  - 9املبىن  – 800429حمل  1الدور 3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن شكل رسم الكرة ابللون االمحر ويوجد ابراج
الكويت وبرج التحرير وخنيل مع كتابة  TACK KKPLابللغة
االجنليزية جبانبها
رقم االيداع 168338:
التاريخ 2015/5/17:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام :

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
168341/168340/167339/168337
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 41:
وكيل التسجيل
هاتف 22405893:
طالب التسجيل :شركة اتك الدولية لتنظيم البطوالت الرايضية
العنوان :القبلة – ق  - 9املبىن  – 800429حمل  1الدور 3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن شكل رسم الكرة ابللون الرمادي وكرة اخرى
متداخلة معها ابللون االبيض وبداخلها لعبة كريكيت وابراج الكويت
رقم االيداع 168339:
التاريخ 2015/5/17:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام :
168341/168340/167338/168337
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 41:
وكيل التسجيل
هاتف 22405893:
طالب التسجيل :شركة اتك الدولية لتنظيم البطوالت الرايضية
العنوان :القبلة – ق  - 9املبىن  – 800429حمل  1الدور 3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة  TMDLابللون االخضر وداخل حرف ال D
شخص يلعب احدى الرايضات ابللون االزرق
رقم االيداع 168340:
التاريخ 2015/5/17:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام :
168341/168337/167339/168338
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 41:
وكيل التسجيل
هاتف 22405893:
طالب التسجيل :شركة اتك الدولية لتنظيم البطوالت الرايضية
العنوان :القبلة – ق  - 9املبىن  – 800429حمل  1الدور 3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن رقم  4كبري ابللون االمحر وجبانبه كرة ابللون االسود
وهبا خطوط ابللون االزرق واالمحر واالخضر واالصفر وبداخلها
شخص يلعب لعبة كريكيت
رقم االيداع 168341:
التاريخ 2015/5/17:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام :
168340/168337/167339/168338
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 41:
وكيل التسجيل
هاتف 22405893:
طالب التسجيل :شركة اتك الدولية لتنظيم البطوالت الرايضية
العنوان :القبلة – ق  - 9املبىن  – 800429حمل  1الدور 3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة كلمة (دهب القطان– ) Dahab Al Qattan
ابللغة العربية واالجنليزية ابللون الذهيب
رقم االيداع 168558:
التاريخ 2015/5/24:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمتني
رقمي 169384/169037وذلك الرتباطها.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 24:
وكيل التسجيل
هاتف 22433362:
طالب التسجيل  :شركة حمالت دنيا للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان :القبلة– ق  - 7املبىن  –2احملل :مكتب  701الدور الثاين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن دائرة يتوسطها نسر ومكتوب بداخلها شركة
القناص الذهيب لالسترياد والتصدير ووكيل ابلعمولة ابللغة العربية
وابللون االزرق وتوجد جنمة فاصلة بني اسم الشركة وكلمة لالسترياد
والتصدير ووكيل ابلعمولة
رقم االيداع 168704:
التاريخ 2015/5/25:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 67031829:
طالب التسجيل  :شركة القناص الذهيب لالسترياد والتصدير ووكيل
ابلعمولة
العنوان :حويل– ق  - 169املبىن  –15احملل :مكتب  26ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة كلمة (دهب –  ) Dahabابللغة العربية واالجنليزية
ابللون الذهيب
رقم االيداع 169037:
التاريخ 2015/6/2:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمتني
رقمي 169384/168558:وذلك الرتباطها
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 24:

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
وكيل التسجيل
هاتف 22433362:
طالب التسجيل  :شركة حمالت دنيا للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان :القبلة– ق  - 7املبىن  –2احملل :مكتب  701الدور الثاين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن عالمة شبه النجمة تتصل  6نقاط مع بعضها
ابللون االمحر مع كتابة تواصل تيليكوم ابللغة العربية وابللغة االجنليزية
() TAWASUL TELECOM
رقم االيداع 169173:
التاريخ 2015/6/7:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 38:
وكيل التسجيل
هاتف 65909208:
طالب التسجيل :شركة اخلليج للتواصل االلكرتوين
العنوان :شرق – ق  - 5املبىن م– احملل :الدور االول ابلكامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة اسم الصالون ابللغة العربية وابللغة االجنليزية
(ال بيال فيتا –  ) La bella vitaابللون الوردي ويف االعلى
شكل رأس فتاة
رقم االيداع 169271:
التاريخ 2015/6/9:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 44:
وكيل التسجيل
هاتف 66007001:
طالب التسجيل :صالون لتجميل السيدات
العنوان :حويل – ق –11املبىن  –013415احملل  4+3+2+1الدور 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة اسم املطعم ابللغة االجنليزية
wasabi IZAKAYA RESTAURANT
ابللونني االخضر واالسود بشكل مميز
رقم االيداع 169592:
التاريخ 2015/6/21:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام :
152129/152130/133944/133945/169593
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 50455312:
طالب التسجيل :شركة جود فود للتجهيزات الغذائية
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العنوان :املباركية – ق  - 5املبىن  – 1احملل  20الدور االول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة اسم املطعم ابللغة العربية مطعم واسايب ايزاكااي ابللونني
االخضر واالسود بشكل مميز
رقم االيداع 169593:
التاريخ 2015/6/21:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام :
152129/152130/157361/133944/133945
وذلك الرتباطهما
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 50455312:
طالب التسجيل :شركة جود فود للتجهيزات الغذائية
العنوان :املباركية – ق  - 5املبىن  – 1احملل  20الدور االول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة كلمة حصاد ابللغة العربية وابللغة االجنليزية
( )HASSADابللونني االزرق واالخضر داخل اطار مربع
رقم االيداع 169843:
التاريخ 2015/6/28:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 29:
وكيل التسجيل
هاتف 99693480:
طالب التسجيل :شركة امداد للمواد الغذائية فرع من فروع شركة
االتزان املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان :الشويخ الصناعية – ق د  -املبىن  –22+21احملل 1:
ارضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة كلمة حصاد ابللغة العربية وابللغة االجنليزية
( )HASSADابللونني االزرق واالخضر داخل اطار مربع
رقم االيداع 169845:
التاريخ 2015/6/28:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 31:
وكيل التسجيل
هاتف 99693480:
طالب التسجيل :شركة امداد للمواد الغذائية فرع من فروع شركة
االتزان املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان :الشويخ الصناعية – ق د  -املبىن  –22+21احملل 1:
ارضي
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العالمة  :كتابة  3PLYابللغة االجنليزية ابللون البين
رقم االيداع 170051:
التاريخ 2015/7/5:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم170049:
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 24:
وكيل التسجيل
هاتف 22433362:
طالب التسجيل  :شركة حمالت دنيا للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان :القبلة– ق  - 7املبىن  –2احملل :مكتب  701الدور الثاين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عن عالمة  HDابللغة االجنليزية ابللون االمحر
رقم االيداع 170073:
التاريخ 2015/7/6:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 24:
وكيل التسجيل
هاتف 22433362:
طالب التسجيل  :شركة حمالت دنيا للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان :القبلة– ق  - 7املبىن  –2احملل :مكتب  701الدور الثاين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن  piel/SAابللون الفضي واخللفية عنايب
رقم االيداع 170961:
التاريخ 2015/8/4:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم170962:
وذلك لالرتباط
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 24:
وكيل التسجيل
هاتف 22433362:
طالب التسجيل  :شركة حمالت دنيا للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان :القبلة– ق  - 7املبىن  –2احملل :مكتب  701الدور الثاين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن مربع داخل املربع اسم (كرت امحر ) وابلوسط يد
هبا كرت امحر مرفوعة
رقم االيداع 171086:
التاريخ 2015/10/13:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 50604060:
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طالب التسجيل  :شركة مدار الكويت العامة واملقاول
العنوان :غرب ابو فطرية – ق  1-املبىن 88
احملل من  1اىل  11الدور االول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن شكل بيضاوي بداخله اسم الشركة ابللغة العربية
(شركة الرباعم الذهبية ملقاوالت التنظيف ) مث يليه شكل بيضاوي آخر
بداخله عمال يقومون ابلتنظيف.
رقم االيداع 171989:
التاريخ 2015/9/6:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 37:
وكيل التسجيل
هاتف 65909208:
طالب التسجيل  :شركة الرباعم الذهبية ملقاوالت التنظيف
العنوان :شرق – ق  - 5املبىن  –22احملل :مكتب  15الدور
االرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة كلمة  NATURAابللغة االجنليزية واخللفية ابللون
االخضر الفاتح
رقم االيداع 172141:
التاريخ 2015/9/9:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 24:
وكيل التسجيل
هاتف 97220898:
طالب التسجيل :شركة اورما وسفاري للتجارة العامة
العنوان :القبلة – ق –9املبىن  –19احملل :مكتب 1الدور 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن شخص ومعه أدوات فحص أجهزة التكييف ابللون
االزرق
رقم االيداع 172822:
التاريخ 2015/10/5:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 37:
وكيل التسجيل
هاتف 22640155:
طالب التسجيل :مركز كاظمة الكويتية ألجهزة التكييف والتربيد ومقاوالهتا
العنوان :حويل – ق  - 183املبىن  –7+6احملل  13:ارضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن مربعات وبداخلها احرف (  ) E c l a I rابللغة
االجنليزية ومن االسفل كلمة de Magie
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رقم االيداع 173546:
التاريخ 2015/10/25:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 24330601:
طالب التسجيل  :شركة الزورد لتحضري الوجبات الغذائية اجلاهزة
العنوان :العارضية – ق  - 2املبىن  –87احملل  :خمازن القصيم ابلكامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة كلمة كراميل ابللغة االجنليزية Karamel
رقم االيداع 173547:
التاريخ 2015/10/25:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 24330601:
طالب التسجيل  :شركة الزورد لتحضري الوجبات الغذائية اجلاهزة
العنوان :العارضية – ق  - 2املبىن  –87احملل  :خمازن القصيم ابلكامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن كتابة  uKbويف االعلى يوجد رمسة اتج ابللون
الذهيب مع رمسة لثالث سنبالت
رقم االيداع 173933:
التاريخ 2015/11/1:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 30:
وكيل التسجيل
هاتف 24828444:
طالب التسجيل  :الشركة الكويتية الربيطانية املتحدة التجارية
العنوان :الشويخ الصناعية – 3املبىن  –155+156احملل  9الدور االرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن شكل تلفون يدل على صيانة أجهزة التلفوانت
مع وجود اسم الشركة ابللون االخضر و الربتقايل و االسود ابللغة
االجنليزية
رقم االيداع 151085:
التاريخ 2014/5/8:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 9:
وكيل التسجيل
هاتف 22623022 - 99905141 :
طالب التسجيل  :سريفس ابك للهواتف .
العنوان  :حويل – قطعة (  – ) 1مبىن (  - ) 21851ش  :بن
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خلدون – الشقة  /احملل  :حمل (  ) 3األرضي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن شكل دائري به شكل شيف و مخس جنوم ابللون
االبيض و األمحر أسفل الدائرة كلمة ( ماجيك شيف سيلكشون )
ابللون االبيض و االمحر .
رقم االيداع 151365:
التاريخ 2014/5/14:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 32:
وكيل التسجيل
هاتف 24745318-24745976:
طالب التسجيل  :شركة البستان الوطنية التجارية .
العنوان  :الفروانية – قطعة ( م جتارى ) – مبىن ( ) 57
الشقة  /احملل  :مكتب (  ) 5امليزانني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن اسم الشركة ابللغة االجنليزية بشكل مميز داخل
شكل معني اعالها رمسة لنوع مسك ابللون األزرق و الرصاصي .
رقم االيداع 157386:
التاريخ 2014/9/25:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم ( 157388
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 66366656:
طالب التسجيل  :شركة مطعم شرمز  /جاسم حممد الرفاعي و شريكته
العنوان  :املهبولة – قطعة (  – ) 1مبىن (  – ) 119ش 127 :
الشقة  /احملل  :حمل وحيد دور ارضي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن اسم الشركة ابللغة العربية بشكل مميز داخل شكل
معني اعالها رمسة لنوع مسك ابللون األزرق .
رقم االيداع 157388:
التاريخ 2014/9/25:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم
( . ) 157386
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 66366656:
طالب التسجيل  :شركة مطعم شرمز  /جاسم حممد الرفاعي و شريكته
العنوان  :املهبولة – قطعة (  – ) 1مبىن (  – ) 119ش 127 :
الشقة  /احملل  :حمل وحيد دور ارضي .

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العالمة  :عبارة عن اسم الشركة ابللغة العربية  +حريف ( ) M U
وشكل مميز مع االحتفاظ ابأللوان .
رقم االيداع 163412:
التاريخ 2015/2/4:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 65522651 :
طالب التسجيل  :شركة فريمونت املتحدة للتجارة العامة و املقاوالت
 /خالد محدان فاحل اهلبيدا .
العنوان  :سلوى – قطعة (  – ) 10مبىن ( ) 378
– الشقة  /احملل  :مكتب رقم (  ) 1ميزانني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن شكل ثالثة أقواس متشابكة يقطعهم خط ومن
أسفل اسم الشركة ابللغة اإلجنليزية ( SABCO MIDDLE
 ) EAST GEN . TRAD & CONT . COخبط
صغري و ابللون االبيض و يف منتصفه احلروف (  ) SMEومن أسفل
الشكل االسم التجاري ابللغة العربية و االجنليزية ( شركة سابكو ميداي
ايست للتجارة العامة )
( SABCO MIDDLE EAST
 .) GENERAL TRADINGابللون
CO
األزرق و خبط كبري .
رقم االيداع 164174:
التاريخ 2015/2/12:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 66441133-24419258 :
طالب التسجيل  :شركة سابكو ميداي ايست للتجارة العامة  /عبد
احملسن سلطان العتييب و شركاه .
العنوان  :القبلة – قطعة (  – ) 14مبىن (  1أ ) – الشقة  /احملل :
مكتب (  ) 302الدور الثالث .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن اسم الصالون ابللغتني العربية واإلجنليزية بشكل
مميز مع االحتفاظ ابأللوان .
رقم االيداع 165661:
التاريخ 2015/3/15:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 44:
وكيل التسجيل
هاتف 50147455 :
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طالب التسجيل  :معهد و صالون سبا اند هيلث الصحي للسيدات
العنوان  :املهبولة – قطعة (  – ) 4مبىن ( ) 22
الشقة  /احملل  ) 501+502+402+401 ( :األول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن كلمة ( نتواايج ) ابللغتني العربية و اإلجنليزية
ابللون األسود بشكل مميز أعالها رمسة لـبنت ابللون األمحر و األسود .
رقم االيداع 165665:
التاريخ 2015/3/15:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 44:
وكيل التسجيل
هاتف 50147455 :
طالب التسجيل  :شركة صالون نتواايج للسيدات  /انصر الشلني
وشريكته
العنوان  :الشعب – قطعة (  – ) 8ش  :الكندي – مبىن 28
الشقة  /احملل  :شقة رقم (  ) 3الدور االول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن رمسة جبل و خلفها بناية سكنية و كتابة حتتها
( عبد هللا وإخوانه ) داخل دائرة و أسفل الدائرة مستطيل مكتوب
بداخله للمقاوالت العامة للمباين  ,أبلوان مميزة و بشكل متناسق .
رقم االيداع 166969:
التاريخ 2015/4/12:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 37:
وكيل التسجيل
هاتف 66818128 :
طالب التسجيل  :شركة عبد هللا و اخوانه للمقاوالت العامة للمباين
العنوان  :خيطان القدمية – قطعة (  – ) 61مبىن ( ) 14
الشقة  /احملل  :مكتب (  ) 30ميزانني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن شعار ميثل بناء شاقويل و افقى ميتاز بلونه الفضى
والذهيب و األزرق املالكي و يشري ألبعاد املبىن و تكنولوجية و شراع ميثل
فضاء رحبا لتقدم األعمال و يرمز للعمل من فجر الصباح لضوء القمر
رقم االيداع 168396:
التاريخ 2015/5/18:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 42:
وكيل التسجيل
هاتف 90091994 :
طالب التسجيل  :شركة أدفانس تكنيكال دامينشنس إلدارة املشاريع و
املستشفيات و االستشارات  /عبري املوسى و شريكه .

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العنوان  :الساملية – قطعة (  – ) 71مبىن (  ) 13الشقة  /احملل
 :مكتب (  ) 9االول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن كلمة ( ب ــاك ي ـ ــارد ) ابللغة العربية و ابللون االخضر
رقم االيداع 168908:
التاريخ 2015/5/31:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعد نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام ( . )168907
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 97213156 :
طالب التسجيل  :شركة مسا للتجهيزات الغذائية  /فيصل خضري
املشعان و شركاه .
العنوان  :الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (  – ) 5مبىن ) 111
الشقة  /احملل  ) 4+3+2 ( :االرضي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن رسم خطوط تشكل مساحات متداخلة بشكل
دوائر مفتوحة بشكل مميز مع كتابة اسم املركز ابللغتني العربية و
اإلجنليزية ابللون البىن و األخضر .
رقم االيداع 168993:
التاريخ 2015/6/1:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 97798667 :
طالب التسجيل  :مركز بيفريل هيلز الطيب  /د  :غسان حممد زين
العنوان  :الساملية – ش  :اخلليج – قسيمة ( ) 71
جممع  :سينفوىن  -الدور ( . ) 7
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن كلمة ( ذهب ) ابللغتني العربية و اإلجنليزية
(  ) Thahabابللون الذهيب .
رقم االيداع 169384:
التاريخ 2015/6/14:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام :
 )169037و ( . ) 168558
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 24:
وكيل التسجيل
هاتف 22433362:
طالب التسجيل  :شركة حمالت دنيا للتجارة العامة و املقاوالت  /عبد
احلميد على القطان و اوالده .
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العنوان  :املباركية – ش  :سعود بن عبد العزيز – قيصرية الدويعية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن حروف (  ) B A Eبشكل مميز و ابللون األزرق
رقم االيداع 170274:
التاريخ 2015/7/8:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 90922870 :
طالب التسجيل  :مؤسسة بدر املتقدمة للتجارة العامة .
العنوان  :الساملية – قطعة (  – ) 2مبىن (  – ) 910714ش :
سامل املبارك  -الشقة  /احملل  ) B2( :الدور اخلامس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن عالمة هبا االسم التجاري و تدل على النشاط
التجاري ابللون االزرق .
رقم االيداع 170446:
التاريخ 2015/7/16:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 55431333 :
طالب التسجيل  :شركة فرح املستقبل للتجارة العامة واملقاوالت .
العنوان  :الفروانية – قطعة (  – ) 25مبىن ( ) 8الشقة  /احملل :
مكتب (  ) 15سرداب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن شكل ثالثي االبعاد للحمض النووي ( D N
 ) Aداخل اخللية ابللون االخضرالغامق و األخضر الفاتح و االزرق
الغامق و االزرق الفاتح  ,و أسفل الشكل مكتوب « نيواليف كلينك
«  ) New Life Clinicابللون األخضر .
رقم االيداع 170694:
التاريخ 2015/7/27:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 44:
وكيل التسجيل
هاتف 67012206 :
طالب التسجيل  :مستوصف نيواليف كلينك .
العنوان  :بنيد القار – قطعة (  – ) 1قسيمة (  – ) 126ش  :بور سعيد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن كلمة (  ) Jipابللون األمحر ابحلروف اإلجنليزية
و فوقها شعلة ابللون الربتقايل و االسود  ,و حتتها كلمة ) & Oil
 ) Gasابللون االسود .
رقم االيداع 171513:

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
التاريخ 2015/8/23:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام
(. )171512
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 23929762:
طالب التسجيل  :شركة اجلزيرة اند سرتيل بروجكتس للتجارة العامة
و املقاوالت .
العنوان  :الفحيحيل – قطعة (  – ) 11ش  –) 75 ( :مبىن (
) 6430
مركز امليدان التجاري -الشقة  /احملل  :مكتب (  ) 4الدور الثاىن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن كلمة ( فرويت ) ابللغتني العربية و اإلجنليزية و
أعالها من جهة اليمني رسم لـ ( ورقة شجرة ) و من جهة اليسار كلمة
( بلس ) داخل إطار بشكل مميز .
رقم االيداع 171663:
التاريخ 2015/8/26:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام :
(. ) 135931
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 32:
وكيل التسجيل
هاتف 24739670 :
طالب التسجيل  :شركة الوسيط للصناعة و التجارة  /عمر عبد هللا
الياقوت و شركاه .
العنوان  :حويل – قطعة (  – ) 63مبين ( ) 10
الشقة  /احملل  :مكتب (  ) 37سرداب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن شكل دائري مميز مكتوب ابللغة العربية ( الصانع)
و ابللغة اإلجنليزية (  ) ALSAnEAابللون االزرق على شكل مميز .
رقم االيداع 171735:
التاريخ 2015/8/30:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 3:
وكيل التسجيل
هاتف 24747623 24736740-:
طالب التسجيل  :شركة الصانع للمنتجات الكيماوية .
العنوان  :صبحان – قطعة (  – ) 8ش  – ) 103 ( :قسيمة
(. ) 171
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العالمة  :عبارة عن شكل هندسي مثاين األضالع بداخله صورة ابريق
يف كل من اجلانبني احدامها على اليسار و اآلخر على اليمني و بينهما
حروف (  ) KASو كتابة قصر السلطان ابللغتني العربية و االجنليزية
ابللون االزرق النيلي و اللون األزرق الغامق .
رقم االيداع 171850:
التاريخ 2015/9/1:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 51444917 :
طالب التسجيل  :شركة جمموعة أسواق قصر السلطان للتجارة العامة
و املقاوالت .
العنوان  :القبلة – قطعة (  – ) 6مبىن ( ) 31
الشقة  /احملل  :مكتب الثاين ابلكامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن كلمة ايرا ابللون األخضر الداكن و قلب ابللون
االمحر بداخله كلمة خايل من الكولسرتول ابللغة العربية و ابإلجنليزية .
رقم االيداع 171906:
التاريخ 2015/9/2:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام
( )130900
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 29:
وكيل التسجيل
هاتف 51333335:
طالب التسجيل  :مؤسسة عرب اخلليج للمواد الغذائية  /ايسني عبد
اللطيف يوسف العومي .
العنوان  :القبلة – قطعة (  - ) 9مبىن (  8ب )
الشقة  /احملل  :مكتب (  ) 2الثاين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن اسم الشركة ابللغة العربية و يسبقها حريف ( M
 ) Lبلون مميز .
رقم االيداع 172213:
التاريخ 2015/9/13:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 99708943:
طالب التسجيل  :شركة اليف منور املطريي للتجارة العامة و املقاوالت
 /اليف املطريي و شريكته .
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العنوان  :حويل – قطعة (  – ) 16مبىن ( ) 1
الشقة  /احملل  :مكتب ( ) 3الدور ميزانني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن اسم الشركة ابللغتني العربية واإلجنليزية
بشكل مميز ابللون األزرق .
رقم االيداع 172304:
التاريخ 2015/9/15:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 36:
وكيل التسجيل
هاتف 22400950 :
طالب التسجيل  :شركة التحصيالت الدولية .
العنوان  :القبلة – قطعة (  – ) 11مبىن ( ) 11
الشقة  /احملل  ) 809+808+807 ( :الدور ( . ) 8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن أول حرف من اسم الشركة ابإلجنليزي ( ) P
منقسم إىل لونني لون أمحر و هو أيخذ حرف (  ) Tو ابقي احلرف
أيخذ شكل الـ (  ) Pابللون األزرق و عليها ظل فارغ ابللون األمحر
 ،و مكتوب جبوار العالمة اسم الشركة ابإلجنليزي ابللون االزرق على
سطرين و بينهم خط أمحر اللون .
رقم االيداع 172806:
التاريخ 2015/10/4:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 22467774 – 22467773 :
طالب التسجيل  :شركة برميري تكنولوجي للتجارة العامة .
العنوان  :الشرق – قطعة (  – ) 5مبىن ( ) 22
الشقة  /احملل  :مكتب (  ) 10ميزانني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن كلمة ( برت سليب ) ابللغتني العربية و اإلجنليزية
ابللونني االزرق و االمحر الغامق .
رقم االيداع 173022:
التاريخ 2015/10/11:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 20:
وكيل التسجيل
هاتف :
طالب التسجيل  :شركة رايض الياقوت واوالده للتجارة العامة و
املقاوالت  /رايض الياقوت و شركائه .
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العنوان  :الري الصناعية – قطعة (  – ) 1قسيمة ( )1589+1578
الشقة  /احملل  ) 5 ( :الدور األرضي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة WOKHAY FRESH ASIAN
 DININGبشكل مميز فوقه رسم قوس ابللون االمحر فوقه ثالثة
زخارف ابللون االصفر.
رقم االيداع 150982:
التاريخ 2015/5/6:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 55221610 :
طالب التسجيل :شركة جود فود للتجهيزات الغذائية.
العنوان  :املباركية قطعه 5 :مبىن1 :
ملك :شركة التمدين العقارية حمل 20 :الدور1 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة معهد فانتستك الدويل الصحي مساج للرجال –
 Institute Fantastic SPAبشكل مميز والوان متعددة.
رقم االيداع 161086:
التاريخ 2014/12/21:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 44:
وكيل التسجيل
هاتف 22431491 :
طالب التسجيل :شركة هوازن للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :الفحيحيل قطعه 5 :مبىن 15 :ملك :البنك االهلي املتحد
الدور :االول ابلكامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة مجارى  Jumara +بشكل مميز مع رسم فرس
ابللون االصفر و اخللفية ابللون االسود.
رقم االيداع 162804:
التاريخ 2015/1/28:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 30:
وكيل التسجيل
هاتف 90050031 :
طالب التسجيل :شركة مجاري للحلوايت و املعجنات.
العنوان  :العقيلة قطعه 5 :مبىن90 :
الدور :االرضي
ملك :شركة جزيرة وربة العقارية حمل93 :
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العالمة  :رسم مربع يف إطار و يف املنصف كتابة برتا – Petra
مع رمسة و نقطة بوسط اإلطار.
رقم االيداع 163088:
التاريخ 2015/2/1:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 30:
وكيل التسجيل
هاتف 24733362 :
طالب التسجيل :شركة برتا للصناعات الغذائية.
مبىن45 :
العنوان  :حويل قطعه194 :
ملك :عبد العزيز زاحم الزاحم حمل 6 :الدور :ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة بيت أمحد أسفلها  Bait Ahmadابللون االسود
داخل رسم بيضاوي ابللون االصفر.
رقم االيداع 163146:
التاريخ 2015/2/2:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 99515556 :
طالب التسجيل :شركة مقهى بيت أمحد.
العنوان  :القبلة قطعه 8 :شارع :سعود بن عبدالعزيز
مبىن000 :أ 27ملك :ثلث ورثة فهد الطخيم حمل 4 :الدور :األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم يدل على املطعم و هبا كتابة اسم املطعم ابللغة اإلجنليزية
 +حريف  H Cمتداخلني بشكل مميز و الوان متعددة.
رقم االيداع 163424:
التاريخ 2015/2/4:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 99037737 :
طالب التسجيل :شركة مطعم هيا االندلس للتجهيزات الغذائية.
العنوان  :األندلس قطعه 54 :مبىن203 :
ملك :مبارك الصباح حمل18+17+16+3+2+1 :
الدور :أرضي  +سرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة حروف  T K Cمتداخله بشكل مميز و ابللون البين.
رقم االيداع 164133:
التاريخ 2015/2/12:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 40:
وكيل التسجيل
هاتف 24710873 :
طالب التسجيل  :مصنع طارق خليفة اجلاسم ألعمال النجارة.
العنوان  :صبحان قطعه 6 :مبىن73-62 :
ملك :اهليئة العامة للصناعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية واإلجنليزية بشكل مميز و
ابللون األمحر اسفله كتابة حروف . E I C E
رقم االيداع 164426:
التاريخ 2015/2/17:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 96992441 :
طالب التسجيل :شركة العماد العاملية لالسترياد و التصدير.
العنوان  :املرقاب قطعه 1 :شارع 68 :مبىن3 :
ملك :أمحد علي املواش الدور8 :مكتب 6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم سيارتني حتت الغسل فوقهم كتابة اسم الشركة ابللغتني
العربية واإلجنليزية بشكل مميز.
رقم االيداع 164939:
التاريخ 2015/2/24:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 37:
وكيل التسجيل
هاتف 99045790 :
طالب التسجيل  :املركز األورويب لتلميع و وقاية السيارات.
العنوان  :تكملة الشويخ قطعه :أ مبىن8 :
الدور :االرضي
ملك :الدولة حمل9 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة  ITCOو داخل حرف  Oرسم كرة أرضية و
أسفلها و بني رسم خطني كتابة  LABبشكل مميز و ابللونني االزرق
و االمحر.
رقم االيداع 165189:
التاريخ 2015/3/4:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 42:
وكيل التسجيل
هاتف 24613279 :
طالب التسجيل :شركة خمترب اتكو لفحص الرتبة و املساحة.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العنوان  :حويل قطعه 15 :شارع /تونس مبىن1 :
ملك :رجا عبدهللا العازمي حمل 10 :الدور :األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة  saffronبشكل مميز و ابللون االصفر مع رسم وردة.
رقم االيداع 166024:
التاريخ 2015/3/22:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 24:
وكيل التسجيل
هاتف 97220898 :
طالب التسجيل :شركة أروما و سفاري للتجارة العامة.
العنوان  :القبلة قطعه 9 :مبىن19 :
ملك :ورثة أمحد أمني العوض مكتب 9+8+7+6 :الدور :االرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة  The Pantryبشكل مميز حتته رسم ل علب قهوة.
رقم االيداع 166452:
التاريخ 2015/3/31:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 22996551 :
طالب التسجيل  :مطعم ذا ابنرتي.
		
العنوان  :القبلة قطعه13 :شارع :حممد ثنيان الغامن
مبىن 800522 :ملك :جممع الصاحلية حمل 25 :الدور2 :م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة  BUNICIأسفله LOVE & TRUST
 IN EVERY PACKبشكل مميز ابللون االبيض داخل رسم
مميز ابللون االمحر.
رقم االيداع 166613:
التاريخ 2015/4/5:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 30:
وكيل التسجيل
هاتف 99333696 :
طالب التسجيل :شركة نور آسيا للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :جليب الشيوخ قطعه 9+8+7 :مبىن3 :أب
ملك :الشيخ /علي اجلراح الصباح مكتب 31 :الدور :ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة بونيشي أسفله احلب و الثقة يف كل علبة بشكل مميز
ابللون االبيض داخل رسم مميز ابللون االمحر.
رقم االيداع 166615:
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التاريخ 2015/4/5:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 29:
وكيل التسجيل
هاتف 99333696 :
طالب التسجيل :شركة نور آسيا للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :جليب الشيوخ قطعه 9+8+7 :مبىن3 :أب
ملك :الشيخ /علي اجلراح الصباح مكتب31 :الدور :ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية واإلجنليزية بشكل مميز
داخل شريطني حول رسم كره ارضية.
رقم االيداع 167107:
التاريخ 2015/4/14:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 65002939 :
طالب التسجيل  :شركة تكنو قرافت للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :الفحيحيل قطعه 75+64+63 :مبىن12 :
ملك :هادي هايف احلويلة مكتب 8 :الدور3 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االعالمة :كتابة  AEIأسفلها  textileبشكل مميز و ابللون االمحر
داخل رسم دائرة.
رقم االيداع 168179:
التاريخ 2015/5/12:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 24:
وكيل التسجيل
هاتف 66384220 :
طالب التسجيل :شركة العناية العاملية للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :القبلة قطعه 9 :مبىن :بلوك 5
		
ملك :ورثة عبدالرمحن حممد
حمل 12 :الدور1 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة دب القطان األصلي – AL-Qattan
 Original Bearو ابللون االمحر و رسم دب ابندا على اليمني
و على اليسار رسم اتج داخله كتابة .ACRYLIC
رقم االيداع 168434:
التاريخ 2015/5/19:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام:
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168436 - 167931
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 24:
وكيل التسجيل:
هاتف 22433362 :
طالب التسجيل :شركة حمالت دنيا القطان للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :القبلة قطعه 7 :مبىن2 :
ملك :ورثة الشيخ جابر العلي مكتب 701 :الدور2 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغة العربية WASHMATIC +
بشكل مميز مع رسم غساله.
رقم االيداع 168554:
التاريخ 2015/5/24:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 37:
وكيل التسجيل
هاتف 99675888 :
طالب التسجيل :شركة مصبغة ووش ماتيك.
العنوان  :حويل قطعه12 :شارع 41 :مبىن12427- :
ملك :بيت التمويل الكوييت حمل :الوحيد الدور :األرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة مور األصلي – Original Morو ابللون األزرق
و من األعلى رسم دب ابندا و على اليمني شعار العالمة و على
اليسار رسم اتج داخله كتابة .ACRYLIC
رقم االيداع 168557:
التاريخ 2015/5/24:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام:
164533 - 169038 – 170075 – 170050
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 24:
وكيل التسجيل:
هاتف 22433362 :
طالب التسجيل :شركة حمالت دنيا القطان للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :القبلة قطعه 7 :مبىن2 :
ملك :ورثة الشيخ جابر العلي مكتب 701 :الدور2 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم دائري داخله كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية
واإلجنليزية و داخله رسم دائري به كتابة حروف  A F I Gبشكل
مميز و ابللونني االزرق و االبيض.
رقم االيداع 168560:
التاريخ 2015/5/24:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 65745546 :
طالب التسجيل  :شركة جمموعة الفهيد الدولية للتجارة العامة.
العنوان  :القبلة قطعه15 :شارع :علي السامل مبىن3 :
ملك :بيت التمويل الكوييت مكتب 1 :الدور29 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية واإلجنليزية بشكل مميز و
فوقه رسم مبىن حييط به دائرة ابللونني االخضر و االسود.
رقم االيداع 168774:
التاريخ 2015/5/26:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 36:
وكيل التسجيل
هاتف :
طالب التسجيل :شركة املباين الذكية العقارية.
العنوان  :الشرق قطعه 2 :مبىن20 :
ملك :شركة الثمار العقارية مكتب 7+6 :الدور :األول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية واإلجنليزية بشكل مميز و
جبانبه رسم سهم حييط به شكل لوليب ابللونني االزرق و االصفر.
رقم االيداع 168776:
التاريخ 2015/5/26:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 36:
وكيل التسجيل
هاتف :
طالب التسجيل :شركة اهلدف الذكي للتسويق وبيع الوحدات السكنية
السياحية.
العنوان  :الشرق قطعه 2 :شارع :أمحد اجلابر مبىن20 :
ملك :شركة الثمار العقارية مكتب 13 :الدور :االول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية واإلجنليزية فوقه حروف
 C G M Cبشكل مميز و رسم شريط من اليسار ابللون االخضر.
رقم االيداع 169961:
التاريخ 2015/6/30:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 10:
وكيل التسجيل
هاتف 25340939 :
طالب التسجيل  :الشركة املركزية اخلليجية الطبية.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العنوان  :القبلة قطعه 11 :مبىن1 :
ملك :ورثة املرحوم أمحد اجلابر مكتب 20 :الدور :األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة القصر اسفلها  Al-Qasrأسفلها  3plyبشكل
مميز و ابللون البين و يف اخللفية رسم قلعه ابللون الربتقايل.
رقم االيداع 170049:
التاريخ 2015/7/5:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام:
170051
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 24:
وكيل التسجيل:
هاتف 22433362 :
طالب التسجيل :شركة حمالت دنيا القطان للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :القبلة قطعه 7 :مبىن2 :
ملك :ورثة الشيخ جابر العلي مكتب 701 :الدور2 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة أمورا القطان  Amora -ابللونني الربتقايل و البين
و بشكل مميز و رسم دب ابندا على اليسار و على اليمني شعار مميز.
رقم االيداع 170050:
التاريخ 2015/7/5:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام:
168557 - 164533 – 169038 – 170075
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 24:
وكيل التسجيل:
هاتف 22433362 :
طالب التسجيل :شركة حمالت دنيا القطان للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :القبلة قطعه 7 :مبىن2 :
ملك :ورثة الشيخ جابر العلي مكتب 701 :الدور2 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة  BELLA MONTEابللون االصفر داخل
مستطيل اسود و رسم دب ابندا على اليمني و يف االعلى رسم اتج
داخله كتابة .ACRYLIC
رقم االيداع 170075:
التاريخ 2015/7/6:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام:
164533 - 169038 – 170075
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 24:
وكيل التسجيل:
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هاتف 22433362 :
طالب التسجيل :شركة حمالت دنيا القطان للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :القبلة قطعه 7 :مبىن2 :
ملك :ورثة الشيخ جابر العلي مكتب 701 :الدور2 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة االسم التجاري للشركة ابللغتني العربية واإلجنليزية
بشكل مميز داخل رسم مربعني ابللونني االخضر و الرمادي.
رقم االيداع 170740:
التاريخ 2015/7/28:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 20:
وكيل التسجيل
هاتف 1888111 :
طالب التسجيل  :هابيتات لألاثث و املفروشات.
العنوان  :الشويخ القدمية مبىن117 :أ
ملك :أمالك الدولة حمل 4 :الدور :االرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية واإلجنليزية بشكل مميز و
حرف ج ابللغة االجنليزية مقلوب.
رقم االيداع 170741:
التاريخ 2015/7/28:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 12:
وكيل التسجيل
هاتف 1888111 :
طالب التسجيل :شركة اخلليج التخصصية إلطارات و قطع غيار
السيارات
قطعه 1 :شارع22 :
العنوان  :الشويخ الصناعية الثانية
الدور :االرضي
مبىن000 :طا 7حمل11+10 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة سويتش من الكرتونيات البابطني switch By +
 Al Babtain Electronicsبشكل مميز و الوان متعددة.
رقم االيداع 170860:
التاريخ 2015/8/2:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 22412730 :
طالب التسجيل :شركة البابطني للحلول املتكاملة.
العنوان  :القبلة قطعه 11 :مبىن12 :
ملك :ورثة عبدهللا العبداهلادي مكتب 9 :الدور4 :

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العالمة  :شعار ابتكار ابللون االسود يتضمن خارطة الدول العربية و
ينطلق من موقع دولة الكويت يف اخلارطة شعاع يرمز اىل شعاع العلم و
املعرفة و الشعار يتضمن كتابة  IBTIKARابحلروف الالتينية و
حييط ابلشعار ترس يرمز اىل التكامل ،و يف االسفل كتابة مبادرة ابتكار
الكويت ألحباث و مشاريع الطالبات مسابقه الشيخة فاديه السعد
الصباح العلمية.
رقم االيداع 170982:
التاريخ 2015/8/4:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 41:
وكيل التسجيل
هاتف 22254466 :
طالب التسجيل الشيخة فادية سعد العبدهللا السامل الصباح.
شارع :اخلليج العريب
العنوان  :قصر الشعب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :شعار ابتكار ابللون االسود يتضمن خارطة الدول العربية و
ينطلق من موقع دولة الكويت يف اخلارطة شعاع يرمز اىل شعاع العلم و
املعرفة و الشعار يتضمن كتابة  IBTIKARابحلروف الالتينية و
حييط ابلشعار ترس يرمز اىل التكامل ،و يف االسفل كتابة مبادرة ابتكار
الكويت ألحباث و مشاريع الطالبات مسابقه الشيخة فاديه السعد
الصباح العلمية.
رقم االيداع 170983:
التاريخ 2015/8/4:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 42:
وكيل التسجيل
هاتف 22254466 :
طالب التسجيل الشيخة فادية سعد العبدهللا السامل الصباح.
العنوان  :قصر الشعب شارع :اخلليج العريب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :شعار ابتكار ابللون االسود يتضمن خارطة الدول العربية و
ينطلق من موقع دولة الكويت يف اخلارطة شعاع يرمز اىل شعاع العلم و
املعرفة و الشعار يتضمن كتابة  IBTIKARابحلروف الالتينية و
حييط ابلشعار ترس يرمز اىل التكامل ،و يف االسفل كتابة مبادرة ابتكار
الكويت لبحاث و مشاريع الطالبات مسابقه الشيخة فاديه السعد
الصباح العلمية.
رقم االيداع 170984:
التاريخ 2015/8/4:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 45:
وكيل التسجيل
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هاتف 22254466 :
طالب التسجيل الشيخة فادية سعد العبدهللا السامل الصباح.
شارع :اخلليج العريب
العنوان  :قصر الشعب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغة اإلجنليزية بشكل مميز داخل رسم
مروحة يد ابللونني االمحر و االسود.
رقم االيداع 171182:
التاريخ 2015/8/11:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 30:
وكيل التسجيل
هاتف 90007364 :
طالب التسجيل :شركة كوكو أند كوكو للحلوايت و املعجنات.
العنوان  :حويل قطعه 8 :شارع :تونس مبىن9324 :
ملك :جممع الرفاعي مكتب 27 :الدور :ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم ابراج الكويت أسفلها كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية
واإلجنليزية بشكل مميز واالرضية مربعات ابللون االمحر.
رقم االيداع 171511:
التاريخ 2015/8/22:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 30:
وكيل التسجيل
هاتف 60001070 :
طالب التسجيل  :األبراج الدولية لالسترياد و التصدير و وكيل
ابلعمولة.
العنوان  :حويل قطعه 10 :شارع :عبدهللا العثمان
مبىن 7902 :ملك :جممع العدساين التجاري
حمل 10 :الدور5 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم غزال حوله كتابة الرايمي – RIYAMI
 CENTERبشكل دائري مميز و ابللون االزرق.
رقم االيداع 171516:
التاريخ 2015/8/23:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 60018803 :
طالب التسجيل  :شركة مينار القبلة للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :القبلة قطعه 4 :مبىن10 :
ملك :صندوق الكويت االستثماري مكتب 105 :الدور2 :
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العالمة  :رسم مشس ابللونني الربتقايل و االصفر داخلها كتابة TEJA
و يف االسفل كتابه  Restaurantابللون االسود.
رقم االيداع 171623:
التاريخ 2015/8/25:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 99010749 :
طالب التسجيل  :مطعم تيجا انداين.
مبىن18618 :
العنوان  :الساملية قطعه 9 :الشارع :الثاين
الدور :االرضي
ملك :بيت التمويل الكوييت احملل :الوحيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة صالون ميين اند ميمز للسيدات ابللون االبيض +
 Mini & Mimz Salon For Ladiesابللون االخضر و
بشكل مميز جبانبها رسم شعر ابللون االبيض و االخضر.
رقم االيداع 171636:
التاريخ 2015/8/26:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 44:
وكيل التسجيل
هاتف 95572268 :
طالب التسجيل  :صالون ميين اند ميمز للسيدات
العنوان  :حويل قطعه 11 :مبىن3940 :
ملك :موسى و عيسى انصر حسني االربش شقة 1 :الدور1 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم صهرجيني مرتبطني مع بعضهما عن طريق انبوب لوهنما
اسود و حماطني مبثلثني يف اجتاهني خمتلفني لوهنما امحر و اسفل العالمة
كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية واإلجنليزية .
رقم االيداع 171943:
التاريخ 2015/9/6:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 22470160 :
طالب التسجيل :شركة البورنو للتجارة واملقاوالت.
العنوان  :القبلة قطعه 12:مبىن8 :
ملك :الشركة الوطنية العقارية مكتب 3 :الدور7 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة  MCCبشكل مميز و ابللونني األمحر و االزرق.
رقم االيداع 172801:
التاريخ 2015/10/4:
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الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل
هاتف 23924463 :
طالب التسجيل :شركة مساعد للتجهيزات الغذائية للتجارة العامة
واملقاوالت.
العنوان  :املهبولة قطعه2 :أ مبىن81 :
ملك :بنك الكويت الدويل حمل :الوحيد الدور :األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم سيارة مغلفه ب شريط هدااي و أعالها ابلوانت أبلوان
متعددة و اسفلها كتابة  package-stationبشكل مميز.
رقم االيداع 173203:
التاريخ 2015/10/13:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 16:
وكيل التسجيل
هاتف 6090307 :
طالب التسجيل  :ابكج ستيشن ابك اند قو للهدااي و الكماليات.
العنوان  :حويل قطعه 3 :شارع :ابن خلدون مبىن16801 :
ملك :مركز أمنار التجاري حمل 8 :الدور :امليزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة حرف  Rبشكل مميز و حييط به رسم دائرة ابللونني
الربتقايل و االزرق
رقم االيداع 173241:
التاريخ 2015/10/18:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 99770774 :
طالب التسجيل :شركة بورتالند للتجارة العامة.
العنوان  :الشرق قطعه 1 :شارع :جابر املبارك مبىن4 :
ملك :حممد صاحل يوسف هببهايب مكتب 11 :الدور1 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم مربع وداخلها دائرة فيها حرفني ب ـ ف ابللغة االجنليزية
ونقطة على شكل دائرة ابللون االمحر
رقم االيداع 146961:
التاريخ 2014/1/6:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 25 :
وكيل التسجيل
هاتف  22407016 :ـ 22407015
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طالب التسجيل  :شركة برادوي فاشن للمالبس اجلاهزة
العنوان  :العقيلة ـ ق  5ـ مبىن  91ـ حل  220+219الدور االرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة االسم ابللغتني العربية واالجنليزية بشكل مميز ابللون
االخضر واالبيض واخللفية ابللون الرمادي ورسم على شكل بصمة
اصبع ابللون االخضر
رقم االيداع 157361:
التاريخ 2014/9/24:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43 :
وكيل التسجيل
هاتف 50455312 :
طالب التسجيل  :شركة جود فود للتجهيزات الغذائية
العنوان  :املباركية ـ ق  5ـ مبىن  1ـ حمل  20الدور االول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مربع اسود بداخله دائرة محراء هبا اطار دائري لونه
ابيض بداخله مخس جنوم وعالمة الشيف ابللون االبيض ومكتوب
اسفلها ابللون الرمادي وابللون االمحر MAGIC CHEF
EXCELLENCE
رقم االيداع 159524 :
التاريخ 2014/11/19:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 32 :
وكيل التسجيل
هاتف  24745976 :ـ 24745318
طالب التسجيل  :شركة البستان الوطنية التجارية
العنوان  :الفروانية ـ ق م جتاري ـ مبىن  57ـ مكتب  5امليزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مربع اسود بداخله دائرة محراء هبا اطار دائري لونه
ابيض بداخله مخس جنوم وعالمة الشيف ابللون االبيض ومكتوب
اسفلها ابللون الرمادي  EXCELLENCEوابللون االمحر
MAGIC CHEF
رقم االيداع 159525:
التاريخ 2014/11/19:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام :
 159542ـ  159735ـ  159521ـ  164519ـ
 151364ـ 115204
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 31 :
وكيل التسجيل
هاتف  24745976 :ـ 24745318
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طالب التسجيل  :شركة البستان الوطنية التجارية
العنوان  :الفروانية ـ مبىن  57ـ مكتب  5ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مربع أسود بداخله دائرة محراء هبا إطار دائري لونه
ابيض بداخله مخس جنوم وعالمة الشيف ابللون االبيض ومكتوب
اسفلها ابللون الرمادي  EXCELLENCEوابللون االمحر
MAGIC CHEF
رقم االيداع 159527:
التاريخ 2014/11/19:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام :
 159539ـ  159535ـ 159522ـ  159532ـ 15973
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 29 :
وكيل التسجيل
هاتف  24745976 :ـ 24745318
طالب التسجيل  :شركة البستان الوطنية التجارية
العنوان  :الفروانية ـ مبىن  57ـ مكتب  5ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مربع أسود بداخله دائرة محراء هبا إطار دائري لونه ابيض
بداخله مخس جنوم وعالمة الشيف ابللون االبيض ومكتوب اسفلها
ابللون االمحر ماجيك شيف سيلكشون ابللغة العربية
رقم االيداع 159532:
التاريخ 2014/11/19:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام :
 159539ـ  159535ـ 159522ـ 159733
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 29 :
وكيل التسجيل
هاتف  24745976 :ـ 24745318
طالب التسجيل  :شركة البستان الوطنية التجارية
العنوان  :الفروانية ـ مبىن  57ـ مكتب  5ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مربع أسود بداخله دائرة محراء هبا إطار دائري لونه ابيض
بداخله مخس جنوم وعالمة الشيف ابللون االبيض ومكتوب اسفلها
ابللون االمحر ماجيك شيف سيلكشون ابللغة ابإلجنليزية
رقم االيداع 159535:
التاريخ 2014/11/19:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام :
 159539ـ  159527ـ  159522ـ 159532ـ 159733
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 29 :

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
وكيل التسجيل
هاتف  24745976 :ـ 24745318
طالب التسجيل  :شركة البستان الوطنية التجارية
العنوان  :الفروانية ـ مبىن  57ـ مكتب  5ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مربع أسود بداخله دائرة محراء هبا إطار دائري لونه ابيض
بداخله مخس جنوم وعالمة الشيف ابللون االبيض ومكتوب اسفلها
ابللون االمحر ماجيك شيف سيلكشون ابللغة ابإلجنليزية
رقم االيداع 159537:
التاريخ 2014/11/19:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام :
159530 - 159529 159731- - 159541 159518البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 16 :
وكيل التسجيل
هاتف  24745976 :ـ 24745318
طالب التسجيل  :شركة البستان الوطنية التجارية
العنوان  :الفروانية ـ مبىن  57ـ مكتب  5ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة االسم ابللغة العربية وابجلانب رسم على شكل ابب
ابللونني االخضر واالسود
رقم االيداع 160081:
التاريخ 2014/11/30:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 37 :
وكيل التسجيل
هاتف 66442434 :
طالب التسجيل  :شركة ابب اخلري لتصليح املعدات اخلفيفة والثقيلة
العنوان  :الشويخ القدمية ـ مبىن  118ج ـ حمل  37الدور االرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة االسم ابللغة العربية وابألعلى رسم على شكل رافعة
ابللون االصفر
رقم االيداع 160083:
التاريخ 2014/11/30:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 37 :
وكيل التسجيل
هاتف 66442434 :
طالب التسجيل  :شركة مشروع انجح لتصليح وصيانة املعدات
اخلفيفة والثقيلة
العنوان  :الشويخ القدمية ـ مبىن  118ج ـ حمل  29الدور االرضي
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العالمة  :كتابة االسم ابللغتني العربية واالجنليزية وابللونني االسود
والوردي
رقم االيداع 160084:
التاريخ 2014/11/30:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 44 :
وكيل التسجيل
هاتف 66442434 :
طالب التسجيل  :شركة صالون كريزي ديز لتجميل السيدات
العنوان  :خيطان القدمية ـ ق  22ـ مبىن  15ـ حمل  1الدور االول ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة االسم ابللغة العربية وابللون ابلنفسجي
رقم االيداع 160087 :
التاريخ 2014/11/ 30:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 44 :
وكيل التسجيل
هاتف 66442434 :
طالب التسجيل  :شركة صالون ستايلك سيديت للسيدات
العنوان  :اجلهراء ـ ق  45ـ مبىن  1ـ حمل  17الدور االرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة اسم الشركة ابللغة العربية وابألعلى كتابة كلمة رومانتك
على شكل احرف ابللغة اإلجنليزية داخل دوائر أبلوان خمتلفة
رقم االيداع 161092:
التاريخ 2014/12/21:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 2 :
وكيل التسجيل
هاتف  99850500 :ـ 99740400
طالب التسجيل  :شركة مؤسسة رومانتك لألصباغ ومقاوالهتا
العنوان  :الساملية ـ ق  4ـ مبىن  2ـ الدور االرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم مستطيل مستدير الزوااي لونه برتقايل بداخله كلمة هافاان
ابللغتني العربية واالجنليزية وابللون االمحر الناري
رقم االيداع 161771:
التاريخ 2015/1/5:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 29 :
وكيل التسجيل
هاتف  24745976 :ـ  24745318ـ 50801006
طالب التسجيل  :شركة البستان الوطنية التجارية

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العنوان  :الفروانية ـ مبىن  57ـ مكتب  5ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم على شكل مربع به حرف Tمقلوب ابللونني االخضر
واالزرق
رقم االيداع 161982:
التاريخ 2015/1/11:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 99311467 :
طالب التسجيل  :شركة جمموعة كليف الند السترياد والتصدير ووكيل
ابلعمولة
العنوان  :الفروانية ـ ق  1ـ مبىن  268ـ مكتب  8ب ـ الدور الثالث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة اسم املطعم ابللغتني العربية واإلجنليزية وابجلانب رسم
على شكل دجاج ابللونني االخضر واالسود
رقم االيداع 163380:
التاريخ 2015/2/4:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43 :
وكيل التسجيل
هاتف 9999475 :
طالب التسجيل  :شركة مطعم جوسي تشكن
العنوان  :العارضية احلرفية ـ ق  1ـ مبىن  116ـ حمل  16ـ الدور
االرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم على شكل أربع شعاعات ابللون االمحر وعلى اجلهة
اليمىن اسم الشركة ابللغة العربية وعلى اجلهة اليسرى االسم ابللغة
اإلجنليزية
رقم االيداع 163645 :
التاريخ 2015/2/8:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف  24751734 :ـ 66387033
طالب التسجيل  :شركة أعيان املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان  :الري الصناعية ـ قسيمة  1433ـ مكتب م ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم عن خنلتني متالصقتني من أعلى ومن أسفل مع متوجات
مائية من االسفل وكتابة اسم الشركة التجاري ابللغة العربية من اجلهة
اليمىن وابإلجنليزية من الناحية اليسرى
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رقم االيداع 163647 :
التاريخ 2015/2/8:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 31 :
وكيل التسجيل
هاتف  22652283 :ـ 66387033
طالب التسجيل  :شركة مشاتل املسيلة للمقاوالت الزراعية
العنوان  :حويل ـ ق  145ـ مبىن  2ـ مكتب  3سرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم دائرة وهبا اسم الشركة من األعلى واألسفل للتجارة
العامة واملقاوالت ويف الوسط حرف  Zبني قوسني
رقم االيداع 165379 :
التاريخ 2015/3/9:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل
هاتف 99046967 :
طالب التسجيل  :شركة اوزون املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان  :حويل ـ ق  165ـ مبىن  13ـ مكتب  6الدور االول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم دائرة بداخلها أحرف املطعم ابللغة االجنليزية ال اي ار و
رسم على شكل طربوش شيف و شوكة وملعقة واخللفية ابللون االخضر
رقم االيداع 166380 :
التاريخ 2015/3/31:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43 :
وكيل التسجيل هاتف 99793919 :
طالب التسجيل  :شركة مطعم ليايل أصفهان.
العنوان  :الرقعي  -ق  - 15مبىن  18-الدور االرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية واالجنليزية وابللون البىن
والكحلي
رقم االيداع 166604 :
التاريخ 2015/4/5:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 20 :
وكيل التسجيل هاتف 9726600 :
طالب التسجيل  :شركة درميز بيدز اند مور لألاثث.
العنوان :الشويخ الصناعية  -ق ج  -مبىن  - 224الدور االرضي.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العالمة :رسم على شكل ٍ
مبان وشخص وكتابة كلمة ميك اليف ابللغتني
العربية واالجنليزية وهو خليط بني اللونني االزرق والرمادي
رقم االيداع 166847:
التاريخ 2015/4/ 8:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل هاتف 90047555 :
طالب التسجيل  :شركة ميك اليف للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :الفحيحيل  -ق  34-مبىن - 14مكتب  1الدور الثاين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم على شكل بيضاوي مزخرف ابللون الذهيب وداخله
كلمة جناش ابللغة االجنليزية
رقم االيداع 167015:
التاريخ 2015/4/13:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 25 :
وكيل التسجيل هاتف 50004040 :
طالب التسجيل  :شركة ازايء جناش بوتيك.
العنوان :العقيلة -ق 5-مبىن  12-حمل  8+7+6الدور االرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة كلمة البدين ابللغتني العربية واالجنليزية ابلوسط رسم
على شكل رافعة وابللون البين
رقم االيداع 167294:
التاريخ 2015/4/19:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل هاتف 66160846 :
طالب التسجيل  :شركة البدين العاملية للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :القبلة -ق  - 8مبىن  - 53مكتب  4الدور االول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة كلمة أصل الكرم أعالها اليمني كله مطعم ورمسة لرجل
وأسفلها كلمة للمأكوالت العربية
رقم االيداع 167358:
التاريخ 2015/4/20:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43 :
وكيل التسجيل هاتف 66457049 :
طالب التسجيل  :شركة مطعم أصل الكرم.
العنوان  :خيطان القدمية -ق  - 9مبىن  2847-الدور االرضي.
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العالمة  :كتابة اسم الشركة داخل دائرتني ابللغتني العربية واالجنليزية
يتوسطه ابلداخل دائرة وفيها  3أحرف  AAEابللون الكحلي
رقم االيداع 167359:
التاريخ 2015/4/20:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل هاتف 66457049 :
طالب التسجيل :شركة مؤسسة عبد الرمحن غرير العدواين للمقاوالت
العامة للمباين.
العنوان  :املرقاب  -مبىن  - 8مكتب  1الدور الثاين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم الشركة داخل دائرتني ابللغة العربية واالجنليزية
وابلداخل دائرة على شكل الكرة االرضية ابللونني االبيض واالزرق
رقم االيداع 167614:
التاريخ 2015/4/26:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 37 :
وكيل التسجيل هاتف 97855907 - 22453592 :
طالب التسجيل  :شركة البحار للخدمات العامة.
العنوان  :القبلة  -ق  - 9مبىن  - 25مكتب  2أ ميزانني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم على شكل الكرة االرضية وابللون االزرق
رقم االيداع 167615:
التاريخ 2015/4/26:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل هاتف 97855907 - 22401164 :
طالب التسجيل  :شركة مؤسسة البغلي التجارية.
العنوان  :املرقاب -ق  - 4مبىن  - 14مكتب  4الدور االول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة كلمة كييف ابللغة االجنليزية داخل دائرة وابللونني
االزرق والرصاصي
رقم االيداع 167750:
التاريخ 2015/4/26:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل هاتف 24773677 - 55500075 :
طالب التسجيل  :شركة كييف للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان  :الفروانية  -ق  40-مبىن  31-حمل  18الدور الثاين.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العالمة  :كتابة كلمة  KOGDابللغة االجنليزية و حرف  Oرسم
يشبه إانء بداخله نقطة زيت وابللونني االزرق واالصفر وكتابة دليل
الكويت للنفط والغاز ابللغتني العربية واالجنليزية
رقم االيداع 168130:
التاريخ 2015/5/10:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 16 :
وكيل التسجيل هاتف 23919448 - 50394988 :
طالب التسجيل  :شركة كوت الوطنية للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :الفحيحيل  -ق  81-مبىن  16-مكتب  3الدور الثاين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية واالجنليزية وابلوسط رسم
على شكل طفل وابللون االبيض  -الوردي  -االسود
رقم االيداع 168246 :
التاريخ 2015/5/13:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 32 :
وكيل التسجيل هاتف 99999438 :
طالب التسجيل  :شركة عصائر بو سند للمرطبات.
العنوان  :الساملية -ق 9-مبىن  - 7108حمل  2الدور االرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :رسم على شكل جرس ابللون االصفر واالسود وكتابة االسم
ابللغة االجنليزية
رقم االيداع 168390:
التاريخ 2015/5/18:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 44 :
وكيل التسجيل هاتف 65033303 :
طالب التسجيل  :شركة صالون جرس للرجال
العنوان :غرب ابو فطرية -ق  1-مبىن  374-حمل  – 10الدور
االرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة كلمة داكسلون ابللغتني العربية واالجنليزية وابللونني
االخضر واالمحر
رقم االيداع 168436:
التاريخ 2015/5/19:
الشروط:
1التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.2التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمتني رقمي :168434 167931البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 24 :
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وكيل التسجيل هاتف 22402572 - 22433362 :
طالب التسجيل  :شركة حمالت دنيا للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :القبلة  -ق  - 7مبىن  - 3مكتب  701الدور الثاين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية واالجنليزية داخل دائرتني
وبداخل الدائرة كلمة شعلة ابللغة العربية ورسم على شكل شعلة
رقم االيداع 168901:
التاريخ 2015/5/31:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل هاتف 97179904 :
طالب التسجيل  :شركة الشعلة لتوصيل الطلبيات االستهالكية.
العنوان  :املنقف  -ق  - 4مبىن  - 5414حمل  19سرداب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية واالجنليزية وابألعلى رسم
نصف دائرة داخلها كلمة املهندسون الفنيون ابللونني االزرق واالمحر
رقم االيداع 168902:
التاريخ 2015/5/31:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل هاتف 97179904 :
طالب التسجيل  :شركة املهندسون الفنيون للتجارة العامة.
العنوان  :املنقف  -ق  - 54مبىن  - 2مكتب  14ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة كلمة  BACK YARDابللغة االجنليزية وابللون
االخضر
رقم االيداع 168907:
التاريخ 2015/5/31:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43 :
وكيل التسجيل هاتف 97213156 :
طالب التسجيل  :شركة مسا للتجهيزات الغذائية.
العنوان  :الشويخ الصناعية -ق  - 5مبىن  - 111حمل 4+3+2
الدور االرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة كلمة IQTECHابللغة االجنليزية وابللون االصفر
–االسود -االخضر
رقم االيداع 169485:
التاريخ 2015/6/16:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 37 :

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
وكيل التسجيل هاتف 55449898 :
طالب التسجيل  :شركة اي كيو تيك لألدوات الكهرابئية ومقاوالهتا.
العنوان  :القبلة  -ق  - 6مبىن  48-حمل  1الدور االول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية واالجنليزية وابألعلى رسم
على شكل وجه امرأة وابللون االخضر
رقم االيداع 169960:
التاريخ 2015/6/30:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 3 :
وكيل التسجيل هاتف 99984997 :
طالب التسجيل  :شركة سيكندو اليز ملواد وادوات التجميل.
العنوان  :الساملية -ق  4-مبىن  - 4502مكتب  6-الدور  1م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة كلمة كنافة  Hللحلوايت واملعجنات ابللغة العربية
وحرف Hابللغة االجنليزية وداخل شكل دائري وفوقها رسم مخس
جنوم على شكل نصف دائرة
رقم االيداع 170642:
التاريخ 2015/7/26:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 30 :
وكيل التسجيل هاتف 99331534 99026240- :
طالب التسجيل  :شركة كنافة حبيبة للحلوايت واملعجنات.
العنوان :حويل-ق1-مبىن  - 21851حمل  6+5الدور االرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة كلمة  PRO - JUMPابللون االسود وشكل
خطان متوازاين ابللونني االمحر واالسود
رقم االيداع 170735:
التاريخ 2015/7/28:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 25 :
وكيل التسجيل هاتف 66345333 - 1850050 :
طالب التسجيل :شركة جمموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة
واملقاوالت.
العنوان  :القبلة  -ق  - 4مبىن  2-حمل  35+34الدور االول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة كلمة النصر ابللغتني العربية واالجنليزية ابللون االبيض
واخللفية ابللون االزرق وجبانبها حرف  Nمع شكل مميز
رقم االيداع 170736:
التاريخ 2015/7/28:
الشروط:
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- 1التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
- 2التعهد بعد نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم :
170737
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل هاتف 66345333 - 1850050 :
طالب التسجيل :شركة جمموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة
واملقاوالت.
العنوان  :القبلة -ق  4-مبىن  - 2حمل  35+34الدور االول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة كلمة النصر ابللغتني العربية واالجنليزية وجبانبها حرف
 Nمع شكل مميز وابللون االزرق
رقم االيداع 170737 :
التاريخ 2015/7/28:
الشروط:
1التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.2التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم :170736
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل هاتف 66345333 1850050- :
طالب التسجيل :شركة جمموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة
واملقاوالت.
العنوان  :القبلة  -ق  - 4مبىن  - 2حمل  35+34الدور االول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :رسم على شكل دائري ابللون االسود بداخلها رافعة وحرفني
 FWوعامل وشكل بنايتني ومن األسفل كتابة اسم الشركة ابللغة
االجنليزية ابللون االصفر
رقم االيداع 171150:
التاريخ 2015/8/10:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 37 :
وكيل التسجيل هاتف -22391405 55533734 :
طالب التسجيل  :شركة فاست وورك للمقاوالت العامة للمباين.
العنوان  :حويل -ق1-مبىن  21851-مكتب  13-الدور  1س.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :رسم على شكل دائري ابللون االخضر مكتوب عليه اسم
الشركة ابللغة االجنليزية وابللون االبيض وبداخله رسم حبة قهوة ابللون
االمحر واالسود ورسم دخان ابللون االبيض
رقم االيداع 171195:
التاريخ 2015/8/11:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 30 :

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
وكيل التسجيل هاتف 65891969 :
طالب التسجيل  :شركة مطعم ومقهى كويف شوب كومباين.
العنوان :الشريط الساحلي -ق - 1مبىن - 2+1حمل 12الدور
االرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية واالجنليزية وابألعلى كتابة
حرف الواو على شكل تصميم وابللون االزرق
رقم االيداع 171205:
التاريخ 2015/8/12:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 39 :
وكيل التسجيل هاتف 99829865 :
طالب التسجيل :شركة ويفز ديليفري لتوصيل الطلبات االستهالكية.
العنوان :حويل  -ق  3-مبىن  - 16802مكتب  16-الدور 1م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية واالجنليزية وابللون االسود
ورسم على شكل دائرتني ابللونني االمحر واالصفر ومكتوب داخل
إحدامها كلمة املسك ابللغة االجنليزية وحتتها أمواج
رقم االيداع 171635:
التاريخ 2015/8/26:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 28 :
وكيل التسجيل هاتف 97388393 - 24832561 :
طالب التسجيل  :شركة املسك ألحواض السباحة.
العنوان  :الشويخ الصناعية  -ق ج  -مبىن  - 170حمل  1ب الدور
االرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :رسم على شكل الكرة االرضية حميط هبا رأس حصان
وداخل الكرة االرضية ترس صناعي لون اخضر وداخل الرتس دائرة
لون اصفر داخلها حرفني  DiSابللون االصفر وفوق احلرفني شعلة
لون امحر واسفل الشعار من الداخل اسم الشركة ابللغة االجنليزية على
شكل نصف دائرة ابللون االخضر وخارج الشعار ابألسفل على شكل
نصف دائرة اسم الشركة ابللغة العربية ابللون االخضر
رقم االيداع 171716:
التاريخ 2015/8/ 30:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل هاتف 66505613 - 22453157 :
طالب التسجيل  :شركة جمموعة اوالد دشيت للصناعة واخلدمات.
العنوان  :املرقاب  -ق  - 1مبىن  - 3مكتب  11-الدور .9
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العالمة :رسم على شكل بيضاوي اىل االعلى حييطه غصن عن اليمني
وعن الشمال ابللون االخضر واعلى الشكل عبارة عن خطوط غري
متساوية متجهة اىل االعلى ابللون االخضر وداخل الشكل حتت
اخلطوط شعلة محراء وحتت الشعلة االحرف  DISابللون االصفر
وحتت االحرف اسم الشركة ابللغتني العربية ابللون االخضر وحتت اسم
الشركة ابللغة االجنليزية ابللون االصفر داخل مستطيل ابللون االخضر
شبه بيضاوي
رقم االيداع 171717:
التاريخ 2015/8/30:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 37 :
وكيل التسجيل هاتف 66505613 - 22453157 :
طالب التسجيل  :شركة النرباس للخدمات.
العنوان  :املرقاب -ق  - 1مبىن  - 3مكتب  13الدور التاسع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :رسم على شكل مستطيل ابللون االزرق يوجد به مربعني
متداخلني مع بعض مع مثلث ابيض من الداخل.
رقم االيداع 172043:
التاريخ 2015/9/7:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل هاتف 99858085 :
طالب التسجيل :شركة علي وعثمان العاملية للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :جليب الشيوخ  -ق  - +8 7مبىن  2ا رب  -مكتب
 – 15ميزانني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :رسم على شكل نقطة زيت ابللون الربتقايل يتوسطها كلمة
ديزل ابللغة االجنليزية و ابللون االخضر واالصفر
رقم االيداع 172087 :
التاريخ 2015/9/8:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 4 :
وكيل التسجيل هاتف 99956256 - 24816500 :
طالب التسجيل :شركة ديكو موتورز للسيارات ( ش  .م  .ك  .م ).
العنوان  :الشرق  -ق  - 6مبىن  - 23مكتب  5الدور االول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية واالجنليزية وكتابة االحرف
االوىل من اسم الشركة ابألعلى ابللون االزرق واالمحر والرمادي
رقم االيداع 172305:
التاريخ 2015/9/15:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل هاتف 99872798 - 22400940 :
طالب التسجيل  :شركة اجملموعة الكويتية العاملية للتجارة العامة
واملقاوالت
العنوان :القبلة  -ق  - 11مبىن  - 11مكتب  827الدور الثامن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :رسم مستطيل ابللون االخضر وبدون زوااي وبداخله كلمة
ساالد كورنر ابللغتني العربية واالجنليزية ورمسة جنمة بداخل الواو
وابألسفل مكتوب وخبط صغري فيجتابلس و بركسيس ابللغة االجنليزية
رقم االيداع 172329:
التاريخ 2015/9/ 16:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43 :
وكيل التسجيل هاتف 60089919 - 24824666 :
طالب التسجيل  :شركة الكويتية االمريكية للمواد الغذائية.
العنوان  :حويل  -ق  - 218مبىن  - 7مكتب  9سرداب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة حرف  aابللون االزرق وحبجم كبري وكتابة كلمة
 alpha lightابللون االسود وحرف  pابللون االبيض وابللغة
االجنليزية وابأللوان االزرق واالسود واالبيض
رقم االيداع 172535:
التاريخ 2015/9/21:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 11 :
وكيل التسجيل هاتف 66680817 :
طالب التسجيل  :شركة الفا اليت لألجهزة الكهرابئية وااللكرتونية.
العنوان  :الشويخ الصناعية الثانية  -ق  - 1مبىن  45ب  -حمل
 13+12الدور االرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية واالجنليزية وابألعلى رسم
على شكل العني وابللون االزرق
رقم االيداع 175652:
التاريخ 2015/12/15:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل هاتف 66012280 - 22435208 :
طالب التسجيل :شركة مؤسسة عني عني للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :القبلة  -ق  - 10مبىن وطنية  -مكتب  – 427الدور
الرابع.
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العالمة :اسم الشركة ابللغتني العربية واالجنليزية ابللون االزرق والربتقايل
رقم االيداع 150714:
التاريخ 2014/4/30:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 9:
وكيل التسجيل هاتف 24645241 :
طالب التسجيل :شركة برقان للمصاعد والسالمل الكهرابئية ومقاوالهتا.
العنوان :الشويخ الصناعية – قطعة  –1شارع  26-مبىن 518
–حمل  18ارضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن اسم الشركة ابللغة االجنليزية وبطريقة مميزة
رقم االيداع 158084:
التاريخ 2014/10/19:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل هاتف 66025708 :
طالب التسجيل  :شركة اتمي اخلليجية للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان :املنقف – قطعة  –54مبىن  – 6حمل  31امليزانني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة كلمة ضيافة الوليد للمأكوالت الكويتية ابللغة العربية
على رمسة دائرة
رقم االيداع 159906:
التاريخ 2014/11/25:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل هاتف 99930909 :
طالب التسجيل  :امحد حسني حاجي قاسم.
العنوان :الساملية – قطعة  –242مبىن  – 1احملل الوحيد االرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم الكلمة  TAW9EELابللغة االجنليزية
ابألحرف الكبرية وموجود بوسط الكلمة الرقم 9
رقم االيداع 160059 :
التاريخ 2014/7/30:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل هاتف 1821010 :
طالب التسجيل  :شركة توصيل للتجارة العامة .
العنوان :شرق – قطعة  – 6مبىن  – 51احملل  20+19الدور
االرضي.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العالمة :كتابة اسم الكلمة  TAW9EELابللغة االجنليزية
ابألحرف الكبرية وموجود بوسط الكلمة الرقم9وبداخل الرقم مصباح
رقم االيداع 160060:
التاريخ 2014/11/30:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل هاتف 1821010 :
طالب التسجيل  :شركة توصيل للتجارة العامة.
العنوان :شرق – قطعة  –6مبىن – 51احملل  20+19الدور االرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :دائرتني الدائرة االوىل مشرشفة والدائرة االخرى بداخلها
الطيباوي
رقم االيداع 163164:
التاريخ 2015/2/2:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل هاتف 22642264 :
طالب التسجيل  :شركة عدانن الطيباوي إلدارة املطاعم.
العنوان :حويل – قطعة  – 3مبىن  – 18507شقة  9الدور . 3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة كلمة  99LAUNDRYابللغة االجنليزية وابللون
الكحلي و االزرق الفاتح
رقم االيداع 163331:
التاريخ 2015/2/3:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 37:
وكيل التسجيل هاتف 99060283 :
طالب التسجيل  :مصبغة تسعة وتسعني.
العنوان :الساملية – قطعة  – 6مبىن  – 15123احملل الوحيد الدور
االرضي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :عبارة عن نصف دائرة مكتوب يف االعلى اسم املطعم بلغة
اجنليزية مميزة
رقم االيداع 165253:
التاريخ 2015/3/5:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل هاتف 99099550 :
طالب التسجيل  :شركة مطعم كول بوب.
العنوان :العارضية احلرفية – قطعة  – 2مبىن  – 108احملل 3+2
الدور االرضي.
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العالمة :عبارة مؤسسة السرة ملقاوالت املباين أسفلها عبارة لتوريد
وجتهيز وتركيب احلجر الطبيعي وعبارة علي امساعيل امساعيل حامد
وعلى جانبها األحرف الالتينية يب اس سي
رقم االيداع 165369:
التاريخ 2015/3/8:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 37:
وكيل التسجيل هاتف __________ :
طالب التسجيل  :مؤسسة السرة ملقاوالت املباين.
العنوان :حويل– قطعة  –217مبىن  –11مكتب  16الدور الرابع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة ار ابللغة االجنليزية وسط شكل هرمي وابلوسط 3
خطوط مموجة ابللون االزرق
رقم االيداع 166354:
التاريخ 2015/3/30:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 39:
وكيل التسجيل هاتف 299060285 :
طالب التسجيل  :شركة رجب كويت للشحن اجلوي.
العنوان :ضجيج الطائرات– قطعة – 1مبىن  – 81مكتب  7االرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :سيارة خضراء وخلفها جنمة تربق وفقاعات ماء وكتابة كلني
ابإلجنليزية SHINE CLEAN
رقم االيداع 166589:
التاريخ 2015/4/5:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 37:
وكيل التسجيل هاتف 9777955 :
طالب التسجيل  :سلوى شاين كلني لتلميع و وقابة السيارات.
العنوان :غرب ابو فطرية – قطعة جممع  – 6مبىن  –207احملل 6
الدور االول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغة االجنليزية وابللون االزرق
رقم االيداع 166654:
التاريخ 2015/4/6:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل هاتف 99937755 :
طالب التسجيل  :شركة نور الوسطية للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان :حويل – قطعة  – 16مبىن  – 1احملل مكتب  9امليزانني

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العالمة :هي عبارة عن كلمة (  ) GREAT FEETابللغة
االجنليزية
رقم االيداع 168855:
التاريخ 2015/5/27:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 25:
وكيل التسجيل هاتف 67708485 :
طالب التسجيل  :شركة اوكسجني يوانيند للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان :القبلة – قطعة  – 6مبىن  – 20احملل . 2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :هي عبارة عن كلمة (  ) DR.FEETابللغة االجنليزية
رقم االيداع 168856:
التاريخ 2015/5/27:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 25:
وكيل التسجيل هاتف 67708485 :
طالب التسجيل  :شركة اوكسجني يوانيند للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان :القبلة – قطعة  – 6مبىن  – 20احملل . 2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم البنك ابللغة العربية (بنك ابوظيب الوطين) واختصاره
ابللغة االجنليزية ( )NBADابإلضافة اىل شعار البنك علي ان تكون
االلوان املستخدمة هي االبيض/االسود/ودرجات االخضر
رقم االيداع 168983:
التاريخ 2015/5/31:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 36:
وكيل التسجيل هاتف 1820120 :
طالب التسجيل  :بنك ابو ظيب الوطين – فرع الكويت.
العنوان :الشرق – قطعة  –1املبىن  - 8امليزانني – السرداب -
الدور . 15
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم سوزاين ابللغتني العربية واالجنليزية ابللون االمحر
واالسود ورسم حيوان البانده فوق اسم الشركة
رقم االيداع 169038:
التاريخ 2015/5/2:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 24:
وكيل التسجيل هاتف 22433362 :
طالب التسجيل  :شركة حمالت دنيا للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان :املباركية – ش سعود بن عبد العزيز – قصرية الدويعية.
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العالمة :عبارة عن دائرة داخلها االسم التجاري عبارة عن رمسة سفينة
ابللون االمحر واالخضر واالسود حول الدائرة اخرى مكتوب داخلها
االسم التجاري ابللغتني العربية واالجنليزية
رقم االيداع 169478:
التاريخ 2015/6/15:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل هاتف 97919000 :
طالب التسجيل  :شركة الفزاعة للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان :القبلة – قطعة  –8مكتب ( )625/2الدور . 6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :عبارة عن حريف  I Eواالسم التجاري شركة ابب املندب
لالسترياد والتصدير
رقم االيداع 169588:
التاريخ 2015/6/21:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل هاتف 99035764 :
طالب التسجيل  :شركة ابب املندب لالسترياد والتصدير.
العنوان :حويل– قطعة  –10املبىن  – 6901شقة  5الدور . 2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :دائرة ابللون االسود وبوسطها احلروف  BICابللون االسود
يعلوها جناحني صقر ابللون الذهيب اسفلها جناحني صقر ابللون
الذهيب ويف الدائرة من اخلارج اجلملة (شركة بوسطن انرتانشيوانل
للتجارة العامة واملقاوالت) ابللون الذهيب ويف اسفل الدائرة كتابة
اسم الشركة ابللغة االجنليزية جبانب الدائرة االيسر جنمة سوداء
بداخلها حرف  Jوجانب االمين جنمة سوداء بداخلها حرف K
ويف اسفل مجلة BOSTON INTERANIONAL
COMPANY GEN TRD CONT .CO.ELI
على شريط ملفوف
رقم االيداع 169723:
التاريخ 2015/6/22:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل هاتف 99676844 :
طالب التسجيل :شركة بوسطن انرتانشيوانل للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان :الفحيحيل – قطعة  –67املبىن  – 4مكتب  4الدور . 2

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العالمة :كما هو مرفق ابللغة االجنليزية وابللون االصفر على شكل دائرة
رقم االيداع ; 169752
التاريخ 2015/6/21:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل هاتف 25099958 :
طالب التسجيل  :مطعم ومقهى جوكو كوين
العنوان :العقيلة – قطعة  – 5املبىن  – 4شارع 104-احملل
( )20+19+14+13الدور االرضي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم الشركة ابللون االزرق ابللغة العربية واالجنليزية
رقم االيداع 170110:
التاريخ 2015/7/7:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل هاتف 99608080 :
طالب التسجيل  :مؤسسة روز اليدا للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان :حويل– قطعة  –135املبىن  –23احملل 4الدور امليزانني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :دائرة مكتوب أعالها اسم الشركة ابللغة العربية ومن اسفلها
ابللغة االجنليزية وبداخلها حروف ابللغة االجنليزية ايه يب ايه أبلوان مميزة
رقم االيداع 170181:
التاريخ 2015/7/8 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 11:
وكيل التسجيل هاتف 66040044 :
طالب التسجيل :مؤسسة علي بن علي لألدوات الكهرابئية ومقاوالهتا.
العنوان :الشويخ الصناعية الثانية– قطعة  – 1املبىن 171ب – احملل
 8الدور االرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :شكل الكرة األرضية مكتوب بداخلها حرفني كي كي ابلالتينية
بشكل متداخل مع االحتفاظ ابأللوان
رقم االيداع 170273:
التاريخ 2015/7/8:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 9:
وكيل التسجيل هاتف 66040044 :
طالب التسجيل  :كويت كريال لألدوات الكهرابئية واملقاوالت.
العنوان :الشويخ الصناعية االوىل – قطعة  –1املبىن 171ب– احملل
 7الدور االرضي.
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العالمة :حرف  Lابللون الربتقايل الفاتح اىل اقصى اليمني وعلى يساره
حرف Jابللون الربتقايل الداكن وحتت منهم LOBIC ARABIA
بنفس درجة اللون الربتقايل الداكن كما يف الشكل التايل
رقم االيداع 170378:
التاريخ 2014/7/13:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل هاتف 22468655 99966991- :
طالب التسجيل  :خالد فيحان نوار العتييب.
العنوان :الشرق – قطعة  –5املبىن  – 44مكتب  29اخلامس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :مستطيل ابللون االزرق بداخله كلمة يوين  UNIابللون
االبيض ابللغة االجنليزية
رقم االيداع 170664:
التاريخ 2015/7/26:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 12:
وكيل التسجيل هاتف 60788863 :
طالب التسجيل  :مؤسسة االمانة لقطع غيار السيارات.
العنوان :تكملة الشويخ– قطعة  –5املبىن  – 27احملل  2الدور
االرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :عبارة عن شكل رجل بوسطه كلمة ابربيكيو ابللغة االجنليزية
رقم االيداع 171098:
التاريخ 2015/8/9:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل هاتف 60037724 :
طالب التسجيل  :مطعم ومقهى ابربيكيو ات هوم.
العنوان :العارضية احلرفية – قطعة  – 1قسيمة  – 49احملل 5+4
الدور االرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :حرف الف ابإلجنليزي حييط به اشكال تسبه اوراق الشجر
أبلوان خمتلفة ومكتوب حتتها ابللغة االجنليزية كلمة العيد
رقم االيداع 171530:
التاريخ 2015/8/23:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 9:
وكيل التسجيل هاتف 99083377 :
طالب التسجيل :مؤسسة أضواء العيد لألدوات الكهرابئية ومقاوالهتا.
العنوان :حويل – قطعة  –1املبىن  – 21856احملل  5دور ميزانني.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العالمة :الشكل عبارة عن نصف شرحية طماطم ونصف شرحية خيار
كما حيتوي الشعار على الوان (امحر – اخضر – برتقايل– اسود) ولغة
العالمة ابإلجنليزي
رقم االيداع 172995:
التاريخ 2015/10/11:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل هاتف 25212527 :
طالب التسجيل  :شركة املشاريع املستقبلية إلدارة املطاعم.
العنوان :العارضية الصناعية – قطعه – 3قسيمة . 56
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :شكل العالمة على رأس رجل ومكتوب حتتها ابللغة العربية
مطعم شبري
رقم االيداع 173154:
التاريخ 2015/10/13:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل هاتف 50006926 :
طالب التسجيل  :خالد اسعد الشطي – شركة مطعم شبري
العنوان :حويل – قطعه  7-شارع  – 314املبىن  –4517احملل
الوحيد االرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة حروف  OVOابللون االسود واخللفية اخضر غامق
رقم االيداع 173242:
التاريخ 2015/10/18:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43:
وكيل التسجيل هاتف 22575374 :
طالب التسجيل  :سوسن زهري بيضون – مطعم اوفو فود
العنوان :بنيد القار– قطعه  – 2املبىن  – 3احملل  7الدور االرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :هي عبارة عن مشاعة مالبس مرسومة بشكل مميز ابللون
االصفر واالسود
رقم االيداع 173297:
التاريخ 2015/10/19:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 37:
وكيل التسجيل هاتف 99641078 :
طالب التسجيل  :مشس السالمة للغسيل وكوي على البخار
العنوان :حويل – قطعه – 11املبىن  – 13408احملل الوحيد ابلدور
االرضي.
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العالمة  ADD EFFECT «:مع  »Outdoorابللغة
االجنليزية مع «شركة آد افيكت للدعاية واالعالن ذ.م.م ابللغتني
العربية واالجنليزية « مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 148864 :
اتريخ اإليداع  2014 / 3 / 3 :م
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35
مجيع خدمات الفئة ()35
طالب التسجيل  :شركة آد افيكت للدعاية واالعالن.
العنوان  :الشرق – قطعة  - 5مبىن  – 27مكتب  1الدور العاشر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :شركة ترانسبورتر العاملية لنقل البضائع» ابللغتني العربية
واالجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 149974 :
اتريخ اإليداع  2014 / 3 / 26 :م
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()39
مجيع خدمات الفئة ()39
طالب التسجيل  :شركة ترانسبورتر العاملية لنقل البضائع.
العنوان  :الفروانية – قطعة  – 43مبىن  – 15مكتب  2الدور الثاين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة «:ذي رنتل بوتيك» ابللغتني العربية واالجنليزية مع الرسم
بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 152832 :
اتريخ اإليداع  2014 / 6 / 16 :م
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()41
مجيع خدمات الفئة ()41
طالب التسجيل :شركة ذي رنتل بوتيك لتجهيز وإدارة األفراح وأتجري
معداهتا.
العنوان  :القبلة – قطعة  – 12مبىن  – 2شقة  1الدور .1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :أحرف « »RBNابللغة االجنليزية مع «مطعم روبني» ابللغة
العربية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 153259 :
اتريخ اإليداع  2014 / 6 / 25 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()43
مجيع خدمات الفئة ()43
طالب التسجيل  :مطعم روبني.
العنوان  :اجلابرية – قطعة ب - 3مبىن  – 19الوحيد أرضي.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العالمة  November :ابللغة االجنليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 153635 :
اتريخ اإليداع  2014 / 7 / 6 :م
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()43
مجيع خدمات الفئة ()43
طالب التسجيل  :مطعم نوفمرب.
العنوان  :الري الصناعية– مبىن  – 1704مكتب  3الدور االرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  « :أحرف  « UCابللغة االجنليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 153714 :
اتريخ اإليداع  2014 / 7 / 8 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()11
مجيع منتجات الفئة ()11
طالب التسجيل :مركز يوانيتد كول لألجهزة الكهرابئية والكرتونية
وتصليحها.
العنوان  :الساملية – قطعة  – 196مبىن  – 42الوحيد أرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم بشكل مميز مع األلوان.
رقم اإليداع 153977 :
اتريخ اإليداع  2014 / 7 / 15 :م
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35
مجيع خدمات الفئة ()35
طالب التسجيل :شركة مينا املتحدة لالسترياد وتصدير ووكيل ابلعمولة.
العنوان  :الشرق – قطعة  – 6مبىن  – 30مكتب  8الدور .8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  « :الشامخ الكوييت للحوم « ابللغة العربية مع الرسم بشكل
مميز واأللوان.
رقم اإليداع 153989 :
اتريخ اإليداع  2014 / 7 / 15 :م
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()40
مجيع خدمات الفئة ()40
طالب التسجيل  :مؤسسة الشامخ الكوييت للجزارة .
العنوان  :جليب الشيوخ – قطعه  – 4املبىن  900029احملل59 -
ارضي .

279

األحد  10رجب  1437هـ  2016 / 4 / 17 -م
العالمة «:خنيل عنيزة» ابللغتني العربية واالجنليزية مع الرسم بشكل
مميز واأللوان.
رقم اإليداع 153990 :
اتريخ اإليداع  2014 / 7 / 15 :م
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()30
مجيع منتجات الفئة ()30
طالب التسجيل  :مؤسسة خنيل عنيزة للمواد الغذائية.
العنوان  :الشويخ الصناعية ( – )3قطعة أ – مبىن  –142حمل 4
األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »:بريل « ابللغتني العربية واالجنليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 153991 :
اتريخ اإليداع  2014 / 7 / 15 :م
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()37
مجيع خدمات الفئة ()37
طالب التسجيل  :مصبغة بريل.
العنوان :جليب الشيوخ– قطعة  –4مبىن  – 15158الوحيد أرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة «:الدانه» مع «الدانه الذهبية لتوصيل الطلبات االستهالكية»
ابللغة العربية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 154050 :
اتريخ اإليداع  2014 / 7 / 16 :م
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()39
مجيع خدمات الفئة ()39
طالب التسجيل  :الدانه الذهبية لتوصيل الطلبات االستهالكية .
العنوان  :جليب الشيوخ – قطعة  – 1مبىن  – 45/007حمل 5
ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة «:شركة خمبز وحلوايت السنابل» ابللغة العربية مع الرسم
بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 155653 :
اتريخ اإليداع  2014 / 9 / 24 :م
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()43
مجيع خدمات الفئة ()43
طالب التسجيل  :شركة خمابز وحلوايت السنابل.
العنوان :خيطان القدمية – قطعة  –61مبىن  –14سرداب ابلكامل

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العالمة « :شركة البشاير املشرتكة للتجارة العامة واملقاوالت» ابللغة
العربية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 156005 :
اتريخ اإليداع  2014 / 8 / 28 :م
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35
مجيع خدمات الفئة ()35
طالب التسجيل :شركة البشاير املشرتكة للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :الفروانية – قطعة  – 4مبىن  – 27مكتب  901الدور
السابع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  COMET INTERNATIONALابللغة
االجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 156105 :
اتريخ اإليداع  2014 / 8 / 31 :م
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35
مجيع خدمات الفئة ()35
طالب التسجيل  :شركة كوميت العاملية للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان :اجلهراء – قطعة  – 93مبىن  – 5مكتب  82ميزانني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :أحرف  G C Kابللغة االجنليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 157353 :
اتريخ اإليداع 2014 / 9 / 24 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35
مجيع خدمات الفئة ()35
طالب التسجيل  :شركة غيداء الكويت للتجارة العامة واملقاوالت .
العنوان  :حويل – قطعة  – 217مبىن  – 10مكتب  6الدور األول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :أحرف « »H.T.Eابللغة االجنليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 157967 :
اتريخ اإليداع  2014 / 10 / 15 :م
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()24
مجيع منتجات الفئة ()24
طالب التسجيل  :مؤسسة احلساوي التجارية .
العنوان  :القبلة – قطعة  – 9بلوك  – 2حمل  22األرضي  +سرداب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة «:زهاب» ابللغتني العربية واالجنليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
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رقم اإليداع 159289 :
اتريخ اإليداع  2014 / 11 / 12 :م
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35
مجيع خدمات الفئة ()35
طالب التسجيل  :مؤسسة زهاب لالسترياد والتصدير ووكيل ابلعمولة.
العنوان  :حويل – قطعة  - 3مبىن  – 18508حمل  16األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة «:سوق املاسة املركزي» ابللغتني العربية واالجنليزية مع الرسم
بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 159461 :
اتريخ اإليداع  2014 / 11 / 17 :م
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35
مجيع خدمات الفئة ()35
طالب التسجيل  :سوق املاسة املركزي  /فرع من  :شركة عدانن انصر
القطامي للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :حويل – قطعة  - 66مبىن  – 8السرداب ابلكامل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  Junkyard :مع .STREET CLASSICS
ابللغة االجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 160901 :
اتريخ اإليداع  2014 / 12 / 16 :م
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()43
مجيع خدمات الفئة ()43
طالب التسجيل  :مطعم جنك ايرد  /فرع من  :شركة كويت لندن
للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :الشرق – قطعة  – 8مبىن  – 14حمل  1-08األول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  » F4Fares «:ابللغة االجنليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 161227 :
اتريخ اإليداع  2014 / 12 / 22 :م
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()3
مجيع منتجات الفئة ()3
طالب التسجيل  :شركة جمموعة الفرسان األربعة التجارية.
العنوان  :جليب الشيوخ – قطعة  1-مبىن  – 26008مكتب 21
الدور  1م .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة «:شركة حمرق األهلية للتجارة العامة واملقاوالت» ابللغتني
العربية واالجنليزبية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
رقم اإليداع 161836 :
اتريخ اإليداع  2015 / 1 / 6 :م
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35
مجيع خدمات الفئة ()35
طالب التسجيل  :شركة حمرق األهلية للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان :جليب الشيوخ – قطعة  - 8+7مبىن  –56مكتب 15
الدور الثاين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :شركة يب دي أي للتجارة العامة واملقاوالت» ابللغتني العربية
واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان .
رقم اإليداع 162017 :
اتريخ اإليداع  2015 / 1 / 12 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة مفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)35
مجيع خدمات الفئة (. )35
طالب التسجيل  :شركة يب دي أي للتجارة العامة واملقاوالت .
العنوان  :حويل – قطعة  - 218مبىن  – 7مكتب  11الدور الرابع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :مؤسسة الضوء األخضر للتجارة العامة واملقاوالت» ابللغتني
العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 163147 :
اتريخ اإليداع  2015 / 2 / 2 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة مفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35
* مجيع خدمات الفئة ()35
طالب التسجيل  :مؤسسة الضوء األخضر للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان  :الساملية – قطعة  – 144مبىن  – 9مكتب  11ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :شركة أجرة األنوار العاملية اجلوال» ابللغة العربية مع الرسم
بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 163359 :
اتريخ اإليداع  2015 / 2 / 4 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)39
مجيع خدمات الفئة (. )39
طالب التسجيل  :شركة أجرة األنوار العاملية اجلوال .
العنوان  :الشرق – قطعة  – 3مبىن  – 9مكتب  13الدور األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :الفطرية اجلاهزة واملعجنات ابللغة العربية مع الرسم بشكل
مميز واأللوان.
رقم اإليداع 163510 :
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اتريخ اإليداع  2015 / 2 / 5 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة مفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)30
مجيع منتجات الفئة (. )30
طالب التسجيل  :الفطرية اجلاهزة للحلوايت واملعجنات .
العنوان  :الفروانية – قطعة  – 4مبىن  – 616احملل الوحيد أرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :مطعم قنجه ومالس» ابللغة العربية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 163514 :
اتريخ اإليداع  2015 / 2 / 5 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة مفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()43
مجيع خدمات الفئة ()43
طالب التسجيل  :مطعم غنجه ومالس .
العنوان  :العارضية احلرفية – قطعة  – 3مبىن  – 12السرداب
ابلكامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم رجل حيمل سلم وحقيبة بشكل مميز مع األلوان.
رقم اإليداع 163564 :
اتريخ اإليداع  2015 / 2 / 5 :م
الشروط - :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة مفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()37
* مجيع خدمات الفئة (. )37
طالب التسجيل  :شركة افكا اتش يف اي سي ملقاوالت التكييف
والتربيد .
العنوان :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »MH « :ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 163642 :
اتريخ اإليداع  2015 / 2 / 8 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة مفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)20
مجيع منتجات الفئة (. )20
طالب التسجيل  :شركة البيت املتقن للمقاوالت الديكور .
العنوان :حويل – قطعة  - 146مبىن  – 12مكتب  10السرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  Tri Dent :ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 163734 :
اتريخ اإليداع  2015 / 2 / 9 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة مفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()10

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
مجيع منتجات الفئة (. )10
طالب التسجيل  :شركة مايو كلينك للخدمات الطبية .
العنوان  :منطقة األسواق – قطعة  – 8مبىن  – 8مكتب  2الدور
السابع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :حرف «ج» ابللغة العربية مع «»Anfal-designs
ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 164096 :
اتريخ اإليداع  2015 / 2 / 12 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة مفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()40
مجيع خدمات الفئة (. )40
طالب التسجيل  :انفال دعيج خليفة اجلري .
العنوان  :اخلالدية – قطعة  – 3شارع الفردوس – مبىن 14
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :شركة كيو تريد انرتانشيوانل للتجارة العامة واملقاوالت ابللغة
العربية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 164116 :
اتريخ اإليداع  2015 / 2 / 12 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة مفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35
مجيع خدمات الفئة (. )35
طالب التسجيل  :شركةكيو تريد انرتانشيوانل للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان  :الفروانية – قطعة  – 26مبىن  – 8مكتب  6الدور الثاين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا لعال مة D i C :مع D I M E N S I O N
INTERNATIONAL COMPANY
ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واألوان .
رقم اإليداع 164167 :
اتريخ اإليداع  2015 / 2 / 12 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة مفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()25
مجيع منتجات الفئة (. )25
طالب التسجيل  :شركة دايسنشن العاملية للتجارة العامة للمنسوجات
والكماليات .
العنوان  :حويل – قطعة  – 2مبىن  – 210178مكتب  B1الدور 5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :الوايل املميزة للتجارة العامة واملقاوالت  -ابللغة العربية مع
الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 164400 :
اتريخ اإليداع  2015 / 2 / 17 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35
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مجيع خدمات الفئة (. )35
طالب التسجيل  :شركة الوايل املميزة للتجارة العامة واملقاوالت .
العنوان  :جليب الشيوخ – قطعة  – 8+7مبىن 50أ
+50ب – مكتب  23الدور الثاين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :شركة فرانكو آراب لإلنتاج الفين» ابللغتني العربية واإلجنليزية
مع الرسم بشكل مميز واأللوان
رقم اإليداع 165120 :
اتريخ اإليداع  2015 / 3 / 3 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35
مجيع خدمات الفئة (. )35
طالب التسجيل  :شركة فرانكو آراب لإلنتاج الفين .
العنوان  :حويل – قطعة  - 23مبىن 1أ+2أ – مكتب  25الدور
اخلامس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  « :طيبة لإلنتاج الفين والدعاية واإلعالن» ابللغة العربية مع
الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 165123 :
اتريخ اإليداع  2015 / 3 / 3 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35
مجيع خدمات الفئة (. )35
طالب التسجيل  :شركة دار طيبة لإلنتاج الفين والدعاية واإلعالن .
العنوان  :حويل – قطعة  – 146مبىن  – 17مكتب  4الدور اخلامس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :شركة العرين لنقل البضائع  -ابللغة العربية مع الرسم بشكل
مميز واأللوان.
رقم اإليداع 165254 :
اتريخ اإليداع  2015 / 3 / 5 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)39
مجيع خدمات الفئة (. )39
طالب التسجيل  :شركة العرين لنقل البضائع .
العنوان  :جليب الشيوخ – قطعة  – 8مبىن 1ب – 27مكتب 27
األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  F. R. S :ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان .
رقم اإليداع 165473 :
اتريخ اإليداع  2015 / 3 / 10 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()25
مجيع منتجات الفئة (. )25

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
طالب التسجيل  :مركز الفرنسي للرايضة .
العنوان  :حويل – قطعة  – 26مبىن 2أ+2ب – +3حمل  29أرضي
وميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :سويت ستور» ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل
مميز واأللوان.
رقم اإليداع 166480 :
اتريخ اإليداع  2015 / 3 / 31 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()30
مجيع منتجات الفئة (. )30
طالب التسجيل  :سويت ستور للمواد الغذائية .
العنوان  :الشويخ الصناعية الثالثة – قطعة أ – مبىن – 160
حمل  5+4األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  KFH« :مع  »Brokerageابللغة اإلجنليزية مع الرسم
بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 166637 :
اتريخ اإليداع  2015 / 4 / 5 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)36
مجيع خدمات الفئة (. )36
طالب التسجيل  :شركة بيتك للوساطة املالية .
العنوان  :القبلة – قطعة  - 1مبىن  – 105الدور الثاين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »SHAMI EXPRESS« :ابللغة اإلجنليزية مع
الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 167449 :
اتريخ اإليداع  2015 / 4 / 21 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()43
* مجيع خدمات الفئة ()43
طالب التسجيل  :مطعم شامي اكسربس .
العنوان  :حويل – قطعة  – 2مبىن  – 16915حمل  35+30األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  MEC :مع MASYIA ENGINEERING
 .COابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 167709 :
اتريخ اإليداع  2015 / 4 / 28 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35
* مجيع خدمات الفئة (. )35
طالب التسجيل  :شركة املاسية اهلندسية للتجارة العامة واملقاوالت
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العنوان  :حويل – قطعة  – 40مبىن  – 20مكتب  12+11الدور
الثالث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :حرف « »Hابللغة اإلجنليزية مع «شركة هاماز التجارية»
ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 167757 :
اتريخ اإليداع  2015 / 4 / 29 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35
* مجيع خدمات الفئة (. )35
طالب التسجيل  :شركة هاماز التجارية .
العنوان  :الشرق – قطعة  - 6مبىن  – 45شقة  10دور 3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »Kollabria« :ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 168162 :
اتريخ اإليداع  2015 / 5 / 12 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)35
* مجيع خدمات الفئة (. )35
طالب التسجيل  :جمموعة أرابسك للتجارة العامة واملقاوالت .
العنوان  :الشرق – قطعة  - 5مبىن  – 38مكتب  8الدور الثالث.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :بسمه ابللغة العربية» مع «POP WESTERN
مع  »CHEESE POPCORNابللغة اإلجنليزية مع الرسم
بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 169135 :
اتريخ اإليداع  2015 / 6 / 7 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)30
مجيع منتجات الفئة (. )30
طالب التسجيل  :مؤسسة بسمة الكويت لالسترياد والتصدير ووكيل
ابلعمولة .
العنوان  :الري الصناعية – مبىن  – 1533ميزانني ابلكامل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  - MOBILIN :ابللغة اإلجنليزية مع «شركة موىب لن
للتجارة العامة» ابللغة العربية مع الرسم بشكل مميز واأللوان .رقم
اإليداع 169486 :
اتريخ اإليداع  2015 / 6 / 16 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)35
مجيع خدمات الفئة (. )35
طالب التسجيل  :شركة موىب لن للتجارة العامة .

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العنوان  :القبلة – قطعة  - 11مبىن  – 42مكتب  2ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :أحرف « »ATCابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 170388 :
اتريخ اإليداع  2015 / 7 / 14 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()10
مجيع منتجات الفئة (. )10
طالب التسجيل  :شركة التقدم التكنولوجي .
العنوان  :الساملية – قطعة  – 62مبىن 1أ – حمل  1األرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »Al-Bashaer « :ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل
مميز واأللوان.
رقم اإليداع 170529 :
اتريخ اإليداع  2015 / 7 / 21 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)35
* مجيع خدمات الفئة (. )35
طالب التسجيل  :شركة البشاير املشرتكة للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان  :الفروانية – قطعة  - 4مبىن  – 27مكتب  901السابع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :دار السالم للتأمني التكافلي» ابللغتني العربية واإلجنليزية مع
الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 170693 :
اتريخ اإليداع  2015 / 7 / 27 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()36
مجيع خدمات الفئة (. )36
طالب التسجيل  :شركة دار السالم للتأمني التكافلي
العنوان  :الشرق – قطعة  - 1مبىن  – 5الدور اخلامس – مكتب
ابلكامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :برشلونة تو ابللغة العربية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 170739 :
اتريخ اإليداع  2015 / 7 / 28 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)25
مجيع منتجات الفئة (. )25
طالب التسجيل  :برشلونة تو للمالبس اجلاهزة رجالية واألحذية
والكماليات .
فرع من  :شركة التني والزيتون للتجارة العامة واملقاوالت .
العنوان  :حويل – قطعة  – 79مبىن  – 2حمل  46السرداب
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العالمة  :رسم رجل مع هالل وجنمة بشكل مميز مع األلوان.
رقم اإليداع 170836 :
اتريخ اإليداع  2015 / 7 / 30 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)43
مجيع خدمات الفئة (. )43
طالب التسجيل  :شركة مطعم سفرة السلطان .
العنوان  :العارضية احلرفية – قطعة  – 1مبىن  – 94حمل 5+4+3
أرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كافترياي الضاحية  -ابللغة العربية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 170957 :
اتريخ اإليداع  2015 / 8 / 4 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()43
مجيع خدمات الفئة (. )43
طالب التسجيل  :مطعم الضاحية .
العنوان  :حويل – قطعة  – 201مبىن  – 19حمل الوحيد األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  J BLASHES :ابللغة االجنليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 171091 :
اتريخ اإليداع  2015 / 8 / 9 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()3
مجيع منتجات الفئة (. )3
طالب التسجيل  :مركز ساكورا للعطور ومواد وأدوات التجميل.
العنوان  :العقيلة – قطعة  – 5مبىن  – 90حمل ( )138+22الدور
األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :أحرف  - NCابللغة اإلجنليزية مع «نيل كونسبت»
« صالون لتجميل السيدات» ابللغة العربية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 171203 :
اتريخ اإليداع  2015 / 8 / 12 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)44
مجيع خدمات الفئة (. )44
طالب التسجيل  :صالون نيل كونسبت لتجميل السيدات .
العنوان  :بنيد القار – قطعة  - 1مبىن 00أ – 189شقة 1
 -الدور 1

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العالمة  :حرف  Bمع  Brisk plotابللغة اإلجنليزية مع الرسم
بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 171214 :
اتريخ اإليداع  2015 / 8 / 12 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()42
مجيع خدمات الفئة (. )42
طالب التسجيل  :شركة بريسك بلوت لتصميم وإدارة مواقع اإلنرتنت
العنوان  :حويل – قطعة  – 3مبىن  – 18528مكتب  4الدور 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :الوزان» مع «فول مدمس حبة عريضة» ابللغة العربية مع
الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 171331 :
اتريخ اإليداع  2015 / 8 / 16 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()29
مجيع منتجات الفئة (. )29
طالب التسجيل  :شركة أوالد جاسم الوزان للتجارة العامة.
العنوان :الشويخ الصناعية الثالثة – قطعة  – 1مبىن  7إىل  – 11حمل
 1أرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :أحرف « »B.I.G KUWAITمع «مصنع بوبيان
اخلليج للغاز» ابللغتني العربية واالجنليزبية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 171367 :
اتريخ اإليداع  2015 / 8 / 17 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()42
مجيع خدمات الفئة (. )42
طالب التسجيل  :مصنع بوبيان اخلليج لتعبئة وتغليف غاز األكسجني
العنوان :الري – قطعة  - 1قسيمة –108+107+104+103
حمل  15األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :مؤسسة عامل اإلبداع للمقاوالت العامة» ابللغتني العربية
واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 171577 :
اتريخ اإليداع  2015 / 8 / 24 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35
مجيع خدمات الفئة (. )35
طالب التسجيل  :مؤسسة عامل اإلبداع للمقاوالت العامة .
العنوان  :القبلة – قطعة  – 8مبىن 2ب – 10000حمل  44الدور
األول
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العالمة« :ابكولود تشكن ابربيكيو هاوس» ابللغتني العربية واإلجنليزية
مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 171845 :
اتريخ اإليداع  2015 / 9 / 1 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()43
مجيع خدمات الفئة (. )43
طالب التسجيل  :ابكلود تشكن اند ابربيكيو هاوس .
العنوان  :الفحيحيل – قطعة  - 76قسيمة  – 2حمل 10+9+8+7
ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :اإلميان» ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 171955 :
اتريخ اإليداع  2015 / 9 / 6 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)30
مجيع منتجات الفئة (. )30
طالب التسجيل  :شركة بالد املشرق للتجارة العامة واملقاوالت .
العنوان  :خيطان القدمية – قطعة  – 29مبىن  – 15مكتب 10
ميزانني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :السنبوك» ابللغة العربية مزخرفة بشكل مميز مع «شركة
السنبوك املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت» ابللغتني العربية واإلجنليزية
مع الرسم بشكل مميز واأللوان .
رقم اإليداع 171987 :
اتريخ اإليداع  2015 / 9 / 6 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)35
مجيع خدمات الفئة (. )35
طالب التسجيل  :شركة السنبوك املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان  :حويل – قطعة  - 8مبىن  – 1مكتب  128الدور السابع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »Garden Design« :ابللغة اإلجنليزية مع الرسم
بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 171988 :
اتريخ اإليداع  2015 / 9 / 6 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)44
مجيع خدمات الفئة (. )44
طالب التسجيل  :شركة السنبوك املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان  :حويل – قطعة  - 8مبىن  – 1مكتب  127الدور . 7

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العالمة  Khidma. Com :ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل
مميز واأللوان.
رقم اإليداع 172324 :
اتريخ اإليداع  2015 / 9 / 15 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()42
مجيع خدمات الفئة (. )42
طالب التسجيل  :شركة بريسك بلوت لتصميم وإدارة مواقع اإلنرتنت
العنوان  :املرقاب – قطعة  – 1مبىن 6أ+6ب – مكتب  4الدور 24
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :حرف  Kابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 172325 :
اتريخ اإليداع  2015 / 9 / 15 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()42
مجيع خدمات الفئة (. )42
طالب التسجيل  :شركة بريسك بلوت لتصميم وإدارة مواقع اإلنرتنت
العنوان  :املرقاب – قطعة  – 1مبىن 6أ+6ب – مكتب  4الدور 24
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »BURGER HOUSE« :ابللغة اإلجنليزية مع
الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 172384 :
اتريخ اإليداع  2015 / 9 / 20 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)43
مجيع خدمات الفئة (. )43
طالب التسجيل  :مطعم بريجار هاوس .
فرع من  :شركة قود ستف إلدارة املطاعم .
العنوان  :الشرق – قطعة  – 7مبىن  – 38حمل  5+4+3األرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  GOOD STUFF :ابللغة اإلجنليزية مع «شركة قود
ستف إلدارة املطاعم ذ.م.م» ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم
بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 172385 :
اتريخ اإليداع  2015 / 9 / 20 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)43
مجيع خدمات الفئة (. )43
طالب التسجيل  :شركة قود ستف إلدارة املطاعم .
العنوان  :القبلة – قطعة  - 6مبىن  – 10مكتب  5األول

286

األحد  10رجب  1437هـ  2016 / 4 / 17 -م
العالمة  »BURGER HOUSE« :ابللغة اإلجنليزية مع
الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 172386 :
اتريخ اإليداع  2015 / 9 / 20 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)43
مجيع خدمات الفئة (. )43
طالب التسجيل  :مطعم بريجار هاوس .
فرع من  :شركة قود ستف إلدارة املطاعم .
العنوان  :الشرق – قطعة  – 7مبىن  – 28حمل  5+4+3األرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  - CAFFEINE :ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل
مميز واأللوان.
رقم اإليداع 172533 :
اتريخ اإليداع  2015 / 9 / 21 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()43
مجيع خدمات الفئة (. )43
طالب التسجيل  :شركة مطعم كافني .
العنوان  :القبلة – قطعة  – 8مبىن  – 36حمل 15+12+11
األرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ENTREPRENEURSHIP
العالمة:
COMPASS AMBITIOUS PATH IN LIFE
ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واألوان .
رقم اإليداع 172604 :
اتريخ اإليداع  2015 / 9 / 22 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()36
مجيع خدمات الفئة (. )36
طالب التسجيل  :شركة انرتيبينيور شيب كومباس لالستشارات اإلدارية
واملالية .
العنوان  :القبلة – قطعة  – 8مبىن  – 20مكتب  5الدور . 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :فيدا» ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 172606 :
اتريخ اإليداع  2015 / 9 / 22 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()32
مجيع منتجات الفئة (. )32
طالب التسجيل  :شركة جمموعة الوكاالت العصرية للتجارة العامة
واملقاوالت .

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العنوان  :الساملية – قطعة  - 144مبىن  – 9مكتب  8الدور الرابع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :أحرف « »MHابللغة اإلجنليزية مع «االبتكارية» ابللغتني
العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 172787 :
اتريخ اإليداع  2015 / 10 / 4 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35
مجيع خدمات الفئة (. )35
طالب التسجيل  :شركة أم اتش االبتكارية التجارية .
العنوان  :القبلة – قطعة  - 7مبىن  – 16مكتب  12دور  1س
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  acoulite :مع environmental solutions
ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 172788 :
اتريخ اإليداع  2015 / 10 / 4 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()9
مجيع منتجات الفئة (. )9
طالب التسجيل  :شركة اكيواليت الكويت للمقاوالت الكهرابئية .
العنوان  :حويل – قطعة  – 60مبىن  – 9707مكتب  7الدور 1س
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :مجعية الدعية التعاونية» ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم
بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 172799 :
اتريخ اإليداع  2015 / 10 / 4 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35
مجيع خدمات الفئة (. )35
طالب التسجيل  :مجعية الدعية التعاونية .
العنوان  :ص.ب – 15001 :الصفاة /ر.ب354510- :الكويت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :حرف « »kمع « »Khaled.coابللغة اإلجنليزية مع
«شركة خالد لتنمية املوارد البشرية» ابللغة العربية مع الرسم بشكل
مميز واأللوان.
رقم اإليداع 172800 :
اتريخ اإليداع  2015 / 10 / 4 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()41
مجيع خدمات الفئة (. )41
طالب التسجيل  :شركة خالد لتنمية املوارد البشرية.
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العنوان  :الفحيحيل – قطعة  - 66مبىن 3+1أ – +4مكتب  219الدور الثاين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :أحرف  F Dمع FLORAL DELIVERY
ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 172805 :
اتريخ اإليداع  2015 / 10 / 4 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()39
مجيع خدمات الفئة (. )39
طالب التسجيل  :شركة فلورال ديلفري لتوصيل الطلبات االستهالكية
.العنوان  :خيطان القدمية – قطعة  – 7مبىن  – 38مكتب  6الدور 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  THE MONROE glam :ابللغة اإلجنليزية مع
الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 172842 :
اتريخ اإليداع  2015 / 10 / 6 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()44
مجيع خدمات الفئة (. )44
طالب التسجيل  :صالون ذا مونرو جالم للسيدات .
العنوان  :بنيد القار – قطعة  – 1مبىن  – 189شقة  2األول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  e-Home :مع  AUTOMATIONابللغة
اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 172882 :
اتريخ اإليداع  2015 / 10 / 7 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()9
مجيع منتجات الفئة (. )9
طالب التسجيل  :شركة اي هوم أتوميشن .
العنوان  :حويل – قطعة  – 92مبىن  – 2مكتب  12السرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم طاووس بشكل مميز مع األلوان.
رقم اإليداع 173032 :
اتريخ اإليداع  2015 / 10 / 11 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35
مجيع خدمات الفئة (. )35
طالب التسجيل  :سوق سويت ابفوين املركزي .
فرع من  :شركة سييت انرتانشيوانل العربية للتجارة العامة .
العنوان  :الشويخ الصناعية ( – )3قطعة أ – مبىن  – 84حمل 10
األرضي

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العالمة  UB Group :ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 173097 :
اتريخ اإليداع  2015 / 10 / 12 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35
مجيع خدمات الفئة (. )35
طالب التسجيل  :شركة يوانيتد بزنس جروب للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :القبلة – قطعة  – 9مبىن  – 2مكتب  2الدور الرابع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  UB Group :مع  cloudابللغة اإلجنليزية مع الرسم
بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 173098 :
اتريخ اإليداع  2015 / 10 / 12 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35
مجيع خدمات الفئة (. )35
طالب التسجيل  :شركة يوانيتد بزنس جروب للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان  :القبلة – قطعة  – 9مبىن  – 2مكتب  2الدور الرابع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :حرف  Mمع  - Museum Chocolateابللغة
اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 173495 :
اتريخ اإليداع  2015 / 10 / 22 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)30
مجيع منتجات الفئة (. )30
طالب التسجيل  :شوكوال ميوزمي للحلوايت واملعجنات .
العنوان  :العقيلة – قطعة  – 5مبىن  – 91حمل ()115+114+26+25
الدور األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  - Le Gourmet Chocolater :ابللغة اإلجنليزية
مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 173496 :
اتريخ اإليداع  2015 / 10 / 22 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)43
مجيع خدمات الفئة (. )43
طالب التسجيل  :شركة سويس لو قوميه للتجهيزات الغذائية .
العنوان :العارضية  – 6قطعة  – 2مبىن  – 77سرداب+أرضي+سندرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :كيفان» ابللغة العربية مزخرفة بشكل مميز مع «مجعية كيفان
التعاونية» ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان .
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األحد  10رجب  1437هـ  2016 / 4 / 17 -م
رقم اإليداع 173800 :
اتريخ اإليداع  2015 / 10 / 28 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)35
مجيع خدمات الفئة (. )35
طالب التسجيل  :مجعية كيفان التعاونية .
العنوان  :كيفان – قطعة  – 2شارع سوق الضاحية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :انشيوانل ويلدنج ألدوات النجارة والبناء واحلدادة» ابللغتني
العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان .
رقم اإليداع 173928 :
اتريخ اإليداع  2015 / 11 / 1 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)37
مجيع خدمات الفئة (. )37
طالب التسجيل  :انشيوانل ويلدنج لألدوات النجارة والبناء واحلدادة
فرع من  :شركة جولدن ارو للتجارة العامة واملقاوالت .
العنوان  :الشويخ الصناعية – قطعة أ  -مبىن  – 106+105حمل
 10األرضي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :العبار» مع «شركة العبار العاملية للتجارة العامة واملقاوالت»
ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 173941 :
اتريخ اإليداع  2015 / 11 / 1 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)35
مجيع خدمات الفئة (. )35
طالب التسجيل  :شركة العبار العاملية للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان  :الفحيحيل – قطعة  – 66مبىن  – 59مكتب  39الدور
اخلامس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :شركة شانديز املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت» ابللغتني
العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 173951 :
اتريخ اإليداع  2015 / 11 / 1 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35
مجيع خدمات الفئة (. )35
طالب التسجيل  :شركة شانديز املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان  :القبلة – قطعة  - 9مبىن 7أ – مكتب  7+6الدور 18
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :أرزاق  -ابللغة العربية مع  -شركة أرزاق العقارية ابللغتني
العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
رقم اإليداع 173993 :
اتريخ اإليداع  2015 / 11 / 2 :م
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()36
مجيع خدمات الفئة (. )36
طالب التسجيل  :شركة أرزاق العقارية .
العنوان  :املنقف – قطعة  – 61مبىن  – 80املكتب األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :أرزاق  -ابللغة العربية مع  -مشاريع ابللغتني العربية
واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 173994 :
اتريخ اإليداع  2015 / 11 / 2 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()37
مجيع خدمات الفئة (. )37
طالب التسجيل  :شركة مشاريع أرزاق للتجارة العامة واملقاوالت .
العنوان  :القبلة – قطعة  – 8مبىن  – 8مكتب  160ميزانني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :أسراري» ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان .
رقم اإليداع 174198 :
اتريخ اإليداع  2015 / 11 / 10 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)35
مجيع خدمات الفئة (. )35
طالب التسجيل  :شركة جمموعة العبديل املشرتكة للتجارة العامة
واملقاوالت .
العنوان  :جليب الشيوخ – قطعة  - 8+7مبىن  – 43مكتب 21
الدور الثاين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :شركة مقهى السعادة بلس» ابللغة العربية مع الرسم بشكل
مميز واأللوان
رقم اإليداع 174208 :
اتريخ اإليداع  2015 / 11 / 10 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)43
مجيع خدمات الفئة (. )43
طالب التسجيل  :شركة مقهى السعادة بلس .
العنوان  :اجلهراء الصناعية – قطعة  – 1مبىن  – 17حمل
 14+13+12األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :زوارة  -ابللغة العربية مع الرسم بشكل مميز واأللوان .رقم
اإليداع 174239 :
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اتريخ اإليداع  2015 / 11 / 11 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)16
مجيع منتجات الفئة (. )16
طالب التسجيل  :مؤسسة أسرار الطيب للمنتجات البالستيكية
والورقية .
العنوان  :القبلة – قطعة  – 6مبىن  – 15حمل  9السرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :العبار» مع «شركة العبار الدولية للمعدات واآلليات اخلفيفة
والثقيلة ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 174453 :
اتريخ اإليداع  2015 / 11 / 15 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)7
مجيع منتجات الفئة (. )7
طالب التسجيل  :شركة العبار الدولية للمعدات واآلليات اخلفيفة
والثقيلة .
العنوان  :الفحيحيل – قطعة  – 66مبىن  – 59مكتب  39الدور
اخلامس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :العبار» مع «شركة العبار اخلليجية لنقل البضائع» ابللغتني
العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 174454 :
اتريخ اإليداع  2015 / 11 / 15 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)39
مجيع خدمات الفئة (. )39
طالب التسجيل  :شركة العبار اخلليجية لنقل البضائع .
العنوان  :الفحيحيل – قطعة  – 66مبىن  – 59مكتب  39الدور
اخلامس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  JORY :ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واألوان رقم
اإليداع 174455 :
اتريخ اإليداع  2015 / 11 / 15 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()16
مجيع منتجات الفئة (. )16
طالب التسجيل  :شركة أفاق الدويل للقرطاسية واألدوات املكتبية .
العنوان  :القبلة – قطعة  – 9مبىن  – 800446حمل  13الدور
األرضي  +سندرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  Fuchsia :ابللغة اإلجنليزية بشكل مميز مع األلوان .رقم
اإليداع 174518 :

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
اتريخ اإليداع  2015 / 11 / 16 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)18
مجيع منتجات الفئة (. )18
طالب التسجيل  :فوشيا للهدااي والكماليات .
فرع من :شركة جولدن جيت انرتانشيوانل للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان  :الري الصناعية – مبىن  – 1862حمل  214Gاألرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :فوشيا» ابللغة العربية بشكل مميز مع األلوان
رقم اإليداع 174519 :
اتريخ اإليداع  2015 / 11 / 16 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع ومنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)18
مجيع منتجات الفئة (. )18
طالب التسجيل  :فوشيا للهدااي والكماليات .
فرع من  :شركة جولدن جيت انرتانشيوانل للتجارة العامة واملقاوالت .
العنوان  :الري الصناعية – مبىن  – 1862حمل  214Gاألرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :قرطبة» مع «مجعية قرطبة التعاونية» ابللغتني العربية
واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 174534 :
اتريخ اإليداع  2015 / 11 / 17 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35
مجيع خدمات الفئة (. )35
طالب التسجيل  :مجعية قرطبة التعاونية .
العنوان  :قرطبة – قطعة  - 5شارع أبو أيوب األنصاري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :أحرف - CiG -ابللغة اإلجنليزية مع «جمموعة كرييتف
العاملية» ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 174646 :
اتريخ اإليداع  2015 / 11 / 18 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)35
مجيع خدمات الفئة (. )35
طالب التسجيل  :شركة جمموعة كرييتف العاملية للتجارة العامة .
العنوان  :الساملية – قطعة  - 20+21مبىن  – 32مكتب  26األول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :رينا» ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 174647 :
اتريخ اإليداع  2015 / 11 / 18 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()32
مجيع منتجات الفئة (. )32
طالب التسجيل  :مؤسسة فايب لالسترياد والتصدير ووكيل ابلعمولة .
العنوان  :الساملية – قطعة  - 144مبىن  – 9مكتب  8الدور الرابع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »SKYTEAM« :ابللغة اإلجنليزية مع «السعودية»
ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 174746 :
اتريخ اإليداع  2015 / 11 / 22 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()39
مجيع خدمات الفئة (. )39
طالب التسجيل  :اخلطوط اجلوية العربية السعودية.
العنوان  :الشرق – شارع أمحد اجلابر – أرضي والدور األول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  VOYTRA TRAVEL :ابللغة اإلجنليزية مع
الرسم بشكل مميز واأللوان .
رقم اإليداع 174867 :
اتريخ اإليداع  2015 / 11 / 26 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()39
مجيع خدمات الفئة (. )39
طالب التسجيل  :شركة فويرتا للسياحة والسفر .
العنوان  :الشرق – قطعة  – 7مبىن  – 24حمل  2الدور التاسع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :خمترب كي دي كاو» ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم
بشكل مميز واأللوان .
رقم اإليداع 174974 :
اتريخ اإليداع  2015 / 11 / 30 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)42
مجيع خدمات الفئة (. )42
طالب التسجيل  :الشركة الكويتية لأللبان .
العنوان  :الصليبية الزراعية  -مبىن  – 69/68الدور األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  FRENO :ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 176507 :
اتريخ اإليداع  2016 / 1 / 4 :م
الشروط  -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)4
مجيع منتجات الفئة (. )4
طالب التسجيل  :شركة برتوميتش العاملية لقطع غيار وزيوت السيارات

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العنوان  :تكملة الشويخ – قطعة د  -مبىن  – 52حمل  8_6األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  - X-TREME :ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 176509 :
اتريخ اإليداع  2016 / 1 / 4 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)4
مجيع منتجات الفئة (. )4
طالب التسجيل  :شركة برتوميتش العاملية لقطع غيار وزيوت السيارات
العنوان  :تكملة الشويخ – قطعة د  -مبىن  – 52حمل  8_6األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  - TOP FLEET :ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل
مميز واأللوان.
رقم اإليداع 176510 :
اتريخ اإليداع  2016 / 1 / 4 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)4
مجيع منتجات الفئة (. )4
طالب التسجيل  :شركة برتوميتش العاملية لقطع غيار وزيوت السيارات
العنوان  :تكملة الشويخ – قطعة د  -مبىن  – 52حمل  8_6األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  - LAVA :ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 176511 :
اتريخ اإليداع  2016 / 1 / 4 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)4
مجيع منتجات الفئة (. )4
طالب التسجيل  :شركة برتوميتش العاملية لقطع غيار وزيوت السيارات
العنوان  :تكملة الشويخ – قطعة د  -مبىن  – 52حمل  8_6األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة »RHINO « :ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 176512 :
اتريخ اإليداع  2016 / 1 / 4 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة (.)4
مجيع منتجات الفئة (. )4
طالب التسجيل  :شركة برتوميتش العاملية لقطع غيار وزيوت السيارات
العنوان  :تكملة الشويخ – قطعة د  -مبىن  – 52حمل  8_6األرضي
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العالمة  Ilace Never Tie Again :ابللغة اإلجنليزية مع
الرسم بشكل مميز واأللوان .
رقم اإليداع 176542 :
اتريخ اإليداع  2016 / 1 / 7 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ( )25
مجيع منتجات الفئة ( . ) 25
طالب التسجيل  :شركة بنيان العاملية لالسترياد والتصدير ووكيل
ابلعمولة
العنوان  :القبلة – قطعة  – 6مبىن  – 21مكتب  19الدور 2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :أحرف - MHA -ابللغة اإلجنليزية مع «شركة مشعل
حسني أمري للتجارة العامة ذ.م.م» ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم
بشكل مميز.
رقم اإليداع 177381 :
اتريخ اإليداع  2016 / 2 / 9 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35
مجيع خدمات الفئة (. )35
طالب التسجيل  :شركة مشعل حسني أمري للتجارة العامة .
العنوان  :الساملية – قطعة  - 71مبىن  – 13مكتب  6الدور الثاين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :الهور» مع «شركة الهور للتجارة العامة واملقاوالت»
ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 158534 :
اتريخ اإليداع  2014 / 10 / 30 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()35
مجيع خدمات الفئة ()35
طالب التسجيل  :شركة الهور للتجارة العامة واملقاوالت .
العنوان  :حويل – قطعة  - 112مبىن  – 1مكتب  18ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »Burqer & Karak« :ابللغة اإلجنليزية مع الرسم
بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 158878 :
اتريخ اإليداع  2014 / 11 / 5 :م
الشروط -:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ()43
مجيع خدمات الفئة ()43
طالب التسجيل  :مطعم برجر اند كرك .
العنوان  :العقيلة – قطعة  - 5مبىن  – 5حمل  3الثالث

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العالمة  :مكتوب ابللغتني العربية واإلجنليزية عطورات العبد احملسن
AL ABDULMUHSIN PERFUMES
وشكل مزخرف على اجلانبني وابلوسط مكتوب كلمه العبداحملسن على
شكل زجاجه عطر ابللون الذهيب والفضي
رقم االيداع 150787 :
التاريخ 2014/05/01 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 3 :
وكيل التسجيل  :شركه عطورات العبداحملسن
هاتف :
طالب التسجيل  :شركه عطورات العبد احملسن /خالد ابراهيم العبد
احملسن وشركائه  /ذات مسئوليه حمدودة
العنوان  :املرقاب  -القطعة التاسعة -بلوك  3-جممع شركه البيت
العتيق -الدور األول  -رقم ،8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :شكل مزخرف ابلذهيب على شكل دائرة
رقم االيداع 150788 :
التاريخ 2014/05/01 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 3 :
وكيل التسجيل  :شركه عطورات العبد احملسن
هاتف :
طالب التسجيل  :شركه عطورات العبد احملسن /خالد ابراهيم العبد
احملسن وشركائه  /ذات مسئوليه حمدودة
العنوان  :املرقاب  -القطعة التاسعة -بلوك  3-جممع شركه البيت
العتيق -الدور األول  -رقم ، 8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عباره عن شكل مثلث به صوره عقار أعاله كرين رفع حتته
اسم الشركة ابللغتني العربية واإلجنليزية مع االحتفاظ ابأللوان
رقم االيداع 151091 :
التاريخ 2014/05/08 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 37 :
وكيل التسجيل :
هاتف :
طالب التسجيل  :افاق االجناز للمقاوالت العامة للمباين /صاحل نزال
حجب العنزي
العنوان  :اجلهراء الصناعية  /ق نقل عام /م  /19م  22أرضي،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن شكل دائرة مكتوب بداخلها اسم الشركة وحرفني
من اللغة اإلجنليزية كي اي
رقم االيداع 157095 :
التاريخ 2014/09/18 :
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الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل :
هاتف :
طالب التسجيل  :شركة قباء العامرة للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان  :جليب الشيوخ قطعة  +8 7مبىن  32أ ب جممع فواد
الرفاعي مكتب  1الدور األول ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :هي عبارة عن شكل دائري وبداخله رسم منزل وحتته كلمة
هوم ميداي ابللغة اإلجنليزية
رقم االيداع 157096 :
التاريخ 2014/09/18 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل :
هاتف :
طالب التسجيل  :هوم ميداي للدعاية واإلعالن
العنوان  :الفحيحيل قطعة  6مبىن  3+1مكتب  622الدور،6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة كلمة االرجان ابللغتني العربية واإلجنليزية مع رسم شعار
بشكل مميز
رقم االيداع 158967 :
التاريخ 2014/11/06 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 36 :
وكيل التسجيل :
هاتف :
طالب التسجيل  :شركة االرجان إلدارة املشاريع العقارية
العنوان  :حويل  -ق  - 216شارع ابن خلدون  -مبىن - 15
السرداب مكتب , 14
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة كلمة االرجان ابللغتني العربية واإلجنليزية مع رسم شعار
بشكل مميز
رقم االيداع 158968 :
التاريخ 2014/11/06 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 36 :
وكيل التسجيل :
هاتف :
طالب التسجيل  :شركة االرجان اخلليجية للخدمات العقارية
العنوان  :حويل  -ق  - 146شارع ابن خلدون  -مبىن  - 17الدور
اخلامس مكتب ، 8

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العالمة  :كتابة كلمة االرجان ابللغتني العربية واللغة االجنليزية مع رسم
شعار الشجرة بشكل مميز
رقم االيداع 158969 :
التاريخ 2014/11/06 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 36 :
وكيل التسجيل :
هاتف :
طالب التسجيل  :شركة االرجان العاملية العقارية
العنوان  :املنطقة التجارية الثانية  -م  - 3ق  - 2الدور االول -
مكتب ، 35
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عباره عن شكل نبات داخل شكل هاليل يتوسطه فرع نبايت
رقم االيداع 160441 :
التاريخ 2014/12/04 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 31 :
وكيل التسجيل  :جابر عقيل جدعان املطريي
هاتف :
طالب التسجيل  :شركه الروايب العاملية للمقاوالت الزراعية /جابر
عقيل جدعان املطريي
العنوان  :الفروانية  -ق م إداري -ت مبىن  12مكتب  10ميزانني
ملك سعد عربيد جلوي العربيد,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن مستطيل ابللون األزرق الفاتح بداخله مثلث كبري
ابللون األبيض مكتوب بداخله حريف (  ) m-kابللون األمحر
رقم االيداع 171515 :
التاريخ 2015/08/22 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل :
هاتف :
طالب التسجيل  :شركة موانكو العاملية للتجارة العامة و املقاوالت -
حممد زايد العجمي
العنوان  :املنقف  -قطعة  - 4مبىن  - 40ش  - 25 :حمل - 3
الدور األرضي ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن كلمة IS - Intelligent Services
ابللون الربتقايل و األخضر و أعالها ثالث ورقات شجر أبلوان الربتقايل
و األخضر
رقم االيداع 174653 :
التاريخ 2015/11/18 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 9 :
وكيل التسجيل :
هاتف :
طالب التسجيل  :شركة اخلدمات الذكية لالتصاالت اإللكرتونية
العنوان  :القبلة  -قطعة  - 1مبىن  - 1جممع  :الغنيم  -مكتب
 - 5الدور الثاين ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن حروف  ISECو هي اختصار لشركة ايزك
لتصميم و جتهيز األنظمة الذكية ابللون األزرق و أسفلها موجود خط
مميز ابللون األمحر
رقم االيداع 174654 :
التاريخ 2015/11/18 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 9 :
وكيل التسجيل :
هاتف :
طالب التسجيل  :ايزك لتصميم و جتهيز األنظمة الذكية فرع من شركة
اخلدمات الذكية لالتصاالت االلكرتونية
العنوان  :القبلة  -قطعة  - 1مبىن  - 1جممع  :الغنيم  -مكتب
 - 6الدور األول ,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :صورة تفاحة بعدة ألوان مع أوراق خضر أبلوان مميزة
رقم االيداع 174833 :
التاريخ 2015/11/24 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 32 :
وكيل التسجيل :
هاتف :
طالب التسجيل  :شركة اتغ جوس للمرطبات وااليس كرمي والبوظة
العنوان  :الفروانية  -ق - 5مبىن  - 154حمل وحيد أرضي،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن شكل درع ابللون البنفسجي مكتوب وسطه حرف
 sجموف أبيض أبسهم و أعلى الدرع كلمة  sahalatابإلجنليزية و
أسفل الدرع خارجه كلمة delivery solutions
رقم االيداع 175277 :
التاريخ 2015/12/07 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 39 :
وكيل التسجيل :
هاتف :
طالب التسجيل  :سهاالت لتوصيل الطلبات االستهالكية
العنوان  :حويل  -قطعه  - 183مبىن  5-مكتب  20-الدور
الثامن ,

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العالمة  :شكل دائرة وبداخلها يف األعلى شركه الفوز ستار ويف األسفل
للتجارة العامة واملقاوالت وبداخل الدائرة أخرى صغريه وبداخلها
حرف فاء وحرف  Fابللغة اإلجنليزية ومن جهة اليمني جنمه ومن جهة
اليسار جنمه
رقم االيداع 175884 :
التاريخ 2015/12/21 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل :
هاتف :
طالب التسجيل  :شركه الفوز ستار للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان  :املنقف -قطعه 54-مبىن 24-مكتب 3ميزانني ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :شكل دائرة وبداخلها يف األعلى شركه الفوز ستار ويف
االسفل للتجارة العامة واملقاوالت وبداخل الدائرة دائرة أخرى صغريه
وبداخلها حرف الفاء وحرف  Fابللغة اإلجنليزية ومن جهة اليمني جنمه
ومن اليسار جنمه
رقم االيداع 175988 :
التاريخ 2015/12/22 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 31 :
وكيل التسجيل :
هاتف :
طالب التسجيل  :الفوز ستار للخضار والفواكه
العنوان  :الصليبية -بسطه 29/B1/G/03
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة اسم املؤسسة ابللغتني العربية واإلجنليزية مع رسم شعله
داخل نصف دائرة .
رقم االيداع 176228 :
التاريخ 2015/12/28 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل :
هاتف :
طالب التسجيل  :مؤسسة مسار اخلري لالسترياد والتصدير ووكيل
ابلعمولة
العنوان :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة اسم الشركة ابللغة العربية مع االحتفاظ ابلشكل
واأللوان
رقم االيداع 176334 :
التاريخ 2015/12/30 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل :
هاتف :
طالب التسجيل  :شركة املتوكل للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة اسم الشركة ابللغة العربية مع رسم مميز .
رقم االيداع 176335 :
التاريخ 2015/12/30 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل :
هاتف :
طالب التسجيل  :شركة املنذر للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة بقال ابللغة العربية و BAQALابللغة اإلجنليزية
ابللون األصفر واألسود
رقم االيداع 176988 :
التاريخ 2016/01/27 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل :
هاتف :
طالب التسجيل  :اون كوست كاش اند كري سوق مركزي
العنوان  :الصليبية  /أمالك الدولة شركة الوافر الدور األرضي حمل رقم
،G/S1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن شكل دائري مميز حيتوي على اسم الشركة ابللغتني
العربية واإلجنليزية وابملنتصف شكل هندسي مميز حيتوي على ثالثة
أحرف ابللغة اإلجنليزية ( )R G Tشركة ار جي يت ملقاوالت تنظيف
املباين والطرق R.G.T. FOR CONTRACTING
OF CLEANING THE BUILDINGS AND
ROADS
رقم االيداع 177175 :
التاريخ 2016/02/02 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 37 :
وكيل التسجيل :
هاتف :
طالب التسجيل  :شركة ار جي يت ملقاوالت تنظيف املباين والطرق
العنوان  :الفحيحيل  /القطعة  /82املبىن  /22مكتب  10الدور
الثالث،

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
العالمة  :رسم صورة للبنت مع كتابة أمورة ابللغة العربية بشكل مميز
مع االحتفاظ ابلشكل واأللوان
رقم االيداع 177377 :
التاريخ 2016/02/09 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 29 :
وكيل التسجيل :
طالب التسجيل  :شركة توزيع املعلبات احملفوظة
العنوان  :الشويخ الصناعية  -قطعة (أ)  -حمل (من 164إىل )167
،13002 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم صورة لبنت مع كتابة كلمة أمورة ابللغة اإلجنليزية
رقم االيداع 177378 :
التاريخ 2016/02/09 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 29 :
وكيل التسجيل :
هاتف :
طالب التسجيل  :شركة توزيع املعلبات احملفوظة
العنوان  :الشويخ الصناعية  -قطعة ( - )1حمل (164إىل،)167
،13002
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :حرف األلف ابللغة اإلجنليزية حماط بدائرة بشكل مسننات
وشبكه وبعدها دائرة مكتوب عليها اسم الشركة ابللغة العربية
رقم االيداع 178229 :
التاريخ 2016/03/13 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل :
طالب التسجيل  :شركه العزايز األهلية للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان  :جليب الشيوخ  -ق - 8+7جممع ورثه إبراهيم فوزان
القريشي  -م  39ا ب  -مكتب  109سرداب،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ; العالمة عبارة عن االسم التجاري ابللغة االجنليزية orbit
ابللون االزرق ومن جهه اليسار شكل مميز ابللون االخضر ومن االسفل
ابللون الربتقايل
رقم االيداع 171081:
التاريخ 2015/8/9:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 37:
وكيل التسجيل
هاتف 97221691 :
طالب التسجيل  :مؤسسة اوربت للتكيف والتربيد ومقاوالت
– قطعة  –- 4مبىن  2002-شارع 129 -
العنوان :حوىل
حمل  11+10 :ارضي
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العالمة ; عبارة عن شكل بيضاوي وبداخلها سيارة ومكتوب بداخل
السيارة TAXI
رقم االيداع 171179:
التاريخ 2015/8/11:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 39:
وكيل التسجيل
هاتف 99845757 :
طالب التسجيل  :شركة الرزة لالجرة اجلوالة
العنوان :املنقف– قطعة  – 54مبىن  - 25حمل  :مكتب  20ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة:شكل شعلة ابللون األزرق واسم الشركة ابللغتني االجنليزية والعربية
رقم االيداع 171304:
التاريخ 2015/8/16:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 4 :
وكيل التسجيل؛
طالب التسجيل  :شركة الشعلة اخلضراء للغاز
العنوان :الشويخ القدمي – قطعة – مبىن 122ب  -حمل 8:
الدور االرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة مربع كحلي دائري االطراف يوجد بداخله عدد  8مستطيالت
ابللون االبيض متوازية
رقم االيداع 171522:
التاريخ 2015/8/22:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 36:
وكيل التسجيل
هاتف 69666883 :
طالب التسجيل  :الشركة الكويتية العاملية للتامني التكافلي
العنوان :القبلة – القطعه  –6املبين –58احملل الدور الثاين مكتب رقم 16
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة التيين ابللون االمحر خبلفية االسود
رقم االيداع 171628:
التاريخ 2015/8/25:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 55800999 :
طالب التسجيل :امساء امحد علي العبيد
العنوان :الفروانية –قطعة – - 41املبىن أ– احملل مكتب  5دور الثاين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ; كتابة كلمة ارديز ابللغة االجنليزية بشكل مميز
رقم االيداع 172243:
التاريخ 2015/9/13:

الكويت اليوم العدد  1284السنة الثانية والستون
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43 :
وكيل التسجيل؛
طالب التسجيل  :شركة سنرتال كرافتس للتجارة العامة
العنوان :االعارضية احلرفية– قطعة  – 3مبىن  56-حمل  6+3 :ارضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ; االسم ابلعريب واالجنليزي مع رسم موج مياه مع سباح
رقم االيداع 172257:
التاريخ 2015/9/14:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 28 :
وكيل التسجيل؛
طالب التسجيل  :مؤسسة االمازون الحواض السباحة
العنوان :الري الصناعية – قطعة  – 1مبىن  - 1576حمل  :رقم
 12الدور ارضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ; عبارة عن مميزة ابللغة االجنليزية مجيع األلوان
رقم االيداع 172574:
التاريخ 2015/9/22:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة 168550عنها ابلفئة
25 :
وكيل التسجيل؛
رقم اهلاتف 22479575 :
طالب التسجيل  :شركة وليد املرهون للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان :القبلة – قطعة  – 4مبىن  - 10حمل 22 :سرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة رسم ورده ومكتوب عليها ابللغة االجنليزية pansy -
quality first sweet pansy
رقم االيداع 174242:
التاريخ 2015/11/11:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
174242+174241
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 25:
وكيل التسجيل
هاتف 22479420 :
طالب التسجيل  :شركة الكثبان الكويتية للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان :الساملية – القطعه  – 42املبين أ1 + 1ب –احملل
 18+19ارضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة رسم ورده ومكتوب عليها ابللغة االجنليزية pansy -
quality first sweet pansy
رقم االيداع 174241:
التاريخ 2015/11/11:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
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174242+174240
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 25:
وكيل التسجيل
هاتف 22479420 :
طالب التسجيل  :شركة الكثبان الكويتية للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان :الساملية – القطعه  – 42املبين أ1 + 1ب –احملل
 18+19ارضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عالمة  :عبارة عن اسم اجلمعية بداخل مثلث و ابالسفل اسم التطوير والتميز
رقم االيداع 176271:
التاريخ 2015/12/30:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35:
وكيل التسجيل
هاتف 9609783 :
طالب التسجيل :مجعية النزهة التعاونية
العنوان :النزهه –شارع السوق املركزي – قطعة  - 2املبىن–415
احملل كامل ارضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم على شكل مباين وشخص وكتابة كلمة ميك اليف
ابللغتني العربية واالجنليزية وهو خليط بني اللونني االزرق والرمادي
رقم االيداع 166847 :
التاريخ 2015/04/08 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35 :
وكيل التسجيل :
هاتف :
طالب التسجيل  :شركة مبك اليف للتجارة العامة واملقاوالت -
عيسى الرشيدي وشريكته
العنوان  :الفحيحيل  -ق - 34مبىن  - 14مكتب  - 1الدور الثاين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة رسم ورده ومكتوب عليها ابللغة االجنليزية pansy -
quality first sweet pansy
رقم االيداع 174242:
التاريخ 2015/11/11:
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
174242+174241
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 25:
وكيل التسجيل
هاتف 22479420 :
طالب التسجيل  :شركة الكثبان الكويتية للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان :الساملية – القطعه  – 42املبين أ1 + 1ب –احملل
 18+19ارضي

