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 جملس الوزراء
  2016لسنة    17قانون رقم   

 ابملوافقة على النظام األساسي 
 للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي

 بعد االطالع على الدستور ،  -
ـــــــــــد - ـــــــــــانون ا   ن ـــــــــــ  ، وق ـــــــــــى الق ـــــــــــة عل ـــــــــــس األم ـــــــــــع جمل واف

  -صدقنا علي  وأصدرانه : 
 مادة ) أوىل (

ــــــــى النظــــــــام األساســــــــي للمنظمــــــــة اإلســــــــ ــــــــن املوافقــــــــة عل المية لألم
الغــــــــذائي املعتمــــــــد مــــــــن قتــــــــ  ا لــــــــس الــــــــوزار  ملنظمــــــــة التعــــــــاون 
ـــــــــــ  املنعقـــــــــــدة ب  ـــــــــــوان  ـــــــــــار   ـــــــــــ  األربع  -اإلســـــــــــالمي ب دورمل

ديســـــــــــــم   12  - 9مجهوريـــــــــــــة رتينيـــــــــــــا  ـــــــــــــال  ال ـــــــــــــ ة مـــــــــــــن 
 واملرافقة ن وص  هلذا القانون .  2013

 
 مادة ) اثنية (

انون ، ويعمــــ  ملن يــــذ هــــذا القــــ – ــــ  فيمــــا   ــــ    -علــــى الــــوزراء  
 ب  من اتريخ نشره ب اجلريدة الرمسية . 

    
        أمري الكويت 

 صتاح األمحد اجلابر ال تاح
 

 هـ      1437مجادى ا  رة   28صدر بق ر السيف ب : 
 م     2016أبريـــــ      6املوافع :           

 
 املذ رة االيضاحية 

 2016لسنة  17للقانون رقم 
 لى النظام األساسي للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائيابملوافقة ع

بشــنن ننشـاء املسسسـة اإلسـالمية  لألمـن الغـذائي  3/39عمالً ابلقـرار رقـم 
ـــــذ  اعتمـــــده جملـــــس وزراء ا ارجيـــــة ملنظمـــــة التعـــــاون  ب  ازا ســـــتان ، ال
ــعة والثالدـــ  الـــ، عقـــد  ب جيتـــو  ، مجهوريـــة  اإلســـالمي ب دورملـــ  التاســ

ـــو  ،  واس شـــاداً احكـــام  2012نـــوفم   17نىل  15ب ال ـــ ة مـــن جيت
ميثـــان منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي املت ـــلة بتعةيـــة أواصـــر الوحـــدة والتعـــاون 
والتضامن ب  شعوب الدو  األعضاء ب املنظمة بغيـة ملعةيـة رفاههـا ور ائهـا 

 وملنميتها االقت ادية  واإلقليمية .
مشــا   األمــن الغــذائي الــ، ملعــا  حيـ  ملقــر هــذه املسسســة بضــرورة معاجلـة 

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

ــــا   ــــراد ملعري  ــــى ني ــــن النظــــام األساســــي عل ــــادة األوىل م وقــــد ملضــــمنت امل
ت للم طلحا  الواردة فيها، واشار  املادة الثانية نىل مقر املنظمـة ، ون ـ

املــادة الثالثــة نىل الولــن القــانو  للمسسســة حيــ  ملتمتــن بش  ــية قانونيــة  
  املة ب  تها منظمة دولية.

وحـــدد  املـــادة الرابعـــة أهـــدا  املنظمـــة وهـــي الت ـــد  ملشـــا   الت ـــحر 
ونزالة الغااب  وذلك عن طريع ملةويد الدو  األعضاء اب  ة واملعرفة بشـنن 

الغـــــذائي لتلـــــك الـــــدو  لتحديـــــد  جوانــــب الةراعـــــة ، ورصـــــد حالـــــة األمــــن
املســاعدا  الطارئــة واإلنســانية وملقــداها ،  مــا نــد  مللــك املنظمــة لتنميــة 
الةراعة وملعةية األمن الغذائي عن طريع ملعتئة املـوارد املاليـة والةراعيـة ، ورسـم 
سياســـــا  زراعيـــــة مشـــــ  ة إلدارة الغـــــذاء ، وملطرقـــــت املـــــادة ا امســـــة نىل 

مل ــتك  ــ  دولــة عضــواً عنــد ملوقيعهــا علــى هــذا  العضــوية ب املنظمــة حيــ 
ــــتم اســــتكما  عضــــويتها عــــن طريــــع اإلجــــراءا  القانونيــــة وفقــــاً  النظــــام وي

 للتشرين الوطين لك  دولة ومن مث نبالغ أمانة املنظمة  طياً بذلك.
ون ــت املـــادة السادســة علـــى ملقــارير الـــدو  األعضــاء ، حيـــ  ملقــوم مللـــك 

ير ملتضــمن املعلومـا  اإلح ــائية وال نيــة الـدو  ب ــ ة دوريـة نىل نرســا  ملقـار 
 نىل    من ا لس التن يذ  واألمانة .

وعــةز  املــادة الســابعة العالقــا  بــ  املنظمــة واملنظمــا  األ ــرى ، حيــ  
ملقوم املنظمة ابمل ا  وديع من مجين أجهـةة منظمـة التعـاون اإلسـالمي لتعةيـة 

 النظام وبراجم . التعاون فيما بينها وحتس  التآلف ب ملن يذ سياسا 
ـــ   ـــع  ـــة االمل اقـــا  ب جمـــا  الغـــذاء والةراعـــة ، حي وملناولـــت املـــادة الثامن
للجمعيــــة العامــــة أن ملت ــــذ قــــراراً ارتلتيــــة دلثــــي األصــــوا  أن ملعتمــــد مللــــك 

 االمل اقا  وأن ملرفعها للدو  األعضاء العتمادها.
 مــا نظمــت املــواد مــن التاســعة حــر السادســة عشــر أجهــةة املنظمــة وهــي 

جلمعيـــة العامـــة وا لـــس التن يـــذ  واألمانـــة العامـــة ، حيـــ  اشـــتملت مللـــك ا
املـواد علــى النظـام األساســي لتلــك األجهـةة وملكوينهــا ومهامهـا  مــا حــدد  

 احلقون والواجتا  والرائسة وطريقة عقد االجتماعا .
وملطرقــــت املــــواد مــــن الســــابعة عشــــر نىل العشــــرين امليةانيــــة واملــــوارد املاليــــة 

احلســـااب  حيـــ  ملعـــد امليةانيـــة ملـــدة دـــال  ســـنوا  وملن ـــذ بعـــد والن قــا  و 
 اعتمادها من اجلمعية العامة.

 مـــا ملضـــمنت املـــواد مـــن احلاديـــة والعشـــرون نىل الســـابعة والعشـــرون ملنظـــيم 
االحكــام ا تاميــة  )ملعـــدي  النظــام األساســي ود ولــ  حـــية الن ـــاذ والت ســري 

 واالنسـحاب ، وح  املنظمة (.
النظــام األساســي أعتمــده االجتمــاع الــوزار  ب دورملــ  األربعــ  الــذ   مــا أن مشــروع 

 . 2013ديسم   12-9عقد ب  وان  ار  جبمهورية رتينيا من 
وملـا  ـان هــذا النظـام  قـع م ــلحة دولـة الكويـت وال يتعــارهت مـن التةامانــا 
ب ا ــــال  العــــر، والــــدون، ومــــن حيــــ  أن النظــــام املشــــار اليــــ  يعــــد مــــن 

يــا  الــ، ملقتضــي كســب أحكامهــا أن يكــون الت ــديع عليهــا بقــانون االمل اق
 ( من الدستور. 70طتقاً لل قرة الثانية من املادة ) 

 لذلك فقد أعد القانون املرافع ابملوافقة علي .
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 النظام األساسي
 للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي

 النظام األساسي
 للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي

 ديتاجة
حكوما  الدو  األعضاء ب منظمة التعاون اإلسالمي، األطرا  نن 

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 

 تماعية.وملنميتها االقت ادية واالج
ن بشنن ننشاء املسسسة اإلسالمية لألمن  ن 3/39وعماًل ابلقرار رقم 

الغذائي ب  ازا ستان، الذ  اعتمد جملس وزراء ا ارجية ملنظمة التعاون 
اإلسالمي ب دورمل  التاسعة والثالد  ال، عقد  ب جيتو ، مجهورية 

 .2012نوفم   17نىل  15جيتو ، ب ال  ة من 
ضرورة معاجلة مشا   األمن الغذائي الك ى ال، ملواج  دوهلا، ونذ ملقر ب

وال سيما ما يتعلع منها ابجلوع، وسوء التغذية، وا اعة، ومل شي ال قر، 
وملةايد عدد السكان، ونقص األرتذية والت حر، ونزالة الغااب ، 

 وامللوحة، وعدم االست ادة ابلقدر الالزم من اإلمكانيا  املتاحة.
الررتتة ب أتسيس من  مجاعي لتعةية األمن الغذائي ونذ حتذوها 

والتنمية الري ية والةراعية املستدامة من  ال  حشد مجين املوارد 
املتاحة ب بلدانا، وملتاد  أفض  املمارسا  وا  ا  وملعةية 

 االستثمار ونق  للتكنولوجيا  املناستة.
 قد امل قت على النظام األساسي احلان :
 ال    األو 

 حكام عامةأ
 املادة األوىل : ملعري ا 

يكون للعتارا  التالية، أينما ورد  ب هذا النظام األساسي، 
 الدالال  الواردة قرين    منها:

 املنظمة : املنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي. – 1
 اجلمعية العامة : اجلمعية العامة للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي. – 2
  : ا لس التن يذ  للمنظمة اإلسالمية لألمن ا لس التن يذ – 3

 الغذائي.
 األمانة : أمانة املنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي. – 4
 الرئيس : رئيس املنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي – 5
 املدير العام : املدير العام للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي – 6
 لتعاون اإلسالمي.منظمة التعاون اإلسالمي : منظمة ا – 7
الدو  األعضاء : الدو  األعضاء ب منظمة التعاون اإلسالمي  – 8

ال، انضمت نىل املنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي مبوجب أحكام 
 ( من هذا النظام األساسي.5املادة )

جملس وزراء ا ارجية : جملس وزراء  ارجية منظمة التعاون  – 9
 اإلسالمي.

إلسالمي : مسمتر ملوك ورؤساء دو  وحكوما  مسمتر القمة ا – 10
 الدو  األعضاء ب منظمة التعاون اإلسالمي.

املمث  املُعتمد : أ  ش ص ختول  سلطا  دولت  التوقين على  – 11
 هذا النظام األساس.

الغذاء : أ  مادة موجهة لالستهالك التشر ، سواء  انت  – 12
 م نعة أو شت  م نعة أو  اماً.

الغذائي : الولن الذ  يكون في  لدى الناس  افة، األمن  – 13
وب    األوقا ، اإلمكانيا  اجلسدية واالجتماعية واالقت ادية 
واملالية واحل و  على الغذاء الكاب واألمن لتلتية احتياجاملكم من 

 التغذية وأفضليانم الغذائية من أج  لمان حياة نشطة وصحية.
 املادة الثانية : املقر

ن مقر املنظمة ب أستانة : جبمهورية  ازا ستان، وملقدم دولة (  يكو  1
املقر مجين التسهيال  الالزمة لضمان السري السلس لعملها، مبا ب 

 ذلك ملوب احل اان  واالمتيازا  الدبلوماسية.
( جيوز للمنظمة مبوجب قرار من اجلمعية العامة وبناء على مق ح  2

  بلد آ ر مرا ة أو مكاملب أو من ا لس التن يذ ، ان ملنشئ ب أ
 مسسسا  اتبعة هلا أو حتت نشرافها.

 املادة الثالثة : الولن القانو 
من  24( ملكون املنظمة مسسسة مت   ة  ما عرفتها املادة  1

 ميثان منظمة املسمتر اإلسالمي.
( ملتمتن املنظمة بش  ية قانونية  املة ب  تها منظمة دولية  2

ب ممارسة مهامها وحتقيع أهدافها  ما هي ملست دم ص تها الكاملة 
 معرفة ب هذا النظام األساسي.

( حتدد احلسااب  واالمتيازا ، مبا ب ذلك احل انة القضائية  3
واإلع اء الضرييب، املمنوحة للمنظمة أو أل  مكتب من مكاملتها 
ال رعية املشار رتليها ب ال قرة الثانية من املادة الثانية، مبوجب امل ان 

 نائي ب  املنظمة والتلد املضيف املعين.د
 املادة الرابعة : أهدا  املنظمة ورتااينا

 ( ملتمث  أهدا  املنظمة ورتااينا فيما يلي : 1
ملةويد الدو  األعضاء اب  ة واملعرفة التقنية بشنن خمتلف  –أ 

جوانب الةراعة املستدامة والتنمية الري ية واألمن الغذائي 
يائية، مبا ب ذلك الت د  ملشا   الت حر ونزالة والتكنولوجيا األح

 الغااب  وأت   ال بة والتملك، وملوفري شتكا  األمان االجتماعي.
ملقييم ورصد حالة األمن الغذائي ب الدو  األعضاء ابلتنسيع  –ب 

متها، بغية حتديد املساعدا  الطارئة واإلنسانية الالزمة وملقداها، مبا 
 األمن الغذائي. ب ذلك ملكوين احتياطا 
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ملعتئة املوارد املالية ابلةراعة وندارانا لتنمية الةراعة وملعةية األمن  –ج 
 الغذائي ب الدو  األعضاء.

ملنسيع وولن وملن يذ سياسا  زراعية مش  ة، مبا ب ذلك ملتاد   –د 
 للتكنولوجيا املناستة وللنظم العامة إلدارة الغذاء ونقلها.

 ة الذ ر، ملسعى املنظمة نىل النهوهت ابملهام التالية:( لتحقيع األهدا  سال  2
مجن املعلوما  املتعلقة ابلتغذية والغذاء والةراعة وملدارسها  –أ 

 ومل سريها ونشرها.
نجراء كو  علمية وملكنولوجية واجتماعية واقت ادية حو   –ب 

 التغذية والغذاء والةراعة واإلشرا  عليها.
واألكا  والدراسا  حو  التنمية ملتاد  املعلوما  والتياان   –ج 

الةراعية املستدامة والتكنولوجيا اإلحيائية وأساليب ومناذج اإلنتاج مبا 
 ب ذلك الر  وننتاج التذور واملتيدا  واإلدارة الةراعية.

 ملعةية عملية حتدي  األساليب الةراعية وبناء القدرا  املسسسية. –د 
نا من أج  حتقيع التنمية متابعة عملية ملعتئة املوارد وندار  -هـ 

 الةراعية املستدامة واألمن الغذائي للدو  األعضاء.
حت ية االستثمارا  اإلسالمية التيئية ب الةراعة واألمن الغذائي،  –و 

وذلك من  ال  مشارين التموي  األصغر، ومرافع اإلرشاد، واملشارين 
ة العابرة للحدود، وحتس  فرص احل و  على املنتجا  املالي

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

الدولية ورتريها من األنظمة القانونية األ رى ب جما  األمن الغذائي 
 مبا  قع أهدا  املنظمة.

 ولن وملن يذ سياسا  زراعية مش  ة. –ح 
التعاون  املشار ة ب برامج ننسانية مللتية لطلتا  ملقدمها منظمة –ط 

 اإلسالمي هلذا الغرهت.
ولن ا ليا  اإلقليمية الالزمة لتقدمي املساعدا  الضرورية  –  

للدو  األعضاء ب حاال  الطوارئ الغذائية النامجة عن نقص الغذاء 
والكوار  الطتيعية ورتري الطتيعية واجل ا  والظرو  املمادلة، من 

 مراعاة   وصيا     دولة من الدو  األعضاء.
 التعاون من املنظما  اإلقليمية والدولية األ رى وفقاً ألحكام املادة السابعة. –ك 
ملن يذ قرارا  منتظمة التعاون اإلسالمي وملوصيانا ال ادرة ب  –  

هذا الشنن عن مسمتر القمة اإلسالمي وجملس الوزراء وا ارجية 
ئي واملسمتر الوزار  ملنظمة التعاون اإلسالمي ا اص ابألمن الغذا

 والتنمية الةراعية.
 اختاذ مجين التدابري الالزمة ذا  ال لة لتلوغ أهدا  هذه املنظمة. –م 

 املادة ا امسة : العضوية ب املنظمة
( مل تك    دولة عضو ب منظمة التعاون اإلسالمي عضوًا ب 1

املنظمة عند ملوقيعا على هذا النظام األساسي، واستكماهلا لإلجراءا  
تعلقة ابلعضوية وفقًا لتشريعها الوطين، ونبالرتها أمانة القانونية امل

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

( جيوز أل  دولة عضو أو عضو مراقب ب منظمة التعاون 2
ظمة، أن ملتقدم بطلب احل ور اإلسالمي، ال، ليست عضوًا ب املن

على ص ة املراقب فيها.  ما جيوز أن ملتمتن املنظما  اإلقليمية 
والدولية ب  ة املراقب بعد ملقداها طلتًا هبذا الشنن على اجلمعية 

 العامة وموافقتها علي .
( ال جيوز لغري الدو  األعضاء ب املنظمة الت ويت ب اجلمعية 3

لتوافع ب ا راء، فإذا ملعذر ذلك يت ذ العامة، وملت ذ القرارا  اب
 القرار ارتلتية دلثي الدو  األعضاء احلالرة واملشار ة ب الت ويت.

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

ن الدو  األعضاء، وبكي ية دورية، نىل    من ( ينتغي أن ملرس  مجي1
ا لس التن يذ  واألمانة الن وص القانونية واألنظمة املتعلقة 
ابملسائ  ال، ملندرج لمن نطان عم  املنظمة، مبا ب ذلك املعلوما  
اإلح ائية وال نية ورتريها من املعلوما  األ رى ال، ملنشرها أو 

ية، ابستثناء املعلوما  احملمية مل درها أو ملنتجها األجهةة احلكوم
 مبوجب التشريعا  الوطنية.

( جيوز للجمعية العامة وا لس التن يذ  واألمانة أن ملطلب من 2
الدو  األعضاء نرسا  معلوما  وملقارير وواثئع أ رى ملتعلع مبسائ  

 ملندرج لمن نطان عم  املنظمة.
  رى.املادة السابعة : العالقا  ب  املنظمة واملنظما  األ

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

 ب ملن يذ سياسا  املنظمة وبراجمها.
. ملس شد املنظمة ابألهدا  العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي وفع ما ملنص علي   2

 عن مسمتر القمة اإلسالمي وجملس وزراء ا ارجية.القرارا  ال ادرة 
. ملنشئ املنظمة عالقا  وديقة من املنظما  اإلقليمية والدولية  3

ذا  العضوية املش  ة من منظمة التعاون اإلسالمي للمساعدة ب 
حتقيع أهدافها ورتااينا، شريطة موافقة اجلمعية العامة وفقًا ألهدا  

ااينا.  ما ملنشئ ملعاواًن وديقًا من أ  منظمة التعاون اإلسالمي ورت
منظما  حكومية أو رتري حكومية نقليمية ودولية أ رى معنية ابلةراعة 

 والتنمية الري ية واألمن الغذائي.
 املادة الثامنة : االمل اقيا  واالمل اقا 

.  ع للجمعية العامة، بقرار ملت ذه ارتلتية دلثي األصوا ، أن  1
  ب جما  الغذاء والةراعة وأن ملرفعها للدو  ملعتمد امل اقيا  وامل اقا
 األعضاء العتمادها.
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. ألرتراهت ال قرة األوىل من هذه املادة، ينتغي لالمل اقيا   2
 واالمل اقا  أن :

أ( ملتضمن أحكامًا ملتعلع ابلن اذ، مبا ب ذلك عدد الدو  األعضاء 
 املوافقة.

ال، ليست  ب( ال مل ملب عليها أ  أعتاء مالية على الدو  األعضاء
 طرفاً ب هذا النظام األساسي.

ج(  ع للجمعية العامة ولن قواعد ملنظيم املشاورا  من احلكوما  
 والدعم ال ين إلعداد االمل اقيا  واالمل اقا .

 ال    الثا 
 أجهةة املنظمة

 املادة التاسعة : أجهةة املنظمة
 أجهةة املنظمة هي :
 أ( اجلمعية العامة.
  .ب( ا لس التن يذ

 ج( األمانة
 املادة العاشرة : اجلمعية العامة 

( ملتنلف اجلمعية العامة من الوزراء املسسول  عن املسائ  ال، ملندرج 1
لمن نطان عم  املنظمة أو من ممثليهم املعين  من دوهلم األعضاء، 
وملعقد اجلمعية العامة دورة عادية واحدة ب السنة. وهلا أن ملعقد 

احلاجة بطلب من مخسة أعضاء ومبوافقة دلثي  دورا  استثنائية عند
 أعضاء املنظمة. ويكون لك  عضو صو  واحد.

 ( ملتمث  سلطا  اجلمعية العامة وواجتانا ب ما يلي :2
انت ااب  الرئيس وانئتة ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة  -أ

 واحدة من مراعاة متدأ التوزين اجلغراب العاد .
لس التن يذ  وأعضائ  على أساس التمثي  انت اب رئيس ا  -ب

 اجلغراب العاد .
 ولن السياسة العامة للمنظمة. -ج
اعتماد امليةانية وولن ومراقتة السياسة املالية وبرانمج العم   -د

 العام للمنظمة وطرن ملن يذه.
-15انت اب املدير العام للمنظمة مبا يتوافع من أحكام املادة ) -هـ
 ألساسي.( من هذا النظام ا2
اعتماد ملوصيا  "اجتماعا  اجلمعية العامة وقرارانا وملقاريرها  -و

 وقواعدها اإلجرائية.
 املادة احلادية عشرة : يتوىل رئيس اجلمعية العامة املسسوليا  التالية:

 ( يعقد الرئيس دورا  املنظمة وُيسري أعماهلا وي أسها.1
 ب  دورانا.( اث  الرئيس املنظمة ب ال قرا  ال، مل    2
 ( جيوز للرئيس أن يستع  مبمثلي الدو  األعضاء ب ملن يذ املهام املو لة رتلي .3
 جيوز للرئيس أن ي وهت أايً من سلطامل  نىل انئت  حستما يراه مناستًا.( 4

( نذا أصتك من ب الرئيس شارترًا مسقتًا أل  ستب من األستاب، 5
 يتوىل انئت  مهام   ال  ف ة رتياب .

 الثانية عشرة : ا لس التن يذ  املادة
أعضاء مبن فيهم الرئيس وملنت ب  8يتنلف ا لس التن يذ  من  (1

اجلمعية العامة األعضاء على أساس التوزين اجلغراب  ما يكون 
الدولة املضي ة ملقر املنظمة ص ة العضو العام ب ح  يكون 
املدير العام عضوا ب ا لس دون ان يكون حع الت ويت 

ت ب أعضاء ا لس التن يذ  ملدة دال  سنوا  قابلة وين
للتجديد مرة واحدة وجيوز للدولة العضو ان ملغري ممثلها ب 

 ا لس التن يذ  على حنو ما ملراه مناستا 
يتكون الن اب القانو  الجتماعا  ا لس التن يذ  من دلثي  (2

 األعضاء وملعتمد قرارمل  ارتلتية دلثي األعضاء
 عشرة :اجتماعا  ا لس التن يذ  املادة الثالثة

جيتمن ا لس التن يذ  مرمل  على األق  سنواي ب مقر املنظمة او ب أ  
مكان ا ر يتم االمل ان علي  وجيوز عقد اجتماعا  استثنائية للمجلس 
التن يذ  اذا دعت للضرورة لذلك بطلب من الرئيس او بطلب من 

 األرتلتية التسيطة من أعضائ  
 ابعة عشرة: واجتا  وصالحيا  ا لس التن يذ املادة الر 

يكون للمجلس التن يذ  مسئوال امام اجلمعية العامة وملتمث  
 واجتامل  وصالحيامل  فيما يلي :

أ(لمان   اءة عم  أجهةة املنظمة امل تل ة مبا يت ع من السياسة 
 العامة للمنظمة 

  وفرن ب( اعتماد ال انمج العام لالجتماعا  )الدورا  فرن العم
 ا  اء(

ج( اعداد جدو  العم  املسقت للدورا  العادية واالستثنائية 
 ابلتشاور من الدو  األعضاء واملدير العام 

د( اختاذ القرار بشان دعوة أ  ش ص او مسسسة حلضور دورا  
 املنظمة ب  ة  تري او مراقب

 عية العامة مراجعة امليةانية والتياان  املالية للمنظمة وملقداها اىل اجلمه(
و( ملشكي  جلان مت   ة عند احلاجة واعداد جداو  اعماهلا وملع  

 أعضائها وحتديد مدة عملها
 ملقدمي ملقارير م  لة اىل اجلمعية العامة بشان أنشطة أجهةة املنظمةز( 

ح( االشرا  على أنشطة املنظمة واحلرص على ملن يذ مهامها وفقا 
 س التن يذ  والقواعد الدا ليةلقرارا  اجلمعية العامة ومقررا  ا ل

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 

 لك الر  وننتاج التذور واملتيدا  واإلدارة الةراعية.ب ذ
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 ملعةية عملية حتدي  األساليب الةراعية وبناء القدرا  املسسسية.ك( 
 ( متابعة عملية ملعتئة املواد املالية والةراعية وندارنا من أج  حتقيع 

 التنمية الةراعية واملستدامة واألمن الغذائي ب الدو  األعضاء.
ستثمارا  اإلسالمية للتينية ب الةراعة واألمن الغذائي، م( حت ية اال

وذلك من  ال  مشارين التموي  األصغر، ومرافع اإلرشاد، واملشارين 
العابرة للحدود وحتس  فرص احل و  على املنتجا  املالية 

 اإلسالمية.
ن( ولن وملن يذ املشارين الوطنية واإلقليمية املالئمة، وال امج الدولية 

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

 املادة ا امسة عشرة : األمانة
( ملتنلف األمانة من املدير العام وفريع العم  الرمسي الذ  يعم  ب 1

املقر الدائم واملكاملب األ رى ال، قد ملنشن. و دد املدير العام 
 وف ي املنظمة.القائمة الرمسية مل

( ملعي  اجلمعية العمومية للمدير العام ملدة أربن سنوا  قابلة 2
للتجديد مرة واحدة. ويع  املدير العام من ب  املرشح  الذين 
ملرشحهم الدو  األعضاء وفع متادئ ملكافس ال رص ب   افة الدو  

 األعضاء من مراعاة الك اءة والنةاهة.
 أمام ا لس التن يذ  واجلمعية العامة  ( يكون املدير العام مسسوالً 3

  ما يتمتن ابلسلطة املتاشرة على مجين موف ي األمانة.
يومًا قت  هناية واليت ،  90نذا بقي من ب املدير العام شارترًا أل ثر من ( 4

 ملع  اجلمعية العامة من  ل    ال  املدة املتتقية من واليت .
 العام املادة السادسة عشرة : مهام املدير

ين ذ املدير العام املهام التالية ابإللافة نىل أ  مهام يوافع عليها 
 ا لس التن يذ  واجلمعية العامة.

 ملعي  موف ي األمانة العامة ومتابعة ملطتيع أحكام الئحة املوف  . –أ 
 اإلشرا  على أنشطة األمانة. –ب 
 نعداد ملقرير سنو  حو  امليةانية واحلساب ا تامي. –ج 
 رفن ملقرير سنو  نىل ا لس التن يذ  حو  أنشطة األمانة. –د 
 املسسولية عن أموا  املنظمة ون قانا وفقًا ألحكام القواعد املالية للمنظمة. -هـ 
 مجن ودراسة ومل سري ونشر املعلوما  حو  التغذية والغذاء والةراعة. –و 
ل امج اإلنسانية مللتية ملقدمي املساعدا  اإلنسانية الالزمة واملشار ة ب ا –ز 

 للطلتا  ال، ملقدمها املنظمة للتعاون اإلسالمي ب هذا ال دد.
نقامة ا ليا  اإلقليمية الالزمة للت د  حلاال  الطوارئ  –ح 

الغذائية ب الدو  األعضاء النامجة عن نقص الغذاء والكوار  
 الطتيعية ورتري الطتيعية واجل ا  والظرو  املمادلة.

 ل ال    الثا
 امليةانية واملوارد املالية

 املادة السابعة عشرة : امليةانية

( ملُعد امليةانية ملدة دال  سنوا  ومل تك سارية امل عو     عام ابتداًء من 1
األو  من يناير نىل هناية ديسم  من العام ذامل . وملن ذ امليةانية بعد اعتمادها 

 للمنظمة. من اجلمعية العامة وفقًا ألحكام الالئحة املالية
يُعد املدير العام ملقريرًا سنواًي حو  امليةانية واحلساب ا تامي ويقدم  على ( 2

ا لس التن يذ  ب دورمل  املنعقدة عقب هناية السنة املالية ذا  ال لة، 
ويتضمن التقرير حو  السنة املالية مق حا  املدير العام بشنن ملن يذ امليةانية 

 امي.ومالحظامل  على احلساب ا ت
 املادة الثامنة عشرة : املوارد املالية
 ملتضمن املوارد املالية للمنظمة:

املسامها  السنوية املقرر ال، ملتلقاها املنظمة من الدو   -أ 
 األعضاء بعد اعتمادها من اجلمعية العامة.

الت عا  واملسامها  الطوعية من الدو  األعضاء ورتري  –ب 
يطة أال ملتعارهت الت عا  من مجين األعضاء واملسسسا  والشر اء شر 

 امل ادر ا ارجية من أهدا  املنظمة ولوائحها.
مجن الت عا  من الدو  األعضاء واملنظما  الدولية ل ائدة  –ج 

 املشارين ا اصة للمنظمة.
عوائد متيعا  املنشورا  واملنتوجا  وا دما  املرملتطة مبجا   –د 

 ا ت اص املنظمة.
  األعضاء أن ملساهم ب امليةانية وفقًا جلدو  يتوقن من الدو  -هـ 

احل ص املعتمد ب منظمة التعاون اإلسالمي أو أ  صيغة أ رى 
 ملوافع عليها اجلمعية العامة.

 املادة التاسعة عشرة : الن قا 
 ملتحم  املنظمة الن قا  لتحقيع األرتراهت التالية:

ا ب ذلك ندارة األمانة واملكاملب املعتمدة األ رى للمنظمة، مب -أ
 االلتةاما  جتاه املوف   الدائم  واملكل  .

االلتةاما  الناجتة عن املشارين ال، ملن ذ بشك  مش ك من  -ب
 الشر اء احلكومي  ورتري احلكومي .

اإلعاان  واملساعدا  املقدمة نىل املسسسا  واملنظما   -ج
 ا العة إلشرافها.

 قة والقرارا  أو ال امج امللةمة للمنظمة.االلتةاما  الناجتة عن العقود الساب -د
 املادة العشرون : احلسااب 

( يعد املدير العام التقرير السنو  عن امليةانية ويقدم  نىل ا لس 1
التن يذ  ب هناية السنة املالية. ويعد ا لس التن يذ  التقرير السنو  

لعادية. ويع  النهائي عن امليةانية ويقدم  للجمعية العامة ب دورنا ا
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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لجنة الرقابة املالية أو ملراجن    الدفاملر والسجال  ذا  (  ع ل2
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 .
م جلنة الرقابة املالية ملقريرها نىل املدير العام الذ  يرفع  نىل ( ملقد3

ا لس التن يذ  من مالحظامل  علي . ويقدم ا لس التن يذ  التقرير 
 نىل اجلمعية العامة ب دورنا التالية.

 ال    الرابن
 أحكام  تامية

 املادة احلادية والعشرون : د و  النظام األساسي حية الن اذ
النظام األساسي مق حًا لتوقين الدو  األعضاء ب منظمة ( يكون 1

التعاون اإلسالمي بعد اعتماده من مسمتر القمة اإلسالمي أو جملس 
( دو  10وزراء ا ارجية، ويُعم  ب  مسقًا عند ملوقيع  من عشر )

أعضاء على األق  من الدو  األعضاء ب منظمة التعاون اإلسالمي 
يد   حية الن اذ هنائيًا عند الت ديع علي  ع  ممثليها املعتمدين، و 

( يومًا من اتريخ ملقدمي صك الت ديع أو القتو  30بعد دالد  )
العاشر. ويد   هذا النظام حية الن اذ ب اليوم الثالد  بعد اتريخ 
ملقدمي صك الت ديع أو القتو  ابلنستة أل  دولة عضو ملوقن أو 

  اذ.مل ادن أو ملوافع علي  بعد د ول  حية الن
( مُلودع واثئع الت ديع على هذا النظام األساسي لدى األم  العام 2

 ملنظمة التعاون اإلسالمي.
( يُتلغ األم  العام ملنظمة التعاون اإلسالمي مجين الدو  األعضاء 3

 ابستالم العدد املطلوب من واثئع الت ديع أو القتو .
العربية ( مُلودع نس ة أصلية واحدة من هذا النظام ابللغا  4

واالجنليةية وال رنسية لدى األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي، 
وملرس  األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي نس ًا م دقة من هذا 

 النظام جلمين الدو  املوقعة.
 املادة الثانية والعشرون : ملعدي  النظام األساسي

فقة أرتلتية دلثي الدو  ( ملُعد  اجلمعية العامة النظام األساسي مبوا1
األعضاء، رتري أن التعديال  ال، ملوافع عليها اجلمعية العامة وملسد  
نىل ملغيريا  أساسية ب أهدا  املنظمة أو نىل نحدا  التةاما  
جديدة على الدو  األعضاء، ال ملد   حية الن اذ نال بت ديع دلثي 

 الدو  األعضاء علي .
التةاما  جديدة على الدو  األعضاء ( يد   التعدي  الذ  ال  د  أ  2

حية الن اذ فورًا، ما مل ينص القرار ا اص ابعتماد التعدي  على  ال  ذلك. 
وملد   التعديال  ال، حتد  التةاما  جديدة حية الن اذ ابلنستة لك  دولة 
عضو ملعتمدها بعد موافقة دلثي الدو  األعضاء، أما ابلنستة لتاقي األعضاء 

 اذ بعد أن ملعتمدها.فتد   حية الن 

( أت  مق حا  ملعدي  النظام األساسي من نحدى الدو  األعضاء 3
 ال، ملسلمها نىل الرئيس اذ  يتلغها فوراً نىل الدو  األعضاء.

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

 ضاء.األع
 املادة الثالثة والعشرون : الت سري

ُ ا  أ  است سار أو نةاع بشنن مل سري النظام األساسي احلان نىل 
اجلمعية العامة للمنظمة للتت في ، وملُقرر اجلمعية العامة ب مث  هذه 

 النةاعا  ارتلتية دلثي الدو  األعضاء.
 املادة الرابعة والعشرون : االنسحاب

ضو االنسحاب من املنظمة إب طار مُلوجه  نىل (  ع أل  دولة ع1
 الرئيس قت  سنة من االنسحاب ونبالغ مجين الدو  األعضاء بذلك.

( على الدولة ال، ملرد االنسحاب الوفاء ابلتةامانا املالية حر هناية 2
السنة املالية ال، ملقدم فيها طلب االنسحاب وملسدد للمنظمة مجين 

 ال، ملدين هلا هبا.االلتةاما  املالية األ رى 
( نذا أ لت دولة عضو ابلتةامانا املالية املن وص عليها ب هذا 3

النظام،  ع للجمعية العامة ملعليع عضويتها أو نعادة العضوية هلا ب 
 رتضون سنة من اتريخ التعليع.

( مل قد الدولة العضو ال، مت ملعليع عضويتها مجين احلقون 4
 اسي دون أن ملتحل  من أ  التةاما .املن وص عليها ب النظام األس

 املادة ا امسة والعشرون : ح  املنظمة
( الحُت  املنظمة أو مُلدمج من أ  مسسسة أ رى نال مبوجب قرار 1

ارتلتية أربعة أمخاس اجلمعية العامة ب دورة استثنائية ملُعقد وفقاً 
 ( من هذا النظام األساسي.10ألحكام املادة )

 رون : نص النظام األساساملادة السادسة والعش
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.
  ب دورمل  األربع  مشروع النظام األساسي الذ  اعتمده االجتماع الوزار 

 م.2013ديسم   12نىل  9الذ  عقد ب  وان ار ، جبمهورية رتينيا من 
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 2016لسنة 18قانون رقم  
 بشنن الرعايـة االجتماعيـة للمسن 

 بعد االطالع على الدستور،  - 
 1960( لسنة 16وعلى قانون اجلةاء ال ادر ابلقانون رقم )  -

 والقوان  املعدلة ل  ،
قانون اإلجراءا  واحملا ما  اجلةائية ال ادر ابلقانون رقم  وعلى  -
 والقوان  املعدلة ل  ، 1960( لسنة 17)
ب شنن األندية ومجعيا   1962( لسنة 24وعلى القانون رقم )  - 

 الن ن العام والقوان  املعدلة ل  ، 
وعلى قانون التنمينا  االجتماعية ال ادر ابألمر األمري  ابلقانون  -
 والقوان  املعدلة ل  ، 1976( لسنة 61قم )ر 
ب شـنن املرور  1976( لسنة 67وعلى املرسوم بقانون رقم ) -

 والقوان  املعدلة ل  ،
بقواعد نعداد امليةانيا   1978( لسنة 31وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -

 العامة والرقابة على ملن يذها واحلساب ا تامي والقوان  املعدلة ل  ،
ــون رقم ) - ب شنن ا دمة  1979( لسنة 15وعلى املرســوم ابلقان

 املدنية والقوان  املعدلة ل  ،
وعلى قانون املرافعا  املدنية والتجارية ال ادر ابملرسوم ابلقانون  -

 والقوان  املعدلة ل  ، 1980( لسنة 38رقم )
لسنة  (67وعلى القانون املد  ال ــادر ابملرسوم ابلقانـون رقم ) -

 والقوان  املعدلة ل  ، 1980
ب شنن األحوا   1984( لسنة 51وعلى القانون رقم ) -

 الش  ية والقوان  املعدلة ل  ،
ب شنن التنظيم  1992( لسنة 116وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -

 اإلدار  وحتديد اال ت اصا  والت ويض فيها ،
 رعاية االجتماعية للمسن  بشنن ال 2007( لسنة 11وعلى القانون رقم ) -
ب شنن العم  ب القطاع  2010( لسنة 6وعلى القانون رقم ) -

 األهلي والقوان  املعدلة ل  ،
ب شنن حقون األش اص  2010( لسنة 8وعلى القانون رقم ) -

 ذو  اإلعاقة والقوان  املعدلة ل  ،
 ة ،ب شنن املساعدا  العام 2011( لسنة 12وعلى القانون رقم ) -
 إبصدار قانون حمكمة األسرة  2015( لسنة 12وعلى القانون رقم ) -
 وافع جملس األمة على القانون ا   ن   وقد صدقنا علي  وأصدرانه :  -

 –( 1مادة ) -
فـي ملطتيع أحكام هذا القانون يق د ابلكلما  والعتارا  ا ملية 

 املعىن املت  قرين    منها:
 ( سنة.65بلغ من العمر مخساً وستون) . املسن:    مواطن  وي،1

. املسن املعوز:    مسن رتري قادر على أن يسمن لن س   ليًا أو 2
جةئيًا ما يسمن  الش ص العاد  من لروراي  احلياة الطتيعية نتيجة 

 ق ور ب قدرامل  املالية أو التدنية أو العقلية أو الن سية.
 . األسرة: أقارب املسن وملشم  : 3
 الةوجة. الةوج أو -
 األوالد. -
 أوالد األوالد. -
 األشقاء.  -
 . الوزارة : وزارة الشسون االجتماعية والعم .4
 . الوزير : وزير الشسون االجتماعية والعم . 5
. املشر  : موفف ب الوزارة  تص ابإلشرا  على اجلها  6

 واألفراد ب شنن ملوفري ا دما  واالحتياجا  وفقاً للقانون.
املسن : القيام اب دما  الالزمة لتلتية احلاجا  األساسية  . رعاية7

 املادية واملعنوية للمسن.
. دار رعاية املسن : أ  منشنة عامة أو  اصة مر ص هلا من قت  8

 الوزارة إبيواء املسن  أو رعايتهم أو ملقدمي ا دما  هلم. 
. بطاقة املسن : مستند رمسي ي در عن الوزارة يثتت أن حامل  9

يستحع ا دما  املقدمة للمسن واملسن املعوز وأن  من ا الع  
 ألحكام هذا القانون. 

. الرعاية النهارية : أحد نظم الرعاية احلديثة كي  يست يد املسن 10
من ا دما  وال امج واألنشطة املعدة هلم على مدار اليوم ب مرا ة 

 ا دمة مث يعودون ب هنايت  نىل أسرهم. 
 كمة امل ت ة : حمكمة األسرة. . احمل11

 –( 2مادة ) -
للمسن احلع ب العالج  ارج الدولة على ن قتها مر ملطلتت حالت  

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

يستحع املسن املعوز، رتري املقيم ب أحد دور الرعاية العامة ، خم  ًا 
 ادم وممرهت لضمان معيشة الئقة ل .شهرايً وبد   

وحتدد الالئحة التن يذية لوابط وشروط استحقان امل  ص الشهر  
 والتدل  املشار نليهما.

 -( 4مادة ) -
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،  

ا ملع ى األدوا  واألجهةة التعويضية واملر تا  ا هةة لكتار السن  م
 من الرسوم اجلمر ية.

 -( 5مادة ) -
ملت ذ احلكومة مجين التدابري واإلجراءا  ال، ملك   للمسن  متاشرة 

 حقوقهم املدنية والسياسية واالجتماعية. 
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 -( 6مادة ) -
درانم وحالتهم ملعم  احلكومة على دمج املسن  ب ا تمن حسب ق

ال حية والن سية، وحتدد الالئحة التن يذية اإلجراءا  ال، ملك   
 حتقيع ذلك. 

 -( 7مادة ) -
مللتةم احلكومة بتوفري ونعداد وجتهية وندارة دور رعاية املسن  العامة 
وملةويدها بذو  ا  ة والك اءة من املت     ب مجين ا اال  ال، 

ك مبا يتالءم من احتياجا  هذه الشر ة من ملتطلتها رعاية املسن وذل
 ا تمن.

 -( 8مادة ) -
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 .
التن يذية آليا  دعم القطاع ا اص، وأوج  املعونة وحتدد الالئحة 

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.
 -( 9مادة ) -

مرا ة لألنشطة الرايلية مللتةم احلكومة بت  يص أما ن للمسن  ابألندية و 
والثقافية والدينية وال فيهية وفقًا للمواص ا  ا اصة ابملسن  وملوفري 
املت     من ذو  ا  ة والك اءة ونقامة ديوان للمسن  ب    حمافظة 

 من حمافظا  الدولة وأن ختضن إلشرا  الوزارة.
 -( 10مادة ) -

جراءا  الالزمة لضمان مللتةم اجلها  احلكومية املعنية ابختاذ اإل
 است ادة املسن  من ا دما  العامة وال، منها:

أ(  ملوفري ونعطاء األولوية للمسن  ب ا دما  العالجية والوقائية  
 واإلرشادية ابملرا ة ال حية واملستش يا  احلكومية.

ب(  ملوفري عدد  ا  من مرا ة ا دمة املتنقلة والرعاية النهارية 
 مناطع الكويت.للمسن ب مجين 

ج( ملوفري وخت يص مواقف ملر تا  املسن  ب املرافع العامة ودور 
العتادة ودور ال في  ومدا   األسوان ومواقف السيارا  ورتريها من 

 املرافع ال، يراتدها املسنون. 
 د ( منك املسن  األولوية ب نجناز معامالنم ب مسسسا  الدولة امل تل ة. 

   اصة ب وسائ  النق  العام ملراعاة املسن  وفقاً ملا هـ( ملوفري جتهيةا
 ملنظم  الالئحة التن يذية.

 -( 11مادة )
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. 

 -( 12مادة ) -
ختضن دور رعاية املسن  العامة وا اصة للرقابة ال نية وال حية من 

 قت     من الوزارة ووزارة ال حة.
 -( 13مادة ) -

للمسن  ال اقدين ألسرهم أو الذين يعجةون أو ملعجة أسرهم عن 
ملدبري سكن هلم، أو الذين يعجةون عن رعاية أن سهم وملعجة أسرهم 

 لوية ب الرعاية بدور رعاية املسن  العامة.عن رعايتهم، األو 
ويع ى املسنون املعوزون الذين ينت عون ابإلقامة بدور رعاية املسن  

 العامة من أداء ملكاليف هذه ا دما .
 -( 14مادة ) -

ملتكاملف األسرة ب رعاية مسنيها وملوفري احتياجانم الضرورية ويتوالها    من 
ا ، طاملا  ان قادرًا على أدائها، فإذا مل ملتوافر الةوج أو الةوجة، كسب األحو 

هذه الرعاية، يكلف هبا قانواًن أحد األقارب املقيم  ب الكويت ممن يقدر 
على القيام مبسسولية رعاية املسن واحملافظة علي  واإلشرا  على شسون  

 احلياملية وذلك وفع ال مليب التان: 
فإذا ملعدد أفراد ال ئة ا تاروا من األوالد مث أوالد األوالد مث األشقاء، 

 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. 
ن قا  الرعاية من أموا  املسن نذا  ان لدي  ما   ا  وملكون 

لذلك، فإذا مل يكن لدي  ما   ا  وطلب املكلف ابلرعاية احل و  
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 

 امل ت ة لتقدر قيمة هذه التكاليف ومن يلةم هبا.نىل احملكمة 
ونذا  ان من ورد ذ رهم ب ال قرة السابقة رتري قادرين على حتم  
ن قا  الرعاية أو  ان املكلف برعاية املسن املعوز من رتريهم، ملدفن 
الوزارة مكافنة مادية للمكلف نظري هذه الرعاية وذلك دون ن ال  

 (.3ككم املادة )
 افنة وشروط ولوابط استحقاقها بقرار ي در عن الوزير. وحتدد املك

 -( 15مادة ) -
ال    ملطتيع أحكام هذا القانون ابحلقون واالمتيازا  املقررة للمسن ب 
قوان  املساعدا  العامة وحقون األش اص ذو  اإلعاقة واألحوا  

فنة الش  ية املشار نليها أو أ  قانون آ ر، ويراعى ذلك عند ملقدير املكا
 ( من هذا القانون.14املن وص عليها ب ال قرة األ رية ب املادة )

 -( 16مادة ) -
للوزارة بناًء 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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 -( 17مادة ) -
ملكلف برعاية املسن ن طار املشر  ب حالة مرهت على الش ص ا

املسن املشمو  ابلرعاية أو وفامل  و ذلك ب حالة ملتدي  مسكن  أو 
 رتياب  عن املسكن وعن    طارئ آ ر يطرأ علي . 

 -( 18مادة ) -
ختتص حمكمة األسرة ابل    ب  ة مستعجلة ب الطلتا  ال، ملقدم 

القانون امٍر على عريضة، ( من هذا 16(، )14هلا وفقا للمواد )
 وجيوز التظلم من قرار احملكمة  ال  أستوع من اتريخ صدوره.

 -( 19مادة ) -
من عدم اإل ال  ا  عقوبة أشد ينص عليها أ  قانون آ ر، يعاقب 
ابحلتس مدة ال جتاوز سنة وبغرامة ال ملةيد على ألف دينار  وي، أو 

أحد املسن  وامتنن عن  إبحدى هامل  العقوبت     من ُ لف برعاية
القيام ب ع  مما ملقتضي  واجتا  الرعاية وملرملب على ذلك نحلان لرر 
ابملسن، أما نذا نشن عن ذلك وفاة الش ص املسن ملكون العقوبة 
احلتس مدة ال جتاوز مخس سنوا  وبغرامة ال ملةيد على مخسة آال  

 دينار أو إبحدى هامل  العقوبت .
ة ال جتاوز دالدة أشهر وبغرامة ال ملةيد على وملكون العقوبة ابحلتس مد

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 .
 -( 20مادة ) -

دم اإل ال  ا  عقوبة أشد ينص عليها أ  قانون آ ر، يعاقب من ع
ابحلتس مدة ال جتاوز ستة أشهر وبغرامة ال ملةيد على ألف دينار  وي، 
أو إبحدى هامل  العقوبت     من استعم  بطاقة املسن دون أن 

 يكون ل  احلع ب ذلك. 
 -( 21مادة ) -

انون آ ر، يعاقب من عدم اإل ال  ا  عقوبة أشد ينص عليها أ  ق
بغرامة ال ملةيد على مئة دينار    من است دم مواقف املر تا  

 ا اصة ابملسن  دون وج  حع.
وب حالة العود للمحكمة أن أتمر بسحب ر  ة القيادة ملدة ال 

 جتاوز شهر. 
 -( 22مادة ) -

ي در الوزير قرارًا ابملوف   الذين هلم حع لتط اجلرائم ال، ملقن 
 حكام هذا القانون وحترير احملالر بشنهنا.مب ال ة أ

 -( 23مادة ) -
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.
 

 -( 24مادة ) -
املشار نلي ،  ما يلغى    نص  2007( لسنة 11يلغى القانون رقم )

 يتعارهت من أحكام هذا القانون. 
 -( 25مادة ) -

ملن يذ هذا  -   فيما      -على رئيس جملس الوزراء والوزراء 
 القانون، ويعم  ب  اعتتاراً من اتريخ نشره ب اجلريدة الرمسية. 

       أمري الكويت
 ح األمحد اجلابر ال تاحصتا 

 هـ    1437مجادى ا  رة  29صدر بق ر السيف ب :  
 م  2016أبريــــــــــ       7املوافع :                   

 

 املذ رة اإليضاحية
 2016لسنة  18للقانون رقم

 بشنن الرعاية االجتماعية للمسن 
قًا من ناان ملا  ان  تار السن جةء مهم من ا تمن الكوي،، وانطال

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 دلياًل على عجةهم، فا  ة 

 ووزانً البد واحلكمة ال، الكوهنا من  ال  العم  الطوي  يشك  دقالً 
 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 

ال ملعاجل فقط بتوفري السن وأصتك من الواجب الت كري ب أن املشكلة 
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 

الجتماعية الن سي، فاملسن  تاج أ ثر من رتريه نىل الرعاية ال حية وا
والن سية واالقت ادية، وهنا فإن التعاون ب  املسسسا  ال حية 
ووزارة الشسون االجتماعية وهيئا  الشتاب والرايلة ومجعيا  الن ن 
العام وقطاعا  أ ــــرى  املسسسا  الوطنية للتموي  ورتريها، اكن أن 
يساعد ب ملوفري املناخ ال حي والن سي واالجتماعي للمسن والذ  

ساعده على مواصلة نشاط  ودوره ب احلياة الكراة وا منة التعيدة ي
 عن امل اطر بكافة أشكاهلا، وقد ملرجم دستور دولة الكويت ذلك ب 
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 ( ال، ملنص على:11املادة )
" ملك   الدولة املعونة للمواطن  ب حالة الشي و ة أو املرهت أو 

جتماعي واملعونة العجة عن العم .  ما ملوفر هلم  دما  التنم  اال
 االجتماعية والرعاية ال حية. "

 2007( لسنة 11هلذا  ل  جاء القانون ليح  حم  القانون رقم )
وهو مكون من مخس وعشرين مادة بت  ي  أ   وابمتيازا  أ ثر، 
وقد بدأ القانون بتعريف امل طلحا  الواردة في  حي  اعت     من 

ب  املسن واملسن املعوز ابعتتار  بلغ ا امسة والست  مسناً، مث مّية 
   مسن رتري قادر على أن يسمن لن س   ليًا أو جةئيًا 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 

ازا  ال، متكن  من أتم  حاجامل  منك املسن املعوز العديد من االمتي
 ولرورا  احلياة نظراً لعدم قدرمل  املالية على أتمينها.

مث نّظم القانون احلقون العامة للمسن  من حي  العالج ب ا ارج 
وامل  ص الشهر  وبد  ا ادم أو املمرهت، وحق  ب است دام 

 املواصال  العامة من نع اء مستلةمامل  من  افة الرسوم.
ريًا حدد القانون التةاما  الدولة جتاه املسن  ابختاذ  افة التدابري وأ 

واإلجراءا  لتك   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  

املد  إلقامة دور الرعاية ا اصة وحتديد آلية ننشائها، وملقدمي  ا تمن
العون لألسر القائمة على رعاية املسن، و ذلك التةام الدولة ابختاذ 

 اإلجراءا  الالزمة لضمان است ادة املسن من ا دما  العامة. 
و ذلك حتديد األش اص املكل   برعاية املسن ون قامل  من عدم 

واالمتيازا  املقررة ب قوان  املساعدا  العامة  اإل ال  ابحلقون
وحقون األش اص ذو  اإلعاقة واألحوا  الش  ية، والتنسيع من 

 املشر  امل تص لرعاية املسن من املكلف ابلرعاية.
واعت  القانون أن احملكمة امل ت ة ب نطان هذا القانون هي حمكمة 

نا املن وص عليها ب األسرة وفقًا لقانوهنا على أن متارس ا ت اصا
( من  ال  أمٍر على عريضة، وجيوز التظلم من 16(، )14املادمل  )

 هذا القرار  ال  أستوع.
 ونص القانون على العقواب  ملن  الف أحكام هذا القانون .

 2016لسنة 93مرسوم رقم 
 ابملوافقة على امل اقية ب  حكومة دولة الكويت

 وحكومة اجلمهورية القريرتيةية
 تعاون االقت اد  وال ينلل

 بعد االطالع على الدستور ،  -
 وبناًء 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 
اد  وال ين واملوقعة ب مدينة الكويت القريرتيةية للتعاون االقت 

 واملرافقة ن وصها هلذا املرسوم .  13/12/2015بتاريخ  
 مادة اثنية

ملن يذ هذا املرسوم ، وعلى رئيس  –   فيما       –على الوزراء 
جملس الوزراء نبالرت  نىل جملس األمة ، ويعم  ب  من اتريخ نشره ب 

 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
 هـ  1437مجادى ا  رة  28:صدر بق ر السيف ب 

 م       2016أبريـــ    6املوافع:                   
 

  اقية ب  امل
 حكومة دولة الكويت

 و حكومة اجلمهورية القريرتيةية
 للتعاون االقت اد  وال ين

نن حكومة دولة الكويت وحكومة اجلمهورية القريرتيةية و)يشار نليهما 
 فيما بعد بـ "الطرف  املتعاقدين"(.

ندرا ًا منهما أن التعاون االقت اد  وال ين هو عن ر أساسي ال رتىن 
لعالقا  الثنائية على أساس راسخ وطوي  األمد والثقة عن  لتطوير ا

 املتتادلة ب  الطرف  املتعاقدين.
واس شادًا منهما اهدا  حتقيع منو اقت اد  اثبت وحتس  مستوى 
املعيشة ملواطنيهما، واالست دام ال عا  للموارد الطتيعية والتشرية 

 املتاحة.
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ثنائي ب ا اال  االقت ادية وررتتة منهما ب ملعةية وملقوية ملعاوهنما ال
 وال نية ل احل شعتيهما.
 قد امل قتا على ما يلي :

 (1املادة )
يقوم الطرفان املتعاقدان، من  ال  اختاذ التدابري املناستة، بتعةية 

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

بوج   –، ملشم  نن جماال  التعاون املذ ورة ب هذه االمل اقية وال
ا اال  االقت ادية وال نية، واملالية، والتجارية، والةراعية،  -عام

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

يعم  الطرفان املتعاقدان على ملشجين التعاون االقت اد  وال ين ب  
لكياان  القانونية ونقامة املسسسا  القائمة ب بلديهما مبا ب ذلك ا

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

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

 التلدين.
 (5املادة )

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

 امل اقيا  مل ضيلية نقليمية أو شت  نقليمية.
 (6املادة )

  والنظم املعمو  هبا ب    يشجن الطرفان املتعاقدان، طتقًا للقوان
منهما، ملتاد  زايرا  املندوب  والوفود االقت ادية وال نية ونقامة 

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

ي م الطرفان املتعاقدان، عند اللةوم امل اقيا   اصة مستقلة، على 
 وص عليها ب املادة أساس هذه االمل اقية بشنن جماال  التعاون املن

(، واملشروعا  ا اصة األ رى ال، قد يت ع عليها الطرفان 2رقم )
 املتعاقدان.

 (8املادة )
ألج  لمان ملن يذ هذه االمل اقية، ملنشن جلنة مش  ة ملتكون من  – 1

 ممثل  عن الطرف  املتعاقدين.
جتتمن اللجنة مرة    سنت  ابلتناوب ب عاصم، الطرف   - 2
 عاقدين.املت
ي أس اللجنة املش  ة    من وزارة املالية بدولة الكويت واجلهة  - 3

 ال، حتدد من قت  اجلمهورية القريرتيةية.

 ملتوىل اللجنة املش  ة، ومن لمن أمور أ رى، اال ت اصا  التالية: - 4
ملشجين وملنسيع التعاون االقت اد  وال ين ب  الطرف   -أ 

 املتعاقدين.
راسة املق حا  ال، ند  لتن يذ هذه االمل اقية دعم ود  -ب 

 واالمل اقيا  املنتثقة عنها.
ولن مق حا  ألرتراهت نزالة املعوقا  ال، قد ملنشن أدناء ملن يذ  –ج 

 أ  امل اقية ومشروع قد يقام أو ينشن مبوجب هذه االمل اقية.
 (9املادة )

بتطتيع هذه  أ   ال  قد ينشن ب  الطرف  املتعاقدين يتعلع بت سري أو
 االمل اقية، يتم ملسويت  ودايً من  ال  املشاورا  أو امل اولا .

 (10املادة )
ملد   هذه االمل اقية حية الن اذ من اتريخ استالم اإلشعار  – 1

األ ري الذ  يعلن في  أ  من الطرف  املتعاقدين الطر  املتعاقد 
راءا  ا  ر  تابة من  ال  القنوا  الدبلوماسية استي ائ  لإلج

 الدا لية الالزمة لد و  هذه االمل اقية حية الن اذ.
جيوز ملعدي  هذه االمل اقية بناء على املوافقة املتتادلة ب  الطرف   – 2

املتعاقدين من  ال  ملتاد  االشعارا  ب  الطرف  املتعاقدين من 
 ال  القنوا  الدبلوماسية، وملد   هذه التعديال  حية الن اذ وفقاً 

 (.10( من املادة )1لل قرة )
ملظ  هذه االمل اقية انفذة امل عو  ملدة مخس سنوا  جتدد مللقائياً  – 3

ملدة مخس سنوا  ممادلة ما مل  طر أحد الطرف  املتعاقدين الطر  
ا  ر  تابة من  ال  القنوا  الدبلوماسية عن نيت  بعدم جتديد 

 االمل اقية على األق  قت  ستة أشهر من اتريخ االنتهاء.
 (11املادة )

نن نهناء هذه االمل اقية، سو  لن يسدر على مدة أو جاهةية أية امل اقيا  
 اصة أو مشارين أو أنشطة أبرمت وفع هذه االمل اقية، وسو  ملظ  انفذة 

 حر يتم االنتهاء من مللك االمل اقيا  أو املشارين أو األنشطة.
سب واشهادًا على ذلك، قام املوقعون أدانه وامل ولون لذلك ح

 األصو  من قت  حكومتيهما ابلتوقين على هذه االمل اقية.
م، املوافع الثا  2015ديسم   13وقعت ب مدينة الكويت بتاريخ 

هـ، من نس ت  أصليت  ابللغا  العربية 1437من ربين األو  
والقريرتيةية والروسية، واإلجنليةية، وملكون مجين الن وص متساوية 

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

 حكومة اجلمهورية القريرتيةية  حكومة دولة الكويت
 ارالن عتدلدايو           أنس  الد ال احل    

 وزير ا ارجية   انئب رئيس جملس الوزراء
 وزير املالية       
 ووزير الن ط ابلو الة    
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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 co-

operation 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 . 

 

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 
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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 Kyrgyz Republic 

Erlan Abdyldaev 

Minister Of Foreign 

Affairs 

 

For the Government of the 

State of Kuwait 

Anas Khaled Al-Saleh 

Deputy Prime Minister 

Minister of Finance 

Acting Minister of Oil& 

 

 

 

 

 2016لسنة  94مرسوم رقم 
ابملوافقة على امل اقية ب  حكومة دولة الكويت وحكومة اجلمهورية 

 القريرتيةية  
 بشنن اإلع اء من أتشرية الد و  حلملة   
 جوازا  الس ر الدبلوماسية وا اصة / ا دمة 

 بعد االطالع على الدستور ،  -
جملـــــس الـــــوزراء ووزيـــــر  وبنـــــاًء علـــــى عـــــرهت النائـــــب األو  لـــــرئيس -

 ا ارجية،
 وبعد موافقة جملس الوزراء ، -

 رمسنا اب  
 مادة أوىل

ـــــــت وحكومـــــــة  ـــــــة الكوي ـــــــة دول ـــــــة بـــــــ  حكوم ـــــــى امل اقي ـــــــة عل املوافق
اجلمهوريـــــة القريرتيةيـــــة بشـــــنن اإلع ـــــاء مـــــن أتشـــــرية الـــــد و  حلملـــــة 

واملوقعـــــة ب   -جـــــوازا  الســـــــ ر الدبلوماســـــية وا اصـــــة / ا دمـــــة  
واملرافقـــــة ن وصـــــها  2015ديســـــم   13الكويـــــت بتـــــاريخ  مدينـــــة 

 هلذا املرسوم . 
 مادة اثنية

ملن يــذ هــذا املرســوم ، وعلــى رئــيس  – ــ  فيمــا   ــ    –علــى الــوزراء 
جملس الوزراء نبالرتـ  نىل جملـس األمـة ، ويعمـ  بـ  مـن اتريـخ نشـره ب 

 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
 هـ  1437مجادى ا  رة  28صدر بق ر السيف ب :    

 م   2016أبريـــــــــــــــ       6املوافع :                     

 امل اقية ب 
 حكومة دولة الكويت وحكومة اجلمهورية القريرتيةية

 بشنن اإلع اء من أتشرية الد و 
 حلملة جوازا  الس ر الدبلوماسية وا اصة/ا دمة

نن حكومة دولة الكويت وحكومة اجلمهورية القريرتيةية، واملشار 
 فيما بعد ب "الطرف "، نليهما

 ررتتة منهما ب ملعةية العالقا  الثنائية ب  التلدين،
وررتتة منها ب ملسهي  د و  و روج محلة اجلوازا  الدبلوماسية 

 وا اصة/ا دمة لك  من رعااي التلدين،
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 فقد امل قتا على ما يلي:
 املادة األوىل

 لى النحو التان:اجلوازا  ال، ختضن لتن يذ أحكام هذه االمل اقية، هي ع
 ابلنستة لدولة الكويت : اجلوازا  الدبلوماسية وا اصة. – 1
 ابلنستة جلمهورية قريرتيةاي : اجلوازا  الدبلوماسية وا دمة. – 2

 املادة الثانية
يد   مواطنو دول،    من الطرف  من حاملي اجلوازا  املذ ورة ب 

  ا  ر دون احل و  ( من هذه االمل اقية، نىل أرالي الطر 1املادة )
على أتشرية د و  وبدون رسوم وذلك إلقامة متواصلة أو لعدة 

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

 املادة الثالثة
ال ملع ي هذه االمل اقية أعضاء التعثا  الدبلوماسية واملكاملب  – 1

ابإللافة نىل ممثلي املنظما  الدولية املتواجدين على نقليم القن لية 
( من هذه 1دولة الطر  ا  ر، حاملي اجلوازا  املذ ورة ب املادة )

االمل اقية، ابإللافة نىل أفراد أسرهم املرافق  هلم والذين يعيشون 
معهم، من متطلتا  احل و  على أتشرية العتمادهم من قت  الدولة 

 وصوهلم. املستقتلة قت 
جيـــــــوز لألفـــــــراد املـــــــذ ورين أعـــــــاله، بعـــــــد التعيـــــــ ، الـــــــد و   – 2

واملــــــرور واإلقامــــــة ومغــــــادرة نقلــــــيم الدولــــــة املســــــتقتلة، دون أتشــــــرية 
  ال  مدة ملعيينهم.

ال شيء ب هذه االمل اقية اكن أن ي هم على أن  يسدر على احلقون  – 3
أبري   18وماسية بتاريخ وااللتةاما  الواردة ب معاهدة فيينا للعالقا  الدبل

 .1963أبري   24أو معاهدة فيينا للعالقا  القن لية بتاريخ  1961
 املادة الرابعة

جيوز ملواطين دول،    من الطرف  من حاملي جوازا  الس ر 
( من هذه االمل اقية، متديد مدة نقامتهم، بعد 1املذ ورة ب املادة )

ذلك بعد موافقة السلطا  (، و 2انتهاء املدة املذ ورة ب املادة )
امل ت ة لدى الطر  ا  ر لتمديد ف ة نقامتهم، وفقًا لألحكام 

 القانونية املعمو  هبا لدى ذلك الطر .
 املادة ا امسة

نن هذه االمل اقية ال ملعين نع اء مواطين دول، الطرف  الذ   ملون جوازا  
لتةامهم ابح ام القوان  ( من هذه االمل اقية، من ا1الس ر املذ ورة ب املادة )

 املعمو  هبا ب أرالي الطر  ا  ر أدناء نقامتهم.
 املادة السادسة

  ت ظ    طر  متعاقد كق  ب رفض د و  أو نهناء نقامة األش اص 
 الذين يعت ون رتري مررتوب فيهم دون نبداء أستاب لذلك.

 
 

 املادة السابعة
ية مناذج من جوازا  يتتاد  الطرفان، ع  القنوا  الدبلوماس – 1

( 30( من هذه االمل اقية،  ال  دالد  )1الس ر املذ ورة ب املادة )
 يوماً بعد د و  هذه االمل اقية حية الن اذ.

ب حالة حدو  أ  ملعدي  ب جوازا  الس ر املذ ورة ب املادة  – 2
( من هذه االمل اقية، يقوم الطرفان ع  القنوا  الدبلوماسية بتتاد  1)

ذج اجلديدة ومعلوما  عن هذه اجلوازا  وذلك  ال  دالد  النما
 ( يوماً من اعتمادها.30)

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

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

ـــــــد   هـــــــذه  ـــــــة مبوافقـــــــة الطـــــــرف . ومل ـــــــدي  هـــــــذه االمل اقي جيـــــــوز ملع
جــــــراءا  املن ـــــــوص عليهـــــــا ب التعــــــديال  حيـــــــة الن ــــــاذ وفقـــــــاً لإل

 من هذه االمل اقية. 11املادة 
 املادة احلادية عشر

ملد   هذه االمل اقية حية الن اذ من اتريخ استالم اإلشعار األ ري 
الذ   طر في  أ  من الطرف  الطر  ا  ر،  تابة وع  القنوا  
الدبلوماسية، ابستي ائ  لكافة اإلجراءا  الدا لية الالزمة لد و  

 المل اقية حية الن اذ.ا
 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 

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

ــــــت، بتــــــاريخ  ــــــة الكوي ، مــــــن نســــــ ت  2015ديســــــم   13حــــــرر  ب مدين
أصــليت ، ابللغــا  العربيــة ،القريرتيةيــة، الروســية واإلجنليةيــة، ولكــ  منهمــا ذا  

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

 حكومة اجلمهورية القريرتيةية  ة دولة الكويتحكوم    
 أرالن عتدلدايو                صتاح  الد احلمد ال تاح  

 وزير ا ارجية       النائب األو  لرئيس جملس الوزراء
 وزير ا ارجيةو         
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Agreement between 
The Government of the State of Kuwait 

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 
Government 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 
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. 

2. The above-mentioned persons may, 
following accreditation, enter transit through, 
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 
in the Vienna Convention of Diplomatic 
Relations of 18 April 1961 or the Vienna 
Convention of Consular Relations 
of24April1963. 

Article 4 
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 
their stay. 

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. 

Article 7 
l. The Parties will exchange, through diplomatic 
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 
Parties will exchange through diplomatic 
channels their new models and information 
about these passports, within thirty (30) days 
from its adoption. 

Article 8 
Each Party may suspend this Agreement in 
whole or in part, due to reasons of public order 
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or security or health protection. The suspension 
shall be notified in writing to the other Party 
through diplomatic channels, no later than 
seventy two (72) days before the suspension. 

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. 

Article 12  
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 
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 
interpretation , English text shall prevail. 

For 
The Government 

of the Kyrgyz Republic 
 

Erlan Abdyldaev 
Minister of Foreign Affairs 

For 
The Government 

of the State of Kuwait 
 

Sabah Khaled Al-Hamad 
Al-Sabah 

First Deputy Prime 
Minister and Minister of 

Foreign Affairs 

 

 

  2016لسنة     95مرسوم رقم   

 مبد مدة مهمة اهليئة العامة

 لتقدير التعويضا  عن  سائر العدوان العراقي

 بعد االطالع على الدستور ، -

إبنشــاء اهليئــة العامــة  1991لســنة  6وعلــى املرســوم ابلقــانون رقــم  -

 لتقدير التعويضا  عن  سائر العدوان العراقي ،

مبد مدة مهمة اهليئـة العامـة  2015لسنة  135وعلى املرسوم رقم  -

 سائر العدوان العراقي ،التعويضا  عن   لتقدير

 وبناء على عرهت وزير الدولة لشئون جملس الوزراء ، -

 وبعد موافقة جملس الوزراء ، -

 رمسنا اب   

 مادة أوىل

ــــــــــة العامــــــــــة لتقــــــــــدير التعويضــــــــــا  عــــــــــن  ــــــــــدة مهمــــــــــة اهليئ مُتــــــــــد ُم

ـــــــــاراً مـــــــــن   ســـــــــائر العـــــــــدوان العراقـــــــــي ملـــــــــدة ســـــــــنة واحـــــــــدة اعتت

27/5/2016   . 

 مادة اثنية

الدولـــــة لشـــــئون جملـــــس الـــــوزراء  ملن يـــــذ هـــــذا املرســـــوم ،   علـــــى وزيـــــر

 وينشر ب اجلريدة الرمسية 

 أمري الكويت                                            

 صتاح األمحد اجلابر ال تاح

 رئيس جملس الوزراء ابلنيابة 

 صتاح  الد احلمد ال تاح 

   وزير الدولة لشئون جملس الوزراء

  حممد عتد هللا املتارك ال تاح 

 هـ  1437ــــــب رجـ  3صدر بق ر السيف ب : 

 م       2016أبريـــ    10املوافع : 
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  2016 لسنة  408قرار رقم 
 بتعدي  بعض أحكام الالئحة التن يذية  

إبنشاء اجلامعا   2000لسنة  34للقانون رقم 
 ا اصة

 :جملــــس الــــــــــــوزراء 
ء اجلامعا  إبنشا 2000لسنة  34طالع على القانون رقم بعد اال -

 ا اصة،
إبصـــــدار  2000لســــنة  1106وعلــــى قــــرار جملـــــس الــــوزراء رقـــــم -

الالئحة التن يذية لقـانون ننشـاء اجلامعـا  ا اصـة املعـد  ابلقـرار رقـم 
 ،    2006لسنة  1179

 وبناء على عرهت وزير التعليم العان ،  -
 قـــــرر 

 مادة أوىل 
مـن قـرار جملـس الـوزراء  15مـن املـادة  2والتنـد  3يستتد  بن ـي املـادة 

 املشار نلي  الن ان التاليان :   2000لسنة  1106رقم 
 :   3املادة 

 ـــتص جملـــس اجلامعـــا  ا اصـــة بكـــ  مـــا يتعلـــع بقواعـــد ونجـــراءا  
ال  يص إبنشـاء املنشـآ  التعليميـة ا اصـة ولـ  علـى وجـ  ا  ـوص 

 ما يلي :  
  اصة . النظر ب طلتا  ننشاء املنشآ  التعليمية ا - 1
حتديد متطلتا  االعتماد األ اداي للمنشآ  التعليميـة ا اصـة  - 2

واعتماد براجمها ومراجعة أدائها للتحقع من التةامهـا مبـا ورد ب مرسـوم 
 ننشائها . 

اعتماد املعايري والشروط الواجب ملوافرها ب ال امج الدراسية ب  - 3
هـــذه الشـــروط واملعـــايري املنشـــآ  التعليميـــة ا اصـــة ونعـــادة النظـــر ب 

 وحتديد الرسوم الدراسية ب املنشآ  التعليمية وملعديلها. 
اعتمــــاد الشــــهادا  ال ــــادرة مــــن املنشــــآ  التعليميــــة ا اصــــة  - 4

 ومعادلتها وفقاً للقواعد واإلجراءا  املقررة لذلك . 
 النظر ب نلغاء أو وقف نشاط أو دمج املنشآ  التعليمية ا اصة.  - 5
د احلـــد األدر لـــرأس املـــا  امل  ـــص للمنشـــآ  التعليميـــة حتديـــ - 6

 ا اصة . 
 أية أمور أ رى  يلها الوزير نلي  .  - 7

 :  2( بند 15املادة )
) ندارة أمواهلا ، وجيب ولن رأس املا  امل  ص وابقي املوارد املالية 

التعليمية ، وال جيوز الت ر  ب أموا   املنشنةب حساب  اص ابسم 
املعتمـــــد مـــــن جملـــــس اجلامعـــــا  نال مبوافقـــــة جملـــــس األمنـــــاء  املنشـــــنة
 . (ا اصة

 مادة اثنية
ملن يــذ هـذا القـرار ،  ويعمــ  بـ  مــن  - ــ  فيمـا   ـ    -علـى الـوزراء 

 اتريخ نشره ب اجلريدة الرمسية . 
 رئيس جملس الوزراء ابلنيابة

 ال تاح صتاح  الد احلمد                                             
 هــــ1437مجادى ا  رة  26صدر ب : 

 م2016أبــــــــريــــــــــ   4املوافـــع :  

 وزارة األوقا  والشئون اإلسالمية
 م 2016( لسنة 134قرار وزار  رقم )

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

 إلسالمية:وزير األوقا  والشئون ا
بشــــنن ملنظــــيم  2015لســــنة 1بعــــد االطــــالع علــــى القــــانون رقــــم  -

 محال  احلج والعمرة.
بتشـــكي  اللجنـــة  2015/  756وعلـــى قـــرار جملـــس الـــوزراء رقـــم  -

 .1044/2015للحج والعمرة واملعد  ابلقرار رقم  العليا
 .2016لسنة  47وعلى القرار الوزار  رقم  -
ــــــا ل - ــــــة العلي لحــــــج والعمــــــرة جبلســــــانا أرقــــــام          وبعــــــد موافقــــــة اللجن

،  16/12/2015خ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ب اتر 3،4،5،6،7،8/1437
5/1/2016،31/1/2016،4/2/2016،14/2/2016 ،

 م.16/3/2016
 وبناء على ما ملقتضي  م لحة العم  . -

 -قرر  -
 م. 2016لسنة  47يلغى القرار الوزار  رقم  -1
م بتنظــيم  2015نة /لســ1ملعتمــد الالئحــة التن يذيــة لقــانون رقــم  -2

  محال  احلج والعمرة على النحو التان:
 أوال: )ابب األحكام العامة(

 ( 1مادة ) 
ملـــر ص وزارة األوقـــا  والشـــئون اإلســـالمية بتســـيري محـــال  حـــج أو 
عمرة أو  المها ملدة دال  سنوا  قابلة للتجديـد بعـد موافقـة اللجنـة 

واردة ب هـذه الالئحـة العليا للحج والعمرة طتقا لألحكام والشروط ال
وللقرارا  ال ادرة عن اللجنـة ، وال جيـوز مـنك أ ثـر مـن ر  ـة حـج 

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

ال ا يص ال ادرة ب ف  القوان  السابقة وال، مل مللَغ أو ملوقف ملظ  
سارية ملدة دـال  سـنوا  مـن اتريـخ صـدور هـذه الالئحـة ويـتم جتديـد 

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

  ال  مللك املدة.  ملسوية األولاع
 ( 3مادة ) 

جيوز منك الش ص االعتتار  ملر يص بتسيري محلة حـج أو عمـرة بعـد 
 موافقة الـــلجنة العليـــــا للحج والعمرة وذلك بعد استي اء الشروط 
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 املقررة مـــــن وزارة التجارة ، على أن يع  م ولـــــا عن  يتولـــى ملسيري 
 ( من هذه الالئحة. 6لواردة ب املادة )احلملة ملتوافر في  الشروط ا 

 ( 4مادة ) 
ـــ  أو مـــن االســـم التجـــار   ـــة يســـتمد مـــن اســـم املـــر ص ل اســـم احلمل
للشـــ ص االعتتــــار  دون نلــــافة أو متييـــة أو يكــــون مــــن شــــنن  ناثرة 

 قضااي  الفية أو نعرا  طائ ية. 
 ( 5مادة ) 

، وعلــى مل حــص اللجنــة العليــا للحــج والعمــرة الطلتــا  املقدمــة نليهــا 
طالب ال  يص استي اء األوران والشـروط  ـال  أسـتوع  مـن اتريـخ 
ن طـــاره هبـــا مـــن اللجنـــة ، وختطـــر اللجنـــة مـــن ملتـــوافر فـــيهم الشـــروط 
بقرارها بقتـو  الطلـب أو رفضـ   ـال  مـدة ال ملتجـاوز سـت  يومـا مـن 
ا ــر يــوم حمــدد لتلقــي الطلتــا   ويعتــ  مــرور هــذه املــدة دون صــدور 

 ة مبثابة رفض للطلب. قرار من اللجن
 ( 6مادة ) 

يش ط ب املر ص ل  أو امل وهت من قت  الش ص االعتتـار  بتسـيري 
 محلة حج أو عمرة ما يلى: 

أن يكون قادرا على متاشرة مهام  بن س  وفقاً للقواعد والشروط  -1
 املعمو  هبا ب اململكة العربية السعودية.

عن دالد  سنة ميالدية وال أن يكون  وي، اجلنسية ال يق  عمره  -2
يةيـــد عـــن مخـــس وســـت  ســـنة ميالديـــة ، وجيـــوز للجنـــة النـــةو  ابلســـن 

 ابلنستة ل ا يص العمرة نىل واحد وعشرين سنة. 
 أن يقدم ملقريرا طتيا ي يد لياقت  ال حية من ا لس الطيب بوزارة ال حة. -3
لتنـوك أن يقدم املر ص ل  شـهادة بنكيـة بقدرملـ  املاليـة مـن أحـد ا -4

 احمللية وفقا ملا ملقرره اللجنة العليا للحج والعمرة.  
أن يكـــون حممـــود الســـرية حســـن الســـمعة مل يســـتع احلكـــم عليـــ   -5

حكما هنائيا بعقوبة جناية أو ب جراة خملة ابلشر  أو األمانة    ما مل 
 يكن قد رد نلي  اعتتاره قانوان.

 ة دائمــــة ، أو أال يكــــون قــــد ســــتع جمازاملــــ  إبلغــــاء ملر ي ــــ  ب ــــ -6
ابلوقف املسقت من ملسيري محلت  بقرار من اللجنة العليا للحج والعمرة 

 نال بعد انتهاء املدة احملددة للوقف.
أال يكــون قــد ســري محلــة حــج ابمل ال ــة ألحكــام هــذه الالئحــة أو  -7

 .بتنظيم محال  احلج والعمرة 2015لسنة  1رقم ألحكام القانون 
  ـــية الـــ، حتـــددها وجتريهـــا اللجنـــة العليـــا أن جيتـــاز املقابلـــة الش -8

 للحج والعمرة.
أن  طـــر رمسيـــا ندارة شـــئون احلـــج والعمـــرة مبقـــر متاشـــرة نشـــاط   -9

وا  ملعدي  يطرأ علي   ال  دالد  يوما ويكـون هـو املعتمـد ب مجيـن 
 اإل طارا  املرسلة نلي .

 
 

 ( 7مادة )
 وما ي در لـــــ  مــن يلتةم املر ص ل  وامل وهت ابلتقيد ابلنظم املتتعة 

ملعليما  من اللجنة العليا للحـج والعمـرة وندارة شـئون احلـج والعمـرة 
ومـا مل ــدره اجلهـا  الرمسيــة امل ت ـة دا ــ  الكويـت و ارجهــا ،  مــا 
علي  االلتةام بكـ  مـا ي ـدر مـن اجلهـا  امل ت ـة ب اململكـة العربيـة 

يســر وملــوفري الســعودية مــن أنظمــة وملعليمــا ، لضــمان أداء املناســك ب
 وسائ  ال حة العامة والسالمة والراحة للحجاج واملعتمرين. 

 ( 8مادة ) 
يش ط علـى  ـ  مـن يررتـب ب ملسـيري محلـة حـج أو عمـرة أو اإلعـالن 

أن يتقــدم بطلــب نىل ندارة شــئون احلــج والعمــرة بــوزارة عــن أ  منهمــا 
ها األوقا  والشـئون اإلسـالمية وفقـا للشـروط وو املواعيـد الـ، حتـدد

 اللجنة العليا للحج والعمرة.
 ( 9مادة ) 

 لـدى أحـد التنـوك احملليـة املعتمـدةطالب ال  يص أن يودع  جيب على
ـــــا ب صـــــورة  طـــــاب لـــــمان ل ـــــاحل وزارة األوقـــــا  والشـــــئون  أتمين

، وللجنة أن  حتدد قيمت  ومدمل  اللجنة العليا للحج والعمرةاإلسالمية 
الــ، ملوقــن علــى املــر ص لــ  ، خت ــم مــن هــذا التــنم  قيمــة اجلــةاءا  

وعليــ  أن جيــدد  طــاب الضــمان  ــال  مخســة عشــر يومــا مــن اتريــخ 
ن طـــاره بتوقيـــن ا  ـــم، ونال وقعـــت اللجنـــة أحـــد اجلـــةائ  الـــواردين 

ـــد ) ( مـــن هـــذه 20( مـــن املـــادة      )7ابل قـــرمل  )  ، ج( مـــن التن
  ا .وجيوز للجنة أن ملضاعف متلغ التنم  حا  ملكرار امل الالالئحة 

 (10مادة )
  جيب على املر ص ل  أو امل وهت أن :  
يــ م عقـــدا مـــن  ــ  حـــاج أو معتمـــر ال ملقــ  شـــروط  ومـــةاايه عـــن  -1

العقـــد النمـــوذجي املعتمـــد مـــن اللجنـــة العليـــا للحـــج والعمـــرة ، ودون 
مل او  ب األسعار ب  احلجاج أو املعتمرين ب ن س احلملة أو الرحلـة 

قيمـ  نال ب حـا  وجـود  ـدما  نلـافية أو سواء من املواطن  أو امل
 طلتا   اصة. 

يتاشر بن س  اإلشرا  على ملسيري محلت  وال جيوز ل  أن ينيب عن  -2
رتــريه ب هــذا الشــنن، ســواء ب ــورة متاشــرة أو رتــري متاشــرة فيمــا عــدا 
حاال  الضرورة أو العذر القهر  بشرط أن يقتل  رئيس اللجنة العليا 

 لشئون احلج والعمرة.
يــــةود حجــــاج احلملــــة واملعتمــــرين ابســــم وعنــــوان احلملــــة وأرقــــام  -3

ـــد يضـــم  ـــاان  واملعلومـــا  الالزمـــة ، ومبع ـــم للي ـــن التي هوامل هـــا ومجي
ـــا قـــد  ـــم اجلـــواز والـــرقم املوحـــد وم ـــاان  الســـابقة ابإللـــافة نىل رق التي

 يشكوه احلاج أو املعتمر من أمراهت.
ج واملعتمرين وجنسيانم يةود ندارة شئون احلج والعمرة امساء احلجا  -4

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.
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 ت ظ ب ورة لوئية من األوران الثتوملية حلجـاج محلتـ  وللعـامل   -5
العربيــة الســعودية مــا مل هبــا وللمعتمــرين ب دولــة الكويــت وو اململكــة 

 ملش ط وزارة الدا لية  ال  ذلك. 
 ( 11مادة ) 

جيــب علــى املــر ص لــ  أو امل ــوهت ومجيــن منســو، احلملــة مــن املرشــدين 
واإلداريـــــ  واحلجـــــاج واملعتمـــــرين الت ـــــرغ التـــــام ألداء املناســـــك وجتنـــــب 

 الد و  ب القضااي ا الفية أو السياسية أو الدعائية.
احلج أو العمـرة ألرتـراهت سياسـية أو طتاعـة املنشـورا  أو و ظر استغال  

ملوزيعها أو نقامة جتمعـا  أو نـدوا  أو مسـريا  ذا  أهـدا  سياسـية أو 
طائ يــة أو العتــ  امــن احلجــيج أو املعتمــرين ا  صــورة وألى ســتب ، أو 

 اإلساءة نىل مسعة دولة الكويت ابألقوا  أو األفعا .
 : مل وهت أن ما  ظر على املر ص ل  أو ا 
يضــن أيــة شــعارا  ختــالف التعليمــا  ال ــادرة عــن الســلطا  ب   -1

اململكة العربية السعودية ، أو عن بعثة احلج الكويتية أو اللجنة العليا 
 .للحج والعمرة أو ندارة شئون احلج والعمرة

يســـــمك ألى شـــــ ص مـــــن املـــــر ص هلـــــم بتســـــيري محـــــال  حـــــج  -2
 .اللجنة العليا للحج والعمرةابالندماج ب  محلت  نال مبوافقة 

يســـمك ألى شـــ ص بتســـيري محلــــة ابســـم محلتـــ  مـــن التــــاطن أو  -3
  .ابست دام اسم محلت  ا  صورة

يقــوم بتســك  الرجــا  مــن رتــري ذو  احملــارم مــن النســاء ب  رترفــة  -4
  .واحدة أو شقة واحدة ذا  مرافع مش  ة بن س الدور

 .ا  متتالية مهما  انت األستابيتوقف عن ملسيري محلت  ملدة دال  سنو  -5
يغـان أو يتالعــب ب  األسـعار كيــ  يكــون هنـاك مل ــاوات ملحوفــا  -6

 .ب  ا دما  املقدمة واألسعار املعتمدة
 الف أ  بند من بنود هذه الالئحة أو القوان  والقرارا  املنظمة -7

   للحج والعمرة.
 ( 12مادة ) 

أداء احلجـاج أو املعتمـرين  جيب على املـر ص لـ  ملـوفري  ـ  مـا يضـمن
ملناسك احلج أو العمرة إبملقان ون الص على الوج  األ م  ، وملـوفري 
وســائ  الســالمة والراحــة واألمــن هلــم حلــ  عــودنم نىل الكويــت ، وأن 
يةود محلت  بسيارا  ر وب ملرافع احلملة ب  حتر انا ويشـ ط فيهـا مـا 

 :يلي
دة مـــن اإلدارة العامـــة أن ملكــون صـــاحلة لالســـتعما  مبوجــب شـــها -1

 .للمرور بعد فح ها فنياً من جهة اال ت اص
أن ملكون كالـة جيـدة وال يةيـد عمرهـا عـن عشـر سـنوا  ابلنسـتة  -2

 لرحال  احلج وعشرين سنة ابلنستة لرحال  العمرة.
أن ملكون مكي ة ذا  مقاعد مر ة مل  لها عن بعضها مسافة  افية  -3

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

 .أن ملكون من النوع ا هة للرحال  الطويلة -4
 أن ملكون جمهةة اما ن حل ظ أمتعة الر اب . -5
أن يةود    سيارة كلقة للجر ب  ال دام األمامي وبط اية حريع  -6

للشــرب وميـــاه  افيــة لالســتعما  الش  ــي وســـلة وميــاه ابردة  افيــة 
مهمال  وجبمين وسائ  السالمة والراحة للر اب واحملافظة على نظافة 

 .السيارا  من الدا   وا ارج
أن يــرقم الســيارا  ارقــام متتابعــة وأن يثتــت بشــك  والــك علــى   -7

 .   سيارة مل قا ابسم احلملة ورقم ال  يص واسم دولة الكويت
يةيــد عــدد الر ــاب بكــ  ســيارة عــن العــدد املــر ص هلــا مــن أن ال  -8

ندارة املـــرور واملوجـــود بـــدف  الســـيارة ، وخت ـــيص  ـــ  ســـيارة ألمســـاء 
 .حمددة من احلجاج أو املعتمرين

أن يتحقع مـن أمسـاء وعـدد ر ـاب  ـ  سـيارة عنـد املغـادرة ولـدى  -9
 .الوصو  ألى مكان ، على أن   ص مكاان للنساء

ى احلجـاج أو املعتمـرين بعـدم احتـواء حقـائتهم أليـة أن يس د علـ -10
 .ممنوعا  من  تابة اسم صاحب احلقيتة عليها

  .أن يراعي انتظام سري احلملة ب   افة حتر انا -11
أن ينظم است دام سيارا  احلملة لتنقال  احلجاج أو املعتمرين ألداء  -12

ن عن  حلجاج احلملة املناسك وأداء ال لوا  ب  مواقيتها وفع برانمج معل
يت  في  وقت ذهاب السيارا  وعودنا من التن د من معرفة السائع لطرن 
مكة واملدينة ومدا لها وخمارجها نلافة نىل مقر احلملة ومقر بعثة احلج 
الكويتية ، ما مل يت ع صاحب احلملة من احلجاج أو املعتمرين على رتري ذلك 

  .ابلنستة للعودة من احلرم
 ( 13مادة ) 

ملقــدم الشــكاوى املتعلقــة مبوســم احلــج أو رحــال  العمــرة أو خمال ــا  
صــاحب احلملـــة لتنـــود التعاقـــد أو أيـــة خمال ـــا  أ ـــرى نىل بعثـــة احلـــج 
الكويتية و اململكة العربية السعودية أو إلدارة شئون احلج والعمرة ب  
موعد أق اه شهر من اتريخ عودة احلاج أو املعتمـر نىل دولـة الكويـت 

ويســقط حــع احلــاج أو املعتمــر ب  الشــكوى مبــرور هــذه املــدة دون ، 
ـــع ب  الشـــكاوى املقدمـــة ب  امليعـــاد ، ويرفـــن  ـــتم التحقي ملقـــداها ، وي
بشـــنهنا ملقريـــر ابلـــرأ  القـــانو  يـــتم عرلـــ  علـــى اللجنـــة العليـــا للحـــج 

  .والعمرة للنظر في  ويعتمد القرار من رئيس اللجنة أو من    حمل 
 احلج( اثنيا: )ابب
 (14مادة )

 على املر ص ل  أو امل وهت أن:     
أن  طــر بررتتتــ  ملســيري محلتــ  ســنواي إلدارة شــئون احلــج والعمــرة  -1

 ـــال  املواعيـــد الـــ، حتـــددها اللجنـــة العليـــا للحـــج والعمـــرة مرفقـــا بـــ  
الئحة األسعار ومقـرا  احلملـة وقائمـة ا ـدما  والعقـود الـ، أبرمـت 

 اإلدارة بسريتها.ب  هذا الشنن ومللتةم 
يضــن الئحــة األســعار املعتمــدة ب  مكــان ابرز ب  مقــرا  احلملــة  -2
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ويلتةم هبا ، وال جيوز زايدة هـذه األسـعار نال بعـد ملقـدمي مـ را  ملوافـع 
 عليها اللجنة.

 .يعلن ب  مكان ابرز مبقرا  محلت  عن مسار محلت  -3
ظافـة التامـة ملقـرا  يلتةم ابل مليب والتنظيم واألمـن والسـالمة والن -4

  .احلملة وب  املشاعر وأما ن السكن
يرشك مندواب أو أ ثر عن احلملة يعتمد ملرشيح  مـن ندارة شـئون  -5

 .احلج والعمرة  ال  املواعيد املقررة
 طــر ندارة شــئون احلــج والعمــرة ب  امليعــاد الــذى حتــدده لــذلك  -6

لت  واملسا ن قت  س ر جلنة فحص مسا ن احلجاج بتيان عن مسار مح
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 عليــ  

 .رقمها والطابع الذى ملقن في  وعدد احلجاج املسموح إبقامتهم فيها
 ـــافظ علــــى وجـــود املل ــــع ســــالف اإلشـــارة علــــى الغــــر  دون  -7

شــطب أو ملغيــري أمــا ن ا ــدما  أو أعــداد احلجــاج نال مبوافقــة  طيــة 
  .من رئيس بعثة احلج

يتواجد هو أو مندوب  املعتمد لـدى ندارة شـئون احلـج والعمـرة ب   -8
 املنافذ املعتمدة إلهناء معامال  حجاج احلملة.

اجتيازه أو أحـد اإلداريـ  املـرافق  للحملـة الـدورة  يقدم ما يثتت -9
  ال، ملقيمها اإلدارة العامة لإلط اء أو الدفاع املد .

يسلم بعثة احلج الكويتية مبقرها ب  مكة املكرمة واملدينة املنورة   -10
 .ساعة من الوصو  24ن طارا بتاريخ وصو  محلت   ال  

امل  ـص حلملتـ  ب  أرهت مـىن  يرس  مندواب عنـ  السـتالم املوقـن -11
 .وعرفا   ال  املوعد احملدد من قت  بعثة احلج الكويتية

يعيـــد احلـــاج الـــذى ال يـــتمكن مـــن اســـتكما  الســـ ر نىل موقـــن  -12
 .نقامت  ابلكويت وملسوية مستحقامل  طتقا للعقد امل م مع 

 (15مادة )
 : الشروط الواجب ملوافرها ب األفراد والعما 

ـــ   ـــراد علـــى املـــر ص ل ـــوفر العـــدد املناســـب مـــن األف أو امل ـــوهت أن ي
الالزمــ  لتنديــة ا ــدما  الالزمــة للحملــة دون ن ــال  مبســئوليت  عــن 

 : أعماهلم ومل رفانم وذلك على النحو التان
عــدد  ــا  مــن املشــرف  حتــدده وملوافــع عليــ  ندارة شــئون احلــج  -1

 .اجوالعمرة ملكون مهمتهم أتم  وسائ  الراحة والسالمة للحج
شـــ ص أو أ ثـــر ب مقـــر ســـكن احلجـــاج لالســـتقتا  علـــى مـــدار  -2

 .الساعة وختطر بعثة احلج امسائهم
مرشــد ديــين ملرشــح  وزارة األوقــا  والشــئون اإلســالمية أو ملوافــع عليــ   -3

 .بعد ن طارها ب  ب املوعد الذى حتدده ندارة شئون احلج والعمرة
د موافقـــة اللجنـــة الكـــادر ال ـــحي الـــذ  ملقـــرره وزارة ال ـــحة بعـــ -4

العليا للحج والعمرة و طر صاحب احلملة ندارة شئون احلـج والعمـرة 

  ه. ب   ال  املوعد الذى حتدد
 .سائع لك  مر تة وملوفري سائع بدي  عند احلاجة -5
عامــ  علــى األقــ  لكــ  عشــرة حجــاج لتنظيــف الغــر  واملمــرا   -6

ة معتمـدة واألعما  األ رى علـى أن يكـون لديـ  شـهادة صـحية حديثـ
من وزارة ال حة بدولة الكويت أو اململكة العربية السعودية خبلوه من 

  .األمراهت املعدية ملست رج لذا  املوسم
عـــدد  ـــا  مـــن العمـــا  والعـــامال     ـــوا لـــدورا  امليـــاه وال  -7

 .جيوز ملكلي هم اعما  أ رى
 .مندوب   ص إلهناء نجراءا  الس ر حلجاج اجلو -8
مــن فئــا  عمــا  ا ــدما  زاي مناســتا  اصــا هبــم ملرملــد   ــ  فئــة  -9

يــد  علــى طتيعــة عمــ   ــ  مــنهم ، وأن يكــون الــةى نظي ــا دائمــا مــن 
مراعــاة النظافــة الش  ــية للعامــ  ، وعلــى العمــا  املالمســ  للمــواد 

 .الغذائية واألطعمة استعما    و  بالستيك ش افة ونظي ة
بعثـة احلـج الكويتيـة ولرئيس اللجنـة العليـا للحـج والعمـرة أو رئـيس  -

أو انئتــ  أو مــدير ندارة شــئون احلــج والعمــرة حســب األحــوا  أن يلــةم 
ـــ   ـــ  أو العمـــا  املـــرافق  ل ـــة ابســـتتعاد أ  مـــن اإلداري صـــاحب احلمل
واستتدال  آب ر جديـد ، سـواء  ـان ذلـك دا ـ  الكويـت أو ابململكـة 

 العربية السعودية.
 ( 16مادة ) 

 : سكان احلجاج مبكة واملدينةالشروط الواجب ملوافرها ب  ن
على املر ص ل  أو امل وهت قت  وصو  احلملـة بوقـت مناسـب نعـداد 
وجتهيـــة املتـــا  ومجيـــن ا ـــدما  علـــى أن يكـــون اليـــوم األو  مـــن ذ  
احلجــة هــو املوعــد النهــائي ال تمــا  مجيــن التجهيــةا  النهائيــة للتنايــة 

فر فيــــ  كيــــ  يكــــون ســــكن احلجــــاج صــــاحلا لالســــتعما  ومر ــــا ملتــــوا
 :  الشروط التالية

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

مـا مل يـتم  -سـنة  15السعودية ، وأال يةيد عمر العمارة السكنية عـن 
ــــدها  ــــدفاع املــــد  إب -جتدي ســــكان احلجــــاج أو وم ــــرح مــــن ندارة ال

  .املعتمرين هبا
أن  توى السكن على  افة املستلةما  املناستة ال، ملك   راحة  -2

احلجاج من أسرة وفرش وشراشف ووسادا  وسـجاد مـن ملـوفري  ةانـة 
سـم 190x90، وأن ال يقـ  حجـم السـرير عـن  ذلكمالبس وما نىل 

ممـرا  ويتم ملوزين األسرة بشك  مناسب كي  ملتقى مسـاحة  افيـة لل
  .لسهولة حر ة احلجاج والت ةين ورتري ذلك

أن ملكــــون  ــــ  بنايــــة مكي ــــة ومــــةودة ابمليــــاه والكهــــرابء واملــــراوح  -3
على األق  مشـيدة بطريقـة حديثـة  2واهلواملف وم اعد  هرابئية عدد 

من نبرام عقد صيانة سنو  هلـا، وأن ملكـون صـحية ومقسـمة نىل رتـر  
واحلمامـا  بنسـتة ال ملقـ  عـن سكنية وعدد مناسب مـن دورا  امليـاه 
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  .من عدد احلجاج 5:  1
ــ  مــن االلتــةام ابلنظافــة  -4 أن يتناســب الســكن مــن العــدد امل ــرح ل

ـــع،  ـــن املراف ـــاه ومجي املســـتمرة للغـــر  واملمـــرا  واملطـــابخ ودورا  املي
 .وجيوز خت يص دور  ام  للعائال 

ـــىن مقـــاس )  -5 ـــرية علـــى واجهـــة املت ـــة  ت م ( x 3م 2أن يضـــن الفت
  .مكتوب عليها دولة الكويت واسم احلملة

أن يوفر عيادة طتيـة أو أ ثـر وفـع مـا ملقـرره اللجنـة امل ت ـة وأن  -6
ملكون  ـ  عيـادة للعـالج الطـيب مسـتكملة للشـروط الـ، ملضـعها وزارة 
ال حة من حي  موقعها وجتهيةانـا وذلـك ب  موعـد ال يتجـاوز اليـوم 

  .األو  من شهر ذ  احلجة
ـــوفر   -7 ـــاه الالزمـــة لالســـت دام الش  ـــي أن ي ـــة مـــن املي ـــة  افي مي

  .وللنظافة ولغري ذلك من األرتراهت
أن ال يتم التمييـة بـ  احلجـاج ب  املتـىن الواحـد سـواء مـن حيـ   -8

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

للمر ص ل   وجيوز لرئيس اللجنة امل ت ة ب حص املسا ن أن يسمك
  .إبسكان احلجاج جبوار املسجد احلرام
 (17مادة ) 

الشــروط الواجــب ملوافرهـــا ب نســكان احلجــاج ابملشـــاعر )مــىن وعرفـــ  
 : ومةدل ة(

ــــوفري وســــائ  الراحــــة املناســــتة للحجــــاج ب   يلتــــةم صــــاحب احلملــــة بت
 :املشاعر املقدسة وعلى األ ص ما يلي

  .أن يشيد امل يم خبيام مضادة للحريع -1
 .أن يةود ا يام مب روشا  مناستة وكالة جيدة -2
 .أن يكون امل يم جمهةا ابلتكييف كي  ملكون ال ودة مناستة -3
  .أن يضن الفتة ابسم احلملة على مد   املوقن امل  ص -4
أن يلتــــةم ابلتعليمــــا  ال ــــادرة مــــن وزارة احلــــج واإلدارة العامــــة  -5

 .لسعوديةللدفاع املد  ابململكة العربية  ا
 .أن جيهة موقعا مالئما للمتيت ب  مةدل ة -6
 .أن يقدم  دما  التغذية واملياه واملشرواب  املناستة -7

 ( 18مادة ) 
 : الشروط الواجب ملوافرها ب  املن   واملشرب

علــى املــر ص لــ  أو امل ــوهت ملقــدمي دــال  وجتــا  طعــام ملكــون  افيــة 
ميا و ال  رحلـ، الـذهاب ومتنوعة حلجاج احلملة طوا  رحلة احلج يو 

والعودة من مراعاة الطهي اجليـد والنظافـة التامـة ومراعـاة ملـوفري الطعـام 
 : املناسب للحاال  املرلية الطارئة واملةمنة وااللتةام مبا يلي

نلــافة الشــا  والقهــوة واحلليــب وامليــاه املعدنيــة للشــرب وع ــري  -1
لـةم ملقـدمي الوجتـا  ال وا   واملشرواب  الغازية مـن  ـ  وجتـة طعـام وي
 .بنظام بوفي  م توح ما مل يت ع احلاج على رتري ذلك

  .ولن جدو  ملواعيد الوجتا  ب مكان ابرز ويتلغ هبا احلجاج-2
ولــن الشــا  والقهــوة واحلليــب وامليــاه املعدنيــة للشــرب وع ــري  -3

 .ال وا   واملشرواب  الغازية ب     دور
 ( اثلثا: ) ابب العمرة

 ( 19مادة ) 
 جيب على املر ص ل  بتسيري رحال  عمرة أن:

يتقــدم بطلــب ملســيري رحالملـ  إلدارة شــئون احلــج والعمــرة  ــال   -1 
املواعيـــد الـــ، حتـــددها اللجنـــة العليـــا للحـــج والعمـــرة مرفقـــا بـــ  الئحـــة 
األسعار ومقرا  متاشرة نشاط  وقائمة ا دما  والعقـود الـ، أبرمـت 

 .تهاب  هذا الشنن ومللتةم اإلدارة بسري
يضــن الئحــة األســعار ورقــم ال  ــيص ب  مكــان ابرز ب  مقــر أو  -2

 .مقرا  متاشرة نشاط  وب  نعالانمل  التجارية
يرشك مندواب أو أ ثر لكـ  رحلـة يعتمـد ا تيـاره مـن ندارة شـئون  -3

 .احلج والعمرة  ال  املواعيد املقررة
ــوان مقــر الســكن ب مكــة املكرمــ -4 ــةود املعتمــرين ابســم وعن ة وب  ي

ــة املنــورة وارقــام هوامل هــا ومجيــن التيــاان  واملعلومــا  الالزمــة،  املدين
ومبع ــم لليــد يضــم التيــاان  الســابقة ابإللــافة نىل رقــم اجلــواز والــرقم 

 املوحد وما قد يشكوه املعتمر من أمراهت.
يتواجد هو أو امل وهت أو مندوب  املعتمد لـدى ندارة شـئون احلـج  -5

 .املعتمدة إلهناء معامال  املعتمرينوالعمرة ب املنافذ 
 يوفر لك  رحلة مشرفا أو أ ثر من قيام الرحلة حر عودنا للكويت. -6
يـــةود محلتـــ  بســـيارا  ر ـــوب ملرافـــع احلملـــة ب حتر انـــا ويشـــ ط أن  -7

ملكــون صــاحلة لالســتعما  مبوجــب شــهادة مــن اإلدارة العامــة للمــرور بعــد 
 .عمرها عن عشرين عامافح ها فنيا وكالة جيدة وال يةيد 

يلتةم ابل مليب والتنظيم واألمن والسالمة ومسار الرحلـة والنظافـة  -8
 .التامة ملقرا  احلملة وب  املشاعر وأما ن السكن

يـــوفر الســـكن املالئـــم للمعتمـــرين ب  ال نـــادن املر  ـــة والشـــقع  -9
امل روشــــة املـــــر ص هلـــــا مـــــن اجلهــــا  امل ت ـــــة ب  اململكـــــة العربيـــــة 

ــــ،  تارهــــا املعتمــــر حســــب الســــعو  دية ورتــــري ذلــــك مــــن ا ــــدما  ال
  .املستوى املت ع علي 

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

 ( 20مادة ) 
  : يا للحج  والعمرة اب  ختتص اللجنة العل 
نصـــدار القـــرارا  وحتديـــد القواعـــد الالزمـــة لتن يـــذ هـــذه الالئحـــة  -1

 والنظر ب أ  أمور طارئة ملتعلع بتطتيقانا.
نصـــدار ملـــرا يص محـــال  ملســـيري حـــج أو عمـــرة أو  المهـــا وفقـــا  -2

 للشروط والضوابط واإلجراءا  املقررة هبذه الالئحة. 
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قدمة نليها بتسيري محـال  حـج أو عمـرة أو  التت ب  الطلتا  امل -3
 المها ، وجيوز للجنة أن مل ـوهت ندارة شـئون احلـج والعمـرة ابلتـت ب 

  .طلتا  ملسيري رحال  عمرة
ـــة  -4 ـــ  صـــاحب احلمل ـــ م ب ـــذى جيـــب أن ي نعـــداد منـــوذج للعقـــد ال

واحلاج ومنوذج آ ر لعقد املعتمر يتضمنان التةاما  وحقون وواجتا   
  ر ، وجيوز أن يتضمن العقد شروطا أ رى دون أن    منهما جتاه ا

 .ملق  املةااي عما ورد ب  هذين النموذج 
ولن الئحة اس شادي  ابمل ال ا  والعقـواب  والغرامـا  املقـررة  -5

 .لك  منها
ملشـــــكي  جلنـــــة مـــــن بـــــ  العـــــامل  إبدارة شـــــئون احلـــــج والعمـــــرة  -6

لقانوني  ابلوزارة ل حص واملنتدب  ل رن بعثة احلج وأحد املستشارين ا
بالرتــا  ندارة احلــج والعمــرة شــكاوى احلجــاج أو املعتمــرين والتحقيــع 

  .فيها
ملوقين اجلـةاءا  عـن امل ال ـا  الـ، ملقـن ابمل ال ـة ألحكـام هـذه  -7

الالئحــة بعــد مســاع أقــوا  صــاحب احلملــة أو بعــد ن طــاره وختل ــ  عــن 
 ت ـ  بتعثـة احلـج احلضور بدون عذر مقتو  وذلك ا ت اء بتقارير امل

الكويتية وندارة شئون احلج والعمرة ، وملطتع اللجنة اجلةاءا  الـواردة 
بتنظــيم محــال   2015لســنة  1ب  املــادة الســابعة مــن القــانون رقــم 

  : احلج والعمرة وهي
 .اإلنذار -أ

 .ملسيي     أو بعض قيمة الضمان املقدم من املر ص ل  -ب
صاحب احلملة من احلاج حـا  عـدم رد املتالغ ال، ح   عليها  - 

 .ملقدا   دمة معينة مت ع عليها أو التق ري فيها
 .وقف ال  يص ملدة ال ملةيد على دال  سنوا  - 
 .نلغاء ال  يص ب  ة دائمة -ج

وجيوز ملن وقن عليـ  اجلـةاء أن يـتظلم منـ  وفقـا للقواعـد العامـة املقـررة 
 .ب  هذا الشنن

 .رادا  العامة لوزارة االوقا  والشئون االسالميةوملورد املتالغ املسيلة لإلي
 ( 21مادة ) 

 مــا ختــتص اللجنــة العليــا للحــج والعمــرة إبلغــاء ال  ــيص أو االمتنــاع 
 عن جتديده ب احلاال  ا ملية: 

 فقدان اجلنسية الكويتية.  -1
 اإللرار بسمعة دولة الكويت ، أو ارملكاب خمال ا  جسيمة -2

ا  ب اململكة الــــعربية السعـــوديــــة فيمـــا يتعلــــع بشئون لألنظمة والتعليمـــــ
 احلج أو العمرة.

 ملكرار املغاالة أو التالعب ب األسعار. -3
صــدور حكــم قضــائي هنــائي ابحلرمــان مــن ملســيري محلــة حــج مــا مل يكــن  -4

 احلرمان مسقتا وانقضت املدة احملددة ابحلكم.
 ر ة ال ردية.فقد األهلية ل احب ملر يص الش -5

 نشهار اإلفالس. -6
وعلــــى ندارة شــــئون احلــــج والعمــــرة التنســــيع مــــن اجلهــــا  والســــلطا  

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

يــتم حتديــد أعــداد املعتمــرين ، و ــذا أعــداد احلجــاج للحمــال  املر  ــة 
ال  املواعيـد املقـررة رتري املوقوفة الـ، قـدمت طلتـا بتسـيري محلـة حـج  ـ

واستوفت  افة الشروط واإلجراءا  ، وذلك وفع احل ة املقررة حلجاج 
دولـــــة الكويـــــت واملعتمـــــدة مـــــن وزارة احلـــــج الســـــعودية ابلتســـــاو  بـــــ  
احلمال  بعد استقطاع احل ة الـ، ملقررهـا اللجنـة العليـا للحـج والعمـرة 

لكــ  محلــة وفقــا لضــوابط ملضــعها علــى أن يكــون لــمن األعــداد املقــررة 
صاحب احلملة أو امل وهت واملرشد الديين املعتمد من ندارة شئون احلـج 
والعمـــرة والكـــادر الطـــيب الـــذى ملقـــرره وزارة ال ـــحة ، وللجنـــة مل ـــنيف 
 .محال  احلج نىل فئا  وفع الدراسا  والتعاميم املقدمة هلا هبذا الشنن

  امسًا: )ابب بعثة احلج الكويتية(
 ( 23مادة ) 

حلــج الكويتيــة علــى حجــاج دولــة الكويــت واملــر ص هلــم ملشــر  بعثــة ا
بتسيري محـال  حـج ، وملقـوم بتـذلي  مجيـن ال ـعواب  الـ، ملـواجههم ب  
ــــة الســــعودية  ــــال  موســــم احلــــج ، وهلــــا التواصــــ  مــــن  اململكــــة العربي
الســــلطا  ب اململكــــة العربيــــة الســــعودية ب هــــذا الشــــنن ومتابعــــة أداء 

ـــة ب مسسســـة الطوافـــة املشـــرفة علـــى مقـــ ـــة واحلمـــال  الكويتي را  التعث
املشاعر املقدسة ، وهلا عقد لقاءا  ملشاورية وزايرا  دنائية من التعثا  
الرمسيـة للــدو  األ ــرى مبــا  قــع التعــاون املشــ ك ويــسدى لرفــن مســتوى 
أداء التعثة ، وملرفن التعثة للجها  امل ت ة التقارير الالزمة حو  موسم 

  وسـلتيا  ومق حـا  مبــا يك ـ  ملطــوير أداء احلـج مبـا  ويــ  مـن اجيابيــا
  .التعثة واجناح مواسم احلج مبا يليع بسمعة دولة الكويت

 ( 24مادة ) 
يكــون رئــيس اللجنــة العليــا للحــج والعمــرة رئيســا لتعثــة احلــج ، وانئــب  

رئـــيس اللجنـــة انئتـــا لـــرئيس التعثـــة ، وملشـــك  التعثـــة مـــن فـــرن  ـــ  مـــن 
مية ، وال ــــــــحة ، والدا ليــــــــة ، وزارا  األوقــــــــا  والشــــــــئون اإلســــــــال

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 

جلها  املعنية ، وملتتـن مجيـن ال ـرن من ي ول  بعد ملرشيك أعضائها من ا
رئــيس التعثـــة وملقــدم  ملقاريرهـــا نليـــ  أو ملــن ي ولـــ  عقــب انتهـــاء موســـم 

 .احلج
 ( 25مادة ) 

ملكــون مجيــن املراســال  ا اصــة بتعثــة احلــج دا ــ  الكويــت و ارجهــا 
 ابسم رئيس التعثة أو انئت ، ولرئيس التعثة أو من ي ول  : 

 ثة حسب مقتضيا  م لحة العم .ملشكي  اللجان الدا لية للتع -1
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ولــن الشــروط والضــوابط املتعلقــة ابلعقــود واملناق ــا  ا اصــة  -2
ابلتعثـــة ، وملكليـــف مـــن يلـــةم لدراســـة العطـــاءا  ا اصـــة ابملناق ـــا  

 وملرسيتها ابلتنسيع من ندارة الشئون املالية ب وزارة األوقا .
فيهــا وبعــد ملوقيــن العقــود واملناق ــا  ا اصــة ابلتعثــة بعــد التــت  -3

 احل و  على مل ويضا  املوافقا  الالزمة.
 حتديد امليةانية ا اصة ابلتعثة من احلساب العام للوزارة. -4
اعتمـــاد أوامـــر ال ـــر  املـــان وحتديـــد متـــالغ الســـلف والنثـــراي   -5

 وأوج  صرفها وفع احتياجا  جلان التعثة دا   و ارج الكويت.
 عمرة(سادساً : ) ابب ندارة شئون احلج  وال

 ( 26مادة ) 
ختتص ندارة شئون احلج والعمرة بوزارة االوقا  والشئون االسالمية 

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

 .والعمرة من قرارا  وقواعد
نجراء الت تيش الـدور  وامل ـاجئ علـى مقـرا  احلمـال  وفحـص  -2

حالتهــــا للجنــــة املشــــار اليهــــا ابل قــــرة شــــكاوى احلجــــاج واملعتمــــرين وا
( مــن هــذه الالئحــة أو عرلــها علــى اللجنــة 20الســابعة مــن املــادة )

 العليا للحج والعمرة لتقرير ابختاذ الالزم بشنهنا.
نعداد الدراسا  واألكا  الالزمة وعـرهت ملوصـيانا علـى اللجنـة  -3

 العليا للحج والعمرة.
 أو عمرة والتت فيها.مللقي طلتا  اإلعالن عن محال  حج  -4
ن طارا  رارتيب ملسـيري محـال  احلـج سـنواي  ـال  املواعيـد مللقي  -5

لعرلــها علــى اللجنــة العليــا الـ، حتــددها اللجنــة العليــا للحــج والعمــرة 
 .للحج والعمرة

مللقـــي طلتـــا  املـــر ص هلـــم أو امل ولـــ  بتســـيري رحـــال  عمـــرة  -6
ها علــى اللجنــة ، أو حتــددها اللجنــة العليــا لعرلــ  ــال  املواعيــد الــ،

التــت ب الطلتــا  املقدمــة نليهــا بتســيري رحــال  عمــرة حــا  مل ويضــها 
 .من اللجنة العليا للحج والعمرة

 الــ،مللقـي ن طــارا  احلمــال  مبقــرا  متاشـرة نشــاطها والتعــديال   -7
أمســــاء احلجــــاج واملعتمــــرين وجنســــيانم وأرقــــام و شــــو  ملطــــرأ عليهــــا ، 

ريــخ الســ ر والعـــودة والعقــود امل مــة بـــ  هــوامل هم و ــط ســري الرحلـــة وات
 الــ،، وبيــان مســار احلملــة واملســا ن املــر ص لــ  واحلجــاج أو املعتمــرين 

 ـــــ  مـــــن مكـــــة واملدينـــــة الســـــت دام احلجـــــاج، واال طـــــار   باســـــتنجرها 

 ابلكادر الطيب الذى ملرشح  وزارة ال حة. 
ـــديين املرشـــك مـــن صـــاحب احلملـــة أو  -8 اعتمـــاد ملرشـــيك املرشـــد ال
مل وهت أو ا تيار أحد املرشدين الديني  ممن ملرشحهم وزارة األوقا  ا

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

 من هذه الالئحة. 21التن يذية و اصة ما ورد ابملادة  والئحت 
مللقي شكاوى احلجاج أو املعتمرين دا ـ  الكويـت قتـ  السـ ر  -10

 ألداء املناسك و ال  شهر من اتريخ عودة احلاج أو املعتمر للكويت 
ما ملكلف بـ  اإلدارة مـن اعمـا  ا ـرى مـن بعثـة احلـج الكويتيـة  -11

 ة أو وزير األوقا  والشئون اإلسالمية.أو اللجنة العليا للحج والعمر 
 ( 27مادة ) 

رة شـئون  دد وزير األوقا  والشئون اإلسالمية بقرار منـ  مـوف ي ندا
احلـــج والعمـــرة الـــذين يتقـــرر مـــنحهم ســـلطة الضـــتطية القضـــائية وفقـــا 
لإلجـــراءا  العامـــة املقـــررة ، وذلـــك بشـــنن مـــا يرملكـــب مـــن خمال ـــا  

بتنظــيم محــال  احلــج والعمــرة،  2015لســنة  1ألحكــام القــانون رقــم 
أو ألحكام هذه الالئحة ، أو للقرارا  ال ادرة ب هذا الشنن ، وهلـم 

  .لر الالزمة لذلك ونحالتها جلهة التحقيعحترير احملا
 ( 28مادة ) 

إلدارة شئون احلج والعمـرة ملكليـف أحـد موف يهـا أو أ ثـر للسـ ر نىل 
مكــة املكرمـــة أدنـــاء مواســم العمـــرة ملتابعـــة رحــال  العمـــرة واملعتمـــرين 
ومللقى شكواهم والعم  على ازالة استاهبا وملذلي   افة ال عواب  ال، 

ـــرا  ملع لـــهم مبـــا يضـــمن ـــى ان يقـــدم ملقري ســـالمة وراحـــة املعتمـــرين عل
 اعمال  لإلدارة عقب عودمل .

يعم  هبذا القرار من اتريخ صدوره وينشر ب اجلريدة الرمسية ويلغى  -
 ما يتعارهت مع  من القرارا  السابقة.

 وزير العد                                           
 ووزير األوقا  والشئون اإلسالمية

 يعقوب عتداحملسن ال انن                                   
 

 ه 1437مجادى ا  رة  12صدر ب : 
 م  2016مارس    21املوافــــع :  
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 التـجارة وال نـاعة ارةوز 
 م 2016( لعام 146قرار وزار  رقم )

 وزير التجارة وال ناعة:  

 بعد االطالع: 

ـــــــــم  - ـــــــــانون رق ـــــــــى الق ـــــــــانون 10/1979عل ـــــــــد  ابلق ـــــــــم  املع رق

بشــــنن اإلشــــرا  علــــى االجتــــار ب الســــلن وا ــــدما   117/2013

واألعمــا  احلرفيــة وحتديــد أســعار بعضــها والئحتــ  التن يذيــة ال ــادرة 

 .  216/2014ابلقرار الوزار  رقم 

بشـنن محايـة املسـتهلك والئحتـ   39/2014وعلى القـانون رقـم  -

 .27/2015التن يذية ال ادرة ابلقرار الوزار  رقم 

 على مقتضيا  امل لحة العامة.  وبناءً  -

 قـــــــــرر

 مادة أوىل

جتمد أسعار السلن وا دما  واألعما  احلرفيـة السـارية وقـت صـدور 

 هذا القرار.

 مادة اثنية 

يعد ارمل اعًا م طنعًا لألسـعار أيـة زايدة ب األسـعار  ـال  فـ ة سـراين 

 هذا القرار دون نذن أو موافقة من الوزارة .

 مادة اثلثة

ـــدابري وملطتـــع العقـــواب  املقـــررة ابلقـــانون رقـــم  ملت ـــذ اإلجـــراءا  والت

 وملعديالمل  لد    من  الف هذا القرار .  10/1979

 مادة رابعة 

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

 ملن يذه . –   فيما       – افة اجلها  

 وزير التـجارة وال نـاعة

 د. يوسف حممد العـلي          
               ه     1437رجب  3صدر ب :  

 م2016ابري   10املوافع :  

 

 م 2016( لعام 147قرار وزار  رقم )
 وزير التجارة وال ناعة:  

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

ســلن وا ــدما  واألعمــا  احلرفيــة بشــنن اإلشــرا  علــى االجتــار ب ال
وحتديد أسعار بعضـها والئحتـ  التن يذيـة ال ـادرة ابلقـرار الـوزار  رقـم 

216/2014  . 
بشـــنن محايــة املســتهلك والئحتـــ   39/2014وعلــى القــانون رقــم  -

 .27/2015التن يذية ال ادرة ابلقرار الوزار  رقم 
 وبناًء على مقتضيا  امل لحة العامة.  -

 قـــــــــرر
 مادة أوىل

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

 فئة السعر ا دمة
 دينار¼  التوصي  ب دائرة منطقة املطعم

 دينار½  التوصي  على  ارج منطقة املطعم
ـــــا  أو   ـــــرهت حـــــد أدر لقيمـــــة الوجت وب  افـــــة األحـــــوا  ال جيـــــوز ف

 مة . السندويتشا  ألداء ا د
 مادة اثنية 

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

ـــدابري وملطتـــع العقـــواب  املقـــررة ابلقـــانون رقـــم  ملت ـــذ اإلجـــراءا  والت
 وملعديالمل  لد    من  الف هذا القرار .  10/1979

 مادة رابعة  
يعم  هبذا القرار من اتريخ صدوره وينشر ابجلريدة الرمسية وعلى مجين 

 ملن يذه .  –   فيما       -امل ت ة -اجلها 
 وزير التـجارة وال نـاعة
 د. يوسف حممد العـلي 

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

 2016لسنة 1295قرار وزار  رقم  

 بشنن : معاملـة ق ـر

 انئب رئيس جملس الوزراء ووزير الدا لية

بقانون اجلنسية  15/59بعد االطالع على املرسوم األمريى رقم  -

 الكويتية والقوان  املعدلة ل .

قم وعلى  تاب اإلدارة العامة للجنسية وواثئع الس ر الكويتية ر  -

 ومرفقامل . 14/3/2016املسرخ  4739

 وبناء على عرهت و ي  الوزارة . -

 قــــــــرر

 (1مادة )

يعام  القاصران ا   أمسامها أبناء املواطنة/ندى عتداحلميد علي حممد 

سعود   –أرملة املرحوم/بدر حممد عتدالواحد الثويين  -الذيب 

 رشد وهـما:معاملة الكويتي  حل  بلورتهما سن ال -اجلنسية 

مواليد الكويت ب  انصر بدر حممد عتدالواحد الثويين -1

 م.27/9/1998

 مواليد الكويت ب شيماء بدر حممد عتدالواحد الثويين -2

 م.1/10/2005 

 (2مادة )

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

 نشره ابجلريدة الرمسية .

 لـــوزراءنـائـب رئيـس جملـس ا
      ووزيـــــــــــر الدا ليـــــــــــة

 حممــد  الـــد احلمــــد ال تــــــاح 
 ه1437مجادى ا  رة  27صدر ب:
 م2016ابري   5املوافع :

 وزارة الشئون االجتماعية والعم 
 2016/أ( لسنة 41قرار وزار  رقم )

 بشنن ح  مجعية االستشاري  اإلداري 

 جتماعية والعم : وزير الشئون اال
ب شــــنن  1962( لســــنة 24بعــــد االطــــالع علــــى القــــانون رقــــم ) -

 األندية ومجعيا  الن ن العام وملعديالمل  .
بشــــــــنن حتديــــــــد 7/1/1979وعلــــــــى املرســــــــوم ال ــــــــادر بتــــــــاريخ  -

 ا ت اصا  وزارة الشئون االجتماعية والعم  .
بشــنن اســتحدا   1993( لســنة 93وعلــى القــرار الــوزار  رقــم ) -
 ة اجلمعيا  األهلية واال ت اصا  املناطة هبا. ندار 
بشـــــهر مجعيـــــة  2005( لســـــنة 92وعلـــــى القـــــرار الـــــوزار  رقـــــم ) -

 االستشاري  اإلداري  .
 .14/1/2016وعلى مذ رة قطاع التنمية االجتماعية املسر ة ب  -
وعلـــــى مـــــذ رة قطـــــاع الشـــــئون القانونيـــــة بشـــــنن خمال ـــــا  مجعيـــــة  - 

 االستشاري  اإلداري .
 وبناء على ما ملقتضي  امل لحة العامة .  -

 قـــــــــــــــــــرر
 (1مـــــادة )

 حــــ  مجـعيــــة االستشـــاري  اإلدارييـــــن.   
 (2مــادة )

ملسو  أموا  اجلمعية بعد مل  يتها نىل وزارة الشئون االجتماعية والعم  
 متهيدا لتحديد اجلهة ال، ملسو  نليها األموا .

 (3) مــادة
يُعم  هبذا القرار اعتتارا مـن اتريـخ صـدوره وينشـر ب اجلريـدة الرمسيـة، 

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

 ووزير الدولة لشئون الت طيط والتنمية
 هند صتيك براك ال تيك                                  
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 2016/أ ( لسنة 1606قرار ندار  رقم ) 

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

 و ي  الشئون االجتماعية والعم  

بشنن  7/1/1979بعد االطالع على املرسوم ال ادر بتاريخ  -

 حتديد ا ت اصا  وزارة الشئون االجتماعية والعم  .

بشنن دور احلضانة ا اصة  2014( لسنة 22قم )وعلى القانون ر  -

 والالئحة التن يذية ل  .

بشنن مل ويض  2016/أ( لسنة 32وعلى القرار الوزار  رقم ) -

 و ي  الوزارة .

  .22/3/2016وعلى مذ رة قطاع التنمية االجتماعية املسر ة ب  -

 27/3/2016وعلى  تاب وزارة الدا لية الوارد للوزارة بتاريخ  - 

 ف اير( ب رعيها لقانون اإلقامة .   26شنن خمال ا  دار حضانة )ب

  وملا ملقتضي  امل لحة العامة .  -

 قـــــــــــــــــــرر

 ( 1مـــــادة )

 ( دار حضانة  اصة لألط ا  االسم70/92نلغاء ملر يص رقم ) 

 .         21/11/2014ف اير ( ال ادر بتاريخ  26التجار  ) 

 ( 2مــــادة )

( دار حضانة  اصة لألط ا  االسم 372نلغاء ملر يص رقم ) 

 .             12/10/2014ف اير ( ال ادر بتاريخ  26التجار  ) 

 ( 3مــــادة )

يُعم  هبذا القرار اعتتارا" من اتريخ صدوره وينشر ب اجلريدة الرمسية  

 ، وعلى جها  اال ت اص العلم وملن يذ ما جاء في  

 ئون االجتماعية والعم و ي  وزارة الش

 ه  1437رجب  5صدر ب :

 م 2016أبري   12املــــــوافع :

 وزارة املالية
  2016( لسنة 29قرار وزار  رقم )

بشنن قيد مكاملب التدقيع ب السج  ا اص بقانون 
 امل اقية ال املكا 

 ب دولة الكويت لدى وزارة املالية
 ،،،انئب رئيس جملس الوزراء وزير املالية 

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

-2( ب اجتماعـــــــ  رقـــــــم 1062وقـــــــرار جملـــــــس الـــــــوزراء رقـــــــم ) -
ابملوافقة على بـدء  2014أرتسطس  18املنعقد بتاريخ  35/2014

ون االمتثا  الضرييب وح  امل اولا  من اجلانب األمريكي بشنن قان
ــة لتــوفري التيــاان  واملعلومــا   اجلهــا  املعنيــة للتعــاون مــن وزارة املالي

 ال، ملطلتها.
ب  حكومة دولة الكويت  2015ابري   29وعلى االمل اقية املوقعة بتاريخ 

وحكومة الوالاي  املتحدة األمريكية لتحس  االمتثا  الضرييب الدون وملطتيع 
 الضرييب للحسااب  األجنتية "فاملكا". قانون االمتثا 

ــوزار  رقــم ) - ــ  بشــنن  2013( لســنة 63وعلــى القــرار ال وملعديالمل
ملشكي  اللجنة التنسيقية إلبرام امل اقية "ال املكا" ب  وزارة املالية بدولة 

 الكويت ووزارة ا ةانة األمريكية. 
بشــنن التعليمــا   2015( لســنة 48وعلــى القــرار الــوزار  رقــم ) -

 لتطتيع متطلتا  قانون ال املكا ب دولة الكويت. شادية األوليةاالس  
بشـــنن نظـــام قيـــد  2015( لســـنة67وعلـــى القـــرار الـــوزار  رقـــم ) -

مكاملـــب التـــدقيع ب الســـج  ا ـــاص بقـــانون امل اقيـــة ال املكـــا ب دولـــة 
 الكويت.

وعلى ما انتهى نلي  رأ  اللجنة التنسيقية إلبرام امل اقية ال املكـا ب  -
بشـنن التـت ب  2016مارس  16( بتاريخ 31اع رقم )حمضر االجتم

 الطلتا  املقدمة من مكاملب التدقيع للقيد ب سج  ال املكا.
 وبناء على ما ملقتضي  م لحة العم .   -

 قــــــــــــــــــرر 
 مادة أوىل

ملســـج  مكاملـــب التـــدقيع املرفقـــة هبـــذا القـــرار ابلســـج  ا ـــاص لقيـــد 
زارة املاليــة لغــرهت متطلتــا  التقــارير مكاملــب التــدقيع املعتمــدة لــدى و 

 والشهادا  ا اصة بقانون امل اقية ال املكا.
 مادة اثنية

ــ ، خماطتــة   ــدقيع املعتمــدة ابلســج  املشــار نلي علــى مجيــن مكاملــب الت
بكتـاب رمسـي  -اللجنة التنسيقية إلبـرام امل اقيـة ال املكـا -وزارة املالية 

 عند فقدها أل  شرط من شروط التسجي .
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 اثلثةمادة 
يســتمر اعتمــاد مكاملــب التــدقيع املقيــدة ابلســج  املشــار نليــ ، 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.
 
 انئب رئيس جملس الوزراء وزير املالية

 الــد ال الـــك أنس  
 ه1437مجادى ا  رة  25صدر ب:
 م2016ابري   3املوافع

 
قائمة مكاملب التدقيع املعتمدة لدى وزارة املالية وا اصة بقانون 

امل اقية ال املكا ب دولة الكويت مبوجب القرار الوزار  رقم )( لسنة 
2016 

 رقم التل ون العنوان  اسم مكتب التدقيع  م

1 
م لتدقيع التةين وشر اه

 احلسااب 
RSM  

شارع عتد  –شرن 
 –العةية محد ال قر 

 – 2برج الراية 
 42-41الدور 

22961000 

2 
العيتان والع يمي 

 وشر ائهم
E & Y 

 10قطعة    -القتلة
برج  -أ 3قسيمة  -

الدور  -بيتك 
18-21 

22955000/22452880 

3 

الشطي وشر اه لتدقيع 
 احلسااب 
PWC  

 

شارع  –شرن 
برج  – الشهداء
الدور  – 2الراية 
23-24 

22275777 

4 
 الن ف وشر اه    

BDO 

شارع  الد  –شرن 
برج  –بن الوليد 
 6الدور  –الشهيد 

22426999 

5 
 ،  ي أ  بورسلي 

PKF 

شارع فهد  –القتلة 
برج  –السامل 
الدور  –ابانسونيك 
3 

22279330/22279340 

6 
 مكتب بيكر مليلي الكويت 

Baker Tilly 
international 

شارع عمر  –شرن 
جممن  –بن ا طاب 
مد    –الشوافا  

 7الدور  – 5

1887799 

7 

جرانت دورنتون القطامي 
 والعيتان وشر ائهم

Grant thornton 
International 

limited 

 –شارع فهد السامل 
 –السون الكتري 

الدور  –برج أ 
 التاسن

22443900/9 

8 

راس  بيدفورد بدر العتد 
وشر اه اجلادر 

Russell 
bedford 

قطع   –القتلة 
برج  -14

الدور  –ابانسونيك 
 61مكتب  -18

22248717 

 

 اهليئة العامة للتيئة
 2016( لـسـنة 2قـرار رقـم )
( من القرار اإلدار  رقم 4بتعدي  نص املادة )

( بشنن نصدار الئحة ال لك ب 1/2015)
 امل ال ا  التيئية

 رئيس جملس اإلدارة
 لعاماملدير ا

 بعد االطالع على:
  بشنن محاية التيئة، وملعديالمل   2014لسنة  42القانون رقم

 .2015لسنة  99ابلقانون رقم 
  بشنن نصدار الئحة ال لك ب  1/2015وعلى القرار رقم

امل ال ا  التيئية، املنشور ب اجلريدة الرمسية )الكويت اليوم( 
 .15/11/2015بتاريخ  1262ابلعدد رقم 

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

( 1/2015( من القرار رقم )4)الغراما ( الواردة ابملادة )
 املشار نلي .

 قــــــــــــــــــــــــرر
 مادة أوىل

( من القرار رقم 4مللغى  لمة )والغراما ( الواردة بنص املادة ) 
 ( املشار نلي ، ويكون نص املادة  التان:1/2015)
"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 

  ل   ال  املهلة احملددة".  التعويضا  املطلوبة، وذلك
 مادة اثنية

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

 مادة اثلثة
   منها ب نطان   -على مجين اإلدارا  واجلها  امل ت ة واملعنية 

 نعما  مقتضاه وملطتيق . -ا ت اصها 
اإلدارة                                                                                رئيس جملس 

 املدير العام
 هـ. 1437رجب  5صدر ب: 
 م. 2016ابري   12املوافع:  
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 هيئة أسوان املا 
 2016( لسنة 28قرار رقم )

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

ملسويع  اص لنظام استثمار مجاعي أجنيب ممنوحة لشر ة بيتك  ابيتا  

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

 بعد االطالع على:

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

 ا؛وملنظيم نشاط األوران املالية والئحت  التن يذية وملعديالنم

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

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

ممنوحة لشر ة بيتك  ابيتا  لالستثمار )شر ة مسامهة  ويتية( ل ندون بيتك 

 ؛1 ابيتا  يو اس العقار  

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

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

 دا   دولة الكويت؛ 1صندون بيتك  ابيتا  يو اس العقار  

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

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

 الت ويض ب بعض ا ت اصا  قطاع اإلشرا .

 قرر ما يلي

 مادة أوىل

هليئة أسوان  2015( لسنة 77ملعد  املادة األوىل من القرار رقم ) 

بشنن ر  ة ملسويع  اص  24/11/2015املا  ال ادر بتاريخ 

لنظام استثمار مجاعي أجنيب ممنوحة لشر ة بيتك  ابيتا  لالستثمار 

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

 

 لتكون  ما يلي:

"يُر ص لشر ة بيتك  ابيتا  لالستثمار )شر ة مسامهة  ويتية مق لة( 

" ملسويقًا  اصاًّ 1بتسويع "صندون بيتك  ابيتا  يو اس العقار  

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

 التـي سيتم ملسويقها دا   دولة الكويت هي: األق ى للوحدا 

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

 وحدة متتلك حع الت ويت. 25,000عدد  .2

على أن يكون سعر العرهت للوحدة الواحدة متنيًا على أساس صاب 

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

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

 دينار  وي،( أو ما يعادهلا ابلعمال  األ رى.

وأن يتم طرح الوحدا  ال، سيتم ملسويقها دا   دولة الكويت 

للعمالء احمل ف  فقط حسب النص الوارد ب الكتاب األو  

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

 سوان املا  وملنظيم نشاط األوران املالية وملعديالنما.ننشاء هيئة أ

 وملكون اجلها  ال، ملتلقى طلتا  االش اك هي:

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

 ".)بيت التموي  الكوي، )شر ة مسامهة  ويتية 

 مادة اثنية

يعم  ب   على اجلها  امل ت ة ملن يذ هذا القرار    فيما     و

 اعتتاراً من اتريخ صدوره وينشر ب اجلريدة الرمسية.

 رئيس قطاع اإلشرا  ابلتكليف

  07/04/2016صدر بتاريخ: 
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 2016( لسنة 29قرار رقم )

بشنن ر  ة ملسويع  اص لنظام استثمار مجاعي أجنيب املمنوحة 

لتموي  اإلجارة والشر ة الوطين لالستثمار )ش.م.ك.م( ل ندون 

 األو  احملدوداإلسالمي 

 بعد االطالع على:

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

 وملنظيم نشاط األوران املالية والئحت  التن يذية وملعديالنما؛

وعقد التنسيس والنظام األساسي لشر ة الوطين لالستثمار  -

ام االستثمار )ش.م.ك.م( وعلى االمل اقية امل مة ب  ممث  نظ

 WCP دبليو سي ، ان ستمنتس أ  ،اجلماعي 

Investments LP  ومدير التسويع شر ة الوطين

 لالستثمار )ش.م.ك.م(؛

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

للقيام بعملية التسويع ا اص ل ندون  24/02/2016

 ا   دولة الكويت؛اإلجارة والتموي  اإلسالمي األو  احملدود د

( 44وبناء على قرار جملس م ولي هيئة أسوان املا  رقم ) -

املنعقد  2015( لسنة 18ب اجتماع  رقم ) 2015لسنة 

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

 قطاع اإلشرا .

 قرر ما يلي

 مادة أوىل

 22,500,000يُر ص لشر ة الوطين لالستثمار )ش.م.ك.م( بتسويع عدد 

وحدة )فقط ادن  وعشرين مليواًن ومخسمائة ألف وحدة( من صندون اإلجارة 

والتموي  اإلسالمي األو  احملدود ملسويقًا  اصًا دا   دولة الكويت واملنشن 

)فقط عشرة دوالرا  أمريكية( للوحدة  10$ب جةر الكاان، بسعر عرهت 

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

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

 أمريكي(. 

 وملكون اجلها  ال، ملتلقى طلتا  االش اك هي:

 .)شر ة الوطين لالستثمار )ش.م.ك.م 

 .)بنك الكويت الوطين )ش.م.ك.ع 

 ).بنك بوبيان )ش.م.ك 

 مادة اثنية

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

 مادة اثلثة

مدة ر  ة التسويع سنة قابلة للتجديد سنوايًّ من اتريخ نصدار 

 ملر يص اهليئة وبعد سداد الرسوم املقررة.

 مادة رابعة

ملدفن الرسوم املقررة  ال  شهر من اتريخ صدور هذا القرار، وب 

اعت  القرار  نن حالة الت لف عن دفن الرسوم  ال  املدة احملددة، 

 مل يكن.

 مادة  امسة

على اجلها  امل ت ة ملن يذ هذا القرار    فيما     و يعم  ب  

 اعتتاراً من اتريخ صدوره وينشر ب اجلريدة الرمسية.

 رئيس قطاع اإلشرا  ابلتكليف

    .                    10/04/2016صدر بتاريخ: 
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 2016 ( لسنة30قرار رقم )

بشـنن جتديد ملر يص أنشطة أوران مالية للشر ة األوىل للوساطة املالية 

 لدى اهليئة

 بعد االطالع على:

بشــنن ننشــاء هيئــة أســوان املــا   2010( لســنة 7القــانون رقــم )-   

 وملنظيم نشاط األوران املالية وملعديالمل ؛

ــة - شــهادة ملــر يص أنشــطة أوران ماليــة للشــر ة األوىل للوســاطة املالي

 ؛14/04/2015( ال ادرة بتاريخ AP/2013/0001قم )ر 

ــــــــة املــــــــسرخ - ــــــــى طلــــــــب الشــــــــر ة األوىل للوســــــــاطة املالي ــــــــاًء عل وبن

 لتجديد ملر يص أنشطة أوران مالية لدى اهليئة؛ 10/01/2016

 

 قرر ما يلي:

 مادة أوىل

جتديد ملر يص أنشطة أوران مالية للشر ة األوىل للوساطة املالية لدى  

ملةاولـة نشـاط وسـيط أوران ماليـة مسـج  ب بورصـة هيئة أسوان املا  

األوران املاليــة، وذلــك ملــدة دــال  ســنوا  قابلــة للتجديــد بعــد ســداد 

 الرسوم املقررة. 

 مادة اثنية

علــى اجلهــا  امل ت ــة ملن يــذ هــذا القــرار  ــ  فيمــا   ــ  ويعمــ  بــ   

 اعتتاراً من اتريخ صدوره  وينشر ب اجلريدة الرمسية.

 

 ولي هيئة أسوان املا رئيس جملس م 

 12/04/2016صدر بتاريخ: 

 

 

 

 ندارة نةع امللكية للمن عة العامة

 ( 5/2016 قرار نةع ملكية رقم )

بشــــنن نـــةع ملكية الوحــــدا  الســـكنية ب جمـــمن 

 ال ـــوابر الســـكين)مبدينة الكويت (

 ة :انئب رئيس جملس الوزراء وزير املالية ووزير الن ط ابلو ال-

ب شنن نةع  1964لسنة  33بعد االطالع على القانون رقم -

 امللكية واالستيالء املسقت للمن عة العامة وملعديالمل  .

( املت ذ ابجتماعها 1/3/2016وعلى قرار جلنة نةع امللكية رقم )-

م والذ  يقضي  31/3/2016( املنعقد بتاريخ 3/2016رقم )

 . بتقرير املن عة العامة للوحدا  أدانه

 قــرر :

 مـادة أوىل

( وحدا  سكنية مبجمن ال وابر السكين مبدينة 4نـةع ملكيـة عدد )

الكويت )حسب الكشــف املرفع( وال ادر بشنهنا صيغـة االستمالك 

( وذلك على ميةانيــة االستمال ا  للسنة املالية  20521رقــم )

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

 مـادة اثنية

ينشـر هذا القرار ب اجلريدة الرمسية ، وعلى اجلها  املعنية ملن يذه 

 م وملعديالمل  .    64لسنة  33وفًقا ألحكـام  القانون رقم 

 انئب رئيس جملس الوزراء وزير املالية

 ووزير الن ط ابلو الة                               

 س جلنة نةع امللكيةرئي                                 

 أنس  الد ال احل                              

 هـ 1437مجادى ا  رة 22التاريخ  : 

 م 2016مارس31املوافع  :  
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 الوحدا  السكنية الواقعة مبجمن ال وابر السكين

 (5/2016وال ادر هبا قرار نةع امللكية رقم )

 التناية ال يغة ــماالسـ م
الوحدة 
 امل طط م/ السكنية

احل ة الشائعة ب 
األرهت واألجةاء 

 2املش  ة م
 مالحظا  رقم الوديقة

 امللكية: الغرهت من نةع 1677/2016 42.814 37568 9 22 20521/465 وردة/ عتدالرمحن عتداللطيف بوعلوا 1
ـــــــذاً لقـــــــرار جملـــــــس  ملن ي

ــــــــم ) ــــــــوزراء رق ( 329ال
ب  املـــــــــــــسرخ

20/2/2011 
 نوع االستعما  :

"ســـــــكن  ـــــــاص" بنـــــــاء 
ـــــــى  تـــــــاب التلديـــــــة  عل

بتــاريخ  10255رقــم 
8/9/2011 

 1706/2016 42.814 37568 11 25 20521/466 عاد  راشد مجعة بوفت  وشريكت   2
 1670/2016 42.814 37568 6 26 20521/467 وشريكت  انيف عتد األمري مطر مرزون 3

 1698/2016 42.814 37568 16 26 20521/468 ن وشريكتيها دال  حممد عتدهللا الوطيا 4
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 وزارة األشغال العامة
 إعالن

 219رقم أ/هـ ط /االستشارية االتفاقية عن 
 الدراسة والتصميم واإلشراف على إنشاء وصيانة الطرقألجل 

 منطقة النعامي –والبنية التحتية للمنطقة الصناعية والسكراب 
تعلــن وزارة األشـــغال العامـــة كدولـــة الكويــت عـــن  جيـــل موعـــد تقـــدمي 

الية لالتفاقية املذكورة أعاله إىل يوم األركعاء املوافق العروض الفنية وامل
 .6/4/2016كداًل من يوم  االركعاء املوافق  27/4/2016

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 219رقم أ/هـ ط /االستشارية االتفاقية عن 
 الدراسة والتصميم واإلشراف على إنشاء وصيانة الطرق ألجل 

 اميمنطقة النع –والبنية التحتية للمنطقة الصناعية والسكراب 
 -التالية أمساؤهم : االستشارينيعن دعوة كل من السادة 

KEO  لالستشارات اهلندسية 
  SSHانرتانشوانل لالستشارات اهلندسية مكتب 

 دار استشارات اجلزيرة لالستشارات اهلندسية 
 دار مستشارو اخلليج لالستشارات اهلندسية 

 املكتب العريب لالستشارات اهلندسية 
 تشارات اهلندسيةدار الدويلة لالس

 دار صاحل القالف لالستشارات اهلندسية
 دار مازن الصانع لالستشارات اهلندسية

 ومتضمن اآليت:,( لالتفاقية أعاله ، 3الستالم امللحق رقم )   
هـــو معـــدل مـــن  مـــا مـــن امللحـــق متضـــمن ( CDرقميـــة )نســـ ة   -

 مستند الشروط املرجعية
إدارة الواثئق  –الثالث  وذلك مببىن وزارة األشغال العامة الدور

، خالل ساعات الدوام الرمسي )وحىت الساعة  A4 –والعقود 
 ظهراً( . 1:00

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن 

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

تدعو وزارة األشغال العامة السادة املمارسني الذين حصلوا على 
( 1وا إىل استالم )امللحقمستندات املمارسة املذكورة أعاله أن يبادر 

من إدارة الواثئق و العقود ابلوزارة مصطحبني معهم إيصال شراء 
 املمارسة.

وكيل وزارة األشغال العامة       
 
 

 

 وزارة األوقاف والشئون االسالمية
 عن طرح املمارسة  إعـــــالن

 م2015/2016-182رقم 
استئجار  قطع سجاد للمسجد الكبري خالل العشر 

 هـ1437من شهر رمضان املبارك   األواخر
م  2015/2016-182تعلن وزارة األوقاف عن طرح املمارسة رقم 

 التالية :
 م

اجلهة  موضوع املمارسة
 الطالبة

قيمة رسوم كراسة 
الشروط 

 واملواصفات
 موعد اإلغالق

 
1 
 

قطع سجاد   استئجار
للمسجد الكبري خالل العشر 

األواخر من شهر رمضان 
 ـ ه1437املبارك  

إدارة 
املسجد 
 الكبري 

 
 د.ك 75

 
 م28/4/2016

م 17/4/2016وميكن احلصول على املمارسة اعتبارا من يوم األحد 
واألايم التالية أثناء الدوام الرمسي وذلك ) كقسم املناقصات ( مببىن 

(  وآخر موعد لتقدمي 16الدور  Bالوزارة الكائن كربج التوأم )كرج 
ظهراً ولن  1:00م الساعة 28/4/2016العطاءات هو يوم اخلميس 

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 
دك( يف صورة خطاب ضمان معتمد  2000 مني أويل مببلغ وقدره )
كدولة الكويت وينبغي أن يكون ساري املفعول  من أحد البنوك احمللية

 يوما (  .  90طوال مدة سراين العطاء وهي ) 
 مالحظة :

سحب املمارسة للشركات املت صصة يف هذا اجملال شريطة أن تكون مسجلة 
صباحًا وحىت الساعة  8لدى قسم املناقصات ابلوزارة وذلك من الساعة 

 .م2016م ع إحضار كارت التسجيل لعاظهرًا م 1:00
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 م2015/2016-193عن  طرح املمارسة رقم 

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

م  2015/2016-193تعلن وزارة األوقاف عن طرح املمارسة رقم 
 التالية :

قيمة رسوم كراسة  اجلهة الطالبة موضوع املمارسة  م
الشروط 
 ات واملواصف

 موعد اإلغالق

 
1 
 

 
توفري وتوزيع وجبات 
إفطار وسحور خالل 

 شهر رمضان
إلدارة اإلسناد وإدارة  

 املسجد الكبري 

إدارة اإلسناد 
وإدارة 

املسجد 
 الكبري 

 
 د.ك 75

 
 م1/5/2016

م 17/4/2016وميكن احلصول على املمارسة اعتبارا من يوم األحد 
دوام الرمسي من إدارة الشئون املالية واألايم التالية أثناء وذلك أثناء ال
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قسم املناقصات وآخر موعد  -( 16الدور) -  Bكرج التؤام   -
ظهرًا ولن  1م الساعة 1/5/2016لتقدمي العطاءات هو يوم األحد 

يتم النظر يف العطاءات اليت ترد كعد هذا املوعد مع العلم أن الرسوم 
 املذكورة غري قاكلة للرد.
صندوق العطاءات كقسم املناقصات مع تقدمي  وتوضع العطاءات يف
%( من القيمة اإلمجالية يف صورة خطاب ضمان 2 مني أويل وقدره )

معتمد من أحد البنوك احمللية كدولة الكويت وينبغي أن يكون ساري 
 يوما ( 90املفعول طوال مدة سراين العطاء وهي ) 

 مالحظة :
ال شريطة أن تكون مسجلة سحب املمارسة للشركات املت صصة يف هذا اجمل

صباحًا وحىت الساعة  8لدى قسم املناقصات ابلوزارة وذلك من الساعة 
 م . 2016ظهرًا مع إحضار كارت التسجيل لعام  12.00

 

 وزارة التجارة والصناعة
 إعالن

 تقدم   
 فاحل راشد العجمي -1
 شهد فاحل العجمي   -2

 اصحاب شركة اجلوهرة اخلليجية لألاثث
 ىل إدارة   الشركات  هبذه الوزارة  :كطلب  إ

** 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  

 عني  االعتبار .وإال فلن  يؤخذ ك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدمت: 

 السيدة / فاطمة علي حسن االنصاري
 كويتية اجلنسية 

 كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة: 
 حتويل الرتاخيص الفردية الصادرة التالية 

 08/06/2014كتاريخ  2370/2014كرقم 
 حتت االسم / صالون مس اوشن لتجميل السيدات

 19/12/1999كتاريخ  5890/1999كرقم 
 حتت االسم / صالون مس اوشن للسيدات 

 م مع اطراف اخرى  .م. وحتولوا إىل شركة ذ
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.
 
 

 إعالن
 تقــــــــــدم:

 ر عبدهللا العجمي.جاك -1
 شبيب عبدهللا العجمي. -2

 أصحاب شركة الطفالن والعجمي للتجارة العامة واملقاوالت.
 * كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:
 خروج الشريك : شبيب عبدهللا العجمي.
 دخول الشريك : البندري عبدهللا العجمي

 سؤولية حمدودةتعديل الكيان القانوين للشركة من تضامنية اىل ذات م
يرجى ممن له اعرتاض أن يتقدم لإلدارة املذكورة خالل ستني يوما من 
اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقًا كه سند املديونية وإال فلن 

 يؤخذ كعني االعتبار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدمتا: 

 غنيمه نزار النصف             كويتيتا اجلنسية.1
 انوار امحد العيدي.2

 ون ذا ووك للمالكس النسائية اجلاهزةأصحاب شركة كوتيكي ا
 كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:

ضم رخصه فرديه صادرة من وزارة التجارة ابسم غنيمه نزار النصف 
حتت االسم التجاري  05/07/2015كتاريخ  3091/2015كرقم 

كوتيكي كاجوال ال شيك للمالكس اجلاهزة للسيدات ومالكس ولوازم 
  والكماليات للشركة املذكورة أعاله .األطفال واهلدااي

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.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن 
مبوجب حكم احملكمة الكلية يف القضية رقم     

 .23/3/2015يخ كتار   8جتارى كلي / 8161/2014
حكمت احملكمة إبشهار إفالس شركة ترتيب للتجارة العامة 
واملقاوالت واعتبار اتريخ احلكم اترخيًا مؤقتًا للوقوف عن الدفع وىف 

وقرار املستشار رئيس  عاليةكعد االطالع على احلكم  19/1/2016
كتعيني خبري اجلدول صاحب  22/4/2015احملكمة الكلية املؤرخ يف 

 عبداللطيف امحد األمحد مديراً للتفليسة  الدور /
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن
 تقــدم :

 السيد / فيصل مطر عبيد املطريي
 كوييت اجلنسية

 كطلب اىل ادارة الشركات هبذه الوزارة :
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 3188/2013حتويل الرتخيص الفردي التجاري الصادر كرقم 
  23/07/2013كتاريخ 

حتـــــــت االســـــــم التجـــــــاري / مركـــــــز فيصـــــــل املطـــــــريي خلـــــــدمات ذوي 
 م مع أطراف أخرى. .ذ. وحتولت اىل شركه ذ اخلاصةتياجات االح

يرجي ممن له اعرت اض يتقدم لاله ارة املذكورة خالل مخسة عسر يوما 
مــن اتريــخ نشــر االعــالن ابعــرتاض خطــي مرفقــا كــه ســند املديونيــة وإال 

 فلن يؤخذ كعني االعتبار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعـــــــالن
 تقــدم  :

 السيد / فيصل مطر عبيد املطريي
 جلنسيةكوييت ا

 كطلب اىل إدارة الشركات هبذه الوزارة :
 3236/2013حتويــــل الرتخــــيص الفـــــردي التجــــاري الصــــادر كـــــرقم 

 28/07/2013كتاريخ 
حتـــــــت االســـــــم التجـــــــاري / مركـــــــز فيصـــــــل املطـــــــريي خلـــــــدمات ذوي 

 م مع أطراف أخرى. .ذ. وحتولت اىل شركه ذ اخلاصةاالحتياجات 
ملذكورة خالل مخسة عسر يوما يرجي ممن له اعرت اض يتقدم لاله ارة ا

مــن اتريــخ نشــر االعــالن ابعــرتاض خطــي مرفقــا كــه ســند املديونيــة واال 
 فلن يؤخذ كعني االعتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

 تقــدم :
 السيد / فيصل مطر عبيد املطريي

 كوييت اجلنسية
 كطلب اىل ادارة الشركات هبذه الوزارة :

 3192/2013حتويــــل الرتخــــيص الفـــــردي التجــــاري الصــــادر كـــــرقم 
 24/07/2013تاريخ ك

 اخلاصةحتت االسم / مركز فيصل املطريي خلدمات ذوي االحتياجات 
 م مع أطراف أخرى. م. وحتولت اىل شركه ذ.

املـذكورة خـالل مخسـة عشـر يومـا  لـإلدارةيرجى ممن له اعرتاض يتقـدم 
مــن اتريــخ نشــر االعــالن ابعــرتاض خطــي مرفقــا كــه ســند املديونيــة وإال 

 بار.فلن يؤخذ كعني االعت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقــدم  :

 السيد / فيصل مطر عبيد املطريي
 كوييت اجلنسية

 كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة :
 2581/2013حتويــــل الرتخــــيص الفـــــردي التجــــاري الصــــادر كـــــرقم 

 16/06/2013كتاريخ 
 اخلاصـةحتت اسم / مركـز فيصـل املطـريي خلـدمات ذوي االحتياجـات 

 أخرى. م مع أطراف .ذ. وحتولت اىل شركه ذ

يرجى ممن له اعرتاض يتقـدم لـإلدارة املـذكورة خـالل مخسـة عشـر يومـا 
مــن اتريــخ نشــر اإلعــالن ابعــرتاض خطــي مرفقــا كــه ســند املديونيــة وإال 

 فلن يؤخذ كعني االعتبار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم: 

 السيد/ فواز عبدهللا اكراهيم الركيعان
 كوييت اجلنسية

 كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة: 
كتاريخ  87/2014لصادر/ كرقم ا الرتخيص الفرديحتويل 

حتت االسم التجاري / مؤسسة فواز الركيعان  08/01/2014
 وحتولت إىل شركة أعاله مع أطراف أخرى  العقارية

يرجى ممن له اعرتاض يتقدم لإلدارة املذكورة خالل مخسة عشر يوما 
وإال  من اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقا كه سند املديونية

 فلن يؤخذ كعني االعتبار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــالن
 تقــدم  :

 السيد / فيصل مطر املطريي
 كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة :

 3272/2013حتويل الرتخيص الفردي التجاري الصادر كرقم 
 30/07/2013كتاريخ 

حتت اسم / مركز فيصل املطريي خلدمات ذوي االحتياجات اخلاصة 
 مع أطراف أخرى.م  .ذ. وحتولت اىل شركه ذ

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.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــالن
 تقــــــدم السيد : نواف عبد القادر أمحد الربجس /كوييت اجلنسية. 

ذه الـــوزارة : حتويـــل الرتخـــيص الفــــردي كطلـــب إىل ادارة الشـــركات هبـــ
ــاريخ  2587/2011التجــاري الصــادر كــرقم:  حتــت  5/7/2011كت

ـــز وإدارة االفـــراح و جـــري  االســـم التجـــاري / تصـــاميم الـــربجس لتجهي
 املعدات وحتولت اىل الشركة أعاله مع أطراف أخرى.

يرجى ممن له  اعرتاض يتقدم لإلدارة املذكورة خالل مخسـة عشـر يومـا 
اتريــخ نشــر اإلعــالن ابعــرتاض خطــي مرفقــا كــه ســند املديونيــة وإال مــن 

 فلن يؤخذ كعني االعتبار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم :

 السيد / اكراهيم سليمان اكراهيم اهلبدان
 كوييت اجلنسية
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 كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:
 20/3/1987كتاريخ  920/1987حتويل الرتخيص الفردي / 

كراهيم اهلبدان للتجارة العامة حتت االسم التجاري / مؤسسة ا
 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.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 اهيم  الشرهان  تقدم  السيد  /عامر  امساعيل  اكر 

 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 

ا  كه سند املديونية  من اتريخ   نشر  اإلعالن   ابعرتاض  خطي  مرفق
 وإال فلن  يؤخذ كعني  االعتبار .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقــدمت: السيدة/ أفراح محيدي سعيد العنزي   
 كويتية اجلنسية

 كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:
الصــــــــادر كتــــــــاريخ  996/2016حتويــــــــل الرتخــــــــيص الفــــــــردي رقــــــــم 

حتــــــــت االســــــــم التجــــــــاري ســــــــتايل انــــــــد كومفــــــــورت  21/3/2016
 قائب إىل الشركة أعاله.لألحذية واحل

الصــــــــادر كتــــــــاريخ  997/2016حتويــــــــل الرتخــــــــيص الفــــــــردي رقــــــــم 
حتــــــــت االســــــــم التجــــــــاري ســــــــتايل انــــــــد كومفــــــــورت  21/3/2016

 لألحذية واحلقائب إىل الشركة أعاله.
يرجـــى ممـــن لـــه اعـــرتاض يتقـــدم لـــإلدارة املـــذكورة خـــالل مخســـة عشـــر 

ـــــه  ـــــخ نشـــــر اإلعـــــالن ابعـــــرتاض خطـــــى مرفقـــــاً ك ســـــند يومـــــا مـــــن اتري
 املديونية وإال فلن يؤخذ كعني االعتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدم :
 . شركة الري لوجستيكا.1
 . وليد خالد الشريعان.2
أصــــحاب شــــركة/ انكــــاي اكســــربيس لنقــــل البضــــائع واالســــترياد  - 

 والتصدير ووكيل ابلعمولة.
 كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة: 
 خروج الشريك / وليد خالد الشريعان.  -
ل الكيــان القــانوين مــن شــركة ذات مســؤولية حمــدودة إىل شــركة تعــدي -

 الش ص الواحد .

يرجــى ممــن لــه اعــرتاض يتقــدم لــإلدارة  املــذكورة خــالل ســتني يومــا مــن 
اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقًا كـه سـند املديونيـة  وإال فلـن 

 يؤخذ كعني االعتبار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 كوييت اجلنسيةتقــــــــــدم: السيد/ خليل حممود سليمان  

 * كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:
 21/2/1982كتاريخ  2325/1967حتويل الرتخيص الفردي كرقم 

حتــــت االســــم التجــــاري مؤسســــة خليــــل حممــــود لــــألاثث واملفروشــــات 
 وحتولت إىل شركة أعاله مع أطراف أخرى. 

يرجــى ممــن لــه اعــرتاض أن يتقــدم لــإلدارة املــذكورة خــالل مخســة عشــر 
يومـا مـن اتريــخ نشـر اإلعــالن ابعـرتاض خطــي مرفقـاً كــه سـند املديونيــة 

 وإال فلن يؤخذ كعني االعتبار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن
 تقدم : 

 كوييت اجلنسية  السيد / حممد فالح الدحياين 
 كطلب إىل ادارة الشركات هبذه الوزارة :

حتويل الرتخيص الفردي الصادر من وزارة التجارة والصناعة كرقم 
حتت االسم التجاري / ابيل  16/4/2013خ كتاري 1489/2013

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 

  االعتبار. وإال فلن يؤخذ كعني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 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.

رة املذكورة خالل ستني يوما من يرجى ممن له اعرتاض أن يتقدم لإلدا
اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقًا كه سند املديونية وإال فلن 

 يؤخذ كعني االعتبار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 كويتية اجلنسية تقدمت: السيدة/ وضحة عبيد مطلق     

 كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة: 



 م4/2016/ 17 -هـ  1437 رجب   10 األحد                 37                  تونوالس  الثانيةالسنة  1284الكويت اليوم العدد     

ـــ رقم حتويـــل الرتخـــيص الفـــردي الصـــادر مـــن وزارة التجـــارة والصـــناعة ك
ــــاريخ:  1027/2015 حتــــت االســــم التجــــاري/  11/03/2015كت

لؤلــؤة اخللــيج لتوصــيل الطلبــات االســتهالكية وحتويــل إىل شــركة أعــاله 
 مع أطراف أخرى .

يرجــى ممــن لــه اعــرتاض أن يتقــدم لــإلدارة املــذكورة خــالل مخســة عشــر 
يومـا مـن اتريــخ نشـر اإلعــالن ابعـرتاض خطــي مرفقـا كــه سـند املديونيــة 

 لن يؤخذ كعني االعتبار.وإال ف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــــــــــــــالن
 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 

تجاري حتت االسم ال 23/10/2013كتاريخ   4263/2013كرقم 
.م مع أطراف  م مؤسسة ابجة للمواد الغذائية وحتولت إىل شركة ذ.

 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 .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــــالن
 د هللا امحد      كوييت اجلنسيةتقـــدم: السيد/ د. خالد علي عب

 كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة :
                        1433/2015الصادر كرقم /  حتويل الرتخيص الفردي

 2015/ 1/04كتاريخ: /
 حتت االسم التجاري/ كقالة موم اند جارن.
 وحتولت إىل شركة أعاله مع أطراف أخرى.

تقدم لإلدارة املذكورة خالل مخسة عشر يرجى ممن له اعرتاض أن ي
يومًا من اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقًا كه سند املديونية 

 وإال فلن يؤخذ كعني االعتبار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقــــــــــدم:

 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 مرفقًا كه سند املديونية وإال فلن 

 يؤخذ كعني االعتبار.
 

 إعالن
 : تقــــــدم 

 السيد/ظافر سامل عشق العجمي                     
 كطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة :

** حتويل الرتخيص الفردي الصادر من وزارة التجارة والصناعة ابسم 
( كتاريخ  3638/2010ظافر سامل عشق العجمي كرقم ترخيص )

( حتت االسم التجاري ،،مؤسسة سبيذيكس عرب  23/11/2010)
 .م مع اطراف أخرى     . .م لعامل التجارية . إىل شركة ذا

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.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم : 

 السيد / سامل علي حممد الفضلي    
 ادارة الشركات هبذه الوزارة :  كطلب إىل  

 1994/ 2033حتويل الرتخيص الفردي التجاري الصادر كرقم 
حتت االسم التجاري مؤسسة املستثمر العريب 09/04/1994كتاريخ 

 .ش . و (  للتجارة العامة واملقاوالت وحتولت اىل شركة  ) ش
ا يرجى ممن له اعرتاض يتقدم لإلدارة املذكورة خالل مخسة عشر يوم

من اتريخ نشر االعالن ابعرتاض خطي مرفقا كه سند املديونية وإال 
 فلن يؤخذ كعني االعتبار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 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  االســم
 املساهم

 رقم 
الشهادة/ 

 البطاقة
 عدد االسهم

حممد هشام عبداهلادي 
 48 40 حممود   

20,000  
قبل ختفيض  

 رأس املال 
يرجى ممن له اعرتاض على ذلك مراجعة وحدة مسامهي الشركات 
والصناديق االستثمارية ابلشركة اخلليجية حلفظ األوراق املالية الكائن 

الدور  -عمارة زيد الكاظمي  -مبـارك الكبري  ش -يف: الشـرق 
 - 612-613-داخلي: 22250600الكويـت )هاتف:  -الثالث
( خالل مخسة عشر يومًا اعتبارًا من 22416289فاكس:617 

اتريخ نشر اإلعالن يف جريدة الكويت اليوم، وستقوم الشركة كعد 
 ذلك إبصدار شهادة كدل فاقد للمساهم املذكور أعاله.
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 الكويت الدويل )ش .م. ك( كنك
 حمضر االجتماع السنوي للجمعية العامة العادية

 2015عن عام 
انعقدت اجلمعية العامة العادية لبنك الكويت الدويل )ش. م. ك( يف 

مجادى  18متام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم األحد 
، وذلك ابلقاعة 2016مارس  27ه، املوافق  1437اآلخرة 
ابملبىن الرئيسي لبنك الكويت الدويل الكائن يف جممع البنوك املصرفية 
 دروازة العبدالرزاق. –املشرتك 

 حبضور كل من:
 .الشيخ/ حممد جراح صباح الصباح    رئيس جملس اإلدارة.1
عضو ومقرر هيئة الفتوى  .الشيخ/ د. عبدالعزيز خليفة  القصار2

 والرقاكة الشرعية.
 الرئيس التنفيذي ابلوكالة.      .السيد/ حممد سعيد السقا   3
 .السيدة/ أكرار حسني الكوت    ممثلة وزارة التجارة والصناعة.4
 .مراقبا حساابت البنك السادة:5
 السيد/ كدر عبدهللا الوزان. -أ

 السيد/ وليد عبدهللا العصيمي. -ب
 842,411,644% كعدد 90.22.مسامهون ميثلون نسبة 6

مدفوعة  933,689,420ة كعدد سهما من إمجايل األسهم احلر 
 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 

 رارات اآلتية:الق
.املوافقة على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 1

 واملصادقة عليه. 31/12/2015
.املوافقة على تقرير مراقيب حساابت البنك عن السنة املالية املنتهية 2
 واملصادقة عليه.  31/12/2015يف 
لسنة املالية .املوافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقاكة الشرعية عن ا3

 واملصادقة عليه. 31/12/2015املنتهية يف 
.مساع تقرير ابمل الفات اليت رصدهتا اجلهات الرقاكية وأوقعت كشأهنا 4

، حيث أفاد السيد/ رئيس 2015جزاءات على البنك خالل عام 
جملس اإلدارة أبن اجلزاءات املطبقة على كنك الكويت الدويل خالل 

 التايل:كانت على النحو   2015عام 
إزاء خمالفة البنك  4/01/2015تطبيق جزاء التنبيه كتاريخ  -

 17/12/2012لتعليمات كنك الكويت املركزي الصادرة كتاريخ 
كشأن قيام البنوك كتقدمي كياانت حول عمليات البطاقات البالستيكية 
وفقًا للنماذج املعدة هلذا الغرض، حيث تبني وجود خطأ يف البيان 

 ك.املقدم من البن
إزاء خمالفة البنك  26/01/2015تطبيق جزاء التنبيه كتاريخ  -

 15/06/2013تعليمات كنك الكويت املركزي الصادرة كتاريخ 

كشأن دليل اإلرشادات العامة ألنظمة الرقاكة الداخلية لدى البنوك 
 وتقارير مراقيب احلساابت املتعلقة كتقييم تلك األنظمة.

إزاء خمالفة البنك  17/02/2015تطبيق جزاء التنبيه كتاريخ  -
 30/10/2009تعليمات كنك الكويت املركزي الصادرة كتاريخ 

كشأن كيان املركز املايل للبنوك اإلسالمية واملالحظات التفسريية 
 والتعريفات اخلاصة كه.

إزاء خمالفة البنك لقرار  10/06/2015تطبيق جزاء التنبيه كتاريخ  -
/  1104املعدل للقرار رقم  2014لسنة  1028جملس الوزراء رقم 

كشأن حتديد نسبة العمالة الوطنية لدى اجلهات  2008خامسًا لسنة 
غري احلكومية، حيث مت رفع نسبة العمالة الوطنية املطلوكة من البنوك 

 %(.64احمللية إىل )
إزاء خمالفة البنك  14/09/2015تطبيق جزاء التنبيه كتاريخ  -

 20/06/2012ي الصادرة كتاريخ تعليمات كنك الكويت املركز 
 كشأن قواعد ونظم احلوكمة يف البنوك الكويتية.

إزاء خمالفة البنك  14/09/2015تطبيق جزاء إنذار كتايب كتاريخ  -
 21/09/2014تعليمات كنك الكويت املركزي الصادرة كتاريخ 

كشأن الضواكط اإلرشادية اليت أعدهتا جلنة تنفيذ قرارات جملس األمن 
 اخلارجية.  كوزارة

دينار كوييت  20,000قدره  17/02/2015تطبيق جزاء مايل كتاريخ  -
 15/6/2009إزاء خمالفة البنك تعميم كنك الكويت املركزي الصادر كتاريخ 

 .2ابزل  –كشأن تطبيق املعيار املعدل لكفاية رأس املال 
دينار  10,000قدره  17/02/2015تطبيق جزاء مايل كتاريخ  -

خمالفة البنك تعميم كنك الكويت املركزي الصادر يف  كوييت إزاء
يف شأن تنظيم سياسة االستثمار املايل، وضواكط  19/10/2003

 وقواعد االستثمار املباشر لدى البنوك االسالمية.
دينار  10,000قدره  14/9/2015تطبيق جزاء مايل كتاريخ  -

كتاريخ  إزاء خمالفة البنك تعليمات كنك الكويت املركزي الصادرة
كشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات االستثمار  3/11/2003

والتمويل املقدمة للعمالء وفقًا لصيغ االستثمار والتمويل اإلسالمية 
 واحتساب خمصصاهتا وكيفية معاجلة اإليرادات الناجتة عنها.

دينار  25,000قدره  14/09/2015تطبيق جزاء مايل كتاريخ  -
 2014( لسنة 5( من القرار الوزاري رقم )3)إزاء خمالفة البنك املادة 

الذي مت تعميمه من قبل كنك الكويت املركزي كتاريخ 
 لاللتزام مبا ورد ابلقرار املذكور. 31/08/2014
دينار  20,000قدره  25/10/2015تطبيق جزاء مايل كتاريخ  -

 2014لسنة  1028إزاء خمالفة البنك لقرار جملس الوزراء رقم 
كشأن حتديد نسبة  2008/ خامسًا لسنة  1104رقم  املعدل للقرار

العمالة الوطنية لدى اجلهات غري احلكومية، حيث مت رفع نسبة 
 %(.64العمالة الوطنية املطلوكة من البنوك احمللية إىل )

دينار  10,000قدره  25/10/2015تطبيق جزاء مايل كتاريخ  -
لصادرة كتاريخ إزاء خمالفة البنك تعليمات كنك الكويت املركزي ا

كشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات االستثمار  03/11/2002
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والتمويل املقدمة للعمالء وفقًا لصيغ االستثمار والتمويل اإلسالمية 
 واحتساب خمصصاهتا وكيفية معاجلة اإليرادات الناجتة عنها.

.اعتماد البياانت املالية واحلساابت اخلتامية عن السنة املالية املنتهية 5
 .31/12/2015 يف
% من القيمة االمسية 9.اعتماد التوصية كتوزيع أرابح نقدية كواقع 6

فلوس للسهم( وذلك كعد خصم أسهم اخلزينة، على  9للسهم )أي 
املسامهني املقيدين يف سجالت البنك كتاريخ انعقاد اجلمعية العامة 

 .31/12/2015العادية، وذلك عن السنة املالية املنتهية يف 
اد توصية جملس اإلدارة كتوزيع مكافأة خاصة للسيد/ رئيس .اعتم7

ألف دينار كوييت، ومكافآت للسادة  100جملس اإلدارة مببلغ 
ألف دينار كوييت عن السنة املالية  300أعضاء جملس اإلدارة مببلغ 

 .31/12/2015املنتهية يف 
.اعتماد توصية جملس اإلدارة كصرف أتعاب للسيد رئيس جملس 8

ألف دينار كوييت تصرف شهراًي من اتريخ اجلمعية  12كقيمة  اإلدارة
العمومية احلالية وحىت اتريخ اجلمعية العمومية القادم، وذلك مقاكل 

 األعمال اليت سيقوم هبا خالل العام القادم.
.املوافقة على الرتخيص للبنك مبنح عمليات متويل والتعامل مع 9

ة خالل السنة املالية أعضاء جملس اإلدارة واألطراف ذات الصل
، وذلك وفقًا للسياسات والنظم املعمول هبا يف البنك ويف 2016

إطار التشريعات والتعليمات الرقاكية ذات الصلة، وقد اعرتض 
 سهمًا. 2,647,561مساهم ميلك 

.تالوة واعتماد تقرير التعامالت اليت متت أو ستتم مع األطراف 10
 سهماً. 2,647,561ذات الصلة. وقد اعرتض مساهم ميلك 

مت منح متويالت لألطراف ذات الصلة كلغت قيمتها حنو  -
 مليون دينار كوييت. 69,894

 مليون دينار كوييت. 4,703كلغت أرصدة الودائع حنو  -
وذلك على النحو املوضح يف البياانت املالية اخلتامية املوجودة لدى  

ت مع (، حيث كانت كافة املعامال24املسامهني )ايضاح رقم 
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 

م واملعمول هبا يف البنك ويف إطار التشريعات والتعليمات والنظ
الرقاكية ذات الصلة كدون أية ميزة تفضيلية، وستظهر تلك احلاالت 
يف ميزانية العام القادم. علمًا أبن املعامالت واألرصدة مع األطراف 
ذات الصلة موجودة ومتاحة للجمهور يف البياانت املالية اخلتامية على 

االلكرتوين، كما يتم تدقيق تلك املعامالت من قبل موقع البنك 
 مراقيب احلساابت اخلارجيني واملدقق الداخلي العام.

.مت إخالء طرف أعضاء جملس اإلدارة وإكراء ذمتهم عن كل ما 11
يتعلق كتصرفاهتم القانونية عن السنة املالية املنتهية يف 

31/12/2015. 
شراء أو كيع أو التصرف يف .املوافقة على تفويض جملس اإلدارة ك12

% )عشرة ابملائة( من إمجايل عدد 10أسهم البنك مبا ال يتجاوز 

األسهم مع سراين هذا التفويض ملدة مثانية عشر شهراً. شريطة موافقة 
من النظام األساسي  16اجلمعية العامة غري العادية على تعديل املادة 

 املتعلقة هبذا اخلصوص.
 % حلساب االحتياطي القانوين.10ع .املوافقة على استقطا 13
 % حلساب االحتياطي االختياري.10.املوافقة على استقطاع 14
.متت املوافقة على إعادة تعيني هيئة الفتوى والرقاكة الشرعية 15

وتفويض جملس اإلدارة  31/12/2016للسنة املالية اليت تنتهي يف 
 كتحديد أتعاهبم، وهم التالية امساؤهم:

   خالد مذكور املذكور.الشيخ/ د.  -
    الشيخ/ مصطفى حسن زلزلة. -
  الشيخ/ على حممد حجي اجلدي. -
   الشيخ/ د. عبدالعزيز خليفة القصار. -

. متت املوافقة على إعادة تعيني مراقيب حساابت البنك للسنة 16
وتفويض جملس اإلدارة يف  31/12/2016املالية اليت تنتهي يف 
 ال من: حتديد أتعاهبما، ومها ك

وليد عبدهللا العصيمي من مكتب )العيبان والعصيمي وشركاهم(   -
 ارنست ويونغ.

 كدر عبدهللا الوزان من مكتب )الوزان وشركاه( ديلويت وتوش. - 
.انت اب أعضاء جملس اإلدارة عن الثالث سنوات القادمة عن 17

لعضوية جملس اإلدارة  2018وحىت عام  2016الفرتة من عام 
 ت النتائج عن ما يلي:حيث أسفر 

 عدد األسهم اسم املرشح الرقم
 630,928,134 السيد / د. حيدر حسن عبد الرسول اجلمعة 1
 630,476,004 الشيخ / حممد جراح صباح الصباح  2
 630,476,004 السيد / رائد جواد كو مخسني 3
 630,476,004 السيد/ انور جواد كو مخسني 4
 630,476,004 ينلالسيد / جاسم حسن علي ز  5
 630,476,004 السيد  / د. عبدهللا عبدالصمد عبدهللا معريف 6
 630,456,004 السيدة / جناة محد عبد الرحيم السويدي 7
 630,376,004 السيد/ صاحل سليمان اطراد فرج الطراد 8
 630,013,354 السيد / امحد اكراهيم عبدالرمحن العصفور 9

 د كو مخسني السيد / طارق صاحل امح 10
 ) عضو احتياط (

562,650 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حمضر االجتماع السنوي للجمعية العامة غري العادية

 2015ك( عن عام . م لبنك الكويت الدويل )ش. 
.ك(  م انعقدت اجلمعية العامة غري العادية لبنك الكويت الدويل )ش.

مجادى اآلخرة  18 متام الساعة الساكعة من مساء يوم األحد يف
، وذلك ابلقاعة املصرفية 2016مارس  27ه، املوافق  1437

ابملبىن الرئيسي لبنك الكويت الدويل الكائن يف جممع البنوك املشرتك 
 دروازة العبدالرزاق. –

 حبضور كل من:
 الشيخ/ حممد جراح صباح الصباح  رئيس جملس االدارة.
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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.

 هللا العصيمي.السيد/ وليد عبد
سهما  842,411,644% كعدد 90.22مسامهون ميثلون نسبة 

 مدفوعة ابلكامل. 933,689,420من امجايل االسهم احلرة كعدد 
 وقائع اجتماع اجلمعية العامة غري العادية

كعد إعالن ممثلة وزارة التجارة والصناعة عن توافر النصاب القانوين 
العادية، كدأت وقائع االجتماع  النعقاد اجلمعية العامة كصفتها غري

وانقش احلاضرون املوضوعات املدرجة على جدول االعمال واختذت 
 القرارات التالية:

 من النظام األساسي: 16املوافقة على تعديل املادة 
 ( النص قبل التعديل:16املادة )

جيوز للشركة متويل أنشطتها املصرفية وفقًا للصيغ الشرعية من البنوك 
 ت املالية احمللية واألجنبية داخل وخارج دولة الكويت.واملؤسسا

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.
 ( النص كعد التعديل:16املادة )
لشركة متويل أنشطتها املصرفية وفقًا للصيغ الشرعية من البنوك جيوز ل

 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 

 مع أحكام الشريعة اإلسالمية.ال يتعارض 
جيوز للشركة شراء أو كيع أو التصرف أبسهمها )أسهم اخلزينة( كما 

% من رأس املال املصدر واملدفوع، 10كقيمتها السوقية مبا ال جياوز 
وذلك طبقًا لألحكام املقررة مبوجب قانون الشركات واللوائح 

 وتعليمات اجلهات الرقاكية.
اة يف جمموع أسهم الشركة يف األحوال اليت وال تدخل األسهم املشرت 

 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 

هات الرقاكية .وذلك كعد موافقة اجل الذي تنظمه هيئة أسواق املال
 امل تصة.

 هذا وقد انتهى االجتماع يف متام الساعة الساكعة والنصف مساًء.
 رئيس جملس االدارة

 

 شركة أفاق العاملية لتقنيات احلاسب 
 حمضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية

 شركة مسامهة كويتية مقفلة
 )حتت التصفية(

 2016/  3 / 28واملنعقدة كتاريخ 
ع اجلمعية العامة غري العاديـة ملسـامهي شـركة أفـاق العامليـة انعقد اجتما 

لتقنيـــات احلاســـب ـ  شـــركة مســـامهة كويتيـــة مقفلـــة )حتـــت التصـــفية( 
ملناقشــة واعتمـــاد البنـــد الــوارد علـــى جـــدول األعمــال يف متـــام الســـاعة 

 2016مـارس  28الثانيـة عشـرة والركـع مـن ظهـر يـوم االثنـني املوافـق 
ـ  2كلـوك   - 3وزارة التجارة والصناعة  الـدور مبقر جممع الوزارات ـ  

 .  2332قاعة 
وقـد تـرأس جلسـة االجتمــاع السـيد / طـالل صــرب مسـري العنـزي كصــفته 

 املصفي االتفاقي للشركة  .
 كمـا حضـر االجتمــاع كل من :

 ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة .  -  دالل اخلياطاألستاذة / 
  عن مراقب حساابت الشركة األستاذ / أمين حيدره ممثال

الســــيدة / فاطمــــة صــــقر الرشــــود مــــن مكتــــب فاطمــــه صــــقر الرشــــود 
 .العاملية   LEAعضو يف  –حماسبون قانونيون ومستشارون 
سهم وكالة ما يعادل  69,005,000مسامهون ميلكون وميثلون عدد 

% مــن إمجـايل أســهم رأس مــال الشــركة  93,25نسـبة مئويــة وقــدرها 
 سهم .  74,000,000غ قدره املدفوع والبال

وكعد التأكد من تـوافر النصاب القانـوين لصحة انعقاد اجتماع اجلمعية 
العامة العادية للشركة قام رئيس اجللسة ابلرتحيب ابلسـادة احلضـور   

% مــن  93,25قــام إبعــالن النصــاب القــانوين والبــالغ نســبة وقــدرها 
ـــواردة علـــى إمجـــايل أســـهم رأس مـــال الشـــركة   قـــام كعـــرض الب ـــود ال ن

 جدول أعمال اجلمعية العامة العادية .
ـــــة  ـــــع االجـــــراءات املتعلق ـــــى إهنـــــاء مجي متـــــت املوافقـــــة  واملصـــــادقة عل

ــــــات احلاســــــب  ــــــة لتقني ــــــاق العاملي شــــــركة  -حبــــــل وتصــــــفية شــــــركة أف
مســـــامهة كويتيـــــة مقفلـــــة وإقفاهلـــــا هنائيـــــا ، وكمـــــا متـــــت املوافقـــــة علـــــى 

ســـــــجالت وزارة  شـــــــطب الرتخـــــــيص التجـــــــاري للشـــــــركة مـــــــن مجيـــــــع
 التجارة والصناعة.

ويف هنايــــة االجتمــــاع شــــكر الســــيد رئــــيس اجللســــة الســــادة احلضــــور، 
واختــتم أعمــال اجتمــاع اجلمعيــة العامــة العاديــة يف متــام الســاعة الثانيــة 

 عشرة والنصف من ظهر نفس اليوم .
 مصفي الشركة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ش .م .ك(مقفلة(شركة ماس املتحدة للتجارة واملقاوالت

 معية العمومية غري العادية اجلحمضر اجتماع 
مبقر شركه ماس    9/3/2015إنه يف يوم   االثنني   املوافق  

املتحدة للتجارة واملقاوالت مت انعقاد اجلمعية العمومية غري العادية 
/  25لتعديل النظام األساسي للشركة مبا يتوافق مع القانون رقم 
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لبات م واضافة مواد للنظام األساسي حسب متط 2012لسنه 
 % حبضور كال من : 98القانون وعليه مت االجتماع كتحقق نصاب 

 السيد / نوري مساعد الصاحل    ) رئيس جملس اإلدارة ( 
 . السيد /سامي مسعد جوهر ) أمني السر (2
 . السيدة / زينب القالف ممثلة وزارة التجارة والصناعة3

 ومت االتفاق كني احلضور على اآليت :
على تعديل نصوص املواد التالية من النظام األساسي  أوال : املوافقة

 للشركة كالتايل :
( من النظام األساسي 1.املوافقة على تعديل نص املادة رقم )1

 للشركة لتصبح كالتايل :
 نص املادة قبل التعديل :

 سست طبقا ألحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام األساسي 
أحكامها فيما كعد شركة مسامهة كويتية كني مالكي األسهم املبينة 

شركة  –شركة ماس املتحدة للتجارة واملقاوالت  –تسمى  –مقفله 
 مسامهة كويتية مقفلة .

 نص املادة كعد التعديل :
 25/2012 سست الشركة طبقا ألحكام قانون الشركات رقم 

وتعديالته والئحته التنفيذية وهذا النظام األساسي كني مالكي األسهم 
شركة  -املبينة أحكامها فيما كعد شركة مسامهة كويتية مقفلة تسمى 

 شركة مسامهة كويتية مقفلة. –ماس املتحدة للتجارة واملقاوالت 
( من النظام األساسي للشركة 4. املوافقة على تعديل املادة رقم ) 2

 لتصبح كالتايل :
 نص املادة قبل التعديل :

 ة هي ما أييت :االغراض اليت أسست من أجلها الشرك
.القيام كتجارة األجهزة واملعدات واألدوات امليكانيكية والكهرابئية 1

 الالزمة ألغراض اإلنشاءات وقطع الغيار وصيانتها .
 .القيام كتجارة املواد الالزمة لإلنشاءات .2
.القيام كبيع وتركيب وصيانة املصاعد الكهرابئية ومحامات السباحة 3

وصيانة احملميات على األكواب والشباكيك وتنقية املياه وتركيب 
 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 
ى حتقيق اليت تزاول أعماال شبيهة أبعماهلا أو اليت قد تعاوهنا عل

اغراضها يف الكويت ويف اخلارج وهلا ان تشرتي أو تشارك هذه 
 اهليئات أو أن تلحقها هبا .
 نص املادة كعد التعديل :

 25/2012مع عدم االخالل أبحكام قانون الشركات رقم 
وتعديالته والئحته التنفيذية فإن األغراض اليت أسست من أجلها 

 الشركة هي : 
زة واملعدات واألدوات امليكانيكية والكهرابئية القيام كتجارة األجه -

 الالزمة ألغراض اإلنشاءات وقطع الغيار وصيانتها .
 القيام كتجارة املواد الالزمة لإلنشاءات . -

القيام كبيع وتركيب وصيانة املصاعد الكهرابئية ومحامات السباحة  -
ك وتنقية املياه وتركيب وصيانة احملميات على االكواب والشباكي

 ومقاوالهتا .
أعمال تركيب وصيانه اهلياكل الفراغية واحلديدية والتغطيات  -

 اخلاصة ومقاوالهتا .
أعمال وجتارة وتركيب وصيانة املناور السماوية والزجاجية  -

 ومقاوالهتا.
 أعمال التغطيات االنشائية املرنة ومقاوالهتا . -
 آللية .جتارة احلاسبات اآللية وقطع الغيار والربجميات ا -
أعمال جتارة وصيانة األجهزة واألدوات املنزلية ) ثالجات  -

 ,س اانت , طباخات ( وخالفه.
 املقاوالت االنشائية من مبان وجسور وإدارهتا واإلشراف عليها . -
 كيع وتركيب األكواب وصيانتها واكسسواراهتا . -
اهتا جتارة وكيع وتركيب وصيانة أنظمة ومعدات توليد الطاقة وملحق -

 واملواد 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
رتك ابي وجه مع اهليئات وجيوز للشركة ان تكون هلا مصلحة أو تش

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 .
( من النظام األساسي للشركة 5.املوافقة على تعديل املادة رقم )3

 لتصبح كالتايل :
 بل التعديل :نص املادة ق

دينار ) مائتا ألف دينار كوييت (  200000حدد رأس املال مببلغ 
فلس  100مليون سهم قيمة كل سهم 2,000,000موزع على  

 ومجيع هذه األسهم نقدية وقد اكتتب نصف رأس املال .
 نص املادة كعد التعديل :

دينار 1000000حدد رأس مال الشركة املصرح كه واملدفوع مببلغ 
سهم )  10000000) مليون دينار كوييت ( موزعه على  كوييت

فلس ومجيع األسهم  100عشرة ماليني سهم ( وقيمة كل سهم 
 نقدية .

( من النظام األساسي للشركة 6.املوافقة على تعديل املادة رقم )4
 لتصبح كالتايل :

 نص املادة قبل التعديل :
 ا .اسهم الشركة امسية وال جيوز لغري الكويتيني متلكه

 نص املادة كعد التعديل :
اسهم الشركة امسية وجيوز لغري الكويتيني تلمكها وفقا ألحكام القانون 

 والقرارات الوزارية املنظمة لذلك 
( من النظام األساسي للشركة 8.املوافقة على تعديل املادة رقم ) 5

 لتصبح كالتايل :
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 نص املادة قبل التعديل :
م خالل ثالثة اشهر من اتريخ اعالن قيام يسلم جملس اإلدارة لكل مساه

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 :

ع األوراق املالية املصدرة من شركة املسامهة لنظام االيداع ختض
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 .
( من النظام األساسي للشركة 11.املوافقة على تعديل املادة رقم ) 6

 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 

 .و نصيبا يف ملكية موجودات الشركةسواء كانت حصصا يف االرابح أ
 كعد التعديل :نص املادة 

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 

ركة أو وكالة املقاصة من كياانت , ولكل ذي شأن ان يطلب من الش
  .الشركة أو وكالة املقاصة تزويده كبياانت من هذا السجل

( من النظام األساسي للشركة 12.املوافقة على تعديل املادة رقم  )7
 لتصبح كالتايل :

 نص املادة قبل التعديل :
االمسية واذا صدرت  ال جيوز اصدار األسهم اجلديدة ابقل من قيمتها

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 .
 املادة كعد التعديل : نص

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 

ال املصرح كه إدارة الشركة زايده رأس املال املصدر يف حدود رأس امل
 على ان يكون رأس املال املصدر قد مت سداده ابلكامل .
 وال جيوز اصدار األسهم اجلديدة ابقل من قيمتها االمسية .

( من النظام األساسي للشركة 13.املوافقة على تعديل املادة رقم  )8
 لتصبح كالتايل :

 نص املادة قبل التعديل :
 م اجلمعية العامة ابلتصويت السري .اعضاء تنت به 3يتوىل إدارة الشركة 

 

 نص املادة كعد التعديل :
اعضاء يتم انت اهبم من  3يتوىل إدارة الشركة جملس ادارة مكون من 

سنوات  3اجلمعية العامة ابلتصويت السري وتكون مدة العضوية 
 قاكلة للتجديد .

ه وجيوز لكل مساهم سواء كان ش صا طبيعيا ام اعتباراي تعيني ممثلني ل
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 .
وق والواجبات , ويكون هلؤالء املمثلني ما لألعضاء املنت بني من احلق

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 .
( من النظام األساسي للشركة 15قم  ).املوافقة على تعديل املادة ر 9

 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 

دينار كوييت فإذا كان العضو وقت انت اكه ال  7500قيمتها عن 
لعدد من األسهم وجب عليه خالل شهر من انت اكه ان ميلك هذا ا

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 :

 ليه التصرف ..أن يكون متمتعاً أبه1
.أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جناية كعقوكة مقيده للحرية أو يف 2

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 .
أو الش ص الذي ميثله ( مالكا .ان يكون مالكا كصفه ش صيه ) 3

 لعدد من اسهم الشركة .
إذا فقد عضو جملس اإلدارة أاي من الشروط املتقدمة زالت عنه  -

 صفه العضوية .
( من النظام األساسي 16املوافقة على تعديل املادة رقم  ) -10

 للشركة لتصبح كالتايل :
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 نص املادة قبل التعديل :
أو احد اعضاء هذا اجمللس ان يكون  ال جيوز لرئيس جملس اإلدارة

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 

امة وال جيوز ألي مامل ينشأ من ذلك كرتخيص خاص من اجلمعية الع
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 .
يف اسهمه ابلشركة اثناء وجيوز لعضو جملس اإلدارة التصرف  -

عضويته ابجمللس دون اخالل كقيود التصرف يف األسهم املنصوص 
 عليها يف قانون الشركة أو هذا النظام .

ال جيوز لرئيس جملس اإلدارة أو ألي من اعضاء اجمللس ان  -ب 
جيمع كني عضوية جملس ادارة شركتني متنافستني , أو ان يشرتك يف 

كة أو ان يتجر حلساكه أو حلساب غريه يف اي من شانه منافسه الشر 
 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 .

( من النظام األساسي 19املوافقة على تعديل املادة رقم  ) -11
 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 .
 التعديل :نص املادة كعد 

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.
( من النظام األساسي 20املوافقة على تعديل املادة رقم  ) -12

 للشركة لتصبح كالتايل :
 قبل التعديل :نص املادة 

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 :

انفراد كل من رئيس جملس اإلدارة  ميلك حق التوقيع عن الشركة على
أو انئبه والرئيس التنفيذي حبسب الصالحيات احملددة له من جملس 

اإلدارة , وجمللس اإلدارة ان يوزع العمل كني اعضائه وفقا لطبيعة 
أعمال الشركة كما جيوز للمجلس ان يفوض احد اعضائه أو جلنه من 

معني أو اكثر أو كني اعضائه أو احدا من الغري يف القيام كعمل 
االشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو يف ممارسة كعض 

 السلطات أو االختصاص املنوط ابجمللس .
( من النظام األساسي 21املوافقة على تعديل املادة رقم  ) -13

 للشركة لتصبح كالتايل :
 نص املادة قبل التعديل :

لسنه املالية جيتمع جملس اإلدارة اركع مرات على االقل خالل ا
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 :

الواحدة  جيب ان جيتمع االعضاء ست مرات على االقل خالل السنه
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 .

( من النظام األساسي 22على تعديل املادة رقم  ).املوافقة 14
 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 

املعارض ان  فيه حماضر جلسات اجمللس ويوقعه الرئيس وجيوز للعضو
 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 , 

لى قرار اختذه اجمللس ان يثبت اعرتاضه يف وللعضو الذي مل يوافق ع
 حمضر االجتماع .

( من النظام األساسي 24املوافقة على تعديل املادة رقم  ) -15
 للشركة لتصبح كالتايل :
 نص املادة قبل التعديل :

مع عدم االخالل كقانون الشركات التجارية حتدد اجلمعية العامة 
 العادية مكافآت اعضاء جملس اإلدارة 

 ص املادة كعد التعديل :ن
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 .
آت سنوية ال تزيد عن سته آالف دينار لرئيس وجيوز توزيع مكاف

جملس اإلدارة ولكل عضو من اعضاء هذا اجمللس من اتريخ  سيس 
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الشركة حلني حتقيق االرابح اليت تسمح كتوزيع املكافآت وفقا لنص 
الفقرة الساكقة , وجيوز كقرار يصدر من اجلمعية العامة للشركة استثناء 

ى للمكافآت املذكورة اذا كان يف عضو جملس اإلدارة من احلد االعل
 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  

 ومسماها . كانت طبيعتها
( من النظام األساسي 27املوافقة على تعديل املادة رقم  ) -16

 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 

انون أو هلذا النظام وعن اخلطأ يف اإلدارة وعن كل خمالفة ألحكام الق
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 
السلطة  واملسامهني والغري عن مجيع أعمال الغش واساءه استعمال

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 

عن ادارهتم أو اليت  اجلمعية العامة اخلاصة إبكراء ذمتهم من املسؤولية
تتعلق مبنفعة خاصه هلم أو ال زواجهم أو اقارهبم من الدرجة األوىل أو 

 خبالف قائم كينهم وكني الشركة .
( من النظام األساسي 28املوافقة على تعديل املادة رقم  ) -17

 للشركة لتصبح كالتايل :
 نص املادة قبل التعديل :

ات اجلمعية العادية أاي كانت صفتها توجه الدعوة للمسامهني حلضور اجتماع
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 

جملس اإلدارة جدول أعمال اجلمعية  العامة منعقدة كصفه  سيسيه ويضع
 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 :
ملوعد احملدد .خطاابت مسجله ترسل اىل مجيع املسامهني قبل ا1

 النعقاد االجتماع أبسبوعني على االقل .
.االعالن وجيب ان حيصل االعالن مرتني على ان يتم االعالن للمرة 2

الثانية كعد مضي مده ال تقل عن سبعه اايم من اتريخ نشر االعالن 
 األول وقبل انعقاد  االجتماع كسبعه اايم على االقل 

ني أو من ينوب عنهم قانوان قبل موعد .تسليم الدعوة ابليد اىل املسامه3
 االجتماع كيوم على االقل ويؤشر على صوره الدعوة مبا يفيد االستالم .

.أي وسيله أخرى من وسائل االتصال احلديثة ) الربيد االلكرتوين , 4
الفاكس ( وجيب اخطار وزاره التجارة والصناعة كتاكيا جبدول األعمال 

نعقاده  كسبعه اايم على االقل وذلك ومبيعاد ومكان االجتماع قبل ا
 حلضور ممثلها .

( من النظام األساسي 29املوافقة على تعديل املادة رقم  ) -18
 للشركة لتصبح كالتايل :
 نص املادة قبل التعديل :

يف االحوال اليت جيوز فيها عقد اجلمعية العامة كناء على طلب 
والصناعة , يضع املسامهني ومراقيب احلساابت أو وزاره التجارة 

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 

أو تكشفت يف اثناء االجتماع , أو طلبت ذلك إحدى  إعداد اجلدول
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 

رة اايم عمل إذا طلب ذلك عدد من االجتماع مده ال تزيد عن عش
املسامهني ميثلون ركع أسهم رأس املال املصدر , وينعقد االجتماع 

 املؤجل  دون احلاجه اىل إجراءات جديدة للدعوة .
( من النظام األساسي 30املوافقة على تعديل املادة رقم  ) -19

 للشركة لتصبح كالتايل :
 نص املادة قبل التعديل :

من االصوات يعادل اسهمه وجيوز التوكيل يف حضور  لكل مساهم عدد
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 .
 عديل :نص املادة كعد الت

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 

ويقع ابطال كل شرط أو قرار خيالف ذلك . وجيوز للمساهم  الشركة ,
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 

ى عريضة حبرمان األسهم املتنازع عليها من حق التصويت ملده عل
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 .

( من النظام األساسي 36املوافقة على تعديل املادة رقم  ) -20
 شركة لتصبح كالتايل :لل

 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 :
ختتص اجلمعية العامة العادية يف اجتماعها  مع مراعاه احكام القانون

السنوي ابختاذ قرارات يف املسائل اليت تدخل يف اختصاصاهتا وعلى 
 وجه اخلصوص ما يلي :

 هية .تقرير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها املايل للسنه املالية  املنت1
 .تقرير احلساابت عن البياانت املالية للشركة 2
خمالفات رصدهتا اجلهات الرقاكية أو وقعت كشأهنا .تقرير أبية 3

 جزاءات على الشركة 
 .البياانت املالية للشركة 4
 .اقرتاحات جملس اإلدارة كشأن توزيع االرابح 5
 .اكراء ذمه اعضاء جملس اإلدارة 6
 .انت اب اعضاء جملس اإلدارة أو عزهلم أو حتديد مكافئاهتم 7
حتديد اتعاكه أو تفويض جملس .تعيني مراقب حساابت الشركة , و 8

 اإلدارة يف ذلك 
.تقرير التعامالت اليت متت أو ستتم مع االطراف ذات الصلة 9

 وتعرف االطراف ذات الصلة طبقا ملبادئ احملاسبة الدولية .
( من النظام األساسي 39املوافقة على تعديل املادة رقم  ) -21

 للشركة لتصبح كالتايل :
 ل :نص املادة قبل التعدي 

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 :

عية العامة غري العادية كناء على دعوه من جملس اإلدارة . جتتمع اجلم
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 

قدمي الطلب واذا مل يقم جملس اإلدارة كدعوه يوما من اتريخ ت 30
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 .
األساسي ( من النظام 40املوافقة على تعديل املادة رقم  ) -22

 للشركة لتصبح كالتايل :
 

 نص املادة قبل التعديل : 
 املسائل اليت ال تنظرها اال اجلمعية العامة املنعقدة كصفه غري عاديه 

 .تعديل عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة .1
 .كيع كل املشروع الذي قامت كه الشركة أو التصرف فيه أبي وجه اخر .2
 جها يف شركه أو هيئه اخرى ..حل الشركة أو اندما3
 .ختفيض رأس مال الشركة .4

 موافقه وزاره التجارة والصناعة  وكل تعديل لنظام الشركة ال يكون انفذا اال كعد
 نص املادة كعد التعديل :

مع مراعاه االختصاصات االخرى اليت ينص عليها القانون ختتص 
 اجلمعية العمومية غري العادية ابملسائل التالية :

 .تعديل عقد الشركة .1
 .كيع كل املشروع الذي قامت كه الشركة أو التصرف فيه أبي وجه اخر .2
 .حل الشركة واندماجها أو حتوهلا أو انقسامها .3
 .زايده راس مال الشركة أو ختفيضه .4

كل قرار يصدر عن اجلمعية العامة غري العادية ال يكون انفذا اال كعد 
 اختاذ إجراءات الشهر .

ب احلصول على موافقه وزاره التجارة والصناعة اذا كان القرار وجي
 متعلقا ابسم الشركة أو اغراضها أو راس ماهلا .

( من النظام األساسي 46املوافقة على تعديل املادة رقم  ) -23
 للشركة لتصبح كالتايل :

 نص املادة قبل التعديل : 
 -توزع األرابح الصافية على الوجه التايل :

% ( عشرة ابملائة ختصص حلساب االحتياطي  10طع ) .يقت1
اإلجباري وجيوز للجمعية العامة وقف هذا االقتطاع إذا زاد االحتياطي 

 اإلجباري عن نصف رأس مال الشركة 
% ( مخسة ابملائة ختصص حلساب مؤسسة الكويت 5.يقتطع ) 2
  1976ديسمرب  12.للتقدم العلمي الصادر هبا املرسوم املؤرخ 2
قتطع نسبة مئوية ختصص حلساب االحتياطي االختياري يقرتحها .ي3

جملس اإلدارة وتوافق عليه اجلمعية العامة ويوقف هذا االقتطاع كقرار 
 من اجلمعية العامة العادية كناء على اقرتاح جملس اإلدارة

.يقتطع جزء من األرابح كناء على اقرتاح جملس اإلدارة وتقرره 4
االلتزامات املرتتبة على الشركة مبوجب قوانني  اجلمعية العامة ملواجهه

 العمل وال جوز توزيع هذه األموال على املسامهني 
% (  5.يقتطع املبلغ الالزم لتوزيع حصة أوىل من األرابح قدرها ) 5

 مخسة ابملائة للمسامهني حيددها جملس اإلدارة وتقرها اجلمعية العامة 
عية العامة حبيث ال يزيد عن .يقتطع كعد ما تقدم مبلغ تقرره اجلم6
% ( عشرة ابملائة من الباقي ملكافآت جملس اإلدارة يوزع  10)

الباقي من األرابح كعد ذلك على املسامهني كحصة إضافية يف األرابح 
أو يرحل كناء على اقرتاح جملس اإلدارة إىل السنة املقبلة أو خيصص 

 دينيإلنشاء مال احتياطي عام أو مال لالستهالك غري عا
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 نص املادة كعد التعديل :
 توزع األرابح الصافية كعد مراعاة كل من اآليت :

.يقتطع سنواي، كقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية كناء على 1
اقرتاح جملس اإلدارة، نسبة ال تقل عن عشرة ابملائة من األرابح 

 الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة.
ذا االقتطاع إذا زاد االحتياطي اإلجباري على وجيوز للجمعية وقف ه

 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 

شركة من رأس املال املدفوع يف السنوات اليت ال تسمح فيها أرابح ال
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.
 حلساب مؤسسه الكويت للتقدم العلمي % ختصص1.يقتطع نسبه 2
.يقتطع سنواي من األرابح الصافية نسبه مئوية حيددها جملس اإلدارة 3

كعد اخذ رأي مراقب احلساابت الستهالك موجودات الشركة أو 
التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه األموال لشراء املواد 

توزيع هذه واآلالت واملنشآت الالزمة أو إلصالحها، وال جيوز 
 األموال على املسامهني.

.جيوز أن يقتطع سنوايً، كقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية كناء 4
على اقرتاح جملس اإلدارة، نسبة ال تزيد على عشرة ابملائة من األرابح 
الصافية لتكوين احتياطي اختياري خيصص لألغراض اليت حتددها 

اجلمعية العامة العادية كناء  اجلمعية ويوقف هذا االقتطاع كقرار من
 على اقرتاح جملس اإلدارة.

( من النظام األساسي 47املوافقة على تعديل املادة رقم  ) -24
 للشركة لتصبح كالتايل :

 نص املادة قبل التعديل : 
تدفع حصص األرابح إىل املسامهني يف املكان واملواعيد اليت حيددها 

 جملس اإلدارة
 ل :نص املادة كعد التعدي

جيوز للجمعية العامة كناء على اقرتاح جملس اإلدارة أن توزع يف هناية 
السنة املالية أرابحًا على املسامهني ويشرتط لصحة هذا التوزيع أن 
يكون من أرابح حقيقية، ووفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها، وأال 

 ميس هذا التوزيع رأس املال املدفوع للشركة.
( من النظام األساسي 50على تعديل املادة رقم  )املوافقة  -25

 للشركة لتصبح كالتايل :
 نص املادة قبل التعديل : 

 تنقضي الشركة أبحد األسباب املنصوص عليها يف قانون الشركات التجارية
 نص املادة كعد التعديل :

 25/2012تطبق أحكام املواد الواردة كقانون الشركات رقم 
 .264حىت  258من رقم  وتعديالته وهي املواد

( من النظام األساسي 51املوافقة على تعديل املادة رقم  ) -26
 للشركة لتصبح كالتايل :
 نص املادة قبل التعديل :

جتري تصفية أموال الشركة عن انقضائها وفقا لألحكام الواردة يف 
 قانون الشركات التجارية 
 نص املادة كعد التعديل :

 309النحو املبني أبحكام املواد من رقم جتري تصفية الشركة على 
 من قانون الشركات وتعديالته والئحته التنفيذية. 326حىت 
( من النظام األساسي 52املوافقة على تعديل املادة رقم  ) -27

 للشركة لتصبح كالتايل :
 نص املادة قبل التعديل : 

 1960لسنة  15تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم 
ته يف كل ما مل يرد كشأنه نص خاص يف عقد التأسيس أو يف وتعديال

 هذا النظام .
 نص املادة كعد التعديل :

وتعديالته والئحته  25/2012تطبق أحكام قانون الشركات رقم 
التنفيذية يف كل مامل يرد كشأنه نص خاص يف عقد التأسيس أو يف هذا 

 النظام.
 عقد التأسيس والنظام اثنيا : املوافقة على اضافه مواد جديدة اىل

لسنه  25األساسي للشركة ولتتماشى مع احكام قانون الشركات رقم 
 وتعديالته والئحته التنفيذية وهي كما يلي : 2012

( اىل النظام األساسي واليت 54املوافقة على اضافه املادة رقم ) -1
 تنص على االيت :

امهني حق أولوية إذا تقرر زايدة رأس مال الشركة، ومل ميارس كعض املس
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 

امل اكتتبوا كه. ويف مجيع األحوال اليت ال يتم االكتتاب فيها يف ك
األسهم اجلديدة جاز جمللس اإلدارة أن يقوم كت صيص األسهم غري 
املكتتب فيها ملسامهني جدد، وتعترب األسهم اجلديدة غري املكتتب 

 فيها ملغاة كقوة القانون.
( اىل النظام األساسي واليت 55املوافقة على اضافه املادة رقم ) -2

 تنص على االيت :
فله اليت انقضت مدة احلضر اخلاص جيوز الرتخيص لشركه مسامهه مق

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 .
مه اعتبارا من اتريخ وتعترب الشركة قد حتولت إىل شركه مسامهه عا

 .ايده رأس املال عن طريق االكتتابصدور قرار الوزير ابلرتخيص هلا كز 
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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( اىل النظام األساسي واليت 56املادة رقم ) املوافقة على اضافه -3
 تنص على االيت :

 يتمتع املساهم يف الشركة كوجه خاص ابحلقوق التالية : 
 .قبض االرابح واحلصول على اسهم املنحة اليت يتقرر توزيعها .1
.املشاركة يف إدارة الشركة عن طريق العضوية يف جملس اإلدارة 2

اك يف مداوالهتا وذلك طبقا ألحكام وحضور اجلمعيات العامة واالشرت 
 قانون الشركات وهذا النظام , ويقع ابطال اي اتفاق خالف ذلك .

.احلصول قبل اجتماع اجلمعية العامة كسبعه اايم على االقل على 3
البياانت املالية للشركة عن الفرتة احملاسبية املنقضية وتقرير جملس 

 اإلدارة وتقرير مراقب احلساابت .
رف يف األسهم اململوكة له واألولوية يف االكتتاب ابألسهم .التص4

 اجلديدة والسندات والصكوك وفقا ألحكام القانون وعقد الشركة .
.احلصول على نصيب من موجودات  الشركة عند التصفية كعد 5

 الوفاء مبا عليها من ديون .
 ( اىل النظام األساسي واليت57املوافقة على اضافه املادة رقم ) -4

 تنص على االيت :
 يلتزم املساهم يف الشركة كوجه خاص مبا يلي :

.تسديد االقساط املستحقة على ما ميلكه من اسهم عند حلول 1
 مواعيد االستحقاق  ودفع التعويض عن التأخري يف السداد .

.دفع النفقات اليت تكون الشركة قد حتملتها يف سبيل استيفاء 2
اسهمه , وللشركة التنفيذ على االقساط غري املدفوعة من قيمه 

 األسهم استيفاء حلقوقها .
 .تنفيذ القرارات اليت تصدرها اجلمعية العامة للشركة 3
.االمتناع عن اي عمل يؤدي اىل االضرار  ابملصاحل املادية أو 4

 .الضرار اليت تنشأ عن خمالفته ذلكاألدكية للشركة وااللتزام كتعويض ا
 املقررة كشأن تداول األسهم. .اتباع القواعد واإلجراءات5
( اىل النظام األساسي واليت 58املوافقة على اضافه املادة رقم ) -5

 تنص على االيت :
 ال جيوز للجمعية العامة للمسامهني القيام مبا يلي :

 .زايده اعباء املساهم املالية أو زايده قيمه األسهم االمسية .1
من االرابح الصافية على .انقاص النسبة املئوية الواجب توزيعها 2

 املسامهني واحملددة يف عقد الشركة .
.فرض شروط جديدة غري الشروط املذكورة يف عقد التأسيس أو 3

هذا النظام تتعلق أبحقية املساهم يف حضور اجلمعيات العامة 
 والتصويت فيها .

وجيوز اخلروج على هذه االحكام كقبول مجيع املسامهني كتاكيا أو 
عي يشرتك فيه مجيع املسامهني , واستيفاء اإلجراءات كتصويت امجا

 الالزمة لتعديل عقد الشركة .
( اىل النظام األساسي واليت 59املوافقة على اضافه املادة رقم ) -6

 تنص على االيت :
ال تدخل العضوية يف جملس إدارة الشركة ضمن احلد االقصى لعدد 

إدارة اكثر من  العضوايت , وجيوز للش ص ان يكون رئيسا جمللس
 شركه مسامهه مقفله .

( اىل النظام األساسي واليت  60املوافقة على اضافه املادة رقم ) -7
 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 

إلدارهتا واال وجب عزهلم ومسائلتهم عن الشركة كسبب مباشرهتم 
 تعويض االضرار الناجتة عن امل الفة .

( اىل النظام األساسي واليت 61املوافقة على اضافه املادة رقم ) -8
 تنص على االيت :

ال جيوز ان يكون ملن له ممثل يف جملس اإلدارة أو لرئيس أو احد 
م من الدرجة الثانية اعضاء اإلدارة التنفيذية أو ازواجهم أو اقارهب

مصلحه مباشره أو غري مباشره يف العقود والتصرفات اليت تربم مع 
الشركة أو حلساهبا اال اذا كان ذلك كرتخيص يصدر عن اجلمعية 

 العامة العادية .
( اىل النظام األساسي واليت 62املوافقة على اضافه املادة رقم ) -9

 تنص على االيت :
احد اعضاء جملس ادارهتا أو الرئيس ال جيوز للشركة ان تقرض 

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 

 . ةالنيدون االخالل حبقوق الغري حسن 
( اىل النظام األساسي واليت 63املوافقة على اضافه املادة رقم ) -10

 تنص على االيت :
من النظام األساسي إما  27تكون املسؤولية املنصوص عليها ابملادة 

مسؤوليه ش صيه تلحق عضوا ابلذات , أو مشرتكه فيما كني اعضاء 
مسؤولني  جملس اإلدارة مجيعا , ويف احلالة األخرية يكون األعضاء

مجيعا على وجه التضامن أبداء التعويض , من اعرتاض على القرار 
 الذي رتب املسؤولية واثبت اعرتاضه يف احملضر . 

( اىل النظام األساسي واليت 64املوافقة على اضافه املادة رقم ) -11
 تنص على االيت :

للشركة ان ترفع دعوى املسؤولية على اعضاء جملس اإلدارة  كسبب 
خطاء اليت تنشأ عنها اضرار للشركة فاذا كانت الشركة يف دور اال

 التصفية تويل املصفي رفع الدعوى .
( اىل النظام األساسي واليت 65املوافقة على اضافه املادة رقم ) -12

 تنص على االيت :
يراس اجتماع اجلمعية العامة رئيس جملس اإلدارة أو انئبه أو من 

لغرض أو من تنت به اجلمعية العامة من ينتدكه جملس اإلدارة لذلك ا
 املسامهني أو من غريهم .

( اىل النظام األساسي واليت 66املوافقة على اضافه املادة رقم ) -13
 تنص على االيت :

جيوز كقرار يصدر عن اجلمعية العامة العادية للشركة اقاله 
رئيس أو عضو أو اكثر من اعضاء جملس اإلدارة أو حل 

شركة وانت اب جملس إدارة جديد وذلك كناء جملس إدارة ال
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 

الشركة إىل حني انت اب اجمللس اجلديد أو  يف تسيري امور
تعيني جلنه اداريه مؤقته تكون مهمتها األساسية دعوة 
اجلمعية العامة النت اب اجمللس اجلديد وذلك خالل  شهر 

 من تعيينها .
( اىل النظام األساسي واليت 67املوافقة على اضافه املادة رقم ) -14

 تنص على االيت :
ذ قرارات اجلمعية العامة مامل تكن تلك على جملس اإلدارة تنفي

 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 .
واليت  ( اىل النظام األساسي68املوافقة على اضافه املادة رقم ) -15

 تنص على االيت :
تسري على اجلمعية العامة غري العادية االحكام املتعلقة ابجلمعية 
العامة العادية مع مراعاه االحكام املنصوص عليها يف قانون الشركات 

 وتعديالته والئحته التنفيذية .  2012لسنه  25رقم 
اليت ( اىل النظام األساسي و 69املوافقة على اضافه املادة رقم ) -16

 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 .
كغلبيه تزيد على نصف جمموع اسهم رأمسال الشركة  وتصدر القرارات

 املصدر .
( اىل النظام األساسي واليت 70املوافقة على اضافه املادة رقم ) -17

 تنص على االيت :
جيوز لكل مساهم اقامه دعوى كبطالن اي قرار يصدر عن جملس 

عقد اإلدارة أو اجلمعية العامة العادية أو غري العادية خمالفا للقانون أو 
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 

من رأمسال الشركة املصدر وال الشركة ميلكون مخسه عشر ابملائة 
 يكونوا ممن وافقوا على تلك القرارات .

( اىل النظام األساسي واليت 71املوافقة على اضافه املادة رقم ) -18
 تنص على االيت :

وتعديالته  2012لسنه  25تطبق أحكام قانون الشركات رقم 
 والئحته التنفيذية اخلاصة مبراقب احلساابت.

( اىل النظام األساسي واليت 72اضافه املادة رقم )املوافقة على  -19
 تنص على االيت :

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 

 ه مطاكقه لألصل ان يطلبها من ش ص يريد احلصول على نس
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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .م  .ك م الشركة الكويتية لأللبان ش.

 جلمعية العمومية العاديةحمضر اجتماع ا
 2016مارس  30للشركة كتاريخ 

الساعة احلادية عشرة  2016مارس 30إنه يف يوم األركعاء املوافق 
صباحا، انعقدت اجلمعية العمومية العادية للشركة الكويتية لأللبان " 

.ك. مقفلة" يف قـاعـة االجتماعات مبقـر الشركـة مبنطقـة  .م ش
 –االجتماع  السيد / أمحد على مشـس الدين الصليبية ، و قد ترأس 
و قد حضـر االجتمـاع السيـد / عمرو حممد  -رئيس جملس اإلدارة 

و السيـد / صاحل عبد هللا  -نـائـب رئيس جملس اإلدارة  –العتيقي 
 الرئيس التنفيذي كما حضر االجتماع كال من :  –العتيقي 

 والصناعة  ممثل وزارة التجارة -السيد / خالد الرشيد   
عـن مكتب العيبان و العصيمي و شركاهم  -السيد / حممد الكليب 

 ) أرنست و يونغ ( لتدقيق احلساابت . 
 عن الشركة اخلليجية حلفظ األوراق املالية . -السيد / فهد البديوي  

( سهما كنسبة حضور 17,975,114وقد حضر مسامهون ميثلون )
اد اجلمعية العمومية والبالغ  % من رأس املال يف اتريخ انعق 90.63

 سهم. 20,000,000
كداية االجتماع رحب السيد / رئيس جملس اإلدارة ابلسادة احلضور 
وقام كعرض جدول أعمال اجلمعية العمومية العادية للشركة الكويتية 

 للمناقشة كالتايل: 2015لأللبان لعام 
يف . مساع تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية 1

 واملصادقة عليه. 31/12/2015
تـم عرض نتائج األعمال وتقرير عن أعمال السنة املالية املنتهية يف 

واإلجنازات اليت متت واألرابح اليت مت حتقيقها خالل  31/12/2015
العام وقد أشاد اجلميع أبداء إدارة الشركة ومتت املوافقة واملصادقة 

 على هذا البند.
حلساابت عن السنة املالية املنتهية يف . مساع تقرير مدققي ا2

 واملصادقة عليه. 31/12/2015
متت مناقشة تقرير مدققي احلساابت عن السنة املالية املنتهية يف 

 ومتت املصادقة عليه.  31/12/2015
. املصادقة على البياانت املالية للسنة املالية املنتهية يف 3

31/12/2015. 
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الية للسنة املالية املنتهية يف متت املصادقة على البياانت امل
31/12/2015 
. املوافقة على توصية جملس اإلدارة كتوزيـع أركـاح نقدية على 4

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

  اتريخ انعقاد اجلمعية.املقيدين يف سجالت الشركة حىت
متت املوافقة على توصية جملس اإلدارة كتوزيع أرابح نقدية على 

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

 ة.املقيدين يف سجالت الشركة حىت اتريخ انعقاد اجلمعي
. املوافقة على توصية جملس اإلدارة كتوزيـع مكافأة نقديـة ألعضـاء 5

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 
قدره مخسة وعشرون ألف دينار كوييت جملس اإلدارة مببلغ إمجايل 

 مبعدل مخسة آالف دينار كوييت لكل عضو.
 . املوافقــة على التعامـل مع أطـراف ذات صلـة.6

 متت املوافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
. استمرار املوافقة على وقف االقتطاع من األرابح الصافية السنوية 7

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

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

 إىل حساب االحتياطي العام.
متـــت املـوافقــة على استمرار وقف االقتطاع من األرابح الصافية 

 حساب االحتياطي العام.السنوية إىل 
. إخالء طرف السادة أعضاء جملس اإلدارة وإكراء ذمتهم عن الفرتة 9

 .31/12/2015وحىت  1/1/2015من 
متت املوافقة على إخالء طرف السادة أعضاء جملس اإلدارة وإكراء 

 .31/12/2015وحىت  1/1/2015ذمتهم عن الفرتة من 
ابت للسنة املالية املنتهية يف . تعييـن أو إعـادة تعيني مراقب احلسا10
 وختويل جملس اإلدارة كتحديد أتعاكه. 2016ديسمرب  31

متـــت املـوافقــة على إعـــادة تعييـن مراقب احلساابت السيد / وليد 
عبدهللا العصيمي من مكتـب العيبـان و العصيمي و شركاهم )أرنست 

و  2016رب ديسم 31و يونغ( لتدقيق احلساابت للسنة املنتهية يف 
 ختويل جملس اإلدارة كتحديد أتعاكه.
 ظهرا. 11:30وقد انتهى االجتماع يف متام الساعة 

 رئيس جملس اإلدارة
 

 شركة أكنية العاملية العقارية
 عاديةالحمضر اجتماع اجلمعية العامة غري 

ـــثالاثء املوافـــق  ـــوم ال ـــة  15/3/2016انـــه يف ي يف متـــام الســـاعة احلادي
ـــة العامـــة غـــري عشـــرة والنصـــف مبقـــر ا لشـــركة مت عقـــد اجتمـــاع اجلمعي

العاديــــة لشــــركة اكنيــــة العامليــــة العقاريــــة شــــركة مســــامهة كويتيــــة مقفلــــة 
 وحبضور كال من 

 السيدة / سارة الشبلي    ممثلة الوزارة 
الســيد / عبــد هللا حممــد صــاحل احلميــدي عــن شــركة الكويتيــة االوروكيــة 

 ء االسهم والعقارات القاكضة وشركة جمموعة احلميدي لبيع وشرا
السيد / عبد هللا سامي اجلوعان رئيس جملس ادارة شركة اكنيـة العامليـة 

 العقارية 
% مـن اسـهم الشـركة مبـا نسـبته  99وحبضور مسامهني ميلكـون نسـبة 

الـف دينـار كـوييت)  اركعـة ماليـني  4,900مليون سهم ما يعـادل  49
 وتسعمائة الف دينار كوييت ( 

هللا ســامي اجلوعــان ابلرتحيـــب ابحلضــور ومت عـــرض قــام الســيد / عبـــد 
جدول اعمال اجلمعية العامة غري العادية على املسامهني ومتت املوافقة 

 على كافة ما جاء كه واملصادقة عليه .
ــة مــن النظــام االساســي وذلــك طبقــا  املوافقــة علــى تعــديل املــواد التالي

النظــام  (  مــن 2مــادة رقــم )  2016لســنة  1ألحكــام القــانون رقــم 
 ( من عقد التأسيس قبل التعديل : 3االساسي واملادة رقم ) 

مركز الشركة الرئيسي وحملهـا القـانوين يف دولـة  الكويـت وجيـوز جمللـس 
هلا فروعا أو تـوكيالت أو مكاتـب أو مراكـز عمليـات  ينشئاإلدارة أن 

 أو تعيني  ممثلني يف الكويت أو اخلارج .
( مـــن عقـــد  3ساســي واملـــادة رقــم ) (  مــن النظـــام اال 2مــادة رقـــم ) 

 التأسيس كعد التعديل:
مركـــز الشـــركة الرئيســـي وحملهـــا القـــانوين يف دولـــة الكويـــت الكـــائن يف 
مدينــــة الكويــــت وهــــو املــــوطن الــــذي يعتــــد كــــه يف توجيــــه املراســــالت 
واإلعالانت القضائية وال يعتد كتغيري هذا املوطن إال إذا مت قيد التغيري 

وز جمللس اإلدارة أن ينشئ هلا فروعاً أو توكيالت ابلسجل التجاري وجي
 أو مكاتب كدولة الكويت أو ابخلارج" .

( مــــن عقــــد  6( مــــن النظــــام االساســــي واملــــادة رقــــم ) 5مــــادة رقــــم )
 التأسيس  قبل التعديل :

د.ك( موزعـــة 5,000,000 (حـــدد رأس مـــال الشـــركة مببلـــغ وقـــدره 
فلــــس  100ســــهم( قيمــــة كــــل ســــهم  50,000,000علــــى عــــدد )

 ومجيع االسهم نقدية  .
( مــــن عقــــد  6( مــــن النظــــام االساســــي واملــــادة رقــــم ) 5مــــادة رقــــم )

 التأسيس  كعد التعديل:
د.ك )مخســة  ماليــني 50,000,000حــدد رأس املــال املصــرح كــه مببلــغ 

ســـهم( قيمـــة   50,000,000دينـــار كـــوييت فقـــط ال غـــري( موزعـــة علـــى )
 ية وعينية.فلس كوييت ومجيع االسهم نقد 100كل سهم 

( د.ك  ورأس املال املدفوع 5,000,000رأس املال املصدر مببلغ )و 
 د.ك( فقط )مخسة ماليني دينار كوييت ال غري( 5,000,000مببلغ  )

 ( من النظام االساسي   قبل التعديل : 12مادة رقم ) 
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ال جيـــوز زايدة رأس املـــال إال إذا كانـــت أقســـاط األســـهم األصـــلية قـــد 
جيوز إصدار األسهم اجلديدة أبقل من قيمتها االمسية  دفعت كاملة وال

وإذا صـــدرت كقيمـــة أعلـــى خصصـــت الـــزايدة أوال لوفـــاء مصـــروفات 
اإلصدار   لالحتياطي  او السـتهالك االسـهم ولكـل مسـاهم األولويـة 
يف االكتتاب حبصة من األسهم اجلديدة متناسبة مع عدد أسهمه ومتنح 

ة مــدة مخســة عشــر يومــا مــن اتريــخ ملمارســة حــق األولويــة حــق األولويــ
نشر دعوة املسـامهني لـذلك وجيـوز تنـازل املسـامهني مقـدما عـن حقهـم 
ـــار شـــراء االســـهم  ـــازل الســـتحداث نظـــام خي ـــة ، وجيـــوز التن يف االولوي

 للموظفني .
 ( من النظام االساسي  كعد التعديل: 12مادة رقم ) 

 تعديل رأس املال
ايدة رأس املـال املصـدر يف حـدود جيوز كقرار من جملس إدارة الشـركة ز 

رأس املال املصرح كه  على ان يكون رأس املال املصدر قـد مت سـداده  
زايدة  -ابلكامـل وجيــوز  كقــرار يصــدر مـن اجلمعيــة العامــة غــري العاديــة 

رأمسـال الشـركة املصـرح كـه وذلـك كنـاء علـى اقـرتاح مسـبب مـن جملـس 
لشـأن، علـى أن يتضـمن اإلدارة وتقرير من مراقب احلسـاابت يف هـذا ا

 القرار الصادر كزايدة رأس املال مقدار وطرق الزايدة.
ال جيـــــوز زايدة رأس املـــــال املصـــــرح كـــــه إال إذا كانـــــت قيمـــــة األســـــهم 
ـــة أن  ـــة العامـــة غـــري العادي االصـــلية قـــد دفعـــت كاملـــة، وجيـــوز للجمعي

 تفوض جملس اإلدارة يف حتديد اتريخ تنفيذه .
 :( قبل التعديل 13مادة رقم )

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 القــرار الــوزاري رقــم 

  2004( لسنة 337)
ــــار شــــراء ا -1 ألســــهم ملقاكلــــة التزامــــات الشــــركة مبوجــــب نظــــام "خي

للموظفني "" جيـوز  زايدة رأس مـال الشـركة علـى أن ال تتجـاوز إمجـايل 
%( 10الـــزايدات الـــيت تـــتم لـــرأس املـــال املـــدفوع عـــن عشـــر ابملائـــة )
 خالل فرتة اقصاها  عشر سنوات منذ كداية تطبيق الربانمج .

ان يتضمن تقرير جملس االدارة السنوي إىل املسامهني املسـتوايت  -2
ــــة امل ــــة االســــهم امل صصــــة لكــــل الوظيفي ــــربانمج وكمي ســــتفادة مــــن ال

 مستوى وظيفي .
يعرض النظـام خيـار شـراء االسـهم للمـوظفني وكرانجمـه إىل اجلمعيـة  -3

 العامة للموافقة عليه .
 ( كعد التعديل:13مادة رقم )

كغرض احملافظة على املوظفني األكفاء للعمل ابلشركة وتعزيز والئهم هلا 
احلــق يف اســتحداث نظامــا يســمى كنظــام "شــراء  فــإن جملــس اإلدارة لــه

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 

 يتني على األكثر.مال

ــــة التزامــــات الشــــركة مبوجــــب "نظــــام شــــراء األســــهم للمــــوظفني  ملقاكل
األكفـــــاء" يـــــتم زايدة رأس مـــــال الشـــــركة علـــــى أن ال تتجـــــاوز إمجـــــايل 
الــزايدات الــيت تــتم لــرأس املــال خــالل مــدة عشــر ســنوات عــن عشــرة 

%( من مقدار رأس املال يف هنايـة هـذه الفـرتة مـع تفـويض 10ابملائة )
إلدارة كتحديــد النســب املقــرتح زايدهتــا وطريقــة االكتتــاب فيهــا  جملــس ا

 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 

وتطبيقــه مبــا يف ذلــك حتديــد نســب  شــراء األســهم للمــوظفني األكفــاء"
الـــزايدة املقرتحـــة كـــل ســـنة وطريقـــة االكتتـــاب فيهـــا وشـــرائح املـــوظفني 
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 

 قاكلة أحكام هذه املادة"رأس املال مل
 (  من النظام االساسي قبل التعديل : 14مادة رقم ) 

أعضاء  تعني منهم اجلهة  3يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من 
او اجلهات اليت جيوز هلا انتداب ممثلني عنها يف جملس االدارة كنسبة ما 

ء البــاقني متلكــه مــن أســهم يف الشــركة وتنت ــب اجلمعيــة العامــة االعضــا
 ابلتصويت السري .

 ( كعد التعديل:14مادة رقم )
 إدارة الشركة

 جملس اإلدارة - أ
" يتـــوىل إدارة الشـــركة جملـــس إدارة مكـــون مـــن عـــدد ثـــالث أعضـــاء  

وتكـــــون مـــــدة العضـــــوية ثـــــالث ســـــنوات قاكلـــــة للتجديـــــد. وينت ـــــب 
 املسامهون أعضاء جملس اإلدارة ابلتصويت السري.

س إدارة جديـد يف امليعـاد احملـدد لـذلك اسـتمر وإذا تعذر انت ـاب جملـ
اجمللــــــس القــــــائم يف إدارة أعمــــــال الشــــــركة إىل حــــــني زوال األســــــباب 

 وانت اب جملس إدارة جديد
وجيوز لكل مسـاهم سـواء كـان ش ًصـا طبيعيوـا أو اعتبـارايو تعيـني ممثلـني 
لــه يف جملــس إدارة الشــركة كنســبة مــا ميلكــه مــن أســهم فيهــا، ويســتنزل 

عضاء جملس اإلدارة امل تـارين هبـذه الطريقـة مـن جممـوع أعضـاء عدد أ
جملـــس اإلدارة الـــذين يـــتم انت ـــاهبم، وال جيـــوز للمســـامهني الـــذين هلـــم 
ممثلــني يف جملــس اإلدارة االشــرتاك مــع املســامهني اآلخــرين يف انت ــاب 
ــــــا زاد عــــــن النســــــبة  ــــــس اإلدارة، إال يف حــــــدود م ابقــــــي أعضــــــاء جمل

ثليــــه يف جملــــس اإلدارة، وجيــــوز جملموعــــة مــــن املســــت دمة يف تعيــــني مم
املسامهني أن يتحالفوا فيما كينهم لتعيني ممثل أو أكثـر عـنهم يف جملـس 
اإلدارة وذلــــك كنســــبة ملكيــــتهم جمتمعــــة ويكــــون هلــــؤالء املمثلــــني مــــا 
لألعضــاء املنت بــني مــن احلقــوق والواجبــات. ويكــون املســاهم مســئواًل 

 ئنيها ومسامهيها. عن أعمال ممثليه جتاه الشركة ودا
 (  قبل التعديل : 16مادة رقم )

يشــرتط يف عضــو جملــس اإلدارة أن يكــون مالكــا كصــفته الش صــية أو 
يكــون الشــ 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 
االنت ـــاب يف أحـــد  العضـــو ، وجيـــب إيـــداعها خـــالل شـــهر مـــن اتريـــخ

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 .
 (  كعد التعديل: 16مادة رقم ) 
 توافر يف من يرشح لعضوية جملس اإلدارة الشروط التالية:" جيب أن ت

 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 

ون الشـركات مـا مل أو كعقوكة مقيدة للحرية كسبب خمالفتـه ألحكـام قـان
 يكن قد رد إليه اعتباره.

أن يكـــون مالكـــاً كصـــفة ش صـــية او الشـــ ص الـــذي ميثلـــه لعـــدد مـــن 
 أسهم الشركة .

وإذا فقـــد عضـــو جملـــس اإلدارة أاي مـــن الشـــروط املتقدمـــة زالـــت عنـــه 
 صفة العضوية.

 )ال يسري هذا الشرط على األعضاء املستقلني(
 (  قبل التعديل : 17مادة رقم ) 

جيوز أن يكون  لـرئيس جملـس اإلدارة أو ألحـد أعضـاء هـذا اجمللـس ال 
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 

ــو كــان ممــثال  أعضــائهرئيس جملــس االدارة أو ألي مــن ، وال جيــوز لــ ول
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 .
 ( كعد التعديل   17مادة رقم ) 
لـــرئيس أو عضـــو جملـــس اإلدارة، ولـــو كـــان ممـــثاًل لشـــ ص  " ال جيـــوز

ـــه حبكـــم  ـــاري، أن يســـتغل املعلومـــات الـــيت وصـــلت إلي طبيعـــي أو اعتب
ــــه  منصــــبه يف احلصــــول علــــى فائــــدة لنفســــه أو لغــــريه، كمــــا ال جيــــوز ل
التصرف أبي نوع من أنواع التصرفات يف أسهم الشركة اليت هو عضو 

 كعد احلصول على موافقة هيئـة يف جملس إدارهتا طيلة مدة عضويته إال
 أسواق املال.
 ( قبل التعديل :18مادة رقم )

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 .
ــه امــا اذا كلغــت املراكــز الشــاغرة ركــع املراكــز االصــلية أو  مل يوجــد مــن تتــوافر ك

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.
 

 ( كعد التعديل: 18مادة رقم )
طيني الـذين مل يفـوزوا يف انت ـاابت جملــس تعـد قائمـة ابألعضـاء االحتيـا

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 

ع خلفـه مـن يليـه يف الرتتيـب ، علـى يف تلك القائمة وإذا قـام لديـه مـان
 أن يكمل العضو اجلديد مدة سلفه .

أمـــــا اذا كانـــــت املراكـــــز الشـــــاغرة قـــــد كلغـــــت ركـــــع املراكـــــز األصـــــلية 
ـــــــــة  فيتعـــــــــني علـــــــــى جملـــــــــس االدارة دعـــــــــوة اجلمعيـــــــــة العامـــــــــة العادي
لالجتمــــــــاع يف ميعــــــــاد شــــــــهرين مــــــــن اتريــــــــخ شــــــــغر آخــــــــر مركــــــــز ، 

 وتنت ب من ميال املراكز الشاغرة 
ا مل يقـــم جملـــس االدارة ابلـــدعوة هلـــذه اجلمعيـــة يف امليعـــاد املـــذكور فـــإذ

ــوزارة خــالل أســبوعني مــن اتريــخ انتهــاء امليعــاد ســالف  دعــت إليهــا ال
 الذكر.

هـــذا مـــع عـــدم االخـــالل حبـــق املســـامهني اللـــذين هلـــم ممثلـــني يف جملـــس 
االدارة ويف تعيــــني مــــن خيلفهــــم إذا شــــغر مركــــز أحــــدهم خــــالل املــــدة 

 لس االدارة .احملددة جمل
 (  قبل التعديل : 20مادة رقم ) 

جيـــــــوز جمللـــــــس اإلدارة أن يعـــــــني مـــــــن كـــــــني أعضـــــــائه عضـــــــوا منتـــــــداب 
لــــــإلدارة أو أكثــــــر وحيــــــدد اجمللــــــس صــــــالحياهتم ومكافــــــآهتم وجيـــــــوز 
جمللــــــس االدارة أن يعــــــني مــــــديرا عامــــــا للشــــــركة وحيــــــدد اختصاصــــــاته 

 ورواتبه ومزاايه الوظيفية .
 التعديل:( كعد  20مادة رقم ) 

أو أكثر يعينه جملس اإلدارة من أعضاء يكون للشركة رئيس تنفيذي " 
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
يـــدون مـــن كـــني مـــوظفي الشـــركة جمللـــس اإلدارة أمـــني ســـر كمـــا يكـــون   

 حماضر االجتماع ويتم توقيعها منه و من مجيع األعضاء احلاضرين.
 (  قبل التعديل : 21مادة رقم ) 

ميلك التوقيع عن الشركة علـى انفـراد كـل مـن رئـيس جملـس اإلدارة أو 
انئبه أو أعضاء جملس اإلدارة املنتدكني أو أي عضو آخر ينتدكه جملس 

غرض يف حدود النطاق الذي حيدده جملس اإلدارة وجيوز اإلدارة هلذا ال
 جمللس اإلدارة أن يعني مديرا عاما للشركة حيدد صالحياته ومكافآته

 ( كعد التعديل: 21مادة رقم ) 
" ميلك التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس جملس اإلدارة أو 

مــن جملــس انئبــه أو الــرئيس التنفيــذي طبقــا للصــالحيات املمنوحــة لــه 
 ادارة الشركة .
 (  قبل التعديل : 22مادة رقم ) 

جيتمــــــع جملـــــــس اإلدارة أركــــــع مـــــــرات علــــــى األقـــــــل خــــــالل الســـــــنة  
املاليـــــة الواحــــــدة كنــــــاء علــــــى دعـــــوة مــــــن رئيســــــه وجيتمــــــع أيضــــــا إذا 
طلــــب إليــــه ذلــــك اثنــــان مــــن أعضــــائه علــــى األقــــل ويكــــون اجتمــــاع 
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ــــــــة أعضــــــــائه وال جيــــــــوز احل ــــــــس صــــــــحيحا حبضــــــــور أغلبي ضــــــــور اجملل
 ابلوكالة يف اجتماعات اجمللس .

 (  كعد التعديل:22مادة رقم ) 
ـــــس اإلدارة صـــــحيحاً إال إذا حضـــــره أغلبيـــــة  "ال يكـــــون اجتمـــــاع جمل
األعضـاء و جيـوز االجتمــاع ابسـت دام وسـائل االتصــال احلديثـة واختــاذ 

 قرارات ابلتمرير مبوافقة مجيع أعضاء اجمللس.
مـرات علـى األقـل خـالل السـنة وجيب أن جيتمـع جملـس اإلدارة سـت  

الواحدة )كناء على دعوة من رئيسه وجيتمع أيضا إذا طلـب إليـه ذلـك 
اثنان من أعضائه على األقـل وال جيـوز احلضـور ابلوكالـة يف اجتماعـات 

% مـــن 75أخـــذاً ابالعتبـــار أن حيضـــر األعضـــاء املســـتقلون  اجمللـــس(
واحدا على  اجتماعات اجمللس الدورية وأن يكون هناك عضوا مستقال

 األقل يف كل اجتماع.
 (  قبل التعديل : 23مادة رقم ) 

تصدر قرارات جملس اإلدارة أبغلبية األعضاء احلاضـرين فـإذا تسـاوت 
ــــه الــــرئيس ويعــــد حمضــــر اجتمــــاع  األصــــوات رجــــح اجلانــــب الــــذي في
جللسات اجمللس ، ويوقعه الرئيس ، وجيـوز للعضـو املعـارض أن يطلـب 

 تسجيل رأيه .
 ( كعد التعديل: 23)  مادة رقم

تصدر قرارات جملس اإلدارة أبغلبية األعضاء احلاضرين فإذا تساوت 
و تدون حماضر اجتماعات  األصوات رجح اجلانب الذي فيه الرئيس

جملس اإلدارة وتوقع من قبل األعضاء احلاضرين وأمني سر اجمللس. 
ه يف وللعضو الذي مل يوافق على قرار اختذه اجمللس أن يثبت اعرتاض

 .االجتماعحمضر 
 (  قبل التعديل : 25مادة رقم ) 

مـــع عـــدم اإلخـــالل أبحكـــام قـــانون الشـــركات التجاريـــة حتـــدد اجلمعيـــة 
 أعضاء جملس اإلدارة مكافأةالعامة العادية 
 ( كعد التعديل: 25مادة رقم ) 

مـــع عـــدم اإلخـــالل أبحكـــام قـــانون الشـــركات التجاريـــة حتـــدد اجلمعيـــة 
آت أعضـــاء جملـــس اإلدارة وحيـــدد جملـــس اإلدارة العامـــة العاديـــة مكافـــ

 راتب الرئيس التنفيذي .
 (  قبل التعديل : 26مادة رقم ) 

ـــــــــع  ـــــــــام جبمي ـــــــــس اإلدارة أوســـــــــع ســـــــــلطة إلدارة الشـــــــــركة  والقي جملل
حيــــــد  األعمــــــال الــــــيت تقتضــــــيها إدارة الشــــــركة وفقــــــا ألغراضــــــها، وال

أو  مـــــن  هـــــذه الســـــلطة إال مـــــا نـــــص عليـــــه القـــــانون أو هـــــذا النظـــــام
قـــــــرارات اجلمعيـــــــة العامـــــــة ، وجيـــــــوز جمللـــــــس اإلدارة كيـــــــع منقـــــــوالت 
وعقــــــــــارات الشــــــــــركة أو رهنهــــــــــا أو إعطــــــــــاء الكفــــــــــاالت أو عقــــــــــد 

 القروض كناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة
 (  كعد التعديل: 26مادة رقم ) 

ـــــــــع  ـــــــــام جبمي "جمللـــــــــس اإلدارة أوســـــــــع ســـــــــلطة إلدارة الشـــــــــركة والقي
ة الشــــركة وفقــــا ألغراضــــها وال حيــــد مــــن االعمــــال الــــيت تقتضــــيها إدار 

ـــه القـــانون أو هـــذا النظـــام أو قـــرارات  هـــذه الســـلطة إال مـــا نـــص علي
اجلمعيـــــــة العامـــــــة وجيـــــــوز جمللـــــــس اإلدارة كيـــــــع منقـــــــوالت وعقـــــــارات 

ــــــراض واالقــــــرتاض  ــــــاالت أو اإلق الشــــــركة أو رهنهــــــا أو إعطــــــاء الكف
 وعقد الصلح والتحكيم والتربعات.

 تعديل :(  قبل ال 28مادة رقم ) 
ـــيس جملـــس اإلدارة وأعضـــاؤه مســـؤولني عـــن أعمـــاهلم جتـــاه الشـــركة   رئ
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
 ء ذمة جملس اإلدارة .العامة إبكرا 

 (  كعد التعديل: 28مادة رقم ) 
"رئـــيس جملــــس االدارة واعضـــاؤه مســــئولون جتـــاه الشــــركه واملســــامهني 
والغــري عــن مجيــع اعمــال الغــش واســاءة اســتعمال الســلطة، وعــن كــل 

 خمالفة لقانون الشركات او لعقد الشركة، وعن اخلطأ يف اإلدارة.
ــــة دعــــوى املســــئول ــــرتاعية وال حيــــول دون إقام ــــة  اق ــــة العام مــــن اجلمعي

إبكــــــــراء ذمـــــــــة جملـــــــــس اإلدارة، وال جيــــــــوز ألعضـــــــــاء جملـــــــــس اإلدارة 
االشـــــــرتاك يف التصـــــــويت علـــــــى قـــــــرارات اجلمعيـــــــة العامـــــــة اخلاصـــــــة 
ـــــق مبنفعـــــة  ـــــيت تتعل ـــــراء ذمـــــتهم مـــــن املســـــؤولية عـــــن إدارهتـــــم أو ال إبك
خاصــــة هلــــم أو ألزواجهــــم أو أقــــارهبم مــــن الدرجــــة األوىل أو خبــــالف 

 كينهم وكني الشركة.قائم 
 (  قبل التعديل : 29مادة رقم ) 

تنعقــد اجلمعيــة العامــة للمســامهني مــرة علــي االقــل يف الســنة يف املكــان 
 والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة .

وجمللـــس االدارة دعـــوة هـــذه اجلمعيـــة  كلمـــا رأى ذلـــك ، ويتعـــني علـــى 
امهني ميلكون ما اجمللس ان يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من املس

ال يقل عن عشر أس املال ، وتوجه الدعوة حلضور االجتماع متضـمنة 
 خالصة واضحة عن جدول االعمال إبحدى الطريقتني اآلتيتني :

خطـــــاابت مســـــجلة ترســـــل إىل مجيـــــع املســـــامهني قبـــــل املوعـــــد احملـــــدد 
 النعقادها أبسبوع على االقل .

ابللغــــة العركيــــة  إعــــالن يف صــــحيفتني يــــوميتني علــــى االقــــل تصــــدران
ــــــتم االعــــــالن يف  ــــــى ان ي ، وجيــــــب ان حيصــــــل االعــــــالن مــــــرتني ، عل
املــــرة القانيــــة كعــــد مضــــي مــــدة ال تقــــل عــــن اســــبوع مــــن اتريــــخ نشــــر 
االعــــالن االول وقبـــــل انعقــــاد اجلمعيـــــة العامـــــة أبســــبوع علـــــى االقـــــل 
مـــــــــع نشـــــــــر االعـــــــــالن الثـــــــــاين يف اجلريـــــــــدة الرمسيـــــــــة ابإلضـــــــــافة 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 .
 (  كعد التعديل: 29مادة رقم ) 

 اجلمعية العامة -ب
لســنوية كنــاء علــى دعــوة مــن جملــس " تنعقــد اجلمعيــة العامــة العاديــة ا 

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 

اء علـى طلـب مسـبب مـن اإلدارة أن يوجه دعوة اجلمعيـة لالجتمـاع كنـ
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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.

ويســـــري علـــــى إجـــــراءات دعـــــوة اجلمعيـــــة العامـــــة ونصـــــاب احلضـــــور 
حكــــام اخلاصــــة ابجلمعيــــة التأسيســــية املنصــــوص عليهــــا والتصــــويت األ

 . 2016لسنة  1كقانون الشركات رقم 
 (  قبل التعديل : 30مادة رقم ) 

يف االحـــوال الـــيت جيـــوز فيهــــا عقـــد اجلمعيـــة العامــــة كنـــاء علـــى طلــــب 
املســـامهني أو مـــراقيب احلســـاابت أو وزارة التجـــارة والصـــناعة ،يوضــــع 

اجلمعيــة العامــة وال جيــوز حبــث أيــة جــدول األعمــال مــن طلــب انعقــاد 
 مسألة غري مدرجة يف جدول األعمال

 (  كعد التعديل:30مادة رقم ) 
ــه أو مــن  ــة العامــة رئــيس جملــس اإلدارة أو انئب ــرأس اجتمــاع اجلمعي " ي
ينتدكـه جملـس اإلدارة لــذلك الغـرض أو مـن تنت بــه اجلمعيـة العامـة مــن 

 املسامهني أو من غريهم .
 قبل التعديل : ( 31مادة رقم ) 

لكل مساهم عدد من األصوات يعادل عدد أسـهمه وجيـوز التوكيـل يف 
ــائبون عــنهم قــانوان وال  حضــور االجتمــاع وميثــل القصــر واحملجــوزين الن
جيـوز ألي عضـو أن يشـرت ك يف التصـويت عـن نفسـه أو عـن مـن ميثلــه 

 كة.قانوان يف املسائل اليت تتعلق مبنفعة خاصة له خبالف كينه وكني الشر 
 ( كعد التعديل 31مادة رقم ) 

ـــة العامـــة،  " لكـــل مســـاهم أاي كـــان عـــدد أســـهمه حـــق حضـــور اجلمعي
ويكــون لــه عــدد مــن األصــوات يســاوي عــدد األصــوات املقــررة لــذات 
الفئــة مــن األســهم، وال جيــوز للمســاهم التصــويت عــن نفســه أو عمــن 

كينـه وكـني ميثله يف املسائل اليت تتعلق مبنفعة خاصة له، أو خبالف قائم 
الشركة، ويقع ابطاًل 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 حقًا على األسهم يتعارض مع مـا هـو اثكـت يف سـجل 

ة الستصــدار أمــر مســامهي الشــركة أن يتقــدم إىل قاضــي األمــور الوقتيــ
على عريضة حبرمان األسهم املتنازع عليهـا مـن التصـويت ملـدة حيـددها 
القاضـــي اآلمـــر أو حلـــني الفصـــل يف موضـــوع النـــزاع مـــن قبـــل احملكمـــة 
ــة  امل تصــة وذلــك وفقــاً لإلجــراءات املقــررة يف قــانون املرافعــات املدني

 والتجارية.
 ( قبل التعديل : 33مادة رقم ) 

الواجـــب تــوافره لصـــحة انعقـــاد اجلمعيـــة العامـــة تســري علـــى النصـــاب 
كصفاهتا امل تلفة وعلى االغلبية الالزمة الختاذ القرارات أحكـام قـانون 

 الشركات التجارية
 ( كعد التعديل: 33مادة رقم ) 

ويســـــري علـــــى إجـــــراءات دعـــــوة اجلمعيـــــة العامـــــة ونصـــــاب احلضـــــور 
عليهــــا والتصــــويت األحكــــام اخلاصــــة ابجلمعيــــة التأسيســــية املنصــــوص 

 . 2016لسنة  1كقانون الشركات رقم 
 

 (  قبل التعديل : 36مادة رقم ) 
تنعقد اجلمعية العامة كصفة عادية مـرة علـى األقـل يف السـنة كنـاء علـى 
دعوة جملس اإلدارة خالل ثالثة أشهر من انتهاء السنة املاليـة للشـركة 

دعوهتـا   وجمللس اإلدارة دعوة هذه اجلمعية كلما رأى ذلك ويتعني عليه
كلما طلب  إليه ذلك عدد من املسامهني ميلكون ما ال يقل عن عشر 

العامــة أيضــا إذا طلبــت ذلــك  اجلمعيــةرأس مــال الشــركة . كمــا تنعقــد 
 التجارية والصناعة وزارة

 (  كعد التعديل: 36مادة رقم ) 
دعـوة مـن جملـس  تنعقـد اجلمعيـة العامـة السـنوية للمسـامهني كنـاء علـى

 األشـهر الثالثـة التاليـة النتهـاء السـنة املاليـة، وذلـك يفاإلدارة خـالل 
الزمـــان واملكـــان اللـــذين يعينهمـــا عقـــد الشـــركة، وللمجلـــس أن يـــدعو 

لالجتماع كلما دعـت الضـرورة إىل ذلـك، وعلـى جملـس  اجلمعية العامة
لالجتمـاع كنـاء علـى طلـب مسـبب مـن  اإلدارة أن يوجه دعوة اجلمعيـة
الشـركة، أو كنـاء  شرة يف املئـة مـن رأمسـالعدد من املسامهني ميلكون ع

علــى طلــب مراقــب احلســاابت، وذلــك خــالل مخســة عشــر يومــا مــن 
 .وتعد جدول األعمال اجلهة اليت تدعو إىل االجتماع اتريخ الطلب،

اجلمعيــــة العامــــة ونصــــاب احلضــــور  ويســـري علــــى إجــــراءات دعــــوة
 .يةالتأسيســ والتصــويت األحكــام املنصــوص عليهــا الجتمــاع اجلمعيــة

وعلـــى جملـــس اإلدارة تنفيـــذ قـــرارات اجلمعيـــة العامـــة مـــا مل تكـــن تلـــك 
 القرارات خمالفة للقانون أو عقد التأسيس أو هذا النظام.

وعلـــى جملـــس اإلدارة إعـــادة عـــرض القـــرارات امل الفـــة علـــى اجلمعيـــة 
 العامة يف اجتماع يتم الدعوة له ملناقشة اوجه امل الفة.

 ل :( قبل التعدي 40مادة رقم ) 
جتتمــع اجلمعيــة العامــة كصــفة غــري عاديــة كنــاء علــى دعــوة مــن جملــس 
ـــع أســـهم  ـــايب مـــن مســـامهني ميلكـــون رك ـــاء علـــى طلـــب كت اإلدارة أو كن
الشركة على األقل ويف هذه احلالة جيـب علـى جملـس اإلدارة أن يـدعو 

 اجلمعية العامة لالنعقاد خالل شهر من وصول الطلب إليه
 يل:( كعد التعد40مادة رقم ) 

" تســري علــى اجلمعيــة العامــة غــري العاديــة األحكــام املتعلقــة ابجلمعيــة 
 العامة العادية مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف القانون .

 (  قبل التعديل : 41مادة رقم )
 املسائل التالية ال تنظرها إال اجلمعية العامة منعقدة كصفة غري عادية

 ألساسي للشركةتعديل عقد التأسيس والنظام ا  -1
كيــع كــل املشــروع الــذي قامــت كــه الشــركة أو التصــرف فيــه أبي   -2

 وجه آخر
 حل الشركة أو اندماجها يف شركة أو هيئة أخرى  -3
 ختفيض رأس مال الشركة  -4

يكـــــون انفـــــذا إال كعـــــد موافقـــــة وزارة  كـــــل تعـــــديل لنظـــــام الشـــــركة ال
 التجارة والصناعة

 (  كعد التعديل: 41مادة رقم ) 
مــع مراعــاة االختصاصــات األخــرى الــيت يــنص عليهــا القــانون ختــتص  "

 اجلمعية العامة غري العادية ابملسائل التالية:
 تعديل عقد الشركة..1
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كيع كل املشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه أبي .2
 وجه آخر.

 حل الشركة أو اندماجها أو حتوهلا أو انقسامها..3
 ركة أو ختفيضه.زايدة رأمسال الش.4

 (  قبل التعديل : 42مادة رقم ) 
يكـــون للشـــركة مراقـــب حســـاابت أو أكثـــر مـــن احملاســـبني القـــانونيني ، 
تعينه اجلمعية العامة وتقدر أتعاكه وعليـه مراقبـة حسـاابت السـنة املاليـة 

 اليت عني هلا.
 ( كعد التعديل: 42مادة رقم ) 

 مراقب احلساابت
مة مراقب حسـاابت او اكثـر تعينـه اجلمعيـة يكون للشركة املسامهة العا

ــة كعــد موافقــة كنــك الكويــت املركــزي ابلنســبة للشــركات  العامــة العادي
اخلاضعة لرقاكته وجيوز ملؤسسي الشركة تعيني مراقب حساابت او اكثر 
إيل حــني انعقــاد اجلمعيــة التأسيســية .وجيــوز جمللــس االدارة يف احلــاالت 

شر فيهـا مراقـب احلسـاابت املعـني مـن قبـل االستثنائية والطارئة اليت يبا
اجلمعية مهمته ألي سبب من االسباب أن يعني من حيل حملـه علـي أن 

 يعرض هذا االمر يف اول اجتماع تعقده اجلمعية للبت فيه .
 (  قبل التعديل : 44مادة رقم ) 

يكـــون للمراقـــب الصـــالحيات وعليـــه االلتزامـــات املنصـــوص عليهـــا يف 
جارية وله كوجـه خـاص االطـالع يف أي وقـت علـى قانون الشركات الت

مجيع دفاتر الشركة وسجالهتا ومستنداهتا ويف طلب البياانت اليت يرى 
ضـــــرورة احلصـــــول عليهـــــا ولـــــه كـــــذلك أن حيقـــــق موجـــــودات الشـــــركة 
والتزاماهتــا وإذا مل يــتمكن مــن اســتعمال هــذه الصــالحيات أثبــت ذلــك  

رض على اجلمعية العامة وله كتاكة يف تقرير يقدم إىل جملس اإلدارة ويع
 حق دعوة اجلمعية العامة هلذا الغرض .

 (  كعد التعديل: 44املادة رقم ) 
تكـــون للمراقـــب الصـــالحيات وعليـــه االلتزامـــات املنصـــوص عليهـــا يف 
قانون الشركات التجارية وله كوجـه خـاص االطـالع يف أي وقـت علـى 

لبياانت اليت يرى مجيع دفاتر الشركة وسجالهتا ومستنداهتا ويف طلب ا
ضـــــرورة احلصـــــول عليهـــــا ولـــــه كـــــذلك أن حيقـــــق موجـــــودات الشـــــركة 
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.
 :( قبل التعديل  45املادة  ) 

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  

نــت البيــاانت الــواردة يف تقريــر جملــس اإلدارة متفقــة مــع مــا ورد يف كا
دفــاتر الشــركة ومــا إذا كانــت هنــاك خمالفــات ألحكــام نظــام الشــركة أو 
ألحكـــام القـــانون قـــد وقعـــت خـــالل الســـنة املاليـــة علـــى وجـــه يـــؤثر يف 
نشـــــاط الشـــــركة أو يف مركزهـــــا املـــــايل مـــــع كيـــــان مـــــا إذا كانـــــت هـــــذه 

مة وذلك يف حدود املعلومات اليت تـوافرت لديـه امل الفات التزال قائ

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 .
 (  كعد التعديل: 45املادة رقم ) 

ب احلساابت أو من ينيبه من احملاسبني الذين اشرتكوا معه يف على مراق
أعمـــال املراجعـــة ، أن حيضـــر اجتماعـــات اجلمعيـــة العامـــة العاديـــة وأن 
يقــــدم تقريــــرا عــــن البيــــاانت املاليــــة للشــــركة ، وعمــــا اذا كانــــت هــــذه 
ـــائج  ـــة الســـنه املاليـــة ونت البيـــاانت تظهـــر الوضـــع املـــايل للشـــركة يف هناي

لـك السـنة ، وكيـان مـا اذا كانـت البيـاانت الـواردة يف أعمال الشـركة لت
تقرير جملس االدارة متفقه مع ما هو وارد يف دفاتر الشركة ومستنداهتا 
وذلـك وفقـا للمبـادئ احملاســبية املتعـارف عليهـا ومــا نـص عليـه القــانون 

 .2016لسنة  1رقم 
 (  قبل التعديل : 46مادة رقم ) 

ســـبة مئويـــة حيـــددها جملـــس اإلدارة يقتطـــع مـــن األرابح غـــري الصـــافية ن
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
 (  كعد التعديل: 46مادة رقم ) 

نســبة مئويــة  حيــددها جملــس  " يقتطــع ســنواي مــن األرابح غــري الصــافية
اإلدارة ،كعـــــد اخـــــذ رأي مراقـــــب احلســـــاابت، الســـــتهالك موجـــــودات 
الشركة أو التعويض عن نـزول قيمتهـا، وتسـتعمل هـذه األمـوال لشـراء 
املواد واآلالت واملنشـآت الالزمـة أو إلصـالحها، وال جيـوز توزيـع هـذه 

 األموال على املسامهني.
 (  قبل التعديل : 47مادة رقم ) 

 توزع األرابح الصافية على الوجه اآليت:
ــــاطي 10أوال : يقتطــــع  ــــة( ختصــــص حلســــاب االحتي % )عشــــرة ابملائ

اإلجباري وجيوز للجمعية العامة وقف هذا االقتطاع إذا زاد االحتياطي 
 اإلجباري عن نصف رأس مال الشركة

%)واحــــد ابملائــــة( ختصــــص حلســــاب مؤسســــة 1اثنيــــا: يقتطــــع نســــبة 
 8/12/1976علمي الصادر هبا املرسوم املؤرخ يف الكويت للتقدم ال

اثلثـــا : يقتطــــع نســـبة مئويــــة ختصـــص حلســــاب االحتيـــاطي االختيــــاري 
ويوقف هذا االقتطاع كقرار من اجلمعية العامة العادية كناء على اقرتاح 

 جملس الغدارة
راكعــــا : يقتطــــع جــــزء مــــن األرابح ملواجهــــة االلتزامــــات املرتتبــــة علــــى 

جيــــوز توزيــــع هــــذه األمــــوال علــــى  انني العمــــل والالشــــركة مبوجــــب قــــو 
 املسامهني

خامســـا: يقتطـــع املبلـــغ الـــالزم لتوزيـــع حصـــة أوىل مـــن األرابح قـــدرها 
 اجلمعيـة%( مخسة ابملائة للمسامهني حيددها جملس اإلدارة وتقرها 5)

 العامة
تقــدم مبلــغ تقــرره اجلمعيــة العامــة العاديــة  سادســا: يقتطــع كعــد كــل مــا

%( عشرة ابملائة من الباقي خيصـص ملكافـآت 10عن ) يزيد حبيث ال
 أعضاء جملس اإلدارة
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ساكعا : يوزع البـاقي مـن األرابح كعـد ذلـك علـى املسـامهني كحصـة إضـافية مـن 
األرابح أو يرحــل كنــاء علــى اقــرتاح جملــس اإلدارة إىل الســنة املقبلــة أو خيصــص 

 إلنشاء مال احتياطي عام أو مال لالستهالك غري عاديني
 ( كعد التعديل: 47ادة رقم ) م
يقتطع سنواي، كقرار يصدر من اجلمعية العامة العاديـة كنـاء علـى   -1"

% ( عشــرة ابملائــة مــن 10اقــرتاح جملــس اإلدارة، نســبة ال تقــل عــن )
 إجباري للشركة. احتياطياألرابح الصافية لتكوين 

ي اإلجبـار  االحتيـاطيإذا زاد  االقتطـاعوجيوز للجمعية وقـف هـذا  -2
 على نصف رأس مال الشركة املصدر.

وال جيــــوز اســــت دام االحتيــــاطي اإلجبــــاري إال يف تغطيــــة خســــائر  -3
ـــى  ـــد عل ـــع أرابح علـــى املســـامهني كنســـبة ال تزي ـــأمني توزي الشـــركة أو لت
مخسـة ابملائـة مـن رأس املـال املـدفوع يف السـنوات الـيت ال تسـمح فيهــا 

عـدم وجـود احتيـاطي  هذه النسبة، وذلك كسـبب أرابح الشركة كتوزيع
 اختياري يسمح كتوزيع هذه النسبة من األرابح.

وجيـــب أن يعـــاد إىل االحتيـــاطي اإلجبـــاري مـــا اقتطـــع منـــه عنـــدما  -4
تسـمح كــذلك ارابح الســنوات التاليـة، مــامل يكــن هـذا االحتيــاطي يزيــد 

 على نصف رأس املال املصدر.
%)واحـــــد ابملائـــــة( ختصـــــص حلســـــاب مؤسســـــة 1يقتطـــــع نســـــبة  -5
 8/12/1976كويت للتقدم العلمي الصادر هبا املرسوم املؤرخ يف ال

 ( قبل التعديل : 51مادة رقم ) 
تنقضي الشركة  أبحد االسـباب  املنصـوص عليهـا يف قـانون الشـركات 

 التجارية 
 (  كعد التعديل: 51مادة رقم ) 

" تنقضــي الشــركة أبحــد االمــور املنصــوص عليهــا يف قــانون الشــركات 
 . 2016لسنة  1رقم 

 (  قبل التعديل : 52مادة رقم ) 
جتــري تصــفية أمــوال الشــركة عنــد انقضــائها وفقــا لألحكــام الــواردة يف 

 قانون الشركات التجارية
 ( كعد التعديل: 52مادة رقم : ) 

" جتـــــري تصـــــفية الشـــــركة عنـــــد انقضـــــائها وفقـــــا لألحكـــــام الـــــواردة يف  قـــــانون 
 .  عقد الشركة على غري ذلكوذلك ما مل ينص  2016لسنة  1الشركات رقم 
 (  قبل التعديل : 53مادة رقم ) 

 1960لســـــنة  15تطبـــــق أحكـــــام قـــــانون الشـــــركات التجاريـــــة رقـــــم 
وتعديالتــه يف كــل مــامل يــرد كشــأنه نــص خــاص يف عقــد التأســيس أو يف 

 النظام األساسي
 ( كعد التعديل: 53مادة رقم )  

كـل مـامل يـرد   يف 2016لسـنة  1" تطبق أحكام قـانون الشـركات رقـم 
 كشأنه نص خاص يف عقد التأسيس أو يف هذا النظام.

 (  قبل التعديل : 54مادة رقم )  
 يقر املؤسسون

أوال: أبن أحكــام عقــد التأســيس والنظــام االساســي مطاكقــان للنمــوذج 
 ( من قانون الشركات التجارية.69املنصوص عليه يف املادة رقم )

ســهم وأودعــوا كامـــل قيمتهــا ابســـم اثنيــا : أبهنــم قـــد اكتتبــوا جبميـــع اال
 الشركة وحلساهبا يف كنك كيت التمويل الكوييت .

ـــتم  اثلثـــا: أبهنـــم قـــد عينـــوا اهليئـــات االداريـــة الالزمـــة إلدارة الشـــركة وي
ـــــة االوىل للشـــــركة يف اول اجتمـــــاع للمســـــامهني  ـــــة اإلداري ـــــار اهليئ اختي

 كصفتهم مجعية  سيسية .  
 ديل كعد التع(  54 ( نص املادة رقم

 يقر املؤسسون  
أوال: أبن أحكــام عقــد التأســيس والنظــام االساســي مطاكقــان للنمــوذج 

 ( من قانون الشركات التجارية.69املنصوص عليه يف املادة رقم )
 اثنيا : أبهنم قد اكتتبوا جبميع االسهم 

ـــتم  اثلثـــا: أبهنـــم قـــد عينـــوا اهليئـــات االداريـــة الالزمـــة إلدارة الشـــركة وي
ـــــ ـــــار اهليئ ـــــة االويل للشـــــركة يف اول اجتمـــــاع للمســـــامهني اختي ة االداري

 كصفتهم مجعية  سيسية .
املواد املضافة إىل النظام االساسي لشركة أكنية العاملية العقارية طبقا ملا 

 . 2016لسنة  1يتوافق مع قانون الشركات رقم 
 ( 55: رقم ) مادة مضافة

يمـة حبيـث ال تقـل يقسم رأس مال الشركة إىل أسهم امسيـة متسـاوية الق
القيمة االمسية للسهم عن مائة فلس وال جيوز جتزئة السـهم، وإمنـا جيـوز 

على أن ميثلهم جتاه الشركة ش ص  -أن يشرتك فيه ش صان أو أكثر
واحــد ويعتــرب الشــركاء يف الســهم مســئولني ابلتضــامن عــن االلتزامــات 

 املرتتبة على هذه امللكية.
وال جيـوز إصـدارها كقيمـة أدال إال إذا وتصدر األسهم ابلقيمة االمسيـة، 
 وافقت عليها اجلهات الرقاكية 

 (  56مادة مضافة: رقم ) 
 األوراق املالية

" ختضـــع األوراق املاليـــة املصـــدرة مـــن الشـــركة لنظـــام اإليـــداع املركـــزي 
لألوراق املالية لدى وكالة املقاصة، ويعترب إيصال إيداع األوراق املاليـة 

سندا مللكية الورقة ويسلم كل مالـك إيصـال كعـدد لدى وكالة املقاصة 
 ما ميلكه من أوراق مالية

 (57مادة مضافة: رقم )
" يكـــون للشـــركة ســـجل خـــاص حيفـــظ لـــدى وكالـــة مقاصـــة، وتقيـــد يف 
السجل أمسـاء املسـامهني وجنسـياهتم ومـوطنهم وعـدد األسـهم اململوكـة 

 لكل منهم ونوعها والقيمة املدفوعة عن كل سهم.
شـــري يف ســـجل املســـامهني أبي تغيـــريات تطـــرأ علـــى البيـــاانت ويـــتم التأ

املســـجلة فيـــه وفقـــاً ملـــا تتلقـــاه الشـــركة أو وكالـــة املقاصـــة مـــن كيـــاانت، 
ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة املقاصة تزويده كبياانت 

 من هذا السجل
 (  58مادة مضافة : رقم ) 

 ها إبحدى الطرق التالية:تتم تغطية زايدة رأس املال أبسهم تسدد قيمت
 طرح أسهم الزايدة لالكتتاب العام. .1
حتويل أموال من االحتيـاطي االختيـاري أو مـن األرابح احملتجـزة أو  .2

 مما زاد عن احلد األدال لالحتياطي القانوين إىل أسهم.
 . حتويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إىل أسهم.3
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  . تقدمي حصة عينية.4
صـــدار أســـهم جديـــدة ختصـــص إلدخـــال شـــريك أو شـــركاء جـــدد . إ5

 يعرضهم جملس اإلدارة وتوافق عليهم اجلمعية العامة غري العادية.
 أية طرق أخرى تنظمها الالئحة التنفيذية. .6

ويف مجيع األحوال تكون القيمة االمسية ألسهم الزايدة مسـاوية للقيمـة 
 االمسية لألسهم األصلية.

 (59مادة مضافة: رقم ) 
إذا تقرر زايدة رأس املال عن طريق طرح أسهم لالكتتـاب العـام يكـون 
ــدة كنســبة مــا  ــة يف االكتتــاب يف األســهم اجلدي للمســامهني حــق األولوي
 ميلكه كل منهم من أسهم، وذلك خالل مخسة عشر يوماً من اتريخ 

 إخطارهم كذلك.
مبقاكـل وجيوز للمساهم التنازل عن حق األولوية ملساهم آخـر أو للغـري 

مادي أو كدون مقاكل وفقًا ملا يتم االتفاق عليـه كـني املسـاهم واملتنـازل 
 إليه .

 ( 60مادة مضافة: رقم ) 
" ال جيـــوز ألعضـــاء جملـــس اإلدارة أن يفصـــحوا إىل املســـامهني يف غـــري 
اجتماعـــات اجلمعيـــة العامـــة أو إىل الغـــري عمـــا وقفـــوا عليـــه مـــن أســـرار 

وإال وجــب عـــزهلم ومســاءلتهم عـــن  الشــركة كســـبب مباشــرهتم إلدارهتـــا
 تعويض األضرار الناجتة عن امل الفة

 (  61مادة مضافة : رقم ) 
" ال جيــوز لــرئيس جملــس اإلدارة أو ألي مــن أعضــاء اجمللــس، أن جيمــع 
كني عضوية جملس إدارة شركتني متنافستني، أو أن يشرتك يف أي عمل 

اب غـريه يف احـد من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر حلساكه أو حلس
فروع النشـاط الـذي تزاولـه الشـركة، وإال كـان هلـا أن تطالبـه ابلتعـويض 

أجريـت حلسـاب الشـركة. مـا أو ابعتبار العمليات اليت زاوهلا حلساكه كأهنـا 
 مل يكن ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية. 

 ( 62مادة مضافة : رقم ) 
وفقــــا لطبيعــــة أعمــــال " جمللــــس اإلدارة ان يــــوزع العمــــل كــــني أعضــــائه 

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.
 (63مادة مضافة : رقم ) 

ز تقــــدير جممــــوع مكافــــآت رئــــيس وأعضــــاء جملــــس اإلدارة أبكثــــر مــــن " ال جيــــو 
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 

عضو من أعضاء هذا اجمللس من اتريـخ  سـيس الشـركة  اإلدارة ولكل
حلــني حتقيــق األرابح الــيت تســمح هلــا كتوزيــع املكافــآت وفقــاً ملــا نصــت 
عليه الفقرة الساكقة. و جيـوز كقـرار يصـدر عـن اجلمعيـة العامـة للشـركة 
اســـتثناء عضـــو جملـــس اإلدارة املســـتقل مـــن احلـــد األعلـــى للمكافـــآت 

دارة كتقدمي تقرير سنوي يعرض على اجلمعية املذكورة. ويلتزم جملس اإل
العامة العادية للشركة للموافقة عليه على أن يتضمن علـى وجـه دقيـق 

ـــافع واملـــزااي الـــيت حصـــل عليهـــا جملـــس  ـــالغ واملن كيـــاان مفصـــال عـــن املب
 اإلدارة أايً كانت طبيعتها ومسماها

 (  64مادة مضافة: رقم ) 
لــس اإلدارة أو لــرئيس أو أحــد " ال جيــوز أن يكــون ملــن لــه ممثــل يف جم

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
 (  65افة : ) مادة مض

" ال جيـــوز للشـــركة ان تقـــرض أحـــد أعضـــاء جملـــس إدارهتـــا أو الـــرئيس 
ـــذي أو أزواجهـــم أو أقـــارهبم حـــىت الدرجـــة الثانيـــة أو الشـــركات  التنفي
التاكعة هلم، مامل يكن هناك تفويض من اجلمعية العامة العادية للشـركة، 

لــك وكــل تصــرف يــتم ابمل الفــة لــذلك ال ينفــذ يف مواجهــة الشــركة، وذ
 دون إخالل حبقوق الغري حسن النية

 ( 66مادة مضافة : رقم )
" تكـــون املســـؤولية املنصـــوص عليهـــا يف املـــادة الســـاكقة إمـــا مســـؤولية 
ش صـية تلحــق عضــوا ابلــذات، وإمــا مشـرتكة فيمــا كــني أعضــاء جملــس 
اإلدارة مجيعا. ويف احلالة األخرية يكون األعضـاء مسـئولني مجيعـا علـى 

ء التعويض، إال من اعـرتض علـى القـرار الـذي رتـب وجه التضامن أبدا
 املسئولية وأثبت اعرتاضه يف احملضر .

 ( 67مادة مضافة : رقم ) 
" للشركة أن ترفع دعوى املسئولية على أعضاء جملـس اإلدارة كسـبب 
األخطــاء الــيت تنشــأ عنهــا أضــرار للشــركة، فــإذا كانــت الشــركة يف دور 

 .التصفية توىل املصفى رفع الدعوى 
 (  68مادة مضافة :  رقم ) 

أن يرفــع الــدعوى منفــرداً نياكــة عــن الشــركة يف حالــة عــدم قيــام  " لكــل مســاهم
الشركة كرفعها، ويف هـذه احلالـة جيـب اختصـام الشـركة لـيحكم هلـا ابلتعـويض إن  
كـــان لـــه مقـــتض. وجيـــوز للمســـاهم رفـــع دعـــواه الش صـــية ابلتعـــويض إذا كـــان 

 ابطال كل اتفاق يقضي كغري ذلك .اخلطأ قد أحلق كه ضررا. ويقع 
 ( 69مادة مضافة:  رقم  ) 

" ال جيــوز للجمعيــة العامــة مناقشــة موضــوعات غــري مدرجــة يف جــدول 
األعمـــال إال إذا كانـــت مـــن األمـــور العاجلـــة الـــيت طـــرأت كعـــد إعـــداد 
اجلــدول أو تكشــفت يف أثنــاء االجتمــاع، أو إذا طلبــت ذلــك إحــدى 

ســاابت أو عــدد مــن املســامهني ميلكــون اجلهــات الرقاكيــة أو مراقــب احل
مخســة ابملائــة مــن رأمســال الشــركة، وإذا تبــني أثنــاء املناقشــة عــدم كفايــة 
ــبعض املســائل املعروضــة، تعــني  جيــل االجتمــاع  املعلومــات املتعلقــة ك
مدة ال تزيد عن عشـرة أايم عمـل إذا طلـب ذلـك عـدد مـن املسـامهني 

نعقــد االجتمــاع املؤجــل دون ميثلــون ركــع أســهم رأس املــال املصــدر، وي
 احلاجة إىل إجراءات جديدة للدعوة .

 (70مادة مضافة رقم )  
" مع مراعاة أحكام القانون ختتص اجلمعية العامة العادية يف اجتماعهـا 
الســنوي ابختــاذ قــرارات يف املســائل الــيت تــدخل يف اختصاصــاهتا وعلــى 

 وجه اخلصوص ما يلي:
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 الشركة ومركزها املايل للسنة املالية املنتهية.تقرير جملس اإلدارة عن نشاط .1
 تقرير مراقب احلساابت عن البياانت املالية للشركة..2
ــــة خمالفــــات رصــــدهتا اجلهــــات الرقاكيــــة وأوقعــــت كشــــأهنا .3 ــــر أبي تقري

 جزاءات على الشركة.
 البياانت املالية للشركة..4
 اقرتاحات جملس اإلدارة كشأن توزيع األرابح..5
 أعضاء جملس اإلدارة. إكراء ذمة.6
 انت اب أعضاء جملس اإلدارة أو عزهلم، وحتديد مكافآهتم..7
ــه أو تفــويض جملــس .8 تعيــني مراقــب حســاابت الشــركة، وحتديــد أتعاك

 اإلدارة يف ذلك.
 تعيني هيئة الرقاكة الشرعية ومساع تقرير تلك اهليئة..9

لة، تقريــر التعــامالت الــيت متــت أو ســتتم مــع األطــراف ذات الصــ.10
 وتًعرف األطراف ذات الصلة طبقاً ملبادئ احملاسبة الدولية

 ( 71مادة مضافة ) 
" 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 أمـــور الشـــركة إىل حـــني انت ـــاب اجمللـــس اجلديـــد أو تعيـــني جلنـــة 

مهمتهـا األساسـية دعـوة اجلمعيـة النت ـاب اجمللـس  إدارية موقتة تكـون
 اجلديد، وذلك خالل شهر من تعيينها

 (  72مادة مضافة ) 
ــة صــحيحاً مــا مل حيضــره  ــة العامــة غــري العادي "ال يكــون اجتمــاع اجلمعي
ــوافر  ــة أرابع رأمســال الشــركة املصــدر. فــإذا مل يت مســامهون ميثلــون ثالث

اثٍن يكــــون صــــحيحاً إذا  هــــذا النصــــاب وجهــــت الــــدعوة إىل اجتمــــاع
 حضره من ميثل أكثر من نصف رأس املال املصدر.

وتصدر القرارات أبغلبية تزيد على نصف جمموع أسهم رأمسال الشركة 
 املصدر

 (  73مادة مضافة : رقم ) 
" كــل قــرار يصــدر عــن اجلمعيــة العامــة غــري العاديــة ال يكــون انفــذاً إال 

 إجراءات الشهر. اختاذكعد 
ول علــى موافقــة وزارة التجــارة والصــناعة إذا كــان القــرار وجيــب احلصــ

 متعلقاً ابسم الشركة أو أغراضها أو رأمساهلا
 (  74مادة مضافة :رقم ) 

 " جيوز لكل مساهم إقامة الدعوى كبطالن أي قرار يصدر عن
جملس اإلدارة أو اجلمعية العامة العادية أو غري العادية خمالفا للقـانون  

لشـــركة أو هـــذا النظـــام أو كـــان يقصـــد كـــه اإلضـــرار أو عقـــد  ســـيس ا
 مبصاحل الشركة، واملطالبة ابلتعويض عند االقتضاء.

كما جيوز الطعن على قرارات اجلمعية العامة العادية وغري العادية الـيت 
يكــون فيهــا إجحــاف حبقـــوق األقليــة ويــتم الطعــن مـــن قبــل عــدد مـــن 

س مـــال الشـــركة مســـامهي الشـــركة ميلكـــون مخســـة عشـــر ابملائـــة مـــن رأ
 املصدر، وال يكونون ممن وافقوا على تلك القرارات

 ( 75مادة مضافة: رقم  ) 
" جيب على اجلمعيـة العامـة العاديـة أن تقـرر اقتطـاع نسـبة مـن األرابح 
ملواجهـــــة االلتزامـــــات املرتتبـــــة علـــــى الشـــــركة مبوجـــــب قـــــوانني العمـــــل 

 والتأمينات االجتماعية.
 دة عمال الشركة ومست دميها.وجيوز إنشاء صندوق خاص ملساع

 (76مادة مضافة : رقم )
" جيوز أن يقتطـع سـنواي، كقـرار يصـدر مـن اجلمعيـة العامـة العاديـة كنـاء 

% ( عشرة ابملائة 10على اقرتاح جملس اإلدارة، نسبة ال تزيد على )
من األرابح الصافية لتكوين احتياطي  اختياري خيصص لألغراض اليت 

 حتددها اجلمعية.
 ( 77ة مضافة: رقم ) ماد

" جيوز للجمعية العامة العادية كناء على اقرتاح جملس اإلدارة أن تـوزع 
يف هنايـــة الســـنة املاليـــة أرابحـــا علـــى املســـامهني، ويشـــرتط لصـــحة هـــذا 
التوزيع أن يكون من أرابح حقيقية، ووفقا للمبادئ احملاسـبية املتعـارف 

 فوع للشركةعليها، وأال ميس هذا التوزيع رأس املال املد
 (  78مادة مضافة : رقم ) 

" حتفــظ نســ ة أصــلية مــن هــذا العقــد مبركــز الشــركة الرئيســي وعلــى 
موقعهـــا اإللكـــرتوين. كمـــا حتفـــظ نســـ ة أصـــلية مـــن هـــذا العقـــد مبلـــف 

 الشركة لدى اإلدارة امل تصة كوزارة التجارة والصناعة.
ن ولكل ش ص يريد احلصول على نس ة مطاكقة لألصل أن يطلبها م

 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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ع  .ك. .م البنك التجاري الكوييت ش

 حمضر اجتماع اجلمعية العامة غيـر العاديـة 
 املنعقد يف املقر الرئيسي للبنك

 26/3/2016ت املوافق يوم السب
 صباحاً  11:30يف متام الساعة 

العاديـــــة يـــــوم الســـــبت املوافـــــق  مت عقـــــد اجتمـــــاع اجلمعيـــــة العامـــــة غـــــري
يف الساعة احلادية عشرة وثالثني دقيقة ، وذلك يف متام  26/3/2016

املركـز الرئيسـي للبنـك التجـاري الكـوييت. وقـد تـرأس االجتمـاع السـيد / 
لـــس اإلدارة وحبضـــور ممثـــل وزارة التجـــارة علـــي موســـى املوســـى رئـــيس جم

والصناعة السيد / خالد طاهر الرشيد والسيد/ طالل يوسف املزيين من 
مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاهم والدكتور/ شعيب عبدهللا شعيب 

البزيـــــع  RSMوالســـــيد/ ســـــوكرامانيوم شـــــاندرا ســـــيكرن مـــــن مكتـــــب 
ــيد / حممـــــد  ــاابت ، والســـــ كوهـــــادي والســـــيد/ وشـــــركاهم لتـــــدقيق احلســـــ

 عبداحملسن البديوي ممثلني عن الشركة الكويتية للمقاصة.
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( 1,253,365,699)هـــذا وقـــد حضـــر االجتمـــاع مســـامهون ميثلـــون 
ــبة 1,411,944,804ســــــــــــهماً مــــــــــــن أصــــــــــــل ) ـــــــــــ ــ ( أســــــــــــهم وكنســ

(89.17%. )% 
ـــــي موســـــى املوســـــى  ـــــن الســـــيد / عل ـــــيس اجللســـــة عـــــن  –وقـــــد أعل رئ

نعقــــاد اجلمعيــــة العامــــة غــــري العاديــــة تــــوافر النصــــاب القــــانوين وصــــحة ا
ـــــــتح  ـــــــدها افت ـــــــس اإلدارةوكع ـــــــيس جمل ـــــــاً ابلســـــــادة  رئ االجتمـــــــاع مرحب

ــــــتهم الــــــدعوة حلضــــــور االجتمــــــاع ، وكعــــــد  احلضــــــور وشــــــاكراً هلــــــم تلبي
التقـــــدمي ومناقشـــــة كنـــــود جـــــدول األعمـــــال والـــــيت تتمثـــــل يف زايدة رأس 

 تعــــديل كعــــض مــــواد النظــــام األساســــياملــــال إبصــــدار أســــهم منحــــة و
أقـــــرت وتعديالتـــــه ،  25/2012ومبـــــا يتوافـــــق مـــــع أحكـــــام القـــــانون 

 اجلمعية العامة غري العادية القرارات التالية :
ــال البنـــك  ــ ــادة رأس مـ ــ ـــى زيـ ـــة عل ـــة غـــري العادي ـــة العمومي وافقـــت اجلمعي

أركعـــة ) ســـهما    84,716,688إبصـــدار أســـهم منحـــة كعـــدد 
ــــة ومثــــانني مليــــوان  وســــبعمائة وســــتة عشــــر ألفــــا وســــتما ومثــــانني ئة ومثاني

أســـــــــهم لكـــــــــل مائـــــــــة ســـــــــهم ( قيمتهـــــــــا  6% ) 6ســـــــــهما ( كواقـــــــــع 
ـــــار كـــــوييت  8,471,668.800 ـــــة (دين ـــــني وأركعمائ ـــــة مالي فقـــــط مثاني

 800وواحـــــد وســـــبعون ألفـــــا وســـــتمائة ومثانيـــــة وســـــتون دينـــــارا كويتيـــــا/
ـــــن أرابح عـــــام  ـــــتم تغطيتهـــــا م ـــــس( ي ـــــوزع أســـــهم املنحـــــة  2015فل وت

ـــــــك املـــــــذكورة  علـــــــى مـــــــالكي األســـــــ هم املســـــــجلني يف ســـــــجالت البن
كتـــاريخ يـــوم العمـــل الســـاكق ليـــوم تعـــديل ســـعر الســـهم ، كـــل كنســـبة مـــا 

 ميتلكه مع ختويل جملس اإلدارة التصرف ككسور األسهم .
( مـــن عقـــد 5وافقـــت اجلمعيـــة العموميـــة غـــري العاديـــة علـــى تعـــديل املـــادة رقـــم )

 النحو التايل: لتصبح على النظام األساسي( من 4املادة رقم )و   التأسيس
 النص احلايل

دينـار كـوييت )مائـة  141,194,480.400"حـدد رأس مـال الشـركة  
وواحد وأركعون مليوان ومائة وأركعة وتسعون ألفا وأركعمائة ومثانون دينـارا  

سهــم ) مليار  1,411,944,804فلس( موزعة على  400/كويتيا  
عـون ألـف ومثامنائـة وأركعمائة وإحدى عشـرة مليـون وتسـعمائة وأركعـة وأرك

 وأركعة سهم  ( قيمة كل سهم مائة فلس ومجيع األسهم نقدية ".
 النص اجلديد 

دينـار كـوييت )مائـة  149,666,149.200"حـدد رأس مـال الشـركة  
مليون وستمائة وستة وستون ألف ومائة وتسـعة وأركعـون  وتسعة وأركعون
)  سـهم 1,496,661,492فلـس( موزعـة علـى  200دينار كوييت  /

مليـــار وأركعمائـــة وســـتة وتســـعون مليـــوان وســـتمائة وواحـــد وســـتون ألفــــا 
ــة واثنــان وتســعون ســهما  ( قيمــة كــل ســهم مائــة فلــس ومجيــع  وأركعمائ

 األسهم نقدية ".
( من 24على تعديل املادة )وافقت اجلمعية العمومية غري العادية 

 النظام األساسي لتصبح على النحو التايل:
 :النص  احلايل 

يف شأن  2010لسنة  7تداول أسهم البنك ألحكام القانون رقم  خيضع
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 :

علــــى اســــتقرار ســــعر الســــهم ، ومبــــا ال جيــــاوز  أن يكــــون ذلــــك كغــــرض احملافظــــة
 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 

متلك املسامهني نسبة معينة من رأس املال ، ويف مجيع املسائل تتطلب 
اخلاصة ابحتساب النصاب الالزم لصحة اجتماع اجلمعية العامة 
والتصويت على القرارات ابجلمعية العامة ، على النحو الذي تنظمه هيئة 

 .أسواق املال
 النص اجلديد 

 احلــدود ، جيــوز للشــركة شــراء أو كيــع أو التصــرف يف أســهمها وذلــك يف
ووفقــاً 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 
ر من الدعوة إىل اجتماع اثن يكون صحيحا إذا حضره من ميثل أكث

 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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة اخلليج للتأمني وإعادة التأمني

اجتماع اجلمعية العامة غري العادية  حمضر وقائع
الساعة احلادية  3/4/2016املنعقد كتاريخ السادس 

 عشرة والنصف صباحا مببىن اخلليج للتأمني الرئيسي
 احلضـور:

 رئيس اجلمعية –السيد / فرقد عبد هللا الصانع  رئيس جملس اإلدارة 
 للشركة الرئيس التنفيذيالسيد / طارق عبد الوهاب الصحاف  

 لسيدة / أكرار الكوت  ممثال عن  وزارة التجارة والصناعةا
 العيبان والعصيمى وشركاهم.-السيد / أمحد العصيمي  ممثال عن ارنست ويونغ

السيد / انصر سعود عبد العزيز  ممثال عن الشركة اخلليجية حلفظ 
 األوراق املالية .

ة املسامهني واملوكلني عنهم وقام كسكراتري وقد حضر االجتماع
 االجتماع السيد / وائل عبد الرازق  املدير املايل التنفيذي .

 وقائع االجتماع : 
أعلــــــــن الســــــــيد / فرقــــــــد عبــــــــد هللا الصــــــــانع رئــــــــيس جملــــــــس االدارة 

( ســـــهم مـــــن   120,000,000ورئـــــيس اجلمعيـــــة أن عـــــدد )  
أســــهم الشــــركة قــــد مثلــــت يف اجتمــــاع للجمعيــــة العامــــة غــــري العاديــــة 

% مــــــن جممــــــوع األســــــهم  100 كنســــــبة حضــــــور كلغــــــت الســــــادس
ـــذلك فقـــد اكتمـــل  ســـهم و 120,000,000  احلـــرة البالغـــة ك
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النصــــاب القــــانوين لالنعقــــاد وكنــــاء عليــــه فقــــد أعلــــن الــــرئيس افتتــــاح 
 أعمال اجلمعية العامة غري العادية .

ـــــــود الـــــــواردة جبـــــــدول األعمـــــــال ومت  ـــــــث انقـــــــش احلاضـــــــرون البن حي
 اعتماد ما يلي :

ـــه و املصـــدر و املوافقـــة علـــى زايدة رأ -1 س مـــال الشـــركة املصـــرح ك
د ك )اثـين عشـر مليـون   12,000,000املدفوع ابلكامل من مبلـغ 

د ك )مخســة عشــر مليــون   15,000,000دينــار كــوييت( اىل مبلــغ 
دينار كوييت( و ذلك عن طريق توزيع أسهم منحة للمسامهني املقيدين 

%  25بة يف ســجالت الشــركة كتــاريخ انعقــاد اجلمعيــة العموميــة كنســ
 سهم لكل مائة سهم( من رأس املال  25)

ســـهم )ثالثـــني مليـــون ســـهم( و قيمتهـــا   30,000,000و كعـــدد 
دينــار كــوييت )ثالثــة ماليــني دينــار كــوييت( أي كقيمــة   3,000,000

فلس للسهم الواحد وتفـويض جملـس اإلدارة للتصـرف يف   100امسية 
 كسور االسهم الناجتة عن الزايدة.

( من النظام 6( من عقد التأسيس و املادة )5ملادة )تعديل نص ا -2
 االساسي للشركة لتصبح كالتايل:

 النص قبل التعديل :
دك )اثــين عشــر  12,000,000  حــدد رأمســال الشــركة مببلــغ 

ـــــار كـــــوييت( موزعـــــة علـــــى  ســـــهم   120,000,000مليـــــون دين
ــــون ســــهم ( قيمــــة كــــل ســــهم ) ــــة و عشــــرين ملي فلــــس( و  100)مائ

 قدية .مجيع االسهم ن
 النص كعد التعديل :

ـــغ  دك )مخســـة  15,000,000  حـــدد رأمســـال الشـــركة مببل
  150,000,000عشـــــر مليـــــون دينـــــار كـــــوييت( موزعـــــة علـــــى 

ــــــون ســــــهم ( قيمــــــة كــــــل ســــــهم ) ــــــة و مخســــــني ملي  100ســــــهم )مائ
 فلس( و مجيع االسهم نقدية .

 وذلك كعد موافقة اجلهات الرقاكية امل تصة
انتهـــاء أعمـــال اجلمعيـــة   –د الصـــانع وكـــذلك فقـــد أعلـــن الســـيد فرقـــ

 . العامة غري العادية
 رئيس اجلمعية -رئيس جملس اإلدارة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م( قاكضة .ك. .م شركة يونيفرس العاملية القاكضة )ش

 حمضــر اجتماع اجلمعية العامة العادية للسنة املالية 
 31/12/2015املنتهية يف 

امليــة القاكضــة عقــد اجتمــاع اجلمعيــة العامــة العاديــة لشــركة يــونيفرس الع
)شــــركة مســــامهة كويتيــــة قاكضــــة( وذلــــك كعــــد أخــــذ موافقــــة اجلهــــات 

يف متــام الســاعة احلاديــة عشــرة ومخــس  3/4/2016امل تصــة كتــاريخ 
 24الـدور  –وأركعني دقيقة صباحًا يف مقر الشركة الكائن كربج الـداو 

 وذلك حبضور كل من:
 رة رئيس جملس اإلدا         السيد/ أمحد حممد املنيخ.1
 السيدة/ كييب العوض        ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة.2
 السيدة/ مرمي السمحان    ممثلة عن شركة املقاصة الكويتية.3
 

 السادة املسامهون.4
الســيد/ حســين ســالمه  ممثــل مراقــب احلســاابت د/ شــعيب عبــدهللا .5

 البزيع وشركاهم RSMشعيب مكتب
نعقــاد اجلمعيــة العامــة العاديــة حيــث وكعــد اكتمــال النصــاب القــانوين ال

سهم مبا  10,000,000حضر مسامهون ميلكون أصالة ووكالة لعدد 
 % من جمموع أسهم الشركة. 100ميثل نسبة 

رئـــيس جملــس اإلدارة االجتمـــاع،  –تــرأس الســـيد/ أمحــد حممـــد املنــيخ 
وافتتحــه ابلرتحيــب ابلســادة احلضــور وإعــالن النصــاب املــذكور أعــاله، 

ـــواردة جبـــدول األعمـــال ومـــن   جـــر  ى حبـــث ومناقشـــة املوضـــوعات ال
 وابنتهائها اختذت القرارات التالية:

ـــــة يف .1 ـــــس اإلدارة عـــــن الســـــنة املنتهي ـــــر جمل مت التصـــــديق علـــــى تقري
31/12/2015. 
مت التصديق على تقرير مراقب احلساابت د/ شعيب عبدهللا شعيب .2

ة يف البزيـــــع وشـــــركاهم للســـــنة املاليـــــة املنتهيـــــ -  RSMمكتـــــب
31/12/2015. 
ــــــــة املنتهيــــــــة يف .3 ــــــــة عــــــــن الســــــــنة املالي ــــــــاانت املالي مت اعتمــــــــاد البي

31/12/2015 . 
%  10متــت املوافقــة علــى توصــية جملــس اإلدارة ابســتقطاع مبلــغ .4

من األرابح لصـاحل االحتيـاطي االختيـاري عـن السـنة املاليـة املنتهيـة يف 
31/12/2015. 
ـــع أرابح عـــن متـــت املوافقـــة علـــى توصـــية جملـــس اإل.5 دارة كعـــدم توزي

 .31/12/2015السنة املالية املنتهية يف 
 متت املوافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة..6
متت املوافقة على إخالء طرف السادة أعضاء جملس اإلدارة وإكراء .7

ذمتهم عن كل ما يتعلـق كتصـرفاهتم القانونيـة عـن السـنة املاليـة املنتهيـة 
 .31/12/2015يف 
ت املوافقة على إعادة تعيني مراقب حسـاابت الشـركة د/ شـعيب مت.8

البزيـــع وشـــركاهم للســـنة املاليـــة  -  RSMعبـــدهللا شـــعيب مكتـــب
 وتفويض جملس اإلدارة كتحديد أتعاكه. 31/12/2016املنتهية يف 

 مت انت اب جملس إدارة الشركة على النحو التايل:.9
 ن عضو جملس اإلدارة شركة جمموعة يونيفرس املتحدة القاكضة /مقعدي

 عضو جملس اإلدارة           السيدة/ آمال صقر
 هذا وقد انتهى االجتماع يف متام الساعة الثانية عشرة والركع ظهرًا.

 رئيس جملس اإلدارة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م .ك .م شركة جمموعة يونيفرس املتحدة القاكضة ش
حمضــر اجتماع اجلمعية العامة العادية للسنة املالية 

 31/12/2015املنتهية يف 
العاديـة لشـركة جمموعـة يـونيفرس املتحــدة العامـة عقـد اجتمـاع اجلمعيـة 

.م وذلك كعد أخذ موافقة اجلهات امل تصة كتاريخ  ك .م. القاكضة ش
يف متام الساعة احلادية عشرة والركع صباحاً يف قاعة  03/04/2016

 كربج الداو وذلك حبضور كل من : 24االجتماعات الكائنة يف الدور 
 سيد/ أسامة راشد األرملي   رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذيال
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 ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة       السيدة/ كييب العوض 
 ممثلة عن الشركة الكويتية للمقاصة    السيدة/ مرمي السمحان

 السادة املسامهون
ــــــب احلســــــاابت د/ شــــــعيب   السيد/ حسين سالمه ــــــل مراق ممث
 البزيع وشركاهم -  RSMبعبدهللا شعيب مكت

وكعــد اكتمــال النصــاب القــانوين النعقــاد اجلمعيــة العامــة العاديــة حيــث 
سـهم  134,000,000حضر مسامهون ميلكون أصالة ووكالة لعـدد 

 % من جمموع أسهم الشركة. 89.33مبا ميثل نسبة 
تــــرأس الســــيد/ رئــــيس جملــــس اإلدارة والــــرئيس التنفيــــذي االجتمــــاع، 

ابلســادة احلضــور وإعــالن النصــاب املــذكور أعــاله،  وافتتحــه ابلرتحيــب
ـــواردة جبـــدول األعمـــال  ومـــن   جـــرى حبـــث ومناقشـــة املوضـــوعات ال

 وابنتهائها اختذت القرارات التالية:
مت التصديق على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهيـة يف  .1

31/12/2015. 
دهللا مت التصــــديق علــــى تقريــــر مراقــــب احلســــاابت د/ شــــعيب عبــــ .2

البزيع وشـركاهم للسـنة املاليـة املنتهيـة  -  RSMشعيب مكتب
 .31/12/2015يف 

ـــــــة يف  .3 ـــــــة املنتهي ـــــــة عـــــــن الســـــــنة املالي ـــــــاانت املالي مت اعتمـــــــاد البي
31/12/2015 . 

متـــت املوافقـــة علـــى توصـــية جملـــس اإلدارة كعـــدم اســـتقطاع مبلـــغ  .4
 .31/12/2015لالحتياطي االختياري للسنة املالية املنتهية يف 

ــــة  .5 متــــت املوافقــــة علــــى توصــــية جملــــس اإلدارة كتوزيــــع أرابح نقدي
ــــــى مســــــامهي الشــــــركة كنســــــبة  ــــــة 10عل % مــــــن القيمــــــة اإلمسي

فلــــــــوس للســــــــهم مببلــــــــغ إمجــــــــايل وقــــــــدره  10للســــــــهم كواقــــــــع 
وترحيـــــــــل املتبقـــــــــي مـــــــــن األرابح كعـــــــــد   -د.ك  1,500,000

 كافة االستقطاعات إىل حساب األرابح املرحلة.
مكافــآت أعضــاء جملــس اإلدارة كواقــع متــت املوافقــة علــى صــرف  .6

د.ك لكل عضـو جملـس إدارة حـايل وذلـك مببلـغ إمجـايل  8,000
 د.ك. 48,000قدره 

 متت املوافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة. .7
متـــت املوافقـــة علـــى إخـــالء طـــرف الســـادة أعضـــاء جملـــس اإلدارة  .8

وإكــراء ذمــتهم عــن كــل مــا يتعلــق كتصــرفاهتم القانونيــة عــن الســنة 
 .31/12/2015الية املنتهية يف امل

متت املوافقة على إعادة تعيني مراقـب حسـاابت الشـركة د/ شـعيب عبـدهللا  .9
ــع وشــركاهم  -  RSMشــعيب مكتــب ــة املنتهيــة يف  –البزي للســنة املالي

 وتفويض جملس اإلدارة كتحديد أتعاكه. 31/12/2016
 نيوأركعـهذا وقد انتهى االجتماع يف متام الساعة احلادية عشرة ومخس 

 دقيقة صباحًا.
 رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي

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

 ع( ك. .م. )ش 
ــوم األحــد املوافــق   3/4/2016يف متــام الســاعة الواحــدة ظهــرا مــن ي

عقدت اجلمعية العامة العادية ملسامهي شركة كورصة الكويـت لـألوراق 
ــة )ش. ــامن مــن  .ك. م املالي ع( اجتماعهــا الســنوي األول ابلطــاكق الث

شــارع مبــارك  -مبــىن ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة، الكــائن ابلشــرق
الكبــري، وذلــك كراســة الســيد/ خالــد عبــد الــرزاق اخلالــد رئــيس جملــس 

 رئيس التنفيذي، وحبضور كل من:االدارة وال
 السيد /عبد العزيز رشيد البدر -
 طارق العدساينالسيد/  -

ممثلــني عــن هيئــة أســواق املــال كصــفتها املالــك لكامــل أســهم رأس مــال 
سـهم )سـتون مليـون  60,000,000الشركة املصدر والبالغ عـددها 

  % من رأس مال الشركة املصدر.100سهم(، أي ما نسبته 
طــالل يوســف املــزيين        مراقــب حســاابت الشــركة عــن  الســيد/ -

 السيد/كدر عبد هللا الوزان من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركائهم.
 السيد/ خالد طاهر الرشيد     ممثل عـن وزارة التجـارة والصناعة.

وكعد أن أعلـــــن السيـــد / رئيس اجلمعيـــة عـن تـوافر النصــــاب القـانوين 
ســـهم )ســـتون  60,000,000ـاع حبضــــــور مـــن ميثـــــل عــــــدد لالجتمـــــ

مليــــــــون ســـــــــهم( مــــــــــــن أصـــــــــل جممـــــــــــوع األســـــــــهم احلــــــــــــرة البالـــــــــــــغ  
%  100ســـهم )ســـتون مليـــون ســـهم(  أي كنســـبة  60,000,000

مــن أســهم رأس مــال الشــركة املصــدر ، افتــتح الســيد/ رئــيس اجلمعيــة 
يــة الــدعوة للحضــور ،   االجتمــاع شــاكراً الســادة املســامهني علــى تلب

 أعقب ذلك مبناقشة جدول األعمال على الوجه التايل:
% مــن احلضــور علــى تقريــر جملــس 100أوال: متــت املصــادقة كنســبة 

 .2015ديسمرب  31اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 
%مـــن احلضـــور علـــى تقريـــر مراقـــب 100اثنيـــا: متـــت املصـــادقة كنســـبة 
 .2015ديسمرب  31املالية املنتهية يف  حساابت الشركة عن السنة

%من احلضور على امليزانية العمومية 100: متت املصادقة كنسبة اثلثا
ـــــــة املنتهيـــــــة يف   31وحســـــــاب األرابح واخلســـــــائر عـــــــن الســـــــنة املالي

 .2015ديسمرب
% من احلضور على الرتخـيص جمللـس 100راكعا: متت املوافقة كنسبة 

تاكعـــة أو الزميلـــة للشـــركة واألطـــراف االدارة ابلتعامـــل مـــع الشـــركات ال
 . 2016األخرى ذات الصلة خالل السنة املالية 

 % من احلضور على اعتماد100خامسا: متت املوافقة كنسبة 
مكافأة أعضاء جملـس اإلدارة و كـذلك مكافـآت جلـــــان جملـس اإلدارة 

مببلـــــغ وقـــــدره  2015ديســـــمرب  31عـــــن الســـــنة املاليـــــة املنتهيـــــة يف 
 .ك ) اثنان ومخسون ألف دينار كوييت (.د -/52,000

% مـــن احلضـــور علـــى إخـــالء طـــرف 100سادســـا: متـــت املوافقـــة كنســـبة 
الســادة أعضــاء جملــس اإلدارة وإكــراء ذمــتهم عــن كــل مــا يتعلــق كتصــرفاهتم 

 .2015ديسمرب  31القانونية عن السنة املالية املنتهية يف 
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ر عبــد هللا الــوزان مــن ســاكعا: متــت املوافقــة علــى إعــادة تعيــني الســيد/ كــد
مكتـب ديلويــت وتـوش الــوزان وشـركاهم مراقــب حلسـاابت الشــركة للســنة 

 وعلى تفويض جملس اإلدارة يف حتديد أتعاكه. 2016املالية 
اثمنــــا: انت ــــاب عضـــــو جملـس إدارة مسـتقل كـديال عـن العضـو الـذي 

ملـة مـدة سـلفه استقال من عضوية جملـــس إدارة الشركــــة، ومــــن   تك
 يف الدورة احلالية جمللس إدارة الشركة.

ــة جملــس اإلدارة للرتشــيحات  ــة أبن جلن وقــد أفــاد الســيد رئــيس اجلمعي
واملكافآت كانت قد أوصت كرتشيح السيد /فهد عبد العزيز     اجلار 
هللا، وأنه قد مت عرض طلب الرتشيح على اهليئة وفقا للنظام األساسـي 

اهليئـــة علـــى طلـــب الرتشـــيح ، ومتـــت عمليـــة للشـــركة ، وقـــد وافقـــت 
االنت ـــاب حتـــت إشـــراف منـــدوب وزارة التجـــارة والصـــناعة، وحيـــث مل 
يعرض على اجلمعية العامة غـري املرشـح املـذكور، فقـد وافقـت اجلمعيـة  

% من احلضـور علـى فـوز املرشـح كعضـوية جملـس اإلدارة 100كنسبة 
ية جملــس كعضــو مســتقل كــديال عــن العضــو الــذي اســتقال مــن عضــو 

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
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

      ملسامهي شركة كورصة الكويت لألوراق املالية 
 (ع ك. .م )ش

عقب انتهاء اجتماع اجلمعية العامة العادية األول ملسامهي الشركة وىف 
ــــة العامــــة غــــري العاديــــة  ــــوم وكــــذات املكــــان اســــتهلت اجلمعي ذات الي

.ع( أعمـال  .ك .م ملسامهي شركة كورصة الكويت لألوراق املالية )ش
ها األول وذلك كراسة السيد/ خالد عبـد الـرزاق اخلالـد رئـيس اجتماع

 وحبضور كل من:جملس االدارة والرئيس التنفيذي 
 السيد /عبد العزيز رشيد البدر -
 طارق العدساين السيد/  -

 ممثلي عن هيئة أسواق املال كصفتها املالك لكامل أسهم رأس مال
)ســـتون مليـــون  ســـهم 60,000,000الشـــركة املصـــدر والبـــالغ عـــددها 

 % من رأس مال الشركة املصدر.100سهم(، أي ما نسبته 
مراقــب حســاابت الشــركة عــن  السيد/ طالل يوسف املزيين -

 السيد/كدر عبد هللا الوزان من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركائهم.
 السيد/ خالد طاهر الرشيد     ممثل عـن وزارة التجـارة والصناعة. -

د / رئــيس اجلمعيـــة عــن تـــوافر النصــاب القـــانوين وكعــد أن أعلــن الســـي
سهم ) ستون مليون  60,000,000لالجتماع حبضور من ميثل عدد 

سـهم  60,000,000سهما( من أصل جمموع األسـهم احلـرة البـالغ  
ــــون ســــهم(  أي كنســــبة  ــــال  100)ســــتون ملي % مــــن أســــهم رأس م

مناقشة  الشركة املصدر ، افتتح السيد/ رئيس اجلمعية االجتماع ومتت
 جدول األعمال على الوجه التايل:

 املوافقة على استمرار الشركة: -أوال
خســـائر  كعـــد أن أحـــاط الســـيد رئـــيس اجلمعيـــة الســـادة املســـامهني أبن

الشــركة جـــاءت نتيجــة طبيعيـــة لعــدم ممارســـة الشــركة ألي نشـــاط يـــدر 
، وأن 31/12/2015عليهـــا دخـــال خـــالل الســـنة املاليـــة املنتهيـــة يف 

تكـاليف فقـط طـوال هـذه الفـرتة لغـرض اسـتيفاء  نت تتحملكاالشركة  
ــــــن    ــــــق البورصــــــة، وم ــــــة إلدارة مرف ــــــات الالزم اإلجــــــراءات واملتطلب

 استكمال إجراءات حتويل البورصة لشركة مسامهة.
عقـــب ذلـــك جـــرى التصـــويت علـــى هـــذا البنـــد ومتـــت املوافقـــة كنســـبة 

 % من احلضور على استمرار الشركة. 100
 التأسيس والنظام األساسي للشركة : تعديل عقد -اثنيا

( 10و  9و  7و 4% على تعـديل املـواد )100متت املوافقة كنسبة 
و  8و  6و4من عقد التأسيس، كما متت املوافقة على تعديل املـواد )

 46و  45و  42و  41و  40و  39و  38و  36و  12و  10
ــــواد كعــــد  51و  50و  47و  ( مــــن النظــــام األساســــي ، لتصــــبح امل
 تعديل على النحو التايل :ال

 النص كعد التعديل النص قبل التعديل
 ( من عقد التأسيس4املادة )

يقـــع مركـــز الشـــركة الرئيســـي يف 
دولــة الكويــت وموطنهــا الكــائن 

 –كـرج أمحـد  –الكويـت مبدينة 
ـــــيج العـــــريب ، وهـــــو  شـــــارع اخلل
املوطن الـذى يععتدـد كـه يف توجيـه 
املراســـــــــــــــــالت واالعـــــــــــــــــالانت 

ال يععتدــد كتغيــري هــذا . و القضــائية
املوطن إال إذا مت قيد التغيـري يف 
السجل التجاري. وجيـوز جمللـس 
إدارة الشــــــــركة أن يقــــــــرر نقــــــــل 
املركــــز الرئيســــي إىل أي منطقــــة 
أخرى يف دولة الكويت، وتثبت 
كياانتــــــه يف الســــــجل التجــــــاري. 
وجيــــوز جمللــــس إدارة الشــــركة أن 

 يعنشئ هلا فروعاً أخرى. 

 د التأسيس( من عق4املادة )
يقـــع مركـــز الشـــركة الرئيســــي يف 
ــة الكويــت وموطنهــا الكــائن  دول
مبدينــــة الكويــــت، وهــــو املــــوطن 
ـــــــــه  ـــــــــه يف توجي ـــــــــذى يععتدـــــــــد ك ال
املراســــــــــــــــــالت واالعــــــــــــــــــالانت 

يععتدـــد كتغيـــري هـــذا  والالقضـــائية. 
املــوطن إال إذا مت قيــد التغيــري يف 
الســجل التجــاري. وجيــوز جمللــس 

ركز إدارة الشركة أن يقرر نقل امل
الرئيســــي إىل أي منطقــــة أخــــرى 
يف دولة الكويت، وتثبـت كياانتـه 
يف الســـــــجل التجـــــــاري. وجيـــــــوز 
جمللس إدارة الشركة أن يعنشئ هلا 

 فروعاً أخرى.

( مـــــن عقـــــد التأســـــيس 7املـــــادة )
 ( من النظام األساسي4واملادة )

مــــــع عــــــدم االخــــــالل أبحكــــــام 
قــــــــــانون الشــــــــــركات والئحتــــــــــه 

ــــــــــام قـــــــــا ـــــــــة وأحكــــ نون التنفيذي
ــــــة رقـــــم   2010لســـــنة  7اهليئــــ

ـــــــــة، تكـــــــــون  ـــــــــه التنفيذي والئحت
ـــــت مـــــن  ـــــيت  سسد األغـــــراض ال

 أجلها الشركة هي:

( مـــــن عقـــــد التأســـــيس 7املـــــادة )
 ( من النظام األساسي4واملادة )

مــــــع عــــــدم االخــــــالل أبحكــــــام 
 2016لســــنة  1القــــانون رقــــم 

إبصــــــــــدار قــــــــــانون الشــــــــــركات 
ــــــه التنف ـــــــام والئحت ــــــة وأحكــــ يذي
 2010لســــنة  7القــــانون رقــــم 

كشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال 
وتنظـــــيم نشـــــاط األوراق املاليـــــة 
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تشغيل كورصـة أوراق ماليـة  -1
للتوفيـــــــق كـــــــني عـــــــروض البيـــــــع 
ـــــــــات الشـــــــــراء يف األوراق  وطلب
املالية واتباع االجراءات اخلاصة 
ابلتداول وأداء الوظائف املعتـاد 
ـــــــل كورصـــــــات  ـــــــن قب أداؤهـــــــا م

 األوراق املالية.
ــــــدمي خــــــدمات تصــــــميم  -2 تق

وتطـــــــــــــوير وتطبيـــــــــــــق معاجلـــــــــــــة 
املعلومــــــــــــــات اإللكرتونيــــــــــــــة يف 
جمـــــــــــاالت وأنشـــــــــــطة تشـــــــــــغيل 

 كورصات األوراق املالية. 
تقـــــــدمي خـــــــدمات مســـــــاندة  -3

حلســـــاب الغـــــري يف جمـــــال نشـــــاط 
 كورصات األوراق املالية. 

تقـــــــدمي املشـــــــورة املتعلقـــــــة  -4
ابملســــــــــــائل املاليــــــــــــة وإعــــــــــــداد 

ت اجلــــدوى االقتصــــادية دراســــا
يف جمــــــــــال نشــــــــــاط كورصــــــــــات 

 األوراق املالية.
القيام كتأسيس أو املشاركة  -5

يف  سيس شـركات داخـل دولـة 
الكويـــــت وخارجهـــــا مـــــن أنـــــواع 
وكياانت قانونية خمتلفة يف نطاق 
أغـــــــــــراض نشـــــــــــاط كورصـــــــــــات 
ـــــــك كعـــــــد  ـــــــة، وذل األوراق املالي

 احلصول على موافقة اهليئة. 
اليــــــــــــــة متلــــــــــــــكع األوراق امل -6

للشــركات الــيت تعمــل يف نطــاق 
كورصات األوراق املالية، وذلك 
كعــــــد احلصـــــــول علـــــــى موافقـــــــة 

 اهليئة.
جيـــوز للشـــركة أن تكـــون هلـــا  -7

مصـــلحة أو أن تشـــرتك أبي وجـــه 
مــــع الشــــركات والكيــــاانت الــــيت 
تـــزاول أي نـــوع مـــن األعمـــال أو 
األنشــطة أو األعمــال املشــاهبة أو 

ها اليت تعاوهنـا علـى حتقيـق أغراضـ
ـــة الكويـــت أو يف اخلـــارج،  يف دول
 وفقًا للقوانني واللوائح املطبقة.

جيـــــــوز للشـــــــركة اســـــــتغالل  -8
الفـــــوائض املاليـــــة املتـــــوفرة عـــــن 
ــــــــق اســــــــتثمارها يف ودائــــــــع  طري

ــــه والئحتــــه التنفيذيــــة،  وتعديالت
ـــت  تكـــون األغـــراض الـــيت  سسد

 من أجلها الشركة هي:
تشــــغيل كورصــــة أوراق ماليــــة  -

للتوفيـــــــق كـــــــني عـــــــروض البيـــــــع 
ـــــــــات الشـــــــــراء يف األوراق  وطلب

تباع االجراءات اخلاصة املالية وا
ابلتداول وأداء الوظائف املعتـاد 
ـــــــل كورصـــــــات  ـــــــن قب أداؤهـــــــا م

 األوراق املالية.
تقـــــــــدمي خـــــــــدمات تصـــــــــميم  -

وتطـــــــــــــوير وتطبيـــــــــــــق معاجلـــــــــــــة 
املعلومــــــــــــــات اإللكرتونيــــــــــــــة يف 
جمـــــــــــاالت وأنشـــــــــــطة تشـــــــــــغيل 

 كورصات األوراق املالية. 
تقــــــــدمي خــــــــدمات مســــــــاندة  -

حلســـاب الغـــري يف جمـــال نشــــاط 
املاليــــــــــــــة وكورصــــــــــــــات األوراق 

 األوراق املالية. 
ـــــة  - تقـــــدمي االستشـــــارات املالي

املتعلقــــــــــة كنشــــــــــاط كورصــــــــــات 
األوراق املالية والقواعد املطبقـة 
علــــــــــى أعضــــــــــائها ، وإعـــــــــــداد 
دراســــات اجلــــدوى االقتصــــادية 
يف جمــــــــــال نشــــــــــاط كورصــــــــــات 

 األوراق املالية.
القيـــام كتأســـيس أو املشـــاركة يف  -

 ســــــيس شــــــركات داخــــــل دولــــــة 
ـــــواع الكو  يـــــت أو خارجهـــــا مـــــن أن

وكيـــاانت قانونيـــة خمتلفـــة يف نطـــاق 
أغــــــراض الشــــــركة ، وذلــــــك كعــــــد 

 احلصول على موافقة اهليئة. 
متلــــــــــــــــــكع األوراق املاليــــــــــــــــــة  -

للشــركات الــيت تعمــل يف نطــاق 
كورصات األوراق املالية، وذلك 
كعــــــد احلصـــــــول علـــــــى موافقـــــــة 

 اهليئة.
جيــــوز للشــــركة أن تكــــون هلــــا  -

ن أو مصـــــــــــــلحة أو أن تتعـــــــــــــاو 
تسـاهم أو تشـرتك أبي وجـه مـع 
أســــــــــواق ماليــــــــــة خمتلفــــــــــة ، أو 
ــــــيت  ــــــاانت ال الشــــــركات أو الكي
تــزاول أي نــوع مــن األعمــال أو 

مصرفية أو أوراق مالية حكومية 
ــــــــــت أو  ســــــــــواء داخــــــــــل الكوي

 خارجها.
أي أغــــــــــــــــــراض أخــــــــــــــــــرى  -9

لبورصـــــــــــــــات األوراق املاليـــــــــــــــة 
ون اهليئــة منصــوص عليهــا يف قــان

أو وفقــــاً ألي قــــرارات تصــــدرها 
 اهليئة.

ويكون للشركة مباشرة األعمال 
الساكق ذكرها يف دولة الكويـت 

 أو يف اخلارج.    
 

األنشــــطة أو األعمــــال املشــــاهبة 
أو الــــــيت تعاوهنــــــا علــــــى حتقيــــــق 
أغراضــــها يف دولــــة الكويــــت أو 
يف اخلــــــــــارج، وفقــــــــــاً للقــــــــــوانني 

 واللوائح املطبقة.
وائض جيوز للشركة اسـتغالل الفـ -

املالية املتوفرة عن طريـق اسـتثمارها 
يف ودائـــع مصـــرفية أو أوراق ماليـــة 
ــــــــة  ــــــــة ســــــــواء داخــــــــل دول حكومي
الكويت أو خارجها ، كما جيـوز هلـا 
االستثمار يف أوجـه اسـتثمار أخـرى 
داخــل دولــة الكويــت أو خارجهــا ، 

 وذلك كعد موافقة اهليئة.
أي أغراض أخـرى لبورصـات  -

ليهـــا األوراق املاليـــة منصـــوص ع
ــــاً ألي  ــــة أو  وفق يف قــــانون اهليئ

 قرارات تصدرها اهليئة.
للشــركة مباشــرة األعمــال يكــون 

الساكق ذكرها يف دولة الكويـت 
ويف اخلــــــارج كصــــــفة أصــــــلية أو 

 ابلوكالة.    
( مـــن عقـــد التأســـيس 9املـــادة )

ــــــــــــادة ) ــــــــــــن النظــــــــــــام 8وامل ( م
 األساسي

تتعهد هيئة أسواق املال،  -)أ( 
ســــــــــيس كصــــــــــفتها املكلفــــــــــة كتأ

الشـــــــركة عمـــــــاًل حبكـــــــم املـــــــادة 
( مـــن قـــانون اهليئـــة، كـــدفع 33)

ــــة قيمــــة االكتتــــاب العــــام  وتغطي
% مــن إمجــايل عــدد 50كنســبة 

األســـــهم يف رأس مـــــال الشـــــركة 
املصدـــــــرح كـــــــه )نســـــــبة األســـــــهم 
امل صصـــــة للمـــــواطنني( والـــــيت 
تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

ســــــــــــــــــــــــهم  300,000,000
)ثالمثائة مليون سـهم( ومبـا ميثـل 

ـــــــــا قيمتـــــــــه   30,000,000م
د.ك )ثالثـــــــــني مليـــــــــون دينـــــــــار  
كــــــــــــوييت( وذلـــــــــــــك ابلنســـــــــــــبة 
للمــــواطنني الكــــويتيني املســــجلة 
أمســــــــــــــاؤهم ابهليئــــــــــــــة العامــــــــــــــة 
ــــــوم  ــــــة يف الي ــــــات املدني للمعلوم
الــــذى حتــــدده اهليئــــة لالكتتــــاب 

( مـــن عقـــد التأســــيس 9املـــادة )
 ( من النظام األساسي8واملادة )

)أ( ختصــــــــــص أســــــــــهم رأس مــــــــــال  
 الشركة املصدر على النحو التايل: 

نســـــبة ال تقـــــل عـــــن ســـــتة يف  -1
د علــى أركعــة %( وال تزيــ6املئــة )

%( 24وعشــــــــــــــرين يف املئــــــــــــــة )
ختصـص للجهـات العامــة الـيت حيــق 
هلـــا متلـــك األســـهم وتـــؤول النســـبة 
الــيت مل يكتتــب فيهــا إىل املســـتثمر 

 الفائز .
نســــــبة ال تقــــــل عــــــن ســــــتة  -2

ـــة ) %( وال 26وعشـــرين يف املئ
جتــــــاوز أركعــــــة وأركعــــــني يف املئــــــة 

%( ختصص لتكتتـب فيهـا 44)
الشــــــركات املســــــجلة يف ســــــوق 

لكويــــــت لــــــألوراق املاليــــــة مــــــع ا
مشـــــــغل عـــــــاملي للبورصـــــــات أو 
مشــــغاًل عامليــــاً منفــــرداً ، وذلــــك 
ـــا للشـــروط والضـــواكط الـــيت  وفق
تضـــعها  اهليئــــة كشــــأن املزايــــدين 
واملزايـــدة ، ويرســــى املـــزاد علــــى 
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العام وعلى أن يتم تسديد قيمة 
هـــذه االكتتـــاابت مـــن املـــواطنني 

( مــن 33للدولــة طبقــاً للمــادة )
قامـت اهليئـة قانون اهليئة.  وقـد 

كصفتها كتغطيـة قيمـة رأس املـال 
ــــــــــدر للشــــــــــركة ومقــــــــــداره  املعصد

د.ك )ســــــــــــــــــتة  6,000,000
ــــــل  ــــــار كــــــوييت( ومتث ــــــني دين مالي

ســــــهم  60,000,000عــــــــــدد
)ستون مليون سهم(، وعلـى أن 
تســب عــدد األســهم املــذكورة  حيع
ضـمن نســبة األسـهم امل صصــة 
للمـــواطنني يف الشـــركة. وقامـــت 

نســـــــبة اهليئـــــــة كصـــــــفتها كـــــــدفع 
% مــــــــن القيمــــــــة االمسيــــــــة 25

املـــال املصـــدر لألســـهم مـــن رأس 
 1,500,000مببلــــــــــغ مقــــــــــداره 

د.ك )مليــــــــون ومخســــــــمائة ألــــــــف 
دينـــــــار كـــــــوييت( وذلـــــــك مبوجـــــــب 

 7/1/2014الشــهادة املؤرخــة يف 
والصــــــادرة عــــــن كنــــــك الكويــــــت 
 الوطين واملرفقة أبصل هذا العقد.
عند زايدة رأس مال الشـركة إىل 

كـــهت تتعهـــد  رأس املـــال املعصدـــرح
اهليئــة كصــفتها املعكلدفــة كتأســيس 

( مــن 33الشـركة طبقــاً للمـادة )
قــــانون اهليئــــة، أبن تــــدفع قيمــــة 
األســـهم الســــتكمال مـــا يعــــادل 

ســــــــــــــــــــــــــــهم 240,000,000
)مــــائتني وأركعــــني مليــــون ســــهم( 
ـــي مقـــدار النســـبة  ـــل ابق ومبـــا ميث
امل صصــــــــة لالكتتــــــــاب العــــــــام 
جلميع املواطنني من امجـايل رأس 

 صدرح كه.املال املع 
كعــــــــد متــــــــام زايدة رأس  -)ب( 

مـــــــال الشــــــــركة إىل رأس املــــــــال 
املعَصــرح كــه، واســتناداً إىل املــادة 

 7( مــن قــانون اهليئــة رقــم 33)
تتـــــــــوىل اهليئـــــــــة  2010لســـــــــنة 

% 50كصــــــفتها توزيــــــع نســــــبة 
)مخسني ابملائة( من امجـايل رأس 
ـــــــــرح كـــــــــه وكعـــــــــدد  املـــــــــال املعصد

ســــــــــــــــــــــــهم  300,000,000

مــــن يقــــدم أعلــــى ســــعر للســــهم 
فـوق قيمتــه االمسيــة مضــافاً إليهــا 

 إذا وجدت   -مصاريف  سيس 
ــــــــة نســــــــبة مخســــــــون  -3 يف املئ
%( ختصــــــــص لالكتتــــــــاب 50)

 العام جلميع املواطنني.
تتــوىل هيئــة املفوضــني كتوزيــع -4

مجيـــــــــــع األســـــــــــهم امل صصـــــــــــة 
ـــني  ـــام ابلتســـاوي ك ـــاب الع لالكتت
مجيـــــــــــع الكـــــــــــويتيني املســـــــــــجلة 
أمســــــــــاؤهم يف اهليئــــــــــة العامــــــــــــــــة 
للمعلومـــــــــات املدنيـــــــــة يف يـــــــــوم 
االكتتاب ، على أن يـتم تسـديد 

ــاابت  مــن قبــل قيمــة هــذه االكتت
ـــــــــــــــة وفقـــــــــــــــاً  املـــــــــــــــواطنني للهيئ
ــــــــة الــــــــيت  لإلجــــــــراءات وابلطريق
حتـــددها اهليئـــة ، دون أي فوائـــد 
ـــــــــوم أو أي زايدة فـــــــــــوق  أو رسـ
ســــــــــــــــــــعر الســـــــــــهم يف اتريــــــــــــخ 

ـــــاه االكتتــــاب ،  ـــــد أقصـــــــ يف موعـ
اليــــــوم الــــــذي تنقضــــــي يف هنايتــــــه 
سـتون يومـاً حمســوكة كـدءاً مــن أول 

ي تولـت الشهر التـايل للشـهر الـذ
ــــة دعــــوة املــــواطنني عــــن  ــــه اهليئ في
ــــة  طريــــق وســــائل اإلعــــالم الكويتي
املقــــروءة واملســــموعة واملرئيــــة إىل 
تســــــــــــديد قيمــــــــــــة االكتتــــــــــــاابت 

 املستحقة عليهم.
ـــــب زايدة  وجيـــــوز للمـــــواطنني طل
الت صيص هلم من األسـهم الـيت 
مل يـــتم ســـداد قيمتهـــا للهيئـــة مبـــا 

ــــة نســــبة ) %( 50يضــــمن تغطي
امل صصــــــة )مخســــــني يف املئــــــة( 

للمواطنني ابلكامل، وذلك وفقـا 
ــة واإلجــراءات احملــددة مــن  لآللي
ــــدار  ــــة  كشــــأن ختصــــيص مق اهليئ
الـــــزايدة وتوزيعهـــــا علـــــى هـــــؤالء 
ـــــــة وإجـــــــراءات  املـــــــواطنني وكيفي
ومواعيد سدادهم قيمتهـا للهيئـة 

. 
 
    

م( مـــــــن )ثالمثائــــــة مليــــــون ســــــه
األســــهم يف الشـــــركة ابلتســـــاوي 
كــــني مجيــــع املــــواطنني الكــــويتيني 
ــــــــجلة أمســــــــاؤهم يف اهليئــــــــة  املعسد
العامـــــة للمعلومـــــات املدنيـــــة يف 
يـــــــــوم االكتتـــــــــاب ومـــــــــن غـــــــــري 

ختصــــــــيص لكســــــــور األســــــــهم.   
وتؤخــذ األمــوال الالزمــة لتغطيــة 
ــاابت ملقــدار  نســبة  قيمــة االكتت

% مــن األســهم يف الشــركة 50
تــــــــاب العــــــــام امل صصــــــــة لالكت

جلميــــــع املــــــواطنني وذلــــــك مــــــن 
خالل األموال واألصول املاديـة 
واملعنويـــــة الـــــيت تقـــــرر اهليئـــــة أن 
تبقــــى يف البورصــــة وفقــــاً حلكــــم 

( من قانون اهليئة، 156املادة )
وعلى أن يتم تسديد قيمـة هـذه 
ـــل املـــواطنني  ـــاابت مـــن قب االكتت
للدولـــــــــــة وفقـــــــــــاً لإلجـــــــــــراءات 
ـــة ـــيت حتـــددها اهليئ ، وابلطريقـــة ال

دون أي فوائــد أو رســوم أو أي 
زايدة فــــــــوق ســــــــعر الســــــــهم يف 
اتريــــــــخ االكتتــــــــاب، يف موعــــــــد 
أقصـــاه اليـــوم الـــذي تنقضـــي يف 
هنايتــه ســتون يومــاً حمســوكة كــدءاً 
مـــن أول الشـــهر التـــايل للشــــهر 
الـــذي تولــــت فيـــه اهليئــــة دعــــوة 
املـــــواطنني عــــــن طريــــــق وســــــائل 
اإلعـــــــــالم الكويتيـــــــــة املقـــــــــروءة 

 تســـديد واملســـموعة واملرئيـــة إىل
ـــــــاابت املســـــــتحقة  قيمـــــــة االكتت

 عليهم.
ـــــــــؤول إىل الدولـــــــــة كســـــــــور   وت

األســــــــــــهم غــــــــــــري امل صصــــــــــــة 
ــــــؤول إليهــــــا  للمــــــواطنني كمــــــا ت
اعتبــاراً مــن اليــوم التــايل النتهــاء 
املوعد احملـدد لتسـديد املـواطنني 
ــــع  ــــاابت مجي لقيمــــة هــــذه االكتت
األســــــهم الــــــيت مل يســــــدد فيهــــــا 
املواطنـون قيمتهــا للدولــة خــالل 

ملوعـــــد ألي ســـــبب مـــــن ذلـــــك ا
 األسباب.

وجيــوز للدولــة أن تطــرح مــا آل  
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إليهـــــا مـــــن أســـــهم وفقـــــاً للبنـــــد 
الساكق ابملـزاد العلـين يف شـرائح 

% مــــــن 5ال جتــــــاوز أي منهــــــا 
 أسهم الشركة.

كعد متام زايدة رأس مال   -)ج(
ـــرح  الشـــركة إىل رأس املـــال املعصد

( 33كــــه، واســــتناداً إىل املــــادة )
طرح يف املزاد من قانون اهليئة، تع 

% )مخســــني 50العلــــين نســــبة 
ابملائــــة( مــــن امجــــايل رأس املــــال 
ـــــــــــــــــــدد  ــــــــــــــــــرح كــــــــــــــــــه وكعــ املعصد

ســــــــــــــــــــــــهم  300,000,000
)ثالمثائــــــة مليــــــون ســــــهم( مـــــــن 
األســــــــــــهم يف الشـــــــــــــركة كـــــــــــــني 
الشــــــركات املعســــــجدلة يف ســــــوق 
الكويت لـألوراق املاليـة، وتـوزع 
هذه األسهم علـى عشـر شـرائح 

% مـــــــن 5مقـــــــدار كـــــــل منهـــــــا 
ـــه،  إمجـــايل رأس املـــال املصـــرح ك

وذلــــك يف التــــاريخ أو التــــواريخ 
الـــيت حتـــددها اهليئــــة لطـــرح كــــل 
شرحية/الشـــــــــــــرائح املـــــــــــــذكورة.  
ويرســــى املــــزاد علــــى مــــن  يعقــــدم  
أعلــى ســعر للســهم فــوق قيمتــه 
االمسيـــة مضـــافاً إليهـــا مصـــاريف 
ــزايدة  ــل ال ــتم حتوي التأســيس.  وي
الناجتة عن كيع هذه األسـهم إىل 

م للدولــة وطبقــاً االحتيــاطي العــا
( مـن قـانون 33ألحكام املادة )
 2010لســـــــنة  7اهليئـــــــة رقـــــــم 
ـــــــــه 70واملـــــــــادة ) ( مـــــــــن الئحت
 التنفيذية.
 ( من عقد التأسيس10املادة )

يف مجيع األحـوال، ال جيـوز ألى 
ي كغـري ش ص طبيعي أو اعتبـار 

طريــق املــرياث أن يتملــك أكثــر 
% مــــن أســــهم الشــــركة  5مــــن 

 كطريقة مباشرة أو غري مباشرة.
 

 ( من عقد التأسيس10املادة )
( مــن 33مــع مراعــاة نــص املــادة )

قــــــــــانون اهليئــــــــــة ، ال جيــــــــــوز ألى 
ـــاري كغـــري  شـــ ص طبيعـــي أو اعتب
طريـــق املـــرياث أن يتملـــك كطريقـــة 
مباشـــرة أو غـــري مباشـــرة ، مبفـــرده 

مــــــــع أطـــــــــراف اتكعـــــــــة لـــــــــه أو أو 
 5متحالفـــــة معـــــه ، أكثـــــر مـــــن    

% مـــن أســـهم رأس مـــال الشـــركة 
املصـــدر أو زايدة هـــذه النســـبة إال 
كعـــد احلصـــول علـــى موافقـــة اهليئـــة 

 املسبقة على ذلك.  
 

 ( من النظام األساسي6املادة )
ال جيــــوز لغــــري الكــــويتيني متلــــك 
األســـــــهم يف الشـــــــركة إال وفقـــــــاً 

ات ألحكــــــــــام قــــــــــانون الشــــــــــرك
وقـــانون اهليئـــة وقراراهتـــا املنظمـــة 
لـــذلك. ويف مجيـــع األحـــوال، ال 
جيـــــوز ألي شـــــ ص طبيعـــــي أو 
اعتبــاري كغــري طريــق املــرياث أن 

% من أسهم 5ميتلك أكثر من 
الشــركة كطريقــة مباشــرة أو غــري 

 .مباشرة
 

 ( من النظام األساسي6املادة )
مـن ( 33مع مراعاة نص املادة )

ي قـــــــــــانون اهليئـــــــــــة ،ال جيـــــــــــوز أل
شـــ ص طبيعـــي أو اعتبـــاري كغـــري 
ـــق املـــرياث أن ميتلـــك كطريقـــة  طري
مباشـــرة أو غـــري مباشـــرة ، مبفـــرده 
ــــــــه أو  ــــــــة ل ــــــــع أطــــــــراف اتكع أو م

% 5متحالفــــة معــــه ، أكثــــر مــــن 
مــــــن أســــــهم رأس مــــــال الشـــــــركة 
املصــدر أو زايدة هــذه النســـبة إال 
كعــد احلصـــول علــى موافقـــة اهليئـــة 

 املسبقة على ذلك.
 ام األساسي( من النظ10املادة )

تكــون دعــوة املــواطنني لســداد  
قيمــة األســهم امل صصــة هلــم يف 
أســهم الشـــركة كنــاء علـــى نشـــرة 
ــــــــاانت  ــــــــاب مســــــــتوفاة البي اكتت
واإلجــــراءات املنصــــوص عليهــــا 

 2010لسنة  7يف القانون رقم 
كشأن إنشاء هيئة أسواق املـال، 

( مـن 33وطبقًا ألحكام املادة )
ـــــــــــــد  القـــــــــــــانون املـــــــــــــذكور وعق

وتكــــــــــون اهليئــــــــــة التأســــــــــيس.  
مســـــئولة عـــــن صـــــحة البيـــــاانت 

 الواردة يف نشرة االكتتاب.

 ( من النظام األساسي10املادة )
تكــــون دعــــوة املــــواطنني لســــداد 
قيمــة األســهم امل صصــة هلــم يف 
أســـهم الشـــركة كنـــاء علـــى نشـــرة 
اكتتـــــــــاب مســـــــــتوفاة البيـــــــــاانت 
واإلجـــــراءات املنصـــــوص عليهـــــا 

 2010لسنة  7يف القانون رقم 
ء هيئــة أســواق املــال كشــأن إنشــا

وتعديالته، وطبقًا ألحكام املـادة 
( من القانون املذكور وعقد 33)

الشركة، وتكون الشركة مسـئولة 
عـــن صـــحة البيـــاانت الـــواردة يف 

 نشرة االكتتاب.
 ( من النظام األساسي12املادة )

ــــــرى االكتتــــــاب وســــــداد قيمــــــة  جيع
األســــهم ســــواء الــــيت تبــــاع كطريــــق 

 تعســـدد مـــن املـــزاد أو املبـــالغ الـــيت
املــواطنني للدولــة يف كنــك أو أكثــر 
من البنوك احمللية يف دولـة الكويـت 
وابلطريقـــــــــة واالجـــــــــراءات الـــــــــيت 

 حتددها اهليئة.
وحيــــتفظ البنــــك جبميــــع األمــــوال  

الـــــيت مت حتصـــــيلها مـــــن املؤســـــس 
حلســـاب الشـــركة حتـــت التأســـيس 
وال جيوز له أن يسـلمها إال جمللـس 

 اإلدارة األول.
 

 من النظام األساسي( 12املادة )
ــــاب وســــداد قيمــــة  ــــرى االكتت جيع
األســــــهم ســــــواء الــــــيت ختصــــــص 
للجهــــات العامــــة الــــيت حيــــق هلــــا 

 الـــــــــــــــيتأو متلــــــــــــــك األســـــــــــــــهم 
للشـــركات املســـجلة ست صـــص 

يف سوق الكويت لألوراق املالية 
مــع مشــغل عــاملي للبورصــات أو 

الـــــيت  مشـــــغاًل عامليـــــاً منفـــــرداً أو
ست صــــص للمــــواطنني يف كنــــك 

ــــة يف أو أكثــــر مــــن  البنــــوك احمللي
ـــــــــــة  ـــــــــــت وابلطريق ـــــــــــة الكوي دول
 واالجراءات اليت حتددها اهليئة.

وحيـــتفظ البنـــك جبميـــع األمـــوال 
الــــيت مت حتصــــيلها مــــن املؤســــس 
حلســـاب الشـــركة حتـــت التأســـيس 
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وال جيوز له أن يسـلمها إال جمللـس 
 إدارة الشركة.

 ( من النظام األساسي36املادة )
ال جيوز للمسـامهني التصـرف يف 

همهم إال كعـــــــد أن تصـــــــدر أســـــــ
الشركة أول ميزانية هلا عـن اثـىن 
عشــــــــر شــــــــهراً علــــــــى األقــــــــل، 
ويســـــتثىن مـــــن ذلـــــك التصـــــرف 
الذي يتم من أحد املسامهني أو 
ورثتـــــــه إىل أحـــــــد أقاركـــــــه حـــــــىت 
الدرجـــــة الثانيـــــة أو إىل مســـــاهم 
آخر، أو مـن مـدير التفليسـة أو 
الدولة أو احدى املؤسسـات أو 

 .اهليئات العامة إىل الغري
ــــتم  ويقــــع ابطــــاًل كــــل تصــــرف ي

 على خالف ذلك.

 ( من النظام األساسي36املادة )
( مــن عقــد 10مــع مراعــاة املــادة )
( مــن النظــام 6التأســيس واملــادة )

األساســــــــي ، جيــــــــوز للمســــــــامهني 
التصــــــــــرف يف أســــــــــهمهم وفقــــــــــا 
لألحكــــــــــام الــــــــــواردة ابلالئحــــــــــة 

 التنفيذية لقانون اهليئة.
وال جيــوز للجهــات املشــار إليهــا 

ــــدين رقمــــي )اب ( مــــن 2و  1لبن
ـــــــن عقـــــــد  ـــــــادتني التاســـــــعة م امل
التأســـيس و الثامنـــة مـــن النظـــام 
األساســــــــــي أن تقــــــــــوم خــــــــــالل 
اخلمس سنوات الالحقـة لتـاريخ 
 -ختصـــيص أســـهم هلـــا ابلشـــركة 

( مـــــن 33وفقـــــا لـــــنص املـــــادة )
ابلتصــرف فيمــا  -قــانون اهليئــة 

خيصص هلا من أسهم يف الشركة 
ابلبيـــع أو الـــرهن أو أبي شـــكل 

ن أشــــكال التصــــرف إال كعــــد مــــ
احلصول على موافقة اهليئة على 

 التصرف.
ــــتم  ويقــــع ابطــــاًل كــــل تصــــرف ي

 على خالف ذلك.
 ( من النظام األساسي38املادة )

ال جيــــــوز احلجــــــز علــــــى أمــــــوال 
ـــديون مرتتبـــة  الشـــركة اســـتيفاًء ل
يف ذمــــة أحــــد املســــامهني، وإمنــــا 
جيوز حجز أسهم املـدين وأرابح 

حلجــــز هــــذه األســــهم ويؤشــــر اب
ـــــــــــــى الســـــــــــــهم يف ســـــــــــــجل  عل
ــــتم كيــــع األســــهم  املســــامهني، وي
حىت ولو مل يقدم الدائن احلـاجز 
أصـــــــــــــل اإليصـــــــــــــال اخلـــــــــــــاص 
ــــــــــــــتم إجــــــــــــــراء  ــــــــــــــداعها، وي إبي
التعــديالت الالزمــة علــى ســجل 
املســـامهني لـــدى وكالـــة املقاصـــة 
ـــاً ملـــا تســـفر عنـــه إجـــراءات  وفق

 البيع.
وجيـــوز رهـــن األســـهم حـــىت لـــو مل 

كامـل، تكن قد دفعت قيمتهـا ابل
ويعقيدـد الــرهن يف سـجل املســامهني 

 ( من النظام األساسي38املادة )
دون إخــــالل ابألحكــــام الــــواردة 
كعقـــد  ســـيس الشـــركة ونظامهـــا 

، ال جيـوز احلجـز علـى  ياألساس
أمــــوال الشــــركة اســــتيفاًء لــــديون 
مرتتبـــة يف ذمـــة أحـــد املســـامهني، 
وإمنــــا جيــــوز احلجــــز علــــى أســــهم 

ملساهم املساهم من دائين ذلك ا
وفـاء لـدين مسـتحق عليـه ، كمــا 
جيـــــــوز رهـــــــن أســـــــهم الشـــــــركة ، 
ـــــــا لألحكـــــــام  ـــــــه وفق ـــــــك كل وذل
الـــــــــواردة ابلالئحـــــــــة التنفيذيـــــــــة 

 لقانون اهليئة. 
 

حبضــــور الــــراهن واملــــرهتن أو مــــن 
 ينوب عنهما.

جيــوز للمــدين أن يتنــازل للــدائن 
املـــــرهتن عـــــن حقـــــه يف حضــــــور 
اجلمعيــــــــــات العامــــــــــة للشــــــــــركة 
والتصــويت فيهــا. وتســرى علــى 
احلــاجز واملــرهتن مجيــع القــرارات 
الـــــيت تت ـــــذها اجلمعيـــــة العامـــــة 
ه علــــى النحــــو الــــذى تســــرى كــــ

علـــى املســـاهم احملجـــوزة أســـهمه 
 أو الراهن.

 ( من النظام األساسي39املادة )
جيــوز للشــركة أن تشــرتى أســهمها 

 حلساهبا يف احلاالت اآلتية:
أن يكـــــــــــون ذلـــــــــــك كغـــــــــــرض  -

احملافظـــــــة علـــــــى اســـــــتقرار ســـــــعر 
هم، ومبـــــا ال جيـــــاوز النســـــبة الســـــ

الـــيت حتـــددها هيئـــة أســـواق املـــال 
 من جمموع اسهم الشركة.

 ختفيض رأس املال. -
ـــدين  - عنـــد اســـتيفاء الشـــركة ل

 مقاكل هذه األسهم.
أي حــــاالت أخــــرى حتــــددها  -

 اهليئة.
وال تـــدخل األســـهم املشـــرتاة يف 
جممـــــــــــوع أســـــــــــهم الشـــــــــــركة يف 
ـــــك  ـــــيت تتطلـــــب متل األحـــــوال ال

ة معينــة مــن رأس املســامهني نســب
ــــــــــع املســــــــــائل  املــــــــــال. ويف مجي
اخلاصــــــة ابحتســـــــاب النصـــــــاب 
الـــالزم لصـــحة اجتمـــاع اجلمعيـــة 
العامـــــــــــة، والتصـــــــــــويت علـــــــــــى 
القرارات يف اجلمعية العامة على 
النحو الذي تنظمه هيئة أسواق 

 املال. 

 ( من النظام األساسي39املادة )
مــع عــدم اإلخــالل أبحكــام هــذا 

تشرتى النظام ، جيوز للشركة أن 
أســـــهمها حلســـــاهبا وذلـــــك وفقـــــا 

لســـــــنة  7ملـــــــواد القـــــــانون رقـــــــم 
ــــــــــــة  2010 ــــــــــــه التنفيذي والئحت

 .وتعديالهتما
 
 

 ( من النظام األساسي40املادة )
كعـــد احلصـــول  –جيـــوز للشـــركة 

على موافقة اجلمعية العامـة غـري 
ـــــــة ـــــــة وموافقـــــــة اهليئ رد  -العادي

القيمـــة االمسيـــة لـــبعض أســـهمها 
قيمــة للمســامهني وتؤخــذ هــذه ال

مـــــــــــن األرابح غـــــــــــري املوزعـــــــــــة 
 واالحتياطي االختياري للشركة.

 ( من النظام األساسي40املادة )
كعــــد احلصــــول  –جيــــوز للشــــركة 
اجلمعيـة العامـة غـري على موافقـة 

رد  -العاديــــــــة وموافقــــــــة اهليئــــــــة
ـــبعض أســـهمها  القيمـــة االمسيـــة ل
للمســـــــــامهني وفقـــــــــا لألحكـــــــــام 
الـــــــــواردة ابلالئحـــــــــة التنفيذيـــــــــة 

 لقانون اهليئة.



 م4/2016/ 17 -هـ  1437 رجب   10 األحد                 66                  تونوالس  الثانيةالسنة  1284الكويت اليوم العدد     

وميـــــــــــنح أصـــــــــــحاب األســـــــــــهم 
املستهلكة أسهم متتـع يكـون هلـا 
كافــــة احلقــــوق املقــــررة لألســــهم 
العاديـــــــة فيمـــــــا عـــــــدا اســـــــرتداد 
ــــــد تصــــــفية  ــــــة عن القيمــــــة االمسي

 الشركة.

 

 ( من النظام األساسي41املادة )
ال جيـــوز إنشـــاء حصـــص  ســـيس.  
وجيـــوز كقـــرار يصـــدر عـــن اجلمعيـــة 
العامة غري العاديـة إنشـاء حصـص 

ــــــدم دون أراب ــــــالغ تق ــــــل مب ح مقاك
فوائــد إىل الشــركة كعــد  سيســها، 
وال يكــــون مالـــــك حصـــــة األرابح 
مســــــامهاً يف الشــــــركة، وال يتمتــــــع 
أبي حــــق مــــن حقــــوق املســــامهني 
أثنـــــــاء وجـــــــود الشـــــــركة أو عنـــــــد 
تصـــفيتها ابســـتثناء حصـــة األرابح 
املقــررة لــه، وتســري عليــه قــرارات 
ــــة للشــــركة  ــــة العامــــة العادي اجلمعي

سـاابت السـنوية لـألرابح كشأن احل
 واخلسائر.

وذلــك علـــى النحــو املبـــني ابلالئحـــة 
 التنفيذية لقانون الشركات.

 ( من النظام األساسي41املادة )
ال جيوز إنشاء حصص  سيس ، 
وجيــوز كقــرار يصــدر عــن اجلمعيــة 
العامــــــــة غــــــــري العاديــــــــة إنشــــــــاء 
حصص أرابح مقاكل مبالغ تقدم 
دون فوائــــــــد إىل الشــــــــركة كعــــــــد 

ا، وال يكــــــــون مالــــــــك  سيســــــــه
حصـــــــــــــــة األرابح مســـــــــــــــامهاً يف 
الشركة، وال يتمتع أبي حـق مـن 
حقــــوق املســــامهني أثنــــاء وجــــود 
الشـــــــــــركة أو عنـــــــــــد تصـــــــــــفيتها 
ابســــتثناء حصــــة األرابح املقــــررة 
لــــــــه، وتســــــــري عليــــــــه قــــــــرارات 
اجلمعيـــة العامـــة العاديـــة للشـــركة 
كشــــــــــأن احلســــــــــاابت الســــــــــنوية 

 لألرابح واخلسائر .
ـــــــا لألح ـــــــه وفق ـــــــك كل كـــــــام وذل

الـــــــــواردة ابلالئحـــــــــة التنفيذيـــــــــة 
 لقانون اهليئة.

 ( من النظام األساسي42املادة )
يتمتع املسـاهم يف الشـركة كوجـه 

 خاص ابحلقوق التالية:
قــــبض األرابح واحلصــــول علــــى  -

 أسهم املنحة اليت يتقرر توزيعها.
املشــــــــاركة يف إدارة الشــــــــركة  -

عــــن طريــــق العضــــوية يف جملــــس 
م قـــــانون اإلدارة، طبقـــــاً ألحكـــــا

اهليئـــــــــة، وحضـــــــــور اجلمعيـــــــــات 
العامــة واالشــرتاك يف مــداوالهتا، 
وذلـــــك طبقـــــاً ألحكـــــام قــــــانون 
الشـــركات وهـــذا النظـــام، ويقـــع 
ابطـــاًل أي اتفـــاق علـــى خـــالف 

 ذلك.
احلصــول قبــل اجتمــاع اجلمعيــة  -

العامـــــة كســـــبعة أايم علـــــى األقـــــل 
علــى البيــاانت املاليــة للشــركة عــن 

تقريـــر الفـــرتة احملاســـبية املنقضـــية و 

 ( من النظام األساسي42املادة )
يتمتــع املســاهم يف الشــركة كوجــه 

 خاص ابحلقوق التالية:
قـــبض األرابح واحلصـــول علـــى  -

 أسهم املنحة اليت يتقرر توزيعها.
املشاركة يف إدارة الشركة عن  -

اإلدارة، لعضوية يف جملس طريق ا
طبقـــــــاً ألحكـــــــام قـــــــانون اهليئـــــــة، 
وحضـــــــــــور اجلمعيـــــــــــات العامـــــــــــة 
واالشـــــرتاك يف مـــــداوالهتا، وذلـــــك 
طبقــــاً ألحكـــــام قـــــانون الشـــــركات 
وهـــــذا النظـــــام، ويقـــــع ابطـــــاًل أي 

 اتفاق على خالف ذلك.
احلصول قبل اجتماع اجلمعية  -

العامــــة كســــبعة أايم علــــى األقــــل 
شركة عن على البياانت املالية لل

الفــرتة احملاســبية املنقضــية وتقريــر 
جملـــــس اإلدارة وتقريـــــر مراقــــــب 

ـــــــب  ـــــــر مراق ـــــــس اإلدارة وتقري جمل
 احلساابت.

التصرف يف األسهم اململوكة له  -
واألولويـــــة يف االكتتـــــاب ابألســـــهم 
اجلديـــــدة والســــــندات والصــــــكوك 
وفقـــــاً ألحكـــــام قـــــانون الشـــــركات 

 وهذا النظام.
احلصــــول علــــى نصــــيب مــــن  -

موجودات الشركة عند التصفية 
كعد الوفاء مبا عليهـا مـن ديـون.  

ول صـــاحبه احلـــق كـــل ســـهم خيـــ
يف حصة معادلة حلصة غريه مـن 
املســـامهني، كـــال متييـــز يف ملكيـــة 
موجـــودات الشـــركة ويف األرابح 
وعلــــــى الوجــــــه املبــــــني يف هــــــذا 

 النظام و قانون الشركات.
مجيــــــــع األســــــــهم يف الشــــــــركة  -

ـــــك األخـــــري  ـــــة. ويكـــــون املال امسي
لألســـــهم املقيـــــد امســـــه يف ســـــجل 
الشـــــركة هـــــو صـــــاحب احلـــــق يف 

لغ املســـــــتحقة عـــــــن قـــــــبض املبـــــــا
الســـهم، ســـواء كانـــت مـــن أرابح 
أو نصــيب يف موجــودات الشــركة 

 طبقًا للقانون.

 احلساابت.
التصرف يف األسـهم اململوكـة  -

لــــــــــه واألولويــــــــــة يف االكتتــــــــــاب 
ابألســـــهم اجلديـــــدة والســــــندات 
والصــكوك وفقــاً ألحكــام قــانون 

والئحتــــه التنفيذيــــة وهــــذا  اهليئــــة
 النظام.

احلصــــول علــــى نصــــيب مــــن  -
عنـد التصـفية موجودات الشركة 

كعد الوفـاء مبـا عليهـا مـن ديـون.   
كل سهم خيـول صـاحبه احلـق يف 
حصـــة معادلـــة حلصـــة غـــريه مـــن 
ـــة  ـــز يف ملكي ـــال متيي املســـامهني، ك
موجــــودات الشــــركة ويف األرابح 
وعلــــــى الوجـــــــه املبـــــــني يف هـــــــذا 

 النظام و قانون الشركات.
ـــــــع األســـــــهم يف الشـــــــركة  - مجي

ــــك األخــــري  ــــة. ويكــــون املال امسي
املقيــــد امســــه يف ســــجل  لألســــهم

الشــــركة هــــو صــــاحب احلـــــق يف 
قــــــبض املبــــــالغ املســــــتحقة عــــــن 
الســهم، ســواء كانــت مــن أرابح 
أو نصيب يف موجودات الشـركة 

 طبقاً للقانون.
 ( من النظام األساسي45املادة )

يتـــوىل إدارة الشـــركة جملـــس إدارة 
ـــف مـــن مثانيـــة أعضـــاء، ويـــتم  مؤل
انت ــــــــــاهبم مجيعــــــــــاً ابلتصــــــــــويت 

اجلمعيـــــــــــة العامـــــــــــة الســـــــــــري يف 
للمســــامهني كعــــد موافقــــة جملــــس 

 مفوضي اهليئة على الرتشيح.
وتكـــون مــــدة العضــــوية يف جملــــس 
االدارة ثــــــــالث ســــــــنوات قاكلـــــــــة 
للتجديــــــد, وإذا تعــــــذر انت ــــــاب 
ـــــــد يف امليعـــــــاد  جملـــــــس إدارة جدي
احملــــدد اســــتمر اجمللــــس القــــائم يف 
إدارة أعمــــــال الشــــــركة إىل حــــــني 
زوال األســــباب وانت ــــاب جملــــس 

يـــد .ويكـــون انت ـــاب أعضـــاء جد
جملـــــس االدارة كنظـــــام التصـــــويت 

 الرتاكمي.
ـــــــــــــــــس اإلدارة  وينت ـــــــــــــــــب جمل
ابالقــــــــــــرتاع الســــــــــــري رئيســــــــــــاً 

 ( من النظام األساسي45املادة )
ــــــــوىل إدارة الشـــــــركة جملـــــــس  يتــــــ
إدارة مؤلف من مثانيــة أعضـــــاء، 
ــــا  ــــارهم وفق ــــتم انت ــــاهبم واختي ي

ام قــــانون الشــــركات كعــــد ألحكــــ
موافقـــــة جملـــــس مفوضـــــي اهليئـــــة 

 على الرتشيح.
وتكــــون مــــدة العضــــوية يف جملــــس 
االدارة ثـــــــــالث ســـــــــنوات قاكلـــــــــة 
للتجديـــــد ، وإذا تعـــــذر انت ـــــاب 
ـــــــاد  ـــــــد يف امليع جملـــــــس إدارة جدي
احملــــدد اســــتمر اجمللــــس القــــائم يف 
إدارة أعمــــــال الشـــــــركة إىل حـــــــني 
زوال األســــباب وانت ــــاب جملــــس 

كــون انت ــاب أعضــاء جديــد ، وي
جملـــــس االدارة كنظـــــام التصـــــويت 

 الرتاكمي.
وينت ب جملس اإلدارة ابالقرتاع 
ـــاً  الســـري رئيســـاً للمجلـــس وانئب
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 للمجلس وانئباً للرئيس.  
 

 للرئيس ، حيل حمله عند غياكه. 

 ( من النظام األساسي46املادة )
جيـــب علـــى رئـــيس شـــركة البورصـــة 
أو مـــن ينـــوب عنـــه إخطـــار جملـــس 
ــــة أبمســــاء املرشــــحني  مفوضــــي اهليئ

ضــوية جملــس االدارة قبــل ثالثــني لع
يوماً على األقل مـن التـاريخ املقـرر 
النعقـــاد اجلمعيــــة العامـــة للشــــركة، 
وإذا اعــرتض جملــس مفوضــي اهليئــة 
كقــرار مســبب خــالل مخســة عشــر 
يومـــا مـــن اتريـــخ إخطـــاره علـــى أي 
مـــن هـــؤالء املرشـــحني لعـــدم تـــوافر 
الشـــروط املطلوكـــة فيـــهت فإنـــه يـــتم 

عـــــرتض اســـــتبعاد املرشـــــح الـــــذى أع 
عليـــه.  وال جيـــوز أن يعـــرض علـــى 
اجلمعيـــة العامـــة للشـــركة مرشـــح مل 
طر كه جملـس املفوضـني.   ويقـوم  خيع
مسامهو الشـركة يف اجلمعيـة العامـة 

 ابنت اب أعضاء جملس اإلدارة.

 ( من النظام األساسي46املادة )
جيــــب علــــى رئــــيس جملــــس إدارة 
الشـــــــركة  أو مـــــــن ينـــــــوب عنـــــــه 
 إخطـــــار جملـــــس مفوضـــــي اهليئـــــة
أبمساء املرشحني لعضوية  جملـس 
إدارة الشـــركة قبــــل ثالثـــني يومــــاً 
علـــى األقـــل مـــن التـــاريخ املقـــرر 
النعقــاد اجلمعيـــة العامــة للشـــركة 
النت ــاب أعضــاء جملــس اإلدارة 
، وإذا اعــــرتض جملــــس مفوضــــي 
اهليئة كقرار مسبب خالل مخسـة 
عشـــر يومــــا مــــن اتريــــخ إخطــــاره 
علــــى أي مــــن هــــؤالء املرشــــحني 

ــــواف ــــة لعــــدم ت ر الشــــروط املطلوك
فيـــهت فإنـــه يـــتم اســـتبعاد املرشـــح 
الذى أععرتض عليه  وال جيوز أن 
ــــــة العامــــــة  يعــــــرض علــــــى اجلمعي
طر كه جملـس  للشركة مرشح مل خيع
مفوضــي اهليئــة أو املرشــح الــذي 
اعرتض عليـه وفقـاً ألحكـام هـذه 

 املادة.
 ( من النظام األساسي47املادة )

يعشــرتط يف عضــو جملــس اإلدارة 
كـــــــــــون متمتعــــــــــــاً أبهليــــــــــــة أن ي

أن يكــــــون حســــــن التصــــــرف، و 
وأن تكـــون لديـــه خـــربة   الســـمعة

ـــــــــــة  ـــــــــــة يف الشـــــــــــئون املالي كافي
واالقتصــــــادية والقانونيــــــة وفقــــــا 
للقواعد والضواكط الصادرة من 
هيئة أسـواق املـال، و أال يكـون 
ـــــه يف جرميـــــة خمل ـــــة  ـــــاً علي حمكوم
ابلشـــرف أو األمانـــة وأال يكـــون 
ن قـــد أعشـــهر إفالســـه، وأال يكـــو 

قــد ســبق احلكــم عليــه يف جنايــة 
كعقوكـــــــة مقيـــــــدة للحريـــــــة أو يف 
ــــــــالس ابلتقصــــــــري أو  جرميــــــــة إف
ـــــــدليس.  وال جيـــــــوز لعضـــــــو  الت
جملـــس إدارة الشـــركة أن يكـــون 
عضوا يف جملس ادارة أي شـركة 
مســـــــــامهة أخـــــــــرى مدرجـــــــــة يف 

 البورصة.

 ( من النظام األساسي47املادة )
يشـــــرتط يف عضـــــو جملـــــس إدارة 
الشــــركة وكــــذلك لالســـــتمرار يف 

 شغل هذا املنصب ما يلي:
ـــــــــه الشـــــــــروط  - ـــــــــوافر في أن تت

املتعلقة كقواعد الكفاءة والنزاهة 
لالئحـــة علـــى النحـــو املبـــني اب –

طــوال  -التنفيذيــة لقــانون اهليئــة 
 فرتة عضويته.

فيمـا عــدا أعضـاء جملــس اإلدارة -
املســتقلني، جيــب أن يكــون عضــو 
ـــــــــس اإلدارة مالكـــــــــاً كصـــــــــفته  جمل
الش صــــــية أو يكــــــون الشــــــ ص 
الـــذى ميثلـــه مالكـــاً ألي عـــدد مـــن 

وجمللــس مفوضـــي أســهم الشـــركة. 
اهليئة أن يطلب من جملـس إدارة 

ن األعضــاء الشــركة تنحيــة أي مــ
 –أثناء توليـه منصـبه  –إذا فقد 

أحــد الشــروط املنصــوص عليهــا 
يف هـــــذه املـــــادة ، أو رأى أن يف 

وفيمـــا عـــدا أعضـــاء جملـــس اإلدارة 
املســـتقلني، جيـــب أن يكـــون عضـــو 

الكـــــــــاً كصـــــــــفته جملـــــــــس اإلدارة م
الش صــــــية أو يكــــــون الشــــــ ص 
الـــذي ميثلـــه مالكـــاً ألي عـــدد مـــن 

 أسهم الشركة.

هذا اإلجراء احلفاظ على سالمة 
أموال املتداولني أو الصاحل العام 
ــــة   ــــتم التنحي للبورصــــة ، وإذا مل ت
كــــان جمللــــس مفوضــــي اهليئــــة أن 
يصدر قرارا مسببا ابستبعاده من 

ك يف ســــجل عملــــه ويؤشــــر كــــذل
اهليئة، وجيب على جملس اإلدارة 
إخطـار اهليئــة فــور علمــه كفقــدان 
 أحد األعضاء شروط العضوية.

 ( من النظام األساسي50املادة )
ـــــــــس اإلدارة  ـــــــــيس جمل ث ـــــــــل رئ ميع
الشركة أمام الغري وأمام القضـاء 
ويتـــوىل عمـــل املـــدير التنفيـــذي، 
ــذ قــرارات الشــركة،  وذلــك كتنفي

جهـــزة واإلشـــراف علـــى كافـــة األ
الفنيــــة واالداريــــة فيهــــا. وميلــــك 
التوقيع عن الشركة علـى انفـراد 
رئــــيس جملــــس االدارة أو انئــــب 
الـــــــــــــرئيس حبســـــــــــــب جـــــــــــــدول 
الصــالحيات الــذى يوافــق عليــه 
جملـــــس االدارة. وجيــــــوز جمللــــــس 
ادارة الشــركة ان يفــوض أايً مــن 
 أعضائه يف صالحيات حمددة.

 

 ( من النظام األساسي50املادة )
لـــس اإلدارة الشـــركة ميثـــل رئـــيس جم

أمام الغري وأمام القضـاء إىل جانـب 
االختصاصـات األخـرى الـيت يبينهـا 
عقــد التأســيس والنظــام األساســي،  
كمـــا يقـــوم كتنفيـــذ قـــرارات جملــــس 

 اإلدارة.
ويكـــون للشـــركة رئـــيس تنفيـــذي 
ــــــه جملــــــس اإلدارة  ــــــر يعين أو أكث
وفق الضـواكط احملـددة مـن اهليئـة 

س وكعــد موافقتهــا. وينــاط ابلــرئي
التنفيـــــــــــــــــــذي إدارة الشـــــــــــــــــــركة 
واإلشـــراف علـــى كافـــة األجهـــزة 

، وحيـــــدد الفنيــــة واالداريــــة فيهــــا
ــــــــــــــــس اإلدارة خمصصــــــــــــــــاته  جمل
وصالحياته، وال جيوز اجلمع كـني 
منصــــــيب رئــــــيس جملــــــس اإلدارة 

 والرئيس التنفيذي.
ـــــع عـــــن الشـــــركة   وميلـــــك التوقي

على انفراد رئيس جملـس االدارة 
أو انئـــــــب الـــــــرئيس أو الـــــــرئيس 

يــــذي حبســــب الصــــالحيات التنف
ــــــــه جملــــــــس  ــــــــق علي ــــــــذى يواف ال
االدارة، وجيـــــــــــوز جمللـــــــــــس ادارة 
الشــــــــــركة ان يفــــــــــوض أايً مــــــــــن 

 أعضائه يف صالحيات حمددة.
 ( من النظام األساسي51املادة )

ال جيوز أن يكون ملن له ممثل يف 
ـــــــــــــــس اإلدارة أو لـــــــــــــــرئيس  جمل
وأعضاء جملس إدارة الشـركة أو 
ــــة  أحــــد أعضــــاء اإلدارة التنفيذي

و أزواجهــــــم أو أقــــــارهبم حــــــىت أ
الدرجــة الثانيــة مصــلحة مباشــرة 
ــــــود و  أو غــــــري مباشــــــرة يف العق

 ( من النظام األساسي51املادة )
ال جيوز أن يكون ملن له ممثـل يف 
ــــــــــــــــرئيس  ــــــــــــــــس اإلدارة أو ل جمل
وأعضـاء جملـس إدارة الشــركة أو 

إلدارة التنفيذية أو أحد أعضاء ا
أزواجهم أو أقارهبم حىت الدرجـة 
الثانيـــة مصـــلحة مباشـــرة أو غـــري 
مباشــرة يف العقــود و التصــرفات 
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التصرفات اليت تربم مـع الشـركة 
ـــــك  أو حلســـــاهبا إال إذا كـــــان ذل
كرتخــــيص يصــــدر عــــن اجلمعيــــة 
العامـــــة العاديـــــة للشـــــركة وكعـــــد 

ــــة ــــة اهليئ .  كمــــا ال جيــــوز  موافق
ــــــيس أو  للشــــــركة أن تقــــــرض رئ

ارة أو أحـــد أعضـــاء جملـــس اإلد
املـدير التنفيـذي أو أزواجهــم أو 
أقـــارهبم حـــىت الدرجـــة الثانيـــة أو 
الشركات التاكعة هلـم.  وال جيـوز 
ألي مــــن هـــــؤالء أن يشـــــرتك يف 
إدارة شـــركة مشـــاهبة أو منافســـة 
لشــــــــركتهم، وال جيــــــــوز لــــــــرئيس 
جملــــــــــــس اإلدارة أو ألي مــــــــــــن 
أعضــــائه أن يســــتغل املعلومــــات 
الــيت وصــلت إليــه حبكــم منصــبه 

صــول علــى فائــدة لنفســه يف احل
 أو لغريه.

ــــــادة  ومــــــع عــــــدم اإلخــــــالل ابمل
ـــــة 74) ( مـــــن الالئحـــــة التنفيذي

ظــر علــى مجيــع  لقــانون اهليئــة، حيع
أعضـــــــــــــــاء جملـــــــــــــــس اإلدارة يف 
الشــــركة أثنـــــاء تـــــوليهم عضـــــوية 
جملــــس اإلدارة القيــــام ابلتــــداول 
يف األوراق املاليـــة عـــن أنفســـهم 
أو كصــفتهم وكــالء أو أوليــاء أو 

عدا التصرف ابلبيع أوصياءت ما 
وكعــــد موافقــــة اهليئــــة. وال جيــــوز 
لعضــو جملــس اإلدارة أن يكـــون 
عضــــــواً يف جملــــــس إدارة شــــــركة 
أخــــرى مــــن الشــــركات املدرجــــة 

 يف البورصة.

اليت تربم مـع الشـركة أو حلسـاهبا 
إال إذا كــــــــان ذلــــــــك كرتخــــــــيص 
ـــــــة العامـــــــة  يصـــــــدر عـــــــن اجلمعي
العاديـــــة للشـــــركة وكعـــــد موافقـــــة 

 . اهليئة
كمــا ال جيــوز للشــركة أن تقــرض 

ــــيس أو أحــــ ــــس رئ د أعضــــاء جمل
اإلدارة أو املــــــدير التنفيــــــذي أو 
أزواجهم أو أقارهبم حىت الدرجـة 
الثانيــة أو الشــركات التاكعــة هلــم، 
وال جيـــــــوز ألي مـــــــن هـــــــؤالء أن 
يشرتك يف إدارة شركة مشاهبة أو 
منافســـــــة لشـــــــركتهم، وال جيـــــــوز 
لـــــــرئيس جملـــــــس اإلدارة أو ألي 
مـــــــــــــن أعضـــــــــــــائه أن يســـــــــــــتغل 
ـــــه  ـــــيت وصـــــلت إلي املعلومـــــات ال

كـــم منصـــبه يف احلصـــول علـــى حب
 فائدة لنفسه أو لغريه.

 

 وذلك كله كعد أخذ موافقة اجلهات امل تصة.
عقب ذلك أعلن السيد/ رئيس اجلمعية عن انتهاء اجتماع اجلمعية 

 العامة غري العادية األول.
 رئيس االجتماع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ك( مقفلة .م شـــروق لل ـــدمــات الطبـيــة)ش

 غري عاديةحمضر اجتماع اجلمعية العمومية 
كشأن توفيق أوضاع الشركة املنعقد يف شركة شروق لل دمات الطبية  

. شارع  8ق –) ش م ك م (مبقر الشركة يف الشعب البحري 
 االستقالل

 11:30ويف متام السـاعة  29/02/2016نه يف يوم االثنني املوافق إ
صـــباحاً مت انعقـــاد االجتمـــاع الســـنوي للجمعيـــة العموميـــة غـــري العاديـــة 

وفيــق أوضــاع الشــركة لشــركة شــروق لل ــدمات الطبيــة )ش. م. ك.( لت
د.ك ) فقط ثالثـة ماليـني دينـار   3000000مقفلة كرأس مال وقدره 

كوييت ال غري ( . وذلك حبضور كل من الدكتور / مساعد إكراهيم عبد 
 -الرمحن العصـفور كصـفته ) رئـيس جملـس اإلدارة والعضـو املنتـدب ( 

والسيد/ عبـد احملسـن  –) ممثلة وزارة التجارة( والسيدة / كييب العوض 
ــة للمقاصــة ( والســيد / حســني  علــي البــديوي ) ممثــل الشــركة الكويتي
 –علي القرطاس ) ممثـل مكتـب الشـرق األوسـط لتـدقيق احلسـاابت ( 

وحضــور مســامهني  -والســيد / أســامة فــؤاد ) املــدير املــايل  للشــركة ( 
 % ابإلانكة (  22.75% ابألصالة و 77.250% ) 100ميثلون 

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 

 كما يلي:  2012لسنة  25وفقا لقانون 
قــة علــى تعــديل نصــوص املــواد التاليــة مــن عقــد التأســيس أواًل : املواف

 والنظام األساسي للشركة كالتايل :
( مـــن النظـــام األساســــي 8* املوافقـــة علـــى تعــــديل نـــص املـــادة رقــــم )

 للشركة لتصبح كالتايل :
 نص املادة قبل التعديل : 

يسلم جملس اإلدارة لكل مساهم خالل ثالثـة أشـهر مـن اتريـخ إعـالن 
هنائيا شهادات األسهم يثبت فيها مقدار األسهم املكتتب  قيام الشركة

 هبا واملبالغ  املدفوعة .
 نص املادة كعد التعديل :

ختضــــع االوراق املاليــــة املصــــدرة مــــن شــــركة املســــامهة لنظــــام اإليـــــداع 
ـــداع  ـــرب إيصـــال إي ـــة مقاصـــة ، ويعت ـــدى وكال ـــة ل ـــألوراق املالي املركـــزي ل

ــة مقاصــة  ــة لــدى وكال ســندا مللكيــة الورقــة ، ويســلم كــل االوراق املالي
 مالك إيصال كعدد ما ميلكه من أوراق مالية .

( مـــن النظـــام األساســـي 11* املوافقـــة علـــى تعـــديل نـــص املـــادة رقـــم )
 للشركة لتصبح كالتايل :
 نص املادة قبل التعديل :

ـــد امســـه يف ســـجل  ـــك هلـــا مقي ـــإن آخـــر مال ـــة ف ـــت االســـهم امسي ملـــا كان
ــــــــالغ الشــــــــركة يكــــــــون هــــــــو وحــــــــده صــــــــاح ــــــــبض املب ب احلــــــــق يف ق

املســـــــــتحقة عـــــــــن الســـــــــهم ســـــــــواء كانـــــــــت يف االرابح أو نصـــــــــيباً يف 
 ملكية موجودات الشركة .
 نص املادة كعد التعديل :

يكون للشركة سجل خاص حيفـظ لـدى وكالـة مقاصـة وتقيـد فيـه امسـاء 
املســـامهني وجنســـياهتم ومـــوطنهم وعـــدد االســـهم اململوكـــة لكـــل مـــنهم 

وعــــة عــــن كـــل ســــهم ، ويــــتم التأشــــري يف ســــجل ونوعهـــا والقيمــــة املدف
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 .
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ألساسـي للشـركة ( من النظـام ا 13املوافقة على تعديل نص املادة  ) 
 واخلاصة مبجلس االدارة لتصبح كالتايل :

 نص املادة قبل التعديل :
أعضاء تنت ـبهم اجلمعيـة  5يتوىل ادارة الشركة جملس ادارة مؤلف من 

العامة ابلتصويت السري  ،  مدة عضوية جملس اإلدارة ثالث سنوات 
 قاكلة للتجديد .

 نص املادة كعد التعديل :
أعضاء وتكون مدة  5جملس ادارة مكون من عدد  يتوىل ادارة الشركة

العضــوية ثــالث ســنوات قاكلــة للتجديــد وال تــدخل العضــوية يف جملــس 
إدارة الشركة ضمن احلد األقصى لعدد العضوايت وجيوز للش ص أن 
يكون رئيسـًا جمللـس إدارة أكثـر مـن شـركة مسـامهة مقفلـة كمـا جيـوز أن 

عضـــاء جملـــس اإلدارة أو مـــن يكـــون للشـــركة رئيســـاً تنفيـــذايً مـــن كـــني أ
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 

مسـاهم سـواء كـان ش صـاً طبيعيـاً او جملس ادارة جديد ، وجيوز لكل 
ــه يف جملــس ادارة الشــركة كنســبة مــا ميلكــه مــن  ــارايً تعيــني ممثلــني ل اعتب
ـــارين هبـــذه  أســـهم فيهـــا ، ويســـتنزل عـــدد اعضـــاء جملـــس االدارة امل ت
ــــة مــــن جممــــوع جملــــس االدارة الــــذي يــــتم انت اكــــه ، وال جيــــوز  الطريق

االشـرتاك مـع املسـامهني للمسامهني الذين هلم ممثلون يف جملـس االدارة 
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 

كـون هلـؤالء املمثلـني جملس االدارة وذلـك كنسـبة ملكيـتهم جمتمعـة ، وي
 ما لألعضاء املنت بني من احلقوق والواجبات .

( من النظام األساسي للشركة 15املوافقة على تعديل نص املادة رقم )
 لتصبح كالتايل :

 نص املادة قبل التعديل :
يشـــــــــــرتط يف عضـــــــــــو جملـــــــــــس االدارة أن يكـــــــــــون مالكـــــــــــاً كصـــــــــــفته 

لكـــــاً لعـــــدد الش صـــــية أو يكـــــون الشـــــ ص املعنـــــوي الـــــذى ميثلـــــه ما
د.ك ســـــــــبعة آالف  7500مـــــــــن األســـــــــهم ال يقـــــــــل قيمتهـــــــــا عـــــــــن 

% مــــن رأس املــــال أي القيمتــــني أقــــل 1ومخســــمائة دينــــار كــــوييت أو 
، فـــــإذا كـــــان العضـــــو وقـــــت انت اكـــــه ال ميلـــــك أو ميثـــــل هـــــذا العـــــدد 
مـــن األســـهم وجـــب عليـــه خـــالل شـــهر مـــن انت اكـــه أن يكـــون مالكـــاً 

ــــه وإال ســــقطت عضــــويته ويكــــون الشــــ ص امل ــــوي مســــئواًل عــــن ل عن
 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 . -
ــة كعقوكــة مقيــدة للحريــة أو - أال يكــون قــد ســبق احلكــم عليــه يف جناي

تقصري أو التـدليس أو جرميـة خملـة ابلشـرف أو األمانـة جرمية إفالس ابل

أو كعقوكة مقيدة للحرية كسبب خمالفتـه ألحكـام قـانون الشـركات مـا مل 
 يكن قد رد إليه اعتباره .

أن يكــون مالكــاً كصــفة ش صــية أو الشــ ص الــذي ميثلــه لعــدد مــن أســهم  -
زالـــت عـــن  الشـــركة ، وإذا فقـــد عضـــو جملـــس االدارة أايً مـــن الشـــروط املتقدمـــة
 صفة العضوية )ال يسري هذا الشرط على األعضاء املستقلني( .

( من النظام األساسي للشركة 16املوافقة على تعديل نص املادة رقم )
 لتصبح كالتايل :

 نص املادة قبل التعديل :
ال جيــوز لــرئيس جملــس االدارة أو ألحــد أعضــاء هــذا اجمللــس مصــلحة 

والصـفقات الـيت تـربم مـع الشـركة أو  مباشرة أو غـري مباشـرة يف العقـود
حلســـاهبا إال إذا كـــان كرتخـــيص مـــن اجلمعيـــة العامـــة وال جيـــوز ألى مـــن 
هؤالء أن يشرتك يف إدارة شـركة مشـاهبة أو منافسـة لشـركتهم وال جيـوز 
 –لرئيس اجمللس وال ألي من أعضائه ولو كان ممثاًل لش ص اعتبـاري 

منصبه على فائدة لنفسـه  أن يستغل املعلومات اليت وصلت إليه حبكم
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 ممـثاًل لشـ ص طبيعـي 
ــه حبكــم منصــبه يف  أو اعتبــاري أن يســتغل املعلومــات الــيت وصــلت إلي

لى فائدة لنفسه أو لغريه كما ال جيـوز لـه التصـرف أبي نـوع احلصول ع
من أنواع التصرفات يف أسهم الشركة اليت هـو عضـو يف جملـس إدارهتـا 

 موافقة هيئة اسواق املال .مدة عضويته إال كعد احلصول على  طيلة
ال جيـــــــوز لـــــــرئيس جملـــــــس االدارة أو ألي مـــــــن أعضـــــــاء اجمللـــــــس أن  

شـــــركتني متنافســـــتني أو أن يشـــــرتك جيمـــــع كـــــني عضـــــوية جملـــــس إدارة 
يف أي عمــــــل مــــــن شــــــأنه منافســــــة الشــــــركة أو أن يتجــــــر حلســــــاكه أو 
ــــه الشــــركة ، وإال   ــــذي تزاول حلســــاب غــــريه يف أحــــد فــــروع النشــــاط ال
كـــــان هلـــــا أن تطالبـــــه ابلتعـــــويض أو ابعتبـــــار العمليـــــات الـــــيت زاوهلــــــا 
حلســـــاكه كأهنـــــا أجريـــــت حلســـــاب الشـــــركة مـــــا مل يكـــــن ذلـــــك مبوافقـــــة 

 ية العامة العادية .اجلمع
( من النظام األساسي للشركة 18املوافقة على تعديل نص املادة رقم )

 لتصبح كالتايل :
 نص املادة قبل التعديل :

ينت ب جملس االدارة ابالقرتاع السري رئيساً وانئباً للرئيس ملدة ثالث 
ســـنوات علـــى أال يزيـــد علـــى مـــدة عضـــويتهم مبجلـــس اإلدارة ورئـــيس 

ة هـو الـذى ميثـل الشـركة لـدى القضـاء وأمـام الغـري وعليـه جملس اإلدار 
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 رئيسًا للمجلـس وانئبـاً للـرئيس 
الشركة يف عالقاهتـا مـع الغـري وأمـام القضـاء وميثل رئيس جملس االدارة 

ــــه   ــــرب توقيع ــــد ، ويعت ــــة ابلعق ــــب االختصاصــــات األخــــرى املبين إىل جان
كتوقيع جملـس االدارة يف عالقـة الشـركة ابلغـري ، وعليـه تنفيـذ قـرارات 
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اجمللس وأن يتقيد كتوصياته وحيل انئب الرئيس حمل الرئيس عنـد غياكـه 
 ختصاصاته .أو قيام مانع لديه من ممارسة ا

( من النظام األساسي للشركة 19املوافقة على تعديل نص املادة رقم )
 لتصبح كالتايل :

 نص املادة قبل التعديل :
جيـوز جمللـس االدارة أن يعـني مـن كــني أعضـائه عضـواً منتـدابً لــإلدارة أو 
أكثـــر وحيـــدد اجمللـــس صـــالحيتهم ومكافـــآهتم وجيـــوز جمللـــس االدارة أن 

 للشركة وحيدد اختصاصاته ومكافآته . يعني مديراً عاماً 
 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 
وصـــالحياته يف التوقيـــع عـــن الشـــركة وجيـــوز اجلمـــع كـــني منصـــيب رئـــيس 

 الرئيس التنفيذي .جملس االدارة و 
( من النظام األساسي للشركة 20املوافقة على تعديل نص املادة رقم )

 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 

اإلدارة أو أي عضــو آخــر يفوضــه جملــس اإلدارة هلــذا هلــم مــن جملــس 
 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 

علـى وجــه  أحـداً مــن الغـري يف القيــام كعمـل معــني أو أكثـر أو االشــراف
مـــــــن وجـــــــوه نشـــــــاط الشــــــــركة أو يف ممارســـــــة كعـــــــض الســــــــلطات أو 

 االختصاصات املنوطة ابجمللس .
( من النظام األساسي للشركة 21املوافقة على تعديل نص املادة رقم )

 لتصبح كالتايل :
 نص املادة قبل التعديل :

جيتمــــع جملــــس االدارة أركــــع مــــرات علــــى األقــــل خــــالل الســــنة املاليــــة 
نـــــاء علـــــى دعـــــوة مـــــن رئيســـــه ، وجيتمـــــع أيضـــــاً إذا طلـــــب الواحـــــدة ك

ذلـــــك اثنـــــان مـــــن أعضـــــائه علـــــى األقـــــل ، ويكـــــون اجتمـــــاع اجمللـــــس 
ــــــة يف  ــــــة أعضــــــائه وال جيــــــوز احلضــــــور ابلوكال صــــــحيحاً حبضــــــور أغلبي

 اجتماعات اجمللس .
 نص املادة كعد التعديل :

ال يكــون اجتمــاع جملــس االدارة صــحيحاً إال إذا حضــره نصــف عــدد 
ء علـى أال يقــل عـدد احلاضــرين عـن ثالثـة وجيــوز االتفـاق علــى األعضـا

نســـبة أو عـــدد أكـــرب واالجتمـــاع ابســـت دام وســـائل االتصـــال احلديثـــة 
واختاذ قرارات ابلتمرير مبوافقة مجيع أعضاء اجمللس ، وجيـب أن جيتمـع 
جملــس االدارة ســت مــرات علــى األقــل خــالل الســنة الواحــدة وجيــوز 

 ثر .االتفاق على عدد مرات أك
( من النظام األساسي للشركة 22املوافقة على تعديل نص املادة رقم )

 لتصبح كالتايل :

 نص املادة قبل التعديل :
تصــــدر قــــرارات جملـــــس االدارة أبغلبيــــة األعضـــــاء احلاضــــرين ، فـــــإذا 
تســـاوت األصـــوات رجـــح اجلانـــب الـــذي فيـــه الـــرئيس ، ويعـــد ســـجل 

الرئيس وجيـوز للعضـو خاص تثبت فيه حماضر جلسات اجمللس ويوقعه 
 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 

 .الجتماعمل يوافق على قرار اختذه اجمللس أن يثبت اعرتاضه يف حمضر ا
( من النظام األساسي للشركة 24املوافقة على تعديل نص املادة رقم )

 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 :
ت رئيس واعضاء جملس االدارة أبكثر مـن ال جيوز تقدير جمموع مكافآ

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 

االدارة ولكـل عضــو مـن أعضــاء علـى سـتة آالف دينــار لـرئيس جملــس 
هذا اجمللس من اتريخ  سيس الشركة حلـني حتقيـق األرابح الـيت تسـمح 
هلـا كتوزيــع املكافـآت وفقــاً ملــا نصـت عليــه الفقــرة السـاكقة وجيــوز كقــرار 
يصدر عن اجلمعية العامة للشركة استثناء عضو جملس االدارة املستقل 

ـــآت املـــذكورة )إذا كـــ ان يف الشـــركة أعضـــاء مـــن احلـــد األعلـــى للمكاف
 مستقلون(.

ويلتــزم جملــس االدارة كتقــدمي تقريــر ســنوي يعــرض علــى اجلمعيــة العامــة 
العاديـة للشــركة للموافقــة عليـه علــى أن يتضــمن علـى وجــه دقيــق كيــاانً 
مفصاًل عن املبالغ واملنافع واملزااي الـيت حصـل عليهـا جملـس االدارة أايً  

 كانت طبيعتها ومسماها .
( من النظام األساسي للشركة 25ى تعديل نص املادة رقم )املوافقة عل

 لتصبح كالتايل :
 نص املادة قبل التعديل :

جمللــس االداة أوســع ســلطة إلدارة الشــركة للقيــام جبميــع االعمــال الــيت 
تقتضيها إدارة الشركة وفقًا ألغراضها وال حيد من هـذه السـلطة إال مـا 

رات اجلمعيـة العامـة ، وال جيـوز نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرا
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 وفقًا 
ة إال مـا نـص عليـه القـانون أو عقـد ألغراضها وال حيد من هـذه السـلط

الشركة أو قرارات اجلمعية العامة  ، وجيـوز جمللـس االدارة كيـع أو رهـن 
عقـــــارات الشـــــركة أو االقـــــرتاض أو عقـــــد الكفـــــاالت أو التحكـــــيم أو 

 الصلح أو التربعات .
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( مـــن النظـــام األساســـي 28املوافقـــة علـــى تعـــديل نصـــل املـــادة رقـــم )
 للشركة لتصبح كالتايل :

 املادة قبل التعديل : نص
أايً   –توجــه الــدعوة إىل املســامهني حلضــور اجتماعــات اجلمعيــة العامــة 

ككتب مسجلة وابلتوقيع الش صي من املساهم على  –كانت صفتها 
ورقة الدعوة على أن تكون الدعوة قبل املوعد احملـدد ابنعقـاد اجلمعيـة 

. ويضع  أبسبوع على األقل وجيب أن تتضمن الدعوة جدول األعمال
املؤسسون جدول أعمال اجلمعية العامة منعقدة كصفة  سيسية ويضع 
جملس اإلدارة جدول أعمال اجلمعية العامة منعقدة كصفة عاديـة وغـري 

 عادية .
 نص املادة كعد التعديل :

توجــــه الــــدعوة إىل حضــــور اجتمــــاع اجلمعيــــة العامــــة متضــــمنة جــــدول 
 د الطرق التالية :االعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع أبح

خطــــاابت مســــجلة ترســــل إىل مجيــــع املكتتبــــني قبــــل املوعــــد احملــــدد  -
 النعقاد االجتماع أبسبوعني على االقل .

االعــالن وجيــب أن حيصــل االعــالن مــرتني علــى أن يــتم االعــالن يف  -
املـــرة الثانيـــة كعـــد مضـــي مـــدة ال تقـــل عـــن ســـبعة أايم مـــن اتريـــخ نشـــر 

 االجتماع كسبعة أايم على األقل . االعالن االول وقبل انعقاد
ــــانوانً  - ــــوب عــــنهم ق ــــد إىل املســــامهني أو مــــن ين ــــدعوة ابلي تســــليم ال

قبـــل موعـــد االجتمـــاع كيـــوم علـــى األقـــل ويؤشـــر علـــى صـــورة الـــدعوة 
 مبا يفيد االستالم.

أي وسيلة أخرى من وسائل االتصال احلديثة املبينة ابلالئحة التنفيذية 
 اللكرتوين ، الفاكس( .لقانون الشركات )الربيد ا

ــــــاً جبــــــدول االعمــــــال  وجيــــــب إخطــــــار وزارة التجــــــارة والصــــــناعة كتاكي
ـــــل  ـــــى األق ـــــل انعقـــــاده كســـــبعة أايم عل ومبيعـــــاد ومكـــــان االجتمـــــاع قب

 وذلك حلضور ممثلها .
( من النظام األساسي للشركة 29املوافقة على تعديل نص املادة رقم )

 لتصبح كالتايل :
 نص املادة قبل التعديل :

يف االحـــوال الـــيت جيـــوز فيهــــا عقـــد اجلمعيـــة العامــــة كنـــاء علـــى طلــــب 
املســـــامهني أو مـــــراقيب احلســـــاابت أو وزارة التجـــــارة والصـــــناعة يضـــــع 
جدول االعمال من طلب انعقاد اجلمعية وال جيوز حبث أية مسألة غري 

 مدرجة يف جدول األعمال .
 نص املادة كعد التعديل :

ة موضـــوعات غـــري مدرجـــة يف جـــدول ال جيـــوز للجمعيـــة العامـــة مناقشـــ
االعمـــال إال إذا كانـــت مـــن االمـــور العاجلـــة الـــيت طـــرأت كعـــد اعـــداد 
اجلـــدول أو تكشـــفت يف أثنـــاء االجتمـــاع أو إذا طلبـــت ذلـــك إحـــدى 
اجلهــات الرقاكيــة أو مراقــب احلســاابت أو عــدد مــن املســامهني ميلكــون 

قشـة عـدم كفايـة مخسة ابملائة من رأمسـال الشـركة ، وإذا تبـني أثنـاء املنا
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 .

( من النظام األساسي للشركة 35ة رقم )املوافقة على تعديل نص املاد
 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 

ـــة كلمـــا رأى ذلـــك ويتعـــ ـــه ، وجمللـــس االدارة دعـــوة هـــذه اجلمعي ني علي
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 :

تـدعي اجلمعيـة العامـة املسـامهني لالجتمـاع كنـاًء علـى دعـوة مـن جملـس 
ــة ، وذلــك يف  االدارة خــالل الثالثــة أشــهر التاليــة النتهــاء الســنة املالي

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 

كـون مـا ال يقـل عـن عشـرة ابملائـة مـن رأس مـال عدد من املسامهني ميل
الشــركة ، أو كنــاء علــى طلــب مراقــب احلســاابت وذلــك خــالل مخســة 

 عشر يوماً من اتريخ الطلب .
( من النظام األساسي للشركة 36املوافقة على تعديل نص املادة رقم )

 لتصبح كالتايل :
 نص املادة قبل التعديل :

ة عادية ككل ما يتعلق أبمور الشركة ختتص اجلمعية العامة منعقدة كصف
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 
ل يف اختصاصــاهتا وعلــى الســنوي ابختــاذ قــرارات يف املســائل الــيت تــدخ

 وجه اخلصوص ما يلي :
ــــر جملــــس االدارة عــــن نشــــاط الشــــركة ومركزهــــا املــــايل للســــنة  - تقري

 املالية املنتهية .
 تقرير مراقب احلساابت عن البياانت املالية للشركة . -
ــــة وأوقعــــت كشــــأهنا  - ــــات رصــــدهتا اجلهــــات الرقاكي ــــر أبيــــة خمالف تقري

 جزاءات على الشركة .
 ت املالية للشركة .البياان -
 اقرتاحات جملس االدارة كشأن توزيع االرابح . -
 إكراء ذمة أعضاء جملس االدارة . -
 انت اب أعضاء جملس االدارة أو عزهلم وحتديد مكافآهتم . -
تعيـــني مراقـــب حســـاابت الشـــركة وحتديـــد أتعاكـــه أو تفـــويض جملـــس  -

 االدارة يف ذلك .
تتم مـــع األطـــراف ذات الصــــلة تقريـــر التعـــامالت الـــيت متـــت أو ســـ -

 وتعرف األطراف ذات الصلة طبقاً ملبادئ احملاسبة الدولية .
( من النظام األساسي للشركة 39املوافقة على تعديل نص املادة رقم )

 لتصبح كالتايل :
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 نص املادة قبل التعديل :
 جتتمع اجلمعية العامة كصفة غري عادية كناًء على دعوة من جملس

كناًء على طلب من مسامهني ميلكون ما ال يقل عن ركع  أو –اإلدارة  
أســــهم الشــــركة وىف هــــذه احلالــــة جيــــب علــــى جملــــس اإلدارة أن يــــدعو 

 اجلمعية خالل شهر من اتريخ وصول الطلب إليه .
 نص املادة كعد التعديل :

جتتمع اجلمعية العامة غري العادية كناًء على دعوة من جملـس اإلدارة أو 
ســبب مــن مســامهني ميثلــون مخســة عشــر ابملائــة مــن كنــاًء علــى طلــب م

رأس مال الشركة املصدر أو من الـوزارة وجيـب علـى جملـس اإلدارة أن 
يــدعو اجلمعيـــة العامـــة غـــري العاديـــة لالجتمــاع خـــالل ثالثـــني يومـــاً مـــن 

 اتريخ تقدمي الطلب .
( من النظام األساسي للشركة 52املوافقة على تعديل نص املادة رقم )

 لتايل :لتصبح كا
 نص املادة قبل التعديل :

( لســـــــــنة 15تطبــــــــق أحكـــــــــام قـــــــــانون الشــــــــركات التجاريـــــــــة رقـــــــــم )
وتعديالتـــــه يف كـــــل مـــــا مل يـــــرد كشـــــأنه نـــــص خـــــاص يف عقـــــد  1960

 التأسيس أو هذا النظام .
 نص املادة كعد التعديل :

 2012( لســــنة 25تطبــــق أحكــــام قــــانون الشــــركات التجاريــــة رقــــم )
ذية يف كل ما مل يرد كشأنه نص خاص يف عقد وتعديالته والئحته التنفي
 التأسيس أو هذا النظام .

اثنيًا : املوافقة علـى إضـافة مـواد جديـدة إىل النظـام األساسـي للشـركة 
 2012لســــــنة  25لتتماشــــــى مــــــع أحكــــــام قــــــانون الشــــــركات رقــــــم 

 وتعديالته والئحته التنفيذية وهي كما يلي :
ليـة إىل النظـام األساسـي والـيت التا 53( املوافقة على إضـافة املـادة  1

 تنص على اآليت:
ال جيــــوز ألعضــــاء جملــــس اإلدارة أن يفصــــحوا إىل املســــامهني يف غــــري 
اجتماعـــات اجلمعيـــة العامـــة أو إىل الغـــري عمـــا وقفـــوا عليـــه مـــن اســـرار 
الشــركة كســـبب مباشــرهتم إلدارهتـــا وإال وجــب عـــزهلم ومســاءلتهم عـــن 

 .تعويض األضرار الناجتة عن امل الفة 
التاليـة إىل النظـام األساسـي والـيت  54( املوافقة على إضـافة املـادة  2

 تنص على اآليت:
جيــوز كقــرار يصــدر عــن اجلمعيــة العامــة العاديــة للشــركة إقالــة رئــيس أو عضــو أو 
أكثــر مــن أعضــاء جملــس االدارة أو حــل جملــس ادارة الشــركة وانت ــاب جملــس 

عـدد مـن املسـامهني ميلكـون مـاال جديد وذلك كناء على اقرتاح يقدم كذلك مـن 
 يقل عن ركع رأمسال الشركة املصدر .

وعنـــد صـــدور قـــرار حبـــل جملـــس االدارة وتعـــذر انت ـــاب جملـــس جديـــد يف ذات 
ــة أن تقــرر إمــا أن يســتمر هــذا اجمللــس يف تســيري أمــور  االجتمــاع يكــون للجمعي

 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 .
التالية إىل النظام األساسـي والـيت   55( املوافقة على إضافة املادة  3

 تنص على اآليت:

ختضــــع الشــــركة لكــــل القواعــــد والتعليمــــات الصــــادرة والالحقــــة مــــن 
 اجلهات الرقاكية اخلاضعة لرقاكتها .

 رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشركة الكويتية الربيطانية لل دمات التعليمية
 )شركة مسامهه كويتية مقفلة(

 حمضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية
عقـــــدت اجلمعيـــــة العامـــــة غـــــري العاديـــــة للشـــــركة الكويتيـــــة الربيطانيـــــة 

رة ك( مقفلـــة يف جممـــع الـــوزارات مبقـــر وزا.م.لل ـــدمات التعليميـــة )ش
 27/3/2016( يـوم االحـد املوافـق 2332قاعة ) والصناعةالتجارة 

  والصناعةالساعة الثانية عشرة ظهرا وحبضور ممثلة وزارة التجارة 
 / زينب القالف األستاذة

 والسيد/ عطيه صاحل مرسي من مكتب العتيقي لتدقيق احلساابت
 % من رأس املال 99.70وحبضور 

ل خليفة طالل اجلري املرشح من قبـل وقد كدأ االجتماع السيد / طال
مـن قـانون  241االجتماع وذلك حسـب نـص املـادة  كرتأساملسامهني 

وقـــد متـــت مناقشـــة كنـــود جـــدول  2012( لســـنة 25الشـــركات رقـــم )
 اعمال اجلمعية العامة غري العادية وفقا ملا يلي: 

متت املوافقة على توصية جملس اإلدارة كت فيض عدد أعضاء  -أوال :
 اإلدارة ليصبح ثالثة أعضاء كدال من مخسة جملس 
( من النظام االساسي 13متت املوافقة على تعديل املادة ) -اثنيا :

 لتصبح كالتايل: 
 النص احلايل )قبل التعديل( : 

( مخسة أعضاء تنت بهم 5يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من )
ش صا طبيعيا  اجلمعية العامة ابلتصويت وجيوز لكل مساهم سواء كان

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 

املسامهني  للمسامهني الذين هلم ممثلون يف جملس اإلدارة االشرتاك مع
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 

 لعضوية يف اجمللس ثالث سنوات قاكلة للتجديدا
 النص املقرتح )كعد التعديل(: 

( أعضاء تنت بهم 3يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من )
اجلمعية العامة ابلتصويت السري وجيوز لكل مساهم سواء كان 
ش صا طبيعيا أو اعتباراي تعيني ممثلني له يف جملس إدارة الشركة كنسبة 

ه من أسهم فيها ويستنزل عدد اعضاء جملس اإلدارة امل تارين ما ميلك
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 

نسبة املست دمة يف تعيني ممثليه يف جملس اإلدارة حدود ما زاد عن ال
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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 
( من عقد التأسيس واملادة 6متت املوافقة على تعديل املادة ) -اثلثا:

 ( من النظام االساسي لتصبح كالتايل: 5)
 النص احلايل )قبل التعديل( : 

د.ك )مخسة ماليني  5.000.000حدد رأس مال الشركة مببلغ 
سهم )مخسني مليون  50.000.000دينار كوييت( موزعا على 

لسهم الواحد ومجيع االسهم فلس ل 100سهم( وقيمة كل سهم 
 نقدية وعينية 

 النص املقرتح )كعد التعديل( : 
د.ك )مخسة ماليني  5.000.000حدد رأس مال الشركة مببلغ 

سهم )مخسني مليون  50.000.000دينار كوييت( موزعا على 
فلس للسهم الواحد ومجيع االسهم  100سهم( وقيمة كل سهم 

 نقدية وعينية 
 .ك )مليون ومائة ألف دينار كوييت( د 1.100.000نقدي : 
د.ك )ثالثة ماليني وتسعمائة ألف دينار   3.900.000عيين : 
 كوييت(

 وذلك كعد موافقة اجلهات امل تصة 
 املرشح من قبل املسامهني كرتؤس االجتماع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ك(  م. الشركة الكويتية لالستثمار )ش.

 حمضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية 
 04/04/2016املنعقد كتاريخ 

عقد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية " للشركة الكويتية لالستثمار 
)ش.م.ك( يف متام الساعة احلادية عشرة والنصف من صباح يوم 

مبقر الشركة كراسة السيد / مشاري  04/04/2016االثنني املوافق 
 نظراً لتواجدوذلك انئب رئيس جملس اإلدارة  –زيد اخلالد 

رئيس جملس اإلدارة خارج البالد كما  –عبدهللا الرومي السيد/ وليد 
 حضـر كل من :

  أوالً : ديـــــوان الـمحـاســــبـــة : 
 كبري مدققني   السيدة / سعاد سعيد كن سالمة

 كبري مدققني             السيد/ حممد كرجس الربجس
 مدقق               السيد/ عبدهللا أحـمــد اخلالــد

 مدقق مساعد          ـــد خـالـد الـفهـــــدالسيد / فه
 اثنياً : سوق الكويت لألوراق املالية: 

 مساعد مفتش شركات            عمريي علي العمريي السيد/ 
 اثلثاً : الشركة الكويتيـة للمقاصــــــة: 

 السيدة / حصة عبدالعزيز كو فرسن .
 وزارة التجــارة والصناعــــة:راكعاً : 
 / ســارة الشبلـي . السيدة

     وقــــــد أعلــــــن الـــــــرئيس اكتمــــــال النصــــــاب القـــــــانوين كنســــــبة حضـــــــور
% مـــن عـــدد أســـهم الشـــركة ، وافتـــتح انئـــب رئـــيس جملـــس  78,14

اإلدارة االجتماع مرحبًا ابحلضـور وقـد أكـد السـيد انئـب رئـيس جملـس 
ــــة العموميــــة أن تعــــديل عقــــد  ســــيس  اإلدارة ورئــــيس اجتمــــاع اجلمعي

هــــا األساســــي يهــــدف إىل توفيـــق أوضــــاعها نــــزواًل علــــى الشـــركة ونظام
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.
ل ومت ومــن   شـــرع يف مناقشـــة املوضـــوع املـــدرج علـــى جـــدول األعمـــا

 اختاذ القرار التايل كشأنه :
( 4( من عقد التأسيس واملادة )5متت املوافقة على تعديل املـــادة ) -

 من النظام األساسي وفقاً ملا يلي : 
 قـبل التعديل :( من عقد التأسيس 5املادة )نـص 

 -األغراض اليت أسست من أجلها الشركة ما أييت:
فيها وادخارات عمالئها والقـروض  استثمار وتنمية أموال املسامهني -

الــيت تعقــدها وذلــك كتوظيفهــا يف األوراق املاليــة واحلقــوق واالمتيــازات 
واملمتلكــات واملوجــودات وســائر القــيم املنقولــة وغــري املنقولــة أبنواعهــا 

 ابلطرق اليت تراها مناسبة.
االشــــرتاك يف  ســــيس شــــركات أخــــرى لغــــرض حتقيــــق الــــركح مبــــا ال  -

ام القــوانني وكــذلك املســاعدة يف  ســيس مثــل هــذه يتعــارض مــع أحكــ
 الشركات.

 كيع أسهم وسندات الشركات واهليئات احلكومية وشبه احلكومية. -
القيــام ابلبحــوث واالستقصــاءات املتعلقــة كتوظيــف رؤوس األمــوال  -

 وتقدمي مجيع اخلدمات اخلاصة كعمليات االستثمار والتوظيف للغري.
 :  كعـد التعـــديل

 اض اليت أسست من أجلها الشركة ما أييت: األغر 
استثمار وتنمية أموال املسامهني فيها وادخارات عمالئها والقـروض  -

الــيت تعقــدها وذلــك كتوظيفهــا يف األوراق املاليــة واحلقــوق واالمتيــازات 
واملمتلكــات واملوجــودات وســائر القــيم املنقولــة وغــري املنقولــة أبنواعهــا 

 ة.ابلطرق اليت تراها مناسب
االشــــرتاك يف  ســــيس شــــركات أخــــرى لغــــرض حتقيــــق الــــركح مبــــا ال  -

يتعــارض مــع أحكــام القــوانني وكــذلك املســاعدة يف  ســيس مثــل هــذه 
 الشركات.

 كيع أسهم وسندات الشركات واهليئات احلكومية وشبه احلكومية. -
القيــام ابلبحــوث واالستقصــاءات املتعلقــة كتوظيــف رؤوس األمــوال  -

مبـا  دمات اخلاصة كعمليات االستثمار والتوظيف للغريوتقدمي مجيع اخل
 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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وجـــه مـــع  وجيـــوز للشـــركة أن تكـــون هلـــا مصـــلحة أو أن تشـــرتك أبي -
اهليئــات الـــيت تــزاول أعمـــااًل شـــبيهة أبعماهلــا أو الـــيت قــد تعاوهنـــا علـــى 
حتقيق غرضها يف الكويت أو يف اخلارج مبا ال يتعارض مـع أحكـام هـذا 

 النظام.
 قـبل التعديل :( من النظام األساسي 4املادة )نـص 

 األغراض اليت أسست من أجلها الشركة ما أييت:
املسامهني فيها وادخارات عمالئها والقـروض  استثمار وتنمية أموال -

الــيت تعقــدها وذلــك كتوظيفهــا يف األوراق املاليــة واحلقــوق واالمتيــازات 
واملمتلكــات واملوجــودات وســائر القــيم املنقولــة وغــري املنقولــة أبنواعهــا 

 ابلطرق اليت تراها مناسبة.
االشــــرتاك يف  ســــيس شــــركات أخــــرى لغــــرض حتقيــــق الــــركح مبــــا ال  -
ارض مــع أحكــام القــوانني وكــذلك املســاعدة يف  ســيس مثــل هــذه يتعــ

 الشركات.
 كيع أسهم وسندات الشركات واهليئات احلكومية وشبه احلكومية. -
القيــام ابلبحــوث واالستقصــاءات املتعلقــة كتوظيــف رؤوس األمــوال  -

 وتقدمي مجيع اخلدمات اخلاصة كعمليات االستثمار والتوظيف للغري.
أن تكون هلا مصلحة أو أن تشـرتك أبي وجـه مـع اهليئـات الـيت  وجيوز للشركة -

تزاول أعمااًل 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: 

أموال املسامهني فيها وادخارات عمالئها والقـروض  استثمار وتنمية -
الــيت تعقــدها وذلــك كتوظيفهــا يف األوراق املاليــة واحلقــوق واالمتيــازات 
واملمتلكــات واملوجــودات وســائر القــيم املنقولــة وغــري املنقولــة أبنواعهــا 

 ابلطرق اليت تراها مناسبة.
ال االشــــرتاك يف  ســــيس شــــركات أخــــرى لغــــرض حتقيــــق الــــركح مبــــا  -

يتعــارض مــع أحكــام القــوانني وكــذلك املســاعدة يف  ســيس مثــل هــذه 
 الشركات.

 كيع أسهم وسندات الشركات واهليئات احلكومية وشبه احلكومية. -
املتعلقـــة كتوظيـــف رؤوس األمـــوال وتقـــدمي  واالستقصـــاءاتالقيـــام ابلبحـــوث  -

 :مبا فيها  مجيع اخلدمات اخلاصة كعمليات االستثمار والتوظيف للغري
 وسيط أوراق مالية غري مسجل يف كورصة األوراق املالية. -
 مدير حمفظة االستثمار. - 
 مدير نظام استثمار مجاعي. -
 أمني حفظ. -
 مراقب االستثمار. -
 وكيل اكتتاب. -
وجيـــوز للشـــركة أن تكـــون هلـــا مصـــلحة أو أن تشـــرتك أبي وجـــه مـــع  -

لـــيت قــد تعاوهنـــا علـــى اهليئــات الـــيت تــزاول أعمـــااًل شـــبيهة أبعماهلــا أو ا
 حتقيــــــــــــــــــــــق غرضــــــــــــــــــــــها يف الكويــــــــــــــــــــــت أو يف اخلــــــــــــــــــــــارج مبــــــــــــــــــــــا

 ال يتعارض مع أحكام هذا النظام.

هذا وقد اختتمت اجللسة أعماهلا يف متام الساعة الثانية عشرة ظهراً 
كعد مناقشة واختاذ القرارات املالئمة كشأن املوضوعات املدرجة على 

 جدول األعمال .
 دارةانئـب رئيـس مـجـلـس اإل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 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  

 – 2015يسمرب د  29مــن ظهر يــــوم الثالاثء  املوافق    12:00
 مبقر وزارة التجارة والصناعة قاعة )ب( حبضور :         
 السيد /خالد الرشيد   مندوب وزارة التجارة والصناعة

% من إمجايل أسهم رأمسال الشركة  100مسامهني ميثلون ما نسبته 
 سهم. 100,000,000و البالغ عددها 

انئب  –ملطوع وقد ترأس االجتماع السيد عبدهللا فيصل عبدالعزيز ا
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 : 
( دينار كوييت 10,000,000زايدة رأس مال الشركة من عشرة ماليني ).1

( دينار كوييت كزايدة مقدارها مخسة 15,000,000اىل مخسة عشر مليون )
( دينار كوييت عن طريق إصدار أسهم جديدة كواقع 5,000,000ماليني، )

الواحد تدفع قيمتها نقدًا. على أن يتم ختصيصها  ( فلس للسهم100مائة )
م( كمساهم جديد يف  ك. .م. لشركة مساعد الصاحل وأوالده القاكضة )ش
( دينار كوييت فور 2,000,000الشركة. وعلى أن يسدد منها مبلغ مليوين )

االنتهاء من كافة إجراءات زايدة رأس املال، والباقي على دفعات خالل سنة 
وفق  الضواكط والشروط والقواعد اليت يضعها جملس  ، وتفويض2016

 اإلدارة الستدعاء هذه الدفعات.
.تعديل نص املادة "السادسة" من عقد  سيس الشركة واملادة 2

 "اخلامسة" من النظام األساسي للشركة على النحو التايل: 
 النص قبل التعديل: 

يني ( عشرة مال10,000,000/-" حدد رأس مال الشركة مببلغ )
( مائة مليون سهم قيمة  100,000,000دينار كوييت موزع على )

 ( مائة فلــس ومجيع األسهم نقدية. 100كل سهم )
 النص كعد التعديل: 

( مخسة عشر 15,000,000/-" حدد رأس مال الشركة مببلغ )
( مائة ومخسني 150,000,000مليون دينار كوييت موزع على)

 ئة فلس ومجيع األسهم نقدية ( ما100مليون سهم قيمة كل سهم )
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وكل  تعديل يف نظام الشركة ال يكون انفذا إال كعد موافقة وزارة 
 التجارة والصناعة

 انئب رئيس جملس االدارة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عامة (املتحدة لل دمات اجلوية ش.م.ك ) شركة املشاريع
 دعوة حلضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية

لل ـدمات اجلويـة ش.م.ك ) عامـة  يتشرف جملـس إدارة شـركة املشـاريع املتحـدة
( كــدعوة املســـامهني الكـــرام حلضــور اجتمـــاع اجلمعيـــة العموميــة العاديـــة للشـــركة 

صــباحاً  11:00الســاعة  27/04/2016املقــرر عقــدها يــوم األركعــاء املوافــق 
( لبحـث  3( الـدور )  8وذلك يف مبىن وزارة التجـارة والصـناعة قاعـة سـاحة ) 

 ـدول األعمـال .املواضيـع الـمدرجة يف ج
جدول أعمال اجلمعية العمومية العادية لشركة املشاريع املتحدة 

ع( عن السنة املالية املنتهية يف  ك. .م. لل دمات اجلوية )ش
31/12/2015 . 

مساع تقرير جملس اإلدارة للسنة املالية املنتهية يف  -1
 واملصادقة عليه . 31/12/2015
عن السنة املالية املنتهية يف مساع تقرير مراقيب احلساابت  -2

 .واملصادقة عليه  31/12/2015
مساع تقرير امل الفات اليت رصدهتا اجلهات الرقاكية أو وقعت  -3

 كشأهنا جزاءات على الشركة إن وجدت.
مناقشة واعتماد امليزانية العمومية وحساب األرابح واخلسائر  -4

 . 31/12/2015للسنة املالية املنتهية يف 
فلسًا لكل سهم  86وافقة على اقرتاح جملس اإلدارة كتوزيع امل -5

سجالت الشركة  (، وذلك على املسامهني املقيدين يف86كنسبة )%
 كتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية .

للسنة املالية املنتهية  املوافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة -6
 والسنة املالية القادمة واملنتهية يف 31/12/2015يف 
31/12/2016 . 
عن السنة املالية  املوافقة على مكافأة أعضاء جملس اإلدارة -7

 د.ك. 25,000/-كقيمة  31/12/2015املنتهية يف 
املوافقة جمللس اإلدارة على اصدار سندات ابلدينار الكوييت أو  -8

األقصى املصرح كه  أبي عملة أخرى يراها مناسبة ومبا ال يتجاوز احلد
يعادله ابلعمالت األجنبية ، مع تفويض جملس اإلدارة  قانواًن او ما

وقيمتها األمسية والعائد عليها  كتحديد نوع تلك السندات ومدهتا
وموعد الوفاء هبا وسائر شروطها واحكامها ، وذلك كعد أخذ موافقة 

 امل تصة. اجلهات الرقاكية
يفوض جملس اإلدارة كشراء أو كيع أسهم الشركة مبا ال يتجاوز  -9

( لسنة 7) % من عدد اسهمها ، وذلك وفقًا ملواد القانون رقم10
 .والئحته التنفيذية وتعديالهتما 2010

اخالء طرف أعضاء جملس اإلدارة، واكراء ذمتهم فيما يتعلق  -10
كتصرفاهتم يف ادارة الشركة عن السنة املالية املنتهية يف 

31/12/2015 . 

مراقيب احلساابت للسنة املالية املوافقة على تعيني وإعادة تعيني  -11
املعتمدة  من ضمن القائمة 31/12/2016القادمة واملنتهية يف 

، وختويل جملس اإلدارة  مبراقيب احلساابت لدى هيئة أسواق املال
 .كتحديد أتعاهبم

ونرجو من السادة املسامهني الكرام مراجعة مقر الشركة الكويتية 
 حلضور  .كرج امحد الستالم دعوات ا –للمقاصة 

 لالستفسار يرجى االتصال ابألرقام التالية .
24718836 – 24349427 – 8333381 

 جملس اإلدارة
 

 وزارة الداخلية
 إعـــــــــالن
( توريد 2016-59/2015تعلن وزارة الداخلية عن املمارسة رقم )

مطبوعات متنوعة لإلدارة العامة لإلمداد والتموين )إدارة امل ازن( 
 خلية.كوزارة الدا

فعلى السادة الشركات / املؤسسات املت صصة يف هذا اجملال مراجعة 
 –اإلدارة العامة للشئون املالية )إدارة املناقصات( ابلعارضية 

ك .( د75/-للحصول على واثئق هذه املمارسة مقاكل رسم قدره )
كويتيا ال غري )عن طريق الكي نت( )ال   افقط مخسة وسبعون دينار 

معهم صورة من إعالن املمارسة ابجلريدة الرمسية  يرد( ، مصطحبني
 )الكويت اليوم( ،  واملستندات التالية :

 (.2016إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام ) -
 أو

 صورة عن السجل التجاري .-1
 .2016صورة عن شهادة غرفة جتارة وصناعة الكويت لعام -2
ات املركزية لعام صورة عن إيصال التسجيل لدى جلنة املناقص-3

2016. 
 وذلك للتسجيل ابلوزارة ومن   شراء واثئق املمارسة.

علمًا أبن موعد اإلغالق )تسليم العطاءات( هو يوم الثالاثء املوافق 
ـاعة )الثامنة( صباحًا وحىت 8اعتبارا من السـ - 17/5/2016
ـاعة )الواحدة( ظهرًا ، ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو كعد 1السـ

اجملتمعية مببىن ملوعد املذكور ، على أن تقدم العطاءات إبدارة اخلدمات ا
 الدور األول(. –( 2مبىن رقم ) –وزارة الداخلية )صبحان 

      وكيل وزارة الداخلية املساعد
        للشــئون املالية واإلداريـــــة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــــــــالن
ريد ( تو 2016-71/2015تعلن وزارة الداخلية عن املمارسة رقم )

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 

( د.ك 75/-قدره ) للحصول على واثئق هذه املمارسة مقاكل رسم
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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 :
 (.2016إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام ) -

 أو
 صورة عن السجل التجاري.-1
 2016رة عن شهادة غرفة جتارة وصناعة الكويت لعام صو -2
صورة عن إيصال التسجيل لدى جلنة املناقصات املركزية لعام -3

2016. 
 وذلك للتسجيل ابلوزارة ومن   شراء واثئق املمارسة.

علمًا أبن موعد اإلغالق )تسليم العطاءات( هو يوم األركعاء املوافق 
)الثامنة( صباحًا وحىت  ـاعة8اعتبارا من السـ - 18/5/2016
ـاعة )الواحدة( ظهرًا ، ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو كعد 1السـ

املوعد املذكور،على أن تقدم العطاءات إبدارة اخلدمات اجملتمعية مببىن 
 الدور األول(. –( 2مبىن رقم ) –وزارة الداخلية )صبحان 

 وكيل وزارة الداخلية املساعد
 اريـــــةللشــئون املالية واإلد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــــــــالن

( 2016-76/2015تعلن وزارة الداخلية عن املمارسة رقم )
حتديث خمترب الكيمياء التحليلية إبدارة امل تربات اجلنائية ابإلدارة 

 العامة لألدلة اجلنائية كوزارة الداخلية.
فعلى السادة الشركات / املؤسسات املت صصة يف هذا اجملال مراجعة 

 –ئون املالية )إدارة املناقصات( ابلعارضية اإلدارة العامة للش
( د.ك 75/-للحصول على واثئق هذه املمارسة مقاكل رسم قدره )

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 :
 (.2016إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام ) -

 أو
 صورة عن السجل التجاري .-1
 2016صورة عن شهادة غرفة جتارة وصناعة الكويت لعام -2
 .2016صورة عن إيصال التسجيل لدى جلنة املناقصات املركزية لعام -3

 وذلك للتسجيل ابلوزارة ومن   شراء واثئق املمارسة.
اإلغالق )تسليم العطاءات( هو يوم اخلميس املوافق  علمًا أبن موعد

ـاعة )الثامنة( صباحًا وحىت 8اعتبارا من السـ - 19/5/2016
ـاعة )الواحدة( ظهرًا ، ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو كعد 1السـ

اجملتمعية مببىن املوعد املذكور ، على أن تقدم العطاءات إبدارة اخلدمات 
 الدور األول(. –( 2مبىن رقم ) – وزارة الداخلية )صبحان

 وكيل وزارة الداخلية املساعد
 للشــئون املالية واإلداريـــــة

 
 

 إعـــالن
( لتوريد حواجز حديد 2016-77/2015عن املمارسة رقم )

 لإلدارة العامة لإلمداد والتموين )إدارة امل ازن( كوزارة الداخلية.
يف هذا اجملال مراجعة  فعلى السادة الشركات / املؤسسات املت صصة

 –اإلدارة العامة للشئون املالية )إدارة املناقصات( ابلعارضية 
( د.ك 75/-للحصول على واثئق هذه املمارسة مقاكل رسم قدره )

كويتيا ال غري )عن طريق الكي نت( )ال   افقط مخسة وسبعون دينار 
 يرد( ، مصطحبني معهم صورة من إعالن املمارسة ابجلريدة الرمسية

 )الكويت اليوم( ،  واملستندات التالية :
 (.2016إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام ) -

 أو
 صورة عن السجل التجاري .-1
 .2016صورة عن شهادة غرفة جتارة وصناعة الكويت لعام -2
صورة عن إيصال التسجيل لدى جلنة املناقصات املركزية لعام -3

2016. 
 ومن   شراء واثئق املمارسة.وذلك للتسجيل ابلوزارة 

علمًا أبن موعد اإلغالق )تسليم العطاءات( هو يوم األحد املوافق 
ـاعة )الثامنة( صباحًا وحىت 8اعتبارا من السـ - 15/5/2016
ـاعة )الواحدة( ظهرًا ، ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو كعد 1السـ

مات اجملتمعية املوعد املذكور ، على أن تقدم العطاءات إبدارة اخلد
 الدور األول(. –( 2مبىن رقم ) –مببىن وزارة الداخلية )صبحان 

 وكيل وزارة الداخلية املساعد
 للشــئون املالية واإلداريـــــة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

صيانة  (2016- 83/2015ق املمارسه رقم )متديد موعد إغالعن 
 النظام األمين إلدارات خمتلفه ابلوزارة

 كوزارة الداخلية -ة لإلدارة العامة لألنظمة األمني
يرجـى العلم أبنه مت متديد موعد اإلغــالق ) تسليم العطاءات ( كشأن 

 18/4/2016املمارسة املذكورة أعاله اىل  يوم ) االثنني ( املوافق
 –إبدارة اخلدمات اجملتمعية مببىن وزارة الداخلية اجلديد ) صبحان 

اعة )الثامنة( صباحاً ـ8الدور األول ( اعتبارا من السـ –( 2مبىن رقم )
ـاعة )الواحدة( ظهرًا ، ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل 1وحىت السـ

 أو كعد املوعد املذكور.
 وكيل وزارة الداخلية املساعد   

   للشئــون املاليــة واإلداريــة             
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 إعالن
( صيانة صافرات اإلنذار 2016-95/2015عن املمارسة رقم )

 العامة للدفاع املدين كوزارة الداخلية. املبكر لإلدارة
السادة الشركات / املؤسسات املت صصة يف هذا اجملال مراجعة فعلى 

 –اإلدارة العامة للشئون املالية )إدارة املناقصات( ابلعارضية 
( 1,000/-للحصول على واثئق هذه املمارسة مقاكل رسم قدره )

لكي نت( )ال يرد( ، ك فقط ألف دينار كوييت ال غري )عن طريق ا.د
مصطحبني معهم صورة من إعالن املمارسة ابجلريدة الرمسية )الكويت 

 اليوم( ،  واملستندات التالية :
 (.2016إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام ) -

 أو
 صورة عن السجل التجاري .1
 .2016صورة عن شهادة غرفة جتارة وصناعة الكويت لعام .2
التسجيل لدى جلنة املناقصات املركزية لعام  صورة عن إيصال.3

2016. 
 وذلك للتسجيل ابلوزارة ومن   شراء واثئق املمارسة.

أبن موعد اإلغالق )تسليم العطاءات( هو يوم اخلميس املوافق  علماً 
ـاعة )الثامنة( صباحًا وحىت 8اعتبارا من السـ - 19/5/2016
طاءات تقدم قبل أو كعد ـاعة )الواحدة( ظهرًا ، ولن تقبل أي ع1السـ

املوعد املذكور ، على أن تقدم العطاءات إبدارة اخلدمات اجملتمعية 
 الدور األول(. –( 2مبىن رقم ) –مببىن وزارة الداخلية )صبحان 

 وكيل وزارة الداخلية املساعد
 للشــئون املالية واإلداريـــــة

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــــــالن
( 2016-52/2015تعلــــــن وزارة الداخليــــــة عــــــن املمارســــــة رقــــــم )

توريـــــد مســـــتلزمات ملســـــرح اجلرميـــــة لـــــإلدارة العامـــــة لألدلـــــة اجلنائيـــــة 
 كوزارة الداخلية.

فعلى السادة الشركات / املؤسسات املت صصة يف هذا اجملال مراجعة 
 –اإلدارة العامة للشئون املالية )إدارة املناقصات( ابلعارضية 

( د.ك 75/-للحصول على واثئق هذه املمارسة مقاكل رسم قدره )
فقط مخسة وسبعون دينارًا كويتيًا ال غري )عن طريق الكي نت( )ال 
ترد( ، مصطحبني معهم صورة من إعالن املمارسة ابجلريدة الرمسية 

 -)الكويت اليوم( ،  واملستندات التالية :
 (.2016إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام ) -

 أو
 .صورة عن السجل التجاري .1
 .2016ن شهادة غرفة جتارة وصناعة الكويت لعام .صورة ع2
.صورة عن إيصال التسجيل لدى جلنة املناقصات املركزية لعام 3

2016. 
 وذلك للتسجيل ابلوزارة ومن   شراء واثئق املمارسة. -

علمـــــاً أبن موعـــــد اإلغـــــالق )تســـــليم العطـــــاءات( هـــــو يـــــوم اخلمـــــيس 
لثامنـــــــــة( ــــــــــاعة )ا8اعتبـــــــــارا مـــــــــن الســــــــــ - 19/5/2016املوافـــــــــق 

ـــــــل أي 1صـــــــباحاً وحـــــــىت الســــــــ ـــــــن تقب ـــــــاعة )الواحـــــــدة( ظهـــــــراً ، ول ـ
ــــــى أن تقــــــدم  ــــــل أو كعــــــد املوعــــــد املــــــذكور ، عل عطــــــاءات تقــــــدم قب
العطـــــــــــاءات إبدارة اخلـــــــــــدمات اجملتمعيـــــــــــة مببـــــــــــىن وزارة الداخليـــــــــــة 

 الدور األول(. –( 2مبىن رقم ) –)صبحان 
 وكيل وزارة الداخلية املساعد

 ريـــــةللشــئون املالية واإلدا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن
- 102/2015تعلـــــن وزارة الداخليـــــة عـــــن طـــــرح املمارســـــة رقــــــم )

ــــــــزوم 2016 ( توريــــــــد وضــــــــمان مســــــــتلزمات عســــــــكريه  متنوعــــــــه ل
االدارة العامـــــــة لقـــــــوات األمـــــــن اخلاصـــــــة لـــــــإلدارة العامـــــــة لإلمـــــــداد 

 والتموين )إدارة التجهيزات األمنية(  "كوزارة الداخلية"
ت صصــــة يف هــــذا اجملــــال فعلــــى الســــادة الشــــركات / املؤسســــات امل 

ــــــــــة ) إدارة املناقصــــــــــات (  مراجعــــــــــة اإلدارة العامــــــــــة للشــــــــــئون املالي
ـــــل رســـــم  –ابلعارضـــــية  ـــــق هـــــذه املمارســـــة مقاك للحصــــــول علـــــى واثئ

ــــدره ) ـــــياً ال غيـــــر 75/-ق ـــــاراً كويتــ ( د.ك فقــــط مخســــه وســــبعون دينــ
ــــــــن إعـــــــــالن  ـــــــــورة م ـــــــــن صــ ــــــــرد(  ، مصطحبيـــ ــــــــت " )ال ت "  كــــــــي ن

ــــت اليــــوم ( ومعهــــم املســــتندات املمارســــة اب ـــــمية )الكوي ــــدة الرســـ جلري
 -التالية :

 ( .2016إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام ) -
 أو

 صورة عن السجل التجاري ..1
 .2016صورة عن شهادة غرفة جتارة وصناعة الكويت لعام .2
صورة عن إيصال التسجيل لدى جلنة املناقصات املركزية لعام .3

2016. 
 وذلك للتسجيل ابلوزارة ومن   شراء واثئق املمارسة .

علمًا أبن آخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم االركعاء املوافق 
إبدارة اخلدمات اجملتمعية مببىن وزارة الداخلية  - 15/6/2016

الدور االول ( اعتبارا من  –( 2مبىن رقم ) –اجلديد ) صبحان 
ـاعة )الواحدة( ظهرًا ، ولن 1 الســاعة )الثامنة( صباحًا وحىت8السـ

 تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو كعد املوعد املذكور.
 وكيل وزارة الداخلية املساعد                                              

 للشئــون املاليــة واإلداريــة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــــــالن
- 105/2015تعلن وزارة الداخلية عن طرح املمارسة رقـم )

( آلية فان الت لص من املتفجرات  1توريد وضمان عدد )( 2016
كاملة التجهيزات لزوم اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة )إدارة 
املتفجرات(  لإلدارة العامة لإلمداد والتموين )إدارة التجهيزات 

 األمنية( كوزارة الداخلية



 م4/2016/ 17 -هـ  1437 رجب   10 األحد                 78                  تونوالس  الثانيةالسنة  1284الكويت اليوم العدد     

فعلى السادة الشركات / املؤسسات املت صصة يف هذا اجملال  
 –عة اإلدارة العامة للشئون املالية ) إدارة املناقصات ( ابلعارضية مراج

( د.ك 75/-للحصـول على واثئق هذه املمارسة مقاكل رسم قدره )
 كويتـــياً ال غيـر "  كي نت "   اً فقط مخسه وسبعون دينـــار 

)ال ترد(  ، مصطحبيــــن صـــورة من إعـالن املمارسة ابجلريدة الرســــمية 
 -ويت اليوم ( ومعهم املستندات التالية :)الك
 ( .2016إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام ) -

 أو
 .صورة عن السجل التجاري .1
 .2016.صورة عن شهادة غرفة جتارة وصناعة الكويت لعام 2
.صورة عن إيصال التسجيل لدى جلنة املناقصات املركزية لعام 3

2016. 
 ومن   شراء واثئق املمارسة .وذلك للتسجيل ابلوزارة 

علمًا أبن آخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم االركعاء املوافق 
إبدارة اخلدمات اجملتمعية مببىن وزارة الداخلية  - 15/6/2016

الدور االول ( اعتبارا من  –( 2مبىن رقم ) –اجلديد ) صبحان 
هرًا ، ولن ـاعة )الواحدة( ظ1ـاعة )الثامنة( صباحًا وحىت السـ8السـ

 تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو كعد املوعد املذكور.
وكيل وزارة الداخلية املساعد                                                                       

 للشئــون املاليــة واإلداريــة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلن اإلدارة العامة للجنسية وواثئق السفر أن األش اص املدرجه  

, ات جنسياهتم الكويتية اخلاصه هبمؤهم أدانه يدعون فقدان شهادأمسا
فريجى ممن يعثر على أي منها أن يسلمها إىل اإلدارة خالل أسبوعني 
من اتريخ نشر هذا اإلعالن ابجلريده الرمسية , وإال فستمنح هلؤالء 

 حسب اإلجراءات املتبعة  األش اص شهادت جنسيةكويتية
 اجلنسيةرقم  ماالســـــــــــــــ   م
 105418026 سامل فضي حممد رجا العازمي 1

 104972372 موضى عواض كليهيد سفر العازمي 2
 104277908 فطومه عبدهللا عيسى يوسف البالول 3
 126526665 شهد عادل ابال على حسني الدوسرى 4
 104861252 حسني فهيد انصر رثوان العجمي 5
 102133701 شريفه عباس هبزاد عباس 6
 118708366 امل مرزوق ذعار شعيب سيف اجلفريه املطريي 7
 106898032 هال حممد على سلطان ماجد كورسلى 8
 102895776 وليد خالد حممد جاسم حممد ريس  9
 105217951 مشعل اكراهيم جنم عبدهللا  10
 122746394 محود عبدهللا محود صنيدح الشبعان 11
 120804871  سيد مهدى سيد علىحممد عبدالعزيز سيد حسني 12
 106429428 ساره يوسف على امحد معيوف البشاره 13
 102343998 كرجس سامل سلطان غازى الشمرى 14
 105295392 جراح اجباد حامد مسار العبدىل 15
 103024059 حممد هادى هايف عبدهللا احلويله 16
 106815622 صفا امحد حممد مطلق عبدالرمحن العصيمى 17
 106672634 يوسف فهد صاحل على الشايع 18
 101799559 فتحى حممد حسني 19
 120901326 عبداحملسن على عصرى عياد على العنزي 20
 104581337 كشار عبدالعزيز فهد عبدالعزيز الفليج 21

 107182517 ظفر فهيد راشد صواين طامى اهلاجرى 22
 107063455 انصر مكى حممد حسني عبدهللا القالف 23
 104873853 نوال جاسم امحد على الرومى 24
 107307123 اميان زعل هزاع جزاع الوزرى الشمري 25
 106498209 مثىن على عركود شنوف الراشد البذاىل 26
 124376691 منريه عوده سامل خلف العورين 27
 106927019 حممد مبارك عبيد راشد زهيميل املطريى 28
 107572799 رجعان مفرح اهلرشاالوفاء رجعان مفرح  29
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلن اإلدارة العامة للجنسية وواثئق السفر أن األش اص املدرجه 

ات سفرهم الكويتية اخلاصه هبم , أمساؤهم أدانه يدعون فقدان جواز 
فريجى ممن يعثر على أي منها أن يسلمها إىل اإلدارة خالل أسبوعني 
من اتريخ نشر هذا اإلعالن ابجلريده الرمسية , وإال فستمنح هلؤالء 

 حسب اإلجراءات املتبعة  األش اص جوازات سفر كويتية
 الرقم املسلسل رقم اجلواز االســـــــــــــــم م

 3249611 101872724 فلوه دغيم جمعد جرمان الرشيدي 1

 4035472 248156403 عبدالرمحن كدر حمسن عشوى العنزي 2

 3103407 104976238 فاطمه سعود عبدهللا طينان اهلاجري 3

 4208471 133425244 عبداهلادي  حممد هادى عيد هادى احلريب 4 

 2225870 173752991 فالح فهد حممد سعد املطريي 5

 3399488 142046107 يوسف هاال امحد حسني القالف 6

 3477343 101736089 طارق سعود مبارك عاكر سنان 7

 2133117 101471877 على سعود على السعدى 8

 3527926 100618245 عبدالكرمي قاسم على املشرى 9

 2521860 102035379 ليلى حممد حسن حممد حسني مجاىل 10

 2521859 101981974  على اتش حيدر حسني عبدهللا 11

 3725733 102612644 امحد على خلف حممد العنزي 12

 4043855 101627164 اهلام عبدالرسول عبدالرضا حممد هبباين 13

 3498693 121629653 عمر طارق عبدهللا غامن الذايب 14

 2302600 101364321 هند مبارك منصور انصر اجمليبل  15

 4157171 137437341 كى غنام مزيد املطرييتركى حممد تر  16

 2241096 123394150 ليلى عواد صحن عساف 17

 4208471 133425244 عبداهلادي حممد هادى عيد هادي احلريب 18

 2096106 104469845 خالد مشالن عيسى اجلناع 19

 147723 203251403 (17هنيه امحد قمرب جرب حممد العنزي)ماده 20

 3579911 106614248  منصور على حسني مجالزهراء حسني 21

 956507 102625976 انصر على انصر عبدهللا العنزي 22

 4285021 153267029 عبداحملسن خالد امحد سليمان السعد املنيفي 23

 4006586 106313238 راشد سامل راشد طينان العمريى 24

 3672811 137481298 اكراهيم امحد اكراهيم امحد الدويسان 25

 4146833 103023667 عائشه كدر سعود ظاهر الظفريي 26

 4242738 103329571 امينه حسن على البغلى 27

 4036823 100329030 شي ه جاسم عثمان اخلضريي 28

 3530730 156863176 نوره سعد غامن سعد الغامن 29

 3530798 174068782 لولوه سعد غامن سعد الغامن  30

 35306310 192515797  سعد الغامن مرمي سعد غامن 31

 3133754 102517541 نشميه اجبري فهد مطلق الفضلى 32

 4033862 103121343 خرييه معجون محيدى ظاهر اابذراع الضفريي 33

 3610251 106931935 عبدالعزيز هاال عبدالعزيز عباس حسني القطان 34

 3523583 106998799 حممد عدانن عبدالكرمي عبدالرمحن العيدان  35

 3580779 124376691 منريه عوده سامل خلف العورين 36

 4203799 129405246 افراح كدر غازى شليويح انصر احلرىب 37

 102844 193314136 (17حممد طه فيصل عبود خلف اهلندال )ماده 38

 2448702 105956184 حممد فرج متعب املهنا 39
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 3933023 133586239 صاحل داود يوسف عساف الشمري 40

 3205216 100555150 مساح يوعد محود احلريب 41

 3205379 121499210 فواز رفاعي سيد رفاعي سيد كندر الرفاعي 42

 2623829 107307123 اميان زعل هزاع جزاع الوزرى الشمرى 43

 3961075 106965433 عبدهللا مبارك قويعان انمي مبارك اهلاجري 44

 3015914 101965252 السعيدي سركه ركدى مانع 45

 3874215 247985437 عبدالرمحن حممد عبداحلميد سويد سامل النصار 46

 3366333 101466202 عبدهللا جمبل اسناىف خلف اجلدعي 47

 3353175 173456869 عبدالعزيز اكراهيم مدلول عايد الشمرى 48

 2691414 102725987 صالح حممد خالد سليمان الدوسى 49

 4225797 105705895 عبري مساعد خالد سليمان الدوسرى 50

 3866642 153775452 مساعد صالح حممد خالد الدوسرى 51

 مدير عام اإلدارة العامة للجنسية وواثئق السفر 
 
 

 وزارة الدفاع
 إعــــالن
 ( 1072915) عن طرح املمارسة رقـم

 (خاص كوزارة الدفاع) إعادة طرح
ق املمارسة من هندسة املنشآت العسكرية وميكن احلصول على واثئ

 ميدان حويل( -)مراقبة املناقصات 
 الطـــــرح

 
 اإلقفــــــــــال

 
 الكفــالة األوليــــة السعـــــــر

 د.ك75 17/5/2016   17/4/2016
 

د.ك  2000
 90صاحلة ملدة 

 ايوم
 الزيــارة 
 املـوقعية

 
 االجتمــاع
 التمهيدي

 
 تعليمـات

 
 

وذلـك  2016/ 4/ 19لتاسعة صباح يوم الثالاثء املوافق الساعة ا
 ميدان حويل . –يف مقر هندسة املنشآت العسكرية 

 
وذلـك  2016/ 4/  20الساعة العاشرة صباح يوم االركعاء املوافق 

 ميدان حويل . –يف مقر هندسة املنشآت العسكرية 
 
ني جيب اخطار الوزارة أبمساء ووظائف وصور جوازات املرشح -1

حلضور الزايرة املوقعية قبل سبعة أايم من اترخيه . ولن تقبل عن 
 طريق الفاكس.

جيب إكراز إيصال شراء املمارسة عند حضور الزايرة املوقعية  -2
 واالجتماع التمهيدي.

 كتاب تفويض كشراء واثئق املمارسة.  -3
ضمن  جيب تقدمي شهادة نسبة العمالة الوطنية سارية الصالحية -4

 ء.العطا
 آخر موعد لشراء واثئق املمارسة يوم األحد املوافق  -5
8/5/2016. 
آخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا مبقر  -6

 جلنة املناقصات املركزية.
هذه املمارسة حمدودة على الشركات املصنفة لدى اللجنة ابلفئة  -7

واردة كواثئق واملستوفاة جلميع الشروط ال أعمال إنشائية–الراكعة 
 املمارسة. 

 
 

 
 
 

 إعــــالن
 (1042816) عن طرح املمارسة رقـم

وميكن احلصول على واثئق املمارسة من هندسة املنشآت 
 ميدان حويل( -العسكرية)مراقبة املناقصات 

 الطـــــرح
 

 اإلقفــــــــــال
 

 الكفــالة األوليــــة السعـــــــر

 د.ك75 17/5/2016   17/4/2016
 

د.ك صاحلة 2000
 يوما 90ملدة 

 الزيــارة 
 املـوقعية

 
 االجتمــاع
 التمهيدي

 
 تعليمـات

 
 

وذلـك  2016/ 4/  24الساعة التاسعة صباح يوم االحد املوافق 
 ميدان حويل . –يف مقر هندسة املنشآت العسكرية 

وذلـك  2016/ 4/  25الساعة العاشرة صباح يوم االثنني املوافق 
 ميدان حويل . –املنشآت العسكرية يف مقر هندسة 

 
جيب اخطار الوزارة أبمساء ووظائف وصور جوازات املرشحني  -1

حلضور الزايرة املوقعية قبل سبعة أايم من اترخيه . ولن تقبل عن 
 طريق الفاكس.

جيب إكراز إيصال شراء املمارسة عند حضور الزايرة املوقعية  -2
 واالجتماع التمهيدي.

 كشراء واثئق املمارسة.كتاب تفويض   -3
ضمن  جيب تقدمي شهادة نسبة العمالة الوطنية سارية الصالحية -4

 العطاء.
 آخر موعد لشراء واثئق املمارسة يوم األحد املوافق  -5
8/5/2016. 
آخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا مبقر  -6

 جلنة املناقصات املركزية.
لى الشركات املصنفة لدى اللجنة ابلفئة هذه املمارسة حمدودة ع -7

واملستوفاة جلميع الشروط الواردة كواثئق  أعمال إنشائية–الراكعة 
 املمارسة. 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــــالن
 (1082916) عن طرح املمارسة رقـم

وميكن احلصول على واثئق املمارسة من هندسة املنشآت العسكرية 
 ميدان حويل( -)مراقبة املناقصات 

 الطـــــرح
 

 ـــــــــالاإلقفـ
 

 الكفــالة األوليــــة السعـــــــر

 د.ك 75 17/5/2016 17/4/2016
 

د.ك صاحلة 2000
 يوما 90ملدة 

 الزيــارة 
 املـوقعية

 
 االجتمــاع
 التمهيدي

 
 تعليمـات

 
 

وذلـك يف  26/4/2016الساعة التاسعة صباح يوم الثالاثء املوافق 
 يل .ميدان حو  –مقر هندسة املنشآت العسكرية 

 
وذلـك  27/4/2016الساعة العاشرة صباح  يوم األركعاء املوافق 

 ميدان حويل . –يف مقر هندسة املنشآت العسكرية 
 
جيب اخطار الوزارة أبمساء ووظائف وصور جوازات املرشحني  -1

حلضور الزايرة املوقعية قبل سبعة أايم من اترخيه . ولن تقبل عن طريق 
 الفاكس.

ال شراء املمارسة عند حضور الزايرة املوقعية جيب إكراز إيص -2
 واالجتماع التمهيدي 

 كتاب تفويض كشراء واثئق املمارسة.-3
ضمن  جيب تقدمي شهادة نسبة العمالة الوطنية سارية الصالحية -4

 العطاء.
 



 م4/2016/ 17 -هـ  1437 رجب   10 األحد                 80                  تونوالس  الثانيةالسنة  1284الكويت اليوم العدد     
 آخر موعد لشراء واثئق املمارسة يوم األحد املوافق -5
8/5/2016. 
الساعة الواحدة ظهرا مبقر جلنة  آخر موعد لتقدمي العطاءات هو-6

 املناقصات املركزية.
هذه املمارسة حمدودة على الشركات املصنفة لدى اللجنة ابلفئة -7

أعمال إنشائية واملستوفاة جلميع الشروط الواردة كواثئق  -الراكعة 
 املمارسة.

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 (1112816) عن طرح املمارسة رقـم

ئق املمارسة من هندسة وميكن احلصول على واث خاص كوزارة الدفاع
 ميدان حويل( -)مراقبة املناقصات  املنشآت العسكرية

 الطـــــرح
 

 اإلقفــــــــــال
 

 الكفــالة األوليــــة السعـــــــر

 د.ك75 17/05/2016   17/04/2016
 

د.ك صاحلة 2000
 يوماً  90ملدة 

 الزيــارة 
 املوقعية

 االجتمــاع
 التمهيـدي
 التعليمـات

 
 

وذلـك  26/04/2016ة التاسعة صباحا يوم الثالاثء املوافق الساع
 ميدان حويل . –يف مقر هندسة املنشآت العسكرية 

وذلـك  27/04/2016 الساعة العاشرة صباحا يوم االركعاء املوافق 
 ميدان حويل . –يف مقر هندسة املنشآت العسكرية 

حني جيب اخطار الوزارة أبمساء ووظائف وصور جوازات املرش -1
حلضور الزايرة املوقعية قبل سبعة أايم من اترخيه . ولن تقبل عن طريق 

 الفاكس.
جيب إكراز إيصال شراء املمارسة عند حضور الزايرة املوقعية  -2

 واالجتماع التمهيدي.
 كتاب تفويض كشراء واثئق املمارسة.  -3
 اء.ضمن العط جيب تقدمي شهادة نسبة العمالة الوطنية سارية الصالحية -4
 آخر موعد لشراء واثئق املمارسة يوم األحد املوافق  -5

08/05/2016. 
آخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا مبقر جلنة  -6

 املناقصات املركزية.
هذه املمارسة حمدودة على الشركات املصنفة لدى اللجنة ابلفئة  -7

الواردة كواثئق  أعمال إنشائية واملستوفاة جلميع الشروط -الراكعة
 املمارسة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــــــــــالن 

متديد فرتة طلب صيانة أجهزة حاسب آيل لزوم  عـــــن 
املمارسة رقـم: على أساس  وزارة الدفاع

241810267150 
عـاله ليصـبح أتعلن وزارة الدفاع عن متديد فرتة طرح املمارسة  املـذكورة 

ثنــــني كــــدالً مــــن يــــوم األ 08/05/2016اتريــــخ االغــــالق يــــوم األحــــد 
، وعلــــــى الشــــــركات املت صصــــــة واملســــــجلة للعــــــام  04/04/2016

، وذلــك طبقــا للشــروط واملواصــفات الــواردة يف واثئــق املمارســة 2016
مراقبـة احلاسـب  –والـيت ميكـن احلصـول عليهـا مـن إدارة التجهيـز احمللـي 

ــوم اآليل واالتصاالت وذلك خالل سـاعات الـدوام  ــ الرمسـي اعتبـارا مـن ي
ــدره ) 18/04/2016وافـــق االثنـــني امل ــ ــم وقـ ــ ــل رسـ  /-وذلـــك مقاكــ

ال غــري ال تـــرد ، وأن آخــر موعــد مخســة وســبعون دينــاراً د.ك( فقــط 75
لتقدمي العطاءات هو السـاعة الواحـدة مـن كعـد ظهـر يـوم األحـد املوافـق 

ــد واملناقصـــــات  علـــــى 08/05/2016 ــــــ ــز تســـــليم الربيـ أن تقـــــدم مبركــــ
 .بل موعد اإلغالق( ق12ابلقرب من البواكة رقم )

( يوما اعتبارا من اتريـخ فـض مظـاريف 90هذا وتسرى العطاءات ملدة )
%( وينبغــي أن 2العطــاءات كمــا وتبلــغ الكفالــة األوليــة هلــذه املمارســة )

 تكون صاحلة طيلة مدة سراين العطــاء .
 املشاركة ابملمارسة : يفترغب  اليتويشرتط ابلشركات 

ـــدفاع / / أن تكـــون مقصـــورة علـــى الشـــرك1 ـــدى وزارة ال ات املســـجلة ل
 2016/2017للعام  إدارة التجهيز احمللي

 نت . كي/ سداد الرسوم املقررة لشراء واثئق املمارسة  2
ــــق املمارســــة3 + صــــورة مــــن   / كتــــاب تفــــويض مــــن الشــــركة كشــــراء واثئ

 كارت التسجيل .
/  24812871/  24820156لالستفســــــــــــــــــــــــــــار تلفــــــــــــــــــــــــــــون : 

 24845482:  ف ( 150  –داخلي  ) 24816219
 

 وزارة الصحة
 إعالن

تعلن وزارة الصحة )إدارة اهلندسة الطبية( عن إعادة طرح املمارسة 
 التالية :

اتريخ  الرسوم الوصـــــــــــف رقم املمارسة م
 اإلقفــــال

1 
 هـ. ط.
1101 

2017-2016 

(5TE101) 
 SURGICAL توريد جهاز 

ABLATION 
SYSTEMو ملحقاته 
  -الصدري حلاجة جملس أقسام

 مستشفى األمراض الصدرية

شهر من  20
 اتريخ اإلعالن

الطبية)رقم  توضع العطاءات يف صندوق العطاءات إبدارة اهلندسة
يوماً( من  90(، على أن تكون العطاءات سارية املفعول ملدة )2

%( من  2اتريخ اإلقفال،  كما تبلغ الكفالة األولية هلذه املمارسة )
لعطاء املقدم وينبغي أن تكون صاحلة طوال مدة القيمة اإلمجالية ل

 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.

 ء واثئق املمارسة نقدا.سداد الرسوم املقررة لشرا
 كتاب تفويض من الشركة كشراء واثئق املمارسة.

 أن تقدم الشركات املشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية.
يوماً  21ميكن احلصول على واثئق املمارسة من اتريخ النشر وملدة 

 فقط.
 
 

 



 م4/2016/ 17 -هـ  1437 رجب   10 األحد                 81                  تونوالس  الثانيةالسنة  1284الكويت اليوم العدد     

 إعالن
 ة :تعلن وزارة الصحة )إدارة اهلندسة الطبية( عن طرح املمارسات التالي

 الوصـــــــــــف رقم املمارسة م
الرسو 
 م

اتريخ 
اإلقفــــا
 ل

1 
 هـ.ط.

60/2016/2017 

(6TN060) 
 توريد أجهزة 

EMERGENCY 

CARTSو ملحقاهتا 
 حلاجة جملس أقسام الصدري
 مستشفى األمراض الصدرية

20 

شهر 
من 
اتريخ 
 اإلعالن

2 
 هـ.ط.

91/2016/2017 

6TN091 
 PATIENTتوريد أجهزة 

MONITORS و ملحقاهتا 

حلاجة جملس أقسام الباطنية 
 والتنفسية

 )مستشفى الصباح(

40 

شهر 
من 
اتريخ 
 اإلعالن

3 

/162/2016هـ.ط
2017. 
 

6TN162 
 HOT   توريد أجهزة

PLATE&OVEN 
UNDER VACUUM  

 وملحقاهتا

حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة االدوية 
 الطبية والنباتية

20 

شهر 
من 
اتريخ 
 اإلعالن

4 
 .هـ.ط

165/2016/2017 

6TN165 
 TOP توريد أجهزة

WEIGHT 
BALANCE & 

DISSOLUTION 
APPARATUS وملحقاهتا 

حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة االدوية 
 الطبية والنباتية

20 

شهر 
من 
اتريخ 
 اإلعالن

5 
 هـ.ط.

180/2016/2017 

(6TN180) 
 SEALING توريد أجهزة

MACHINES WITH 
CUTTERS و ملحقاهتا 

 لس أقسام األسنانحلاجة جم
 توزيعة عدة مستشفيات

20 

شهر 
من 
اتريخ 
 اإلعالن

6 
 هـ.ط.

201/2016/2017 

6TN201 
توريد أجهزة 

PHARMACEUTICA
L 

REFRIGERATORS 
 و ملحقاهتا

حلاجة جملس أقسام الباطنية 
 والتنفسية

 )مركز الراشد للحساسية(

20 

شهر 
من 
اتريخ 
 اإلعالن

7 
 هـ.ط.

202/2016/2017 

6TN202 
توريد أجهزة 

DIATHERMY 
MACHINES وملحقاهتا 

حلاجة جملس اقسام امراض النساء 
 والوالدة

 مستشفى الفروانية

20 

شهر 
من 
اتريخ 
 اإلعالن

8 
 هـ.ط.

205/2016/2017 

6TN205 
 COLDتوريد أجهزة 

LIGHT FOUNTAIN, 
ENDOFLATORS, 

INJECTION 
NEEDLES  وأجهزة اخرى

 وملحقاهتا

راض النساء حلاجة جملس اقسام ام
 والوالدة

 مستشفى الفروانية
 

20 

شهر 
من 
اتريخ 
 اإلعالن

9 
 هـ.ط.

206/2016/2017 

6TN206 
 SYRINGEتوريد أجهزة 

PUMPS وملحقاهتا 
حلاجة جملس اقسام امراض النساء 

 والوالدة

 مستشفى الفروانية

20 

شهر 
من 
اتريخ 
 اإلعالن

10 
 هـ.ط.

777/2016/2017 

5TN777 
و  EAR SPECULA توريد

 آالت وأدوات أخرى

حلاجة جملس األنف واألذن 
 واحلنجرة

 مستشفى الفروانية

20 

شهر 
من 
اتريخ 
 اإلعالن

توضع العطاءات يف صندوق العطاءات إبدارة اهلندسة الطبية )رقم 
يوما( من  90(، وعلى أن تكون العطاءات سارية املفعول ملدة )2

%( من  2ه املمارسة )اتريخ االقفال،  كما تبلغ الكفالة األولية هلذ
القيمة اإلمجالية للعطاء املقدم وينبغي أن تكون صاحلة طوال مدة 

 سراين العطاء.
 يلي: ويشرتط ابلشركات اليت ترغب يف املشاركة ابملمارسة ما

 أن تكون مقصورة على الشركات املسجلة لدى إدارة اهلندسة الطبية.-1
 حضار ما يفيد ذلك.أن تكون الشركة مت صصة يف هذا اجملال مع إ-2
 سداد الرسوم املقررة لشراء واثئق املمارسة نقدا.-3
 كتاب تفويض من الشركة كشراء واثئق املمارسة.-4

 أن تقدم الشركات املشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية.-5

 يوما فقط. 21وميكن احلصول على واثئق املمارسة من اتريخ النشر وملدة -6

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
ارة اهلندسة الطبية( عن طرح املمارسات التالية تعلن وزارة الصحة )إد

: 
 م

 الوصف رقم املمارسة
اتريخ  الرسوم

 اإلقفــــال

1 

 هـ .ط.
140 

2016-
2017/ 

6TN140 
 WATER   توريد أجهزة

DISTTER & 
SONICATOR   وملحقاهتا 

حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة األدوية 
 الطبية والنباتية

20 
 
 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

2 

 هـ .ط.
141 

2016-
2017/ 

6TN141 
   توريد أجهزة

AUTOCLAVE  وملحقاهتا 
حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة األدوية 

 الطبية والنباتية

20 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

3 

 هـ. ط.
150 

2016-
2017/ 

6TN150 

 VORTEX   توريد أجهزة

MACHINE &PH 
METER  وملحقاهتا 

حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة األدوية 
 الطبية والنباتية

20 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

4 

 هـ. ط.
152 

2016-
2017/ 

6TN152 
 VACUM   توريد أجهزة

PUMPوملحقاهتا 
حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة األدوية 

 الطبية والنباتية
 

20 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن
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5 

 هـ. ط.
153 

2016-
2017/ 

6TN153 
 -SDS   توريد أجهزة

GELCAPILLARY 
ELECTROPHORESIS 

 وملحقاهتا
حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة األدوية 

 الطبية والنباتية

20 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

6 

 هـ .ط.
154 

2016-
2017/ 

6TN154 
 DISPENSER   توريد أجهزة

CURVE وملحقاهتا 
حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة األدوية 

 الطبية والنباتية

20 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

7 

 هـ .ط.
155 

2016-
2017/ 

6TN155 

 WATER   توريد أجهزة

BATH WITH 
SHAKER وملحقاهتا 

حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة األدوية 
 الطبية والنباتية

20 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

8 

 هـ .ط.
156 

2016-
2017/ 

6TN156 
 FUME   توريد أجهزة

HOOD DUCTED 
&LPG GAS 

DETECTOR   وملحقاهتا 
األدوية حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة 

 الطبية والنباتية

20 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

9 

 هـ .ط.
158 

2016-
2017/ 

6TN158 
 TEST  TUBE   توريد أجهزة 

& ANALYTICAL 
BALANCE وملحقاهتا 

حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة األدوية 
 الطبية والنباتية

20 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

10 

 هـ. ط.
159 

2016-
2017/ 

6TN159 
 HIGH   ة توريد أجهز 

RESOLUTION  

H.P.L.C MS/MS وملحقاهتا 
حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة األدوية 

 الطبية والنباتية

20 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

الطبية )رقم  اهلندسةتوضع العطاءات يف صندوق العطاءات إبدارة 
يوماً( من  90(، على أن تكون العطاءات سارية املفعول ملدة )2

%( من  2ما تبلغ الكفالة األولية هلذه املمارسة )اتريخ اإلقفال،  ك
القيمة اإلمجالية للعطاء املقدم وينبغي أن تكون صاحلة طوال مدة 

 سراين العطاء.
 ويشرتط ابلشركات اليت ترغب يف املشاركة ابملمارسة مايلي:

 الطبية. اهلندسةأن تكون مقصورة على الشركات املسجلة لدى إدارة 
 صصة يف هذا اجملال مع احضار ما يفيد ذلك.أن تكون الشركة مت 

 سداد الرسوم املقررة لشراء واثئق املمارسة نقدا.
 كتاب تفويض من الشركة كشراء واثئق املمارسة.

 .أن تقدم الشركات املشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية
يومــاً  21ميكــن احلصــول علــى واثئــق املمارســة مــن اتريــخ النشــر وملــدة 

 .فقط
 
 
 
 

 نإعال
تعلن وزارة الصحة )إدارة اهلندسة الطبية( عن طرح املمارسات التالية 

: 
اتريخ  الرسوم ـــــــــــفالوص رقم املمارسة م

 اإلقفــــال

 هـ.ط. 1
34/2016/2017  

 6TN034 
  HIGHأجهزة توريد 

RADIO 
FREQUENCY  
STIMULATOR 

FOR PAIN 
MANAGEMENT  و

 ملحقاهتا
ر جملس أقسام الت ديحلاجة 

 والعناية املركزة
 جلنة عالج االالم 

20 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط. 2
35/2016/2017  

6TN035 
 DORSALأجهزة توريد 

ROOT 
GANGLIAN 

STIMULATION  و
 ملحقاهتا

جملس أقسام الت دير حلاجة 
 والعناية املركزة
 جلنة عالج االالم

20 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط. 3
36/2016/2017  

6TN036 
أجهزة توريد 

INTRATHECAL 
IMPLANTABLE 

PUMP و ملحقاهتا 
جملس أقسام الت دير حلاجة 

 والعناية املركزة
 جلنة عالج االالم 

20 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط. 4
103/2016/2017  

(6TN103) 
 CENTRALأجهزة  توريد 

STATION & PICU 
MONITORS وملحقاهتا 

حلاجة جملس أقسام األطفال 
 ال اخلدج واألطف
الصباح /قسم  )مستشفى

 األطفال(

30 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط. 5
169/2016/2017  

6TN169 
 LAB   توريد أجهزة

FREEZER 
&ASPIRATED 
ACID / BASE 

CABINETS    وملحقاهتا 
حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة 

 االدوية الطبية والنباتية 

20 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط. 6
170/2016/2017  

6TN170 
   توريد أجهزة

FREEZING 
POINT 

APPARATUS 
&CABINET 

DESECRATOR  
 وملحقاهتا 

حلاجة إدارة تسجيل ومراقبة 
 االدوية الطبية والنباتية 

20 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن
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 هـ.ط. 7
191/2016/2017  

6TN191 
توريد 

DEFIBRILATOR 
 وملحقاته

 حلاجة جملس الطوارئ

20 
شهر من 
اتريخ 

عالناإل  

 هـ.ط. 8
203/2016/2017  

6TN203 
 ,PIPETTE AIDتوريد 

WARMING 
PLATES, 

LAMINAR FLOWS 
 وأجهزة اخرى وملحقاهتا 

حلاجة جملس اقسام امراض النساء 
 والوالدة

 مستشفى الفروانية

20 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط. 9
204/2016/2017  

6TN204 
 OPERATING توريد 

ROOM CHAIRS, 
INSTRUMENT 

CABINETS AND 
STANDS  وأجهزة أخرى

 وملحقاهتا 
حلاجة جملس اقسام امراض النساء 

 والوالدة 
 مستشفى الفروانية 

20 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط. 10
207/2016/2017  

6TN207 
 ARTERYتوريد 

FORCEPS,TISSUE 
FORCEPS, 

SCISSORS  وآالت
 جراحية اخرى وملحقاهتا 

النساء  حلاجة جملس اقسام امراض
 والوالدة 

 مستشفى الفروانية

20 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

الطبيــة )رقــم  اهلندســةتوضــع العطــاءات يف صــندوق العطــاءات إبدارة 
يومــا( مــن  90(، وعلــى أن تكــون العطــاءات ســارية املفعــول ملــدة )2

%( مـن  2اتريخ االقفال،  كمـا تبلـغ الكفالـة األوليـة هلـذه املمارسـة )
ة للعطــاء املقــدم وينبغــي أن تكــون صــاحلة طــوال مــدة القيمــة اإلمجاليــ
 سراين العطاء.

 يلي: ويشرتط ابلشركات اليت ترغب يف املشاركة ابملمارسة ما
 اهلندســـــةأن تكـــــون مقصـــــورة علـــــى الشـــــركات املســـــجلة لـــــدى إدارة 

 الطبية.
ــــد  أن تكــــون الشــــركة مت صصــــة يف هــــذا اجملــــال مــــع إحضــــار مــــا يفي

 ذلك.
 شراء واثئق املمارسة نقدا.سداد الرسوم املقررة ل

 كتاب تفويض من الشركة كشراء واثئق املمارسة.
 أن تقدم الشركات املشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية.

ـــخ النشـــر وملـــدة  ـــق املمارســـة مـــن اتري  21وميكـــن احلصـــول علـــى واثئ
 يوما فقط.

 

 
 

 اجتمعت جلنة املواليد والوفيات كوزارة الصحة جبلستها
 ة املواليد والوفيات جبلستهاحمضر اجتماع جلن

 10/03/2016املنعقدة  19/2016رقم 
وكعــــد حبــــث للطلبــــات املقدمــــة كتعــــديل البيــــاانت كســــجالت املواليــــد 
والوفيـــات قـــررت ابلتعـــديل املـــدرج أدانه ابجلريـــدة الرمسيـــة ) الكويـــت 
اليوم ( فإذا مل تتلقى اللجنـة أي اعـرتاض خـالل مخسـة عشـر يومـا مـن 

عــــالن فســــيجرى التعــــديل ابلســــجالت وتصــــدر اتريــــخ نشــــر هــــذا اإل
 شهادات امليالد أو الوفاة طبقا للتعديل اآليت :

 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
 19/2016جلنة  10/03/2016املنعقدة كتاريخ 

 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
ـــات املنصـــوص عليهـــا ابملـــ ـــد والوفي ـــة املوالي مـــن  15ادة اجتمعـــت جلن

  124/2008واملشكلة ابلقرار الوزاري رقم  36/69القانون رقم 
السيد / مدير إدارة السجل املركزي للمواليد والوفيـات         رئيسـا           

 عضوا                          الدكتور/ رئيس اجمللس الطيب العام     
عضــوا                            السيد / رئيسة قسم البحوث والرأي 

 عضوا     السيد / رئيس قسم القيد                                    
                  السيد / رئيس قسم الوفيات 

 عضوا                       عضوا     السيد / الباحث القانوين      
 عضوا          السيد / رئيس قسم السجالت

 للجنة السيدة/ نورية عبدهللاوقام أبعمال سكراترية ا
(( 482إىل رقـــم )) (((438ونظـــرت اللجنـــة الطلبـــات مـــن رقـــم)))

ابلكشـــــف املرفـــــق واخلاصـــــة كتعـــــديل البيـــــاانت يف ســـــجالت املواليـــــد 
والوفيات كطلبـات سـواقط قيـد مـيالد و الوفـاة فـإن اللجنـة كعـد حبثهـا 
ـــــق واملســـــتندات ، تقـــــرر اإلعـــــالن عـــــن  والتأكـــــد مـــــن اســـــتيفاء الواثئ

لتعديالت والطلبات يف اجلريدة الرمسية ) الكويـت اليـوم ( يف عـددين ا
متتاليني حتــى إذا ما انقضت املدة القانونيـة ) مخسـة عشـر يومـا ( مـن 
اتريــــخ آخــــر إعــــالن ومل يتقــــدم أحــــد أبي اعــــرتاض جتــــرى التعــــديالت 

 ابلدفاتر وتصدر شهادات امليالد والوفاة 
رئــــــــــــــيس قســــــــــــــم القيــــــــــــــد                                رئيس قسم البحوث والرأي 

ــــــــــــــيس قســــــــــــــم                         رئيس قسم الوفيات   رئ
 السجالت

ســـــــــــــــــــــــكرتري اللجنـــــــــــــــــــــــة                     الباحث القانوين 
رئــــيس اجمللــــس الطــــيب العــــام            مــــدير إدارة الســــجل املركــــزي 

 للمواليد
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 رقم

 الطلب
 رقم الشهادة
 ومصدرها

الرقم املدين أو اجلنسية أو  اجلنسية 988/88لوب تغيريه مبوجب القانون رقم االسم املط
التعديل  جواز السفر

 يف اسم
 إىل من اسم املولود

 238082300292ج كوييت مبارك كراك مبارك العازمي مبارك كراك مبارك مجيله األب األمحدي 2س 295/1979 438
 101748726ج كوييت غ رفاعي فهد العازميرفعه الداب رفعه الدابغ رفاعي  األم  
 102114390ج كوييت حسني كراك حممد العنزي حسني كراك حممد حممد األب الفحيحيل 248/65 439
 100285790ج كوييت حمسن جديع حسن البصريي حمسن جديع حسن انصر األب اجلهراء 641413/64 440
فالح عبدهللا فالح محود اللغوي  فالحفالح عبدهللا  وضحه األب املركزي 2س 965/1980 441

 العازمي
 101232666ج كوييت

 100607881ج كوييت مطر مسيعيد دابير العازمي مطر مسيعيد دابير خالد األب الفحيحيل 7064/70 442
عبدهللا عبدالرمحن هجرس سامل  عبدهللا عبدالرمحن هجرس عبدالرمحن األب الفروانية 1س 790/86 443

 اليحيوح
 101398846ج كوييت

 271112201558ج كوييت وليد حسن فرج عبدهللا جنم وليد حسن فرج عبدهللا فهد األب الفحيحيل 1س 1245/90 444
 101761733ج كوييت فاحل مطلق زقاح العازمي فاحل مطلق زقاح كدريه األب الفحيحيل 1414/63 445
بارك حمسن عامر الدماج سعود م سعود مبارك الدماج رمي األب املركزي 2س 1047/84 446

 العازمي
 101567817ج كوييت

 100592290ج كوييت ضيف سويد عشبه الدملاين ضيف سويد عشبه فواز األب املركزي 1س 1977 1425 447
 106822912ج كوييت جواد امساعيل حممد رمضان جواد إمساعيل حممد منال األب املركزي 2س 4032/77 448
 106328927ج كوييت فواز مسعد هالل عواض راشد غنيمان املطريي فواز مسعد هالل عواض غال األب الفروانية 2س 341/2007 449
 266103100547ج كوييت عبدالرمحن ماجد سلطان سعيد الشايع عبدالرمحن ماجد سلطان ماجد األب الفحيحيل 1س 937/2011 450
 266103100547ج كوييت الرمحن ماجد سلطان سعيد الشايععبد عبدالرمحن ماجد سلطان مرمي االب الفحيحيل2س1436/2007 451

 266103100547ج كوييت عبدالرمحن ماجد سلطان سعيد الشايع عبدالرمحن ماجد سلطان سناء االب الفحيحيل 2س 939/2010 452
 266103100547ج كوييت عبدالرمحن ماجد سلطان سعيد الشايع عبدالرمحن ماجد سلطان ضاحي االب الفحيحيل1س1679/2008 453
امحد خالدى امحد عبدهللا  خالد االب املركزي 1س 5669/2009 454

 عبدالواحد مقلد
امحد خالدى امحد عبدهللا عبدالواحد 

 املقلد 
 284100701303ج كوييت

 102274833ج كوييت نبيل حممد سلطان حممد علي نبيل حممد سلطان حممد جراح االب املركزي 1س  281/94 455
 283082500713ج كوييت جليدان حممد اجلعيالن الرويعي جليدان حممد اجلعيالن عايده  االب املركزي2س 3665/83 456
 104943009ج كوييت فالح حسن عايد موسى الشمري فالح حسن عايد موسى زايد االب اجلهراء 1س 975/2009 457
 100474087ج كوييت ع الشمريدويح وقيان مني دويح وقيان منيع مساعد االب اجلهراء 657/1967 458
 106701610ج كوييت مشاعل فرحان سويلم غطو العنزي مشاعل فرحان سويلم غطو عايد االم املركزي 3س 1939/1994 459
 106701610ج كوييت مشاعل فرحان سويلم غطو العنزي مشاعل فرحان سويلم غطو نوف االم املركزي 4س 1256/1998 460
 106701610ج كوييت مشاعل فرحان سويلم غطو العنزي مشاعل فرحان سويلم غطو فهد االم زياملرك 3س 1480/1993 461
 100345119ج كوييت حممد حمسن احلجيالن العازمي حممد حمسن احلجيالن غاليه االب الفحيحيل 1س 1408/77 462
 289070300885م ب  كوييت د حسن حممد حسنعزيزة حسني حمم حسني حممد حسن حممد حسن عزيزه املولود املركزي 2س 1567/2016 463
الشي ه محد راضي محود حسن مطلق   محد راضي محود حسن مطلق املطريي حجيه املولود اجلهراء 2س 1021/2011 464

 املطريي
 283082200972م ب  كوييت

توفر رومانو جريمااي الزورس كريس كريستوفر رومانو دريك مندس جارمااي املولود املركزي 3س 400/2016 465
 دريك مندس

 284052600611م ب  هندي

 282121700941م ب  كوييت فوز خالد مسري حادور جهريان الشمري خالد مسري حادور جهريان الشمري فوزيه املولود املركزي 2س 3957/2010 466
 265031701137م ب  يتكوي سلمى حسن امحد حسن احلمود حسن امحد حسن احلمود ملك املولود املركزي 2س 704/2016 467
  277090500472م ب  ابكستاين سعد وليد خالد خالد حممود وليد خالد خالد حممود عبدهللا املولود الفروانيه 3س 2195/2012 468
 2س 2048/2011 469

 الفحيحيل
انصر خالد صاحل أمحد شاهني  طفله املولود

 اهلاجري
 273051300867ب  م كوييت حور انصر خالد صاحل أمحد شاهني اهلاجري

راين  املولود املركزي 3س 3042/2013 470
 ساروش

 272100403527م ب  هندي راين ساروش خان انزش ساروش خان انزش ساروش خان

 287031700166م ب  كوييت جاسم يوسف خالد عون حسن علي املطوع يوسف خالد عون حسن علي املطوع قاسم  املولود املركزي 1س 2105/2011 471
 265042400364م ب  كوييت دميا طارق خالد عامر حممد املسباح طارق خالد عامر حممد املسباح رميا  املولود املركزي 2س 316/2016 472
 283032701701م ب  هندي انغ ساشني رااتكوندا انريش ابكو رااتكوندا انريش ابكو انج ساتش املولود املركزي 3س 495/2016 473
عبدالعزيز حسني محيد حبيب  مرمي  املولود ملركزيا 2س 1212/2016 474

 حسني الصفار
احلور عبدالعزيز حسني محيد حبيب 

 حسني الصفار
 294061300409م ب  كوييت
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حمسن عبدالقادر محيد عبدالقادر  محزه املولود املركزي 3س 483/2013 475
 محيد

مازن حمسن عبدالقادر محيد عبدالقادر 
 محيد

 274041204905م ب  مصري

عبدهللا قاسم حممد راكان دواس  نوره املولود املركزي 2س 250/2016 476
 العجمي

فاطمة عبدهللا قاسم حممد راكان دواس 
 العجمي

 291011001108م ب  كوييت

انجاومسي  املولود املركزي 3س 5922/2015 477
 ريدي

سوشوانت ريدي شاان هازراث ريدي  شاان هازراث ريدي كومو
 كومو

 283040408433 م ب كوييت

 287102000643م ب  كوييت الان خالد تراحيب فايح مطر عايف املطريي خالد تراحيب فايح مطر عايف املطريي لينا املولود املركزي 2س 1575/2016 478
 

 كصفته : الوالد / مىن تقدم هلذه الوزارة السيد /انيف فهد عبدالرمحن الغيص            479
 ت املواليد////// فمن له اعرتاض يتقدم كه هلذه الوزارة .طالبا تسجيلها كسجال

 06/01/2015املولودة /  كتاريخ :
 287010600393م ب  -أسرتاليا -والدة خارجيه 

 تقدم هلذه الوزارة السيد /يونس امحد علي كرم        كصفته : الوالد / ادم 480
 دم كه هلذه الوزارة .طالبا تسجيله كسجالت املواليد////// فمن له اعرتاض يتق

 30/07/2007املولود /  كتاريخ :
 107509189ج  -الوالايت املتحده االمريكه –والده خارجيه 

 تقدم هلذه الوزارة السيد /حممد عبدالعزيز حممد الفرج          كصفته : اكن االخت / عفيفه حسني عبدال 481
 يتقدم كه هلذه الوزارة .طالبا تسجيلها كسجالت الوفيات////// فمن له اعرتاض 

 26/08/1981املتوفاة /  كتاريخ :
 100033082ج  -العراق –وفاة خارجيه 

 تقدم هلذه الوزارة السيد /امحد هذال ضيدان املطريي          كصفته : االكن / موضي فاحل مبارك النوت 482
 زارة .طالبا تسجيلها كسجالت الوفيات////// فمن له اعرتاض يتقدم كه هلذه الو 

 19/01/2015املتوفاة /  كتاريخ :
 103781035ج  -السعودية –وفاة خارجية 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
 13/03/2016املنعقدة  20/2016رقم 

م ( فإذا مل تتلق وكعد حبث للطلبات املقدمة كتعديل البياانت كسجالت املواليد والوفيات قررت ابلتعديل املدرج أدانه ابجلريدة الرمسية ) الكويت اليو 
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
 20/2016جلنه  13/03/2016املنعقدة كتاريخ 

  124/2008واملشكلة ابلقرار الوزاري رقم  36/69من القانون رقم  15د والوفيات املنصوص عليها ابملادة اجتمعت جلنة املوالي
 عضوا                       السيد / مدير إدارة السجل املركزي للمواليد والوفيات         رئيسا           الدكتور/ رئيس اجمللس الطيب العام     

 عضوا           السيد / رئيس قسم القيد                                      عضوا                 البحوث والرأي السيدة / رئيسة قسم 
 عضوا            السيد / الباحث القانوين                                    عضوا                  السيد / رئيس قسم الوفيات 
 عضوا          تالسيد / رئيس قسم السجال

 وقامت أبعمال سكراترية اللجنة السيدة / فاطمة قمرب.
(( ابلكشف املرفق واخلاصـة كتعـديل البيـاانت يف سـجالت املواليـد والوفيـات كطلبـات 510إىل رقم )) (((483ونظرت اللجنة الطلبات من رقم)))

الواثئـق واملسـتندات ، تقـرر اإلعـالن عـن التعـديالت والطلبـات يف اجلريـدة  سـواقط قيـد مـيالد و الوفـاة فـان اللجنـة كعـد حبثهـا والتأكـد مـن اسـتيفاء
أحـد أبي الرمسية ) الكويت اليوم ( يف عـددين متتـاليني حتـــى إذا مـا انقضـت املـدة القانونيـة ) مخسـة عشـر يومـا ( مـن اتريـخ آخـر إعـالن ومل يتقـدم 

 وفاة اعرتاض جترى التعديالت ابلدفاتر وتصدر شهادات امليالد وال
 رئيس قسم السجالت                        رئيس قسم القيد                 رئيس قسم الوفيات                 رئيس قسم البحوث والرأي 

 سكرتري اللجنة              رئيس اجمللس الطيب العام            مدير إدارة السجل املركزي للمواليد       الباحث القانوين 
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 رقم
 الطلب

 رقم الشهادة
 ومصدرها

الرقم املدين أو اجلنسية أو  اجلنسية 988/88االسم املطلوب تغيريه مبوجب القانون رقم 
التعديل  جواز السفر

 يف اسم
 إيل من اسم املولود

كدر عبداحلميد حممد ابقر الشيخ  كدر عبداحلميد حممد ابقر  انصر االب املركزي  1س3939/2001 483
 كراهيم امساعيل ا

 104317697ج  كوييت

 100567149ج  كوييت خضري فهد مبارك املويزري خضري فهد مبارك حممد االب الفروانية 5168/65 484

 105971769ج  كوييت حزمى حمسن فهد حسني الدوسري حزمى حمسن فهد حسني  هيفاء االب الفحيحيل2س1647/2001 485
 105971769ج  كوييت حزمى حمسن فهد حسني الدوسري حزمى حمسن فهد حسني وسفي االب الفحيحيل 1س865/2000 486
 105971769ج  كوييت حزمى حمسن فهد حسني الدوسري حزمى حمسن فهد حسني هنادي االب الفحيحيل2س2777/2002 487
 284112800763ج  كوييت حاناثمر رجعان غايل مطلق راشد الفر  اثمر رجعان غايل مطلق  نوال االب اجلهراء   2س342/2007 488
 284112800763ج  كوييت اثمر رجعان غايل مطلق راشد الفرحان اثمر رجعان غايل مطلق كشائر  االب اجلهراء  2س420/2006 489
 101165243ج  كوييت رفاعي صفران حرييب فهيد الرشيدي  رفاعي صفران حرييب رفعه االب املركزي  2س5738/1983 490
 101424961ج  كوييت محيده جمبل مطري الشرجيه الرشيدي محيده جمبل مطري هرفع االم  491
 100443649ج  كوييت حممد نصيب سرور عبدهللا حممد نصيب سرور مشاري االب املركزي 1س244/1980 492
 264082300347ج  كوييت حسني سردار علي فريدون حسني سردار علي علي االب املركزي  1س5456/84 493
 284110900904ج  كوييت علي حسني سردار علي فريدون  علي حسني سردار علي عبدالسالم االب املركزي 1س5058/2005 494
 38992ج  كوييت عبدالوهاب عبدالرزاق أمحد الدليمي عبدالوهاب عبدالرزاق امحد ماجد  االب حويل 428/1964 495
 7383ج  كوييت الرمحن عبدالعزيز عبدهللا الدويشعبد عبدالرمحن عبدالعزيز  فهد االب دمسان 10235/60 496
 100845728ج  كوييت مهدي مسفر مهدي علي العجمي مهدي مسفر مهدي علي علي االب الفحيحيل 1س770/89 497
 107756782ج  كوييت يعقوب حممود عقيل حسني مكي يعقوب حممود عقيل حسني  حممود االب املركزي 1س3354/2003 498
 102865291ج  كوييت طالل خلف انجي متعب اخلرينج الرشيدي طالل خلف انجي اخلرينج ومسيه االب الفروانية 2س558/2004 499
 100967263ج  كوييت سعود صاحل فاحل الطويل الرشيدي سعود صاحل فاحل الطويل فهد االب الفروانية 1س232/1992 500
 119803359ج  كوييت تركي مفلح جريدي فالح سوارج الرشيدي لرشيديتركي مفلح جريدي ا حممد االب املركزي 1س6629/2004 501
 104414544ج  كوييت مشعل اليف عيد حممد اهلرير العازمي مشعل اليف عيد حممد عمر االب املركزي 1س5398/2004 502
 107115699ج  كوييت فهد هليل شويهني جندل الظفريي فهد هليل شويهني جندل سلطان االب الفحيحيل 1س986/2007 503
 107115699ج  كوييت فهد هليل شويهني جندل الظفريي فهد هليل شويهني جندل هليل االب لفحيحيل 1س2690/2005 504
عادل انيف خالد عايض راشد  راكان املولود املركزي 1س1662/2016  505

 غازي املطريي
كندر عادل انيف خالد عايض راشد  

 غازي املطريي
 284052900518ب م  كوييت

عبدهللا محود خليفه عبدهللا  نور املولود املركزي  2س1142/2016 506
 اكراهيم البحوه

دميه عبدهللا محود خليفه عبدهللا اكراهيم 
 البحوه

 285100600021ب م  كوييت

 3س1804/2015 507
 \الفروانية

 282102001416ب م  ايراين سلمان سامل عبدالنيب مخيس صاحل سامل عبدالنيب مخيس صاحل سلطان املولود

 271111700207ب م  كوييت عبدالعزيز هشام عباس طالب حممد الكندري هشام عباس طالب حممد الكندري عبدهللا املولود املركزي 1س1037/2016  508

 
 كصفته : االب/ صاحله  تقدم هلذه الوزارة السيد / صاحل فهيد انصر العجمي    509

 د            /        فمن له اعرتاض يتقدم كه هلذه الوزارة .طالبا تسجيلها كسجالت املوالي
 3/11/2013املولودة     /  كتاريخ : 

 2870721016ج -السعودية   –والده خارجيه 
 كصفته : االب/ عبدالعزيز  تقدم هلذه الوزارة السيد / محد انصركميخ عوض اهلاجري  510

 فمن له اعرتاض يتقدم كه هلذه الوزارة .       طالبا تسجيله كسجالت املواليد     /      
 18/7/2014املولود/  كتاريخ : 

 281102401394ج -الوالايت املتحدة االمريكية –والده خارجيه 
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 اجتمعت جلنة املواليد والوفيات كوزارة الصحة جبلستها
 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها

 16/03/2016املنعقدة  21/2016رقم 
( فـإذا مل وكعد حبث للطلبـات املقدمـة كتعـديل البيـاانت كسـجالت املواليـد والوفيـات قـررت ابلتعـديل املـدرج أدانه ابجلريـدة الرمسيـة ) الكويـت اليـوم 
و الوفـاة تتلقى اللجنة أي اعرتاض خالل مخسـة عشـر يومـا مـن اتريـخ نشـر هـذا اإلعـالن فسـيجرى التعـديل ابلسـجالت وتصـدر شـهادات املـيالد أ

 طبقا للتعديل اآليت :

 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
 21/2016جلنة  16/03/2016املنعقدة كتاريخ 

 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
  124/2008رقم  واملشكلة ابلقرار الوزاري 36/69من القانون رقم  15اجتمعت جلنة املواليد والوفيات املنصوص عليها ابملادة 

 عضوا                        السيد / مدير إدارة السجل املركزي للمواليد والوفيات      رئيسا           الدكتور/ رئيس اجمللس الطيب العام     
 عضوا                      عضوا           السيد / رئيس قسم القيد                                  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
(( ابلكشف املرفق واخلاصـة كتعـديل البيـاانت يف سـجالت املواليـد والوفيـات كطلبـات 505إىل رقم )) (((483طلبات من رقم)))ونظرت اللجنة ال

جلريـدة سـواقط قيـد مـيالد و الوفـاة فـان اللجنـة كعـد حبثهـا والتأكـد مـن اسـتيفاء الواثئـق واملسـتندات ، تقـرر اإلعـالن عـن التعـديالت والطلبـات يف ا
يت اليوم ( يف عـددين متتـاليني حتـــى إذا مـا انقضـت املـدة القانونيـة ) مخسـة عشـر يومـا ( مـن اتريـخ آخـر إعـالن ومل يتقـدم أحـد أبي الرمسية ) الكو 

 اعرتاض جترى التعديالت ابلدفاتر وتصدر شهادات امليالد والوفاة 
 رئيس قسم السجالت                        م الوفيات  رئيس قسم القيد                 رئيس قس               رئيس قسم البحوث والرأي 

 سكرتري اللجنة              رئيس اجمللس الطيب العام            مدير إدارة السجل املركزي للمواليد       الباحث القانوين 
 رقم

 الطلب
 رقم الشهادة
 ومصدرها

لرقم املدين او اجلنسية او ا اجلنسية 988/88االسم املطلوب تغيريه مبوجب القانون رقم 
التعديل  جواز السفر

 يف اسم
 إىل من اسم املولود

 105311447ج كوييت عبداحملسن رداد عبود الضفريي عبداحملسن عبود يسرى االب الفحيحيل 2س 596/81 483
 102141414ج كوييت مبارك فارس مبارك القحطاين مبارك فارس مبارك نوره االب الفروانيه 31/1966 484

 100353384ج كوييت راشد دغش انصر السهلي راشد دغش انصر هتاين االب املركزي 4س 7165/77 485
 102451601ج كوييت حممد عبدهللا امحد حسني الشمار حممد عبدهللا امحد حسني حممود االب الفحيحيل 1س 1248/94 486
 100845728ج كوييت سفر مهدي علي العجميمهدي م مهدي مسفر مهدي مشعل االب الفحيحيل 1س 1735/78 487
 100484434ج كوييت هدل حميسن حوري العنزي هدل حميسن حوري حممد االب اجلهراء 1س 126/1983 488
 100202800ج كوييت أمحد غلوم مراد أكرب البلوشي امحد غلوم مراد جاكر  االب الفحيحيل 1س 1023/81 489
 100202800ج كوييت أمحد غلوم مراد أكرب البلوشي د غلوم مرادامح فاطمه االب القبله 3440/69 490
 100202800ج كوييت أمحد غلوم مراد أكرب البلوشي امحد غلوم مراد مسريه االب املركزي 2س 2736/74 491
 100202800ج كوييت أمحد غلوم مراد أكرب البلوشي امحد غلوم مراد حممد االب السامليه 1230/70 492
 101231238ج كوييت امحد عبدهللا حممد صاحل الرتكيت امحد عبدهللا حممد صاحل عبدهللا االب دمسان 10411/57 493
 100832962ج كوييت محاد شارع عبدالرزاق العلي اللهو محاد شارع عبدالرزاق حممد االب االمحدي 1س 581/1978 494
 100425527ج كوييت بالمكاظم حمسن قاسم ال كاظم حمسن قاسم قيس االب فيلكا 91/1970 495
 101388339ج كوييت عيسى خليل حممد عاشور مظفر عيسى خليل حممد عاشور جعفر االب الفحيحيل 1س 147/91 496
 101388339ج كوييت عيسى خليل حممد عاشور مظفر عيسى خليل حممد عاشور خدجيه االب املركزي 2س 4834/88 497
 101388339ج كوييت عيسى خليل حممد عاشور مظفر عيسى خليل حممد عاشور عبدهللا االب املركزي 1س 5381/83 498
 101931287ج كوييت ضيدان شارع مشالن املطريي ضيدان شارع مشالن جزاع االب اجلهراء 1س 1458/1967 499
 100759346ج كوييت غزاي شقري دليل عوض املطريي غزاي شقري دليل طالع االب املركزي 1/ س77/80 500
 276041600632م ب كوييت عبدالرمحن امحد منور حممد سامل عوض املطريي امحد منور حممد سامل عوض املطريي عمر  املولود الفروانيه 1س 144/2016 501
سلمان سامل مطلق نقيان انيف  أوس  املولود املركزي 1س 1671/2016 502

 املطريي
  283060201085م ب كوييت سيف سلمان سامل مطلق نقيان انيف املطريي

 279061006984م ب مصري رقيه امين عبدالسالم مهدي حسن امين عبدالسالم مهدي حسن روقيه املولود املركزي 4س 840/2016 503
 

 تقدم هلذه الوزارة السيد /صباح عبدهللا اكراهيم عبدهللا                      كصفته : الزوج / هيما جاكاراي امحد 504
 الت الوفيات////// فمن له اعرتاض يتقدم كه هلذه الوزارة.طالبا تسجيلها كسج

 27/05/2010املتوفاة /  كتاريخ :
 VV0794177رقم اجلواز  -وفاة الكويت

 تقدم هلذه الوزارة السيد /حممد اكراهيم عبدالقادر                       كصفته : االب / هاين حممد عبدالقادر 505
 ت////// فمن له اعرتاض يتقدم كه هلذه الوزارة.طالبا تسجيله كسجالت الوفيا

 10/09/2014املتوىف/  كتاريخ :
 314040201239م . ب .  -وفاة الكويت
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 اجتمعت جلنة املواليد والوفيات كوزارة الصحة جبلستها
 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها

 20/3/2016املنعقدة  22/2016رقم 

مـة كتعـديل البيـاانت كسـجالت املواليـد والوفيـات قـررت ابلتعـديل املـدرج أدانه ابجلريـدة الرمسيـة ) الكويـت اليـوم ( فـإذا مل وكعد حبث للطلبـات املقد
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
 22/2016جلنة  20/3/2016املنعقدة كتاريخ 

 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها

  124/2008واملشكلة ابلقرار الوزاري رقم  36/69من القانون رقم  15اجتمعت جلنة املواليد والوفيات املنصوص عليها ابملادة 
 عضوا               ارة السجل املركزي للمواليد والوفيات      رئيسا           الدكتور/ رئيس اجمللس الطيب العام     السيد / مدير إد

 عضوا             السيد / رئيس قسم القيد                                      عضوا                السيد / رئيسة قسم البحوث والرأي 
 عضوا              السيد / الباحث القانوين                                     عضوا                قسم الوفيات  السيد / رئيس

 عضوا       السيد / رئيس قسم السجالت
 وقام أبعمال سكراترية اللجنة السيدة/ فاطمة قمرب

واخلاصة كتعديل البياانت يف سجالت املواليد والوفيات كطلبات سواقط  ( ابلكشف املرفق537إىل رقم ) (506ونظرت اللجنة الطلبات من رقم )
الرمسيـة )  قيد ميالد و الوفاة فإن اللجنة كعد حبثهـا والتأكـد مـن اسـتيفاء الواثئـق واملسـتندات ، تقـرر اإلعـالن عـن التعـديالت والطلبـات يف اجلريـدة

دة القانونية ) مخسة عشر يوما ( من اتريخ آخر إعالن ومل يتقدم أحد أبي اعرتاض جترى الكويت اليوم ( يف عددين متتاليني حتــى إذا ما انقضت امل
 التعديالت ابلدفاتر وتصدر شهادات امليالد والوفاة 

 رئيس قسم السجالت                  رئيس قسم القيد                 رئيس قسم الوفيات                  رئيس قسم البحوث والرأي 
 سكرتري اللجنة              رئيس اجمللس الطيب العام            مدير إدارة السجل املركزي للمواليد       احث القانوين الب

 رقم
 الطلب

 رقم الشهادة
 ومصدرها

 988/88االسم املطلوب تغيريه مبوجب القانون رقم 
 اجلنسية

الرقم املدين او اجلنسية او 
 جواز السفر

التعديل 
 يف اسم

 إىل من اسم املولود

 2س1545/1984 506
 الفحيحيل

 251031701113ج  كوييت عيد كراك مبارك غاشم العازمي عيد كراك مبارك شريفه االب

 100618830ج  كوييت عويد حممد فهد اهلويدي العنزي  عويد حممد فهد اهلويدي  سعود االب املركزي  7301/73 507
 100607787ج  كوييت عباس صاحل عبيد العتييب  عباس صاحل عبيد  هفض االب املركزي  2س3765/83 508
 101594128ج  كوييت مبارك مرزوق سيف حرجان مبارك مبارك مرزوق سيف  خالد االب الفحيحيل 1س831/81 509
 100096440ج  كوييت عبداهلادي عثمان عبدالرمحن عبداهلادي عبداهلادي عثمان عبدالرمحن عماد االب الشامية 799/63 510
 49097ج  كوييت فجري وارد صنيدح مرزوق  فجري وارد صنيدح عامر االب االمحدي 2س881/76 511
 265071100221ج  كوييت وليد عيسى كمال علي كن حممد وليد عيسى كمال علي  عبدهللا االب الفحيحيل  1س258/94 512
 265071100221ج  كوييت د عيسى كمال علي كن حممدولي وليد عيسى كمال علي حنان  االب الفحيحيل 2س426/92 513
 100647896ج  كوييت سامل جديع سعدون رابح العازمي  سامل جديع سعدون  فهد االب املركزي  1س4881/83 514
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 106146915ج  كوييت احلميدي خلف شداخ جديع العنزي  احلميدي خلف شداخ جديع حممد االب اجلهراء  1س864/2000 515
 106146915ج  كوييت احلميدي خلف شداخ جديع العنزي احلميدي خلف شداخ جديع خليفه االب اجلهراء  1س354/1999 516
 106146915ج  كوييت احلميدي خلف شداخ جديع العنزي احلميدي خلف شداخ جديع أمحد االب املركزي  1س2348/2003 517
 101277219ج  كوييت صر حممد سعد مبارك اهلوشهان انصر حممد سعد مبارك نوره االب س املركزي 1394/83 518
 100718077ج  كوييت علي مطلق العويهان العنزي  علي مطلق العويهان صيته االب  اجلهراء 2س1129/1978 519
 100737906ج  كوييت انصر فراج سعد احلسيين انصر فراج متعب االب القبلة 2689/1965 520
 102525965ج  كوييت مفلح مدغم مطلق الداهوم العازمي  مفلح مدغم مطلق العازمي  مدحم االب الفحيحيل  1س2361/98 521
 102525965ج  كوييت مفلح مدغم مطلق الداهوم العازمي مفلح مدغم مطلق العازمي مبارك االب الفحيحيل  1س2125/96 522
 102525965ج  كوييت  الداهوم العازمي مفلح مدغم مطلق مفلح مدغم مطلق العازمي نوير االب الفحيحيل  2س480/95 523
 102525965ج  كوييت مفلح مدغم مطلق الداهوم العازمي مفلح مدغم مطلق العازمي فهد االب الفحيحيل  1س232/90 524
 102525965ج  كوييت مفلح مدغم مطلق الداهوم العازمي مفلح مدغم مطلق العازمي مرزوقه االب  الفحيحيل  2س1029/93 525
 102525965ج  كوييت مفلح مدغم مطلق الداهوم العازمي مفلح مدغم مطلق العازمي العنود  االب الفحيحيل  2س431/91 526
 288050401668ج  كوييت صاحل عبدهللا حممد العريفان صاحل عبدهللا حممد فهد  االب اجلهراء  1س275/1988 527
 101476723ج  كوييت علي فهد مطلق فاحل العويهان العنزي  عنزي علي فهد مطلق ال خالد االب اجلهراء  1س1385/2007 528
 101476723ج  كوييت علي فهد مطلق فاحل العويهان العنزي علي فهد مطلق العنزي الرمي االب املركزي  2س7066/2002 529
 106241324ج  كوييت حليمه هالل انصر جنم العلي  حليمه هالل انصر فاطمه االم املركزي  2س3889/2002 530
محد مسعود حممد هادي ذيبان  ماسه املولود املركزي 2س1999/2016 531

 العجمي
اجلازي محد مسعود حممد هادي ذيبان 

 العجمي
 283011201732ب م  كوييت

محد مسعود حممد هادي ذيبان  مياسه املولود املركزي  2س2000/2016 532
 العجمي 

اجلوهره محد مسعود حممد هادي ذيبان 
 ميالعج

 283011201732ب م  كوييت

حممد حمسن عايض مجعان  النايفه املولود املركزي  2س5269/2015 533
 املطريي 

 279030101233ب م  كوييت  نوف حممد حمسن عايض مجعان املطريي

علي حيدر الكرار عبدهللا داود عبدهللا  عبدهللا داود عبدهللا علي حيدر  حيدر  املولود الفحيحيل 1س39/206 534
 حيدر

 282122301205ب م  كوييت 

 2س1655/2015 535
 الفحيحيل 

 284082001046ب م  كوييت  معايل حسني رضا عبدهللا حسن زكراي حسني رضا عبدهللا حسن زكراي شوق  املولود

 
 20/3/2016اتريخ االنعقاد : مقدم الطلب رقم الطلب

536 
 ريب كصفتها: االكنة/ جنود محيد حممد العنزي                                  تقدم هلذه الوزارة السيدة / هتاين عبيد خليف احل

 طالبة تسجيلها كسجالت الوفيات////// فمن له اعرتاض يتقدم كه هلذه الوزارة
 21/6/2014املتوفاة/  كتاريخ : 

 107998692ج -الكويت–وفاة

537 
 كصفته : االب/ اجلود                                                                  تقدم هلذه الوزارة السيد / صاحل مناور خامت املطريي

 طالبا تسجيلها كسجالت املواليد////// فمن له اعرتاض يتقدم كه هلذه الوزارة .
 2/9/2014املولودة/  كتاريخ : 

 290041900695ج -امريكا–والدة خارجيه 

 

 وزارة العدل
من جلنة دعاوى النسب وتصحيح  القرارات الصادرة

 5/4/2016االمساء جبلسة 
(املنعقدة 19/2016أصدرت اللجنة جبلستها رقم )

 القرارات التالية: 5/4/2016كتاريخ 
( تصحيح اسـم الطالبـة من/اكتسـام 266/2016يف الطلب رقم )-1

موســى مصــطفى يعقــوب ومن/اكتســام موســى مصــطفى يعقــوب عــوده 
ده وذلـك يف شــهادة ميالدهـا وكطاقتهــا إىل/اكتسـام موســى مصـطفى عــو 

 املدنية استناداً إىل جواز سفرها األردين .

( تعــديل اســم الطالبــة من/لينــه 355/2016يف الطلــب رقــم ) -2
مجيل نوري مجيل إىل/لينه مجيل نوري حلمي وذلك يف شهادة ميالدها 

 وكطاقتها املدنية استناداً إىل جواز سفرها العراقي . 
ـــه 229/2016م )يف الطلـــب رقـــ -3 ـــة من/هال ( تعـــديل اســـم الطالب

ســـعود صـــاحل أمحـــد ومن/هالـــه ســـعدو صـــاحل جـــادهللا إىل/هالـــه ســـعدو 
صاحل أمحـد حممـود جـادهللا وذلـك يف شـهادة ميالدهـا وكطاقتهـا املدنيـة 

اسـتناداً إىل جـواز  19/7/2005( املـؤرخ 1735وعقد الزواج رقم )
 سفرها اللبناين .

( تعــديل اســم الطالبــة من/مــىن 1275/2015يف الطلــب رقــم ) -4
اســد هللا فــتح هللا نصــرهللا إىل/مــىن اســداله دار علــي وذلــك يف شــهادة 

ـــــــزواج رقـــــــم ) ـــــــة وعقـــــــد ال ( املـــــــؤرخ 449ميالدهـــــــا وكطاقتهـــــــا املدني
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وإشهاد  9/2/2014( املؤرخ 69وعقد الزواج رقم ) 9/10/2006
وشـــــهادة مـــــيالد االكنـــــة  17/2/2008( املـــــؤرخ 71الطـــــالق رقـــــم )

 حيانه( استناداً إىل جواز سفرها اإليراين . )ر 
( تعــديل اســم الطالــب من/كوســي 368/2016يف الطلــب رقــم ) -5

ريدي رافيو يب مالو كارجوان إىل/اايوار ريدى ليككاال وذلك يف كطاقته 
 املدنية استناداً إىل جواز سفره اهلندي. 

( تعــديل اســم الطالــب من/حممــد 238/2016يف الطلــب رقــم ) -6
احملمـود إىل/حممــد علـي احلريـري وذلــك يف كطاقتـه املدنيـة اســتناداً  علـي

 إىل جواز سفره السوري . 
( تعــــديل اســــم الوالــــدة املتوفــــاة 215/2016يف الطلــــب رقــــم ) -7

للطالبة/فاطمــه علـــى معجــب املطـــريي من/نـــوره غــويزي محـــد إىل نـــوره 
شهادة  غويزي محد املطريي وذلك يف شهادة ميالد الطالبة استناداً إىل

 جنسية والدهتا الكويتية.
( تعــديل اســم الطالــب من/امحيــد 275/2016يف الطلــب رقــم ) -8

نورالـــدين يـــونس إىل/امحيـــد نورالـــدين يـــونس حممـــد و ذلـــك يف كطاقتـــه 
 املدنية استناداً إىل جواز سفره املصري .

( تعديل اسم اكن الطالب/سيد  1176/2016يف الطلب رقم ) -9
من/زيــن العاكــدين ســيد مســعود ســيد علــي  مســعود ســيد علــى رئيســي

رئيســي إىل/ســيد زيــن العاكــدين ســيد مســعود رئيســي وذلــك يف شــهادة 
 ميالده وكطاقته املدنية استناداً إىل جواز سفره اإليراين . 

ـــــــب 2055/2015يف الطلـــــــب رقـــــــم ) -10 ( تعـــــــديل اســـــــم الطال
 من/وارمخــني اير اير شــاه إىل/لعــل كــل مــري قاســم كــل وذلــك يف كطاقتــه

 املدنية استناداً إىل جواز سفره األفغاين .
ـــــــب 252/2016يف الطلـــــــب رقـــــــم ) -11 ( تصـــــــحيح اســـــــم الطال

من/عبــــــدالفتاح حممــــــود ســــــليم غــــــازي إىل/عبــــــدالفتاح حممــــــود ســــــليم 
ـــــة  ـــــه املدني ـــــك يف كطاقت ـــــي( وذل إىل جـــــواز ســـــفره  اســـــتنادا)حـــــاج عل

 األردين .
ــــــة 1881/2015يف الطلــــــب رقــــــم ) -12 ( تصــــــحيح اســــــم الطالب
/هــــديل عبــــد العظــــيم زيــــدان نيــــان ومن/هــــديل عبــــدالعظيم زيــــدان من

ومـــــن/ هـــــديل عبـــــدالعظيم زيـــــدان نيســـــان إىل/هـــــديل عبـــــد العظـــــيم 
ـــــــزي وذلـــــــك يف شـــــــهادة ميالدهـــــــا وكطاقتهـــــــا املدنيـــــــة  ـــــــدان الكري زي

 استناداً إىل جواز سفرها العراقي.
( تعــــــــديل اســــــــم الطالبــــــــة 2102/2015يف الطلــــــــب رقــــــــم ) -13

كــــل إىل/حيــــات خــــان امحــــد زى وذلــــك يف   من/حيــــات خــــان ابدشــــاه
 كطاقته املدنية استناداً إىل جواز سفره األفغاين .

( تعديل اسـم الطالـب من/صـقر 536/2014يف الطلب رقم ) -14
سالم حممد منيع إىل/صقر سالم حممد العنزي وذلك يف شهادة ميالده 

 استناداً إىل جواز سفره الكندي .
تعــــــــديل اســــــــم الطالبــــــــة ( 1683/2015يف الطلــــــــب رقــــــــم ) -15

من/عزيزه سلطان عشوان هيف ومن/عزيزه سلطان عشـوان إىل/عزيـزه 
ســـلطان عشـــوان النبهـــان وذلـــك يف كطاقتهـــا املدنيـــة وإشـــهاد الطـــالق 

ورخصــــه قيادهتــــا  وشــــهادة  14/10/1991( املــــؤرخ يف 240رقــــم)
ــه( ومســت رج طبــق االصــل منهــا  مــيالد األوالد)زينــب ، فاطمــه ، آمن

مساء أوالدها من/زينب حممد نعيس رمـيض ومن/زينـب وكذلك تعديل ا
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 

ري إىل/امنــه حممــد نعــيس رمــيض ومن/آمنــه حممــد نعــيس رمــيض الشــم
نعــاس زكيــد وذلــك يف شــهادة ميالدهــا ومســت رج طبــق االصــل منهــا 
ـــزواج  ـــادة وشـــهادهتا الدراســـية وعقـــد ال ـــة ورخصـــه القي وكطاقتهـــا املدني

وشـــــهاديت مـــــيالد أوالدهـــــا  22/12/2010( املـــــؤرخ يف 140رقـــــم)
)فضــيله ، حممــد( ومن/فاطمــه حممــد نعــيس رمــيض ومن/فاطمــه حممــد 

إىل/فاطمــه حممــد نعــاس زكيــد وذلــك يف شــهادة  نعــيس رمــيض الشــمري
ميالدها ومست رج طبق االصل منها وكطاقتها املدنيـة ورخصـه القيـادة 

 وشهادهتا الدراسية استناداً إىل جوازات سفرهم العراقية . 
( تعــديل اســم الطالبــة من/هبــه 437/2016يف الطلــب رقــم ) -16

لــرمحن اكــو ســفاقه امحــد عبــد الــرمحن عبــد العزيــز إىل/هبــه امحــد عبــد ا
وذلــــك يف كطاقتهــــا املدنيــــة وشــــهاديت مــــيالد اكنتيها)ســــاره ، ســــريينا( 

 استناداً إىل جواز سفرها األردين . 
( تعــديل اســم الطالــب من/كــدر 232/2016يف الطلــب رقــم ) -17

انصــر عبـــدهللا فتحــى صـــ ى ومن/كــدر انصـــر عبــدهللا فتحـــى إىل/كـــدر 
ملدنيـة وشـهادة مـيالده اسـتناداً انصر عبدهللا العنزي وذلك يف كطاقتـه ا

 إىل جواز سفره األردين .
ـــــــــم )-18 ـــــــــب رق ـــــــــب 204/2016يف الطل ( تعـــــــــديل اســـــــــم الطال

من/امحـــــــد جماهـــــــد حممـــــــود عيســـــــي إىل/امحـــــــد جماهـــــــد حممـــــــود قنـــــــع 
ـــــدالقادر إىل/مـــــي  وتعـــــديل اســـــم شـــــقيقته من/مـــــي جماهـــــد حممـــــود عب
ــــــــك يف كطاقتيهمــــــــا املدنيــــــــة اســــــــتناداً إىل  جماهــــــــد حممــــــــود قنــــــــع وذل

 جوازي سفرمها األردين.
( تعديل اسم الطالب من/لؤي 1878/2015يف الطلب رقم ) -19

داود حممــد رشــيد إىل/لــؤي داود حممــد غنــامي وذلــك يف شــهادة مــيالده 
اســـتناداً إىل جـــواز  2/5/2013( املـــؤرخ 848وعقـــد الـــزواج رقـــم )

 سفره األردين .
( تعــــــــــديل اســــــــــم الطالبــــــــــة 175/2016يف الطلــــــــــب رقــــــــــم )-20

ــــد من/مو  ــــد عبــــود مغــــريق ومن/موضــــى فــــراج كــــن مزي ضــــى فــــراج مزي
ــــــد العصــــــيمي  ــــــراج مزي ــــــريق العصــــــيمي إىل/موضــــــى ف ــــــود مغ ــــــن عب ك

( املـــــــؤرخ 276وذلـــــــك يف كطاقتهـــــــا املدنيـــــــة وعقـــــــد الـــــــزواج رقـــــــم)
وشـــــــــــــهادات مـــــــــــــيالد اكنائهـــــــــــــا )امســـــــــــــاء ، دالل ،  26/5/2001

 شي ه ، هايل( استناداً إىل جواز سفرها السعودي .
ـــــــب 2166/2014قـــــــم )يف الطلـــــــب ر  -21 ( تعـــــــديل اســـــــم الطال

من/خالــــد متعــــب شــــداد املطــــريي ومن/خالــــد متعــــب شــــرار املطــــريي 
ـــه شـــداد املطـــريي وذلـــك يف  ـــد كني ومن/خالـــد متعـــب املطـــريي إىل/خال
كياانته لدى وزارة الدفاع ولدى املؤسسة العامـة للتأمينـات االجتماعيـة 

 استناداً إىل جواز سفره السعودي .
( تعـديل اسـم اكـن الطالـب/علي 258/2016م )يف الطلب رق -22

وهدان علي امحد اخلميسي من/خالد علي وهدان علي امحد اخلميس 
ــد علــي وهــدان امحــد اخلمــيس إيل/خالــد علــى وهــدان علــى  ومن/خال
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أمحـــد اخلميســـي وذلـــك يف شـــهادة مـــيالده وكياانتـــه لـــدى اهليئـــة العامـــة 
 ي .للمعلومات املدنية استناداً إىل جواز سفره املصر 

( تعـديل اســم الطالبـة من/امســاء 374/2016يف الطلـب رقــم ) -23
ــو العــال فــراج  ــد الــرازق اك ــو العــال الشــريف إىل/امســاء عب عبــدالرزاق اك

 وذلك يف كطاقتها املدنية استناداً إىل جواز سفرها املصري.
ــة من/مــىن 29/2016يف الطلــب رقــم ) -24 ( تصــحيح اســم الطالب

فهمــي اجلبــان إىل/مــىن ســاكو وذلــك يف اجلبــان ومن/مــىن عــدانن حممــد 
 شهادة ميالدها وكطاقتها املدنية استناداً إىل جواز سفرها الروماين .

( تعديل اسـم الطالـب من/امحـد 333/2016يف الطلب رقم ) -25
الرضـا السـلمان وذلـك يف  الرضا خلف إىل/أمحد حممد عبد حممد عبد

 .كطاقته املدنية استناداً إىل جواز سفره العراقي
( تعــديل اســم الطالبــة من/انــوار 268/2015يف الطلــب رقــم ) -26

علــي جبــار علــوان ديــوان ومن/انــوار علــي جبــار علــوان إىل/انــوار علــي 
جبـــار البوســـليمي وذلـــك يف كطاقتهـــا املدنيـــة وشـــهاده ميالدهـــا وعقـــد 

وشهادات مـيالد اكنائهـا  29/3/2004( املؤرخ يف 670الزواج رقم)
 ناداً إىل جواز سفرها العراقي.)ميس ، علي ، زينب( است

( تعديل اسم الطالب من/رضا 1772/2015يف الطلب رقم ) -27
حممد حسني حيدر أمحدى إىل/رضا حممد حسني امحدي شـاكور اابدى 
وذلــــك يف كطاقتــــه املدنيــــة وشــــهادة مــــيالده اســــتناداً إىل جــــواز ســــفره 

 اإليراين .
ـــــــب1850/2015يف الطلـــــــب رقـــــــم ) -28  ( تعـــــــديل اســـــــم الطال

من/فادي منذر اكراهيم حممـد إىل/فـادي منـذر اكـراهيم االخـرس وذلـك 
وكـذلك تعـديل اسـم  4/3/2013(املـؤرخ 345يف عقد الزواج رقـم )

ــراهيم حممــد  ــذر اك ــه مــن/اناي فــادي منــذر حممــد ومــن/اناي فــادي من اكنت
إىل/اناي فادي منذر االخرس وذلك يف شهادة ميالدها وكطاقتها املدنية 

 وازات سفرهم األردنية.استناداً إىل ج
( تعديل اسم الطالب من/ضـياء 197/2016يف الطلب رقم ) -29

كــــاظم عبــــدالوهاب إىل/ضــــياء كــــاظم عبــــدالوهاب اجملــــداد وذلــــك يف 
وكذلك  3/3/1986( املؤرخ 131كطاقته املدنية وعقد الزواج رقم )

تعـــديل امســـاء أوالده من/فاطمـــه ضـــياء كـــاظم عبـــدالوهاب إىل/فاطمـــه 
اجملداد ومن/حممد ضياء كاظم عبدالوهاب إىل/حممد ضياء   ضياء كاظم

ـــدالوهاب إىل/داود ضـــياء   كـــاظم اجملـــداد ومـــن/داوود ضـــياء كـــاظم عب
كاظم اجملداد ومن/كتول ضياء كاظم عبدالوهاب إىل/كتول ضياء كـاظم 
اجملــداد ومن/مهــدي ضــياء كــاظم عبــدالوهاب إىل/مهــدي ضــياء كــاظم 

وكطــــاقتهم املدنيــــة اســــتناداً إىل  اجملــــداد وذلــــك يف شــــهادات مــــيالدهم
 جوازات سفرهم العراقية .

( تعـــــــــديل اســـــــــم الطالـــــــــب 427/2016يف الطلــــــــب رقـــــــــم ) -30
من/اواليكـــودى  كوشـــو كوجنـــو حممـــد ســـالم إىل/عبدالســـالم اوالكـــود 

 وذلك يف كطاقته املدنية استناداً إىل جواز سفره اهلندي .
 رئيس جلنة دعاوى النسب وتصحيح االمساء 

 
 

ارات الصادرة من جلنة دعاوى النسب وتصحيح القر 
 6/4/2016االمساء جبلسة 

(املنعقدة كتاريخ  20/2016أصدرت  اللجنة جبلستها رقم )
 القرارات التالية : 6/4/2016
( تصحيح اسم الطالب 2123/2015يف الطلب رقم ) -1

من/حيىي الشحات حممـد عياد إىل/حيىي حممـد حممـد حممـد عياد 
اقته املدنية ورخصة القيادة استنادًا إىل جواز سفره وذلك يف كط
 املصري .  

( تعديل اسم الطالبة 2015/ 1727يف الطلب رقم ) -2
من/مرمي حممـد علي إىل/مرمي شنان سالم اليعركية وذلك يف كطاقتها 
املدنية وشهادات ميالد األكناء )هنادي ، حياه ، ندى ، سلطان ، 

 ( استناداً إىل جواز سفرها العماين .  حسني ، مىن ، أمحد ، عبدهللا
( تعديل اسم الطالبة 1952/2015يف الطلب رقم ) -3

من/امساء خميلف ركيع الظفريي إىل/امساء خملف ركيع الظفريي 
 وذلك يف كطاقتها املدنية استناداً إىل جواز سفرها السعودي.

( تعديل اسم الطالبة 2119/2015يف الطلب رقم ) -4
هللا علي سبهري ومن/كرى عبدهللا سبهرى قهفرخى من/فريده عبد

ومن/كرى عبدهللا سبهوى قهفرخى ومن/كرى عبدهللا سبهرى 
إىل/فريده عبدهللا سبهري قهفرخي وذلك يف شهادة ميالدها 

( املؤرخ 59وكطاقتها املدنية واشهاد الطالق رقم )
ورخصة القيادة وشهادات ميالد األكناء ) آمنه ،  12/2/2012

 ، محيده ، عبدالرحيم ( استناداً إىل جواز سفرها اإليراين. أمينه 
( تصحيح اسم الطالبة 1843/2015يف الطلب رقم ) -5

من/مرمي يوسف مطر ثويبت كرجس إىل/مرمي يوسف مطر العنزي 
 وذلك يف شهادة ميالدها استناداً إىل شهادة جنسيتها الكويتية .

البة ( تصحيح اسم الط271/2016يف الطلب رقم ) -6
من/هدى رمضان عبدهللا إىل/هدى رمضان عبدهللا كاظم وذلك 

 3/4/1994( املؤرخ 72يف شهادة امليالد وعقد الزواج رقم )
 استناداً إىل شهادة جنسيتها الكويتية .

( تصحيح اسم الطالب 345/2016يف الطلب رقم ) -7
من/عبدالوهاب جزا عياده مفظي الصليلي إىل/عبدالوهاب جزا 

ا مفضي الصليلي الشمري وذلك يف شهادة ميالده عياده جز 
 استناداً إىل شهادة جنسيته الكويتية.

( تصحيح اسم الطالب 1228/2015يف الطلب رقم ) -8
من/صالح ايسني أمحد الوايل إىل/صالح ايسني أمحد الوائل وذلك 

 يف شهادة ميالده استناداً إىل شهادة جنسيته الكويتية .
(  تصحيح اسم الطالب من/مجال  1389/2015يف الطلب رقم ) -9

امحد عبداهلادي علي إىل/مجال أمحد عبداهلادي الصقران وذلك يف 
 شهادة ميالده استنادًا إىل شهادة جنسيته الكويتية . 

( تصحيح اسم الطالبة 626/2015يف الطلب رقم ) -10
من/سهام امساعيل سعيد إىل/سهام امساعيل سعيد فرحان وذلك يف 

 دها استناداً إىل شهادة جنسيتها الكويتية .شهادة ميال
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( تعديل اسم الطالبة 1202/2015يف الطلب رقم ) -11
من/عفراء مفرج جمري إىل/انضاء دسم مشعي السبيعي وذلك يف 
كياانهتا لدى اهليئة العامة للمعلومات املدنية استنادًا إىل جواز 

 سفرها السعودي .
اسم الطالب  ( تعديل192/2016يف الطلب رقم ) -12

من/فيض هللا كرميي فرزند حممـد نظر إىل/فضل هللا كرميي وذلك يف 
 كطاقته املدنية استناداً إىل جواز سفره األفغاين . 

( تعديل اسم الطالب 358/2016يف الطلب رقم ) -13
من/صالح نسيم يونس    إىل/صالح نسيم يونس ساملان وذلك 

 سفره املصري .يف كطاقته املدنية استناداً إىل جواز 
( تعديل اسم الطالبة 1235/2015يف الطلب رقم ) -14

من/جنال جزاء ملفي عواد ومن/جنالء جزاء ملفي عواد ومن/جنالء 
جزا ملفي عواد إىل/اجلازي جزاء ملفي املطريي وذلك يف شهادة 

 17/3/1993( املؤرخ 93ميالدها وعقد الزواج رقم )
ل ، فجر ، نواف ، تركي ، وشهادات ميالد األكناء )مطلق ، أصاي

 اندر( استناداً إىل جواز سفرها السعودي .
( تصحيح اسم الطالبة 2402/2011يف الطلب رقم ) -15

من/آالء قاسم حممـد العبوسى إىل/االء قاسم حممـد علوان وذلك 
يف شهادة ميالد اكنتها )رمياس( ووثيقة التصادق على زواج رقم 

ًا إىل شهادة جنسيتها استناد 3/3/2008( املؤرخة 143)
 الكويتية . 

( تصحيح اسم الطالبة 50/2016يف الطلب رقم ) -16
من/حنان هاشم كاظم الشرب إىل/حنان هاشم كاظم شرب وذلك يف 

وشهادات  27/12/2007( املؤرخ 137عقد الزواج رقم )
ميالد اكنائها )فاطمه ، زينب ، صاحل( استنادًا إىل شهادة 

 جنسيتها الكويتية. 
( تعديل اسم الطالبة 273/2016يف الطلب رقم ) -17

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 .
لطالب ( تعديل اسم ا1894/2015يف الطلب رقم ) -18

من/جريس ملعى جربه إىل/جريس ملعي جربه كطرس وذلك يف 
 كطاقته املدنية استناداً إىل جواز سفره املصري .

( تعديل اسم الطالبة من/عايض 159/2016يف الطلب رقم ) -19
مزيد انجي ومن/عايض مزيد انجي املطريي إىل/عايض مزيد مزيد 

ومن/عشبه اليف املطريي وتعديل اسم زوجته من/عشبه اليف مصلح 
إىل/عشبه اليف مصلح الدحياين املطريي وذلك يف وثيقة التصادق على 

ويف شهادات ميالد األكناء  1/4/1985( املؤرخة 332زواج رقم )
)دالل ، مشعل ، حنان ، نوال ، حممـد ، منال ، عمر ، مناير ، رميه( 

صر وكياانت الطالب لدى وزارة الدفاع وتعديل اسم اكن الطالب من/ان
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 

استنادًا إىل شهادات السفارة السعودية املرفقة ابلطلب واملؤرخة 
وجوازي سفر  31/3/2016،  2/2/2016،  25/1/2016

 الطالب وزوجته السعودي .
( تعديل اسم الطالب 184/2016يف الطلب رقم ) -20

من/احلاج موسى أمحد موسى سلعوس إىل/موسى امحد موسى 
 سلعوس وذلك يف شهادة ميالده استناداً إىل جواز سفره األردين 

البة من/اميان ( تعديل اسم الط77/2016يف الطلب رقم ) -21
عبدالفتاح حممود عبدالفتاح إىل/اميان عبدالفتاح حممود سليمان 
وذلك يف كطاقتها املدنية وشهادة ميالدها ووثيقة التصادق على 

وشهادة ميالد اكنتها  9/3/2014( املؤرخة 60زواج رقم )
 )نوف( استناداً إىل جواز سفرها األردين .

اسم الطالبة من/ابن ( تعديل 438/2016يف الطلب رقم ) -22
وذلك يف كطاقتها املدنية حممـد هاشم إىل/ابن حممـد هاشم اخلالدي 

 استناداً إىل جواز سفرها العراقي .
( تعديل اسم والدة الطالبة 384/2016يف الطلب رقم ) -23

"املتوفية " /امساء حممود راغب سليم من/كدريه خليل حممـد واتج 
لك يف شهادة ميالد الطالبة إىل/ كدريه خليل حممـد وشاح وذ

( املؤرخة 73استنادًا إىل شهادة القنصلية املصرية ابلكويت رقم )
24/2/2016 . 
( تعديل اسم الطالب 295/2016يف الطلب رقم ) -24

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 

 ه العراقية.ميالدهم استناداً إىل جوازات سفر الطالب وأكنائ
( تعديل اسم الطالبة 361/2016يف الطلب رقم ) -25

وذلك يف من/لودومريا اجنيال راجنيل إىل/لودومريا أجنيال كوالكو 
 كطاقتها املدنية استناداً إىل جواز سفرها الربتغايل .

( تعديل اسم الطالبة 1757/2015يف الطلب رقم ) -26
ل وتعديل اسم من/ذايب عطيه عبيد عجيل إىل/ دايب العجي

زوجته من/سعاد زكن عوده الثويين ومن/سعاد زكن عوده الثويين 
الشمري إىل/سعاد الثويين وذلك يف شهاديت ميالدمها  وعقد 

استنادًا إىل جوازي  12/1/1988( املؤرخ 131الزواج رقم )
 سفرمها النمساوي .

( تعديل اسم الطالبة 166/2016يف الطلب رقم ) -27
ثوال إىل/عايشه شيخ وذلك يف كطاقتها املدنية من/االما موداكو 

وشهادة ميالد إكنتها )شيخ هاجرا( إستننادًا إىل جواز سفرها 
 اهلندي .

( تعديل اسم الطالبة 202/2015يف الطلب رقم ) -28
من/ليتيسيا رودرجيوس روكي ليجور ومن/ليتيسيا روكى الكورالد 

 كطاقتها ريكى إىل/ ليتيسيا روكى ليجور رودرجيوس وذلك يف
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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 .
( تغيري االسم األول 395/2016يف الطلب رقم ) -29

العتييب من/ساره إىل/رواسي وذلك للطالبة/ساره عبدهللا عبيدهللا 
 يف مجيع األوراق الرمسية.

( تصــحيح اســم الطالبــة /  565/2016يف الطلــب رقــم )  -30
دنيــا يوســف خالــد امل لــد املطــريي وذلــك حبــذف لقــب )املطــريي( 
ليصــبح امسهــا كــامال / دنيــا يوســف خالــد امل لــد وذلــك يف مجيــع 

ا / أمحـد يوسـف خالـد االوراق الرمسية هلا وألوالدهـا أسـوة كشـقيقه
 امل لد .

 رئيس جلنة دعاوى النسب وتصحيح االمساء              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شـركة ألفا كاكيتال العقارية
 شـركـة مسـامهة كويتية مقفلة )ش. م .ك. م(

 عقـد التأسيـس
م لدي أان/أميمة عبد العزيز مصطفى  13/3/2016إنه يف يوم األحد  املوافق:

 املوثقة  ابإلدارة.
 ضـــر:ح

ســعود أمحـــد عبــد هللا العوضـــي / كــوييت اجلنســـية وحيمــل كطاقـــة  : أوالً 
 طرف أول ( ـ                    286012801581مدنية رقم )

اثنيا: امحـد اكـراهيم عبـد العزيـز القعـود / كـوييت اجلنسـية وحيمـل كطاقـة 
 (                طرف اثن282031600269مدنية رقم )

/ أردين اجلنسـية وحيمـل كطاقـة مدنيـة  اثلثا: جمدي حممود مجيـل فـانوس
 ( .                     طرف اثلث277052400307رقم )

راكعا: دولت وليد محدي سالمة / أردنية اجلنسية وحتمـل كطاقـة مدنيـة 
 ( ـ                      طرف راكع280081205225رقم )

دنيـة خامسا: يزن جمدي حممود فانوس / أردين اجلنسية وحيمل كطاقة م
 ( ـ            طرف خامس كصفته306111100794رقم )

 قاصر ويوقع عنه والده الطرف الثالث كصفته ولياً طبيعياً عليه .
يقر املؤسسون أبهليتهم القانونية لتأسيس شركة مسـامهة كويتيـة مقفلـة 
)ش.م.ك.م( فيمـــا كيـــنهم والتـــزامهم ابلقواعـــد املقـــررة لتأسيســـها طبقـــاً 

وتعديالتــه والئحتــه  2012لســنة  25ركات رقــم ألحكــام قــانون الشــ
 التنفيذية.

كما يقرون أيضا ابلتزامهم ككافة القواعد املقررة لتأسيس الشركة وفقاً 
 ألحكام املواد اآلتية:

 (1مـادة )
 يعترب التمهيد الساكق جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد.

 (2مـادة )
رسوم كقانون يقر املؤسسون أبن الشركة  سست طبقاً ألحكام امل

وتعديالته والئحته التنفيذية وأحكام  2012لسنة  25الشركات رقم 
 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.
 (3مـادة )

كة : ألفا كاكيتال   وعنواهنا التجاري الكويت )شركة مسامهة  اسم الشر 
 كويتية مقفلة )ش.م.ك.م( شركة عقارية.

 (4مـادة )
يقر مركز الشركة الرئيس يف دولة الكويت وموطنها  الكويت وجيوز 

الكويت،  للشركاء نقل املركز الرئيسي إىل أي جهة أخرى داخل دولة 
ويعترب مقر  خارج دولة الكويتوفتح فروع ووكاالت للشركة داخل و 

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.
 (5مـادة )

 .مدة الشركة غري حمددة تبدأ من اتريخ الشهر
 (6مـادة )

 25/2012مع عدم االخالل أبحكام املرسوم كقانون الشـركات رقـم 
والئحتــــه التنفيذيــــة ،فــــإن  –وتعديالتــــه  –إبصــــدار قــــانون الشــــركات 

 األغراض اليت أسست من أجلها هي:
/ متلــك وكيــع وشــراء العقــارات واألراضــي وتطويرهــا حلســاب لشــركة 1

ك الغـري، وكـل ذلـك داخـل دولـة الكويـت وخارجهـا وكـذلك إدارة أمـال
مبا ال خيالف األحكام املنصوص عليها يف القـوانني القائمـة ومـا حظرتـه 
مــن االجتــار يف قســائم الســكن اخلــاص علــى النحــو الــذي نصــت عليــه 

 هذه القوانني .
/ متلـــك وكيـــع  وشـــراء أســـهم وســـندات الشـــركات العقاريـــة حلســـاب 2

 الشركة فقط يف الكويت ويف اخلارج .
اسـات وتقـدمي االستشـارات يف اجملـاالت العقاريـة ككافـة / إعداد الدر 3

أنواعهـــا علـــى أن تتـــوافر الشـــروط املطلوكـــة يف مـــن يـــزاول تقـــدمي هـــذه 
 اخلدمة .

/ متلك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية واملرافق السياحية واجيارها  4
 واستئجارها .

لوكـة للشـركة / القيام أبعمال الصيانة املتعلقة ابملبـاين والعقـارات املم5
وللغري مبا يف ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ األعمال املدنية وامليكانيكيـة 
والكهرابئيــة واملصــاعد وأعمــال تكييــف اهلــواء مبــا يكفــل احملافظــة علــى 

 املباين وسالمتها .
/ إدارة وتشـــــغيل واســـــتثمار واجيـــــار واســـــتئجار الفنـــــادق والنـــــوادي 6

واملتنزهـــــات واحلــــــدائق  واملـــــوتيالت وكيــــــوت الضـــــيافة واالســــــرتاحات
ــــات  واملعــــارض واملطــــاعم والكــــافرتايت واجملمعــــات الســــكنية واملنتجع
السـياحية والصـحية واملشـروعات الرتوحييــة والرايضـية واحملـالت وذلــك 
علـــى خمتلـــف الـــدرجات واملســـتوايت شـــامال مجيـــع اخلـــدمات األصـــلية 

 ا.واملساعدة واملرافق امللحقة هبا وغريها من اخلدمات الالزمة هل
ــة اخلاصــة مبشــاريع الشــركة العقاريــة وذلــك 7 / تنظــيم املعــارض العقاري

 حسب األنظمة املعمول هبا يف الوزارة .
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 / إقامة املزادات العقارية وذلك حسب األنظمة املعمول هبا يف الوزارة 8
 / متلك األسواق التجارية واجملمعات السكنية .9

 األغراض الفرعية :
اليــــة املتــــوافرة لــــدى الشــــركة عــــن طريــــق / اســــتغالل الفــــوائض امل10

 استثمارها يف حمافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات مت صصة.
ـــاطق واملشـــاريع 11 ـــة األساســـية للمن / املســـامهة املباشـــرة لوضـــع البني

ـــــل  ـــــاء والتشـــــغيل والتحوي ـــــة والصـــــناعة كنظـــــام البن الســـــكنية والتجاري
(BOT  وإدارة املرافق العقارية كنظام )BOT. 

 (7دة )مـا
ديسـمرب  31تبدأ السنة املاليـة للشـركة مـن أول ينـاير وتنتهـي يف آخـر 

مــن كــل عــام .ويســتثىن مــن ذلــك الســنة املاليــة األوىل فتبــدأ مــن اتريــخ 
ديســمرب مــن الســنة  31قيــد الشــركة يف الســجل التجــاري وتنتهــي يف 

 املالية التالية.
 (8مـادة )
)عشــــرة آالف   د.ك 10,000حــــدد رأس املــــال املصــــرح كــــه مببلــــغ 

 غري(. دينار كوييت ال
د.ك )عشـرة آالف  دينـار 10,000ورأس املال املصدر مببلـغ وقـدره 

 غري(. كوييت ال
د.ك )وهـــو عشـــرة آالف دينـــار  10,000ورأس املـــال املـــدفوع مببلـــغ 

 غري(.  كوييت ال
ــه وحصــص عينيــة  ويتكــون رأس مــال الشــركة املصــدر مــن أســهم نقدي

 موزعة على النحو اآليت:
د.ك )عشـــرة آالف دينـــار كـــوييت ( نقـــدا مت ســـدادها 10,000مبلـــغ 

 مبعرفة البنك األهلي املتحد.
 (9مـادة )

اكتتب املؤسسون املوقعون على هذا العقد يف كامل رأس مال الشـركة 
 على الوجه اآليت:

 قيمتها ابلدينار الكوييت      نوع األسهم      م  اسم املساهم    عدد األسهم 
 د.ك3000             نقدية         30,000د العوضي   / سعود امح1
 د.ك  3000        نقدية            30,000    / امحد اكراهيم القعود 2
 د.ك3000         نقدية        30,000 / جمدي حممود فانوس  3
 د.ك500          نقدية         5,000      / دولت وليد سالمة   4
 د.ك500   نقدية                  5,000         نوس/ يزن جمدي فا5

 د.ك10,000               سهم100,00 0    اجملمـــــــــوع
ويقــر املؤسســون أبهنــم قــاموا إبيــداع قيمــة رأس املــال النقــدي للشــركة 

% 100% من قيمة رأس املـال النقـدي للشـركة كنسـبة 100كنسبة 
د.ك )مائـــة  100,000درها )مــن قيمــة األســـهم الــيت اكتتبــوا هبـــا وقــ

ألف سهم( كل منهم كنسبة اكتتاكه لدى البنك األهلي املتحد مبوجـب 
 29/2/2016الشــــهادة الصــــادرة مــــن البنــــك املــــذكور واملؤرخــــة يف 

 واملرفقة أبصل هذا العقد.
 (10مـادة )

املصــروفات والنفقــات واألجــور والتكــاليف الــيت تلتــزم الشــركة أبدائهــا 
د.ك ختصـم مـن حسـاب  5000لـى التقريـب  كسبب  سيسـها هـي ع

 املصروفات العامة.

 (11مـادة )
ـــــع  ـــــام جبمي ـــــى هـــــذا ابلســـــعي يف القي يتعهـــــد املؤسســـــون املوقعـــــون عل
اإلجــراءات الالزمــة إلمتــام  ســيس الشــركة ويلتزمــون ابســتبعاد وإلغــاء 
طلبـات االكتتـاب الومهيـة واملكــررة واختـاذ اإلجـراءات الالزمـة لتحقيــق 

الغــرض وكلــوا عــنهم الســيد / جمــدي حممــود فــانوس   يف  ذلــك،  وهلــذا
ـــة واســـتيفاء املســـتندات الالزمـــة يف إدخـــال  اختـــاذ اإلجـــراءات القانوني
التعــديالت الــيت تــري اجلهــات الرمسيــة ضــرورة إدخاهلــا يف العقــد أو يف 

 النظام األساسي املرافق له.
تـاب وقبـل وعلى املؤسسني خالل ثالثة أشهر مـن اتريـخ االنتهـاء مـن االكت

اجتمـاع اجلمعيـة التأسيسـية أن يقـدموا لـوزارة التجـارة والصـناعة كيـاانً كعـدد 
األســهم الـــيت أكتتـــب فيهـــا كـــل مؤســس وكقيـــامهم كـــدفع األقســـاط دفعهـــا 

 وأمسائهم وعناوينهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته.
 (12مـادة )

 الشركة ابلتضامن فيما كينهم عن تعـويض الضـرر الـذي مؤسسويسأل 
 يصيب الشركة أو مسامهيها أو الغري كسبب كطالن عقد الشركة.

 (13مـادة )
حتــــرر هــــذا العقــــد مــــن أصــــل وأركــــع نســــخ كــــل نســــ ة تتكــــون مــــن )    
(صفحة ومرفق كه النظام األساسي للشركة املكون من أركـع نسـخ كـل 
نس ة تتكون من      صـفحة ويتضـمن عـدد         مـادة كـال شـطب 

تفـاظ كنسـ ة أصـلية مـن عقـد الشـركة يف مركزهـا ويـتم االح أو إضافة.
.كمـا حتفـظ نسـ ة أصـلية مـن هـذا  الرئيسي وعلى موقعهـا اإللكـرتوين

العقــد مبلــف الشــركة لــدى الــوزارة امل تصــة كــوزارة التجــارة والصــناعة 
ولكــل مــن يرغــب يف احلصــول علــى نســ ة مطاكقــة لألصــل أن يطلبهــا 

 من الشركة مقاكل رسم معني حتدده الشركة.
 (14مـادة )

حـــــرر هـــــذا العقـــــد كنـــــاء علـــــى كتـــــاب وزارة التجـــــارة والصـــــناعة رقـــــم  
واملســـجل كـــرقم آيل كتـــاريخ    2/3/2016كتـــاريخ  03604/2016

/  /2016 
 الطرف الثالث         الطرف الثاين   الطرف األول
 الطرف اخلامس كصفته   الطرف الراكع 

 ضرين وقعوه.ومبا ذكر حترر هذا العقد وكعد تالوته على احلا
 املوثقة :أميمة عبدالعزيز مصطفى

 شـركة ألفا كاكيتال العقارية 
 شركة مسامهة كويتية مقفلة 

 النظام األساسي 
 الفصل األول يف  سيس الشركة

 عناصر  سيس الشركة -أ
 (1مـادة )

 سست طبقاً ألحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام األساسي 
ــة أحكامهــا فيمــا كعــد شــركة مســامهة كويتيــة كــني مــالكي األســهم امل بين

 مقفلة تسمي شركة ألفا كاكيتال   شركة مسامهة كويتية مقفلة.
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 (2مـادة )
مركز الشـركة الرئيسـي وحملهـا القـانوين يف دولـة الكويـت  وهـو املـوطن 
الـــذي يعتـــد كـــه يف توجيـــه املراســـالت واإلعـــالانت القضـــائية وال يعتـــد 

 إذا مت قيد التغيري ابلسجل التجاري .كتغيري هذا املوطن إال 
وجيــوز جمللــس اإلدارة أن ينشــئ هلــا فروعــا أو تــوكيالت أو مكاتــب أو  

 مركز عمليات أو تعيني ممثلني يف الكويت أو اخلارج.
 (3مـادة )

مــدة هــذه الشــركة غــري حمــددة وتبــدأ مــن اتريــخ قيــدها يف الســجل التجــاري 
 اجلريدة الرمسية. ونشر احملرر الرمسي اخلاص كتأسيسها يف
 (4مـادة )

إبصدار  25/2012مع عدم اإلخالل أبحكام قانون الشركات رقم 
والئحته التنفيذية ، فإن األغراض  –وتعديالته  –قانون الشركات 

 اليت أسست من أجلها هي : 
/ متلــك وكيــع وشــراء العقــارات واألراضــي وتطويرهــا حلســاب لشــركة 1

إدارة أمـالك الغـري، وكـل ذلـك  داخـل دولـة الكويـت وخارجهـا وكـذلك
مبا ال خيالف األحكام املنصوص عليها يف القـوانني القائمـة ومـا حظرتـه 
مــن االجتــار يف قســائم الســكن اخلــاص علــى النحــو الــذي نصــت عليــه 

 هذه القوانني .
/ متلـــك وكيـــع  وشـــراء أســـهم وســـندات الشـــركات العقاريـــة حلســـاب 2

 الشركة فقط يف الكويت ويف اخلارج .
إعداد الدراسـات وتقـدمي االستشـارات يف اجملـاالت العقاريـة ككافـة / 3

أنواعهـــا علـــى أن تتـــوافر الشـــروط املطلوكـــة يف مـــن يـــزاول تقـــدمي هـــذه 
 اخلدمة .

/ متلك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية واملرافق السياحية واجيارها  4
 واستئجارها .

قـارات اململوكـة للشـركة / القيام أبعمال الصيانة املتعلقة ابملبـاين والع5
وللغري مبا يف ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ األعمال املدنية وامليكانيكيـة 
والكهرابئيــة واملصــاعد وأعمــال تكييــف اهلــواء مبــا يكفــل احملافظــة علــى 

 املباين وسالمتها .
/ إدارة وتشـــــــغيل واســـــــتثمار واجيـــــــار واســـــــتئجار الفنـــــــادق والنـــــــوادي 6

االســرتاحات واملتنزهــات واحلــدائق واملعــارض واملــوتيالت وكيــوت الضــيافة و 
واملطاعم والكافرتايت واجملمعات السكنية واملنتجعات السـياحية والصـحية 
واملشــروعات الرتوحييــة والرايضــية واحملــالت وذلــك علــى خمتلــف الــدرجات 
واملستوايت شامال مجيع اخلدمات األصلية واملساعدة واملرافـق امللحقـة هبـا 

 الالزمة هلا. وغريها من اخلدمات
ــة اخلاصــة مبشــاريع الشــركة العقاريــة وذلــك 7 / تنظــيم املعــارض العقاري

 حسب األنظمة املعمول هبا يف الوزارة .
 إقامة املزادات العقارية وذلك حسب األنظمة املعمول هبا يف الوزارة ./ 8
 / متلك األسواق التجارية واجملمعات السكنية .9

 األغراض الفرعية :
الفــــوائض املاليــــة املتــــوافرة لــــدى الشــــركة عــــن طريــــق  / اســــتغالل10

 استثمارها يف حمافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات مت صصة.

ـــاطق واملشـــاريع 11 ـــة األساســـية للمن / املســـامهة املباشـــرة لوضـــع البني
ـــــل  ـــــاء والتشـــــغيل والتحوي ـــــة والصـــــناعة كنظـــــام البن الســـــكنية والتجاري

(BOT وإدارة املرافق العقارية كنظ ) امBOT. 
ويكـون للشـركة مباشــرة األعمـال السـاكق ذكرهــا يف دولـة الكويــت ويف 

 اخلارج كصفة أصلية أو ابلوكالة.  
 رأس املال وطرق زايدته -ب

 (5مـادة )
ـــغ وقـــدره  د.ك )عشـــرة آالف 10,000حـــدد رأس مـــال الشـــركة مببل

 دينار كوييت( 
 يت(د.ك )عشرة آالف دينار كوي10,000ورأس املال املصدر مببلغ 
 د.ك وهو )عشرة آالف دينار كوييت (10,000ورأس املال املدفوع مببلغ 

 (6مـادة )
اسهم الشركة امسية  جيوز لغري الكـويتيني متلكهـا وفقـاً ألحكـام القـانون 

 والقرارات الوزارية املنظمة لذلك.
 (7مـادة )

ال جيــوز زايدة رأس املــال املصــرح كــه إال إذا كانــت قيمــة األســهم األصــلية 
د دفعــت كاملــة،  وجيــوز للجمعيــة العامــة غــري العاديــة أن تفــوض جملــس قــ

اإلدارة يف حتديـــد اتريـــخ تنفيـــذه،  علـــى أنـــه جيـــوز كقـــرار مـــن جملـــس إدارة 
الشركة زايدة رأس املال املصـدر يف حـدود رأس املـال املصـرح كـه علـى أن 
يكــــون رأس املــــال املصــــدر قــــد مت ســــداده ابلكامــــل. وال جيــــوز إصــــدار 

 اجلديدة أبقل من قيمتها األمسية.األسهم 
 (8مـادة )

إذا كانـــت قيمـــة األســـهم األصـــلية قـــد دفعـــت ابلكامـــل،  جيـــوز كقـــرار 
ــة كعــد موافقــة اجلهــات الرقاكيــة  ــة العامــة غــري العادي يصــدر مــن اجلمعي
زايدة رأس مال الشركة املصرح كه وذلك كناء علـى اقـرتاح مسـبب مـن 

ــر مــن مراقــب احلســا ابت يف هــذا الشــأن علــى أن جملــس اإلدارة وتقري
 يتضمن القرار الصادر كزايدة رأس املال مقدار وطرق الزايدة.

 (9مـادة )
إذا تقرر زايدة رأس مال الشركة ومل ميارس كعض املسـامهني حـق أولويـة 

يف أســـهم زايدة رأس املـــال ختصـــيص األســـهم غـــري املكتتـــب  االكتتـــاب
جتــاوزت طلبــات  فيهــا ملــن يرغــب يف ذلــك مــن مســامهي الشــركة،  فــإن

االكتتاب عدد األسهم املطروحة مت ختصيصها على املكتتبني كنسـبة مـا 
 كه. اكتتبوا

ويف مجيع األحوال اليت ال يتم االكتتاب فيها يف كامل األسهم اجلديدة 
جـــاز جمللـــس اإلدارة أن يقـــوم كت صـــيص األســـهم غـــري املكتتـــب فيهـــا 

كتتب فيها ملغاة كقـوة ملسامهني جدد،  وتعترب األسهم اجلديدة غري امل
 القانون.

 (10مـادة )
جيــوز للشــركة زايدة رأس املــال عــن طريــق االكتتــاب العــام وذلــك علــى 

 2012لسـنة  25من قانون الشركات رقم  273النحو املبني ابملادة 
 وتعديالته والئحته التنفيذية.
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 االكتتاب
 (11مـادة )

مـــل رأس مـــال اكتتـــب املؤسســـون املوقعـــون علـــى عقـــد التأســـيس يف كا
سـهم)مائة ألـف سـهم قيمتهـا 100,000الشركة أبسـهم يبلـغ عـددها 

فلس موزعة فيما كينهم كل كنسبة اكتتاكة املبينة يف عقـد  100االمسية 
دينـــار كـــوييت )عشـــرة آالف دينـــار  10,000التأســـيس وقـــد مت دفـــع 

كوييت ( من القيمة اإلمسية لألسهم اليت اكتتبوا هبا لدى البنك األهلي 
حـــــــــد وذلـــــــــك مبوجـــــــــب شـــــــــهادة البنـــــــــك املرفقـــــــــة واملؤرخـــــــــة يف املت
29/2/2016. 

 (12مـادة )
يرتتب حتما على ملكية السهم قبول املساهم عقـد التأسـيس وأحكـام 

 النظام األساسي للشركة وقرارات مجعياهتا العامة.
 (13مـادة )

كل سهم خيول صاحبه احلق يف حصـة معادلـة حلصـة غـريه كـال متييـز يف 
 ات الشركة ويف األرابح املقتسمة.ملكية موجود

 (14مادة )
يكون للشركة سجل خاص حيفـظ لـدى وكالـة مقاصـة وتقيـد فيـه أمسـاء 
املســـامهني وجنســـياهتم ومـــوطنهم وعـــدد األســـهم اململوكـــة لكـــل مـــنهم 

 ونوعها والقيمة املدفوعة عن كل سهم.
ويـــتم التأشـــري يف ســـجل املســـامهني أبي تغيـــريات تطـــرأ علـــى البيـــاانت 

جلة فيـــه وفقـــاً ملـــا تتلقـــاه الشـــركة أو وكالـــة املقاصـــة مـــن كيـــاانت،  املســـ
ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة املقاصة تزويده كبياانت 

 من هذا السجل.
 اجلمعية التأسيسية

 (15مـادة )
علــى املؤسســني خــالل ثالثــة أشــهر مــن اتريــخ اإلنتهــاء مــن االكتتــاب 

ن يقــدموا لــوزارة التجــارة والصــناعة وقبــل اجتمــاع اجلمعيــة التأسيســية أ
ــام املكتتبــني كــدفع األقســاط  كيــاان كعــدد األســهم الــيت أكتتــب هبــا وكقي
الواجب دفعها وأبمساء املكتتبني وعناوينهم وعدد األسهم اليت اكتتـب 

 هبا كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته.
 (16مـادة )

د خــالل ثالثــة أشــهر علــى املؤسســني دعــوة اجلمعيــة التأسيســية لالنعقــا
من اتريخ االنتهاء من االكتتاب فإذا انقضت هذه املدة دون أن تعقد 
اجلمعيــة قامــت وزارة التجــارة والصــناعة خــالل مخســة عشــر يومــاً مــن 

 اتريخ انقضاء املدة املذكورة كدعوة اجلمعية التأسيسية لالنعقاد.
 (17مادة )

ة متضــمنة جــدول توجــه الــدعوة إىل حضــور اجتمــاع اجلمعيــة التأسيســي
 األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع إبحدى الطرق التالية :

خطـــاابت مســـجلة ترســـل إىل مجيـــع املكتتبـــني قبـــل املوعـــد احملـــدد  -1
 النعقاد االجتماع أبسبوعني على األقل.

اإلعالن وجيب أن حيصل اإلعالن مرتني علـى أن يـتم اإلعـالن يف  -2
تقـــل عـــن ســـبعة أايم مـــن اتريـــخ نشـــر املـــرة الثانيـــة كعـــد مضـــي مـــدة ال 

 اإلعالن األول وانعقاد االجتماع كسبعة أايم على األقل.

تسليم الدعوة ابليد على املسامهني أو من ينوب عنهم قانوانً قبل  -3
موعـد االجتمـاع كيـوم علـى األقـل ويؤشــر علـى صـورة الـدعوة مبـا يفيــد 

 االستالم.
ثـــة املبينـــة ابلالئحـــة أي وســـيلة أخـــرى مـــن وســـائل االتصـــال احلدي -4

 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.

 (18مـادة )
معية التأسيسية صـحيحًا إال إذا حضـره مسـامهون ال يكون اجتماع اجل

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 

األول ويكون االجتماع الثاين صحيحاً  ثالثني يومًا من اتريخ االجتماع
 أاي كان عدد احلاضرين.

وجيوز أال توجه دعوة جديدة لالجتماع الثاين إذا كـان قـد حـدد اترخيـه 
وتصـــدر القـــرارات ابألغلبيـــة املطلقـــة  يف الـــدعوة إىل االجتمـــاع األول.
 لألسهم احلاضرة يف االجتماع.

 
 (19مـادة )

يسية تقريرا يتضمن معلومـات وافيـة عـن يقدم املؤسسون إىل اجلمعية التأس
ـــالغ الـــيت أنفقـــت مـــع املســـتندات املؤيـــدة  ـــات التأســـيس واملب ـــع عملي مجي
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.
 (20مـادة )

 ختتص اجلمعية التأسيسية ابملسائل اآلتية :
املوافقة على إجـراءات  سـيس الشـركة كعـد التثبيـت مـن صـحتها  -1

 وموافقتها ألحكام قانون الشركات ولعقد الشركة.
املوافقـــة علـــى تقـــومي احلصـــص العينيـــة إن وجـــدت،  وذلـــك علـــى  -2

 ( من قانون الشركات.11النحو الوارد ابملادة )
 انت اب أعضاء جملس اإلدارة األول. -3
 اختيار مراقب احلساابت وحتديد أتعاكه. -4
تعيــــني أعضــــاء هيئــــة الرقاكــــة الشــــرعية إذا كانــــت الشــــركة تــــزاول  -5

 نشاطها وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 إعالن  سيس الشركة هنائيًا. -6

التجـارة  وترسـل صـورة مـن حمضـر اجتمـاع اجلمعيـة التأسيسـية إىل وزارة
 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
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 (21مـادة )
 يتمتع العضو يف الشركة كوجه خاص ابحلقوق التالية :

 قبض األرابح واحلصول على أسهم املنحة اليت يتقرر توزيعها. -1
املشـــاركة يف إدارة الشـــركة عـــن طريـــق العضـــوية يف جملـــس اإلدارة وحضـــور  -2

ـــــك طبقـــــاً ألحكـــــام قـــــانون  ـــــات العامـــــة واالشـــــرتاك يف مـــــداوالهتا،  وذل اجلمعي
 أي اتفاق على خالف ذلك. ابطالالشركات وهذا النظام،  ويقع 

قبل اجتماع اجلمعية العامة كسـبعة أايم علـى األقـل علـى  احلصول -3
البيـــاانت املاليـــة للشـــركة عـــن الفـــرتة احملاســـبية املنقضـــية وتقريـــر جملـــس 

 اإلدارة وتقرير مراقب احلساابت.
التصــرف يف األســهم اململوكــة لــه واألولويــة يف االكتتــاب ابألســهم  -4

 اجلديدة.
عنــد التصــفية كعــد احلصــول علــى نصــيب مــن موجــودات الشــركة  -5

 الوفاء مبا عليها من ديون.
 (22مـادة )

 يلتزم العضو يف الشركة كوجه خاص مبا يلي :
تسديد األقساط املسـتحقة علـى مـا ميلكـه مـن أسـهم عنـد حلـول  -1

 مواعيد االستحقاق ودفع التعويض عن التأخري يف السداد.
يفاء دفــع النفقــات الــيت تكــون الشــركة قــد حتملتهــا يف ســبيل اســت -2

األقساط غري املدفوعة من قيمة أسهمه وللشركة التنفيذ على األسـهم 
 استيفاء حلقوقها.

 تنفيذ القرارات اليت تصدرها اجلمعية العامة للشركة. -3
االمتنــاع عــن أي عمــل يــؤدي إىل اإلضــرار ابملصــاحل املاليــة أو األدكيــة  -4

 ذلك.للشركة وااللتزام كتعويض األضرار اليت تنشأ عن خمالفة 
 (23مـادة )

 ال جيوز للجمعية العامة للمسامهني القيام مبا يلي :
 زايدة أعباء املساهم املالية أو زايدة قيمة السهم االمسية. -1
إنقاص النسـبة املئويـة الواجـب توزيعهـا مـن األرابح الصـافية علـى  -2

 املسامهني واحملددة يف عقد الشركة.
ورة يف عقـد التأسـيس أو فرض شروط جديـدة غـري الشـروط املـذك -3

هـــــذا النظـــــام تتعلـــــق أبحقيـــــة املســـــاهم يف حضـــــور اجلمعيـــــات العامـــــة 
 والتصويت فيها.

وجيـــوز اخلـــروج علـــى هـــذه األحكـــام كقبـــول مجيـــع املســـامهني كتاكيـــاً أو 
كتصويت إمجاعي يشـرتك فيـه مجيـع املسـامهني،   واسـتيفاء اإلجـراءات 

 الالزمة لتعديل عقد الشركة.
 ةيف إدارة الشرك

 جملس اإلدارة -أ
 (24مـادة )

ــة أعضــاء،   يتــوىل إدارة الشــركة جملــس إدارة مكــون مــن عــدد عــن ثالث
 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.
 

 (25مـادة )
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.
 (26مـادة )

ينت ـــب جملـــس اإلدارة ابالقـــرتاع الســـري رئيســـا للمجلـــس وانئبـــاً للـــرئيس 
ميثل رئيس جملس اإلدارة للشركة يف عالقتهـا مـع الغـري وأمـام القضـاء إىل و 

جانـــب االختصاصـــات األخـــرى املبينـــة ابلعقـــد،   ويعتـــرب توقيعـــه كتوقيـــع 
جملس اإلدارة يف عالقـة الشـركة ابلغـري،  وعليـه تنفيـذ قـرارات اجمللـس وأن 

و قيـام يتقيد كتوصياته،  وحيل انئـب الـرئيس جملـس الـرئيس عنـد غياكـه،  أ
 مانع لديه من ممارسة اختصاصاته.

 (27مـادة )
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.
 (28مـادة )

قاً لطبيعة أعمال الشركة،    جمللس اإلدارة أن يوزع العمل كني أعضائه وف
كما جيوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو جلنة من كني أعضائه أو 
أحـداً مــن الغـري يف القيــام كعمـل معــني أو أكثـر أو اإلشــراف علـى وجــه 
مـــــــن وجـــــــوه نشـــــــاط الشــــــــركة أو يف ممارســـــــة كعـــــــض الســــــــلطات أو 

 االختصاصات املنوطة ابجمللس.
 (29مادة )

ان ش صــاً طبيعيــاً أو اعتبــارايً تعيــني ممثلــني لــه جيــوز لكــل مســاهم ســواء كــ
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 

شــرتاك مــع املســامهني اآلخــرين يف انت ــاب كقيــة أعضــاء جملــس اإلدارة اال
جملـــس اإلدارة،  إال يف حـــدود مـــا زاد عـــن النســـبة املســـت دمة يف تعيــــني 
ممثليه يف جملـس اإلدارة،   وجيـوز جملموعـة مـن املسـامهني أن يتحـالفوا فيمـا 
كينهم لتعيني ممثـل أو أكثـر عـنهم يف جملـس اإلدارة وذلـك كنسـبة ملكيـتهم 

ــــني مــــا لألعضــــاء املنت بــــني مــــن احلقــــوق و  جمتمعــــة. يكــــون هلــــؤالء املمثل
ويكـــون املســـاهم مســـؤوالً عـــن أعمـــال ممثليـــه جتـــاه الشـــركة  والواجبـــات.

 ودائنيها ومسامهيها.
 (30مـادة )

ال يكــون اجتمــاع جملــس اإلدارة صــحيحاً إال إذا حضــره نصــف عــدد 
اق على األعضاء على أال يقل عدد احلاضرين عن ثالثة،   وجيوز االتف

نسبة أو عدد أكرب،   واالجتماع ابست دام وسـائل االتصـال احلديثـة،  
 واختاذ قرارات ابلتمرير مبوافقة مجيع أعضاء اجمللس.

وجيــب أن جيتمــع جملــس اإلدارة ســت مــرات علــى األقــل خــالل الســنة 
 الواحدة،   وجيوز االتفاق على عدد مرات أكثر.
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 (31مـادة )
لــــس اإلدارة وتوقــــع مــــن قبــــل األعضــــاء تــــدون حماضــــر اجتماعــــات جم

احلاضــرين وأمــني ســر اجمللــس وللعضــو الــذي مل يوافــق علــى قــرار اختــذه 
 اجمللس أن يثبت اعرتاضه يف حمضر االجتماع.

 (32مـادة )
إذا شغر مركز عضو يف جملس اإلدارة، خلفـه فيـه مـن كـان حـائزاً علـى 

لـس اإلدارة،  أكثر األصوات من املسـامهني الـذين مل يفـوزوا كعضـوية جم
وإذا قام مانع لديه خلفه من يليه،  ويكمل العضـو اجلديـد مـدة سـلفه 

.أما إذا كلغت املراكز الشاغرة ركع املراكز األصلية،   فإنه يتعـني  فقط
على جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامـة للمسـامهني لتجتمـع يف ميعـاد 

راكــــز شــــهرين مــــن اتريــــخ شــــغر آخــــر مركــــز،   وتنت ــــب مــــن ميــــأل امل
 الشاغرة.

 (33مـادة )
 جيب أن تتوافر يف من يرشح لعضوية جملس اإلدارة الشروط التالية 

 أن يكون متمتعا أبهلية التصرف. -1
أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جناية كعقوكـة مقيـدة للحريـة أو  -2

يف جرميـــة إفــــالس ابلتقصــــري أو التـــدليس أو جرميــــة خملــــة ابلشــــرف أو 
ة مقيدة للحرية كسبب خمالفته ألحكام هذا القانون ما األمانة أو كعقوك

 مل يكن قد رد إليه اعتباره.
 أن يكون مالكا كصفة ش صية أو الش ص الذي ميثله لعدد  -3
 سهم( من أسهم الشركة.100) 
وإذا فقــد عضـــو جملـــس اإلدارة أاي مـــن الشــروط املتقدمـــة زالـــت عنـــه  

 صفة العضوية.
 (34مـادة )

يف جملــس إدارة الشــركة ضــمن احلــد األقصــى لعــدد ال تــدخل العضــوية 
 من قانون الشركات. 225العضوايت املشار إليها ابملادة 

وجيوز للش ص أن يكـون رئيسـاً جمللـس إدارة أكثـر مـن شـركة مسـامهة 
 مقفلة.

 (35مـادة )
ـــرئيس أو عضـــو جملـــس اإلدارة،   ولـــو كـــان ممـــثاًل لشـــ ص  ال جيـــوز ل

ـــاري، أن يســـتغل ا ـــه حبكـــم طبيعـــي أو اعتب ملعلومـــات الـــيت وصـــلت إلي
 منصبه يف احلصول على فائدة لنفسه أو لغريه.

وجيوز لعضو جملس اإلدارة التصويت يف أسهمه ابلشركة أثناء عضويته 
ابجمللــــس وذلــــك دون إخــــالل كقيــــود التصــــرف يف األســــهم املنصــــوص 

 عليها يف قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام.
 (36مـادة )

ز ألعضــــاء جملــــس اإلدارة أن يفصــــحوا إىل املســــامهني يف غــــري ال جيــــو 
اجتماعـــات اجلمعيـــة العامـــة أو إىل الغـــري عمـــا وقفـــوا عليـــه مـــن أســـرار 
الشــركة كســـبب مباشــرهتم إلدارهتـــا وإال وجــب عـــزهلم ومســاءلتهم عـــن 

 تعويض األضرار الناجتة عن امل الفة.
 (37مـادة )

عضـاء اجمللـس،   أن جيمـع كـني ال جيوز لـرئيس جملـس اإلدارة أو ألي مـن أ
عضــوية جملــس إدارة شــركتني متنافســتني،  أو أن يشــرتك يف أي عمــل مــن 

شـأنه منافسـة الشــركة أو أن يتجـر حلسـاكه أو حلســاب غـريه يف أحـد فــروع 
النشــــاط الــــذي تزاولــــه الشــــركة،  وإال كــــان هلــــا أن تطالبــــه ابلتعــــويض أو 

أجريـت حلسـاب الشـركة،  مـا مل ابعتبار العمليات اليت زاوهلا حلسـاكه كأهنـا 
 يكن ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية.

 (38مـادة )
ال جيوز تقدير جمموع مكافآت رئيس وأعضاء جملس اإلدارة أبكثر مـن 
عشرة ابملائة من الـركح الصـايف كعـد اسـتنزال االسـتهالك واالحتياطـات 

سـامهني ) وتوزيع ركح ال يقـل عـن مخسـه ابملائـة مـن رأس املـال علـى امل
 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 وفقــاً ملــا نصــت 

ر يصـدر عـن اجلمعيـة العامـة للشـركة عليه الفقرة السـاكقة،  وجيـوز كقـرا
اســـتثناء عضـــو جملـــس اإلدارة املســـتقل مـــن احلـــد األعلـــى للمكافـــآت 
املـذكورة ) إذ كـان يف الشـركة أعضـاء مسـتقلون(.ويلتزم جملـس اإلدارة 
كتقــــدمي تقريــــر ســــنوي يعــــرض علــــى اجلمعيــــة العامــــة العاديــــة للشــــركة 

مفصاًل عن املبالغ للموافقة عليه على أن يتضمن على وجه دقيق كياانً 
واملنـــافع واملـــزااي الـــيت حصـــل عليهـــا جملـــس اإلدارة أاي كانـــت طبيعتهـــا 

 ومسماها.
 (39مـادة )

ال جيـــوز أن يكـــون ملـــن لـــه ممثـــل يف جملـــس اإلدارة أو لـــرئيس أو أحـــد 
أعضاء جملس اإلدارة أو أحد أعضاء اإلدارة التنفيذيـة أو أزواجهـم أو 

مباشــرة أو غــري مباشــرة يف العقــود  أقــارهبم مــن الدرجــة الثانيــة مصــلحة
والتصرفات اليت تربم مع الشركة أو حلساهبا إال إذا كان ذلك كرتخيص 

 يصدر عن اجلمعية العامة العادية.
 (40مـادة )

ال جيــــوز للشــــركة أن تقــــرض أحــــد أعضــــاء جملــــس إدارهتــــا أو الــــرئيس 
ـــذي أو أزواجهـــم أو أقـــارهبم حـــىت الدرجـــة الثانيـــة أو الشـــركات  التنفي
ـــة  ـــة العامـــة العادي ـــاك تفـــويض مـــن اجلمعي ـــا مل يكـــن هن التاكعـــة هلـــم،  م

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(.
 (41مـادة )

مسئولون جتاه الشركة واملسامهني والغري رئيس جملس اإلدارة وأعضاؤه 
عــن مجيــع أعمــال الغــش وإســاءة اســتعمال الســلطة،  وعــن كــل خمالفــة 

وال حيول دون إقامـة . للقانون أو لعقد الشركة،  وعن اخلطأ يف اإلدارة
دعــوى املســئولية اقــرتاع مــن اجلمعيــة العامــة إبكــراء ذمــة جملــس اإلدارة،  

االشــرتاك يف التصــويت علــى قــرارات وال جيــوز ألعضــاء جملــس اإلدارة 
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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 (42مـادة )
ية تكــــون املســــؤولية املنصــــوص عليهــــا يف املــــادة الســــاكعة إمــــا مســــؤول

ش صــية تلحــق عضــوا ابلــذات وإمــا مشــرتكة فيمــا كــني أعضــاء جملــس 
اإلدارة مجيعـــًا،   ويف احلالـــة األخـــرية يكـــون األعضـــاء مســـئولني مجيعـــاً 
على وجه التضامن أبداء التعـويض، إال مـن اعـرتض علـى القـرار الـذي 

 رتب املسئولية وأثبت اعرتاضه يف احملضر.
 (43مـادة )

ســؤولية علــى أعضــاء جملــس اإلدارة كســبب للشــركة أن ترفــع دعــوى امل
األخطـاء الــيت تنشـأ عنهــا أضـرار للشــركة،  فـإذا كانــت الشــركة يف دور 

 التصفية تويل املصفي رفع الدعوى.
 (44مـادة )

ــة عــن الشــركة يف  لكــل مســاهم أن يرفــع دعــوى املســؤولية منفــرداً نياك
الشـركة حالة عدم قيام الشركة كرفعها،  ويف هذه احلالة جيـب اختصـام 

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.
 اجلمعية العامة -ب

 (45مادة )
ــة العامــة الســنوية كنــاء علــى دعــوة جملــس اإلدارة خــالل  تنعقــد اجلمعي

لتالية النتهاء السنة املاليـة،  وذلـك يف الزمـان واملكـان األشهر الثالثة ا
ــة العامــة  اللــذين يعينهمــا جملــس اإلدارة،  وللمجلــس أن يــدعو اجلمعي
لالجتمــاع كلمــا دعــت الضــرورة إىل ذلــك،   وعلــى جملــس اإلدارة أن 
يوجــه دعــوة اجلمعيــة لالجتمــاع كنــاء علــى طلــب مســبب مــن عــدد مــن 

ة من رأمسال الشركة،  أو كناء على طلب املسامهني ميلكون عشرة ابملائ
مراقب احلساابت،  وذلك خالل مخسة عشر يوماً من اتريـخ الطلـب،  

.ويســري علــى  وتعــد جــدول األعمــال اجلهــة الــيت تــدعو إىل االجتمــاع
إجـراءات دعــوة اجلمعيـة العامــة ونصـاب احلضــور والتصـويت األحكــام 

 25ون الشركات رقم اخلاصة ابجلمعية التأسيسية املنصوص عليها كقان
 وتعديالته. 2012لسنة 

 (46مـادة )
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 

لـــه،  أو خبـــالف قـــائم كينـــه وكـــني  املســـائل الـــيت تتعلـــق مبنفعـــة خاصـــة
الشركة،  ويقع ابطال كل شرط أو قرار خيالف ذلك،  وجيوز للمساهم 
أن يوكل غريه يف احلضور عنه وذلك مبقتضي توكيـل خـاص أو تفـويض 

.وجيوز ملن يدعي حقا على األسـهم يتعـارض  تعده الشركة هلذا الغرض
 قاضي األمـور مع ما هو اثكت يف سجل مسامهي الشركة أن يتقدم إىل

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 وفقــاً لإلجــراءات املقــررة يف قــانون 

 املرافعات املدنية والتجارية.
 

 (47مـادة )
لى املرشحني لعضوية جملس اإلدارة لنظام خيضع التصويت ع

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 .
 (48مادة )

ـــيس جم ـــة العامـــة رئ ـــرأس اجتمـــاع اجلمعي ـــه أو مـــن ي لـــس اإلدارة أو انئب
ينتدكـه جملـس اإلدارة لــذلك الغـرض أو مـن تنت بــه اجلمعيـة العامـة مــن 

 املسامهني أو من غريهم.
 (49مـادة )

مع مراعـاة أحكـام القـانون ختـتص اجلمعيـة العامـة العاديـة يف اجتماعهـا 
السنوي ابختاذ قرارات يف املسائل اليت تدخل يف االختصاصات وعلـى 
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 وتعرف األطراف ذات الصلة طبقاً ملبادئ احملاسبة الدولية.
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جيــوز كقــرار يصــدر عــن اجلمعيــة العامــة العاديــة للشــركة إقالــة رئــيس أو 
عضـاء جملـس اإلدارة أو حـل جملـس إدارة الشـركة عضـو أو أكثـر مـن أ

وانت اب جملس جديـد وذلـك كنـاء علـى اقـرتاح يقـدم كـذلك مـن عـدد 
وعنــد  املســامهني ميلكــون مــا ال يقــل عــن ركــع رأمســال الشــركة املصــدر.

صـــدور قـــرار حبـــل جملـــس اإلدارة،   وتعـــذر انت ـــاب جملـــس جديـــد يف 
يسـتمر هـذا اجمللـس يف ذات االجتماع يكون للجمعية أن تقـرر إمـا أن 

تســيري أمـــور الشـــركة إىل حـــني انت ـــاب اجمللـــس اجلديـــد أو تعيـــني جلنـــة 
إداريــة مؤقتــة تكــون مهمتهــا األساســية دعــوة اجلمعيــة العامــة النت ــاب 

 اجمللس اجلديد،  وذلك خالل شهر من تعيينها.
 (51مـادة )

دول ال جيــــوز للجمعيــــة العامــــة العاديــــة مناقشــــة موضــــوعات غــــري مدرجــــة يف جــــ
األعمــال إال إذا كانــت مـــن األمــور العاجلـــة الــيت طــرأت كعـــد إعــداد اجلـــدول أو 
ـــك إحـــدى اجلهـــات الرقاكيـــة أو  تكشـــفت يف أثنـــاء االجتمـــاع، أو إذا طلبـــت ذل
مراقــــب احلســــاابت أو عــــدد مــــن املســــامهني ميلكــــون مخســــة ابملائــــة مــــن رأمســــال 
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املتعلقــة كــبعض املســائل الشــركة، وإذا تبــني أثنــاء املناقشــة عــدم كفايــة املعلومــات 
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.
 (52مـادة )

ـــة الع ـــرارات اجلمعي ـــى جملـــس اإلدارة تنفيـــذ ق ـــا مل تكـــن تلـــك عل امـــة م
.وعلى جملس  القرارات خمالفة للقانون أو عقد التأسيس أو هذا النظام

اإلدارة إعادة عرض القرارات امل الفة على اجلمعيـة العامـة يف اجتمـاع 
 يتم الدعوة له ملناقشة أوجه امل الفة.
 (53مادة )

تســـري علـــى اجلمعيـــة العامـــة غـــري العاديـــة األحكـــام املتعلقـــة ابجلمعيـــة 
 العامة مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف املواد التالية :

 (54مـادة )
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 

.وإذا مل يقـم جملـس اإلدارة كـدعوة  ثالثني يومًا من اتريخ تقدمي الطلـب
اجلمعيـــة العامـــة خـــالل املـــدة املنصـــوص عليهـــا ابلفقـــرة الســـاكقة تقـــوم 
الــوزارة ابلــدعوة لالجتمــاع خــالل مخســة عشــر يومــاً مــن اتريــخ انتهــاء 

 املشار إليها يف الفقرة الساكقة. املدة
 (55مـادة )

ال يكـــون اجتمـــاع اجلمعيـــة العامـــة غـــري العاديـــة صـــحيحاً مـــا مل حيضـــره 
مســامهون ميثلــون ثالثــة أرابع رأمســال الشــركة املصــدر،  فــإذا مل يتــوافر 
هــــذا النصــــاب وجهــــت الــــدعوة إىل اجتمــــاع اثن يكــــون صــــحيحاً إذا 

 ال املصدر.حضره من ميثل أكثر من نصف رأس امل
وتصدر القرارات أبغلبية تزيد على نصف جمموع أسهم رأمسال الشركة 

 املصدر.
 (56مـادة )

مــع مراعــاة االختصاصـــات األخــرى الـــيت يــنص عليهـــا القــانون ختـــتص 
 اجلمعية العامة غري العادية ابملسائل التالية :

 تعديل عقد الشركة. -1
أو التصـرف فيـه  كيع كـل املشـروع الـذي قامـت مـن أجلـه الشـركة -2

 أبي وجه آخر.
 حل الشركة أو اندماجها أو حتوهلا أو انقسامها. -3
 زايدة رأمسال الشركة أو ختفيضه. -4

 (57مـادة )
كل قرار يصدر عن اجلمعية العامة غري العاديـة ال يكـون انفـذاً إال كعـد اختـاذ 
  إجــراءات الشــهر وجيــب احلصــول علــى موافقــة وزارة التجــارة والصــناعة إذا

 كان القرار متعلقًا ابسم الشركة أو أغراضها أو رأمساهلا.
 (58مـادة )

جيــوز لكــل مســاهم إقامــة الــدعوى كــبطالن أي قــرار يصــدر مــن جملــس 
اإلدارة أو اجلمعية العامة العادية أو غري العادية خمالفاً للقانون أو عقد 

ـــه اإلضـــرار مبصـــاحل   ســـيس الشـــركة أو هـــذا النظـــام أو كـــان يقصـــد ك
ــد االقتضــاء.الشــر  ــة ابلتعــويض عن كمــا جيــوز الطعــن علــى  كة، واملطالب

قـرارات اجلمعيـة العامـة وغـري العاديـة الـيت يكـون فيهـا إجحـاف حبقــوق 
ــتم الطعــن مــن قبــل عــدد مســامهي الشــركة ميلكــون مخســة  واألقليــة وي
عشر ابملائة من رأمسـال الشـركة املصـدر،  وال يكونـوا ممـن وافقـوا علـى 

 تلك القرارات.
 (59دة )مـا

عــن ديــون شــركاهتا  –علــى ســبيل التضــامن  –تكــون الشــركة مســئولة 
 التاكعة يف حالة توافر الشروط التالية :

 عدم كفاية أموال الشركة التاكعة للوفاء مبا عليها من التزامات. -1
أن تتملــك الشــركة يف الشــركة التاكعــة نســبة مــن رأس ماهلــا متكنهــا  -2

عضـاء جملـس اإلدارة أو املـديرين،  أو يف من التحكم يف تعيني غالبية أ
 القرارات اليت تصدر عن اإلدارة.

أن تت ـــذ الشـــركة التاكعـــة قـــرارات أو تقـــوم كتصـــرفات تســـتهدف  -3
مصلحة الشركة املالكة واملسيطرة عليها وتضر مبصلحة الشركة التاكعة 
أو دائنيها،  وتكون هي السبب الرئيسي يف عدم قدرة الشـركة التاكعـة 

 الوفاء مبا عليها من التزامات.على 
وذلك كله ما مل تكن الشركة القاكضة مسئولة عن ديون الشركة التاكعة 

 استنادا إىل سبب آخر.
 حساابت الشركة

 (60مـادة )
ديسـمرب  31تبدأ السنة املاليـة للشـركة مـن أول ينـاير وتنتهـي يف آخـر 
ن اتريخ قيد من كل عام ويستثىن من ذلك السنة املالية األوىل فتبدأ م

ـــة  31/12الشـــركة يف الســـجل التجـــاري وتنتهـــي يف  مـــن الســـنة املالي
 التالية.

 (61مـادة )
يقتطع سنواًي،   كقرار يصدر من اجلمعية العامة كناء على اقرتاح جملس 
اإلدارة،   نسبة ال تقل عن عشرة ابملائـة مـن األرابح الصـافية لتكـوين 

وقـف هـذا االقتطـاع إذا زاد وجيـوز للجمعيـة  احتياطي إجبـاري للشـركة
.وال جيـوز اسـت دام  االحتيـاطي اإلجبـاري علـى نصـف رأمسـال املصـدر

ـــع  ـــأمني توزي ـــة خســـائر الشـــركة أو لت ـــاري إال يف تغطي االحتيـــاطي اإلجب
أرابح على املسـامهني كنسـبة ال تزيـد علـى مخسـة ابملائـة مـن رأس املـال 

كة كتوزيــع هــذه املــدفوع يف الســنوات الــيت ال تســمح فيهــا أرابح الشــر 
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.
 (62مـادة )

ـــة قـــدرها .... أو يقتطـــع ســـ نوايً مـــن األرابح غـــري الصـــافية نســـبة مئوي
حيـــددها جملـــس اإلدارة كعـــد أخـــذ رأي مراقـــب احلســـاابت الســـتهالك 
موجـــودات الشـــركة أو التعـــويض عـــن نـــزول قيمتهـــا،  وتســـتعمل هـــذه 
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األمــوال لشــراء املــواد واآلالت واملنشــآت الالزمــة أو إلصــالحها،  وال 
 املسامهني.جيوز توزيع هذه األموال على 

 (63مـادة )
ــة أن تقــرر اقتطــاع نســبة مــن األرابح  جيــب علــى اجلمعيــة العامــة العادي
ملواجهـــــة االلتزامـــــات املرتتبـــــة علـــــى الشـــــركة مبوجـــــب قـــــوانني العمـــــل 
والتأمينــات االجتماعيــة وجيــوز إنشــاء صــندوق خــاص ملســاعدة عمــال 

 الشركة ومست دميها.
 (64مـادة )

ار يصـدر مـن اجلمعيـة العامـة العاديـة كنـاء جيـوز أن يقتطـع سـنواًي،   كقـر 
على اقرتاح جملس اإلدارة،  نسبة ال تزيد عن عشرة ابملائة من األرابح 
الصـــافية لتكـــوين احتيـــاطي اختيـــاري خيصـــص لألغـــراض الـــيت حتـــددها 

 اجلمعية.
 (65مـادة )

جيوز للجمعية العامـة كنـاء علـى اقـرتاح جملـس اإلدارة أن تـوزع يف هنايـة 
اليــة أرابحـــاً علــى املســـامهني ويشــرتط حلصـــة هــذا التوزيـــع أن الســنة امل

يكون من أرابح حقيقية،  وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها، وأال 
 ميس هذا التوزيع رأس املال املدفوع للشركة.
 مـراقب احلساابت

 (66مـادة )
 25/2012تطبـــــق أحكـــــام املـــــواد الـــــواردة كقـــــانون الشـــــركات رقـــــم 

 .264حىت  258ي املواد من رقم وتعديالته وه
 (67مـادة )

جيـــب علـــى الشـــركة أن تعـــد يف هنايـــة كـــل ســـنة ماليـــة،  ميزانيـــة جممعـــة 
وكيـــــاانت ابألرابح واخلســـــائر هلـــــا وجلميـــــع شـــــركاهتا التاكعـــــة مشـــــفوعة 

 ابإليضاحات والبياانت وفقاً ملا تتطلبه املعايري احملاسبية الدولية.
 انقضاء الشركة وتصفيتها

 (68مـادة )
 279تنقضي الشركة أبحد األمور املنصوص عليهـا يف املـواد مـن رقـم 

 من قانون الشركات وتعديالته والئحته التنفيذية. 308حىت 
 (69مـادة )

 309جتـري تصــفية الشـركة علــى النحـو املبــني أبحكـام املــواد مـن رقــم 
 من قانون الشركات وتعديالته والئحته التنفيذية. 326حىت 

 (70مـادة )
وتعديالتـــه والئحتـــه  25/2012بـــق أحكـــام قـــانون الشـــركات رقـــم تط

التنفيذيــة يف كــل مــا مل يــرد كشــأنه نــص خــاص يف عقــد التأســيس أو يف 
 هذا النظام.

 (71مـادة )
حتفـــظ نســـ ة أصـــلية مـــن هـــذا العقـــد مبركـــز الشـــركة الرئيســـي وعلـــى 
موقعهــا اإللكــرتوين،  كمــا حتفــظ نســ ة أصــلية مــن هــذا العقــد مبلــف 

 لدى اإلدارة امل تصة كوزارة التجارة والصناعة.الشركة 
ولكل ش ص يريد احلصول على نس ة مطاكقة لألصل أن يطلبها من 

 الشركة مقاكل رسم معني حتدده الشركة.
 

 (72مـادة )
 يقر املؤسسون ابآليت :

ـــذي يوجـــب  ـــع األســـهم،  وأودعـــوا القـــدر ال أواًل : أبهنـــم قـــد اكتتبـــوا جبمي
 ا يف أحد البنوك احمللية حتت تصرف الشركة.القانون آداه من قيمته

اثنيـاً : أن احلصــص العينيـة قــد قومـت وفقــاً ألحكـام القــانون،  وقــد مت 
 الوفاء هبا كاملة.

 اثلثاً : أبهنم قد عينوا األجهزة اإلدارية الالزمة إلدارة الشركة.
راكعــاً : حفــظ األوراق واملســتندات املؤيــدة لإلقــرارات املتقدمــة الــذكر 

 حملرر الرمسي.مع ا
 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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شــركة تك لل دمات الرتوحيية
 شركة مسامهة كويتية مقفلة

 عقد التأسيس
 م 5/4/2016ملوافق أنه يف يوم الثالاثء ا

 لدي أان : أميمة عبد العزيز مصطفى         املوثقة 
 حضر

أوال: شركة املشروعات السياحية / شـركة كويتيـة مسـامهة مقفلـة موثـق 
ـــرقم  وميثلهـــا  3/4/1976كتـــاريخ  1/أ  جلـــد 549عقـــد  سيســـها ك

ابلتوقيــع / امحــد طــاحوس شــديد الراشــد الطــاحوس / كــوييت اجلنســية 
( كصفته رئيس جملس 257081502531ة مدنية رقم )وحيمل كطاق

اإلدارة مبوجــــب شــــهادة ملــــن يهمــــه األمــــر صــــادرة مــــن وزارة التجــــارة 
 13/3/2016 اتريخ  4550/2016والصناعة كرقم   

 طرف أول كصفته                                                         
وييت اجلنسية وحيمل اثنيا : امحد طاحوس شديد الراشد الطاحوس/ ك

 ( ـ    طرف اثن257081502531كطاقة مدنية رقم )
اثلثا: عبد الوهاب امحد عبد الوهاب املرزوق / كوييت اجلنسية وحيمل 

 (    طرف اثلث266081700241كطاقة مدنية رقم )
يوسف خالد اكراهيم العبد الرزاق / كوييت اجلنسية وحيمل كطاقة راكعا: 

 (            طرف راكع283041901844مدنية رقم )
خامسا: عماد عثمان حممد الراشد / كوييت اجلنسية وحيمل كطاقة 

 (                طرف خامس269060600018مدنية رقم )
يقر املؤسسون أبهليتهم القانونية لتأسيس شركة مسامهة كويتية مقفلة 

قانون فيما كينهم والتزامهم ابلقواعد املقررة لتأسيسها طبقًا ألحكام 
 وتعديالته والئحته التنفيذية. 2012لسنة  25الشركات رقم 

كما يقرون أيضا ابلتزامهم ككافة القواعد املقررة لتأسيس الشركة وفقاً 
 ألحكام املواد اآلتية:

 (1مـادة )
 يعترب التمهيد الساكق جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد.
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 (2مـادة )
ألحكام املرسوم كقانون يقر املؤسسون أبن الشركة  سست طبقًا 

وتعديالته والئحته التنفيذية وأحكام  2012لسنة  25الشركات رقم 
 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.
 (3مـادة )

اسم هذه الشركة هو : شركة تك لل دمات الرتوحيية وعنواهنا 
 التجاري / شركة مسامهة كويتية مقفلة )ش.م.ك. م(

 (4مـادة )
يقع مركز الشركة الرئيس يف دولة الكويت وموطنها.. وجيوز للشركاء 
نقل املركز الرئيسي إىل أي جهة أخرى داخل دولة الكويت،  وفتح 

 ل وخارج دولة الكويت.فروع ووكاالت للشركة داخ
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.
 (5مـادة )

 لشهر.مدة الشركة غري حمددة تبدأ من اتريخ ا
 (6مـادة )

 25/2012مع عدم اإلخالل أبحكام املرسوم كقانون الشركات رقم 
وتعديالته والئحته التنفيذية فإن األغراض اليت أسست من أجلها 

 الشركة هي :
ـــــــة 1 ـــــــة البحري / إنشـــــــاء ومتلـــــــك وإدارة وتشـــــــغيل الشـــــــواطئ واألندي

والواجهـــــــــات البحريـــــــــة داخـــــــــل وخـــــــــارج دولـــــــــة الكويـــــــــت وكيعهـــــــــا 
اســـــــــــتئجارها منفـــــــــــردة أو ابلتعـــــــــــاون مـــــــــــع الشـــــــــــركات وإجيارهـــــــــــا و 

 املت صصة هبذا اجملال .
/ إنشاء ومتلك وإدارة وتشغيل املرافق السياحية ومراكز التسلية 2

فرتايت اوأماكن النزهة ومراكز الرتفيه والنوادي واملقاهي واملطاعم والك
 واحملالت واألسواق املركزية واجملمعات التجارية واملسارح والسينمات
وإجيارها واستئجارها داخل وخارج الكويت منفرده أو ابلتعاون مع 

 الشركات املت صصة هبذا اجملال .
ــــــــة 3 ــــــــواد الغذائي ــــــــدات وامل / اســــــــترياد وتصــــــــدير املفروشــــــــات واملع

املتعلقــــــــة أبنشــــــــطة الشــــــــركة منفــــــــردة أو ابلتعــــــــاون مــــــــع الشــــــــركات 
 املت صصة هبذا اجملال.

تــــزاول أعمــــال شــــبيهه  /  ســــيس ومتلــــك ومشــــاركة الشــــركات الــــيت4
ـــــق اغراضـــــها داخـــــل وخـــــارج  ـــــيت قـــــد تعاوهنـــــا علـــــى حتقي أبعماهلـــــا وال

 الكويت.
 / القيام ابملشروعات الالزمة لتشجيع السياحة.5
/ اعداد الدراسات وتقدمي االستشارات يف اجملاالت الرتفيهية ككافة 6

 أنواعها.

 / حيازة ومتلك االمتيازات والوكاالت التجارية للشركات اليت7
 تساعد على حتقيق أغراضها.

 (7مـادة )
اكتوكر  31تبدأ السنة املالية للشركة من أول نوفمرب وتنتهي يف آخر 

 من كل عام.
ويستثىن من ذلك السنة املالية األوىل فتبدأ من اتريخ قيد الشركة يف 

 السجل التجاري وتنتهي يف  من السنة املالية التالية.
 (8مادة )

( د.ك  )عشرة آالف 10,000ح كه مببلغ )حدد رأس املال املصر 
 دينار كوييت(.

( د.ك  )عشرة آالف 10,000ورأس املال املصدر مببلغ وقدره )
 دينار كوييت(.

 د.ك .10.000ورأس املال املدفوع مببلغ 
و يتكون رأس مال الشركة املصدر من أسهم نقدية وحصص عينية 

 موزعة على النحو اآليت:
آالف دينار كوييت ( نقدًا مت سدادها   د.ك )عشرة10.000مبلغ : 

 مبعرفة شركة املشروعات السياحية.
 (9مادة )

اكتتب املؤسسون املوقعون على هذا العقد يف كامل رأس مال الشركة 
 على الوجه اآليت:

عدد االسهم              قيمتها                        م اسم املساهم
 ابلدينار الكوييت

 د.ك9.800     9.8000ت السياحية / شركة املشروعا1
 شركة مسامهة كويتية

 د.ك  50          500 / امحد طاحوس الطاحوس 2
 د.ك50          500/ عبد الوهاب امحد املرزوق      3
 د.ك50          500 / يوسف خالد العبد الرزاق  4
 د.ك50           500/ عماد عثمان الراشد              5

 د.ك              10.000سهم         100.000                ــوعاجملمـــــ
ويقر املؤسسون أبهنم قاموا إبيداع قيمة رأس املال النقدي للشركة 

% ( من قيمة رأس املال النقدي للشركة كنسبة  100كنسبة ) 
د ك (   10.000% من قيمة األسهم اليت اكتتبوا هبا وقدره )100

ه يف كنك الكويت الوطين وذلك مبوجب كل منهم كنسبة اكتتاك
واملرفقة  1/3/2016الشهادة الصادرة من البنك املذكور كتاريخ  

 أبصل هذا العقد .
 (10مـادة )

املصروفات والنفقات واألجور والتكاليف اليت تلتزم الشركة أبدائها 
د ك( وفقًا للبيان املرفق أبصل  1000كسبب  سيسها هي مبلغ )

 ساب املصروفات العامة .العقد ختصم من ح
 (11مـادة )

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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عثمان الراشد  يف اختاذ وهلذا الغرض وكلوا عنهم : السيد/ عماد 
اإلجراءات القانونية واستيفاء املستندات الالزمة وإدخال التعديالت 
اليت ترى اجلهات الرمسية ضرورة إدخاهلا يف العقد أو النظام األساسي 

 املرفق كه.
ــــــخ االنتهــــــاء مــــــن  وعلــــــى املؤسســــــني خــــــالل ثالثــــــة أشــــــهر مــــــن اتري

ــــــة التأسيســــــية أن  ــــــل اجتمــــــاع اجلمعي ــــــاب وقب ــــــدموا لــــــوزارة االكتت يق
التجــــــارة والصــــــناعة كيــــــاان كعــــــدد األســــــهم الــــــيت اكتتــــــب فيهــــــا كــــــل 
ـــــــامهم كـــــــدفع األقســـــــاط الواجـــــــب دفعهـــــــا وأمســـــــائهم  مؤســـــــس وكقي

 وعناوينهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته.
 (12مـادة )

يسأل مؤسسو الشركة ابلتضامن فيما كينهم عن تعويض الضرر الذي 
 ري كسبب كطالن عقد الشركة .يصيب الشركة أو مسامهيها أو الغ

 (13مـادة )
حترر هذا العقد من أصل وأركع نسخ كل نس ة تتكون من          

صفحة ومرفق كه النظام األساسي للشركة املكون من أركع نسخ كل 
نس ة تتكون من      صفحة ويتضمن           عدد     مادة كال 

 شطب أو إضافة.
قد الشركة يف مركزها الرئيسي ويتم االحتفاظ كنس ة أصلية من ع

 وعلى موقعها اإللكرتوين.
كمـــــا حتفـــــظ نســـــ ة أصـــــلية مـــــن هـــــذا العقـــــد مبلـــــف الشـــــركة لـــــدى 
وزارة امل تصــــــة كــــــوزارة التجــــــارة والصــــــناعة ولكــــــل مــــــن يرغــــــب يف 
احلصــــــول علــــــى نســــــ ة مطاكقــــــة لألصــــــل أن يطلبهــــــا مــــــن الشــــــركة 

 مقاكل رسم معني حتدده الشركة.
كتـــــاب وزارة التجــــارة والصــــناعة كـــــرقم حــــرر هــــذا العقـــــد كنــــاء علــــى  

ــــــــــاريخ   04331/2016 ــــــــــة  14/03/2016كت واملســــــــــجل مبراقب
ـــــــــرقم آيل  ــــــــــاريخ  2876868توثيـــــــــق العقـــــــــود والشـــــــــركات ك كتــــــــــــــ

17/3  /2016 
 الطرف األول كصفتها     الطرف الثاين          الطرف الثالث

 الطرف الراكع             الطرف اخلامس
 أميمة عبد العزيز مصطفى املوثقة:

 تك لل دمات  الرتوحيية شـركـة 
  شركة مسامهة كويتية مقفلة )ش.م.ك مقفلة(

  النظام األساسي
  سيس الشركة 

 عناصر  سيس الشركة  -أ  
 (1مـادة )

 25/2012 سست الشركة طبقا ألحكام قانون الشركات رقم 
ألساسي كني مالكي األسهم وتعديالته والئحته التنفيذية وهذا النظام ا

املبينة أحكامها فيما كعد شركة مسامهة كويتية مقفلة تسمى : شركة 
 م( ك. .م. تك لل دمات الرتوحيية  شركة مسامهة كويتية مقفلة. )ش

 (2مـادة )
 مركز الشركة الرئيسي وحملها القانوين يف دولة الكويت، الكائن يف 

كه يف توجيه املراسالت مدينة ..... وهو املوطن الذي يعتد 
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.
 (3مـادة )

 مدة هذه الشركة غري حمددة وتبدأ من اتريخ الشهر.
 (4دة )مـا

 األغراض اليت أسست من أجلها الشركة هي القيام مبا يلي :
 25/2012مع عدم اإلخالل أبحكام املرسوم كقانون الشركات رقم 

وتعديالته والئحته التنفيذية فإن األغراض اليت أسست من أجلها 
 الشركة هي :

/ إنشاء ومتلك وادارة وتشغيل الشواطئ واالندية البحرية 1
بحرية داخل وخارج الكويت وكيعها واجيارها واستئجارها والواجهات ال

 منفردة أو ابلتعاون مع الشركات املت صصة هبذا اجملال  .
/ إنشاء ومتلك وإدارة وتشغيل املرافق السياحية ومراكز التسلية 2

فرتايت اواماكن النزهة ومراكز الرتفيه والنوادي واملقاهي واملطاعم والك
كزية واجملمعات التجارية واملسارح والسينمات واحملالت واألسواق املر 

وإجيارها واستئجارها داخل وخارج الكويت منفردة أو ابلتعاون مع 
 الشركات املت صصة هبذا اجملال .

ــــــــة 3 ــــــــواد الغذائي ــــــــدات وامل / اســــــــترياد وتصــــــــدير املفروشــــــــات واملع
املتعلقــــــــة أبنشــــــــطة الشــــــــركة منفــــــــردة أو ابلتعــــــــاون مــــــــع الشــــــــركات 

 جملال .املت صصة هبذا ا
/  ســــيس ومتلــــك ومشــــاركة الشــــركات الــــيت تــــزاول أعمــــاال شــــبيهه 4

ـــــق أغراضـــــها داخـــــل وخـــــارج  ـــــيت قـــــد تعاوهنـــــا علـــــى حتقي أبعماهلـــــا وال
 الكويت .

 / القيام ابملشروعات الالزمة لتشجيع السياحة .5
/ إعداد الدراسات وتقدمي االستشارات يف اجملاالت الرتفيهية  ككافة 6

 أنواعها .
ومتلك االمتيازات والوكاالت التجارية للشركات اليت  / حيازة7

 تساعد على حتقيق أغراضها
 رأس املال وطرق زايدته -ب

 (5مادة )
د.ك )عشرة  10,000حدد رأس مال الشركة املصرح كه مببلغ  

 آالف دينار كوييت (
 د.ك )عشرة آالف دينار كوييت (  10.000ورأس املال املصدر مببلغ 

 د.ك  وهو10.000فوع مببلغ ورأس املال املد
 ويتكون رأس مال الشركة املصدر من أسهم نقدية:

د ك )عشرة آالف دينار كوييت( نقدًا مت سدادها  10.000مبلغ  -
 مبعرفة البنك الوطين.

 (6مــادة )
أسهم الشركة امسية )ال جيوز( لغري الكويتيني متلكها وفقا ألحكام 

 لذلك. القانون والقرارات الوزارية املنظمة
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 (7مـادة )
ال جيـــــوز زايدة رأس املـــــال املصـــــرح كـــــه إال إذا كانـــــت قيمـــــة األســـــهم 
األصـــــلية قـــــد دفعـــــت كاملـــــة، وجيـــــوز للجمعيـــــة العامـــــة غـــــري العاديـــــة 
ــــه جيــــوز  ــــذه، علــــى ان ــــخ تنفي ــــد اتري ــــس اإلدارة يف حتدي أن تفــــوض جمل
كقـــــــــرار مـــــــــن جملـــــــــس إدارة الشـــــــــركة زايدة رأس املـــــــــال املصـــــــــدر يف 

ل املصــــرح كــــه علــــى أن يكــــون رأس املــــال املصــــدر حــــدود رأس املــــا
 قد مت سداده ابلكامل. 

 وال جيوز إصدار األسهم اجلديدة أبقل من قيمتها االمسية.
 (8مـادة )

إذا كانت قيمة األسهم األصلية قد دفعت ابلكامل جيوز كقرار يصدر 
من اجلمعية العامة غري العادية كعد موافقة اجلهات الرقاكية زايدة رأس 

ال الشركة املصرح كه وذلك كناء على اقرتاح مسبب من جملس م
اإلدارة وتقرير من مراقب احلساابت يف هذا الشأن على أن يتضمن 

 القرار الصادر كزايدة رأس املال مقدار وطرق الزايدة.
 (9مـادة )

إذا تقرر زايدة رأس مال الشركة،  ومل ميارس كعض املسامهني حق 
زايدة رأس املال يتم ختصيص األسهم غري  أولوية االكتتاب يف أسهم

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 

إلدارة أن يقوم كت صيص األسهم غري املكتتب فيها جاز جمللس ا
ملسامهني جدد، وتعترب األسهم اجلديدة غري املكتتب فيها ملغاة كقوة 

 القانون.
 (10مـادة )

جيوز للشركة زايدة رأس املال عن طريق االكتتاب العام وذلك على 
 2012لسنة  25من قانون الشركات رقم  273النحو املبني ابملادة 

 ته والئحته التنفيذية.وتعديال
 (11مادة )

 نص اختياري
يقيد حق املساهم يف التصرف يف اسهمه ابلقيدين التاليني أو احدمها 

: 
/ اشرتاط حق اولوية للمسامهني يف الشركة يف شراء األسهم اليت 1

 يرغب مالكها يف كيعها .
 / اشرتاط موافقة جملس اإلدارة على مشرتي  األسهم.2

( من 172القيدين التصرفات املشار إليها ابملادة )ويستثىن من هذين 
 قانون الشركات.

 )ال يسري هذا النص على الشركات املدرجة يف البورصة(
 (12مادة )

 من هذا النظام ( 11)نص إلزامي يف حالة األخذ ابلقيدين األول من املادة 
جيب على املساهم قبل التصرف يف أسهمه اخطار الشركة كشروط 

يكون التصرف يف األسهم انفذا إال كعد انقضاء عشرة أايم البيع وال 
على اتريخ االخطار دون أن يتقدم أي من  املسامهني كطلب شراء 

األسهم. فإذا تقدم أحد املسامهني لشراء األسهم تعني أن يتم ذلك 
 ابلسعر الوارد كشروط البيع .

 (13مادة )
 11 من املادة )نص إلزامي يف حالة النص على األخذ ابلقيد الثاين

 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 

ساهم على املوافقة، ويتم الشراء يف هذه  احلالة ابلسعر الذي اتفق امل
 كيع أسهمه كه.

 االكتتاب
 (14مادة )

اكتتب املؤسسون املوقعون على عقد التأسيس يف كامل رأس مال 
سهم )مائة الف سهم(  100.000الشركة أبسهم يبلغ عددها 

د.ك )عشرة آالف دينار كوييت( موزعة  10,000قيمتها االمسية 
وقد مت دفع  فيما كينهم كل كنسبة اكتتاكه املبينة يف عقد التأسيس

دينار كوييت )عشرة آالف دينار كوييت( من القيمة االمسية  10,000
لألسهم اليت اكتتبوا هبا لدى كنك )الكويت الوطين( وذلك مبوجب 

 .1/3/2016شهادة البنك املرفقة املؤرخة يف  
 (15مـــادة )

يرتتب حتما على ملكية السهم قبول املساهم عقد التأسيس وأحكام 
 ساسي للشركة وقرارات مجعياهتا العامة.النظام األ

 (16مــادة )
كل سهم خيول صاحبه احلق يف حصة معادلة حلصة غريه كال متييز يف 

 ملكية موجودات الشركة ويف األرابح املقتسمة.
 (17مــادة )

 يكون للشركة سجل خاص حيفظ لدى وكاله مقاصة وتقيد فيه أمساء 
 ألسهم اململوكة لكل منهم املسامهني وجنسياهتم وموطنهم وعدد ا
 ونوعها والقيمة املدفوعة عن كل سهم.

ويتم التأشري يف سجل املسامهني أبي تغيريات تطرأ على البياانت 
املسجلة فيه وفقًا ملا تتلقاه الشركة أو وكالة املقاصة من كياانت، 
ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة املقاصة تزويده كبياانت 

 جل.من هذا الس
 اجلمعية التأسيسية

 (18مـادة )
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 

نهم وعدد األسهم اليت اكتتب الواجب دفعها وأبمساء املكتتبني وعناوي
 هبا كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته.

 (19مـادة )
على املؤسسني دعوة اجلمعية التأسيسية لالنعقاد خالل ثالثة أشهر 
من اتريخ االنتهاء من االكتتاب ، فإذا انقضت هذه املدة دون أن 
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يوما تعقد اجلمعية قامت وزارة التجارة والصناعة خالل مخسة عشر 
 من اتريخ انقضاء املدة املذكورة كدعوة اجلمعية التأسيسية لالنعقاد.

 (20مـادة )
توجه الدعوة إىل حضور اجتماع اجلمعية التأسيسية متضمنة جدول 

 األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع أبحد الطرق التالية:
/ خطاابت مسجلة ترسل إىل مجيع املكتتبني قبل املوعد احملدد 1
 عقاد االجتماع أبسبوعني على األقل.الن
/ اإلعالن، وجيب أن حيصل اإلعالن مرتني على أن يتم اإلعالن يف 2

املرة الثانيــة كعد مضي مدة ال تقل عن سبعة أايم من اتريخ نشر 
 اإلعالن األول وقبل انعقاد االجتماع كسبعة أايم على األقل.

نــــوب عــــنهم قــــانوان / تســــليم الــــدعوة ابليــــد إىل املســــامهني أو مــــن ي3
ــــــى األقــــــل، ويؤشــــــر علــــــى صــــــورة  ــــــوم عل ــــــل موعــــــد االجتمــــــاع كي قب

 الدعوة مبا يفيد االستالم.
/ أي وسيلة أخرى من وسائل االتصال احلديثة املبينة ابلالئحة 4

 التنفيذية لقانون الشركات.
ــــــا جبــــــدول األعمــــــال  وجيــــــب إخطــــــار وزارة التجــــــارة والصــــــناعة كتاكي

ـــــ ـــــل ومبيعـــــاد ومكـــــان االجتمـــــاع قب ـــــى األق ل انعقـــــاده كســـــبعة أايم عل
 وذلك حلضور ممثلها.

 يرتأس اجتماع اجلمعية التأسيسية من تنت به اجلمعية هلذا الغرض.
 (21مــادة )

ال يكون اجتماع اجلمعية التأسيسية صحيحا إال إذا حضره مسامهون 
هلم حق التصويت ميثلون أكثر من نصف عدد األسهم املكتتب هبا. 

هذا النصاب وجب دعوة اجلمعية إىل اجتماع اثن لذات فإذا مل يتوافر 
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.
ه وجيوز أال توجه دعوة جديدة لالجتماع الثاين إذا كان قد حدد اترخي

يف الدعوة إىل االجتماع األول، وتصدر القرارات ابألغلبية املطلقة 
 لألسهم احلاضرة يف االجتماع.

 (22مــادة )
يقدم املؤسسون إىل اجلمعية التأسيسية تقريرا يتضمن معلومات وافية 
عن مجيع عمليات التأسيس واملبالغ اليت أنفقت مع املستندات 

 مكان حيدده املؤسسون الطالع املؤيدة لذلك ويوضع هذا التقرير يف
املكتتبني عليه وذلك قبل اجتماع اجلمعية كسبعة أايم على األقل 

 ويشار إىل ذلك يف دعوة املكتتبني حلضور االجتماع.
 (23مــادة )

 ختتص اجلمعية التأسيسية ابملسائل اآلتية:
/ املوافقة على إجراءات  سيس الشركة كعد التثبت من صحتها 1

 ألحكام قانون الشركات ولعقد الشركة.وموافقتها 
/ املوافقة على تقومي احلصص العينية إن وجدت، وذلك على النحو 2

 ( من قانون الشركات.11الوارد ابملادة )
 /انت اب أعضاء جملس اإلدارة األول.3
 / اختيار مراقب احلساابت وحتديد أتعاكه.4

ركة تزاول نشاطها / تعيني أعضاء هيئة الرقاكة الشرعية إذا كانت الش5
 وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.

 / إعالن  سيس الشركة هنائيا.6
وترسل صورة من حمضر اجتماع اجلمعية التأسيسية إىل وزارة التجارة 
والصناعة متضمنة القرارات اليت اختذت، وعلى جملس اإلدارة األول 

ني أن جيري نشر عقد الشركة وقيدها ابلسجل التجاري خالل ثالث
 يوماً من اتريخ إعالن  سيس الشركة هنائياً.

 حقوق والتزامات املسامهني
 (24مــادة )

 يتمتع العضو يف الشركة كوجه خاص ابحلقوق التالية :
 / قبض األرابح واحلصول على أسهم املنحة اليت يتقرر توزيعها.1
 املشاركة يف إدارة الشركة عن طريق العضوية يف جملس اإلدارة وحضور/ 2

اجلمعيات العامة واالشرتاك يف مداوالهتا، وذلك طبقًا ألحكام قانون الشركات 
 وهذا النظام، ويقع ابطاًل أي اتفاق على خالف ذلك.

/ احلصول قبل اجتماع اجلمعية العامة كسبعة أايم على األقل على 3
البياانت املالية للشركة عن الفرتة احملاسبية املنقضية وتقرير جملس 

 تقرير مراقب احلساابت.اإلدارة و 
/ التصرف يف األسهم اململوكة له واألولوية يف االكتتاب ابألسهم 4

 اجلديدة.
/ احلصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية كعد 5

 الوفاء مبا عليها من ديون.
 (25مادة )

 يلتزم العضو يف الشركة كوجه خاص مبا يلي:
لكه من أسهم عند حلول / تسديد األقساط املستحقة على ما مي1

 مواعيد االستحقاق ودفع التعويض عن التأخري يف السداد.
/ دفع النفقات اليت تكون الشركة قد حتملتها يف سبيل استيفاء  2

األقساط غري املدفوعة من قيمة أسهمه، وللشركة التنفيذ على 
 األسهم استيفاء حلقوقها.

 مة للشركة./ تنفيذ القرارات اليت تصدرها اجلمعية العا3
االمتناع عن أي عمل يؤدي إىل اإلضرار ابملصاحل املالية أو األدكية /4

 للشركة وااللتزام كتعويض األضرار اليت تنشأ عن خمالفة ذلك.
 (26مادة )

 ال جيوز للجمعية العامة للمسامهني القيام مبا يلي:
 / زايدة أعباء املساهم املالية أو زايدة قيمة السهم االمسية.1
إنقاص النسبة املئوية الواجب توزيعها من األرابح الصافية على / 2

 املسامهني واحملددة يف عقد الشركة.
/ فرض شروط جديدة غري الشروط املذكورة يف عقد التأسيس أو 3

هذا النظام تتعلق أبحقية املساهم يف حضور اجلمعيات العامة 
 والتصويت فيها.

يع املسامهني كتاكيًا أو وجيوز اخلروج على هذه األحكام كقبول مج
كتصويت إمجاعي يشرتك فيه مجيع املسامهني، واستيفاء اإلجراءات 

 الالزمة لتعديل عقد الشركة.
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 إدارة الشركة
 جملس اإلدارة -أ

 (27مـادة )
يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مكون من عدد ال يقل عن  أركعة 

 جديد.أعضاء وتكون مدة العضوية ثالثة سنوات قاكلة للت
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.
 (28مـادة )

ينت ب املسامهون أعضاء جملس اإلدارة ابلتصويت السري، وجيوز أن 
ز نصف أعضاء جملس يشرتط يف عقد الشركة انت اب عدد ال جياو 

 اإلدارة األول من كني مؤسسي الشركة.
 (29مـادة )

ينت ب جملس اإلدارة ابالقرتاع السري رئيسًا للمجلس وانئبًا 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.
 (30مـادة )

جيوز أن يكون للشركة رئيسا تنفيذاي يعينه جملس اإلدارة من أعضاء 
ط كه إدارة الشركة وحيدد اجمللس خمصصاته اجمللس أو من غريهم ينا

 وصالحياته يف التوقيع عن الشركة.
 (31مـادة )

جمللس اإلدارة أن يوزع العمل كني أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة،  
كما جيوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو جلنة من كني أعضائه أو 

شراف على وجه أحدًا من الغري يف القيام كعمل معني أو أكثر أو اإل
من وجوه نشاط الشركة أو يف ممارسة كعض السلطات أو 

 االختصاصات املنوطة ابجمللس.
 (32مـادة )

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 

ذه الطريقة من جمموع أعضاء جملس أعضاء جملس اإلدارة امل تارين هب
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 

موعة من املسامهني أن يتحالفوا فيما ممثليه يف جملس اإلدارة، وجيوز جمل
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.

 

 (33مــادة )
ال يكــــــون اجتمــــــاع جملــــــس اإلدارة صــــــحيحا إال إذا حضــــــره نصــــــف 
ــــة، و جيــــوز  عــــدد األعضــــاء علــــى أال يقــــل عــــدد احلاضــــرين عــــن ثالث
االتفـــــاق علـــــى نســـــبة أو عـــــدد أكـــــرب، وجيـــــوز االجتمـــــاع ابســـــت دام 

 وسائل االتصال احلديثة.
 وجيوز اختاذ قرارات ابلتمرير مبوافقة مجيع أعضاء اجمللس.

س اإلدارة ست مرات على األقل خالل السنة وجيب أن جيتمع جمل
 الواحدة، وجيوز االتفاق على عدد مرات أكثر .

 (34مــادة )
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.
 (35دة )مــا

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.
 على أما إذا كلغت املراكز الشاغرة ركع املراكز األصلية، فإنه يتعني

جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة للمسامهني لتجتمع يف ميعاد 
 شهرين من اتريخ شغر آخر مركز، وتنت ب من ميأل املراكز الشاغرة.

 (36مـــادة )
 جيب أن تتوافر يف من يرشح لعضوية جملس اإلدارة الشروط التالية:

 / أن يكون متمتعاً أبهلية التصرف.1
كم عليه يف جناية كعقوكة مقيدة للحرية أو / أال يكون قد سبق احل2

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.
/ أن يكون مالكًا كصفة ش صية أو الش ص الذي ميثله لعدد  من 3

 لشركة.أسهم ا
وإذا فقد عضو جملس اإلدارة أاي من الشروط املتقدمة زالت عنه 

 صفة العضوية.
 (37مـــادة )

ال تدخل العضوية يف جملس إدارة الشركة ضمن احلد األقصى لعدد 
 من قانون الشركات. 265العضوايت املشار إليها ابملادة 

ة وجيوز للش ص أن يكون رئيسا جمللس إدارة أكثر من شركة مسامه
 مقفلة.

 (38مـادة )
ال جيوز لرئيس أو عضو جملس اإلدارة، ولو كان ممثاًل 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 

ل كقيود التصرف يف األسهم املنصوص ابجمللس وذلك دون إخال
 عليها يف قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام.
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 (39مــادة )
ال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة أن يفصحوا إىل املسامهني يف غري 
اجتماعات اجلمعية العامة أو إىل الغري عما وقفوا عليه من أسرار 

عزهلم ومساءلتهم عن  الشركة كسبب مباشرهتم إلدارهتا وإال وجب
 تعويض األضرار الناجتة عن امل الفة.
 (40مــادة )

 ال جيوز لرئيس جملس اإلدارة أو ألي من أعضاء اجمللس أن 
ــــني عضــــوية جملــــس إدارة شــــركتني متنافســــتني، أو أن يشــــرتك  جيمــــع ك

مــــــن شــــــأنه منافســــــة الشــــــركة أو أن يتجــــــر حلســــــاكه أو  عمــــــليف أي 
ــــه الشــــركة ، وإال   ــــذي تزاول حلســــاب غــــريه يف احــــد فــــروع النشــــاط ال
كـــــان هلـــــا أن تطالبـــــه ابلتعـــــويض أو ابعتبـــــار العمليـــــات الـــــيت زاوهلــــــا 
ــــة  ــــك مبوافق ــــت حلســــاب الشــــركة. مــــا مل يكــــن ذل حلســــاكه كأهنــــا أجري

 جلمعية العامة العادية.ا
 (41مـادة )

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(.
ز توزيع مكافأة سنوية ال تزيد على ستة آالف دينار لرئيس جملس وجيو 

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 

جملـــس اإلدارة املســـتقل مـــن احلـــد األعلـــى للمكافـــآت اســـتثناء عضـــو 
املذكورة )إذا كان يف الشـركة أعضـاء مسـتقلني(، ويلتـزم جملـس اإلدارة 
كتقــــدمي تقريــــر ســــنوي يعــــرض علــــى اجلمعيــــة العامــــة العاديــــة للشــــركة 
للموافقة عليه على أن يتضمن على وجه دقيق كياان مفصال عن املبالغ 

 واملنافع واملزااي اليت حصل
 عليها جملس اإلدارة أاي كانت طبيعتها ومسماها.

 (42مــادة )
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 

يت تربم مع الشركة أو حلساهبا إال إذا كان ذلك كرتخيص والتصرفات ال
 يصدر عن اجلمعية العامة العادية.

 (43مــادة )
ال جيوز للشركة أن تقرض أحد أعضاء جملس إدارهتا أو الرئيس 
التنفيذي أو أزواجهم أو أقارهبم حىت الدرجة الثانية أو الشركات 

ة العامة العادية التاكعة هلم، ما مل يكن هناك تفويض من اجلمعي
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(

 
 

 (44مـــادة )
رئيس جملس اإلدارة وأعضاؤه مسئولون جتاه الشركة واملسامهني والغري 

مجيع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة،  وعن كل خمالفة عن 
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 

امة اخلاصة إبكراء ذمتهم من املسؤولية عن إدارهتم أو اليت اجلمعية الع
تتعلق مبنفعة خاصة هلم أو ألزواجهم أو أقارهبم من الدرجة األوىل أو 

 خبالف قائم كينهم وكني الشركة.
 (45مــادة )

تكون املسؤولية املنصوص عليها يف املادة الساكقة إما مسؤولية 
ة فيما كني أعضاء جملس ش صية تلحق عضوا ابلذات، وإما مشرتك

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
 (46مــادة )

للشركة أن ترفع دعوى املسؤولية على أعضاء جملس اإلدارة كسبب 
اليت تنشأ عنها أضرار للشركة فإذا كانت الشركة يف دور األخطاء 

 التصفية توىل املصفي رفع الدعوى.
 (47مــادة )

لكل مساهم أن يرفع دعوى املسؤولية منفردا نياكة عن الشركة يف 
حالة عدم قيام الشركة كرفعها، ويف هذه احلالة جيب اختصام الشركة 

ز للمساهم رفع دعواه ليحكم هلا ابلتعويض إن كان له مقتض. وجيو 
الش صية ابلتعويض إذا كان اخلطأ قد أحلق كه ضرراً. ويقع ابطال كل 

 اتفاق يقضى كغري ذلك.
 اجلمعية العامة –ب 

 (48مــادة )
تنعقد اجلمعية العامة العادية السنوية كناء على دعوة من جملس اإلدارة خالل 

ك يف الزمان واملكان اللذين األشهر الثالثة التالية النتهاء السنة املالية، وذل
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 

راقب احلساابت، وذلك خالل مخسة من رأمسال الشركة، أو كناء على طلب م
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 

 وتعديالته. 2012لسنة  25كقانون الشركات رقم 
 (49ادة )مـ

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، 

http://www.alraimedia.com/ArticlePrint.aspx?id=397245


 م4/2016/ 17 -هـ  1437 رجب   10 األحد                 108                  تونوالس  الثانيةالسنة  1284الكويت اليوم العدد     

طاًل كل شرط أو قرار خيالف ذلك، وجيوز للمساهم أن يوكل ويقع اب
غريه يف احلضور عنه وذلك مبقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده 

 الشركة هلذا الغرض.
وجيوز ملن يدعي حقًا على األسهم أن يتعارض مع ما هو اثكت يف 
سجل مسامهي الشركة أن يتقدم إىل قاضي األمور الوقتية الستصدار 

ضة حبرمان األسهم املتنازع عليها من التصويت ملدة أمر على عري
حيددها القاضي اآلمر أو حلني الفصل يف موضوع النزاع من قبل 
احملكمة امل تصة وذلك وفقًا لإلجراءات املقررة يف قانون املرافعات 

 املدنية والتجارية.
 (50مـادة )

خيضع التصويت على املرشحني لعضوية جملس اإلدارة لنظام 
يت الرتاكمي ، والذي مينح كل مساهم قدرة تصويتية كعدد التصو 

األسهم اليت ميلكها ، حبيث حيق له التصويت هبا ملرشح واحد أو 
 توزيعها كني من خيتارهم من املرشحني دون تكرار هلذه األصوات.

 (51مادة )
يرأس اجتماع اجلمعية العامة رئيس جملس اإلدارة أو انئبه أو من 

ارة لذلك الغرض أو من تنت به اجلمعية العامة من ينتدكه جملس اإلد
 املسامهني أو من غريهم.

 (52مــادة )
مع مراعاة أحكام القانون ختتص اجلمعية العامة العادية يف اجتماعها 
السنوي ابختاذ قرارات يف املسائل اليت تدخل يف اختصاصاهتا وعلى 

 وجه اخلصوص ما يلي:
لشركة ومركزها املايل للسنة املالية / تقرير جملس اإلدارة عن نشاط ا1

 املنتهية.
 / تقرير مراقب احلساابت عن البياانت املالية للشركة.2
/ تقرير أبية خمالفات رصدهتا اجلهات الرقاكية وأوقعت كشأهنا 3

 جزاءات على الشركة.
 / البياانت املالية للشركة.4
 / اقرتاحات جملس اإلدارة كشأن توزيع األرابح.5
 ذمة أعضاء جملس اإلدارة. / إكراء6
 / انت اب أعضاء جملس اإلدارة أو عزهلم، وحتديد مكافآهتم.7
/ تعيني مراقب حساابت الشركة، وحتديد أتعاكه أو تفويض جملس 8

 اإلدارة يف ذلك.
/ تعيني هيئة الرقاكة الشرعية )إذا كانت الشركة تعمل وفقا ألحكام 9

 يئة .الشريعة االسالمية( ومساع تقرير تلك اهل
/ تقرير التعامالت اليت متت أو ستتم مع األطراف ذات الصلة 10

 وتعرف األطراف ذات الصلة طبقا ملبادئ احملاسبة الدولية.
 (53مـادة )

جيوز كقرار يصدر عن اجلمعية العامة العادية للشركة إقالة رئيس أو 
عضو أو أكثر من أعضاء جملس اإلدارة أو حل جملس إدارة الشركة 

اب جملس جديد وذلك كناء على اقرتاح يقدم كذلك من عدد وانت 
 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 

انت اب اجمللس اجلديد أو تعيني جلنة يف تسيري أمور الشركة إىل حني 
إدارية مؤقتة تكون مهمتها األساسية دعوة اجلمعية العامة النت اب 

 اجمللس اجلديد، وذلك خالل شهر من تعيينها.
 (54مــادة )

ال جيوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غري مدرجة يف 
 طرأت كعد جدول األعمال إال إذا كانت من األمور العاجلة اليت

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 

جتماع مدة ال تزيد عن عشرة أايم عمل إذا طلب ذلك عدد من اال
املسامهني ميثلون ركع أسهم رأس املال املصدر، وينعقد االجتماع 

 املؤجل دون احلاجة إىل إجراءات جديدة للدعوة.
 (55مـادة )

على جملس اإلدارة تنفيذ قرارات اجلمعية العامة ما مل تكن تلك 
 قد التأسيس أو هذا النظام.القرارات خمالفة للقانون أو ع

وعلى جملس اإلدارة إعادة عرض القرارات امل الفة على اجلمعية 
 العامة يف اجتماع يتم الدعوة له ملناقشة أوجه امل الفة.

 (56مــادة )
تسري على اجلمعية العامة غري العادية األحكام املتعلقة ابجلمعية 

 ها يف املواد التالية:العامة العادية مع مراعاة األحكام املنصوص علي
 (57مــادة )

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 

العادية لالجتماع خالل  جملس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة غري
 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.

 (58ادة )مــ
 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 اثٍن يكون صحيحًا إذا 

 حضره من ميثل أكثر من نصف رأس املال املصدر.
تزيد على نصف جمموع أسهم رأمسال الشركة وتصدر القرارات أبغلبية 

 املصدر.
 (59مـادة )

مع مراعاة االختصاصات األخرى اليت ينص عليها القانون ختتص 
 اجلمعية العامة غري العادية ابملسائل التالية:

 / تعديل عقد الشركة.1
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/ كيع كل املشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه 2
 أبي وجه آخر.

 لشركة أو اندماجها أو حتوهلا أو انقسامها./ حل ا3
 / زايدة رأمسال الشركة أو ختفيضه.4

 (60مـادة )
كل قرار يصدر عن اجلمعية العامة غري العادية ال يكون انفذًا إال كعد 

 اختاذ إجراءات الشهر.
وجيب احلصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة إذا كان القرار 

 أغراضها أو رأمساهلا. متعلقاً ابسم الشركة أو
 (61مـادة )

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 

 ء.الشركة، واملطالبة ابلتعويض عند االقتضا
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.
 (62مـادة )

ة على سبيل التضامن عن ديون شركاهتا التاكعة يف تكون الشركة مسئول
 حالة توافر الشروط التالية :

 /عدم كفاية أموال الشركة التاكعة للوفاء مبا عليها من التزامات.1
/ أن تتملك الشركة يف الشركة التاكعة نسبة من رأس ماهلا متكنها من 2

أو يف التحكم يف تعيني غالبية أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين 
 القرارات اليت تصدر عن اإلدارة.

/ أن تت ذ الشركة التاكعة قرارات أو تقوم كتصرفات تستهدف 3
مصلحة الشركة املالكة واملسيطرة عليها وتضر مبصلحة الشركة التاكعة 
أو دائنيها،  وتكون هي السبب الرئيسي يف عدم قدرة الشركة التاكعة 

الشركة لك كله ما مل تكن على الوفاء مبا عليها من التزامات، وذ
 .القاكضة مسئولة عن ديون الشركة التاكعة استنادا إىل سبب آخر

 حساابت الشركة
 (63مـادة )

 31تبــــدأ الســــنة املاليــــة للشـــــركة مــــن أول نــــوفمرب وتنتهــــي يف آخـــــر 
ـــدأ  ـــة األوىل فتب ـــك الســـنة املالي ـــوكر مـــن كـــل عـــام ويســـتثىن مـــن ذل اكت

ــــــخ قيــــــد الشــــــركة يف الســــــجل الت ــــــن اتري جــــــاري وتنتهــــــي يف  مــــــن م
 السنة املالية التالية.

 (64مـادة )
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.
طي اإلجباري على وجيوز للجمعية وقف هذا االقتطاع إذا زاد االحتيا

 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 

ك كسبب عدم وجود احتياطي اختياري كتوزيع هذه النسبة، وذل
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.
 (65مــادة )
نسبة مئوية قدرها ......% أو  يقتطع سنواي من األرابح غري الصافية

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.
 (66مــادة )

على اجلمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من األرابح جيب 
ملواجهة االلتزامات املرتتبة على الشركة مبوجب قوانني العمل 

 والتأمينات االجتماعية،
 وجيوز إنشاء صندوق خاص ملساعدة عمال الشركة ومست دميها.

 (67مــادة )
العادية كناء على اقرتاح جيوز أن يقتطع سنواًي، كقرار يصدر من اجلمعية العامة 

جملس اإلدارة، نسبة ال تزيد على عشرة ابملائة من األرابح الصافية لتكوين 
 احتياطي اختياري خيصص لألغراض اليت حتددها اجلمعية.

 (68مــادة )
جيوز للجمعية العامة كناء على اقرتاح جملس اإلدارة أن توزع يف هناية 

التوزيع أن  ويشرتط لصحة هذا السنة املالية أرابحًا على املسامهني
 يكون من أرابح حقيقية، ووفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف 

 عليها، وأال ميس هذا التوزيع رأس املال املدفوع للشركة. مراقب احلساابت
 (69مــادة )

 25/2012تطبق أحكام املواد الواردة كقانون الشركات رقم 
 .264حىت 258وتعديالته وهي املواد من رقم 

 (70مـــادة )
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

 (71مـــادة )
 279مور املنصوص عليها يف املواد من رقم تنقضي الشركة أبحد األ

 من قانون الشركات وتعديالته والئحة التنفيذية. 308حىت 
 (72مـــادة )

 309جتري تصفية الشركة على النحو املبني أبحكام املواد من رقم 
 من قانون الشركات وتعديالته والئحته التنفيذية. 326حىت 
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 (73مـــادة )
وتعديالته والئحته التنفيذية  25/2012كات رقم تطبق أحكام قانون الشر 

 يف كل ما مل يرد كشأنه نص خاص يف عقد التأسيس أو يف هذا النظام.
 (74مــادة )

حتفظ نس ة أصلية من هذا العقد مبركز الشركة الرئيسي وعلى 
موقعها اإللكرتوين. كما حتفظ نس ة أصلية من هذا العقد مبلف 

 كوزارة التجارة والصناعة. الشركة لدى اإلدارة امل تصة
ولكل ش ص يريد احلصول على نس ة مطاكقة لألصل أن يطلبها من 

 الشركة مقاكل رسم معني حتدده الشركة.
 (75مــادة )

 يقر املؤسسون ابآليت:
أوال : أبهنـــــم قــــــد اكتتبـــــوا جبميــــــع األســــــهم، وأودعـــــوا القــــــدر الــــــذي 

يــــــة حتــــــت يوجــــــب القــــــانون أداءه مــــــن قيمتهــــــا يف احــــــد البنــــــوك احملل
 تصرف الشركة.

اثنيا : أن احلصص العينية قد قومت وفقًا 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 ول كصفته     الطرف الثاين    الطرف األ

 الطرف الراكع         الطرف اخلامس  
 ومبا ذكر حترر هذا العقد وكعد تالوته على احلاضرين وقعوه

 املوثقة                                           
 أميمة عبد العزيز مصطفى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شــركة تك لل دمات الرتفيهية
 شركة مسامهة كويتية مقفلة

 عقد التأسيس
 5/4/2016إنه يف يوم :الثالاثء 

 لدي أان : أميمة عبد العزيز مصطفى                      املوثقة
 حضـــر   

أوال: شركة املشروعات السياحية / شركة كويتية مسامهة مقفلة موثق 
وميثلها  3/4/1976كتاريخ  1/أ  جلد 549عقد  سيسها كرقم 

الراشد الطاحوس / كوييت اجلنسية  ابلتوقيع / امحد طاحوس شديد
( كصفته رئيس جملس 257081502531وحيمل كطاقة مدنية رقم )

اإلدارة مبوجب شهادة ملن يهمه األمر صادرة من وزارة التجارة 
   ــ 16/3/2016كتاريخ   4550/2016والصناعة كرقم 

 طرف أول كصفته        
 اجلنسية وحيمل اثنيا : امحد طاحوس شديد الراشد الطاحوس/ كوييت

 (       طرف اثن257081502531كطاقة مدنية رقم )
اثلثا: عبد الوهاب امحد عبد الوهاب املرزوق / كوييت اجلنسية وحيمل 

 (       طرف اثلث266081700241كطاقة مدنية رقم )

راكعا: يوسف خالد اكراهيم العبد الرزاق / كوييت اجلنسية وحيمل كطاقة 
 (          طرف راكع283041901844مدنية رقم )

خامسا: عماد عثمان حممد الراشد / كوييت اجلنسية وحيمل كطاقة 
 (               طرف خامس269060600018مدنية رقم )

يقر املؤسسون أبهليتهم القانونية لتأسيس شركة مسامهة كويتية مقفلة 
نون فيما كينهم والتزامهم ابلقواعد املقررة لتأسيسها طبقًا ألحكام قا

 وتعديالته والئحته التنفيذية. 2012لسنة  25الشركات رقم 
كما يقرون أيضا ابلتزامهم ككافة القواعد املقررة لتأسيس الشركة وفقاً 

 -ألحكام املواد اآلتية:
 (1مـادة )

 يعترب التمهيد الساكق جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد.
 (2مـادة )

حكام املرسوم كقانون يقر املؤسسون أبن الشركة  سست طبقًا أل
وتعديالته والئحته التنفيذية وأحكام  2012لسنة  25الشركات رقم 

 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.

 (3مـادة )
اسم هذه الشركة هو : شركة تك لل دمات الرتفيهية وعنواهنا 

 التجاري .... / شركة مسامهة كويتية مقفلة )ش.م.ك م(
 (4مـادة )

يقع مركز الشركة الرئيس يف دولة الكويت وموطنها....... وجيوز 
للشركاء نقل املركز الرئيسي إىل أي جهة أخرى داخل دولة الكويت،  

 شركة داخل وخارج دولة الكويت.وفتح فروع ووكاالت لل
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.
 (5مـادة )

 اتريخ الشهر. مدة الشركة غري حمددة تبدأ من
 (6مـادة )

 25/2012مع عدم اإلخالل أبحكام املرسوم كقانون الشركات رقم 
وتعديالته والئحته التنفيذية فإن األغراض اليت أسست من أجلها 

 -الشركة هي :
/ إنشاء ومتلك وإدارة وتشغيل املدن الرتفيهية داخل وخارج 1

تعاون مع الشركات الكويت وكيعها وإجيارها واستئجارها منفردة أو ابل
 املت صصة هبذا اجملال .

/ إنشاء ومتلك وإدارة وتشغيل املرافق السياحية ومراكز التسلية 2
فرتايت اوأماكن النزهة ومراكز الرتفيه والنوادي واملقاهي واملطاعم والك

واحملالت واألسواق املركزية واجملمعات التجارية واملسارح والسينمات 
خل وخارج الكويت منفردة أو ابلتعاون مع وإجيارها واستئجارها دا

 الشركات املت صصة هبذا اجملال .
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/ استرياد وتصدير املفروشات واملعدات واملواد الغذائية املتعلقة 3
 أبنشطة الشركة منفرده أو ابلتعاون مع الشركات املت صصة هبذا اجملال.

/  سيس ومتلك ومشاركة الشركات اليت تزاول أعمااًل شبيهه 4
 عماهلا واليت قد تعاوهنا على حتقيق اغراضها داخل وخارج الكويت.أب
 / القيام ابملشروعات الالزمة لتشجيع السياحة.5
/ اعداد الدراسات وتقدمي االستشارات يف اجملاالت الرتفيهية ككافة 6

 أنواعها.
/ حيازة ومتلك االمتيازات والوكاالت التجارية للشركات اليت 7

 اضها.تساعد على حتقيق أغر 
 (7مـادة )

اكتوكر  31تبدأ السنة املالية للشركة من أول نوفمرب وتنتهي يف آخر 
من كل عام. ويستثىن من ذلك السنة املالية األوىل فتبدأ من اتريخ 
قيد الشركة يف السجل التجاري وتنتهي يف         من السنة املالية 

 التالية.
 (8مادة )
( د.ك  )عشرة آالف 10,000حدد رأس املال املصرح كه مببلغ )

 دينار كوييت(.
( د.ك  )عشرة آالف 10,000ورأس املال املصدر مببلغ وقدره )

 دينار كوييت(.
 د.ك   وهو 10.000ورأس املال املدفوع مببلغ 

و يتكون رأس مال الشركة املصدر من أسهم نقدية وحصص عينيه 
 -موزعة على النحو اآليت:

نار كوييت ( نقدا مت سدادها  د.ك )عشرة آالف دي10.000مبلغ : 
 مبعرفة شركة املشروعات السياحية.

 (9مادة )
اكتتب املؤسسون املوقعون على هذا العقد يف كامل رأس مال الشركة 

 على الوجه اآليت:
 قيمتها ابلدينار الكوييت عدد االسهم م اسم املساهم

 د .ك9.800 9.8000/ شركة املشروعات السياحية 1
 د.ك50    500        طاحوس/ امحد طاحوس ال2
 د.ك50     500/ عبد الوهاب امحد املرزوق   3
 د.ك50          500       / يوسف خالد العبد الرزاق4
 د.ك50             500/ عماد عثمان الراشد         5

 د.ك10.000  سهم100.000اجملمـــــــوع 
النقدي للشركة ويقر املؤسسون أبهنم قاموا إبيداع قيمة رأس املال 

% ( من قيمة رأس املال النقدي للشركة كنسبة  100كنسبة ) 
د ك (   10.000% من قيمة األسهم اليت اكتتبوا هبا وقدره )100

كل منهم كنسبة اكتتاكه يف كنك الكويت الوطين وذلك مبوجب 
واملرفقة  1/3/2016الشهادة الصادرة من البنك املذكور كتاريخ  

 أبصل هذا العقد .
 
 
 

 (10مـادة )
املصروفات والنفقات واألجور والتكاليف اليت تلتزم الشركة أبدائها 

د ك( وفقًا للبيان املرفق أبصل  1000كسبب  سيسها هي مبلغ )
 العقد ختصم من حساب املصروفات العامة .

 (11مـادة )
يتعهد املؤسسون املوقعون على هذا العقد ابلقيام جبميع اإلجراءات 

ام  سيس الشركة ويلتزمون ابستبعاد وإلغاء طلبات الالزمة إلمت
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 

ية ضرورة إدخاهلا يف العقد أو النظام األساسي اليت تري اجلهات الرمس
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 

وأمسائهم وعناوينهم وقيمة السهم وما كدفع اإلقساط الواجب دفعها 
 دفع من قيمته.

 (12مـادة )
يسأل مؤسسو الشركة ابلتضامن فيما كينهم عن تعويض الضرر الذي 

 يصيب الشركة أو مسامهيها أو الغري كسبب كطالن عقد الشركة .
 (13مـادة )

حترر هذا العقد من أصل وأركع نسخ كل نس ة تتكون من  صفحة 
األساسي للشركة املكون من أركعة نسخ كل نس ة  ومرفق كه النظام

تتكون من      صفحة ويتضمن       عدد     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 

رة التجارة والصناعة العقد مبلف الشركة لدى وزارة امل تصة كوزا
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 

واملسجل مبراقبة توثيق  14/03/2016كتاريخ   04330/2016
 2016/    4/  5كتــــــــــــاريخ     2898418العقود والشركات كرقم آيل 

 الطرف األول كصفته       الطرف الثاين     الطرف الثالث
 الطرف اخلامس  الطرف الراكع

 ومبا ذكر حترر هذا العقد وكعد تالوته على احلاضرين وقعوه.
 املوثقة                                                   

 أميمة عبد العزيز مصطفى                                         
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 شـركـة تك لل دمات الرتفيهية
 م( ك. .م. شركة مسامهة كويتية مقفلة )ش
 النظام األساسي
  سيس الشركة

 عناصر  سيس الشركة  -أ 
 (1مـادة )

 25/2012 سست الشركة طبقا ألحكام قانون الشركات رقم 
هذا النظام األساسي كني مالكي األسهم وتعديالته والئحته التنفيذية و 

املبينة أحكامها فيما كعد شركة مسامهة كويتية مقفلة تسمى : شركة 
 تك لل دمات الرتفيهية  شركة مسامهة كويتية مقفلة.

 (2مـادة )
مركز الشركة الرئيسي وحملها القانوين يف دولة الكويت، الكائن يف 

جيه املراسالت واإلعالانت ..... وهو املوطن الذي يعتد كه يف تو 
القضائية وال يعتد كتغيري هذا املوطن إال إذا مت قيد التغيري ابلسجل 

 التجاري.
هلا فروعا أو توكيالت أو مكاتب كدولة  ينشئوجيوز جمللس اإلدارة أن 

 الكويت أو ابخلارج.
 (3مـادة )

 مدة هذه الشركة غري حمددة وتبدأ من اتريخ الشهر.
 (4مـادة )

 -ألغراض اليت أسست من أجلها الشركة هي القيام مبا يلي :ا
 25/2012مع عدم اإلخالل أبحكام املرسوم كقانون الشركات رقم 

وتعديالته والئحته التنفيذية فإن األغراض اليت أسست من أجلها 
 الشركة هي :

/ انشاء ومتلك وادارة وتشغيل املدن الرتفيهية داخل وخارج 1
ارها واستئجارها منفرده او ابلتعاون مع الشركات الكويت وكيعها واجي

 املت صصة هبذا اجملال .
/ إنشاء ومتلك وإدارة وتشغيل املرافق السياحية ومراكز التسلية 2

فرتايت اوأماكن النزهة ومراكز الرتفيه والنوادي واملقاهي واملطاعم والك
سينمات واحملالت واألسواق املركزية واجملمعات التجارية واملسارح وال

واجيارها واستئجارها داخل وخارج الكويت منفردة أو ابلتعاون مع 
 الشركات املت صصة هبذا اجملال.

/ استرياد وتصدير املفروشات واملعدات واملواد الغذائية املتعلقة 3
 أبنشطة الشركة منفردة أو ابلتعاون مع الشركات املت صصة هبذا اجملال.

اليت تزاول أعماال شبيهه  /  سيس ومتلك ومشاركة الشركات4
 أبعماهلا واليت قد تعاوهنا على حتقيق أغراضها داخل وخارج الكويت.

 / القيام ابملشروعات الالزمة لتشجيع السياحة .5
/ إعداد الدراسات وتقدمي االستشارات يف اجملاالت الفندقية ككافة 6

 أنواعها .
كات اليت / حيازة ومتلك االمتيازات والوكاالت التجارية للشر 7

 تساعد على حتقيق أغراضها .
 

 رأس املال وطرق زايدته -ب
 (5مادة )

د.ك )عشرة  10,000حدد رأس مال الشركة املصرح كه مببلغ  
 آالف دينار كوييت (

 د.ك )عشرة آالف دينار كوييت (   10,000ورأس املال املصدر مببلغ 
 د.ك  وهو 10,000ورأس املال املدفوع مببلغ 

أسهم نقدية وحصص عينية  -مال الشركة املصدر منويتكون رأس 
 موزعة على النحو اآليت::

د ك )عشرة آالف دينار كوييت( نقدًا مت سدادها 10,000مبلغ  -
 مبعرفة البنك الوطين.

 (6مــادة )
أسهم الشركة امسية )ال جيوز( لغري الكويتيني متلكها وفقا ألحكام 

 لذلك.القانون والقرارات الوزارية املنظمة 
 (7مـادة )

 ال جيوز زايدة رأس املال املصرح كه إال إذا كانت قيمة األسهم 
ـــة أن  ـــة العامـــة غـــري العادي األصـــلية قـــد دفعـــت كاملـــة، وجيـــوز للجمعي
تفوض جملس اإلدارة يف حتديد اتريخ تنفيـذه، علـى انـه جيـوز كقـرار مـن 
ل جملــــس إدارة الشــــركة زايدة رأس املــــال املصــــدر يف حــــدود رأس املــــا

ابلكامــل، املصــرح كــه علــى أن يكــون رأس املــال املصــدر قــد مت ســداده 
 وال جيوز إصدار األسهم اجلديدة أبقل من قيمتها االمسية.

 (8مـادة )
إذا كانت قيمة األسهم األصلية قد دفعت ابلكامل جيوز كقرار يصدر 
من اجلمعية العامة غري العادية كعد موافقة اجلهات الرقاكية زايدة رأس 

ل الشركة املصرح كه وذلك كناء على اقرتاح مسبب من جملس ما
اإلدارة وتقرير من مراقب احلساابت يف هذا الشأن على أن يتضمن 

 القرار الصادر كزايدة رأس املال مقدار وطرق الزايدة.
 (9مـادة )

إذا تقرر زايدة رأس مال الشركة،  ومل ميارس كعض املسامهني حق 
زايدة رأس املال يتم ختصيص األسهم غري أولوية االكتتاب يف أسهم 

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  

دارة أن يقوم كت صيص األسهم كامل األسهم اجلديدة جاز جمللس اإل
غري املكتتب فيها ملسامهني جدد، وتعترب األسهم اجلديدة غري 

 املكتتب فيها ملغاة كقوة القانون.
 (10مـادة )

جيوز للشركة زايدة رأس املال عن طريق االكتتاب العام وذلك على 
 2012لسنة  25من قانون الشركات رقم  273النحو املبني ابملادة 

 والئحته التنفيذية. وتعديالته
 (11مادة )

 يقيد حق املساهم يف التصرف يف أسهمه ابلقيدين التاليني أو أحدمها:
/ اشرتاط حق اولوية للمسامهني يف الشركة يف شركاء األسهم اليت 1

 يرغب مالكها يف كيعها .
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 / اشرتاط موافقة جملس اإلدارة على مشرتى األسهم.2
( من 172ات املشار إليها ابملادة )ويستثىن من هذين القيدين التصرف

 قانون الشركات.
 ) ال يسري هذا النص على الشركات املدرجة يف البورصة(

 (12مـــادة )
من هذا  11)نص إلزامي يف حالة األخذ ابلقيد األول من املادة 

النظام( جيب على املساهم قبل التصرف يف أسهمه إخطار الشركة 
 األسهم انفذا إال كعد انقضاء كشروط البيع وال يكون التصرف يف

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.
 (13مــادة )

 11ادة )نص إلزامي يف حالة النص على األخذ ابلقيد الثاين من امل
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 

 كيع أسهمه كه .  املساهم على
 االكتتاب

 (14مادة )
اكتتب املؤسسون املوقعون على عقد التأسيس يف كامل رأس مال 

سهم )مائة ألف سهم (  100,000الشركة أبسهم يبلغ عددها 
آالف دينار  -= دينار كوييت )عشرة 10,000قيمتها االمسية =/ 

لتأسيس كوييت موزعة فيما كينهم كل كنسبة اكتتاكه املبينة يف عقد ا
دينار كوييت  )عشرة آالف دينار كوييت ( 10,000وقد مت دفع = / 

من القيمة االمسية لألسهم اليت اكتتبوا هبا لدى كنك الكويت الوطين 
 .1/3/2016وذلك مبوجب شهادة البنك املرفقة املؤرخة يف 

 (15مادة )
يرتتب حتما على ملكية السهم قبول املساهم عقد التأسيس وأحكام 

 م االساسي للشركة وقرارات مجعياهتا العامة.النظا
 (16مادة )

كل سهم خيول صاحبه احلق يف حصة معادلة حلصة غريه كال متييز يف   
 ملكية موجودات الشركة ويف األرابح املقتسمة.

 (17مــادة )
يكون للشركة سجل خاص حيفظ لدى وكاله مقاصة وتقيد فيه أمساء 

د األسهم اململوكة لكل منهم املسامهني وجنسياهتم وموطنهم وعد
ونوعها والقيمة املدفوعة عن كل سهم. يتم التأشري يف سجل 
املسامهني أبي تغيريات تطرأ على البياانت املسجلة فيه وفقًا ملا تتلقاه 
الشركة أو وكاله املقاصة من كياانت، ولكل ذي شأن أن يطلب من 

 سجل.الشركة أو وكالة املقاصة تزويده كبياانت من هذا ال
 
 

 اجلمعية التأسيسية
 (18مـادة )

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 

اوينهم وعدد األسهم اليت اكتتب الواجب دفعها وأبمساء املكتتبني وعن
 هبا كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته.

 (19مـادة )
 على املؤسسني دعوة اجلمعية التأسيسية لالنعقاد خالل ثالثة أشهر

من اتريخ االنتهاء من االكتتاب ، فإذا انقضت هذه املدة دون أن  
عشر يوما تعقد اجلمعية قامت وزارة التجارة والصناعة خالل مخسة 

 من اتريخ انقضاء املدة املذكورة كدعوة اجلمعية التأسيسية لالنعقاد.
 (20مـادة )

توجه الدعوة إىل حضور اجتماع اجلمعية التأسيسية متضمنة جدول 
 -األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع أبحد الطرق التالية:

د / خطاابت مسجلة ترسل إىل مجيع املكتتبني قبل املوعد احملد1
 النعقاد االجتماع أبسبوعني على األقل.

/ اإلعالن، وجيب أن حيصل اإلعالن مرتني على أن يتم اإلعالن يف 2
املرة الثانيــة كعد مضي مدة ال تقل عن سبعة أايم من اتريخ نشر 

 اإلعالن األول وقبل انعقاد االجتماع كسبعة أايم على األقل.
مــــن ينــــوب عــــنهم قــــانوان  / تســــليم الــــدعوة ابليــــد إىل املســــامهني أو3

ــــــى األقــــــل، ويؤشــــــر علــــــى صــــــورة  ــــــوم عل ــــــل موعــــــد االجتمــــــاع كي قب
 الدعوة مبا يفيد االستالم.

/ أي وسيلة أخرى من وسائل االتصال احلديثة املبينة ابلالئحة 4
التنفيذية لقانون الشركات. وجيب إخطار وزارة التجارة والصناعة  

اع قبل انعقاده كسبعة كتاكيا جبدول األعمال ومبيعاد ومكان االجتم
أايم على األقل وذلك حلضور ممثلها. يرتأس اجتماع اجلمعية 

 التأسيسية من تنت به اجلمعية هلذا الغرض.
 (21مــادة )

ال يكون اجتماع اجلمعية التأسيسية صـحيحا إال إذا حضـره مسـامهون 
هلم حق التصويت ميثلون أكثـر مـن نصـف عـدد األسـهم املكتتـب هبـا. 

وافر هذا النصاب وجب دعوة اجلمعية إىل اجتماع اثن لذات فإذا مل يت
جدول األعمال يعقـد خـالل مـدة ال تقـل عـن سـبعة أايم وال تزيـد عـن 
ــــاين  ــــخ االجتمــــاع األول، ويكــــون االجتمــــاع الث ــــا مــــن اتري ــــني يوم ثالث
ــــدة  صــــحيحا أاي كــــان عــــدد احلاضــــرين. وجيــــوز أال توجــــه دعــــوة جدي

اترخيـــه يف الـــدعوة إىل االجتمـــاع لالجتمـــاع الثـــاين إذا كـــان قـــد حـــدد 
األول، وتصــــــدر القــــــرارات ابألغلبيــــــة املطلقــــــة لألســــــهم احلاضــــــرة يف 

 االجتماع.
 (22مــادة )

ــــدم املؤسســــون إىل اجلمعيــــة التأسيســــية تقريــــرا يتضــــمن معلومــــات  يق
وافيــــــة عــــــن مجيــــــع عمليــــــات التأســــــيس واملبــــــالغ الــــــيت أنفقــــــت مــــــع 

ريـــــر يف مكـــــان حيـــــدده املســـــتندات املؤيـــــدة لـــــذلك ويوضـــــع هـــــذا التق
املؤسســـــون إلطـــــالع املكتتبـــــني عليـــــه وذلـــــك قبـــــل اجتمـــــاع اجلمعيـــــة 
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كســـــــبعة أايم علـــــــى األقـــــــل ويشـــــــار إىل ذلـــــــك يف دعـــــــوة املكتتبــــــــني 
 حلضور االجتماع.

 (23مــادة )
 -ختتص اجلمعية التأسيسية ابملسائل اآلتية:

/ املوافقة على إجراءات  سيس الشركة كعد التثبت من صحتها 1
 فقتها ألحكام قانون الشركات ولعقد الشركة.وموا
/ املوافقة على تقومي احلصص العينية إن وجدت، وذلك على النحو 2

 ( من قانون الشركات.11الوارد ابملادة )
 / انت اب أعضاء جملس اإلدارة األول.3
 / اختيار مراقب احلساابت وحتديد أتعاكه.4
انت الشركة تزاول نشاطها / تعيني أعضاء هيئة الرقاكة الشرعية إذا ك5

 وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 / إعالن  سيس الشركة هنائيا.6

وترسل صورة من حمضر اجتماع اجلمعية التأسيسية إىل وزارة التجارة 
 والصناعة متضمنة القرارات اليت اختذت. 

وعلـــــى جملـــــس اإلدارة األول أن جيـــــري نشـــــر عقـــــد الشـــــركة وقيـــــدها 
ــــخ إعــــالن  ســــيس ابلســــجل التجــــاري خــــ ــــاً مــــن اتري ــــني يوم الل ثالث

 الشركة هنائيًا.
 حقوق والتزامات املسامهني

 (24مــادة )
 -يتمتع العضو يف الشركة كوجه خاص ابحلقوق التالية :

 /  قبض األرابح واحلصول على أسهم املنحة اليت يتقرر توزيعها.1
دارة / املشاركة يف إدارة الشركة عن طريق العضوية يف جملس اإل2

وحضور اجلمعيات العامة واالشرتاك يف مداوالهتا، وذلك طبقاً ألحكام 
قانون الشركات وهذا النظام، ويقع ابطاًل أي اتفاق على خالف 

 ذلك.
/ احلصول قبل اجتماع اجلمعية العامة كسبعة أايم على األقل على 3

 البياانت املالية للشركة عن الفرتة احملاسبية املنقضية وتقرير جملس
 اإلدارة وتقرير مراقب احلساابت.

/ التصرف يف األسهم اململوكة له واألولوية يف االكتتاب ابألسهم 4
 اجلديدة.

/ احلصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية كعد 5
 الوفاء مبا عليها من ديون.

 (25مادة )
 -يلتزم العضو يف الشركة كوجه خاص مبا يلي:

قة على ما ميلكه من أسهم عند حلول / تسديد األقساط املستح1
 مواعيد االستحقاق ودفع التعويض عن التأخري يف السداد.

/ دفع النفقات اليت تكون الشركة قد حتملتها يف سبيل استيفاء 2
األقساط غري املدفوعة من قيمة أسهمه، وللشركة التنفيذ على 

 األسهم استيفاء حلقوقها.
 معية العامة للشركة./ تنفيذ القرارات اليت تصدرها اجل3
 االمتناع عن أي عمل يؤدي إىل اإلضرار ابملصاحل املالية أو-4
 األدكية للشركة وااللتزام كتعويض األضرار اليت تنشأ عن خمالفة ذلك. 

 (26مادة )
 -ال جيوز للجمعية العامة للمسامهني القيام مبا يلي:

 االمسية.زايدة أعباء املساهم املالية أو زايدة قيمة السهم  -1
إنقاص النسبة املئوية الواجب توزيعها من األرابح الصافية على  -2

 املسامهني واحملددة يف عقد الشركة.
فرض شروط جديدة غري الشروط املذكورة يف عقد التأسيس أو  -3

هذا النظام تتعلق أبحقية املساهم يف حضور اجلمعيات العامة 
حكام كقبول مجيع والتصويت فيها. وجيوز اخلروج على هذه األ

املسامهني كتاكيًا أو كتصويت إمجاعي يشرتك فيه مجيع املسامهني، 
 واستيفاء اإلجراءات الالزمة لتعديل عقد الشركة.

 إدارة الشركة
 جملس اإلدارة -أ

 (27مـادة )
يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مكون من عدد ال يقل عن  أركعة 

 ت قاكلة للتجديد.أعضاء وتكون مدة العضوية ثالثة سنوا
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.
 (28مـادة )

ينت ب املسامهون أعضاء جملس اإلدارة ابلتصويت السري، وجيوز أن 
عدد ال جياوز نصف أعضاء جملس يشرتط يف عقد الشركة انت اب 

 اإلدارة األول من كني مؤسسي الشركة.
 (29مـادة )

ينت ب جملس اإلدارة ابالقرتاع السري رئيسًا للمجلس وانئبًا للرئيس 
وميثل رئيس جملس اإلدارة الشركة يف عالقاهتا مع الغري وأمام القضاء 

يعه كتوقيع إىل جانب االختصاصات األخرى املبينة ابلعقد، ويعترب توق
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.
 (30مـادة )

جيوز أن يكون للشركة رئيسا تنفيذاي يعينه جملس اإلدارة من أعضاء 
ن غريهم يناط كه إدارة الشركة وحيدد اجمللس خمصصاته اجمللس أو م

 وصالحياته يف التوقيع عن الشركة.
 (31مـادة )

جمللس اإلدارة أن يوزع العمل كني أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة،  
كما جيوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو جلنة من كني أعضائه أو 

أكثر أو اإلشراف على وجه أحدًا من الغري يف القيام كعمل معني أو 
من وجوه نشاط الشركة أو يف ممارسة كعض السلطات أو 

 االختصاصات املنوطة ابجمللس.
 (32مـادة )

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 

امل تارين هبذه الطريقة من جمموع أعضاء جملس أعضاء جملس اإلدارة 
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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 

رة، وجيوز جملموعة من املسامهني أن يتحالفوا فيما ممثليه يف جملس اإلدا
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.
 (33ــادة )م

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. 

جيتمع جملس اإلدارة ست مرات على األقل خالل السنة وجيب أن 
 الواحدة، وجيوز االتفاق على عدد مرات أكثر .

 (34مــادة )
تدون حماضر اجتماعات جملس اإلدارة وتوقع من قبل األعضاء 
احلاضرين وأمني سر اجمللس ، وللعضو الذي مل يوافق على قرار اختذه 

 ماع.اجمللس أن يثبت اعرتاضه يف حمضر االجت
 (35مــادة )

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 

فإنه يتعني فقط. أما إذا كلغت املراكز الشاغرة ركع املراكز األصلية، 
على جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة للمسامهني لتجتمع يف ميعاد 
 شهرين من اتريخ شغر آخر مركز، وتنت ب من ميأل املراكز الشاغرة.

 (36مـــادة )
 -جيب أن تتوافر يف من يرشح لعضوية جملس اإلدارة الشروط التالية:

 / أن يكون متمتعاً أبهلية التصرف.1
قد سبق احلكم عليه يف جناية كعقوكة مقيدة للحرية أو / أال يكون 2

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.
.. / أن يكون مالكًا كصفة ش صية أو الش ص الذي ميثله لعدد.3

من أسهم الشركة. وإذا فقد عضو جملس اإلدارة أاي من الشروط 
 املتقدمة زالت عنه صفة العضوية.

 (37مـــادة )
ال تدخل العضوية يف جملس إدارة الشركة ضمن احلد األقصى لعدد 

 من قانون الشركات. 265العضوايت املشار إليها ابملادة 
 من شركة مسامهة مقفلة.وجيوز للش ص أن يكون رئيسا جمللس إدارة أكثر 

 
 

 (38مـادة )
ال جيوز لرئيس أو عضو جملس اإلدارة، ولو كان ممثاًل 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 

س وذلك دون إخالل كقيود التصرف يف األسهم املنصوص ابجملل
 عليها يف قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام.

 (39مــادة )
ال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة أن يفصحوا إىل املسامهني يف غري 
اجتماعات اجلمعية العامة أو إىل الغري عما وقفوا عليه من أسرار 

ارهتا وإال وجب عزهلم ومساءلتهم عن الشركة كسبب مباشرهتم إلد
 تعويض األضرار الناجتة عن امل الفة.
 (40مــادة )

ال جيوز لرئيس جملس اإلدارة أو ألي من أعضاء اجمللس أن جيمع كني 
من  عضوية جملس إدارة شركتني متنافستني، أو أن يشرتك يف أي  عمل

شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر حلساكه أو حلساب غريه يف احد 
فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ، وإال كان هلا أن تطالبه ابلتعويض 

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

 (41مادة )
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، 

أعلى(.وجيوز توزيع مكافأة سنوية ال تزيد  )وجيوز االتفاق على نسبة
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 

ستثناء عضو جملس اإلدارة املستقل يصدر من اجلمعية العامة للشركة ا
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 

اي اليت حصل عليها جملس اإلدارة أاي كانت عن املبالغ واملنافع واملزا
 طبيعتها ومسماها.

 (42مــادة )
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.
 
 
 

http://www.alraimedia.com/ArticlePrint.aspx?id=397245
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 (43مــادة )
ال جيوز للشركة أن تقرض أحد أعضاء جملس إدارهتا أو الرئيس 
التنفيذي أو أزواجهم أو أقارهبم حىت الدرجة الثانية أو الشركات 

تفويض من اجلمعية العامة العادية التاكعة هلم، ما مل يكن هناك 
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(

 (44مـــادة )
ني والغري رئيس جملس اإلدارة وأعضاؤه مسئولون جتاه الشركة واملسامه

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 

ات اجلمعية العامة اخلاصة إبكراء ذمتهم من التصويت على قرار 
ألزواجهم أو املسؤولية عن إدارهتم أو اليت تتعلق مبنفعة خاصة هلم أو 

 أقارهبم من الدرجة األوىل أو خبالف قائم كينهم وكني الشركة.
 (45مــادة )

تكون املسؤولية املنصوص عليها يف املادة الساكقة إما مسؤولية 
ات، وإما مشرتكة فيما كني أعضاء جملس ش صية تلحق عضوا ابلذ

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
 (46مــادة )

كسبب  للشركة أن ترفع دعوى املسؤولية على أعضاء جملس اإلدارة
األخطاء اليت تنشأ عنها أضرار للشركة فإذا كانت الشركة يف دور 

 التصفية توىل املصفي رفع الدعوى.
 (47مــادة )

لكل مساهم أن يرفع دعوى املسؤولية منفردا نياكة عن الشركة يف 
حالة عدم قيام الشركة كرفعها، ويف هذه احلالة جيب اختصام الشركة 

له مقتض. وجيوز للمساهم رفع دعواه  ليحكم هلا ابلتعويض إن كان
الش صية ابلتعويض إذا كان اخلطأ قد أحلق كه ضرراً. ويقع ابطال كل 

 اتفاق يقضى كغري ذلك.
 اجلمعية العامة –ب 

 (48مــادة )
تنعقد اجلمعية العامة العادية السنوية كناء على دعوة من جملس اإلدارة 

ة املالية، وذلك يف الزمان خالل األشهر الثالثة التالية النتهاء السن
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 

كناء على طلب املسامهني ميلكون عشرة ابملائة من رأمسال الشركة، أو 
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 

 25اخلاصة ابجلمعية التأسيسية املنصوص عليها كقانون الشركات رقم 
 وتعديالته. 2012لسنة 

 (49مـادة )
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 

لشركة، املسائل اليت تتعلق مبنفعة خاصة له، أو خبالف قائم كينه وكني ا
ويقع ابطاًل 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 حقًا على األسهم أن يتعارض 
مع ما هو اثكت يف سجل مسامهي الشركة أن يتقدم إىل قاضي األمور 

ار أمر على عريضة حبرمان األسهم املتنازع عليها من الوقتية الستصد
التصويت ملدة حيددها القاضي اآلمر أو حلني الفصل يف موضوع النزاع 
من قبل احملكمة امل تصة وذلك وفقًا لإلجراءات املقررة يف قانون 

 املرافعات املدنية والتجارية.
 (50مـادة )

رة لنظام خيضع التصويت على املرشحني لعضوية جملس اإلدا
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.
 (51مادة )

يرأس اجتماع اجلمعية العامة رئيس جملس اإلدارة أو انئبه أو من 
تدكه جملس اإلدارة لذلك الغرض أو من تنت به اجلمعية العامة من ين

 املسامهني أو من غريهم.
 (52مــادة )

 مع مراعاة أحكام القانون ختتص اجلمعية العامة العادية يف اجتماعها 
السنوي ابختاذ قرارات يف املسائل اليت تدخل يف اختصاصاهتا وعلى 

 -وجه اخلصوص ما يلي:
دارة عن نشاط الشركة ومركزها املايل للسنة املالية تقرير جملس اإل-1

 املنتهية. 
 تقرير مراقب احلساابت عن البياانت املالية للشركة.-2
تقرير أبية خمالفات رصدهتا اجلهات الرقاكية وأوقعت كشأهنا -3

 جزاءات على الشركة.
 البياانت املالية للشركة.-4
 ح.اقرتاحات جملس اإلدارة كشأن توزيع األراب-5
 إكراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة.-6
 انت اب أعضاء جملس اإلدارة أو عزهلم، وحتديد مكافآهتم.-7
تعيني مراقب حساابت الشركة، وحتديد أتعاكه أو تفويض جملس -8

 اإلدارة يف ذلك.
تقرير التعامالت اليت متت أو ستتم مع األطراف ذات الصلة -9

 احملاسبة الدولية.وتعرف األطراف ذات الصلة طبقا ملبادئ 
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 (53مـادة )
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 

ة املصدر. وعند من املسامهني ميلكون ماال يقل عن ركع رأمسال الشرك
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 

لس مؤقتة تكون مهمتها األساسية دعوة اجلمعية العامة النت اب اجمل
 اجلديد، وذلك خالل شهر من تعيينها.
 (54مــادة )

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 

حلساابت أو عدد من املسامهني إحدى اجلهات الرقاكية أو مراقب ا
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 

ينعقد االجتماع املسامهني ميثلون ركع أسهم رأس املال املصدر، و 
 املؤجل دون احلاجة إىل إجراءات جديدة للدعوة.

 (55مـادة )
 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 

 اع يتم الدعوة له ملناقشة أوجه امل الفة.العامة يف اجتم
 (56مــادة )

تسري على اجلمعية العامة غري العادية األحكام املتعلقة ابجلمعية 
 العامة العادية مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف املواد التالية:

 (57مــادة )
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.
لعامة خالل املدة املنصوص وإذا مل يقم جملس اإلدارة كدعوة اجلمعية ا

عليها ابلفقرة الساكقة تقوم الوزارة ابلدعوة لالجتماع خالل مدة 
 مخسة عشر يوماً من اتريخ انتهاء املدة املشار إليها يف الفقرة الساكقة.

 (58مــادة )
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحًا ما مل حيضره 

أمسال الشركة املصدر. فإذا مل يتوافر مسامهون ميثلون ثالثة أرابع ر 
هذا النصاب وجهت الدعوة إىل اجتماع اثٍن يكون صحيحًا إذا 

 حضره من ميثل أكثر من نصف رأس املال املصدر.

وتصدر القرارات أبغلبية تزيد على نصف جمموع أسهم رأمسال الشركة 
 املصدر.

 (59مـادة )
القانون ختتص  مع مراعاة االختصاصات األخرى اليت ينص عليها

 اجلمعية العامة غري العادية ابملسائل التالية: 
 تعديل عقد الشركة. -1
كيع كل املشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه  -2

 أبي وجه آخر.
 حل الشركة أو اندماجها أو حتوهلا أو انقسامها. -3
 زايدة رأمسال الشركة أو ختفيضه. -4

 (60مـادة )
عن اجلمعية العامة غري العادية ال يكون انفذًا إال كعد  كل قرار يصدر

اختاذ إجراءات الشهر. وجيب احلصول على موافقة وزارة التجارة 
 والصناعة إذا كان القرار متعلقاً ابسم الشركة أو أغراضها أو رأمساهلا.

 (61مـادة )
جيوز لكل مساهم إقامة الدعوى كبطالن أي قرار يصدر عن جملس 

و اجلمعية العامة العادية أو غري العادية خمالفاً للقانون أو عقد اإلدارة أ
 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 

ة ويتم الطعن من قبل عدد من مسامهي الشركة ميلكون حبقوق األقلي
مخسة عشر ابملائة من رأمسال الشركة املصدر، وال يكونوا ممن وافقوا 

 على تلك القرارات.
 (62مـادة )

تكون الشركة مسئولة على سبيل التضامن عن ديون شركاهتا التاكعة يف 
 حالة توافر الشروط التالية :

 ة التاكعة للوفاء مبا عليها من التزامات.عدم كفاية أموال الشرك -1
أن تتملك الشركة يف الشركة التاكعة نسبة من رأس ماهلا متكنها من -2

التحكم يف تعيني غالبية أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين أو يف 
 القرارات اليت تصدر عن اإلدارة.

أن تت ذ الشركة التاكعة قرارات أو تقوم كتصرفات تستهدف -3
الشركة املالكة واملسيطرة عليها وتضر مبصلحة الشركة التاكعة مصلحة 

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.   

 ةحساابت الشرك
 (63مـادة )

اكتوكر  31تبدأ السنة املالية للشركة من أول نوفمرب وتنتهي يف آخر 
من كل عام ويستثىن من ذلك السنة املالية األوىل فتبدأ من اتريخ قيد 
الشركة يف السجل التجاري وتنتهي يف .......... من السنة املالية 

 التالية.
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 (64مـادة )
عية العامة العادية كناء على اقرتاح يقتطع سنواي، كقرار يصدر من اجلم

جملس اإلدارة، نسبة ال تقل عن عشرة ابملائة من األرابح الصافية 
االقتطاع لتكوين احتياطي إجباري للشركة. وجيوز للجمعية وقف هذا 

 إذا زاد االحتياطي اإلجباري على نصف رأمسال الشركة املصدر.
تغطية خسائر الشركة  وال جيوز است دام االحتياطي اإلجباري إال يف

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 

االحتياطي يسمح كتوزيع هذه النسبة من األرابح، وجيب أن يعاد إىل 
اإلجباري ما اقتطع منه عندما تسمح كذلك أرابح السنوات التالية، 

 ما مل يكن هذا االحتياطي يزيد على نصف رأس املال املصدر.
 (65مــادة )

 يقتطع سنواي من األرابح غري الصافية نسبة مئوية قدرها ......% أو
ك حيددها جملس اإلدارة كعد أخذ رأي مراقب احلساابت الستهال 

موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه 
األموال لشراء املواد واآلالت واملنشآت الالزمة أو إلصالحها، وال 

 جيوز توزيع هذه األموال على املسامهني.
 (66مــادة )

جيب على اجلمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من األرابح 
بة على الشركة مبوجب قوانني العمل ملواجهة االلتزامات املرتت

والتأمينات االجتماعية، وجيوز إنشاء صندوق خاص ملساعدة عمال 
 الشركة ومست دميها.

 (67مــادة )
جيوز أن يقتطع سنوايً، كقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية كناء 
على اقرتاح جملس اإلدارة، نسبة ال تزيد على عشرة ابملائة من األرابح 

فية لتكوين احتياطي اختياري خيصص لألغراض اليت حتددها الصا
 اجلمعية.

 (68مــادة )
جيوز للجمعية العامة كناء على اقرتاح جملس اإلدارة أن توزع يف هناية 
السنة املالية أرابحًا على املسامهني ويشرتط لصحة هذا التوزيع أن 

ف عليها، وأال يكون من أرابح حقيقية، ووفقاً للمبادئ احملاسبية املتعار 
 ميس هذا التوزيع رأس املال املدفوع للشركة.
 مـراقــب احلـــساكــات

 (69مــادة )
 25/2012تطبق أحكام املواد الواردة كقانون الشركات رقم 

 .264حىت  258وتعديالته وهي املواد من رقم 
 (70مـــادة )

وكياانت جيب على الشركة أن تعد يف هناية كل سنة مالية ميزانية جممعة 
ابألرابح واخلسائر هلا وجلميع شركاهتا التاكعة مشفوعة ابإليضاحات 

 والبياانت وفقا ملا تتطلبه املعايري احملاسبية الدولية.
 انقضاء الشركة وتصفيتها

 

 (71مـــادة )
 279تنقضي الشركة أبحد األمور املنصوص عليها يف املواد من رقم 

 والئحة التنفيذية. من قانون الشركات وتعديالته 308حىت 
 (72مـــادة )

 309جتري تصفية الشركة على النحو املبني أبحكام املواد من رقم 
 من قانون الشركات وتعديالته والئحته التنفيذية. 326حىت 

 (73مـــادة )
وتعديالته والئحته  25/2012تطبق أحكام قانون الشركات رقم 

عقد التأسيس أو يف التنفيذية يف كل ما مل يرد كشأنه نص خاص يف 
 هذا النظام.

 
 (74مــادة )

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.
بها من ولكل ش ص يريد احلصول على نس ة مطاكقة لألصل أن يطل

 الشركة مقاكل رسم معني حتدده الشركة.
 (75مــادة )

 -يقر املؤسسون ابآليت:
أوال : أبهنم قد اكتتبوا جبميع األسهم، وأودعوا القدر الذي يوجب 

 القانون أداءه من قيمتها يف احد البنوك احمللية حتت تصرف الشركة.
، وقد مت اثنيا : أن احلصص العينية قد قومت وفقًا ألحكام القانون 

 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

 ا ذكر حترر هذا العقد وكعد تالوته على احلاضرين وقعوهومب
 املوثقة                                                   

 أميمة عبد العزيز مصطفى                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة يب إن كي  عقد  سيس
 شركة مسامهة كويتية مقفلة 

 ك. م ( م. ) ش.
 شركة قاكضة

 هجري   21/6/1437م: اخلميس  انه يف يو 
 ميالدي 31/3/2016املوافق:  

 املوثقة ابإلدارة –لدي أان :  سارة كدر الداليل 
 حضر:

أوال :  كــدر انصــر حممــد اخلــرايف / كــوييت اجلنســية وحيمــل كطاقــة مدنيــة 
 (           طرف أول277081701248رقم )



 م4/2016/ 17 -هـ  1437 رجب   10 األحد                 119                  تونوالس  الثانيةالسنة  1284الكويت اليوم العدد     

مل كطاقة مدنية اثنيا:  انصر كدر انصر اخلرايف / كوييت اجلنسية وحي
 (       طرف اثين كصفته308032000129رقم )

اثلثا: فوزيه كدر انصر اخلرايف / كويتية اجلنسية وحتمل كطاقة مدنية رقم 
 (            طرف اثلث كصفته306030401851)

راكعا: سنا خلدون حسن النقيب / كويتية اجلنسية وحتمل كطاقة مدنية 
 طرف راكع   (         279060700624رقم )

خامسا: خالد عبد هللا عبد الرحيم املال / كوييت اجلنسية وحيمل كطاقة 
 (      طرف خامس277082600027مدنية رقم )

الطرفان الثاين والثالث قاصران ويوقع عنهما والدمها الطرف األول 
 كصفته ولياً طبيعياً عليهما .

كطاقة مدنية  ويوقع / أسامة سيد أمني حممد / مصري اجلنسية وحيمل
عن الطرف اخلامس مبوجب توكيل رمسي  269030504041رقم 

ويقر الوكيل أبن  12/10/2015كتاريخ  34751خاص موثق كرقم 
توكيله ال يزال ساري املفعول وانفذ قانواًن وان موكله على قيد احلياة 

 ويتمتع ككامل  األهلية.
ة كويتية مقفلة يقر املؤسسون أبهليتهم القانونية لتأسيس شركة مسامه

.ك. م ( شركة قاكضة فيما كينهم والتزامهم ابلقواعد املقررة  .م ) ش
 2012لسنة  25لتأسيسها طبقًا ألحكام قانون الشركات رقم 

 وتعديالهتا والئحته التنفيذية . 
كما يقرون أيضًا ابلتزامهم ككافة القواعد املقررة لتأسيس الشركة وفقاً 

 ألحكام املواد اآلتية : 
 ( 1مادة ) 

 يعترب التمهيد الساكق جزء ال جتزأ من هذا العقد .
 ( 2مادة ) 

يقر املؤسسون أبن الشركة  سست طبقًا ألحكام املرسوم كقانون 
وتعديالته والئحته التنفيذية وأحكام  2012لسنة  25الشركات رقم 

هذا العقد .وتتمتع الشركة ابلش صية االعتبارية اعتبارا من اتريخ 
.وال جيوز هلا مزاولة نشاطها إال من اتريخ الشهر وموافقة كافة الشهر 

 اجلهات الرقاكية على مزولتها للنشاط . 
 ( 3مادة ) 

اسم الشركة شركة يب إن كي وعنواهنا التجاري ..../ شركة مسامهة  
 .ك. م( شركة قاكضة .  .م كويتية مقفلة )ش

 ( 4مادة ) 
ت وموطنها "  الكويت " يقع مركز الشركة الرئيس يف دولة الكوي

وجيوز للشركاء نقل املركز الرئيسي إىل إي جهة أخرى داخل دولة 
 الكويت ، وفتح فروع ووكاالت للشركة داخل وخارج دولة الكويت . 
ويعتـــــرب مقـــــر الشـــــركة هـــــو املـــــوطن القـــــانوين هلـــــا الـــــذي يعتـــــد كـــــه يف 
ـــــه يف  توجيـــــه املراســـــالت واإلعـــــالانت القضـــــائية إليهـــــا وتثبيـــــت كياانت
الســـــجل التجـــــاري . وال يعتـــــد كتغيـــــري هـــــذا املقـــــر إال كعـــــد قيـــــده يف 

 السجل التجاري . 
 ( 5مادة ) 

 مدة الشركة غري حمددة تبدأ من اتريخ الشهر . 
 )جيوز حتديد مدة للشركة (

 ( 6مادة ) 
 25/2012مع عدم اإلخالل أبحكام املرسوم كقانون الشركات رقم 

والئحته التنفيذية ، فإن  -ه وتعديالت -إبصدار قانون الشركات 
 األغراض اليت أسست الشركة من أجلها هي : 

/ إدارة الشركات التاكعة هلا أو املشاركة يف إدارة الشركات األخرى 1
 اليت تساهم فيها وتوفري الدعم الالزم هلا .

/ اســـــــــتثمار أمواهلـــــــــا يف اإلجتـــــــــار ابألســـــــــهم والســـــــــندات واألوراق 2
 املالية األخرى .

العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة نشاطها يف احلدود  / متلك 3
 املسموح هبا وفقا للقانون.

/ متويل أو إقراض الشركات اليت متلك فيها أسهما أو حصصاً 4
وكفالتها لدى الغري ، ويف هذه احلالة يتعني أال تقل نسبة مشاركة 

 ة .الشركة القاكضة يف  رأس مال الشركة املقرتضة عن عشرين ابملائ
/ متلك حقوق امللكية الفكرية من كراءات االخرتاع والعالمات 5

التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق االمتياز وغريها من احلقوق 
املعنوية، واستغالهلا و جريها للشركات التاكعة أو لغريها سواء يف 

 داخل دولة الكويت أو خارجها .
ثمار يف شـــــــركات أو / االســــــتثمار يف اســـــــهم أو حصـــــــص أو وحـــــــدات اســـــــت6

صـــناديق كويتيـــة أو أجنبيـــة أو االشـــرتاك يف  ســـيس هـــذه الشـــركات وإقراضـــها 
 وكفالتها لدى الغري. جيوز مباشرة كل أو كعض هذه األغراض.

 ( 7مادة ) 
ـــاير  وتنتهـــي يف  ـــة مـــن أول ين ـــدأ الســـنة املالي ديســـمرب مـــن كـــل  31تب

اتريـــخ قيــــد  عـــام ويســـتثىن مــــن ذلـــك الســــنة املاليـــة األوىل فتبـــدأ مــــن
ديســـــمرب مـــــن الســـــنة  31الشـــــركة يف الســـــجل التجـــــاري وتنتهـــــي يف 

 املالية التالية.
 ( 8مادة ) 
( د.ك فقط ) عشرة  10,000حدد رأس املال املصرح كه مببلغ )

 10,000ورأس املال املصدر مببلغ ) -آالف دينار كوييت ال غري ( 
 ( د.ك فقط ) عشرة آالف دينار كوييت ال غري (

( د.ك فقط ) عشرة آالف دينار   10,000ملال املدفوع )ورأس ا
 كوييت ال غري (

 ( 9مادة ) 
اكتتب املؤسسون املوقعون على هذا العقد يف كامل رأس مال الشركة 

 على الوجه اآليت : 
 م     اسم املســاهم        عدد األسهم  القيمة ابلدينار الكوييت

 د.ك9600            96000/  كدر انصر حممد اخلرايب       1
 د.ك100  1000/   انصر كدر انصر اخلريف       2
 د.ك100  1000          / فوزيه كدر انصر اخلرايف3
 د.ك100       1000/ سنا خلدون حسن النقيب       4
 د.ك100  1000 / خالد عبد هللا عبد الرحيم املال5

 د.ك10.000سهم    100.000    اجملمـــــــــــــــــــــــــــــوع             
ويقر املؤسسون أبهنم قاموا إبيداع قيمة رأس املال النقدي للشركة 

% 100% من قيمة رأس املال النقدي للشركة كنسبة 100كنسبة 
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د.ك ( كل منهم 10.000من قيمة األسهم اليت اكتتبوا هبا وقدرها ) 
من البنك  كنسبة اكتتاكه لدى كنك اخلليج  مبوجب الشهادة الصادرة

 واملرفقة أبصل هذا العقد . 3/3/2016واملؤرخة يف 
 (  10مادة ) 

املصروفات والنفقات واألجور والتكاليف اليت التزمت الشركة أبدائها 
د.ك وفقًا للبيان املرفق أبصل العقد  100كسبب  سيسها هي مبلغ 

 ختصم من املصروفات العامة 
 ( 11مادة ) 

على هذا العقد ابلقيام جبميع اإلجراءات يتعهد املؤسسون املوقعون 
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 

وإدخال التعديالت اليت اإلجراءات القانونية واستيفاء املستندات 
ترى اجلهات الرمسية ضرورة إدخاهلا يف العقد أو يف النظام األساسي 

 املرفق كه .
ــــــخ االنتهــــــاء مــــــن  وعلــــــى املؤسســــــني خــــــالل ثالثــــــة أشــــــهر مــــــن اتري
ــــــدموا لــــــوزارة  ــــــة التأسيســــــية أن يق ــــــل اجتمــــــاع اجلمعي ــــــاب وقب االكتت
ل التجــــــارة والصــــــناعة كيــــــاان كعــــــدد األســــــهم الــــــيت اكتتــــــب فيهــــــا كــــــ

ـــــــدفع األقســـــــاط الواجـــــــب دفعهـــــــا وأمســـــــاؤهم  ـــــــامهم ك مؤســـــــس وكقي
 وعناوينهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته.

 ( 12مادة ) 
يسأل مؤسسو الشركة ابلتضامن فيما كينهم عن تعويض الضرر الذى 

 يصيب الشركة أو مسامهيها أو الغري كسبب كطالن عقد الشركة .
 (13مادة )

صفحة  8نسخ كل نس ة تتكون من  حترر هذا العقد من أصل وأركعة
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 .
ة مـــــن هـــــذا العقـــــد مبلـــــف الشـــــركة لـــــدى كمـــــا حتفـــــظ نســـــ ة أصـــــلي

ـــــن يرغـــــب يف  ـــــوزارة التجـــــارة والصـــــناعة ولكـــــل م اإلدارة امل تصـــــة ك
احلصــــــول علــــــى نســــــ ة مطاكقــــــة لألصــــــل أن يطلبهــــــا مــــــن الشــــــركة 

 مقاكل رسم معني حتدده الشركة .
حترر هذا العقد مبوجب كتاب من وزارة التجارة والصناعة كرقم 

جل كوارد مراقبة واملس 20/3/2016كتاريخ  04815/2016
 2016عقود الشركات كرقم     كتاريخ     /   /

 الطرف األول    الطرف الثاين كصفته    الطرف الثالث كصفته
 الطرف الراكع    الطرف اخلامس

 ومبا ذكر حترر هذا العقد وكعد تالوته على احلاضرين وقعوه
 يل  سارة كدر الدال/    املوثقة                                
 
 

 شركة يب إن كي 
 .م( ك .م. شركة مسامهة كويتية مقفلة )ش
 شركة قاكضة 
 النظام األساسي
  سيس الشركة

 عناصر  سيس الشركة-أ
 (1مادة )

 25/2012 سست الشركة طبقا ألحكام قانون الشركات رقم 
وتعديالته والئحته التنفيذية وهذا النظام األساسي كني مالكي األسهم 

.م(  .ك .م حكامها فيما كعد شركة مسامهة كويتية مقفلة)شاملبينة أ
شركة قاكضة تسمى شركة يب إن كي / شركة مسامهة كويتية مقفلة / 

 م( شركة قاكضة . ك. .م. )ش
 (2مادة )

مركز الشركة الرئيسي وحملها القانوين يف دولة الكويت الكائن 
اإلعالانت الكويت وهو املوطن الذى يعتد كه يف توجيه املراسالت و 

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.

 (3مادة )
 مدة هذه الشركة غري حمددة وتبدأ من اتريخ الشهر.

 (4مادة )
إبصدار  25/2012قانون الشركات رقم مع عدم اإلخالل أبحكام 

قانون الشركات وتعديالته والئحته التنفيذية فإن األغراض اليت 
 أسست الشركة من أجلها الشركة هي :

/ إدارة الشركات التاكعة أو املشاركة يف إدارة الشركات األخرى اليت 1
 تساهم فيها وتوفري الدعم  الالزم هلا.

 ر ابألسهم / استثمار أمواهلا يف اإلجتا2
/ متلك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة نشاطها يف احلدود 3

 املسموح هبا وفقا للقانون.
/ متويل أو إقراض الشركات اليت متلك فيها أسهما أو حصصاً 4

وكفالتها لدى الغري، ويف هذه احلالة يتعني أال تقل نسبة مشاركة 
 عن عشرين ابملائة . الشركة القاكضة يف رأس مال الشركة املقرتضة

/ متلك حقوق امللكية الفكرية من كراءات االخرتاع والعالمات 5
التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق االمتياز وغريها من احلقوق 
املعنوية واستغالهلا و جريها للشركات التاكعة أو لغريها سواء يف داخل 

 دولة الكويت أو خارجها .
صص أو وحدات استثمار يف شركات أو / االستثمار يف اسهم أو ح6

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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 رأس املال وطرق زايدته -ب
 (5مادة )
( د.ك )عشرة آالف  10,000حدد رأس املال املصرح كه مببلغ )

 ال غري (  دينار كوييت
( د.ك ) عشرة آالف دينار   10,000ورأس املال املصدر مببلغ )

 كوييت ال غري ( 
( د.ك ) عشرة آالف دينار كوييت ال  10,000ورأس املال املدفوع )

 غري ( وهو
 (6مادة )

أسهم الشركة امسية )جيوز ( لغري الكويتيني متلكها وفقا ألحكام 
 لذلك. القانون والقرارات الوزارية املنظمة

 (7مادة)
ال جيـــــوز زايدة رأس املـــــال املصـــــرح كـــــه إال إذا كانـــــت قيمـــــة األســـــهم 
األصـــــلية قـــــد دفعـــــت كاملـــــة، وجيـــــوز للجمعيـــــة العامـــــة غـــــري العاديـــــة 
أن تفـــــوض جملـــــس اإلدارة يف حتديـــــد اتريـــــخ تنفيـــــذه، علـــــى أن جيـــــوز 
كقـــــــــرار مـــــــــن جملـــــــــس إدارة الشـــــــــركة زايدة رأس املـــــــــال املصـــــــــدر يف 

صــــرح كــــه علــــى أن يكــــون رأس املــــال املصــــدر حــــدود رأس املــــال امل
 قد مت سداده ابلكامل.

 وال جيوز إصدار األسهم اجلديدة أبقل من قيمتها االمسية.
 (8مادة)

إذا كانت قيمة األسهم األصلية قد دفعت ابلكامل . جيوز كقرار 
يصدر من اجلمعية العامة غري العادية كعد موافقة اجلهات الرقاكية 

شركة املصرح كه وذلك كناء على اقرتاح مسبب من زايدة رأس مال ال
جملس اإلدارة وتقرير من مراقب احلساابت يف هذا الشأن على أن 

 يتضمن القرار الصادر كزايدة رأس املال مقدار وطرق الزايدة.
 (9مادة)

إذا تقرر زايدة رأس مال الشركة ومل ميارس كعض املسامهني حق أولوية 
س املال يتم ختصيص األسهم غري املكتتب االكتتاب يف أسهم زايدة رأ

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 

يقوم كت صيص األسهم غري املكتتب اجلديدة جاز جمللس اإلدارة أن 
فيها ملسامهني جدد ، وتعترب األسهم اجلديدة غري املكتتب فيها ملغاة 

 كقوة القانون.
 (10مادة )

رأس املال عن طريق االكتتاب العام وذلك على  جيوز للشركة زايدة
 2012لسنة  25من قانون الشركات رقم   273النحو املبني ابملادة 
 ه  التنفيذية.وتعديالته والئحت

 (11مادة )
يقيـــــد حــــــق املســــــاهم يف التصــــــرف يف أســــــهمه ابلقيــــــدين التــــــاليني أو 

 أحدمها:

/ اشرتاط حق أولوية للمسامهني يف الشركة يف شراء األسهم اليت 1
 يرغب مالكها يف كيعها.

 / اشرتاط موافقة جملس اإلدارة على مشرتي األسهم.2
( من 172ر إليها ابملادة )ويستثىن من هذين القيدين التصرفات املشا

 قانون الشركات.
 ) ال يسري هذا النص على الشركات املدرجة يف البورصة(

 (12مادة )
 من هذا النظام ( 11)نص إلزامي يف حالة األخذ ابلقيد األول من املادة 

جيب على املساهم قبل التصرف يف أسهمه إخطار الشركة كشروط 
فذا إال كعد انقضاء عشرة أايم البيع وال يكون التصرف يف األسهم ان

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.
 (13مادة )

 م من هذا النظا 11نص إلزامي يف حالة النص على األخذ ابلقيد الثاين من املدة 
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.
 تاباالكت
 (14مادة ) 

اكتتب املؤسسون املوقعني على عقد التأسيس يف كامل رأس مال 
سهم )مائة الف سهم (  100.000الشركة أبسهم يبلغ عددها 

د.ك )عشرة آالف دينار كوييت ال غري (  10,000قيمتها االمسية 
موزعة فيما كينهم كل كنسبة إكتاكه املبينة يف عقد التأسيس وقد مت 

ينار كوييت )عشرة آالف دينار كوييت ال غري (   من د 10,000دفع 
القيمة االمسية لالسهم اليت اكتتبوا هبا لدى كنك اخلليج   وذلك 

 م . 3/3/2016مبوجب شهادة البنك املرفقة املؤرخة يف 
ويسدد اجلزء الباقي من قيمة السهم خالل مدة أقصاها مخس 

يف  املواعيد اليت سنوات من اتريخ قيد الشركة يف السجل التجاري و 
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 

ملساهم قيمة األقساط اليت مل تسدد والفائدة وما تكون قد دائين ا
حتملته الشركة من نفقات ويرد الباقي للمساهم فإذا مل يكف مثن كيع 

 األسهم رجعت الشركة على املساهم ابلباقي يف أمواله اخلاصة.
 (15مادة )

يرتتب حتما على ملكية السهم قبول املساهم عقد التأسيس وأحكام 
 ي للشركة وقرارات مجعياهتا العامة النظام األساس
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 (16مادة )
كل سهم خيول صاحبه احلق يف حصة معادلة حلصة غريه كال متييز يف 

 ملكية موجودات الشركة ويف األرابح املقتسمة 
 (17مادة )

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

 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 
 معية التأسيسيةاجل

 (18مادة )
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 

دد األسهم اليت اكتتب الواجب دفعها وأبمساء املكتتبني وعناوينهم وع
 هبا كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته  

 (19مادة )
علـــــى املؤسســـــني دعـــــوة اجلمعيـــــة التأسيســـــية لالنعقـــــاد خـــــالل ثالثـــــة 
أشـــهر مــــن اتريـــخ االنتهــــاء مــــن االكتتـــاب فــــإذا انقضـــت هــــذه املــــدة 
دون أن تعقــــــــد اجلمعيــــــــة قامــــــــت وزارة التجــــــــارة والصــــــــناعة خــــــــالل 

ــــــن  ــــــذكورة كــــــدعوة مخســــــة عشــــــر يومــــــا م اتريــــــخ انقضــــــاء املــــــدة امل
 اجلمعية  التأسيسية لالنعقاد.

 (20مادة )
توجه الدعوة إىل حضور اجتماع اجلمعية التأسيسية متضمنة جدول 

 األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع أبحد الطرق التالية :
/ خطاابت مسجلة ترسل إىل مجيع املكتتبني قبل املوعد احملدد 1

 جتماع أبسبوعني على األقلالنعقاد اال
/ اإلعالن ، وجيب أن حيصل اإلعالن مرتني على أن يتم اإلعالن 2

يف املرة الثانية كعد مضى مدة ال تقل عن سبعة أايم من اتريخ نشر 
 اإلعالن األول وقبل انعقاد االجتماع كسبعة أايم على األقل

انوان / تســــليم الــــدعوة ابليــــد إىل املســــامهني أو مــــن ينــــوب عــــنهم قــــ3
قبـــل موعـــد االجتمـــاع كيـــوم علـــى األقـــل ويؤشـــر علـــى صـــورة الـــدعوة 

 مبا يفيد االستالم .
/ أي وسيلة أخرى من وسائل االتصال احلديثة ابلالئحة التنفيذية 4

 لقانون الشركات
ــــــا جبــــــدول األعمــــــال  وجيــــــب إخطــــــار وزارة التجــــــارة والصــــــناعة كتاكي

ـــــل انعقـــــاده كســـــبعة أاي ـــــل ومبيعـــــاد ومكـــــان االجتمـــــاع قب ـــــى األق م عل
 وذلك حلضور ممثلها .

 يرتأس اجتماع اجلمعية التأسيسية من تنت به اجلمعية هلذا الغرض .
 
 

 ( 21مادة ) 
ال يكون اجتماع اجلمعية التأسيسية صحيحا إال إذا حضره مسامهون 
هلم حق التصويت ميثلون اكثر من نصف عدد األسهم املكتتب هبا . 

دعوة اجلمعية إىل اجتماع اثن لذات  فإذا مل يتوافر هذا النصاب وجب
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 

 إىل االجتماع األول  هذه الدعوة
 وتصدر القرارات ابألغلبية املطلقة لالسهم احلاضرة يف االجتماع .

 (22مادة )
يقدم املؤسسون إىل اجلمعية التأسيسية تقريرًا يتضمن معلومات وافية عن 
مجيع عمليات التأسيس واملبالغ اليت أنفقت مع املستندات املؤيدة  لذلك 

ده املؤسسون الطالع املكتتبني عليه وذلك ويوضع هذا التقرير يف مكان حيد
قبل اجتماع اجلمعية كسبعة أايم على األقل ويشار إىل ذلك يف دعوة املكتتبني 

 حلضور االجتماع .
 ( 23مادة ) 

 ختتص اجلمعية التأسيسية ابملسائل اآلتية :
املوافقة على إجراءات  سيس الشركة كعد التثبيت من صحتها  /1

 قانون الشركات ولعقد الشركة .وموافقتها ألحكام 
املوافقة على تقومي احلصص العينية إن وجدت ، وذلك على  /2

 ( من قانون الشركات .11النحو الوارد ابملادة )
 / انت اب أعضاء جملس اإلدارة األول3
 / اختيار مراقب احلساابت وحتديد أتعاكه .4
تزاول نشاطها  / تعيني أعضاء هيئة الرقاكة الشرعية إذا كانت الشركة5

 وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية .
 / إعالن  سيس الشركة هنائياً.6

وترسل صورة من حمضر اجتماع اجلمعية التأسيسية إىل وزارة التجارة 
 والصناعة متضمنة القرارات اليت اختذت .

وعلـــــى جملـــــس اإلدارة األول أن جيـــــرى نشـــــر عقـــــد الشـــــركة وقيـــــدها 
ــــني ــــخ إعــــالن  ســــيس ابلســــجل التجــــاري خــــالل ثالث ــــا مــــن اتري  يوم

 الشركة هنائيا.
 حقوق والتزامات املسامهني

 (24مادة )
 يتمتع العضو يف الشركة كوجه خاص ابحلقوق التالية

 .  / قبض األرابح واحلصول على اسهم املنحة اليت يتقرر توزيعها1
/ املشـــاركة يف إدارة الشـــركة عـــن طريـــق العضـــوية يف جملـــس اإلدارة وحضـــور 2

عيات العامـة واالشـرتاك يف مـداوالهتا وذلـك طبقـا ألحكـام قـانون الشـركات اجلم
 وهذا النظام ، ويقع ابطال أي اتفاق على خالف ذلك .

/ احلصول قبل اجتماع اجلمعية العامة كسبعة أايم على األقل على 3
البياانت املالية للشركة عن الفرتة احملاسبية املنقضية وتقرير جملس 

 مراقب احلساابت   اإلدارة  وتقرير
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/التصـــــــــرف يف األســـــــــهم اململوكـــــــــة لـــــــــه واألولويـــــــــة يف االكتتـــــــــاب 4
 ابألسهم اجلديدة .

/احلصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية كعد 5
 الوفاء مبا عليها من ديون .

 (25مادة ) 
 يلتزم العضو يف الشركة كوجه خاص مبا يلي :

ه من اسهم عند حلول /تسديد األقساط املستحقة على ما ميلك1
 مواعيد االستحقاق ودفع التعويض عن التأخري يف السداد .

/ دفع النفقات اليت تكون الشركة قد حتملتها يف سبيل استيفاء 2
األقساط غري املدفوعة من قيمة أسهمه ، وللشركة التنفيذ على 

 األسهم استيفاء حلقوقها .
 ة للشركة ./ تنفيذ القرارات اليت تصدرها اجلمعية العام3
/ االمتنـــــاع عـــــن أي عمـــــل يـــــؤدي إىل اإلضـــــرار ابملصـــــاحل املاليـــــة أو األدكيـــــة 4

 للشركة وااللتزام كتعويض األضرار اليت تنشأ عن خمالفة ذلك.
 (26مادة )

 ال جيوز للجمعية العامة للمسامهني القيام مبا يلي :
 / زايدة أعباء املساهم املالية أو زايدة قيمة السهم األمسية .1
/ انقاص النسبة املئوية الواجب توزيعها من األرابح الصافية على 2

 املسامهني واحملددة يف عقد الشركة .
/ فرض شروط جديدة غري الشروط املذكورة يف عقد التأسيس أو 3

هذا النظام تتعلق أبحقية املساهم يف حضور اجلمعيات العامة 
 والتصويت فيها .

بول مجيع املسامهني كتاكيًا أو وجيوز اخلروج على هذه األحكام كق
كتصويت إمجاعي يشرتك فيه مجيع املسامهني ، واستيفاء اإلجراءات 

 الالزمة لتعديل عقد الشركة .
 إدارة الشركة

 جملس اإلدارة –أ 
 (27مادة )

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 .
 (28مادة )

ينت ب املسامهون أعضاء جملس اإلدارة ابلتصويت السري ، وجيوز 
نصف أعضاء جملس أن يشرتط يف عقد الشركة انت اب عدد ال جياوز 

 اإلدارة األول من كني مؤسسي الشركة .
 (29مادة )

ينت ب جملس اإلدارة ابالقرتاع السري رئيسًا للمجلس وانئبا للرئيس 
وميثل رئيس جملس اإلدارة الشركة يف عالقاهتا مع الغري وأمام القضاء 
إىل جانب االختصاصات األخرى املبينة ابلعقد ، ويعترب توقيعه  

لس اإلدارة يف عالقة الشركة ابلغري ، وعليه تنفيذ قرارات كتوقيع جم

اجمللس وأن يتقيد كتوصياته ، وحيل انئب الرئيس حمل الرئيس عند 
 غياكه ، أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته.

 (30مادة )
جيوز أن يكون للشركة رئيسًا تنفيذاي يعينه جملس اإلدارة من أعضاء 

اط كه إدارة الشركة وحيدد اجمللس خمصصاته اجمللس أو من غريهم ين
 وصالحياته يف التوقيع عن الشركة .
 (31مادة )

جمللس اإلدارة أن يوزع العمل كني أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة 
، كما جيوز للمجلس أن يفوض احد أعضائه أو جلنة من كني أعضائه 

شراف على وجه أو أحدا من الغري يف القيام كعمل معني أو اكثر أو اإل
من وجوة نشاط الشركة أويف ممارسة كعض السلطات أو 

 االختصاصات املنوطة ابجمللس   
 (32مادة )

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 

هبذه  الطريقة من جمموع أعضاء جملس أعضاء جملس اإلدارة امل تارين 
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 

 نسبة ملكيتهم جمتمعة ،ممثلية يف جملس اإلدارة وذلك ك
 ويكون هلؤالء املمثلني ما لألعضاء املنت بني من احلقوق والواجبات ،

 ويكون املساهم مسؤوال عن أعمال ممثلية جتاه الشركة ودائنيها ومسامهيها 
 (33مادة )

ال يكون اجتماع جملس اإلدارة صحيحا إال اذا حضره نصف عدد 
ثالثة ، وجيوز االتفاق على  األعضاء على أال يقل عدد احلاضرين عن

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 

 (34مادة )
اجتماعات جملس اإلدارة وتوقع من قبل األعضاء  تدون حماضر

احلاضرين وأمني سر اجمللس ،وللعضو الذى مل يوافق على قرار اختذه 
 اجمللس أن يثبت اعرتاضه ، يف حمضر االجتماع 

 (35مادة )
اذا شغر مركز عضو يف جملس اإلدارة ، خلفه فيه من كان حائزا على 

يفوزوا كعضوية جملس اإلدارة، اكثر األصوات من املسامهني الذين مل  
واذا قام مانع لدية خلفة من يليه ،ويكمل العضو اجلديد مدة سلفه 

أما اذا كلغت املراكز الشاغرة ركع املراكز األصلية ،فإنه يتعني  -فقط 
على جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة للمسامهني لتجتمع يف ميعاد 

 من ميال املراكز الشاغرة  شهرين من اتريخ شغر أخر مركز ، وتنت ب 
 (36مادة )

 جيب أن تتوافر يف من يرشح عضوية جملس اإلدارة الشروط التالية 
 أن يكون متمتعا أبهلية التصرف -1
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أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جناية كعقوكة مقيدة للحرية أو  -2
يف جرمية إفالس ابلتقصري أو التدليس أو جرمية خملة  ابلشرف أو 

ة أو كعقوكة مقيدة للحرية كسبب خمالفته ألحكام هذا القانون األمان
 مامل يكن قد رد له اعتباره .

 أن يكون مالكا كصفة ش صية أو الش ص الذى ميثله لعدد  -3
من اسهم الشركة ، واذا فقد عضو جملس اإلدارة أاي من الشروط 

 املتقدمة زالت عنة صفة العضوية 
 (37مادة )

جملس إدارة الشركة ضمن احلد األقصى لعدد ال تدخل العضوية يف 
 من قانون الشركات  225العضوايت املشار إليها ابملادة 

وجيـــــوز للشـــــ ص أن يكـــــون رئـــــيس جملـــــس إدارة ألكثـــــر مـــــن شـــــركة 
 مسامهة مقفلة

 (38مادة)
ال جيوز لرئيس أو عضو جملس اإلدارة ،ولو كان ممثال لش ص طبيعي 

 وصلت اليه حبكم منصبه يف أو اعتباري أن يستغل املعلومات اليت
 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 
 

 ( 39مادة)
لس اإلدارة أن يفصحوا إىل املسامهني يف غري ال جيوز ألعضاء جم

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. 
 (40مادة )

،أن ال جيـــــــوز لـــــــرئيس جملـــــــس اإلدارة أو ألي مـــــــن أعضـــــــاء اجمللـــــــس 
ــــني عضــــوية جملــــس إدارة شــــركتني متنافســــتني ،أو أن يشــــرتك  جيمــــع ك
يف أي عمــــــل مــــــن شــــــأنه منافســــــة الشــــــركة أو أن يتجــــــر حلســــــاكة أو 
ــــه الشــــركة ، وإال   ــــذى تزاول حلســــاب غــــرية يف احــــد فــــروع النشــــاط ال
كـــــان هلـــــا أن تطالبـــــه ابلتعـــــويض أو ابعتبـــــار العمليـــــات الـــــيت زاوهلــــــا 

ــــت حلســــاب الشــــ ــــة حلســــاكه كأهنــــا أجري ــــك مبوافق ركة ،مــــا مل يكــــن ذل
 اجلمعية العامة العادية. 

 (41مادة )
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 

 االتفاق على نسبة أعلى ()وجيوز 
وجيـــوز توزيــــع مكافــــأة ســــنوية ال تزيـــد علــــى ســــتة آالف دينــــار كــــوييت 
ــــس مــــن  ــــس اإلدارة ولكــــل عضــــو مــــن أعضــــاء هــــذا اجملل ــــرئيس جمل ل
ـــخ  ســـيس الشـــركة حلـــني حتقيـــق األرابح الـــيت تســـمح هلـــا كتوزيـــع  اتري
املكافـــــآت وفقـــــا ملـــــا نصـــــت عليـــــه الفقـــــرة الســـــاكقة . وجيـــــوز كقـــــرار 

ــــة العامــــة للشــــركة اســــتثناء عضــــو جملــــس اإلدارة يصــــدر عــــن  اجلمعي

املســـــــتقل مـــــــن احلـــــــد األعلـــــــى للمكافـــــــآت املـــــــذكورة ) إذا كـــــــان 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 

ملبالغ واملنافع واملزااي اليت حصل عليها جملس اإلدارة أاي  مفصال عن ا
 كانت طبيعتها ومسماها .

 (42مادة )
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 

غري مباشرة يف العقود أقارهبم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو 
والتصرفات اليت تربم مع الشركة أو حلساهبا إال إذا كان ذلك كرتخيص 

 يصدر عن اجلمعية العامة العادية .
 (43مادة )

ال جيوز للشركة أن تقرض أحد أعضاء جملس إدارهتا أو الرئيس 
التنفيذي أو أزواجهم أو أقارهبم حىت الدرجة الثانية أو الشركات 

، مامل يكن هناك تفويض من اجلمعية العامة العادية للشركة  التاكعة هلم
، وكل تصرف يتم ابمل الفة لذلك ال ينفذ يف مواجهة الشركة ، وذلك 

 دون إخالل حبقوق الغري حسن النية. 
 (44مادة ) 

رئيس جملس اإلدارة وأعضاؤه مسئولون جتاه الشركة واملسامهني والغري 
عمال السلطة ، وعن كل خمالفة عن مجيع أعمال الغش وإساءة است

 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. 
 (45مادة )

تكون املسؤولية املنصوص عليها يف املادة الساكقة إما مسؤولية 
ش صية تلحق عضوا ابلذات ،وإما مشرتكة فيما كني أعضاء جملس 

رة مجيعا ،ويف احلالة األخرية يكون األعضاء مسؤولني مجيعا على اإلدا
وجه التضامن أبداء التعويض ، إال من اعرتض على القرار الذى رتب 

 املسؤولية واثبت اعرتاضه على احملضر. 
 (46مادة )

للشركة أن ترفع دعوى املسؤولية على أعضاء جملس اإلدارة كسبب 
لشركة فإذا كانت الشركة يف دور األخطاء اليت تنشأ عنها أضرار ل
 التصفية تويل املصفى رفع الدعوى 
 (47مادة )

لكل مساهم أن يرفع دعوى املسؤولية منفردًا 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 

لش صية ابلتعويض إذا كان اخلطأ قد أحلق كه ضرراً . ويقع ابطال كل ا
 اتفاق يقتضي كغري ذلك .
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 اجلمعية العامة -ب
 (48مادة )

تنعقد اجلمعية العامة العادية السنوية كناء على دعوة من جملس اإلدارة 
خالل األشهر الثالثة التالية النتهاء السنة املالية وذلك يف الزمان واملكان 

ذين يعينهما جملس اإلدارة ،وللمجلس أن يدعو اجلمعية العامة ال
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 

مخسة عشر يوما من اتريخ الطلب ،وتعد جدول األعمال ،وذلك خالل 
 اجلهة اليت تدعو إىل االجتماع 

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

 وتعديالته     2012لسنة  25كقانون الشركات رقم 
 (49مادة )

كان عدد أسهمه حق حضور اجلمعية العامة، ويكون لكل مساهم أاي  
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 

ف ذلك ،وجيوز للمساهم أن يوكل ،ويقع ابطال كل شرط أو قرار خيال
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 

ليهــــا مــــن التصــــويت ملــــدة حيــــددها القاضــــي األمــــر أو حلــــني األســــهم املتنــــازع ع
الفصــل يف موضــوع النــزاع مــن قبــل احملكمــة امل تصــة وذلــك وفقــا لإلجــراءات 

 املقررة يف قانون املرافعات املدنية والتجارية 
 (50مادة )

يرأس اجتماع  اجلمعية العامة رئيس جملس اإلدارة أو انئبه أو من 
الغرض أو من تنت به اجلمعية العامة من ينتدكه جملس اإلدارة لذلك 

 املسامهني أو من غريهم 
 (51مادة )

مع مراعاة أحكام القانون ختتص اجلمعية العامة العادية يف اجتماعها 
السنوي ابختاذ قرارات يف املسائل اليت تدخل يف اختصاصاهتا وعلى 

 وجه اخلصوص ما يلى:
ها املايل للسنة املالية / تقرير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركز 1

 املنتهية 
 / تقرير مراقب احلساابت عن البياانت املالية للشركة 2
/ تقرير أبية خمالفات رصدهتا اجلهات الرقاكية وأوقعت كشأهنا 3

 جزاءات على الشركة 
 / البياانت املالية للشركة. 4
 / اقرتاحات جملس اإلدارة كشأن توزيع األرابح. 5
 ء جملس اإلدارة .  / إكراء ذمة أعضا6
 / انت اب أعضاء جملس اإلدارة أو عزهلم وحتديد مكافاهتم. 7

/ تعيني مراقب حساابت الشركة ،وحتديد أتعاكه أو تفويض جملس 8
 اإلدارة يف ذلك

/ تعيني هيئة الرقاكة الشرعية )إذا كانت الشركة تعمل وفقا ال حكام 9
 الشريعة اإلسالمية( ومساع تقرير تلك اهليئة(.

/ تقرير التعامالت اليت متت أو ستتم مع األطراف ذات الصلة 10
 وتعرف األطراف ذات الصلة طبقا ملبادئ احملاسبة الدولية .

 (52مادة)
جيـــوز كقـــرار يصـــدر عـــن اجلمعيـــة العامـــة العاديـــة للشـــركة إقالـــة رئـــيس 
أو عضـــــــو أو  اكثـــــــر مـــــــن أعضـــــــاء جملـــــــس اإلدارة أو حـــــــل جملـــــــس 

س جديـــــد وذلـــــك كنـــــاء علـــــى اقـــــرتاح إدارة الشـــــركة وانت ـــــاب جملـــــ
يقــــدم كــــذلك مــــن عــــدد مــــن املســــامهني ميلكــــون مــــاال يقــــل عــــن ركــــع 

 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 

اجمللس اجلديد أو تعيني جلنة  تسيري أمور الشركة إىل حني انت اب
إدارية مؤقته تكون مهمتها األساسية دعوة اجلمعية العامة النت اب 

 اجمللس اجلديد، وذلك خالل شهر من تعيينها.
 (53مادة )

ال جيوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غري مدرجة يف 
عد جدول األعمال إال إذا كانت من األمور العاجلة اليت طرأت ك

 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 

مدة ال تزيد عن عشرة أايم عمل إذا املعروضة، تعني  جيل االجتماع 
طلب ذلك عدد من املسامهني ميثلون ركع أسهم رأس املال املصدر، 

 وينعقد االجتماع املؤجل دون احلاجة إىل إجراءات جديدة للدعوة.
 (54مادة )

على جملس اإلدارة تنفيذ قرارت اجلمعية العامة مامل تكن تلك 
 س أو هذا النظام.القرارات خمالفة للقانون أو عقد التأسي

وعلـــى جملـــس اإلدارة إعـــادة عـــرض القـــرارات امل الفـــة علـــى اجلمعيـــة 
 العامة يف اجتماع يتم الدعوة له ملناقشة أوجه امل الفة. 

 (55مادة )
تسري على اجلمعية العامة غري العادية األحكام املتعلقة ابجلمعية 

 اد التالية العامة العادية مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف املو 
 (56مادة )

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 

جتماع خالل جملس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة غري العادية لال
 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 

 (57مادة)
اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحا ما مل حيضره  ال يكون

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 

 أسهم رأمسال الشركة املصدر.  أبغلبية تزيد على نصف جمموع
 (58مادة )

مع مراعاة االختصاصات األخرى اليت ينص عليها القانون ختتص 
 اجلمعية العامة غري العادية ابملسائل التالية :

 / تعديل عقد الشركة 1
/ كيع كل املشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه 2

 أبي وجه آخر. 
 ا أو حتوهلا أو انقسامها / حل الشركة أو اندماجه3
 / زايدة رأس مال الشركة أو ختفيضه 4

 (59مادة )
كل قرار يصدر عن اجلمعية العامة غري العادية ال يكون انفذا إال كعد 
اختاذ إجراءات الشهر ،وجيب احلصول على موافقة وزارة التجارة 

 هلا والصناعة إذا كان القرار متعلقا  ابسم الشركة أو أغراضها أو رأمسا
 (60مادة )

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 .
على قرارات اجلمعية العامة العادية وغري العادية اليت كما جيوز الطعن 

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 .
 (61مادة )

عن ديون شركاهتا  –تضامن على سبيل ال –تكون الشركة مسؤولية 
 التاكعة يف حالة توافر الشروط التالية:

 / عدم كفاية أموال الشركة التاكعة للوفاء مبا عليها من التزامات 1
/ أن تتملك الشركة يف الشركة التاكعة نسبة من رأس ماهلا متكنها من 2

التحكم يف تعيني غالبية أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين أو يف 
 رات اليت تصدر عن اإلدارة القرا
/ أن تت ذ الشركة التاكعة قرارات أو تقوم كتصرفات تستهدف 3

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،
تكن الشركة القاكضة مسؤوله عن ديون الشركة التاكعة وذلك كله مامل 

 استنادا إىل سبب آخر 

 حساابت الشركة
 (62مادة )

ديسمرب  31تبدأ السنة املالية للشركة من أول يناير  وتنتهى يف آخر 
من كل عام ويستثىن من ذلك السنة املالية األوىل فتبدأ من اتريخ قيد 

ديسمرب من السنة املالية  31 الشركة يف السجل التجاري وتنتهى يف
 التالية. 

 (63مادة )
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 .
إلجباري على وجيوز للجمعية وقف هذا االقتطاع إذا زاد االحتياطي ا

وال جيوز است دام االحتياطي -نصف رأس مال الشركة املصدر
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 

عدم وجود احتياطي اختياري يسمح كتوزيع هذه النسبة من كسبب 
وجيب أن يعاد إىل االحتياطي اإلجباري ما اقتطع منه  -األرابح 

عندما تسمح كذلك أرابح السنوات التالية ،مامل يكن هذا االحتياطي 
 يزيد على نصف رأس املال املصدر. 
 (64مادة)

ية قدرها ... % أو يقتطع سنواي من األرابح غري الصافية نسبة مئو 
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 
 (65مادة )

العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من األرابح جيب على اجلمعية 
ملواجهة االلتزامات املرتتبة على الشركة مبوجب قوانني العمل 
والتأمينات االجتماعية، وجيوز إنشاء صندوق خاص ملساعدة عمال 

 الشركة ومست دميها 
 (66مادة )

ـــة كنـــاء ع ـــة العامـــة العادي لـــى جيـــوز أن يقتطـــع ســـنواي ، كقـــرار يصـــدر مـــن اجلمعي
ـــة مـــن األرابح الصـــافية  ـــد عـــن العشـــرة ابملائ اقـــرتاح جملـــس اإلدارة نســـبة ال تزي

 لتكوين احتياطي اختياري خيصص لألغراض اليت حتددها اجلمعية 
 (67مادة )

جيوز للجمعية العامة كناء على اقرتاح جملس اإلدارة أن توزع يف هناية 
التوزيع أن  السنة املالية أرابحا على املسامهني ويشرتط لصحة هذا

يكون من أرابح حقيقية ،ووفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها واال 
 ميس هذا التوزيع رأس املال املدفوع للشركة 
 مراقب احلساابت

 (68مادة )
 25/2012تطبق أحكام املواد الواردة كقانون الشركات رقم 

 ،264حىت  258وتعديالته وهي املواد من رقم 
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 (69مادة )
الشركة أن تعد يف هناية كل سنة مالية ،ميزانية جممعة  جيب على

وكياانت ابألرابح واخلسائر هلا وجلميع شركاهتا التاكعة مشفوعة 
 ابإليضاحات والبياانت وفقا ملا تتطلبه املعايري احملاسبية الدولية 

 انقضاء الشركة وتصفيتها
 (70مادة  )

 279واد من رقم تنقضي الشركة أبحد األمور املنصوص عليها يف امل
 من قانون الشركات وتعديالته والئحته التنفيذية  308حىت 

 (71مادة )
 309جتري تصفية الشركة على النحو املبني أبحكام املواد من رقم 

 من قانون الشركات وتعديالته والئحته التنفيذية  326حىت 
 (72مادة )

ه وتعديالته والئحت 25/2012تطبق أحكام قانون الشركات رقم 
التنفيذية يف كل مامل يرد كشأنه نص خاص يف عقد التأسيس أو يف هذا 

 النظام 
 (73مادة )

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 

ريد احلصول على نس ة مطاكقة لألصل و أن يطلبها من الشركة ي
 مقاكل رسم معني حتدده الشركة 

 (74مادة )
 يقر املؤسسون ابآليت :

ــــــذي  أوال: أبهنــــــم قــــــد اكتتبــــــوا جبميــــــع األســــــهم، وأودعــــــوا القــــــدر ال
يوجــــــب القــــــانون أداءه مــــــن قيمتهــــــا يف أحــــــد البنــــــوك احملليــــــة حتــــــت 

 تصرف الشركة.
العينية قد قومت وفقا ألحكام القانون ، وقد مت  اثنيا : إن احلصص
 الوفاء هبا كاملة .

 اثلثا: أبهنم قد عينوا األجهزة اإلدارية الالزمة إلدارة الشركة .
راكعا: حفظ األوراق واملستندات املؤيدة لإلقرارات املتقدمة الذكر مع 

 احملرر الرمسي .
 ث كصفتهالطرف األول   الطرف الثاين كصفته   الطرف الثال

 الطرف الراكع     الطرف اخلامس
 ومبا ذكر حترر هذا العقد وكعد تالوته على احلاضرين وقعوه 

 سارة كدر الداليل  /    املوثقة         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شــركة  خليج اسرتاتيجك لالستشارات
 شركة مسامهة كويتية مقفلة

 عقد التأسيس
 م3/4/2016إنه يف يوم األحد املوافق 

 يمة عبد العزيز مصطفى لدي أان املوثقة : أم 
 حضـــر  :   

أوال: عبد هللا جاسم عبد هللا الدخمي / كوييت اجلنسية وحيمل كطاقة 
 (          طرف أول272031400217مدنية رقم )

اثنيا: اماين علي طاهر الفيلكاوي / كويتية اجلنسية وحتمل كطاقة مدنية 
 (                 طرف اثن277062600054رقم )
: عبد الرمحن عادل جاسم الدخمي/ كوييت اجلنسية وحيمل كطاقة اثلثا

 (          طرف اثلث289090600033مدنية رقم )
راكعا: معاذ عبد هللا جاسم الدخمي / كوييت اجلنسية وحيمل كطاقة 

 (           طرف راكع كصفته304100801297مدنية رقم )
ة وحيمل كطاقة خامسا: علي عبد هللا جاسم الدخمي/ كوييت اجلنسي

 (          طرف خامس كصفته306102201438مدنية رقم )
الطرفان الراكع واخلامس قصر ويوقع عنهما والدمها الطرف األول 

 كصفته ولياً طبيعياً عليهما 
يقر املؤسسون أبهليتهم القانونية لتأسيس شركة مسامهة كويتية مقفلة 

يسها طبقًا ألحكام قانون فيما كينهم والتزامهم ابلقواعد املقررة لتأس
 وتعديالته والئحته التنفيذية. 2012لسنة  25الشركات رقم 

كما يقرون أيضا ابلتزامهم ككافة القواعد املقررة لتأسيس الشركة وفقاً 
 ألحكام املواد اآلتية:

 (1مـادة )
 يعترب التمهيد الساكق جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد.

 (2مـادة )
شركة  سست طبقًا ألحكام املرسوم كقانون يقر املؤسسون أبن ال

وتعديالته والئحته التنفيذية وأحكام  2012لسنة  25الشركات رقم 
 هذا العقد.

 وتتمتع الشركة ابلش صية االعتبارية اعتبارا من اتريخ الشهر. 
وال جيوز هلا مزاولة نشاطها إال من اتريخ الشهر وموافقة كافـة اجلهـات 

 للنشاط. الرقاكية على مزاولتها
 (3مـادة )

اسم هذه الشركة هو : شركة خليج اسرتاتيجك لالستشارات وعنواهنا 
 التجاري ..... / شركة مسامهة كويتية مقفلة )ش.م.ك .م(

 (4مـادة )
 يقع مركز الشركة الرئيس يف دولة الكويت وموطنها الكويت وجيوز

ـــــة   للشـــــركاء نقـــــل املركـــــز الرئيســـــي إىل أي جهـــــة أخـــــرى داخـــــل دول
 كويت،  وفتح فروع ووكاالت للشركة داخل وخارج دولة الكويت.ال

ويعتــرب مقــر الشــركة هــو املــوطن القــانوين هلــا الــذي يعتــد كــه يف توجيــه 
ــــت كياانتــــه يف الســــجل  املراســــالت واإلعــــالانت القضــــائية إليهــــا وتثب

 التجاري،  وال يعتد كتغيري هذا املقر إال كعد قيده يف السجل التجاري.
 (5مـادة )

 دة الشركة غري حمددة تبدأ من اتريخ الشهر.م
 (6مـادة )

 25/2012مع عدم اإلخالل أبحكام املرسوم كقانون الشركات رقم 
وتعديالته والئحته التنفيذية فإن األغراض اليت أسست من أجلها 

 الشركة هي :
 / استشارات إدارية واقتصادية على أن تتوفر الشروط املطلوكة.1
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 ت االدارية واالقتصادية ومالية ./ القيام ابلدراسا2
/ تنظيم املؤمترات والندوات والدورات التدريبية وحلقات العمل 3

 املت صصة.
/ متلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها يف احلدود 4

 املسموح هبا وفقا للقانون.
/ استغالل الفوائض املالية املتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها 5
 حمافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات مت صصة  يف

 (7مـادة )
اول يناير  وتنتهي يف آخر ديسمرب من 1تبدأ السنة املالية للشركة من 

 كل عام.
يف ويستثين من ذلك السنة املاليـة األويل فتبـدأ مـن اتريـخ قيـد الشـركة 

 .السجل التجاري وتنتهي يف آخر ديسمرب  من السنة املالية التالية
 (8ادة )م

( د.ك  )عشرة آالف 10,000حدد رأس املال املصرح كه مببلغ )
 سهم( . 100,000دينار كوييت( )

( د.ك  )عشرة آالف 10,000ورأس املال املصدر مببلغ وقدره )
 دينار كوييت(.

 د.ك   وهو 10.000ورأس املال املدفوع مببلغ 
 (9مادة )

ل رأس مال الشركة اكتتب املؤسسون املوقعون على هذا العقد يف كام
 على الوجه اآليت:

عدد  اسم املساهم م
 االسهم

 قيمتها ابلدينار الكوييت
 

 د.ك 9800 98000 عبد هللا جاسم عبد هللا الدخمي 1
 د.ك 50 500 اماين علي طاهر الفيلكاوي 2
 د.ك 50 500 عبد الرمحن عادل جاسم الدخمي 3
 د.ك 50 500 معاذ عبد هللا جاسم الدخمي 4
 د.ك 50 500 علي عبد هللا جاسم الدخمي 5
 د.ك 10000 100000 اجملموع 

ويقــر املؤسســون أبهنــم قــاموا إبيــداع قيمــة رأس املــال النقــدي للشــركة كنســبة ) 
% مـــن قيمـــة 100% ( مـــن قيمـــة رأس املـــال النقـــدي للشـــركة كنســـبة  100

كــه يف د ك ( كــل مــنهم كنســبة اكتتا 10.000األســهم الــيت اكتتبــوا هبــا وقــدره )
كيـــت التمويــــل وذلــــك مبوجــــب الشــــهادة الصـــادرة مــــن البنــــك املــــذكور كتــــاريخ  

 واملرفقة أبصل هذا العقد . 7/3/2016
 (10مـادة )

املصروفات والنفقات واألجور والتكاليف اليت تلتزم الشركة أبدائها 
كسبب  سيسها هي مبلغ )......د ك( وفقًا للبيان املرفق أبصل 

 املصروفات العامة .العقد ختصم من حساب 
 (11مـادة )

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.
...........  يف اختـــــــــاذ وهلـــــــــذا الغـــــــــرض وكلـــــــــوا عـــــــــنهم : الســـــــــيد/ .........

اإلجراءات القانونية واستيفاء املستندات الالزمة وإدخـال التعـديالت الـيت تـري 
 اجلهات الرمسية ضرورة إدخاهلا يف العقد أو النظام األساسي املرفق كه.

وعلـــى املؤسســـني خـــالل ثالثـــة أشـــهر مـــن اتريـــخ االنتهـــاء مـــن االكتتـــاب وقبـــل 
قــــدموا لــــوزارة التجــــارة والصــــناعة كيــــاان كعــــدد اجتمــــاع اجلمعيــــة التأسيســــية ان ي

األسهم اليت اكتتب فيهـا كـل مؤسـس وكقيـامهم كـدفع اإلقسـاط الواجـب دفعهـا 
 وأمسائهم وعناوينهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته.

 (12مـادة )
يسأل مؤسسو الشركة ابلتضامن فيما كينهم عن تعويض الضرر الذي 

  كسبب كطالن عقد الشركة .يصيب الشركة أو مسامهيها أو الغري
 (13مـادة )

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   صفحة ويتضمن   عدد مادة كال شطب أو 

مركزها  إضافة. ويتم االحتفاظ كنس ة أصلية من عقد الشركة يف
 الرئيسي وعلى موقعها اإللكرتوين.

كمـــا حتفـــظ نســـ ة أصـــلية مـــن هـــذا العقـــد مبلـــف الشـــركة لـــدى 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.

لتجــــارة والصــــناعة كـــــرقم حــــرر هــــذا العقـــــد كنــــاء علــــى كتـــــاب وزارة ا
واملســجل مبراقبــة توثيــق  21/03/2016كتــاريخ   04911/2016

   3/4/2016كتاريخ 3895349العقود والشركات كرقــــــــــــــــم آيل 
 الطرف الثالث الطرف الثاين  الطرف األول

 الطرف اخلامس كصفته الطرف الراكع كصفته   
 لى احلاضرين وقعوه.ومبا ذكر حترر هذا العقد وكعد تالوته ع

 املوثقة                                         
 أميمة عبد العزيز مصطفى

 
 شـركـة خليج اسرتاتيجك لالستشارات
 شركة مسامهة كويتية مقفلة )ش.م.ك.م(

 النظام األساسي
  سيس الشركة

 عناصر  سيس الشركة  -أ 
 (1مـادة )
 25/2012ن الشركات رقم  سست الشركة طبقا ألحكام قانو 

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. 
 (2مـادة )

لــة الكويــت، الكــائن يف الكويــت مركــز الشــركة الرئيســي وحملهــا القــانوين يف دو 
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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 (3مـادة )
مدة هذه الشركة غري حمددة وتبدأ من اتريخ الشهر )جيوز حتديد مدة 

 للشركة (.
 (4مـادة )

 -األغراض اليت أسست من أجلها الشركة هي القيام مبا يلي :
 25/2012مع عدم اإلخالل أبحكام املرسوم كقانون الشركات رقم 

ن األغراض اليت أسست من أجلها إوتعديالته والئحته التنفيذية ف
 لشركة هي :ا
 / استشارات ادارية واقتصادية على ان تتوفر الشروط املطلوكة.1
 / القيام ابلدراسات االدارية واالقتصادية ومالية .2
/ تنظيم املؤمترات والندوات والدورات التدريبية وحلقات العمل 3

 املت صصة.
/ متلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها يف احلدود 4

 وح هبا وفقا للقانون.املسم
/ استغالل الفوائض املالية املتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها 5

 يف حمافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات مت صصة.
 رأس املال وطرق زايدته -ب

 (5مادة )
د.ك )عشرة  10,000حدد رأس مال الشركة املصرح كه مببلغ  

ئة الف سهم ( ورأس سهم  )ما 100,000آالف دينار كوييت (  
سهم ورأس املال املدفوع 100,000 –د.ك 10,000املال املصدر 

 د.ك وهو10,000مببلغ 
 (6مــادة )

أسهم الشركة امسية )جيوز( لغري الكويتيني متلكها وفقا ألحكام القانون 
 والقرارات الوزارية املنظمة لذلك.

 (7مـادة )
ذا كانت قيمة األسهم ال جيوز زايدة رأس املال املصرح كه إال إ

األصلية قد دفعت كاملة، وجيوز للجمعية العامة غري العادية أن 
تفوض جملس اإلدارة يف حتديد اتريخ تنفيذه، على أنه جيوز كقرار من 

املال جملس إدارة الشركة زايدة رأس املال املصدر يف حدود رأس 
 امل.املصرح كه على أن يكون رأس املال املصدر قد مت سداده ابلك
 وال جيوز إصدار األسهم اجلديدة أبقل من قيمتها االمسية.

 (8مـادة )
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 

ارة وتقرير من مراقب احلساابت يف هذا الشأن على أن يتضمن اإلد
 القرار الصادر كزايدة رأس املال مقدار وطرق الزايدة.

 (9مـادة )
إذا تقرر زايدة رأس مال الشركة،  ومل ميارس كعض املسامهني حق 
أولوية االكتتاب يف أسهم زايدة رأس املال يتم ختصيص األسهم غري 

ب يف ذلك من مسامهي الشركة،  فإن جتاوزت املكتتب فيها ملن يرغ

طلبات االكتتاب عدد األسهم املطروحة مت ختصيصها على املكتتبني 
 كنسبة ما اكتتبوا كه.

ويف مجيــع األحــوال 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.
 (10مـادة )

جيوز للشركة زايدة رأس املال عن طريق االكتتاب العام وذلك على 
 2012لسنة  25من قانون الشركات رقم  273النحو املبني ابملادة 

 وتعديالته والئحته التنفيذية.
 (11مادة )

 نص اختياري
يف التصرف يف أسهمه ابلقيدين التاليني أو أحدمها يقيد حق املساهم 

: 
/ اشرتاط حق اولوية للمسامهني يف الشركة يف شركاء األسهم اليت 1

 يرغب مالكها يف كيعها .
 / اشرتاط موافقة جملس اإلدارة على مشرتى األسهم.2

( من 172ويستثىن من هذين القيدين التصرفات املشار إليها ابملادة )
 ت.قانون الشركا

 ) ال يسري هذا النص على الشركات املدرجة يف البورصة(
 (12مـــادة )

 من هذا النظام( 11)نص إلزامي يف حالة األخذ ابلقيد األول من املادة 
جيــب علــى املســاهم قبــل التصــرف يف أســهمه إخطــار الشــركة كشــروط البيــع وال 

ــــى ات ريــــخ يكــــون التصــــرف يف األســــهم انفــــذا إال كعــــد انقضــــاء عشــــرة أايم عل
االخطـــار دون أن يتقـــدم أي مـــن املســـامهني كطلـــب شـــراء األســـهم. فـــإذا تقـــدم 
أحد املسامهني كطلب شراء األسهم. فإذا تقدم احـد املسـامهني لشـراء  األسـهم 

 تعني أن يتم ذلك ابلسعر الوارد كشروط البيع.
 (13مــادة )

 11)نص إلزامي يف حالة النص على األخذ ابلقيد الثاين من املادة 
 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 

 همه كه .ابلسعر الذي اتفق املساهم على كيع أس
 االكتتاب

 (14مادة )
اكتتـــب املؤسســـون املوقعـــون علـــى عقـــد التأســـيس يف كامـــل رأس مـــال 

ســـهم )مائـــة ألـــف ســـهم (  100,000الشـــركة أبســـهم يبلـــغ عـــددها 
دينــار كــوييت )عشــرة آالف دينــار كــوييت(  10,000قيمتهــا االمسيــة / 

مت  موزعــة فيمــا كيــنهم كــل كنســبة اكتتاكــه املبينــة يف عقــد التأســيس وقــد
دينــــار كــــوييت  )عشــــرة آالف دينــــار كــــوييت ( مــــن 10,000دفــــع  / 

القيمــة االمسيــة لألســهم الــيت اكتتبــوا هبــا لــدى كيــت التمويــل الكــوييت 
 .7/3/2016وذلك مبوجب شهادة البنك املرفقة املؤرخة يف 
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 (15مادة )
يرتتب حتما على ملكية السهم قبول املساهم عقد التأسيس وأحكام 

 ي للشركة وقرارات مجعياهتا العامة.النظام االساس
 (16مادة )

كل سهم خيول صاحبه احلق يف حصة معادلة حلصة غريه كال متييز يف   
 ملكية موجودات الشركة ويف األرابح املقتسمة.

 (17مــادة )
يكون للشركة سجل خاص حيفظ لدى وكاله مقاصة وتقيد فيه أمساء 

اململوكة لكل منهم  املسامهني وجنسياهتم وموطنهم وعدد األسهم
 ونوعها والقيمة املدفوعة عن كل سهم.

ويتم التأشري يف سجل املسامهني أبي تغيريات تطرأ على البياانت 
املسجلة فيه وفقًا ملا تتلقاه الشركة أو وكاله املقاصة من كياانت، 
ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة املقاصة تزويده كبياانت 

 من هذا السجل.
 معية التأسيسيةاجل

 (18مـادة )
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 

دد األسهم اليت اكتتب الواجب دفعها وأبمساء املكتتبني وعناوينهم وع
 هبا كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته.

 (19مـادة )
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 

 ن اتريخ انقضاء املدة املذكورة كدعوة اجلمعية التأسيسية لالنعقاد.م
 (20مـادة )

توجه الدعوة إىل حضور اجتماع اجلمعية التأسيسية متضمنة جدول 
 -األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع أبحد الطرق التالية:

/ خطاابت مسجلة ترسل إىل مجيع املكتتبني قبل املوعد احملدد 1
 االجتماع أبسبوعني على األقل.النعقاد 

/ اإلعالن، وجيب أن حيصل اإلعالن مرتني على أن يتم اإلعالن يف 2
املرة الثانيــة كعد مضي مدة ال تقل عن سبعة أايم من اتريخ نشر 

 اإلعالن األول وقبل انعقاد االجتماع كسبعة أايم على األقل.
نهم قانوان قبل / تسليم الدعوة ابليد إىل املسامهني أو من ينوب ع3

موعد االجتماع كيوم على األقل، ويؤشر على صورة الدعوة مبا يفيد 
 االستالم.

/ أي وسيلة أخرى من وسائل االتصال احلديثة املبينة ابلالئحة 4
 التنفيذية لقانون الشركات.

وجيب إخطار وزارة التجارة والصناعة كتاكيا جبدول اإلعمال ومبيعاد 
 قاده كسبعة أايم على األقل وذلك حلضور ممثلها.ومكان االجتماع قبل انع

 يرتأس اجتماع اجلمعية التأسيسية من تنت به اجلمعية هلذا الغرض.
 

 (21مــادة )
ال يكون اجتماع اجلمعية التأسيسية صحيحا إال إذا حضره مسامهون 
هلم حق التصويت ميثلون أكثر من نصف عدد األسهم املكتتب هبا. 

النصاب وجب دعوة اجلمعية إىل اجتماع اثن لذات فإذا مل يتوافر هذا 
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 

 الدعوة إىل االجتماع األول،  يف
 وتصدر القرارات ابألغلبية املطلقة لألسهم احلاضرة يف االجتماع.

 (22مـادة )
ــــدم املؤسســــون إىل اجلمعيــــة التأسيســــية تقريــــرا يتضــــمن معلومــــات  يق
وافيــــــة عــــــن مجيــــــع عمليــــــات التأســــــيس واملبــــــالغ الــــــيت أنفقــــــت مــــــع 

ان حيـــــدده املســـــتندات املؤيـــــدة لـــــذلك ويوضـــــع هـــــذا التقريـــــر يف مكـــــ
املؤسســـــون إلطـــــالع املكتتبـــــني عليـــــه وذلـــــك قبـــــل اجتمـــــاع اجلمعيـــــة 
كســـــــبعة أايم علـــــــى األقـــــــل ويشـــــــار إىل ذلـــــــك يف دعـــــــوة املكتتبــــــــني 

 حلضور االجتماع.
 (23مــادة )

 ختتص اجلمعية التأسيسية ابملسائل اآلتية:
/ املوافقة على إجراءات  سيس الشركة كعد التثبت من صحتها 1

 ام قانون الشركات ولعقد الشركة.وموافقتها ألحك
/ املوافقة على تقومي احلصص العينية إن وجدت، وذلك على النحو 2

 ( من قانون الشركات.11الوارد ابملادة )
 / انت اب أعضاء جملس اإلدارة األول.3
 / اختيار مراقب احلساابت وحتديد أتعاكه.4
تزاول نشاطها  / تعيني أعضاء هيئة الرقاكة الشرعية إذا كانت الشركة5

 وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 / إعالن  سيس الشركة هنائيا.6

وترسل صورة من حمضر اجتماع اجلمعية التأسيسية إىل وزارة التجارة 
 والصناعة متضمنة القرارات اليت اختذت. 

ابلسجل وعلى جملس اإلدارة األول أن جيري نشر عقد الشركة وقيدها 
 يوماً من اتريخ إعالن  سيس الشركة هنائيًا. التجاري خالل ثالثني

 حقوق والتزامات املسامهني
 (24مــادة )

 -يتمتع العضو يف الشركة كوجه خاص ابحلقوق التالية :
 /  قبض األرابح واحلصول على أسهم املنحة اليت يتقرر توزيعها.1
 / املشـــاركة يف إدارة الشـــركة عـــن طريـــق العضـــوية يف جملـــس اإلدارة وحضـــور2

اجلمعيات العامة واالشرتاك يف مداوالهتا، وذلك طبقًا ألحكـام قـانون الشـركات 
 وهذا النظام، ويقع ابطاًل أي اتفاق على خالف ذلك.

/ احلصول قبل اجتماع اجلمعية العامة كسبعة أايم على األقل على 3
البياانت املالية للشركة عن الفرتة احملاسبية املنقضية وتقرير جملس 

 تقرير مراقب احلساابت.اإلدارة و 
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ــــــــاب 4 ــــــــة يف االكتت ــــــــه واألولوي / التصــــــــرف يف األســــــــهم اململوكــــــــة ل
 ابألسهم اجلديدة.

/ احلصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية كعد 5
 الوفاء مبا عليها من ديون.

 (25مادة )
 يلتزم العضو يف الشركة كوجه خاص مبا يلي:

لكه من أسهم عند حلول / تسديد األقساط املستحقة على ما مي1
 مواعيد االستحقاق ودفع التعويض عن التأخري يف السداد.

/ دفع النفقات اليت تكون الشركة قد حتملتها يف سبيل استيفاء 2
األقساط غري املدفوعة من قيمة أسهمه، وللشركة التنفيذ على 

 األسهم استيفاء حلقوقها.
 ة للشركة./ تنفيذ القرارات اليت تصدرها اجلمعية العام3
األدكية / االمتناع عن أي عمل يؤدي إىل اإلضرار ابملصاحل املالية أو 4

 للشركة وااللتزام كتعويض األضرار اليت تنشأ عن خمالفة ذلك.
 (26مادة )

 -ال جيوز للجمعية العامة للمسامهني القيام مبا يلي:
 زايدة أعباء املساهم املالية أو زايدة قيمة السهم االمسية. -1
إنقاص النسبة املئوية الواجب توزيعها من األرابح الصافية على -2

 املسامهني واحملددة يف عقد الشركة.
فرض شروط جديدة غري الشروط املذكورة يف عقد التأسيس أو  -3

هذا النظام تتعلق أبحقية املساهم يف حضور اجلمعيات العامة 
 والتصويت فيها.

يع املسامهني كتاكيًا أو وجيوز اخلروج على هذه األحكام كقبول مج
كتصويت إمجاعي يشرتك فيه مجيع املسامهني، واستيفاء اإلجراءات 

 الالزمة لتعديل عقد الشركة.
 إدارة الشركة

 جملس اإلدارة -أ
 (27مـادة )

يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مكون من عدد ال يقل عن  أركعة 
 ديد.أعضاء وتكون مدة العضوية ثالثة سنوات قاكلة للتج

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.
 (28مـادة )

 ينت ب املسامهون أعضاء جملس اإلدارة ابلتصويت السري، وجيوز 
ز نصف أعضاء جملس أن يشرتط يف عقد الشركة انت اب عدد ال جياو 

 اإلدارة األول من كني مؤسسي الشركة.
 (29مـادة )

ينت ب جملس اإلدارة ابالقرتاع السري رئيسًا للمجلس وانئبًا للرئيس 
وميثل رئيس جملس إدارة الشركة يف عالقاهتا مع الغري وأمام القضاء إىل 
جانب االختصاصات األخرى املبينة ابلعقد، ويعترب توقيعه كتوقيع 

لس اإلدارة يف عالقة الشركة ابلغري، وعليه تنفيذ قرارات اجمللس جم

وأن يتقيد كتوصياته، وحيل انئب الرئيس حمل الرئيس عند غياكه، أو 
 قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته.
 (30مـادة )

جيــوز أن يكــون للشــركة رئيســا تنفيــذاي يعينــه جملــس اإلدارة مــن أعضــاء 
كــه إدارة الشــركة وحيــدد اجمللــس خمصصــاته اجمللــس أو مــن غــريهم ينــاط 

 وصالحياته يف التوقيع عن الشركة.
 (31مـادة )

جمللس اإلدارة أن يوزع العمل كني أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة،  
كما جيوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو جلنة من كني أعضائه أو 

اف على وجه أحدًا من الغري يف القيام كعمل معني أو أكثر أو اإلشر 
من وجوه نشاط الشركة أو يف ممارسة كعض السلطات أو 

 االختصاصات املنوطة ابجمللس.
 (32مـادة )

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 

ه الطريقة من جمموع أعضاء جملس أعضاء جملس اإلدارة امل تارين هبذ
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 

موعة من املسامهني أن يتحالفوا فيما ممثليه يف جملس اإلدارة، وجيوز جمل
كينهم لتعيني ممثل أو أكثر عنهم يف جملس اإلدارة وذلك كنسبة 

 ملكيتهم جمتمعة.
 ويكون هلؤالء املمثلني ما لألعضاء املنت بني من احلقوق والواجبات.

ويكــــون املســــاهم مســــؤوال عــــن أعمــــال ممثليــــه جتــــاه الشــــركة ودائنيهــــا 
 ومسامهيها.

 (33مــادة )
يكون اجتماع جملس اإلدارة صحيحا إال إذا حضره نصف عدد  ال

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.
دارة ست مرات على األقل خالل السنة وجيب أن جيتمع جملس اإل

 الواحدة، وجيوز االتفاق على عدد مرات أكثر .
 (34مــادة )

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.
 (35مــادة )

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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ى أما إذا كلغت املراكز الشاغرة ركع املراكز األصلية، فإنه يتعني عل
جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة للمسامهني لتجتمع يف ميعاد 

 شهرين من اتريخ شغر آخر مركز، وتنت ب من ميأل املراكز الشاغرة.
 (36مـــادة )

 جيب أن تتوافر يف من يرشح لعضوية جملس اإلدارة الشروط التالية:
 / أن يكون متمتعاً أبهلية التصرف.1
ليه يف جناية كعقوكة مقيدة للحرية أو / أال يكون قد سبق احلكم ع2

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.
/ أن يكون مالكًا كصفة ش صية أو الش ص الذي ميثله لعدد 3

 هم الشركة......... من أس
وإذا فقد عضو جملس اإلدارة أاي من الشروط املتقدمة زالت عنه 

 صفة العضوية.
 (37مـــادة )

ال تدخل العضوية يف جملس إدارة الشركة ضمن احلد األقصى لعدد 
 من قانون الشركات. 265العضوايت املشار إليها ابملادة 

 مسامهة مقفلة.وجيوز للش ص أن يكون رئيسا جمللس إدارة أكثر من شركة 
 (38مـادة )

ال جيوز لرئيس أو عضو جملس اإلدارة، ولو كان ممثاًل 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 

إخالل كقيود التصرف يف األسهم املنصوص  ابجمللس وذلك دون
 عليها يف قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام.

 (39مــادة )
 ال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة أن يفصحوا إىل املسامهني يف غري 

اجتماعات اجلمعية العامة أو إىل الغري عما وقفوا عليه من أسرار 
 وجب عزهلم ومساءلتهم عن الشركة كسبب مباشرهتم إلدارهتا وإال
 تعويض األضرار الناجتة عن امل الفة.
 (40مــادة )

ال جيوز لرئيس جملس اإلدارة أو ألي من أعضاء اجمللس أن جيمع كني 
من  عملعضوية جملس إدارة شركتني متنافستني، أو أن يشرتك يف أي 

شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر حلساكه أو حلساب غريه يف احد 
فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ، وإال كان هلا أن تطالبه ابلتعويض 

أجريت حلساب الشركة. ما أو ابعتبار العمليات اليت زاوهلا حلساكه كأهنا 
 قة اجلمعية العامة العادية.مل يكن ذلك مبواف

 (41مادة )
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(.

جيوز توزيع مكافأة سنوية ال تزيد على ستة آالف دينار لرئيس جملس و 
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 

ضو جملس اإلدارة املستقل من احلد األعلى للمكافآت استثناء ع
 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 

حصل عليها جملس اإلدارة أاي كانت  عن املبالغ واملنافع واملزااي اليت
 طبيعتها ومسماها.

 (42مــادة )
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 

ات اليت تربم مع الشركة أو حلساهبا إال إذا كان ذلك كرتخيص والتصرف
 يصدر عن اجلمعية العامة العادية.

 (43مــادة )
ال جيوز للشركة أن تقرض أحد أعضاء جملس إدارهتا أو الرئيس 
التنفيذي أو أزواجهم أو أقارهبم حىت الدرجة الثانية أو الشركات 

جلمعية العامة العادية التاكعة هلم، ما مل يكن هناك تفويض من ا
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(

 (44مـــادة )
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 

العامة اخلاصة إبكراء ذمتهم من  التصويت على قرارات اجلمعية
ألزواجهم أو املسؤولية عن إدارهتم أو اليت تتعلق مبنفعة خاصة هلم أو 

 أقارهبم من الدرجة األوىل أو خبالف قائم كينهم وكني الشركة.
 (45مــادة )

تكون املسؤولية املنصوص عليها يف املادة الساكقة إما مسؤولية 
شرتكة فيما كني أعضاء جملس ش صية تلحق عضوا ابلذات، وإما م

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
 (46مــادة )

للشركة أن ترفع دعوى املسؤولية على أعضاء جملس اإلدارة كسبب 
طاء اليت تنشأ عنها أضرار للشركة فإذا كانت الشركة يف دور األخ

 التصفية توىل املصفي رفع الدعوى.
 

http://www.alraimedia.com/ArticlePrint.aspx?id=397245
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 (47مــادة )
لكل مساهم أن يرفع دعوى املسؤولية منفردا نياكة عن الشركة يف 
حالة عدم قيام الشركة كرفعها، ويف هذه احلالة جيب اختصام الشركة 

وجيوز للمساهم رفع دعواه  ليحكم هلا ابلتعويض إن كان له مقتض.
الش صية ابلتعويض إذا كان اخلطأ قد أحلق كه ضرراً. ويقع ابطال كل 

 اتفاق يقضى كغري ذلك.
 اجلمعية العامة –ب 

 (48مــادة )
تنعقد اجلمعية العامة العادية السنوية كناء على دعوة من جملس اإلدارة 

، وذلك يف الزمان خالل األشهر الثالثة التالية النتهاء السنة املالية
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 

طلب املسامهني ميلكون عشرة ابملائة من رأمسال الشركة، أو كناء على 
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 

 ه.وتعديالت 2012لسنة  25كقانون الشركات رقم 
 (49مـادة )

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، 

قع ابطاًل كل شرط أو قرار خيالف ذلك، وجيوز للمساهم أن يوكل وي
غريه يف احلضور عنه وذلك مبقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده 

 الشركة هلذا الغرض.
وجيوز ملن يدعي حقًا على األسهم أن يتعارض مع ما هو اثكت يف 
سجل مسامهي الشركة أن يتقدم إىل قاضي األمور الوقتية الستصدار 

ى عريضة حبرمان األسهم املتنازع عليها من التصويت ملدة أمر عل
حيددها القاضي اآلمر أو حلني الفصل يف موضوع النزاع من قبل 
احملكمة امل تصة وذلك وفقًا لإلجراءات املقررة يف قانون املرافعات 

 املدنية والتجارية.
 (50مـادة )

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.
 (51مادة )

يرأس اجتماع اجلمعية العامة رئيس جملس اإلدارة أو انئبه أو من 
اإلدارة لذلك الغرض أو من تنت به اجلمعية العامة من  ينتدكه جملس

 املسامهني أو من غريهم.
 

 (52مــادة )
مع مراعاة أحكام القانون ختتص اجلمعية العامة العادية يف اجتماعها 
السنوي ابختاذ قرارات يف املسائل اليت تدخل يف اختصاصاهتا وعلى 

 وجه اخلصوص ما يلي:
نشاط الشركة ومركزها املايل للسنة املالية / تقرير جملس اإلدارة عن 1

 املنتهية. 
 / تقرير مراقب احلساابت عن البياانت املالية للشركة.2
/ تقرير أبية خمالفات رصدهتا اجلهات الرقاكية وأوقعت كشأهنا 3

 جزاءات على الشركة.
 / البياانت املالية للشركة.4
 / اقرتاحات جملس اإلدارة كشأن توزيع األرابح.5
 / إكراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة.6
 / انت اب أعضاء جملس اإلدارة أو عزهلم، وحتديد مكافآهتم.7
/ تعيني مراقب حساابت الشركة، وحتديد أتعاكه أو تفويض جملس 8

 اإلدارة يف ذلك.
/ تعيني هيئة الرقاكة الشرعية )إذا كانت الشركة تعمل وفقا ألحكام 9

 ر تلك اهليئة .الشريعة اإلسالمية(، ومساع تقري
/ تقرير املعامالت اليت متت او ستتم مع األطراف ذات الصلة ، 10

 وتعرف االطراف ذات الصلة طبقا ملبادئ احملاسبة الدولية .
 (53مـادة )

جيــوز كقــرار يصــدر عــن اجلمعيــة العامــة العاديــة للشــركة إقالــة رئــيس أو 
لشـركة عضـو أو أكثـر مـن أعضـاء جملـس اإلدارة أو حـل جملـس إدارة ا

من عدد من وانت اب جملس جديد وذلك كناء على اقرتاح يقدم كذلك 
 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 

كة إىل حني انت اب اجمللس اجلديد أو تعيني جلنة يف تسيري أمور الشر 
إدارية مؤقتة تكون مهمتها األساسية دعوة اجلمعية العامة النت اب 

 اجمللس اجلديد، وذلك خالل شهر من تعيينها.
 (54مــادة )

ال جيوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غري مدرجة يف 
العاجلة اليت طرأت كعد جدول األعمال إال إذا كانت من األمور 

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  

  جيل كفاية املعلومات املتعلقة كبعض املسائل املعروضة، تعني
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.
 (55مـادة )

على جملس اإلدارة تنفيذ قرارات اجلمعية العامة ما مل تكن تلك 
 لقانون أو عقد التأسيس أو هذا النظام.القرارات خمالفة ل
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وعلى جملس اإلدارة إعادة عرض القرارات امل الفة على اجلمعية 
 العامة يف اجتماع يتم الدعوة له ملناقشة أوجه امل الفة.

 (56مــادة )
تسري على اجلمعية العامة غري العادية األحكام املتعلقة ابجلمعية 

 املنصوص عليها يف املواد التالية:العامة العادية مع مراعاة األحكام 
 (57مــادة )

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 

العامة غري العادية لالجتماع خالل  جملس اإلدارة أن يدعو اجلمعية
 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 

 لساكقة.مخسة عشر يوماً من اتريخ انتهاء املدة املشار إليها يف الفقرة ا
 (58مــادة )

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحًا ما مل حيضره 
مسامهون ميثلون ثالثة أرابع رأمسال الشركة املصدر. فإذا مل يتوافر 
هذا النصاب وجهت الدعوة إىل اجتماع اثٍن يكون صحيحًا إذا 

 حضره من ميثل أكثر من نصف رأس املال املصدر.
ــــد علــــى نصــــف جممــــوع أســــهم رأمســــال الشــــركة وتصــــدر القــــرارا ت أبغلبيــــة تزي

 املصدر.
 (59مـادة )

مع مراعاة االختصاصات األخرى اليت ينص عليها القانون ختتص 
 اجلمعية العامة غري العادية ابملسائل التالية: 

 تعديل عقد الشركة.-1
كيع كل املشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه -2

 .أبي وجه آخر
 حل الشركة أو اندماجها أو حتوهلا أو انقسامها. -3
 زايدة رأمسال الشركة أو ختفيضه.-4

 (60مـادة )
كل قرار يصدر عن اجلمعية العامة غري العادية ال يكون انفذًا إال كعد 

 اختاذ إجراءات الشهر.
وجيب احلصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة إذا كان القرار 

 لشركة أو أغراضها أو رأمساهلا.متعلقاً ابسم ا
 (61مـادة )

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 

 االقتضاء. الشركة، واملطالبة ابلتعويض عند
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.

 (62مـادة )
كة مسئولة على سبيل التضامن عن ديون شركاهتا التاكعة يف تكون الشر 

 حالة توافر الشروط التالية :
 عدم كفاية أموال الشركة التاكعة للوفاء مبا عليها من التزامات. -1
أن تتملك الشركة يف الشركة التاكعة نسبة من رأس ماهلا متكنها من -2

ملديرين أو يف التحكم يف تعيني غالبية أعضاء جملس اإلدارة أو ا
 القرارات اليت تصدر عن اإلدارة.

أن تت ذ الشركة التاكعة قرارات أو تقوم كتصرفات تستهدف -3
مصلحة الشركة املالكة واملسيطرة عليها وتضر مبصلحة الشركة التاكعة 
أو دائنيها،  وتكون هي السبب الرئيسي يف عدم قدرة الشركة التاكعة 

 مات، على الوفاء مبا عليها من التزا
وذلك كله ما مل تكن الشركة القاكضة مسئولة عن ديون الشركة التاكعة 

 استنادا إىل سبب آخر.   
 حساابت الشركة

 (63مـادة )
تبدأ السنة املالية للشركة من أول يناير  وتنتهي يف آخر ديسمرب من  
كل عام ويستثىن من ذلك السنة املالية األوىل فتبدأ من اتريخ قيد 

لسجل التجاري وتنتهي يف آخر ديسمرب من السنة املالية الشركة يف ا
 التالية.

 (64مـادة )
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.
اع إذا زاد االحتياطي اإلجباري على وجيوز للجمعية وقف هذا االقتط
 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 

يع هذه النسبة، وذلك كسبب عدم وجود احتياطي اختياري كتوز 
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.
 (65مــادة )

ألرابح غري الصافية نسبة مئوية قدرها ......% أو يقتطع سنواي من ا
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
 (66مــادة )

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.
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 (67مــادة )
من اجلمعية العامة العادية كناء  جيوز أن يقتطع سنوايً، كقرار يصدر

على اقرتاح جملس اإلدارة، نسبة ال تزيد على عشرة ابملائة من األرابح 
الصافية لتكوين احتياطي اختياري خيصص لألغراض اليت حتددها 

 اجلمعية.
 (68مــادة )

جيوز للجمعية العامة كناء على اقرتاح جملس اإلدارة أن توزع يف هناية 
رابحًا على املسامهني ويشرتط لصحة هذا التوزيع أن السنة املالية أ

يكون من أرابح حقيقية، ووفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها، وأال 
 ميس هذا التوزيع رأس املال املدفوع للشركة.
 مـراقــب احلـــساكــات

 (69مــادة )
 25/2012تطبق أحكام املواد الواردة كقانون الشركات رقم 

 .264حىت  258وهي املواد من رقم وتعديالته 
 (70مـــادة )

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

 (71ة )مـــاد
 279تنقضي الشركة أبحد األمور املنصوص عليها يف املواد من رقم 

 من قانون الشركات وتعديالته والئحة التنفيذية. 308حىت 
 (72مـــادة )

 309جتري تصفية الشركة على النحو املبني أبحكام املواد من رقم 
 من قانون الشركات وتعديالته والئحته التنفيذية. 326حىت 

 (73مـــادة )
وتعديالته والئحته  25/2012تطبق أحكام قانون الشركات رقم 

التنفيذية يف كل ما مل يرد كشأنه نص خاص يف عقد التأسيس أو يف 
 هذا النظام.

 (74مــادة )
حتفظ نس ة أصلية من هذا العقد مبركز الشركة الرئيسي وعلى 
موقعها اإللكرتوين. كما حتفظ نس ة أصلية من هذا العقد مبلف 

 لشركة لدى اإلدارة امل تصة كوزارة التجارة والصناعة.ا
ولكل ش ص يريد احلصول على نس ة مطاكقة لألصل أن يطلبها من 

 الشركة مقاكل رسم معني حتدده الشركة.
 (75مــادة )

 يقر املؤسسون ابآليت:
 أوال : أبهنم قد اكتتبوا جبميع األسهم، وأودعوا القدر الذي يوجب

 قيمتها يف احد البنوك احمللية حتت تصرف الشركة.القانون أداءه من  
اثنيا : أن احلصص العينية قد قومت وفقًا ألحكام القانون ، وقد مت 

 الوفاء هبا كاملة.
 اثلثا : أبهنم قد عينوا األجهزة اإلدارية الالزمة إلدارة الشركة .

راكعا : حفظ األوراق واملستندات املؤيدة لإلقرارات املتقدمة الذكر 
 ع احملرر الرمسي.م

 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 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن كيع  عقار  ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن العقار املوصوف فيما يلي ابملزاد 

  - 48 –قاعة  – 16/5/2016العلين وذلك يوم االثنني املوافق 
وذلك تنفيذا حلكم  –ابلدور الثاين كقصر العدل الساعة التاسعة صباحًا 

 1كيوع/ 247/2015احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مـن:   

 .فيصل امحد سامل اهلزاع .1
 .سامل امحد سامل اهلزاع.2
 .افراح امحد سامل اهلزاع.3
 .غنيمة امحد سامل اهلزاع.4
 .اندية امحد سامل اهلزاع.5
 .حليمة امحد سامل اهلزاع.6
 .رحاب امحد سامل اهلزاع.7
 .صالح امحد سامل اهلزاع.8
 اهلزاع .فيصل امحد سامل اهلزاع كصفته قيما على حسن امحد سامل9

 1786/2007مبوجب احلكم الصادر من حمكمة االستئناف رقم 
كصفته من ورثة املرحوم /  11/11/2008استئناف أحوال كتاريخ 

 امحد سامل اهلزاع.
 ضــد:

 مسرية حممود خليل الراعي . -1
 امين امحد سامل اهلزاع.-2
 اميان امحد سامل اهلزاع. -3
 كوثر امحد سامل اهلزاع.  -4
 امحد سامل اهلزاع.حنان  -5
 فاطمة امحد سامل اهلزاع. -6
 اماين امحد سامل اهلزاع. -7

 أوال: أوصاف العقار:
الواقع يف منطقة القصور قطعة رقم  7376/2008عقار الوثيقة رقم 

 36942من امل طط رقم م/ 96قسيمة  9منزل  6وشارع  3
 .2م 400ومساحته 

يقع على شارع وسكه عني النزاع عبارة عن منزل ) كيت حكومة (  -
 وساحه رملية جانبية .

العني مكونة من دور ارضي + اول + ملحق ، األرضي مكون من  -
غرفتني + صالة + محام + مطبخ +ديوانية داخلها محام األول مكون 
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غرف + صالة + مطبخ حتضريي امللحق مكون من غرفتني +  3من 
 كرييب مطبخ + محام والسطح حيتوى على غرفتني ومحام من ال

واجهة العني من الطاكوق اجلريي واالرضيات من السرياميك  -
 والشباكيك من الزجاج واالملونيوم ونظام التكييف فتحة شباك .

 اثنيا: شروط املزاد: 
د.ك مائتان  220000أوال: يبدأ املزاد ابلثمن األساسي قدره 

 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.
دع من اعتمد عطاؤه الثمن كامال وجب عليه إيداع اثلثا: فإن مل يو 

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. 
د الثمن يف اجللسة التالية حكم كرسو املزاد خامسا: إذا أودع املزاي

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 .
لسة التالية سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجل

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 
عليه املزاد يف مجيع احلاالت رسوم نقل  ساكعًا:  يتحمل الراسي

د.ك  200وتسجيل امللكية ومصروفات إجراءات التنفيذ ومقدارها 
وأتعاب احملاماة واخلربة ومصاريف اإلعالن والنشر عن البيع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وكطلب املباشرين إلجراءات 

ون أن تتحمل إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية البيع وعلى مسئوليتهم د
 أية مسئولية . 

 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
 تنبيه:

 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1 
 من قانون املرافعات . 

سبعة أايم من اتريخ حكم رسو املزاد قاكل لالستئناف خالل  - 2
 من قانون املرافعات .  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 

من قانون املرافعات انه "  276تنص الفقرة األخرية من املادة  -3
إذا كان من نزعت ملكيته ساكنًا يف العقار كقي فيه كمستأجر كقوة 

 املثلالقانون ويلتزم الراسي عليه املزاد كتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة 
 

 : ملحوظة هامة
حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد  
على القسائم أو البيوت امل صصة ألغراض السكن اخلاص عمال 

من قانون الشركات التجارية املضافة ابلقانون  230أبحكام املادة 
  . 2008لسنة  9رقم 

 رئيس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د العلينإعالن عن كيع  عقار  ابملزا
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن العقار املوصوف فيما يلي ابملزاد 
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 .1كيوع/ 239/2015احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 مـن: املرفوعة

 اندية مفلح خليفه الدواي.
 ضــــــــــــــــــــــــــــد:

 علي اكنيان رجاء املوزيري . -1
 كنك االئتمان الكوييت/كنك التسليف واالدخار ساكقا)خصم مدخل( -2

 أوال: أوصاف العقار:
 11الواقع يف سلوى قطعة رقم  13185/2001عقار الوثيقة رقم 

 33794االذينه خمطط رقم م/شارع ثنيان  507قسيمة رقم  –
 مرت مركع . 500ومساحته 

عقار النزاع عبارة عن كيت سكن خاص ، يقع على شارعني كطن 
 حبسب الوثيقة . 2م 500وظهر ومساحته 

تقع واجهة العقار على شارع رئيسي ومكسي من اخلارج ابحلجر 
اجلريي ويتكون من ثالثة أدوار كل دور يتكون من شقتني والعقار 

 ابلكامل للغري.مؤجر 
 غرف + محامني + مطبخ + صالة. 3كل شقة تتكون من 

 التكييف مركزي ، االرضيات كاشي .
د.ك حيث يرتاوح اجيار الشقق كني  1400العقار يدر شهري وقدره 

 د.ك . 280د.ك إىل  220
 اثنيا: شروط املزاد: 

د.ك ويشرتط  468000أوال: يبدأ املزاد ابلثمن األساسي قدره 
كة يف املزاد سداد مخس ذلك الثمن على األقل مبوجب شيك للمشار 

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 
 جيل. البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التس

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. 
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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 .
يداع الثمن كامال يف اجللسة التالية سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إب

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 
ساكعًا:  يتحمل الراسي عليه املزاد يف مجيع احلاالت رسوم نقل 

د.ك  200وتسجيل امللكية ومصروفات إجراءات التنفيذ ومقدارها 
وأتعاب احملاماة واخلربة ومصاريف اإلعالن والنشر عن البيع يف 

 الصحف اليومية .
ت اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وكطلب املباشرين إلجراءا

البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية 
 أية مسئولية . 

 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد أنه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266

اد قاكل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ حكم رسو املز  - 2
 من قانون املرافعات .  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 

من قانون املرافعات إنه " إذا   276تنص الفقرة األخرية من املادة  -3
كان من نزعت ملكيته ساكنًا يف العقار كقي فيه كمستأجر كقوة القانون 

 عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " ويلتزم الراسي عليه املزاد كتحرير 
 ملحوظة هامة :

حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد  
على القسائم أو البيوت امل صصة ألغراض السكن اخلاص عمال 

من قانون الشركات التجارية املضافة ابلقانون  230أبحكام املادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 يةرئيس احملكمة الكل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الن عن كيع عقار ابملزاد العلينإع
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن كيع العقار املوصوف فيما يلي 

قاعـة -       16/5/2016ابملزاد العلـين وذلـك يـوم االثنـني املوافـق 
ـــك   -48 ـــاين كقصـــر العـــدل الســـاعة التاســـعة صـــباحاً وذل ـــدور الث ابل

 .1كيوع/ 172/2015 تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم:
 املرفوعة مـن:           

 سعد إمساعيل سعيد فرحان -1
 صفيه إمساعيل سعيد فرحان -2
 مىن إمساعيل سعيد فرحان-3

 ضد:            
 فهد إمساعيل سعيد فرحان-1
 هببه إمساعيل سعيد فرحان-2

 فاطمة صاحل جوهر -3
 أوصـــاف العقار: -أوال
 68الواقـــع ابلظهــر كيــت رقـــم  3879/1997عقــار الوثيقــة رقــم  -

 36923خمطـط رقـم م/ 1شـارع رقـم  2قطعة رقم  170قسيمة رقم 
 .2م 278,92ومساحته 

كيــــت  –العقــــار موضــــوع الــــدعوى عبــــارة عــــن منــــزل ســــكن خــــاص -
جمدد ومكون من دورين ويطـل علـى شـارع واحـد ومسـاحته  –حكومي

املؤرخـــــــــــــــــة يف  3879طبقــــــــــــــــا للوثيقـــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــم:  2م 278,92
31/3/1997. 
محامـات+  5صـاالت + عـدد  3الدور األرضـي حيتـوي علـى عـدد  -

 غرفة + ديوانية + غرفة سائق + مطبخ.
 محام. 2غرف + عدد  5الدور األول حيتوى على عدد  -
 السطح كه غرفة لل ادمة وغرفة غسيل. -
ــــف وحــــدات واألرضــــيات  - ــــدعوى مكيــــف تكيي ــــار موضــــوع ال العق

 اخلارجية سيجما لون كين.  سرياميك والشباكيك املنيوم والكسوة
 شروط املزاد: -اثنيا

د.ك ( مائـة ومخسـة  165000أوال: يبدأ املـزاد كـثمن أساسـي قـدره )
وســـتون ألـــف دينـــار كـــوييت ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــس 
ذلــك الــثمن علــى األقــل مبوجــب شــيك مصــدق مــن البنــك املســحوب 

 إدارة التنفيــذ عليــه أو مبوجــب خطــاب ضــمان مــن أحــد البنــوك لصــاحل
 كوزارة العدل.

جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة : اثنيا
 .البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل

اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
 نفـــس مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف

 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. 
ــة حكــم كرســو املــزاد  ــثمن يف اجللســة التالي ــد ال خامســا: إذا أودع املزاي

دة العشــر عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زاي
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 

رسا كه عليه يف اجللسة السـاكقة وال يعتـد يف هـذه الثمن الذي كان قد 
ــد  اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه، ويلــزم املزاي

 املت لف مبا ينقص من مثن العقار. 
ســــاكعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 
عــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف وأت

 الصحف اليومية .
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اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وكطلـب املباشـرين إلجـراءات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 عقار معاينة انفية للجهالة.اتسعا : يقر الراسي عليه املزاد انه عاين ال

 تنبيه:
 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1

 من قانون املرافعات . 
حكــم رســو املـــزاد قاكــل لالســتئناف خـــالل ســبعة أايم مــن اتريـــخ  -2

 من قانون املرافعات .  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 
مــن قــانون املرافعــات انـــه " إذا   276ة تــنص الفقــرة األخــرية مــن املـــاد -3

كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار كقــي فيــه كمســتأجر كقــوة القــانون 
 ويلتزم الراسي عليه املزاد كتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل ". 

ــــة  ــــع الشــــركات واملؤسســــات الفردي ملحوظــــة هامــــة: حيظــــر علــــى مجي
ــــى القســــائم أو ال ــــوت امل صصــــة ألغــــراض املشــــاركة يف املــــزاد  عل بي
مــــن قــــانون الشــــركات  230الســــكن اخلــــاص عمــــال أبحكــــام املــــادة 

    .2008لسنة  9التجارية املضافة ابلقانون رقم 
 رئيس احملكمة الكلية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن عن كيع  عقار  ابملزاد العلين

تعلــن إدارة الكتــاب ابحملكمــة الكليــة عــن كيــع  العقــار املوصــوف فيمــا 
قاعـة  – 16/5/2015م االثنـني املوافـق يلي ابملـزاد العلـين وذلـك يـو 

 –ابلــــدور الثــــاين كقصــــر العــــدل الســــاعة التاســــعة صــــباحاً   - 48 –
 140/2015وذلــك تنفيــذا حلكــم احملكمــة الصــادر يف الــدعوى رقــم 

 1كيوع/
 : املرفوعة مـن

 كدر سلمان عبداهلادي املضحي 
 حممد سلمان عبداهلادي املضحي 
 دانه سلمان عبداهلادي املضحي

 ال سلمان عبداهلادي املضحيمن
سعاد عبدهللا امحد الدهام  كصفتها وصية عن اكنتها القاصر / مها 

 سلمان عبداهلادي املضحي  
 ضــــــــــــــــــــــــــــد:

 فهد عبداهلادي مضحي املضحي 
 علي عبداهلادي مضحي املضحي 

 شي ة عبداهلادي مضحي املضحي 
 ليلي عبداهلادي مضحي املضحي 

 اعل عبداهلادي مضحي املضحيمش
 أوال: أوصاف العقار:

ـــم  الواقـــع يف منطقـــة ســـلوى قســـيمة رقـــم  5758/1985الوثيقـــة رق
 75منـزل  9شـارع  24364من امل طط رقـم م/ 2قطعة رقم  324

 2م 556ومساحته 
 العقار مكون من دور ارضي وأول وسطح

محامــات وصــالة وملحــق  3غــرف و  6الــدور األرضــي : حيتــوى علــى 
 رجي حيتوى على غرفتني ومحامني ومطبخ رئيسي خا

غرف ومحامني وصالة ومطـبخ ومحـام مـع  5الدور األول : حيتوى على 
 مغاسل 

 واجهات العقار حجر اردين وتكييف العقار مركزي واالرضيات سرياميك 
 اثنيا: شروط املزاد: 

د.ك أركعمائــــة  430000أوال: يبــــدأ املــــزاد ابلــــثمن االساســــي قــــدره 
ن الــف دينــار كــوييت  ويشــرتط للمشــاركة يف املــزاد ســداد مخــس وثالثــو 

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 

 الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل البيع كامل الثمن 
اثلثا:  فـإن مل يـودع مـن اعتمـد عطـاؤه الـثمن كـامال وجـب عليـه إيـداع 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا كه البيع .
ألقل يؤجل راكعا:  يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن على ا

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم كرســو املــزاد  ــثمن يف اجللســة التالي ــد ال خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
سا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة ساد

ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا 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 
ســـاكعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املـــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
للقانون وكطلب املباشرين إلجراءات اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا 

البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 
 أية مسئولية . 

 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 ن املرافعات . من قانو  266

حكــم رســو املـــزاد قاكــل لالســتئناف خـــالل ســبعة أايم مــن اتريـــخ - 2
 من قانون املرافعات .  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 

مــن قـانون املرافعــات انــه "  276تـنص الفقــرة األخــرية مـن املــادة  -3
إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار كقــي فيــه كمســتأجر كقــوة 

تــزم الراســي عليــه املــزاد كتحريــر عقــد إجيــار لصــاحله ابجــرة القــانون ويل
 املثل " 
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 ملحوظة هامة :
حيظـــر علـــى مجيـــع الشـــركات واملؤسســـات الفرديـــة املشـــاركة يف املـــزاد  
علــى القســـائم أو البيــوت امل صصـــة ألغـــراض الســكن اخلـــاص عمـــال 

مــن قــانون الشــركات التجاريــة املضــافة ابلقــانون  230أبحكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن كيع  عقار  ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكليـة عـن العقـار املوصـوف فيمـا يلـي ابملـزاد 

  - 48 –قاعـــــة  – 16/5/2016العلـــــين وذلـــــك يـــــوم االثنـــــني املوافـــــق 
وذلـك تنفيـذا حلكـم  –ابلدور الثاين كقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً 

 1كيوع/ 233/2015حملكمة الصادر يف الدعوى رقم ا
 املرفوعة مــن:  صفيه حسن انصر آل حممد علي الصايغ  .

 ضـــــــد:
 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.

 لصايغ.امحد حسن انصر آل حممد علي ا
 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.

 اف العقار:أوال: أوص
 الواقع جنوب السرة ضاحية الزهراء  17700/1998عقار الوثيقة رقم 
مببلغ  2م 430منطقة الزهراء مبساحة  5( ق27قيمة القسيمة )

 د.ك. 430000وقدره 
مببلغ  2م 500منطقة الزهراء مبساحة  5( ق29قيمة القسيمة )

 د.ك. 500000وقدره 
مببلغ  2م 500احة منطقة الزهراء مبس 5( ق30قيمة القسيمة )

 د.ك. 500000وقدره 
مببلغ  2م 500منطقة الزهراء مبساحة  5( ق32قيمة القسيمة )

 د.ك. 500000وقدره 
مببلغ  2م 500منطقة الزهراء مبساحة  5( ق28قيمة القسيمة )

 د.ك. 500000وقدره 
مببلغ  2م 400منطقة أكو فطرية مبساحة  2( ق491قيمة القسيمة )

الوثيقة رقم  37883ارض فضاء خمطط رقم د.ك  290000وقدره 
 520قطعى على شارع  28 – 27القطعة رقم  12188/2012

  19تطل على شارع  32،  30،  29والقطعة رقم 
 

 اثنيا: شروط املزاد: 
 أوال: يبدأ املزاد ابلثمن األساسي قدره املبني قرين كل عقار 

ـــك الـــثمن علـــى  األقـــل ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــس ذل
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. 
اؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــ

مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 
 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. 

ــثمن يف اجل ــد ال ــة حكــم كرســو املــزاد خامســا: إذا أودع املزاي لســة التالي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراء 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 

مل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس و 
كــان قــد رســا كــه عليــه يف اجللســة الســاكقة وال يعتــد يف 2الــثمن الــذي 

هـــذه اجللســـة أبي عطـــاء غـــري مصـــحوب إبيـــداع كامـــل قيمتـــه . ويلـــزم 
 املزايد املت لف مبا ينقص من مثن العقار 

يف مجيـــع احلـــاالت رســـوم نقـــل وتســـجيل :  يتحمـــل الراســـي عليـــه املـــزاد ســـاكعاً 
ـــة ومصـــروفات إجـــراءات التنفيـــذ ومقـــدارها  د.ك وأتعـــاب احملامـــاة  200امللكي

 واخلربة ومصاريف اإلعالن والنشر عن البيع يف الصحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وكطلب املباشرين إلجراءات 

إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل 
 أية مسئولية . 

 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266

اتريــخ حكــم رســو املــزاد قاكــل لالســتئناف خــالل ســبعة أايم مــن  - 2
 من قانون املرافعات .  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 

مــن قــانون املرافعــات انــه " إذا كــان  276تــنص الفقــرة األخــرية مــن املــادة  -3
مـــن نزعـــت ملكيتـــه ســـاكناً يف العقـــار كقـــي فيـــه كمســـتأجر كقـــوة القـــانون ويلتـــزم 

 الراسي عليه املزاد كتحرير عقد إجيار لصاحله ابجرة املثل " 
 ظة هامة :ملحو 

حيظـــر علـــى مجيـــع الشـــركات واملؤسســـات الفرديـــة املشـــاركة يف املـــزاد  
علــى القســـائم أو البيــوت امل صصـــة ألغـــراض الســكن اخلـــاص عمـــال 

مــن قــانون الشــركات التجاريــة املضــافة ابلقــانون  230أبحكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيس احملكمة الكلية
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 لينإعالن عن كيع  عقار  ابملزاد الع
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن كيع العقار املوصوف فيما يلي 

 –قاعة  – 16/5/2016ابملزاد العلين وذلك يوم االثنني املوافق 
وذلك  –ابلدور الثاين كقصر العدل الساعة التاسعة صباحًا   - 48

 1كيوع/ 129/2015تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 ن:املرفوعة مـ

 مشاعل إكراهيم يوسف الرقم
  ضـــــــــــــــــــــــــــد

 انهض عبدالرمحن جاسم اجلسمي -1
 مدير كنك االئتمان الكوييت كصفته-2

 أوال: أوصاف العقار:
الشارع  5الواقع ابلسرة قطعة رقم  4787/2000عقار الوثيقة رقم 

 32994خمطط رقم م/ 496قسيمة رقم  1األول منزل رقم 
  2م 528,50ه ومساحت

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 

محامات وديوانية  3غرف وصالة وعدد  5السرداب حيتوى على عدد 
 غرفة خادم و حوش ساقط ومطبخ حتضريي و 

 2الدور األرضي من املنزل حيتوى على صالة وغرفة واحدة وعدد 
غرف  9محام و مطبخ حتضريي أما الدور األول فيحتوى على عدد 

محامات ومطبخ حتضريي والدور الثاين مكون من  5وصالة وعدد 
محام وصالة  2غرف و  3شقتني حتتوى الشقة االوىل على عدد 

محامات  3غرف و  4فتحتوى على عدد  ومطبخ أما الشقة الثانية
 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: 

د.ك ستمائة  650000أوال: يبدأ املزاد ابلثمن االساسي قدره 
لف دينار كوييت   ويشرتط للمشاركة يف املزاد سداد مخس ومخسون أ

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 

 ذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل. البيع كامل الثمن ال
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 .
قل يؤجل راكعا:  يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن على األ

 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 .
:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسة التالية سادسا

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 

 ملت لف مبا ينقص من مثن العقار ا
ساكعًا:  يتحمل الراسي عليه املزاد يف مجيع احلاالت رسوم نقل 

د.ك  200وتسجيل امللكية ومصروفات إجراءات التنفيذ ومقدارها 
وأتعاب احملاماة واخلربة ومصاريف اإلعالن والنشر عن البيع يف 

 الصحف اليومية .
قانون وكطلب املباشرين إلجراءات اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا لل

البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية 
 أية مسئولية . 

 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1تنبيه: 
 املرافعات . من قانون  266

حكم رسو املزاد قاكل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2
 من قانون املرافعات .  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 

من قانون املرافعات إنه "  276تنص الفقرة األخرية من املادة  -3
إذا كان من نزعت ملكيته ساكنًا يف العقار كقي فيه كمستأجر كقوة 

م الراسي عليه املزاد كتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة القانون ويلتز 
 املثل " 

 ملحوظة هامة :
حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد  
على القسائم أو البيوت امل صصة ألغراض السكن اخلاص عمال 

من قانون الشركات التجارية املضافة ابلقانون  230أبحكام املادة 
 . 2008سنة ل 9رقم 

 رئيس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن كيع  عقار  ابملزاد العلين
العقار املوصوف فيما يلي كيع تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن 
 32 –قاعة  10/5/2016ابملزاد العلين وذلك يوم الثالاثء املوافق 

وذلك تنفيذا  –ابلدور الراكع كقصر العدل الساعة التاسعة صباحاً   -
 11جتاري كلي/ 994/2012احملكمة الصادر يف الدعوى رقم حلكم 

 املرفوعة مـن: شركة خالد الزيد اخلالد 
شركة فيال مودا اليف ستايل لبيع وشراء املالكس  ضــــــــــــــــــــــــــــد:

 اجلاهزة
 أوال: أوصاف العقار:

 A67زء من القسائم املستثمرة أرقام )مبىن مقر الشركة املقام على ج
املرحلة  –منطقة املستقبل  –( ابملنطقة التجارية احلرة  A82و 
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مرت مركع مبوجب عقد استثمار  16100والبالغ مساحتها  –الثانية 
ملدة عشرين عاما تبدأ من  16/12/2000وتقدمي خدمات مؤرخ 

 قاكلة للتجديد ملدة مماثلة. 31/1/2021وتنتهي يف  1/2/2001
ارع وممر مشاه وهي خمصصة لألنشطة تقع هذه القسائم على ثالثة شو 

 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.
جزء من هذه القسائم كم زن ومبىن خلدمات الكهرابء وكذا خصص 

 ساحة مكشوفة النتظار السيارات 
 اثنيا: شروط املزاد: 

قاعة  –الدور الراكع  –تعقد جلسة املزاد العلين مببىن قصر العدل 
 صباحا. 10الساعة  32

فقط أركعة ماليني  4685850.000أساسي قدره  كثمنيبدأ املزاد 
ومثانون الفا ومثامنائة ومخسون دينارا كويتيا  ويشرتط وستمائة ومخسة 

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 
% من قيمة الثمن 1يدفع الراسي عليه املزاد عمولة داللة قدرها 

 سى كه املزاد جبلسة البيع الذى ر 
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 

املزايدة يف العشر مصحواب إبيداع كامل الثمن ففي هذه احلالة تعاد 
 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 

مصحوب إبيداع كامل القيمة ويلزم املزايد  اجللسة أبى عطاء غري
 املت لف مبا ينقص من الثمن

يتحمــــــل الراســــــي عليــــــه املــــــزاد مقاكــــــل حــــــق االنتفــــــاع ابلقســــــائم عــــــن الســــــنة 
 ومصروفات اإلعالن والنشر عن البيع يف الصحف اليومية 2016/2017

يقر الراسي عليه املزاد أبن عاين مباين مقر الشركة املعاينة التامة 
 فية للجهالة.النا

يتم تسليم مباين املقر والقسائم املستثمرة عقب انتهاء إجراءات 
 التنازل عن هذه القسائم ابجلهات احلكومية امل تصة .

ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266

أايم من اتريخ  حكم رسو املزاد قاكل لالستئناف خالل سبعة- 2
 من قانون املرافعات .  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 

من قانون املرافعات إنه "  276تنص الفقرة األخرية من املادة  -3
إذا كان من نزعت ملكيته ساكنًا يف العقار كقي فيه كمستأجر كقوة 
القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد كتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة 

 ل " املث
 ملحوظة هامة :

حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد  
على القسائم أو البيوت امل صصة ألغراض السكن اخلاص عمال 

من قانون الشركات التجارية املضافة ابلقانون  230أبحكام املادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لينإعالن عن كيع عقار ابملزاد الع
تعلــن إدارة الكتــاب ابحملكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــوف فيمــا يلــي 

 –قاعــة  – 16/5/2016ابملــزاد العلــين وذلــك يــوم االثنــني املوافــق 
وذلـك  –ابلدور الثـاين كقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 48

 تنفيذا حلكم احملكمة الصادر 
 1، كيــــــوع/ 2014/ 120فـي الدعوى رقم: 

 رفوعة مـن: كنك كرقان ) ش.م.ك (امل
 ضـــــــــــــــــــــــــــد:

 شركة الفوارس القاكضة ) ش.م.ك (.
 كنك اخلليـــــج  )خصم مدخل(.

 1كيـــــــوع / 59/2016وىف الدعوى رقم : 
 املرفوعة من : كنك اخلليج 

 ضــــــــــــــــــد :
 شركة الفوارس القاكضة ) ش.م.ك (.  -3
 رقان ) خصم مدخل (.كنك ك -4

 أوال: أوصاف العقار:
الواقــع يف الســاملية قســيمة رقــم  13010/2010عقــار الوثيقــة رقــم 

 2م 9977ومسـاحته  38878خمطـط رقـم م/ 71قطعة رقم  – 37
 شارع سامل املبارك.  –

مـرتاً  9977العقار موضوع الـدعوى عبـارة عـن جممـع جتـاري مسـاحته 
 مركعًا.

 كون من حمالت جتارية .العقار موضوع الدعوى يت
أدوار ) ارضــــــي +  3يتكـــــون العقــــــار موضــــــوع الــــــدعوى مــــــن عــــــدد 

 .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: 
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د.ك مخســـة  55308000دأ املـــزاد ابلـــثمن األساســـي قـــدره أوال: يبـــ
ومخســـــون مليــــــوانً وثالمثائـــــة ومثانيــــــة آالف  دينـــــار كــــــوييت  ويشــــــرتط 
للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك الثمن على األقـل مبوجـب شـيك 
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحـد 

 ل.البنوك لصاحل إدارة التنفيذ كوزارة العد
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 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 

 الذي كان قد رسا كه البيع . اجللسة على أساس الثمن
راكعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم كرســو املــزاد  ــثمن يف اجللســة التالي ــد ال خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 

مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس  مصحواب إبيداع كامل
 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 

قة وال يعتـد يف هـذه الثمن الذي كان قد رسا كه عليه يف اجللسة السـاك
اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 املت لف مبا ينقص من مثن العقار 
ســــاكعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 
ف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاري

 الصحف اليومية .
اثمنــا: ينشــر هــذا اإلعــالن تطبيقــا للقــانون وكطلــب املباشــرين إلجــراءات البيــع 
 وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية أية مسئولية . 

 اتسعا : يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
 نبيه:ت
 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1 

 من قانون املرافعات . 
حكــم رســو املــزاد قاكــل لالســتئناف خــالل ســبعة أايم مــن اتريــخ  - 2

 من قانون املرافعات .  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 
ــــادة  -3 ــــرة األخــــرية مــــن امل ــــنص الفق ــــات  276ت ــــانون املرافع مــــن ق
ــــــه  ا ــــــه ســــــاكناً يف العقــــــار كقــــــي في ــــــه " إذا كــــــان مــــــن نزعــــــت ملكيت ن

كمســــتأجر كقــــوة القــــانون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــزاد كتحريــــر عقــــد 
 إجيار لصاحله أبجرة املثل " 

 ملحوظة هامة :
حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 

خلـاص عمـال أبحكـام القسائم أو البيوت امل صصة ألغـراض السـكن ا
كشـأن تنظـيم اسـتغالل  8/2008ب مكرر مـن القـانون رقـم  3املادة 

 األراضي الفضاء.
 رئيس احملكمة الكلية

 إعالن عن كيع  عقار  ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن كيع العقار املوصوف فيما يلي 

 –قاعة  – 16/5/2016ابملزاد العلين وذلك يوم االثنني املوافق 
وذلك  –ابلدور الثاين كقصر العدل الساعة التاسعة صباحًا   - 48

 1كيوع / 382/2015تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مـن:

 فاطمة امحد عباس إمساعيل  
  ضـــــــــــــــــــــــــــد:

 جعفر حممد إمساعيل املقصيد -1
 لتسليف واالدخار كصفته املمثل القانوين لبنك ا-2

 أوال: أوصاف العقار:
قطعة رقم  568الواقع ابلعقلية قسيمة  14233/2007عقار الوثيقة رقم 

 9مرت مركع منزل  400ومساحته  37294خمطط رقم م/ 1
العقار عبارة عن منزل سكن خاص يقع على شارعني زاوية ومكسي 

 ابحلجر الطبزة 
 يف سنرتال العقار مكون من دورين وركع والتكي

الدور األرضي مكون من صالة مع مغاسل ومحام وديوانية مع مغاسل ومحام 
 وكذلك غرفة ومطبخ ابإلضافة اىل غرفة خارجية مع محام 

محامات ) غرفتني داخليها  4غرف و  5الدور األول مكون من 
 غرفة مالكس ومحام وغرفة واحدة داخلها محام فقط ( وصالة.

دمة مع محام وغرفة غسيل وخمزن كه السطح مكون من غرفة خا
 س اانت مركزية 

 اثنيا: شروط املزاد: 
د.ك أركعمائة  410000أوال: يبدأ املزاد ابلثمن االساسي قدره 

وعشرة آالف دينار كوييت  ويشرتط للمشاركة يف املزاد سداد مخس 
ذلك الثمن على األقل مبوجب شيك مصدق من البنك املسحوب 

ضمان من احد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ عليه أو مبوجب خطاب 
 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 
عيدت املزايدة على ذمته يف نفس مخس الثمن على األقل وإال أ

 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 

لسة من يقبل الشراء مع زايدة العشر عليه إال إذا تقدم يف هذا اجل
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 

لى أساس ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته ع
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 

ساكعًا:  يتحمل الراسي عليه املزاد يف مجيع احلاالت رسوم نقل 
د.ك  200لتنفيذ ومقدارها وتسجيل امللكية ومصروفات إجراءات ا

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 . 
 راسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالةاتسعا :  يقر ال

ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266

حكم رسو املزاد قاكل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2
 من قانون املرافعات .  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 

من قانون املرافعات انه " إذا كان  276تنص الفقرة األخرية من املادة  -3
من نزعت ملكيته ساكنًا يف العقار كقي فيه كمستأجر كقوة القانون ويلتزم 

 الراسي عليه املزاد كتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " 
 ملحوظة هامة :

 املزاد  حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف
على القسائم أو البيوت امل صصة ألغراض السكن اخلاص عمال 

من قانون الشركات التجارية املضافة ابلقانون  230أبحكام املادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكم جزائي
 23/3/2015أصـــــدرت  حمكمة االمحدي  جبلستها املنعقدة كتاريخ  

 الفروانية أوامر جزائية مرور ( 16509/2013يف القضية رقم  : )
 الفردوس(  1908/2013رقـــم امل فـر :) 

 ضد املتهــــــم: سعد قطيم سعد املطريي
 293101601333اجلنسيـــــــــة: الكويت   الرقم املدين :  

 عن هتمـــــــة :تصادم
من حكما غياكيا يقضي :أنمر كتغرمي املتهم عشرة داننري عما اسند إليه 

 اهتام .
والنياكة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم و تكلف مجيع جهات 

من قانون االجراءات  و  188االمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 
أبنه إذا انقضت مدة سبعة و عشرين يوما  احملاكمات اجلزائية علمـــا

ضة أو احملكوم عليه ابملعار  حمسوكة من اثين يوم النشر دون أن يطعن
 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.

 و التعاون الــــــــدويل نياكة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكم جزائي
 20/12/2015أصـــــدرت حمكمة االمحدي جبلستها املنعقدة كتاريخ  

 حمكمة األمحدي أوامر جزائية مرور  10383/2015يف القضية رقم  : 

 فهد االمحد (  263/2015:)  رقـــم امل فـر
 ضد املتهــــــم: ساميش كيتاييل سوريسان

 287052405641اجلنسيـــــــــة: اهلند  الرقم املدين :  
 عن هتمـــــــة :احنراف .

 حكما غياكيا يقضي :أنمر كتغرمي املتهم مخسة داننري  .
هات و النياكة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم و تكلف مجيع ج

من قانون االجراءات  و  188االمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 
و عشرين يوما أبنه إذا انقضت مدة سبعة  احملاكمات اجلزائية علمـــا

احملكوم عليه ابملعارضة أو  حمسوكة من اثين يوم النشر دون أن يطعن
 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.

 و التعاون الــــــــدويل لتنفيذ اجلنائينياكة شئون ا رئيس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكم جزائي
 2014-11-4أصـــــدرت حمكمة اجلنح   جبلستها املنعقدة كتاريخ  

 جنح عادية  5879/2014يف القضية رقم  : 
 الشامية (  54/2014رقـــم امل فـر :) 

 ضد املتهــــــم: مانيكاندان سوكراماين راجا
 279120704708لرقم املدين :  اجلنسيـــــــــة: اهلند   ا

 م ق ج 232_  231عن هتمـــــــة :النصب وفقا لنص املادتني 
حكما غياكيا يقضي :حببس املتهم سنة واحدة وامرت ككفالة قدرها 

دينار الف دينار عن كل هتم لوقف النفاذ حلني صريورته هنائيا  1000
 ا .وأمرت إبكعاده عن البالد كعد تنفيذ العقوكة املقضي هب

و النياكة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم و تكلف مجيع جهات 
االجراءات  و من قانون  188االمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

أبنه إذا انقضت مدة سبعة و عشرين يوما  احملاكمات اجلزائية علمـــا
 حمسوكة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو

 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 و التعاون الــــــــدويل نياكة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

 6/8/2014أصـــــدرت حمكمة اجلنح   جبلستها املنعقدة كتاريخ  
 جنح شيكات نياكة االموال  805/2014يف القضية رقم  :   

 ويخ الصناعي  ( الش 71/2014رقـــم امل فـر :) 
 ضد املتهــــــم: مهام حممود مهام على
 279081303871اجلنسيـــــــــة: مصر   الرقم املدين :  

 62عن هتمـــــــة :أصدر كسوء نيه لشركة يوريكا للتجارة الشيك رقم 
د.ك ليس هلم مقاكل  15000املسحوب على كنك اخلليج مببلغ 
 ملبني ابلتحقيقات .وفاء قائما للتصرف فيه على النحو ا

أ -237/1يكون املتهم قد ارتكب اجلنحة املنصوص عليها ابملادة 
لسنة  84من قانون اجلزاء واملستبدلة ابملادة األوىل من القانون رقم 

 كتعديل كعض احكام قانون اجلزاء . 2003
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حكما غياكيا يقضي :حببس املتهم أسبوعني مع الشغل والنفاذ عما 
وامرت أبكعاده عن البالد كعد تنفيذ العقوكة نسب إليه من اهتام 

 املقضي هبا .
والنياكة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم و تكلف مجيع جهات 

من قانون االجراءات  و  188االمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 
أبنه إذا انقضت مدة سبعة و عشرين يوما  احملاكمات اجلزائية علمـــا

 يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو حمسوكة من اثين
 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.

 و التعاون الــــــــدويل نياكة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حمضر إعالن كيع حمجوزات
انه يف يوم  –قسم التنفيذ اجلربي  –إدارة التنفيذ  –تعلن وزارة العدل 
صباحاً ستباع   9,–اكتداء مـن الساعة  19/4/2016الثالاثء املوافق 

ابملزاد العلين منقـوالت شـركة/ اجلحمـة للتجـارة احملكـوم عليهـا مبوجـب 
( اسـتئناف 922/2012رقم ) 2/10/2012احلكم الصادر كتاريخ 

وذلــــك كبيــــع كامــــل املنشــــآت واملبــــاين واآلالت واملــــواد  2مســــتعجل/
( واملوصـــوفة ,E61  E62, E63املقامـــة علـــى القســـائم أرقـــام )

واملوثـــق  11/3/2006حتديـــداً ابلعقـــد الرمســـي كقـــرض جتـــاري املـــؤرخ 
 (.3جلد  495كرقم )

ـــــــرهن املـــــــؤرخ   ـــــــد ال          15/3/2006املوضـــــــحة تفصـــــــياًل كقائمـــــــة قي
( لصاحل شركة/ متويل االسكان  تنفيذاً للحكم 2308واملسجلة رقم )

 د.ك.432000( وفاء ملبلغ 922/2012رقم )
 يكف هذا اليوم إلمتام البيع سيجرى امتامه يف األايم الثالثة التالية . وإذا مل

فعلى راغيب الشراء احلضور يف الزمان واملكان احملددين أعاله وللمزيـد 
 ميكن مراجعة قسم التنفيذ اجلربي أثناء الدوام الرمسي ، وللبيان نعلن. 

 رئيس إدارة تنفيذ العاصمة       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لعلينإعالن كيع سيارات ابملزاد ا
تعلـــن إدارة تنفيـــذ  حمافظـــة اجلهـــراء كـــوزارة العـــدل أنـــه يف يـــوم االثنـــني 

واألايم الثالثـــة التاليـــة اعتبـــاراً مـــن الســـاعة   18/04/2016املوافـــق 
الثالثة عصرًا سوف تباع ابملزاد العلين مبكتب البيوع احلكومي ابلرقعـي  

 السيارات التالية وذلك تنفيذاً لعدة أحكام .
 لوحة اللون النوع املدين الدائن رقم امللف م

شركة  081098490 1
 التسهيالت
 التجارية

مجيلة 
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نغيمش 
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شيفرولية 
كوكس 
سوكر 
1991 

 33789 ازرق
 الفروانية

رمي خالد  140759500 2
 ساهي

علي خليل 
 اجلدي

كاكرس 
2000 

/9119 اسود
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افراح  111192900 3
إكراهيم 
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إكراهيم 
حممد 

 زيالعن

شيفرولية 
وانيت 
2007 

/69042 كين
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 إعالن  عن كيع سيارات ابملزاد العلين 
م   17/4/2016تعلن إدارة تنفيذ الفروانية إنه يف يوم األحد  املوافق 

واألايم الثالثة التالية اكتداء من الساعة الثالثة والنصف عصرا سوف 
 تباع ابملزاد العلين وذلك تنفيذا لعدة أحكام.

ملف  م
 التنفيذ

رقم 
 السيارة

 املدعى عليه املدعي املوديل النوع

1 14031
8170 

8511/
20 

صالون 
 مرسيدس 

البنك  1983
 التجاري 

محزة صاحل 
 يوسف العطار

2 14289
885 

5089
8/12 

جيب 
مهر 
H3 

البنك  2006
 التجاري 

مها محيد حممد 
 انصر

3 09203
353 

2026
8/6 

صالون 
 مرسيدس 

فرجينيا   2002
كاريون 

 لعلي ا

غسان علي 
 حسني العلي 

4 07207
122 

4229
2/8 

صالون 
جراند 
 ماركيز

يوسف رجا  كنك اخلليج  1999
 اخلالدي 

5 13081
198 

2606
5/3 

صالون 
تويوات  
 كامري

الشركة  2006
الدولية 
 للتمويل 

سليمة حبيب 
 عباس مندين 

6 16074
4120 

9446
7/8 

جيب 
 شريوكي 

عمرو  1996
السيد 
السيد 

 مصطفى 

سيين حممد احل
 السعيد إكراهيم 

7 14186
9520 
14186
9770 

3878
1/91 

شاحنة 
 مرسيدس 

كنك  1999
الكويت 
 الدويل 

أمل عبد هللا 
 كراك الوطري

8 14186
977 

3426
8/91 

قاطرة 
 مرسيدس 

كنك  1983
الكويت 
 الدويل 

أمل عبد هللا 
 كراك الوطري

  حملددين.على الراغبني يف الشراء احلضور يف الزمان واملكان ا
 أعاله.

 مأمـور التنفيـذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2016/  137إعالن رقم ) 

 تقدم إلينا السيد/ حممد مرزوق مشران .
طالبـــــــــاً إصـــــــــدار )عـــــــــوض مفقـــــــــود( عـــــــــن  4/4/2016 ككتاكـــــــــه املـــــــــؤرخ يف
م الكائنـــــــــة يف : )الواحة(قســـــــــيمة  2006لســـــــــنة  10566الوثيقـــــــــــة رقـــــــــم: 

 36877: م/(خمطط رقـم2( قطعة رقم : )997) :رقم 
 : نواف ملعب مناور الظفريي . ة ابسمواملسجل

يرجــــــــــى ممــــــــــن تكــــــــــون حبوزتــــــــــه الوثيقــــــــــة املــــــــــذكورة أو لديــــــــــه أيــــــــــة 
معلومـــــــــــات كشـــــــــــأهنا أن يتقـــــــــــدم إىل إدارة التســـــــــــجيل العقـــــــــــاري / 
قســـــــــــم احملفوظـــــــــــات مبـــــــــــداي معلوماتـــــــــــه خـــــــــــالل أســـــــــــبوعني مـــــــــــن 
ــــــــــدة الرمسيــــــــــة وإال فــــــــــإن  ــــــــــخ نشــــــــــر هــــــــــذا اإلعــــــــــالن يف اجلري اتري

املهلــــــــــــــة إبصــــــــــــــدار )عــــــــــــــوض  اإلدارة ســــــــــــــتقوم كعــــــــــــــد انقضــــــــــــــاء
 املفقود( املطلوب وللبيان نعلن،،،

 مدير إدارة التسجيل العقاري 
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 ( 2016/  138إعالن رقم ) 
 تقدم إلينا السيد/ عبدالعزيز إكراهيم حممد .

طالبــــــاً إصــــــدار )عــــــوض مفقــــــود( عــــــن  4/4/2016 ككتاكــــــه املــــــؤرخ يف
 )القرين( م  الكائنة يف : 1995لسنة  20804الوثيقــة رقـــــم : 
 36950: م/(خمطط رقـم1(  قطعة رقم : )293) :قسيمة رقم 

 واملسجلة ابسم : عبدالعزيز إكراهيم حممد حممود وزوجته .
يرجى ممـن تكـون حبوزتـه الوثيقـة املـذكورة أو لديـه أيـة معلومـات كشـأهنا 
أن يتقــــــدم إىل إدارة التســــــجيل العقــــــاري / قســــــم احملفوظــــــات مبــــــداي 

عني مـــن اتريـــخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن يف اجلريـــدة معلوماتـــه خـــالل أســـبو 
الرمسيــة وإال فـــإن اإلدارة ســتقوم كعـــد انقضــاء املهلـــة إبصــدار )عـــوض 

 مفقود( املطلوب وللبيان نعلن،،،
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2016/  139إعالن رقم ) 

 تقدم إلينا السيدة/ جنوى عبدالرزاق اخلالد .
إصـــدار )عـــوض مفقـــود( عـــن طالبـــة  4/4/2016 ككتاهبـــا املـــؤرخ يف
 م  الكائنة يف : )السرة( 1995لسنة  25749الوثيقــة رقـــــم : 

 33093(خمطط رقـم: م/2(  قطعة رقم : )301) :قسيمة رقم 
 : عصام عبدهللا مضف املضف . واملسجلة ابسم

يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات كشأهنا 
رة التسجيل العقاري / قسم احملفوظات مبداي أن يتقدم إىل إدا

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 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2016/  140إعالن رقم ) 

 ة/ حنان أمحد مصطفى الرفاعي .تقدمت إلينا السيد
ــــــود(  4/4/2016 ككتاهبــــــا املــــــؤرخ يف ــــــة إصــــــدار )عــــــوض مفق طالب

ــــة  ـــ    4862رقــــــــ    عـــن الوثيقـ    الكائ ـــ   ـــ   1975لس

 ( 251) :  )ضاحي  عبدهللا السال ( قسيم  رق  

 25729   /مخطط رقـ (   2)قطع  رق     
 : حسني هاشم أمحد هببهاين . واملسجلة ابسم

رجى ممـن تكـون حبوزتـه الوثيقـة املـذكورة أو لديـه أيـة معلومـات كشـأهنا ي
أن يتقــــــدم إىل إدارة التســــــجيل العقــــــاري / قســــــم احملفوظــــــات مبــــــداي 
معلوماتـــه خـــالل أســـبوعني مـــن اتريـــخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن يف اجلريـــدة 
الرمسيــة وإال فـــإن اإلدارة ســتقوم كعـــد انقضــاء املهلـــة إبصــدار )عـــوض 

 وللبيان نعلن،،، املفقود( املطلوب
 مدير إدارة التسجيل العقاري 
 
 
 
 

 ( 2016/  141إعالن رقم ) 
 إلينا السيدة/ حنان أمحد مصطفى الرفاعي . تتقدم

ــــــود(  4/4/2016 ككتاهبــــــا املــــــؤرخ يف ــــــة إصــــــدار )عــــــوض مفق طالب
 م   1978لسنة  6091عن الوثيقــة رقـــــم : 

   (16) :قسيم  رق  الكائنة يف : )الدعية(      

 د1/2/7/   .تمخطط رقـ    (1)قطع  رق    
 : حسني هاشم أمحد هببهاين وشركائه . واملسجلة ابسم

يرجى ممـن تكـون حبوزتـه الوثيقـة املـذكورة أو لديـه أيـة معلومـات كشـأهنا 
أن يتقــــــدم إىل إدارة التســــــجيل العقــــــاري / قســــــم احملفوظــــــات مبــــــداي 

عـــالن يف اجلريـــدة معلوماتـــه خـــالل أســـبوعني مـــن اتريـــخ نشـــر هـــذا اإل
الرمسيــة وإال فـــإن اإلدارة ســتقوم كعـــد انقضــاء املهلـــة إبصــدار )عـــوض 

 املفقود( املطلوب وللبيان نعلن،،،
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2016/  141إعالن رقم ) 

 تقدم إلينا السيد/ علي سليم صاهود .
 طالبًا إصدار )عوض مفقود( عن الوثيقــة 5/4/2016 ككتاكه املؤرخ يف

 :م  الكائنة يف : )خيطان(قسيمة رقم  1995لسنة  12393رقـــــم : 
 30175م/: رقـم (خمطط2أ(  قطعة رقم : )83)

 : علي سليم صاهود املقيحط . واملسجلة ابسم
يرجى ممـن تكـون حبوزتـه الوثيقـة املـذكورة أو لديـه أيـة معلومـات كشـأهنا 

ظــــــات مبــــــدايً أن يتقــــــدم إىل إدارة التســــــجيل العقــــــاري / قســــــم احملفو 
معلوماتـــه خـــالل أســـبوعني مـــن اتريـــخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن يف اجلريـــدة 
الرمسيــة وإال فـــإن اإلدارة ســتقوم كعـــد انقضــاء املهلـــة إبصــدار )عـــوض 

 املفقود( املطلوب وللبيان نعلن،،،
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2016/  142إعالن رقم ) 

 تقدم إلينا السيد/ خالد عبدهللا الواوي .
طالبــــاً إصـــدار )عــــوض مفقــــود( عــــن  4/4/2016ه املــــؤرخ يف ككتاكـــ

 م  الكائنة يف : )الفحيحيل( 2008لسنة  5199الوثيقــة رقـــــم : 
 34516(خمطط رقـم: م/33(  قطعة رقم : )8) :قسيمة رقم 

 واملسجلة ابسم : محود فهد الدكوس وطالل فهد الدكوس .
ديـه أيـة معلومـات كشـأهنا يرجى ممـن تكـون حبوزتـه الوثيقـة املـذكورة أو ل

أن يتقــــــدم إىل إدارة التســــــجيل العقــــــاري / قســــــم احملفوظــــــات مبــــــداي 
معلوماتـــه خـــالل أســـبوعني مـــن اتريـــخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن يف اجلريـــدة 
الرمسيــة وإال فـــإن اإلدارة ســتقوم كعـــد انقضــاء املهلـــة إبصــدار )عـــوض 

 مفقود( املطلوب وللبيان نعلن،،،
 مدير إدارة التسجيل العقاري                                      
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 (2016/ 143إعالن رقم
 تقدم إلينا السيد/ يوسف سعد العدساين .

 طالب إصدار )عوض مفقود( عن 6/4/2016ككتاكه املؤرخ يف 
 الوثيقــة 
 م  الكائنة يف : )الوفره( 1996لسنة  13952رقـــــم : 

 32826: م/خمطط رقـم (2( قطعة رقم : )81) :قسيمة رقم 
 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 

ستقوم كعد انقضاء املهلة إبصدار )عوض  الرمسية وإال فإن اإلدارة
 مفقود( املطلوب وللبيان نعلن،،،

 مدير إدارة التسجيل العقاري  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (144/2016(إعالن رقم 

 تقدم إلينا السيد/ خالد عبدهللا الواوي .
طالبًا إصدار )عوض مفقود( عن  6/4/2016ككتاكه املؤرخ يف 

  : )الرقعي(م  الكائنة يف 2004لسنة  11854الوثيقــة رقـــــم : 
 29866(خمطط رقـم: م/1( قطعة رقم : )15) :قسيمة رقم 

 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 

اإلعالن يف اجلريدة  معلوماته خالل أسبوعني من اتريخ نشر هذا
الرمسية وإال فإن اإلدارة ستقوم كعد انقضاء املهلة إبصدار )عوض 

 مفقود( املطلوب وللبيان نعلن،،،
 مدير إدارة التسجيل العقاري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2016/ 145إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ خالد عبدهللا الواوي .
طالبًا إصدار )عوض مفقود( عن  6/4/2016ككتاكه املؤرخ يف 

 م  الكائنة يف : )الشرق( 2010لسنة  11579قــة رقـــــم : الوثي
 أ27310( خمطط رقـم: م/3(  قطعة رقم : )1) :قسيمة رقم 

 واملسجلة ابسم : كيت التمويل الكوييت .
يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات كشأهنا 

فوظات مبداي أن يتقدم إىل إدارة التسجيل العقاري / قسم احمل
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 

 

 
 

 (146/2016إعالن رقم )
 تقدم إلينا السيد/ محيد حممد عبد علي .

طالبًا إصدار )عوض مفقود( عن  7/4/2016كه املؤرخ يف ككتا
م الكائنة يف : )ضاحية مبارك  2002لسنة 11486الوثيقــة رقم: 

 34711(قطعة رقم: _(خمطط رقـم: م/513):العبدهللا(قسيمة رقم
 واملسجلة ابسم : محيد حممد عبد علي وخدجية إكراهيم كوشهري 

رة أو لديه أية معلومات كشأهنا يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكو 
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،،،
 ل العقاري مدير إدارة التسجي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (147/2016إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ كدر حممد فجري الغراييف .
طالبًا إصدار )عوض مفقود( عن  7/4/2016ككتاكه املؤرخ يف 

 م الكائنة يف : )القرين( 2008لسنة  9654الوثيقــة رقـــــم : 
 36912(خمطط رقـم: م/4( قطعة رقم : )329) :قسيمة رقم 

مد فجري الغراييف وسناء عبدالرمحن حسني واملسجلة ابسم : كدر حم
 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 

قوم كعد انقضاء املهلة إبصدار )عوض الرمسية وإال فإن اإلدارة ست
 مفقود( املطلوب وللبيان نعلن،،،

 مدير إدارة التسجيل العقاري 
 

 وزارة املالية
 2016/2017(1إعالن رقم )

تعلن إدارة إسكان موظفي الدولة عن حاجتها إىل استئجار مبىن 
 وذلك الستغالله كمكاتب إلحدى مرافق الدولة.

 ت التالية:وذلك وفقا للشروط واملواصفا
اجلهراء  –أن يقع املبىن يف إحدى احملافظات التالية: ) الفروانية  -1
 مبارك الكبري( . –
( غرفة 20أن حيتوي املبىن على عدد من الغرف حبدود ) -2

 ابإلضافة إىل اخلدمات .
 أن يقع املبىن على شارع  رئيسي عام يسهل االستدالل عليها . -3
 واقف للسيارات.أن يتوفر أمام املباين م -4
 يفضل أن تكون املباين حديثة البناء وصاحلا لالست دام فورا. -5
 أن تكون املباين مكيفة تكييفا مركزايً. -6

فعلى الراغبني يف  جري مبانيهم ممن تتوفر لديهم الشروط     
مبىن رقم  -واملواصفات املذكورة مراجعة الوزارة يف ) جممع الوزارات 
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وذلك لتعبئة مناذج عروض خاصة كذلك يف موعد  الدور الثاين( -11
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.
 وكيل وزارة املالية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016/2017( 2إعالن رقم)

إدارة إسكان موظفي الدولة عن حاجتها إىل استئجار كناية تعلن 
 سكنية الست دامها كسكن مجاعي .

 وذلك وفقا للشروط واملواصفات التالية:
 أن تقع البناية يف حمافظة )الفروانية( . -1
أن حتتوي الوحدة السكنية يف البناية على غرفيت نوم + محامني  -2

 مع اخلدمات.
 ية حديثة البناء.يفضل أن تكون البنا -3
 أن يتم  ثيث البناية من قبل املالك حسب متطلبات وزارة املالية.-4
 أن يتوافر مواقف للسيارات. -5
 أن تكون الوحدات السكنية مكيفة تكييفا مركزاي. -6

فعلى الراغبني يف التأجري ممن تتوفر لديهم الشروط واملواصفات 
الدور  -11مبىن رقم  -ارات املذكورة مراجعة الوزارة يف  ) جممع الوز 

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 .
 رة املاليةوكيل وزا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016/2017( 3إعالن رقم)

تعلن إدارة إسكان موظفي الدولة عن حاجتها إىل استئجار كناية 
 سكنية الست دامها كسكن مجاعي .

 وذلك وفقا للشروط واملواصفات التالية:
 أن تقع البناية يف حمافظة )حويل( . -1
أن حتتوي الوحدة السكنية يف البناية على غرفيت نوم + محامني  -2

 خلدمات.مع ا
 يفضل أن تكون البناية حديثة البناء. -3
 أن يتم  ثيث البناية من قبل املالك حسب متطلبات وزارة املالية.-4
 أن يتوافر مواقف للسيارات. -5
 أن تكون الوحدات السكنية مكيفة تكييفا مركزاي. -6

فعلى الراغبني يف التأجري ممن تتوفر لديهم الشروط واملواصفات 
الدور  -11مبىن رقم  -راجعة الوزارة يف  ) جممع الوزارات املذكورة م

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 

 ن والسالمة ابملبىن .العامة لإلطفاء لشروط األم
 وكيل وزارة املالية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 2016-1/2017مارسة رقم املعن 
 توفري مستشارين واختصاصيني يف جمال
 الت طيط االسرتاتيجي وإعداد املوازانت

تعلن وزارة املالية عن طرح ممارسة ابلظرف امل توم، لتوفري مستشارين 
زانت وميكن واختصاصيني يف جمال الت طيط االسرتاتيجي وإعداد املوا

احلصول عليها من مكتب قسم اإليرادات ابلوزارة الكائن مبجمع 
( يف مواعيد العمل الرمسية اعتبارا 11الوزارات الدور األرضي مبىن )

-وذلك مقاكل رسم وقدره ) 17/4/2016من يوم األحد املوافق 
 د.ك( ال يرد.  75/

وم األحد وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة من ظهر ي
وتسلم العطاءات إىل قسم املناقصات ابلوزارة  1/5/2016املوافق 

( وتسري العطاءات 11املذكورة مبجمع الوزارات الدور الثالث مبىن )
 ( يوما من اتريخ فض املظاريف. 60ملدة )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــالن

ــــدة رقــــم عــــن  الرتخــــيص ابالنتفــــاع إلدارة واســــتغالل   2016-1/2015املزاي
 ( مبجمع الوزارات 18شروابت اجلاهزة مبىن )كشك لبيع املأكوالت وامل

تعلــن وزارة املاليــة عــن طــرح املزايــدة ابلظــرف امل تــوم، وميكــن احلصــول عليهــا 
مــن مكتــب قســم اإليـــرادات ابلــوزارة الكــائن مبجمـــع الــوزارات الــدور األرضـــي 

ــــــىن ) ــــــق 11مب ــــــوم األحــــــد املواف ــــــاراً مــــــن ي ــــــة اعتب ــــــد العمــــــل الرمسي ( يف مواعي
 د.ك( ال يرد. 20/-قاكل رسم وقدره )وذلك م 3/4/2016

وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة من ظهر يوم االحد 
وتسلم العطاءات إىل قسم املناقصات ابلوزارة 24/4/2016املوافق 

( وتسري 11املذكورة مبجمع الوزارات الدور الثالث مبىن رقم )
 .( يوماً من اتريخ فض املظاريف60العطاءات ملدة )

 وكيل وزارة املالية
 
 

 جملس األمة
 إعـالن

عقدت جلنة العرائض والشكاوى اجتماعها الثامن يوم الثالاثء املوافق 
 م. 22/3/2016
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وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين 
 العضوين / د .أمحد مطيع العازمي ، د. عوده عوده الرويعي .

اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف 
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

عقدت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية  اجتماعها الثامن والعشرين 
 م. 27/3/2016يوم األحد  املوافق 

 االجتماع كعذر ساكق السادة األعضاء /وقـد تغيب عن حضور 
  الكندري. حممد انصر اجلربي ، خلف دميثري العنزي ، فيصل حممد 

وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون 
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 لس األمة .م يف شأن الالئحة الداخلية جمل1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

عقدت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية اجتماعها الساكع والعشرين 
 م. 24/3/2016يوم اخلميس  املوافق 

وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السادة األعضاء / حممد 
 .انصر اجلربي ،خلف دميثري العنزي ، محود حممد احلمدان

ريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجل  
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 .ن الالئحة الداخلية جمللس األمة م يف شأ1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

عقدت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية اجتماعها السادس والعشرين 
 م. 13/3/2016يوم األحد  املوافق 

تماع كعذر ساكق كل من السيدين وقـد تغيب عن حضور االج
 العضوين / فيصل حممد الكندري ، عسكر عويد العنزي .

وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون 
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

جلنة الشؤون املالية واالقتصادية اجتماعها اخلامس والعشرين  عقدت
 م. 9/3/2016يوم األركعاء املوافق 

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 ، عمـاًل ابلقانون 
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن
عقدت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية اجتماعها الراكع والعشرين 

 م. 6/3/2016يوم األحد املوافق 
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السادة األعضاء / 

 يصل حممد الكندري ، خلف دميثري العنزي ، عسكر عويد العنزي .ف
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون 

( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

واالقتصادية اجتماعها الثالث والعشرين  عقدت جلنة الشؤون املالية
 م. 5/3/2016يوم السبت املوافق 

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 ، عمـاًل ابلقانون 
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998لسنة  (19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

عقدت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية  اجتماعها الثاين والعشرين 
 م.3/3/2016يوم اخلميس املوافق 

وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين 
 مد انصر اجلربي، خلف دميثري العنزيالعضوين / حم

وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون   
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 .م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

والعشرين  الثالث عقدت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها
 م.27/3/2016يوم األحد املوافق 

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 ، عمـاًل ابلقانون 
( 12( من القانون رقم )25املادة ) كتعديل 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــالن

 كان من املقرر أن تعقد جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
 م20/3/2016اجتماعها الثاين والعشرين يوم األحد املوافق 

 إال أهنا مل تنعقد لعدم اكتمال النصاب.
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ماع كعذر ساكق السادة األعضاء / وقـد تغيب عن حضور االجت
فيصل سعود الدويسان ، حممد انصر الرباك  ، د. يوسف سيد حسن 

 الزلزلة ، علي عبدهللا اخلميس .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون 

( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .م يف 1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

احلادي والعشرين  عقدت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها
 م.14/3/2016يوم االثنني املوافق 

وقـد تغيب عـن حضـور االجتمـاع كعـذر سـاكق السـادة األعضـاء / فيصـل سـعود 
 الدويسان ، حممد انصر الرباك ، د. يوسف سيد حسن الزلزلة  

تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون وقد 
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

عقدت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها العشرين يوم 
 م.13/3/2016األحد املوافق 

د تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل مـن السـادة االعضـاء / فيصـل وقـ
 سعود الدويسان ، حممد انصر الرباك , د .يوسف سيد حسن الزلزلة.

وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون 
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .م 1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

عقدت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها التاسع عشر يوم 
 م.7/3/2016االثنني املوافق 

وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين 
 العضوين / فيصل سعود الدويسان ، حممد انصر الرباك  .

اب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون وقد تقرر نشر أمر هذا الغي
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

عقدت جلنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد  اجتماعها الراكع عشر 
 م. 31/3/2016يوم اخلميس املوافق 
حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين وقـد تغيب عن 

 العضوين / فيصل سعود الدويسان ، محود حممد احلمدان .
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون 

( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 مة .م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األ1963لسنة 

 إعـالن
عقدت جلنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد اجتماعها الثالث عشر 

 م. 28/3/2016يوم االثنني املوافق 
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين 

 العضوين / فيصل سعود الدويسان ، د. حممد هادي احلويلة.
، عمـاًل ابلقانون  وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية

( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

عقدت جلنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد اجتماعها الثاين عشر 
 م. 7/3/2016يوم االثنني املوافق 

ق السيد العضو / فيصل وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساك
 سعود الدويسان .

وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون 
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

جتماعها التاسع عقدت جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل  ا
 م. 10/3/2016يوم اخلميس املوافق 

وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السيد العضو / د. 
 منصور فاحل الظفريي .

وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون 
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .م 1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

عقدت جلنة الشؤون اخلارجية اجتماعها التاسع يوم االثنني املوافق 
 م.7/3/2016

وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين 
 العضوين  / محد سيف اهلرشاين ، فيصل حممد الكندري.

ية ، عمـاًل ابلقانون وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمس
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

عقدت جلنـة املرافق العامة اجتماعهـا الراكع عشر يوم األحد املوافق 
 م. 27/3/2016

عضاء /  وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السادة األ
 .ميثري العنزي ، راكان يوسف النصفعادل مساعد اخلرايف ، خلف د
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وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون 
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن
افق العامة اجتماعهـا الثالث عشر يوم االثنني املوافق عقدت جلنـة املر 

 م. 14/3/2016
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السيد العضو /  خلف 

 دميثري العنزي.
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون 

( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

عقدت جلنـة املرافق العامة اجتماعهـا الثاين عشر يوم االثنني املوافق 
 م. 7/3/2016

وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السيد العضو /  خلف 
 دميثري العنزي.

اًل ابلقانون وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـ
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 عقدت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي اجتماعها
 م.28/3/2016احلادي واألركـعني يوم االثنني املوافق 

ل من السادة االعضاء  / وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق ك
  العتييب. د .حممد هادي احلويلة ، سعود نشمي احلرجيي ، فارس سعد

وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون 
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نإعـال

عقدت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي اجتماعها األركـعني يوم 
 م.27/3/2016األحد املوافق 

وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السيد العضو  / عادل 
 مساعد اخلرايف .

وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون 
( 12( من القانون رقم )25ادة )كتعديل امل 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 إعـالن
عقدت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي اجتماعها التاسع والثالثني 

 م.23/3/2016يوم األركعاء املوافق 
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السادة االعضاء  / 

  ،سعود نشمي احلرجيي، د. حممد هادي احلويلة.عادل مساعد اخلرايف
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون 

( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 جتماعهاعقدت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي ا
 م.22/3/2016الثامن والثالثني يوم الثالاثء املوافق 

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 ، عمـاًل ابلقانون 
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998 ( لسنة19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 عقدت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي اجتماعها
 م.21/3/2016الساكع والثالثني يوم االثنني املوافق 

وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين 
 ل مساعد اخلرايف ، سعود نشمي احلرجيي .العضوين  / عاد

وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون 
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 اعقدت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي اجتماعه
 م.20/3/2016السادس والثالثني يوم األحد املوافق 

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 ، عمـاًل ابلقانون 
( 12ن القانون رقم )( م25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 عقدت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي اجتماعها
 م.13/3/2016اخلامس والثالثني يوم األحد املوافق 

وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السيد العضو / د. 
 عبدهللا حممد الطرجيي .
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هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون  وقد تقرر نشر أمر
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 عقدت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي اجتماعها
 م. 9/3/2016الراكع والثالثني يوم االركعاء املوافق 

ـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السيد العضو / سعود وق
 نشمي احلرجيي. 

وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون 
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن
 يزانيات واحلساب اخلتامي اجتماعهاعقدت جلنة امل

 م.8/3/2016الثالث والثالثني يوم الثالاثء املوافق 
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السادة االعضاء  / سعود 

 نشمي احلرجيي، د. حممد هادي احلويلة، فارس سعد العتييب . 
لقانون وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل اب

( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

عقدت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي اجتماعها الثاين والثالثني يوم 
 م. 7/3/2016االثنني املوافق 

سيدين وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من ال
 العضوين/ سعود نشمي احلرجيي ، د. حممد هادي احلويلة . 

وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون 
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

العامة اجتماعها السادس عشر يوم االثنني  عقدت جلنة محاية األموال
 م 28/3/2016املوافق 

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 ، عمـاًل ابلقانون 
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 إعــالن
عقدت جلنة محاية األموال العامة اجتماعها اخلامس عشر يوم األركعاء 

 م. 23/3/2016املوافق 
وقـد تغيـب عن حضــور االجتماع كعــذر ساكــق السيد العضو  / سيف 

 ي . مطلق العازم
وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون 

( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

عقدت جلنة محاية األموال العامة اجتماعها الراكع عشر يوم االثنني 
 م. 21/3/2016املوافق 

وقـد تغيـب عن حضــور االجتماع كعــذر ساكــق السيد العضو  / سيف 
 مطلق العازمي . 

وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون 
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 .م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة 1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 النإعـ

عقدت جلنة محاية األموال العامة اجتماعها الثالث عشر يوم االثنني 
 م .14/3/2016املوافق 

وقـد تغيـب عن حضــور االجتماع كعــذر ساكــق كل من السيدين 
 العضوين  / سيف مطلق العازمي , عبدهللا إكراهيم التميمي . 
 ابلقانون وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـالً 

( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

عقدت جلنة محاية األموال العامة اجتماعها الثاين عشر يوم االثنني 
 م.7/3/2016املوافق 

ضو / طــالل وقـد تغيـب عن حضــور االجتماع كعــذر ساكــق السيد الع
 سعـد السهلي  . 

وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون 
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

ء املوافق عقدت جلنة األولــويــات اجتماعها التاسع عشر يوم الثالاث
 م. 2016/ 22/3

وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السيد العضو / فيصل 
 فهد الشايع .
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وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون 
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 س األمة م يف شأن الالئحة الداخلية جملل1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

عقدت جلنة األولــويــات اجتماعها الثامن عشر يوم األحد املوافق 
 م 2016/ 13/3

وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السيد العضو / أمحد 
 حاجي الري .

وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون 
( 12من القانون رقم ) (25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

عقدت جلنة األولــويــات اجتماعها الساكع عشر  يوم الثالاثء املوافق 
 م. 2016/ 8/3

وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين 
 العضوين / أمحد حاجي الري ، مبارك سامل احلريص .

ر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون وقد تقر 
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

عقدت جلنة الشباب والرايضة اجتماعها التاسع يوم اخلميس املوافق 
 م. 31/3/2016

ور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين وقـد تغيب عن حض
 العضوين / عسكر عويد العنزي ، فارس سعد العتييب .

وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون 
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نإعـال

عقدت جلنة الشباب والرايضة اجتماعها  الثامن يوم اخلميس املوافق 
 م 10/3/2016

وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق السيد العضو / عسكر 
 عويد العنزي.

وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون 
( 12ون رقم )( من القان25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 إعـالن
عقدت جلنة الشباب والرايضة اجتماعها الساكع يوم اخلميس املوافق 

 م 3/3/2016
وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين 

 فارس سعد العتييب.‘ العضوين / عسكر عويد العنزي 
الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون وقد تقرر نشر أمر هذا 

( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

عقدت جلنة حقوق االنسان اجتماعها اخلامس يوم اخلميس املوافق 
 م. 17/3/2016

ساكق كل من السيدين وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر 
 العضوين / فيصل فهد الشايع ، عسكر عويد العنزي.

وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون 
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن
نسان اجتماعها الراكع يوم اخلميس املوافق عقدت جلنة حقوق اإل

 م. 10/3/2016
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 ، عمـاًل ابلقانون 

( 12القانون رقم ) ( من25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

عقدت جلنة شؤون املرأة واألسرة اجتماعها التاسع يوم األحد املوافق 
 م27/3/2016

وقـد تغيب عن حضور االجتماع كعذر ساكق كل من السيدين 
 العضوين / حممد طنا العنزي ، عبدهللا يوسف املعيوف .

شر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون وقد تقرر ن
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

عقدت جلنة شؤون املرأة واألسرة اجتماعها  الثامن يوم االثنني املوافق 
 م7/3/2016

ور االجتماع كعذر ساكق السيد العضو / محود وقـد تغيب عن حض
 حممد احلمدان.
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وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب يف اجلريدة الرمسية ، عمـاًل ابلقانون 
( 12( من القانون رقم )25كتعديل املادة ) 1998( لسنة 19رقم )
 م يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة .1963لسنة 

 

 ن واآلداباجمللس الوطين للثقافة والفنو 
-34إعالن عن املمارسة رقم: م و ث ف أ  

2015/2016 
يعلن اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب عن طرح ممارسة لصيانة   

 وترميم  املرسم احلر.
فعلى من يرغب ابالشرتاك يف هذه املمارسة مـن الشـركات املت صصـة 

ـة مقاكــل لــدى جلنــة املناقصــات املركزيــة  احلصــول علــى واثئـــق املمارســ
د.ك( فقـــط مخســة وسـبعون دينـــارا كويتيــا غــري قاكــل  75رســم وقــدره )

مبــىن  -الــدور الثـاين  –قسـم العقـود  –للرد من إدارة الشـئون املاليـة 
 الشرق. –اجمللس الوطين شارع الشهداء 

( يومـــا مـــن  20علمــــــا أبن آخـــــر موعـــــد لتقـــــدمي العــــطاءات خـــالل ) 
 ن.اتريخ صدور اإلعال

 

 اهليئة العامة للبيئة
 إعالن

 ( 2017-1/2016ه ع ب/م/زايدة رقم ) املعن 
إدارة واستغالل كويف شوب ذي مواصفات عاملية ابملقر الرئيسي 

 للهيئة العامة للبيئة
)ه ع  تعلن اهليئة العامة للبيئة عن طرح مزايدة رقم

إدارة واستغالل كويف شوب ذي  2017-1/2016ب/م/
وذلك طبقاً (، ابملقر الرئيسي للهيئة العامة للبيئةمواصفات عاملية 

للمواصفات والشروط العامة الواردة يف واثئق املزايدة، واليت ميكن 
 –الدائري الراكع  -احلصول عليها مبقر اهليئة العامة للبيئة ابلشويخ 

داخلي جبانب وزارة  19/29شارع رقم  –مدخل كنك اخلليج 
أوقات الدوام الرمسي اعتبارًا من يوم اإلعالم وكلدية الكويت خالل 

د.ك(  10,-مقاكل رسوم قدرها ) 20/03/2015األحد املوافق 
غري مسرتجعة. وتسري العطاءات ملدة عشرة داننري للكراسة  فقط

( تسعني يومًا اعتبارًا من اتريخ فض العطاءات، علمًا أبن آخر 90)
املوافق يس اخلمموعد لتقدمي العطاءات الساعة الواحدة ظهر يوم 

28/04/2016 . 
سوف يعقد اجتماع متهيدي ملعاينة املوقع يوم األحد املوافق و 

يف الساعة العاشرة صباحًا مبقر اهليئة العامة للبيئة  24/04/2016
الدور الراكع قاعة االجتماعات، وعلى من يرغب يف احلضور إرسال  

ضورهم مع  كتاب إىل اهليئة العامة للبيئة يبني فيه أمساء من يرغب حب
 كتاكة اسم الشركة ورقم اهلاتف.

على أن يقتصر حضور االجتماع على الشركات اليت تقدمت كشراء 
هذا وتبلغ الكفالة األولية هلذه الكراسة مع إحضار ما يثبت ذلك، 

لعطاء، وينبغي أن تكون % )اثنان يف املئة( من قيمة ا2املزايدة 
 صاحلة طوال مدة سراين العطاء.

 املستندات التالية للحصول على كراسة الشروط:مع اصطحاب 
 الرقم املدين للشركة.

 شهادة نسبة العمالة الوطنية.
 الدور الراكع( -)لالستفسار: مراجعة قسم املشرتايت ابهليئة 

 

 اهليئـة العامـــــة للتعليم التطبيقي والتدريب
 (إعــالن)

عن نشر اإلعالن  ة للتعليم التطبيقي والتدريبـــــة العامـتعلن اهليئ
اخلــاصــة  2015/2016 - 123م ــــة رقــارســــــاخلاص كطرح املم

( لقسم تكنولوجيا امل تربات الطبية Q-PCR كرانمج  ) كتــوفــري 
ككلية العلوم الصحية حســب الشــروط واملواصفات الواردة كواثئق  -

 املمارسة. 
يف هذه املمارسة الراغبة يف االشرتاك على الشركات واملؤسسات 

( الدور  4مراجعة مقر اهليئة الكائن يف منطقة العديلية مبىن رقم ) 
إدارة التوريدات وذلك الستالم وتسليم عطاءات املمارسـة  -األرضي 
 75/-)  هـا( من اتريخ اإلعـــالن مقاكل رســـوم قـدر أسبوعنيخــالل )

 د.ك ( ال ترد.
 املدير العام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

ـــة للتعليم التطبيقي والتدريب عن نشر اإلعالن تعلن اهليئـة العامــ
اخلاصة كتوفري  2015/2016 - 94اخلاص كطرح املمارســـــة رقــــم 

( LED( شاشات )6( وعدد )Data Showأجهـــزة عــــرض )
لقسم علوم املكتبات ككلية الرتكية األساسية حســب الشــروط 

 واملواصفات الواردة كواثئق املمارسة. 
 لى الشركات واملؤسسات الراغبة يف االشرتاك يف هذه ع   
( 4مارسة مراجعة مقر اهليئة الكائن يف منطقة العديلية مبىن رقم )امل

إدارة التوريدات وذلك الستالم وتسلم عطاءات  -الدور األرضي 
 املمارسـة خــالل )أسبوعني( من اتريخ اإلعـــالن مقاكل رســـوم قـدرهـا 

 ترد. د.ك ( ال 75/-) 
 املدير العام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــــالن

تعلن اهليئـة العامـــــة للتعليم التطبيقي والتدريب عن نشر اإلعالن 
 2016/2017 -1اخلاص كطــرح املزايدة رقــم هـ ع / ش أ م /

اخلاصة ابستثمار مواقع اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
شروط لثالث مناطق حسب ال -للعصائر الطازجة واآليس كرمي 
 .واملواصفات الواردة كواثئق املزايدة

على الشركات واملؤسسات الراغبة يف االشرتاك يف هذه املزايدة 
( الدور  4مراجعة مقر اهليئة الكائن يف منطقة العديلية مبىن رقم ) 
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إدارة التوريدات  وذلك الستالم وتسليم عطاءات املزايدة  -األرضي 
التمهيدي قبل موعد اإلغالق  خالل )شهر( على أن يعقد االجتماع

األرضي يف متام ( الدور  4أبسبوعني يف إدارة التوريدات مبىن رقم ) 
 ال ترد. د.ك( 75/-العاشرة صباحًا مقاكل رســـوم قـدرهـا ) 

 

 اهليئة العامة للصناعة
 إعـــــالن

تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم إليها السادة / شركة مصنع مكة 
 م م. الرخام /اندية عبدهللا العتييب وشريكتها ذ.للبالط و 

( قطعة T 113عن عقد القسيمة رقم : ) طالبني إصدار كدل فاقد  
 ( مبنطقة )أمغره الصناعية( .4)
يرجى ممن يكون حبوزته عقد القسيمة املذكورة أعاله أو أي معلومات  

ــ قسم  كشأنه أن يتقدم إىل مقر اهليئة العامة للصناعة )الدور األرضي
الرتاخيص والسجل الصناعي( خالل أسبوعني من اتريخ نشر اإلعالن 
وإال فإن اهليئة ستقوم كعد انقضاء املهلة إبصدار كدل فاقد عن العقد 

 املطلوب .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــالن
 تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم إليها

 كتها السادة/ شركة مصنع مكة للبالط والرخام / اندية عبدهللا العتييب وشري
 طالبني إصدار كدل فاقد صناعة صغرية 

  2004-3-1( الصادر كتاريخ 30919رقم الرتخيص )
 حتت االسم التجاري : شركة مصنع مكة للبالط والرخام 

املعد: ألعمال صقل وتقطيع ألواح الرخام نصف املصنعة والسرياميك 
 وإنتاج الكركستون والبالط املتداخل 

 سعة الشرقية شارع : اسم املالك : اهليئة العامة للصناعة املوقع منطقة : أمغره التو 
 :حمل : دور : كناية 113-111قسيمة : 4قطعة : 

يرجى ممن يكون يكون حبوزته الرتخيص املذكور أعاله او لديه أي 
معلومات كشأنه أن يتقدم اىل مقر اهليئة العامة للصناعة الدور األرضي 

وإال فإن اهليئة ستقوم كعد  خالل أسبوعني من اتريخ نشر اإلعالن
 انقضاء املهلة إبصدار كدل فاقد عن الرتخيص املطلوب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم اليها السادة / شركة مصنع مكة 
 للبالط والرخام اندية عبدهللا العتييب وشريكتها 

  4( قطعة   111_  113طالبني إصدار كدل فاقد عقد القسيمة ) 
 غره الصناعية مبنطقة أم

يرجى ممن يكون حبوزته عقد القسيمة املذكورة أعاله او لدية أي  
معلومات كشأنه أن يتقدم اىل مقر اهليئة العامة للصناعة ) الدور 

قسم الرتاخيص والسجل الصناعي ( خالل أسبوعني من  –األرضي 
اتريخ نشر اإلعالن واال فإن اهليئة ستقوم كعد انقضاء املهلة إبصدار 

 دل فاقد عن العقد املطلوب . ك

 إعـالن
تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم إليها السيد / حممد عبد هللا 

 حممد اهلاجري .  
( قطعة T 103طالبًا إصدار كدل فاقد  عن عقد : القسيمة رقم )

 ( مبنطقة )أمغره الصناعية(.4)
ديه أي يرجى ممن يكون حبوزته عقد القسيمة املذكورة أعاله أو ل 

معلومات كشأنه أن يتقدم إىل مقر اهليئة العامة للصناعة )الدور 
األرضي ــــ قسم الرتاخيص والسجل الصناعي( خالل أسبوعني من 
اتريخ نشر اإلعالن وإال فإن اهليئة ستقوم كعد انقضاء املهلة إبصدار 

 كدل فاقد عن العقد املطلوب .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــالن
قدم إليها السيد / حممد عبدهللا حممد تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه ت

 اهلاجري طالباً اصدار كدل فاقد ملنشأة صناعية 
 1999 -7-27( الصادر كتاريخ  10891رقم الرتخيص ) 

 حتت االسم التجاري : مصنع الديرة إلنتاج الكاشي والرخام 
 املعد : الكاشي والرخام و البالط واالمسنيت والبالط املتداخل 

-103قسيمة :  4: أمغره التوسعة الشرقية قطعة : املوقع منطقة 
 العامة للصناعة  اسم املالك : اهليئة  109 -105-107

يرجى ممن يكون حبوزته الرتخيص املذكور أعاله أو لديه أي معلومات 
كشأنه أن يتقدم إىل مقر اهليئة العامة للصناعة الدور األرضي خالل 

ن اهليئة ستقوم كعد انقضاء أسبوعني من اتريخ نشر اإلعالن وإال فإ
 املهلة إبصدار كدل فاقد عن الرتخيص املطلوب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم اليها السيد/ حممد عبدهللا حممد 
 اهلاجري 

-107-105-103طالبا إصدار كدل فاقد عقد القسيمة رقم ) 
 مبنطقة أمغره الصناعية  4( قطعة 109

القسيمة املذكورة أعاله او لديه أي  يرجى ممن يكون حبوزته عقد
معلومات كشأنه أن يتقدم اىل مقر اهليئة العامة للصناعة  ) الدور 

قسم الرتاخيص والسجل الصناعي ( خالل أسبوعني من  –األرضي 
اتريخ نشر اإلعالن وإال فإن اهليئة ستقوم كعد انقضاء املهلة إبصدار 

 كدل فاقد عن العقد املطلوب. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
ة العامـــــــة للصـــــــناعة أبنـــــــه قـــــــد مت قيـــــــد املـــــــذكورين أدانه تعلــــــن اهليئـــــــ

 ابلسجل الصناعي . 
اسم صاحب احلرفة الصناعية : شركة املضيان واخلالدي للتجارة 

 أمحد عبد هللا أمحد املضيان وشريكه . –العامة 
 .200403رقم ترخيص احلرفة الصناعية : 
 نوع النشاط : أعمال الطباعة .
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 ستيديو ألعمال الطباعة.االسم التجاري : كرييتف 
 .2016-3-5684/29 -رقم واتريخ القيد يف السجل : 

موقع النشاط : منطقة : غرب أكو فطرية احلرفية اخلدمية قطعة :           
 اسم املالك : شركة القرين الدولية العقارية.     333قسيمة : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تعلــــــن اهليئـــــــة العامـــــــة للصـــــــناعة أبنـــــــه قـــــــد مت قيـــــــد املـــــــذكورين أدانه 
 ابلسجل الصناعي .

ــــة للتجــــارة  اســــم صــــاحب احلرفــــة الصــــناعية : شــــركة الفضــــلي الدولي
 العامة واملقاوالت.

 .200258رقم ترخيص احلرفة الصناعية : 
 نوع النشاط : أعمال االملنيوم .

 االسم التجاري : الفضلي الدولية ألعمال االملنيوم . 
 29-03-5649/2016رقم واتريخ القيد يف السجل : 

 1529قسيمة : 1ع النشاط : منطقة : الري  قطعة : موق
 اسم املالك : اهليئة العامة للصناعة .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلــــــن اهليئـــــــة العامـــــــة للصـــــــناعة أبنـــــــه قـــــــد مت قيـــــــد املـــــــذكورين أدانه 

 ابلسجل الصناعي.
اســــم صــــاحب املنشــــأة الصــــناعية : شــــركة الجبيــــت للتجــــارة العامــــة  

 واملقاوالت .
 .12641رقم ترخيص املنشأة الصناعية : 

نوع النشاط : إلنتاج املعجنات ) الكرواسان واحللوايت واخلبز 
 االفرجني والكعك احمللي وغري احمللي واملقلي ابلزيت ( .

 االسم التجاري : مصنع ال جبيت إلنتاج احللوايت واملعجنات 
 2005-10-30/ 3789 -رقم واتريخ القيد يف السجل :

        68قسيمة :  7 موقع النشاط : منطقة : صبحان  قطعة :
 اسم املالك : اهليئة العامة للصناعة .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــــــالن
ــارك عبــد العزيــز  ــه تقــدم إليهــا الســيد / فــواز مب ــة العامــة للصــناعة أبن تعلــن اهليئ

( قطعـــة 56طالبـــا إصـــدار كـــدل فاقـــد  عـــن عقـــد : القســـيمة رقـــم )-احلســـاوي 
وزتــه عقــد القســيمة ( مبنطقــة )املرقــاب الصــناعية الثانيــة( يرجــى ممــن تكــون حب3)

املـــذكورة أعـــاله أو لديـــه أي معلومـــات كشـــأهنا أن يتقـــدم إىل مقـــر اهليئـــة العامـــة 
للصــــناعة )الـــــدور األرضــــي ـــــــــ قســــم الرتاخـــــيص والســــجل الصـــــناعي( خـــــالل 
أســبوعني مـــن اتريـــخ نشـــر اإلعـــالن وإال فــإن اهليئـــة ســـتقوم كعـــد انقضـــاء املهلـــة 

 .صدار كدل فاقد عن العقد املطلوبإب
 
 
 

 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
 29615رقم ترخيص احلرفة الصناعية : 
 نوع النشاط : أعمال النجارة

 ب ألعمال النجارة االسم التجاري : مركز خدمات األكوا
 2016-1-5580/24رقم واتريخ القيد يف السجل : 

 217قسيمة :    1موقع النشاط : منطقة الري           قطعة : 
 اسم املالك اهليئة العامة للصناعة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تعلــــــن اهليئـــــــة العامـــــــة للصـــــــناعة أبنـــــــه قـــــــد مت قيـــــــد املـــــــذكورين أدانه 
 . ابلسجل الصناعي

سعود سلطان حمسن العتييب  اسم صاحب احلرفة الصناعية :  
29710رقم الرتخيص للحرفة الصناعية : قيد   

 نوع النشاط : أعمال جنارة 
 االسم التجاري : منجرة املناهري
2016-3-4646/28 -رقم واتريخ القيد يف السجل :  

الصناعية الثانية          قطعة : أ  –موقع النشاط : منطقة : الشويخ 
35دكاكني    قسيمة :   

م املالك : اهليئة العامة للصناعة اس  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
 تعلن اهليئة العامة أبنه تقدم اليها 

خالد علي  -السادة/ شركة احلر الوطنية للتجارة العامة واملقاوالت
 تضامنية  –اخلتالن وشريكته 

 طالبني اصدار كدل فاقد حرفة صناعية 
 (  24707رقم الرتخيص : ) 
 2005-1-4الصادر كتاريخ : 

 ري : احلر الوطنية للحدادةاالسم التجا
 املعد : اعمال حدادة 

 املوقع
الصناعية الثالثة   اسم املالك : اهليئة العامة  -منطقة : الشويخ
 دور : ارضي             9حمل :    115قسيمة :    1للصناعة   قطعة : 

يرجى ممن يكون حبوزته الرتخيص املذكور أعاله او لديه أي معلومات 
دم اىل مقر اهليئة العامة للصناعة الدور األرضي خالل كشأنه ان يتق

أسبوعني من اتريخ نشر اإلعالن إال فإن اهليئة ستقوم كعد انقضاء 
 املهلة إبصدار كدل فاقد عن الرتخيص املطلوب.
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 عالنإ
تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه قد مت إجـراء التعـديالت املـذكورة ادانه 

 يف السجل الصناعي .
صــــاحب املنشــــأة الصــــناعية : شــــركة اخللــــيج األوىل للمقــــاوالت اســــم 

 العامة للمباين .
 11354رقم الرتخيص للمنشأة الصناعية : 

 نوع النشاط : النتاج اخللط اخلرساين اجلاهز
 االسم التجاري : مصنع اخلليج لل لط اجلاهز 

 2007-10-21(  3239)  -رقم  واتريخ القيد يف السجل : 
  8منطقة : صليبية كبد    قطعة : ب     قسيمة : موقع النشاط : 

 اسم املالك : اهليئة العامة للصناعة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقد اليها السادة / شركة املباركية 

 لل لط اجلاهز ) ش.م.ك مقفلة (.
-98-38-100طالبني إصدار كدل فاقد عقد : القسيمة رقم )  

 ) صليبية كبد  (.  (  مبنطقة  1( قطعة )  99
يرجى ممن يكون حبوزته عقد القسيمة املذكورة أعاله أو لديه أي 
معلومات كشأنه أن يتقدم اىل مقر اهليئة العامة للصناعة  ) الدور 

قسم الرتاخيص والسجل الصناعي ( خالل أسبوعني من  –األرضي 
دار اتريخ نشر اإلعالن وإال فإن اهليئة ستقوم كعد انقضاء املهلة إبص

 كدل فاقد عن العقد املطلوب .     وهذا للعلم . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 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 
200189رقم الرتخيص للحرفة الصناعية :   

شاط : اعمال االملنيومنوع الن  
 االسم التجاري : مصنع جوهرة الوفاء العمال االملنيوم 

2016-1-5569/10رقم واتريخ القيد يف السجل :   
1490قسيمة :    1موقع النشاط : منطقة : الري   قطعة :   

 اسم املالك : اهليئة العامة للصناعة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
يالت املذكورة أدانه تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه قد مت إجراء التعد

 يف السجل الصناعي . 
 الدوسري  اسم صاحب احلرفة الصناعية : حممد سامل سليمان

 27410رقم الرتخيص للحرفة الصناعية : 
 نوع النشاط : أعمال جنارة 

 االسم التجاري : منجرة كيور وود 

 2012-5-21/ 4075 -رقم واتريخ القيد يف السجل : 
الصناعية الثانية  قطعة : ج  –لشويخ موقع النشاط : منطقة : ا

 9حمل 24قسيمة : 
 اسم املالك : اهليئة العامة للصناعة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه قد مت قيد املذكورين أدانه ابلسجل 

 الصناعي .
 اسم صاحب احلرفة الصناعية : حممد عبدالعزيز جاسم كو رمحة. 

200384رقم ترخيص احلرفة الصناعية :   
 نوع النشاط: كبس الورق جبميع أنواعه وكبس الكرتون. 

االسم التجاري : مصنع كوكسس لكبس الورق جبميع أنواعه وكبس 
 الكرتون

2016 -3-5638/15 -رقم واتريخ القيد يف السجل :  
1512قسيمة :    1موقع النشاط : منطقة : الري    قطعة :   

 اسم املالك : اهليئة العامة للصناعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
يئة العامة للصناعة أبنه قد مت إجراء التعديالت املذكورة أدانه تعلن اهل

 يف السجل الصناعي .
 اسم صاحب احلرفة الصناعية : مراحب عبدهللا علي الطويرش 

25821رقم ترخيص احلرفة الصناعية :   
 نوع النشاط : ورش تصنيع لوحات إعالانت النيون والبالستيك 

لتصنيع لوحات اعالانت النيون  االسم التجاري: مركز الوان الطيف
 والبالستيك. 

2007-3- 24( 3109) -رقم واتريخ القيد يف السجل :  
الصناعية الثانية   قطعة : ج     –موقع النشاط : منطقة : الشويخ   

  7حمل: 114إىل  111قسيمة : 
اسم املالك : اهليئة العامة للصناعة   
 

 اهليئة العامة للقوى العاملة
 )تنويه(

يل موعد االجتماع التمهيدي ومتديد موعد اإلغالق للممارسة كتأج
أعمال ترميم وصيانة مبىن احتاد  2016-1/2015رقم ق ع 

 نقاابت العاملني ابلقطاع احلكومي
يرجى العلم أبنه مت  جيل موعد االجتماع التمهيدي يف املمارسة 

يس كداًل من يوم اخلم 1/5/2016املذكورة أعاله إىل األحد املوافق 
 104شارع  2قطعة  –وذلك يف اجلاكرية  – 7/4/2016املوافق 

مبىن  –الدور األرضي  –كقسم اخلدمات  –خلف كنك اخلليج 
 امليكنة ساكقاً.     

كما يرجى العلم أبنه مت متديد موعد اإلغالق )تسليم العطاءات( 
 31/5/2016كشأن املمارسة املذكورة أعاله إىل يوم الثالاثء املوافق 
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وذلك مبقر اهليئة  – 17/5/2016 من يوم الثالاثء املوافق كدالً 
خلف كنك اخلليج  104شارع  2قطعة  –الرئيسي يف منطقة اجلاكرية 

وخلف مجعية اجلاكرية التعاونية مبكتب السيد مدير عام اهليئة العامة 
 للقوى العاملة.

 مدير عام اهليئة العامة للقوى العاملة
 

 هيئة أسواق املال
 كشأن صدور قرار جملس التأديبإعالن 

تعلــن هيئــة أســواق املــال عــن صــدور قــرار جملــس التأديــب يف جلســته 
يف امل الفـة املقيـدة كـرقم  7/4/2016يـوم اخلمـيس املوافـق  املنعقـدة

هيئــة( ضــد: حممــد غلــوم  11/2016جملــس  ديــب( ) 9/2016)
 حاجي أمحد.

مباشـر أو غـري وذلك" كوقف امل الف عن التداول كيعـاً وشـراًء كطريـق 
 مباشر حلساكه اخلاص أو حلساب غريه ملدة ستة أشهر".

ب( مـن القـانون -122/2و يت هذه العقوكـة كسـبب خمالفتهـا املـادة )
كشأن إنشاء هيئة أسواق املال إلجرائه تـداوالت  2010لسنة  7رقم 

مكثفــة علــى ســهم شــركة الــدار الوطنيــة للعقــارات )أدنــك( أبن خفــض 
ر السائد وحث املتداولني علـى البيـع مـن خـالل سعر السهم عن السع

 حساب تداول. 
وهبــذا الصــدد تؤكــد هيئــة أســواق املــال حرصــها، علــى تطبيــق قــانون اهليئــة 
والئحتـــه التنفيذيـــة علـــى كافـــة املتعـــاملني أبنشـــطة األوراق املاليـــة، وحتـــثهم 
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.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن كشأن صدور قرار جملس التأديب
تعلــن هيئــة أســواق املــال عــن صــدور قــرار جملــس التأديــب يف جلســته 

قيـدة كـرقم يف امل الفـة امل 7/4/2016يـوم اخلمـيس املوافـق  املنعقـدة
حممــد غلــوم  هيئــة( ضــد: 7/2016جملــس  ديــب( ) 10/2016)

 حاجي أمحد.
وذلك" كوقف امل الف عن التداول كيعـاً وشـراًء كطريـق مباشـر أو غـري 

 مباشر حلساكه اخلاص أو حلساب غريه ملدة ستة أشهر".
أ( مــن القــانون  -122/2و يت هــذه العقوكــة كســبب خمالفتهــا املــادة )

كشأن إنشاء هيئة أسواق املال إلجرائه تـداوالت  2010لسنة  7رقم 
مكثفــة كيعــاً وشــراًء علــى ســهم كــل مــن شــركة أكيــار للتطــوير العقــاري 
)أكيــار( وشــركة املنــازل القاكضــة )منــازل( والشــركة العركيــة العقاريــة )ع 
عقارية( واليت صاحبها تنفيذه لصفقات شراء على كميات قليلة نسبيا 

ار أعلــى مــن الســائد يف الســوق علــى حنــو علــى تلــك األســهم، وأبســع
أدى لرفـــع تلـــك األســـهم وحـــث املتـــداولني علـــى الشـــراء منـــه وحتقيـــق 

 املنفعة من خالل حساب تداول.
وهبــذا الصــدد تؤكــد هيئــة أســواق املــال حرصــها، علــى تطبيــق قــانون اهليئــة 
والئحتـــه التنفيذيـــة علـــى كافـــة املتعـــاملني أبنشـــطة األوراق املاليـــة، وحتـــثهم 

االلتزام هبذه القوانني، حـىت حتظـى هـذه التعـامالت كثقـة املسـتثمرين،  على
خللق كيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيـق القـانون وفـق مبـادئ العدالـة 

 والشفافية والنزاهة ملواكبة أفضل املمارسات الدولية.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن كشأن صدور قرار جملس التأديب
أديب يف جلسته تعلن هيئة أسواق املال عن صدور قرار جملس الت

يف امل الفة املقيدة كرقم  7/4/2016املنعقدة يوم اخلميس املوافق 
 ضد: هيئة( 2/2016جملس  ديب( ) 11/2016)
( أمحد 3( عبد هللا خالد عبد الكرمي.2( جعفر شريف جنديل .1 

 ( حممد غلوم حاجي أمحد.4رجب خضري. 
كطريق  وذلك " كوقف املشكو يف حقهم عن التداول كيعًا وشراءً 

مباشر أو غري مباشر حلساهبم اخلاص أو حلساب غريهم ملدة ستة 
 أشهر".

ب( وخمالفة -/أ122خمالفتهم نص املادة )و يت هذه العقوكة كسبب 
 2010لسنة  7( من القانون رقم 127/2الفقرة الثالثة من املادة )

لقيامهم إبجراء تداوالت مكثفة على كشأن إنشاء هيئة أسواق املال 
على حنو  1/12/2013شركة االستثمارات املالية )إيفا( كتاريخ سهم 

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.  
ون اهليئة وهبذا الصدد تؤكد هيئة أسواق املال حرصها، على تطبيق قان

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 

 .الدولية مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة ملواكبة أفضل املمارسات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن كشأن صدور قرار جملس التأديب
تعلــن هيئــة أســواق املــال عــن صــدور قــرار جملــس التأديــب يف جلســته 

يف امل الفـة املقيـدة كـرقم  7/4/2016يـوم اخلمـيس املوافـق  املنعقـدة
( 1ضــــد:          هيئــــة(  9/2016جملــــس  ديــــب( ) 12/2016)

 هلادي.( فاطمة إكراهيم رضا عبد ا2حممد غلوم حاجي أمحد. 
ـــق  وذلـــك" كوقـــف املشـــكو يف حقهمـــا عـــن التـــداول كيعـــاً وشـــراًء كطري
مباشــر أو غــري مباشــر حلســاهبما اخلــاص أو حلســاب غــريهم ملــدة ســتة 

 أشهر".
أ( مـــــن  -122/2خمالفتهمـــــا نـــــص املـــــادة )و يت هـــــذه العقوكـــــة كســـــبب 

إبجرائهمــا كشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال  2010لســنة  7القــانون رقــم 
منســـــقة علـــــى ســـــهم شـــــركة كيـــــان لالســـــتثمار )كيـــــان( جبلســـــة تـــــداوالت 

إذ قامــــا كرفــــع ســــعر الســــهم مــــن قبــــل املشــــكو يف حقــــه  27/8/2015
 األول وحث اآلخرين على الشراء من املشكو يف حقها الثانية.

وهبــذا الصــدد تؤكــد هيئــة أســواق املــال حرصــها، علــى تطبيــق قــانون اهليئــة 
ني أبنشـــطة األوراق املاليـــة، وحتـــثهم والئحتـــه التنفيذيـــة علـــى كافـــة املتعـــامل

على االلتزام هبذه القوانني، حـىت حتظـى هـذه التعـامالت كثقـة املسـتثمرين، 
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خللق كيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيـق القـانون وفـق مبـادئ العدالـة 
 الدولية. املمارساتوالشفافية والنزاهة ملواكبة أفضل 

 
 إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة

 (3/2016عالن رقم )إ
( 3/2016عقدت جلنة نزع امللكية للمنفـعة العامة اجتـماعها رقم )

م وقد أصدرت قرارها كتقرير املنفعة 31/3/2016يــوم اخلميس 
( وحدات سكنية مبجمع الصواكر السكين وعلى أثر 4العامة لعدد )

ذلك أصـدر انئب رئيس جملس الوزراء وزير املــاليـة ووزير النفط 
 ( كنزع ملكية هذه الوحدات .5/2016(لوكالة القرار رقم اب

عليه فإن إدارة نزع امللكية إذ تشري إىل قرار انئب رئيس جملس  وكناء
الوزراء ووزير املالية ووزير النفط ابلوكالة املنشور كذات العدد إعمااًل 

وتعديالته يف شأن نزع امللكية  33/64ألحكام القانون رقم 
قت للمنفعة العامة ، حتيط السادة املالك املنشورة واالستيالء املؤ 

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 متهيدًا 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 "

كعة إجراءات استمالك وحداهتم علماً أبن عدم قيام ذوي الشأن مبتا
السكنية وعدم القيام إبخالئها  ال حيول دون تسجيل الوحدات السكنية 

 ابسم الدولة استنادًا 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
 31/2016إعـــالن رقم 

 تقدم للبلدية صاحب الرخصة التالية
جمموعة السدرة الكويتية للتجارة  االسم التجاري
 1000281 الفئـــة د رقم القيد العامة واملقاوالت

ومطالبًا كسحب الكفالة املصرفية  كطلب إلغاء إجازة املقاوالت الصادرة له
 املودعة لدى البلدية نظري تصنيفها ابلفئة املذكورة .

( يف شأن تصنيف 161/2009( من قرار البلدية رقم )19كناًء على املادة )
وترخيص مقاويل أعمال البناء واهلدم يف كلدية الكويت واليت تنص على أنه 

خيصه قبل انتهاء مدته أو إلغاء للمقاول أن يقدم طلبًا للبلدية إبلغاء تر 

تسجيله وللجنة املنصوص عليها ابملادة األوىل من هذه الالئحة أن تصدر 
 -قرارها كذلك كعد استيفاء الشرطيني اآلتيني:

 انتهاء املقاول من مجيع األعمال املتعاقد عليها
( مخسة عشر يوماً من اتريخ نشر هذا الطلب يف اجلريدة 15انقضاء )
 الرمسية.

يرتتب على إلغاء الرتخيص أو التسجيل رد الكفالة املصرفية املقدمة من و 
 ( من هذا القرار.10املقاول مع مراعاة الفقرة األخرية من املادة )

وعليه فإن البلدية تناشد من له أية مطالبات اجتاه املقاول املذكور 
و أعاله نظري عقود مقاوالت البناء املربمة كينهم ومل تنتهي كعد  ، أ

حجوزات قضائية لصاحلهم كسبب أعمال مقاوالت خمالفة أو 
املقاولني مستحقات انشئة عن عقد املقاولة ، أن يقوموا مبراجعة قسم 

إبدارة األنظمة اهلندسية خالل مدة أقصاها مخسة عشر يومًا من اترخيه ، 
 والبلدية لن تنظر أبية مطالبات تقدم هلا كعد املدة املقررة .

 ديةمدير عام البل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 32/2016عـــالن رقم إ
 تقدم للبلدية صاحب الرخصة التالية

شركة نور دمسان للتجارة العامة  االسم التجاري
 2000425 رقم القيد ج الفئـــة واملقاوالت

كطلب إلغاء إجازة املقاوالت الصادرة له ومطالبًا كسحب الكفالة 
 املصرفية املودعة لدى البلدية نظري تصنيفها ابلفئة املذكورة .

( يف شأن 161/2009( من قرار البلدية رقم )19كناًء على املادة )
تصنيف وترخيص مقاويل أعمال البناء واهلدم يف كلدية الكويت واليت 
تنص على أنه للمقاول أن يقدم طلبًا للبلدية إبلغاء ترخيصه قبل 
انتهاء مدته أو إلغاء تسجيله وللجنة املنصوص عليها ابملادة األوىل 

الئحة أن تصدر قرارها كذلك كعد استيفاء الشرطيني من هذه ال
 -اآلتيني:

 انتهاء املقاول من مجيع األعمال املتعاقد عليها
 ( مخسة عشر يوماً من اتريخ نشر هذا الطلب يف اجلريدة الرمسية.15انقضاء )

ويرتتب على إلغاء الرتخيص أو التسجيل رد الكفالة املصرفية املقدمة من 
 ( من هذا القرار.10ة الفقرة األخرية من املادة )املقاول مع مراعا

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 

، أن يقوموا مبراجعة قسم املقاولني  مستحقات انشئة عن عقد املقاولة
إبدارة األنظمة اهلندسية خالل مدة أقصاها مخسة عشر يومًا من اترخيه ، 

 والبلدية لن تنظر أبية مطالبات تقدم هلا كعد املدة املقررة .
 مدير عام البلدية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 33/2016إعـــالن رقم 

 تقدم للبلدية صاحب الرخصة التالية:
 ون للتجارة العامة واملقاوالت  مؤسسة شال االسم التجاري

 ج  الفئـــة
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 2000272 رقم القيد
كطلب إلغاء إجازة املقاوالت الصادرة له ومطالبًا كسحب الكفالة 

 املصرفية املودعة لدى البلدية نظري تصنيفها ابلفئة املذكورة .
( يف شأن 161/2009( من قرار البلدية رقم )19كناًء على املادة )
مقاويل أعمال البناء واهلدم يف كلدية الكويت واليت  تصنيف وترخيص

تنص على أنه للمقاول أن يقدم طلبًا 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:
 ن مجيع األعمال املتعاقد عليهاانتهاء املقاول م

( مخسة عشر يوماً من اتريخ نشر هذا الطلب يف اجلريدة 15انقضاء )
 الرمسية.

ويرتتب على إلغاء الرتخيص أو التسجيل رد الكفالة املصرفية املقدمة 
 ( من هذا القرار.10من املقاول مع مراعاة الفقرة األخرية من املادة )

له أية مطالبات اجتاه املقاول املذكور  وعليه فإن البلدية تناشد من
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 

ا مخسة عشر يومًا من إبدارة األنظمة اهلندسية خالل مدة أقصاه
 اترخيه ، والبلدية لن تنظر أبية مطالبات تقدم هلا كعد املدة املقررة .

 مدير عام البلدية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 34/2016إعالن رقم 
)ع( اخلاصة   2015/2016-2عن إعادة طرح املزايدة رقم 

ابلرتخيص ابستغالل مساحة مببىن فرع كلدية الكويت مبحافظة مبارك 
 ة والتصوير للمراجعنيالكبري  لتقدمي خدمات الطباع

-2تعلن كلدية الكويت عن إعادة طرح املزايدة رقم    
)ع( اخلاصة  ابلرتخيص ابستغالل مساحة مببىن فرع  2015/2016

كلدية الكويت مبحافظة مبارك الكبري  لتقدمي خدمات الطباعة 
 والتصوير للمراجعني .

ة يف فعلى الشركات واملؤسسات املت صصة يف هذا اجملال والراغب
الدخول يف هذه املزايدة مراجعة كلدية الكويت ) املبىن اإلداري الدور 

مراقبة املناقصات واملزايدات( أثناء الدوام الرمسي و  –الساكع 
 د.ك  50/-للحصول على واثئق املزايدة مقاكل مبلغ 

) فقط مخسون دينارا ال غري ( وهذا املبلغ غري قاكل للرد أبي حال 
 من األحوال .

قد االجتماع التمهيدي مع املزايدين الذين حصلوا على واثئق سيع
املزايدة يف متام الساعة التاسعة من صباح يوم الثالاثء املوافق 

يف مكتب السيد/ مساعد املدير العام لشئون  26/4/2016
 حمافظيت العاصمة ومبارك الكبري .

توضع مظاريف العطاءات يف الصندوق اخلاص املوجود يف كلدية 
مراقبة املناقصات واملزايدات  –كويت ) املبىن اإلداري الدور الساكعال

( يف موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االثنني املوافق 
وهو آخر موعد لقبول العطاءات ، على أن يودع مع  2/5/2016

 % )اثنان ابملائة( من قيمة العطاء .2العطاء  ميناً أولياً ال يقل عن 
 م البلديةمدير عا

 35/2016إعـــالن رقم 
 تقدم للبلدية صاحب الرخصة التالية

 شركة األمراء  للتجارة العامة واملقاوالت   االسم التجاري
 ج الفئـــة

 2000457 رقم القيد
كطلب إلغاء إجازة املقاوالت الصادرة له ومطالبًا كسحب الكفالة 

 ذكورة .املصرفية املودعة لدى البلدية نظري تصنيفها ابلفئة امل
( يف شأن 161/2009( من قرار البلدية رقم )19كناًء على املادة )

تصنيف وترخيص مقاويل أعمال البناء واهلدم يف كلدية الكويت واليت 
تنص على أنه للمقاول أن يقدم طلبًا للبلدية إبلغاء ترخيصه قبل 
إنتهاء مدته أو إلغاء تسجيله وللجنة املنصوص عليها ابملادة األوىل 

هذه الالئحة أن تصدر قرارها كذلك كعد استيفاء الشرطيني  من
 -اآلتيني:

 انتهاء املقاول من مجيع األعمال املتعاقد عليها
( مخسة عشر يوماً من اتريخ نشر هذا الطلب يف اجلريدة 15انقضاء )
 الرمسية.

ويرتتب على إلغاء الرتخيص أو التسجيل رد الكفالة املصرفية املقدمة 
 ( من هذا القرار.10ع مراعاة الفقرة األخرية من املادة )من املقاول م

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 

ملقاولة ، أن يقوموا مبراجعة قسم املقاولني مستحقات انشئة عن عقد ا
إبدارة األنظمة اهلندسية خالل مدة أقصاها مخسة عشر يومًا من 

 اترخيه ، والبلدية لن تنظر أبية مطالبات تقدم هلا كعد املدة املقررة .
 مدير عام البلدية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( قسائم خيام 10كطرح ) (36/2016إعالن رقم )

سوق اخليام تعمل كنظام التنزيل احلر لالستغالل ك
( حمصار أغنام كسوق األغنام مبنطقة 60وطرح عدد )

 أسواق الري
 تعلن كلدية الكويت للسادة املواطنني عن طرح اآليت:

( قســائم خيــام تعمــل كنظــام التنزيــل احلــر لالســتغالل 10عــدد ) أواًل:
شــــهر فقــــط وفــــق الشــــروط والضــــواكط الــــواردة يف الئحــــة أ( 6ملــــدة )

 ( 151/2006لقرار الوزاري رقم )األسواق العامة الصادة اب
( حمصار أغنام كسوق األغنام مبنطقة أسواق الري ملدة 60اثنيًا: عدد )

( أشــهر فقــط وفــق الشــروط والضــواكط الــواردة يف الئحــة األســواق 6)
 (151/2006العامة الصادرة ابلقرار الوزاري رقم )

بـاهتم مصـحوكة فعلى الـراغبني ممـن تنطبـق علـيهم الشـروط والضـواكط التقـدم كطل
ابملســـــتندات الثبوتيـــــة إىل مراقبـــــة األغذيـــــة واألســـــواق إبدارة التـــــدقيق ومتاكعـــــة 
اخلــــدمات ابلبلديـــــة فــــرع كلديـــــة العاصــــمة يف الشـــــويخ خلــــف إدارة اجلـــــوازات 

م( أثنـــاء الـــدوام 21/4/2016م( إىل )17/4/2016واهلجـــرة يف الفـــرتة مـــن )
اإلعــالن أو كعــد انتهــاء موعــد الرمســي ولــن ينظــر إىل الطلبــات املقدمــة قبــل هــذا 

تقـــدمي الطلبـــات علمـــاً أبنـــه ســـيتم الســـحب ابلقرعـــة العلنيـــة ملـــن تنطبـــق علـــيهم 
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( صــباحاً يف مقــر 9م( الســاعة )28/4/2016الشــروط يــوم اخلمــيس املوافــق )
مركـز كلديـة أسـواق منطقـة الـري حبضـور أصـحاب الطلبـات أو مـن ينـوب عــنهم 

 ل اللجنة املشرفة دون أدال مسئولية .كتوكيل رمسي وإال سيتم السحب من قب
 مدير عام البلدية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 37/2016إعـــالن رقم 

 تقدم للبلدية صاحب الرخصة التالية
 شركة املورد الكوييت للتجارة العامة واملقاوالت   االسم التجاري

 ب الفئـــة
 3000082 رقم القيد

كطلب إلغاء إجازة املقاوالت الصادرة له ومطالبًا كسحب الكفالة 
 املصرفية املودعة لدى البلدية نظري تصنيفها ابلفئة املذكورة .

( يف شـأن تصـنيف 161/2009( مـن قـرار البلديـة رقـم )19كناًء علـى املـادة )
وتــرخيص مقــاويل أعمــال البنــاء واهلــدم يف كلديــة الكويــت والــيت تــنص علــى أنــه 

إلغــــاء  للمقــــاول أن يقــــدم طلبــــاً للبلديــــة إبلغــــاء ترخيصــــه قبــــل انتهــــاء مدتــــه أو

تســـجيله وللجنـــة املنصـــوص عليهـــا ابملـــادة األوىل مـــن هـــذه الالئحـــة أن تصـــدر 
 قرارها كذلك كعد استيفاء الشرطني اآلتيني:

 انتهاء املقاول من مجيع األعمال املتعاقد عليها.
( مخسة عشر يوماً من اتريخ نشر هذا الطلب يف اجلريدة 15انقضاء )
 الرمسية.

أو التسجيل رد الكفالة املصرفية املقدمة ويرتتب على إلغاء الرتخيص 
 ( من هذا القرار.10من املقاول مع مراعاة الفقرة األخرية من املادة )

وعليه فإن البلدية تناشد من له أية مطالبات اجتاه املقاول املذكور 
أعاله نظري عقود مقاوالت البناء املربمة كينهم ومل تنته كعد  ، أو 

سبب أعمال مقاوالت خمالفة أو حجوزات قضائية لصاحلهم ك
مستحقات انشئة عن عقد املقاولة ، أن يقوموا مبراجعة قسم املقاولني 
إبدارة األنظمة اهلندسية خالل مدة أقصاها مخسة عشر يومًا من 

 اترخيه ، والبلدية لن تنظر أبية مطالبات تقدم هلا كعد املدة املقررة .
 مدير عام البلدية

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة الكويت
 إعـــــالن املمارسات القاكلة للتجزئة

 موعد اإلغالق التأمني األويل سعر البيع اجلهة الطالبة الصنف ةرقم املمارس م
 03/05/2016 % من قيمة العطاء2 د.ك 75 إدارة األحباث اشرتاك وتطوير قواعد املعلومات 164/2016-2017 1

 إعـــــالن املمارسات غري القاكلة للتجزئة
 موعد اإلغالق يلالتأمني األو  سعر البيع اجلهة الطالبة الصنف رقم املمارسة م
 03/05/2016 د.ك 100 د.ك 20 إدارة األحباث صيانة أجهزة 458/2015-2016 1
 03/05/2016 د.ك 600 د.ك 75 كلية العلوم رحلة حقلية للطالبات ممارسة خارجية 3/2016-2017 2
 03/05/2016 د.ك 600 د.ك 75 كلية العلوم اإلدارية EIKONاالشرتاك يف كرانمج  ممارسة خارجية 5/2016-2017 3
 03/05/2016 د.ك 100 د.ك 20 كلية العلوم صيانة جهاز علمي 60/2016-2017 4
 

ـــــى مســـــتندات املمارســـــات اعتبـــــاراً مـــــن األحـــــد  ـــــاء الـــــدوام الرمســـــي وذلـــــك مـــــن إدارة  17/04/2016وميكـــــن احلصـــــول عل واالايم التاليـــــة أثن
ـــــة و 27املشـــــرتايت) قســـــم شـــــئون املـــــوردين ( مببـــــىن ) ـــــوم الـــــثالاثء خ( ابخلالدي الســـــاعه  03/05/2016آخـــــر موعـــــد لتقـــــدمي العطـــــاءات هـــــو ي

ــــع العلــــم أن الرســــوم املــــذكورة غــــري قاكلــــة للــــرد وللجامعــــة احلــــق ىف  12.00 ــــىت تــــرد كعــــد هــــذا املوعــــد م ظهــــراً ولــــن يلتفــــت إىل العطــــاءات ال
 إلغاء املمارسة دون ذكر األسباب.

 اعد للشئون اإلدارية ابخلالدية.وتوضع العطاءات ىف صندوق مكتب األمني العام املس
ـــك مـــن  ـــدى قســـم شـــئون املـــوردين ابجلامعـــة وذل ـــى أن تكـــون مســـجلة ل مالحظـــة : ســـحب املمارســـات للشـــركات  املت صصـــة ىف هـــذا اجملـــال عل

 . 2016ظهراً مع إحضار كارت التسجيل لعام  12.00صباحاً وحىت الساعة  8.00الساعه
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 جلنة املناقصات املركزية
 نإعـــــال

  57كشأن املناقصة رقم ق ص / ش / 
 صيانة وإنشاء شبكة اجملاري الصحية يف حمافظة اجلهراء

 -وزارة األشغال العامة  -
السادة املناقصني الذين حصلوا على تدعو جلنة املناقصات املركزية 

واثئق املناقصة املذكورة أعاله أن يبادروا إىل تسلم )حمضر اجتماع 
مصطحبني معهم إيصال شراء  –ر اللجنة متهيدي + ملحق ( من مق

 املناقصة .
 أمـني الســر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــــالن

  98كشأن املناقصة رقم ق ص / م / 
أعمال الصيانة وترميم املباين احلكومية وأعمال إنشائية يف حمافظة 

 العاصمة
 -وزارة األشغال العامة  -

السادة املناقصني الذين حصلوا على تدعو جلنة املناقصات املركزية 
اثئق املناقصة املذكورة أعاله أن يبادروا إىل تسلم ) حمضر اجتماع و 

 مصطحبني معهم إيصال شراء املناقصة . –متهيدي ( من مقر اللجنة 
 أمـني الســر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــــالن

 تعلن جلنة املناقصات املركزية عن طرح 
 / 43 /2016/2015و ك م  املناقصة رقم

 ( GIS )ية تشغيل وصيانة وحتديث نظام املعلومات اجلغراف
وميكــن احلصــول   -وزارة الكهــرابء واملــاء   –وذلــك كنــاء علــى طلــب 

 على واثئق املناقصة من جلنة املناقصات املركزية.
 الكفالة السعر اإلقفال الطرح

د.ك   10000/- د.ك 300/- 2016/05/31 2016/04/17
 ( يوماً 90صاحلة ملدة )

صباحًا يوم األحد املوافق  10سيعقد االجتماع التمهيدي يف متام الساعة 
وذلك يف مبىن وزارة الكهرابء واملاء جنوب السرة كقاعة   2016/05/01

، مصطحبني معهم إيصال شراء واثئق  4االجتماعات الدور الثالث جبوار مصعد رقم 
 املناقصة.

 وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرًا مبقر اللجنة.
دي املذكور أعاله كواسطة شيك مصدق أو كطاقة كي دفع املقاكل النق يتم

 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 

 د هذا التاريخ .ولن يلتفت لتلك الطلبات كع 2016/05/02
 .الل أسبوع من اتريخ طرح املناقصةعلى الشركات الراغبة ابملشاركة التقدم خ

جيب تقدمي شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل 
والصاحلة ملدة سنة مع  2016وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام 

 تقدمي العطاء.شراء املناقصة و 
يرجى زايرة موقعنا على الشبكة العاملية  ملزيد من املعلومات

WWW.CTC.GOV.KW . 
  أمـني الســر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــــالن

 / 31 /2016/2015كشأن املناقصة رقم 
  (kh-119)أعمال التجديد والصيانة حملطة التربيد املركزية 

 جامعة الكويت –إدارة االنشاءات والصيانة  –
 -جامعة الكويت  -

سادة املناقصني الذين حصلوا على واثئق التدعو جلنة املناقصات املركزية 
املناقصة املذكورة أعاله أن يبادروا إىل تسلم ) حمضر اجتماع متهيدي ( 

 مصطحبني معهم إيصال شراء املناقصة . –من مقر اللجنة 
 أمـني الســر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــــالن

 تعلن جلنة املناقصات املركزية عن طرح 
 / 41 /2016/2015و ك م  املناقصة رقم

 آلة تصوير مستندات ماركة ) ريكو (  (135)صيانة عدد 
 ابإلدارات امل تلفة لوزارة الكهرابء واملاء 

وميكــن احلصــول   -وزارة الكهــرابء واملــاء   –وذلــك كنــاء علــى طلــب 
 على واثئق املناقصة من جلنة املناقصات املركزية.

 الكفالة السعر اإلقفال الطرح
2016/04/17 2016/05/31 -/150 

 د.ك
د.ك  صاحلة  6000/-

 ( يوماً 90ملدة )
صباحًا يوم األحد املوافق  10سيعقد االجتماع التمهيدي يف متام الساعة 

وذلك يف مقر إدارة الت طيط واملتاكعة قطاع اخلدمات الفنية   2016/05/01
 واملشاغل الرئيسية كصبحان ، مصطحبني معهم إيصال شراء واثئق املناقصة.

 ت هو الساعة الواحدة ظهراً مبقر اللجنة.وآخر موعد لتقدمي العطاءا
دفع املقاكل النقدي املذكور أعاله كواسطة شيك مصدق أو كطاقة   يتم

 كي نت.
آخر موعد لتقدمي أي حتفظات أواستفسارات للمناقصة املذكورة أعاله 

 ولن يلتفت لتلك الطلبات كعد هذا التاريخ . 2016/05/09هو 
لتقدم خالل أسبوع من اتريخ طرح على الشركات الراغبة ابملشاركة ا

 املناقصة .
جيب تقدمي شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل 

والصاحلة ملدة سنة مع  2016وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام 
 تقدمي العطاء.شراء املناقصة و 

ملزيد من املعلومات يرجى زايرة موقعنا على الشبكة العاملية 
WWW.CTC.GOV.KW . 

  أمـني الســر
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 إعـــــالن
 ) ع ( 2013/9-2014كشأن املناقصة رقم 

 كوادر فنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات
 -وزارة التجارة والصناعة  -

تعلن جلنة املناقصات املركزية عن  جيل موعد تقدمي عطاءات 
 كدالً  2016/04/24املناقصة املذكورة أعاله إىل يوم األحد املوافق 

 . 2016/04/10من يوم األحد املوافق 
لسادة املناقصني الذين حصلوا على واثئق املناقصة أن كما تدعو ا

( من مقر اللجنة  حمضر اجتماع متهيدي يبادروا إىل تسلم )
 مصطحبني معهم إيصال شراء املناقصة.

 أمـني الســر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــالن
 /2016/318 خ  /كشأن املناقصة رقم م ب ك 

 هزة حمركات الرتدد املتغري تطوير وحتديث أج
(VARIABLE FREQUENCY DRIVES) 

 اخلاصة كنظام التكييف يف مبىن جممع القطاع النفطي
 -مؤسسة البرتول الكويتية  -

السادة املناقصني الذين حصلوا على تدعو جلنة املناقصات املركزية 
واثئق املناقصة املذكورة أعاله أن يبادروا إىل تسلم )حمضر اجتماع 

 مصطحبني معهم إيصال شراء املناقصة . –هيدي ( من مقر اللجنة مت
 أمـني الســر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــــالن

 /2016/2015/32م م  /كشأن املناقصة رقم هـ ز 
صيانة وجتديد تراخيص حزم الربامج اجلاهزة لنظم املعلومات اآليل 

 املتكامل للهيئة
 -اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية  -
السادة املناقصني الذين حصلوا على واثئق املناقصات املركزية تدعو جلنة 

املناقصة املذكورة أعاله أن يبادروا إىل تسلم )حمضر اجتماع متهيدي( من 
 مصطحبني معهم إيصال شراء املناقصة . –مقر اللجنة 

 أمـني الســر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــالن
 تعلن جلنة املناقصات املركزية عن طرح 

 (  /1/2015 ق /) م ع ت أ  املناقصة رقم
 توريد ورق تصوير للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

  -املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة   –وذلــك كنــاء علــى طلــب 
 وميكن احلصول على واثئق املناقصة من جلنة املناقصات املركزية.

 الكفالة السعر اإلقفال الطرح
ملدة %  صاحلة  2 د.ك 75/- 2016/05/17 2016/04/17

 ( يوماً 90)
 وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرًا مبقر اللجنة.

دفع املقاكل النقدي املذكور أعاله كواسطة شيك مصدق أو كطاقة   يتم
 كي نت.

آخر موعد لتقدمي أي حتفظات أواستفسارات للمناقصة املذكورة أعاله 
 التاريخ .ولن يلتفت لتلك الطلبات كعد هذا  2016/05/02هو 

على الشركات الراغبة ابملشاركة التقدم خالل أسبوع من اتريخ طرح 
 املناقصة .

جيب تقدمي شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل 
والصاحلة ملدة سنة مع  2016وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام 

 تقدمي العطاء.شراء املناقصة و 
زايرة موقعنا على الشبكة العاملية  ملزيد من املعلومات يرجى

WWW.CTC.GOV.KW . 
  أمـني الســر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــــالن

 ) ع ( / 10 /2016/2015كشأن املناقصة رقم 
 مشروع املارينا كنادي ضباط احلرس الوطين

 -الراسة العامة للحرس الوطين  -
تعلن جلنة املناقصات املركزية عن  جيل موعد تقدمي عطاءات 

كدالً  2016/07/17أعاله إىل يوم األحد املوافق املناقصة املذكورة 
 . 2016/05/01من يوم األحد املوافق 

كما تود اللجنة أن تسرتعي انتباه السادة املناقصني إىل أنه سوف يتم 
عقد اجتماع متهيدي اثن وذلك يف يوم األركعاء املوافق 

صباحًا وذلك يف مقر الراسة العامة  9.30الساعة  2016/05/04
 س الوطين .للحر 

 أمـني الســر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــالن
 تعلن جلنة املناقصات املركزية عن طرح 

 / 28 /2017/2016م ع  املناقصة رقم
 راكب  (7)سلندر  (8)مركبة خدماتية كبرية  (64)استئجار عدد 

وميكن احلصول على واثئق   -وزارة الرتكية   –وذلك كناء على طلب 
  املناقصة من جلنة املناقصات املركزية.

 الكفالة السعر اإلقفال الطرح
د.ك   20000/- د.ك 1000/- 2016/05/31 2016/04/17

( 90صاحلة ملدة )
 يوماً 

صباحًا يوم األحد املوافق  10سيعقد االجتماع التمهيدي يف متام الساعة 
وذلك يف مقر إدارة التوريدات وامل ازن مبنطقة صبحان اجلنويب ،   2016/05/01

 شراء واثئق املناقصة.مصطحبني معهم إيصال 
 وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرًا مبقر اللجنة.

 دفع املقاكل النقدي املذكور أعاله كواسطة شيك مصدق أو كطاقة كي نت. يتم
آخر موعد لتقدمي أي حتفظات أواستفسارات للمناقصة املذكورة أعاله 

 هذا التاريخ . ولن يلتفت لتلك الطلبات كعد 2016/05/09هو 
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على الشركات الراغبة ابملشاركة التقدم خالل أسبوع من اتريخ طرح 
 املناقصة .

جيب تقدمي شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل 
والصاحلة ملدة سنة مع  2016وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام 

 تقدمي العطاء.شراء املناقصة و 
يرجى زايرة موقعنا على الشبكة العاملية  ملزيد من املعلومات

WWW.CTC.GOV.KW . 
  أمـني الســر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــــالن

 تعلن جلنة املناقصات املركزية عن طرح 
  /2016/2015/1104هـ ط  املناقصة رقم

وملحقاته حلاجة أقسام جملس الطب  (CT/SPECTتوريد جهاز 
 مستشفى مبارك  –النووي 

وميكــن احلصــول علـــى   -ـة وزارة الصحــــ  –ذلــك كنــاء علــى طلـــب و 
 واثئق املناقصة من جلنة املناقصات املركزية.

 الكفالة السعر اإلقفال الطرح
د.ك   6000/- د.ك 150/- 2016/05/17 2016/04/17

 ( يوماً 90صاحلة ملدة )
 وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً مبقر اللجنة.

أعاله كواسطة شيك مصدق أو كطاقة  دفع املقاكل النقدي املذكور  يتم
 كي نت.

آخر موعد لتقدمي أي حتفظات أواستفسارات للمناقصة املذكورة أعاله 
 ولن يلتفت لتلك الطلبات كعد هذا التاريخ . 2016/05/02هو 

على الشركات الراغبة ابملشاركة التقدم خالل أسبوع من اتريخ طرح 
 املناقصة .

العمالة الوطنية الصادرة من قبل جيب تقدمي شهادة استيفاء نسبة 
والصاحلة ملدة سنة مع  2016وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام 

 تقدمي العطاء.شراء املناقصة و 
ملزيد من املعلومات يرجى زايرة موقعنا على الشبكة العاملية 

WWW.CTC.GOV.KW . 
  أمـني الســر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــــالن

  260كشأن املناقصة رقم هـ ط / 
 از وصيانة الطريق االقليمي الشمايل انشاء وإجن

 (58)إىل تقاطع رقم  (82)من تقاطع رقم 
 -وزارة األشغال العامة  -

تعلن جلنة املناقصات املركزية عن  جيل موعد تقدمي عطاءات 
كدالً  2016/05/24املناقصة املذكورة أعاله إىل يوم الثالاثء املوافق 

 . 2016/04/24من يوم األحد املوافق 
 ني الســرأمـ

 

 إعـــــالن
 تعلن جلنة املناقصات املركزية عن طرح 

 / 39 /2016/2015 املناقصة رقم
توريد وتركيب وتشغيل وضمان وصيانة مصدات اسطوانية ) أعمدة ( 

 كوزارة الداخلية –لإلدارة العامة لألنظمة األمنية  -جلهات خمتلفة 
حلصول على وميكن ا  -وزارة الداخلية   –وذلك كناء على طلب 

  واثئق املناقصة من جلنة املناقصات املركزية.
 الكفالة السعر اإلقفال الطرح

د.ك  صاحلة  20000/- د.ك 1000/- 2016/06/05 2016/04/17
 ( يوماً 90ملدة )

  2016/05/05صباحًا يوم اخلميس املوافق  10سيعقد االجتماع التمهيدي يف متام الساعة 
مطار الكويت ، مصطحبني معهم إيصال شراء  –مة لألنظمة األمنية وذلك يف مقر اإلدارة العا

 واثئق املناقصة.
 وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرًا مبقر اللجنة.

دفع املقاكل النقدي املذكور أعاله كواسطة شيك مصدق أو كطاقة   يتم
 كي نت.

 اجملال .هذه املناقصة مقتصرة على الشركات املت صصة يف هذا 
آخر موعد لتقدمي أي حتفظات أواستفسارات للمناقصة املذكورة أعاله 

 ولن يلتفت لتلك الطلبات كعد هذا التاريخ . 2016/05/1هو 
على الشركات الراغبة ابملشاركة التقدم خالل أسبوع من اتريخ طرح 

 املناقصة .
 جيب تقدمي شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل

والصاحلة ملدة سنة مع  2016وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام 
 تقدمي العطاء.شراء املناقصة و 

ملزيد من املعلومات يرجى زايرة موقعنا على الشبكة العاملية 
WWW.CTC.GOV.KW . 

  أمـني الســر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــالن
 تعلن جلنة املناقصات املركزية عن طرح 

 / 14 /2017/2016هـ ط  املناقصة رقم
 مستشفى جاكر –جتهيز قسم الطب النووي 

وميكــن احلصــول علـــى   -وزارة الصحـــــة   –وذلــك كنــاء علــى طلـــب 
  واثئق املناقصة من جلنة املناقصات املركزية.

 الكفالة السعر اإلقفال الطرح
%  صاحلة ملدة  2 د.ك 250/- 2016/05/17 2016/04/17

 ( يوماً 90)
 لساعة الواحدة ظهرًا مبقر اللجنة.وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو ا

دفع املقاكل النقدي املذكور أعاله كواسطة شيك مصدق أو كطاقة   يتم
 كي نت.

آخر موعد لتقدمي أي حتفظات أواستفسارات للمناقصة املذكورة أعاله 
 ولن يلتفت لتلك الطلبات كعد هذا التاريخ . 2016/05/02هو 

خالل أسبوع من اتريخ طرح على الشركات الراغبة ابملشاركة التقدم 
 املناقصة .
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جيب تقدمي شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل 
والصاحلة ملدة سنة مع  2016وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام 

 تقدمي العطاء.شراء املناقصة و 
ملزيد من املعلومات يرجى زايرة موقعنا على الشبكة العاملية 

WWW.CTC.GOV.KW . 
  أمـني الســر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــــالن

 تعلن جلنة املناقصات املركزية عن طرح 
 / 39 /2016/2015م م  /هـ ز  املناقصة رقم

 إنشاء وإجناز وصيانة أسوار شبكية ) حممية اهلوميلية ( 
 ) املشاريع املتعلقة إبعادة  هيل البيئة (

ــــروة   –وذلــــك كنــــاء علــــى طلــــب  ــــة العامــــة لشــــئون الزراعــــة والث اهليئ
وميكن احلصول على واثئق املناقصة من جلنة املناقصـات   -مكية الس

  املركزية.
 الكفالة السعر اإلقفال الطرح

د.ك   20000/- د.ك 1000/- 2016/05/31 2016/04/17
 ( يوماً 90صاحلة ملدة )

صباحًا يوم األحد املوافق  10سيعقد االجتماع التمهيدي يف متام الساعة 
عة االجتماعات مبكتب انئب املدير العام لشئون وذلك يف قا  2016/05/01

شارع الغزايل ، مصطحبني معهم إيصال  –الراكية  –الثروة النباتية ابملبىن الرئيسي 
 شراء واثئق املناقصة.

 وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرًا مبقر اللجنة.
 صدق أو كطاقة كي نت.دفع املقاكل النقدي املذكور أعاله كواسطة شيك م يتم

 هذه املناقصة مقتصرة على الشركات واملؤسسات املت صصة يف هذا اجملال .
آخر موعد لتقدمي أي حتفظات أواستفسارات للمناقصة املذكورة أعاله 

 ولن يلتفت لتلك الطلبات كعد هذا التاريخ . 2016/05/09هو 
ريخ طرح على الشركات الراغبة ابملشاركة التقدم خالل أسبوع من ات

 املناقصة .
جيب تقدمي شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل 

والصاحلة ملدة سنة مع  2016وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام 
 تقدمي العطاء.شراء املناقصة و 

ملزيد من املعلومات يرجى زايرة موقعنا على الشبكة العاملية 
WWW.CTC.GOV.KW . 

  رأمـني الســ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــالنإع

 تعلن جلنة املناقصات املركزية عن طرح 
 / 47 /2017/2016 املناقصة رقم

 سنوات  3صيانة وتوفري قطع غيار األجهزة السمعية والبصرية مدة 
 –قسم النظافة والتجهيزات الغذائية  –إدارة اخلدمات العامة  –

 جامعة الكويت
علــى  وميكــن احلصــول  -جامعــة الكويــت   –وذلــك كنــاء علــى طلــب 

  واثئق املناقصة من جلنة املناقصات املركزية.

 
 الكفالة السعر اإلقفال الطرح

د.ك  صاحلة  2000/- د.ك 75/- 2016/05/17 2016/04/17
 ( يوماً 90ملدة )

 وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرًا مبقر اللجنة.
 مصدق أو كطاقة كي نت.دفع املقاكل النقدي املذكور أعاله كواسطة شيك  يتم

آخر موعد لتقدمي أي حتفظات أواستفسارات للمناقصة املذكورة أعاله 
 ولن يلتفت لتلك الطلبات كعد هذا التاريخ . 2016/05/02هو 

 .الل أسبوع من اتريخ طرح املناقصةعلى الشركات الراغبة ابملشاركة التقدم خ
صادرة من قبل جيب تقدمي شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية ال

والصاحلة ملدة سنة مع  2016وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام 
 تقدمي العطاء.شراء املناقصة و 

ملزيد من املعلومات يرجى زايرة موقعنا على الشبكة العاملية 
WWW.CTC.GOV.KW . 

  أمـني الســر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــالن
  /2016/2015/35م م  /كشأن املناقصة رقم هـ ز 
 املراقبة وملحقاهتا ابهليئة صيانة كامريات 

 -اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية  -
السادة املناقصني الذين حصلوا على واثئق تدعو جلنة املناقصات املركزية 

املناقصة املذكورة أعاله أن يبادروا إىل تسلم )حمضر اجتماع متهيدي ( من 
 صة .مصطحبني معهم إيصال شراء املناق –مقر اللجنة 

 أمـني الســر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تنويه
 RFP - 2029618كشأن املناقصة رقم 

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 

كدالً  2016/05/17اقصة املذكورة أعاله إىل يوم الثالاثء املوافق املن
 . 2016/04/10من يوم األحد املوافق 

 أمـني الســر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــالن
 2035887كشأن املناقصة رقم 

 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  -
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تعلن جلنة املناقصات املركزية عن  جيل موعد تقدمي عطاءات 
كدالً  2016/05/10املناقصة املذكورة أعاله إىل يوم الثالاثء املوافق 

 . 2016/04/26من يوم الثالاثء املوافق 
 أمـني الســر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــــالن

  /2016/2015/41كشأن املناقصة رقم 
 د والتأثيث والصيانة لقاعة التشريح لكلية الطب أعمال التجدي

 جامعة الكويت –إلدارة االنشاءات والصيانة  -
 -جامعة الكويت  -

السادة املناقصني الذين حصلوا على تدعو جلنة املناقصات املركزية 
واثئق املناقصة املذكورة أعاله أن يبادروا إىل تسلم )حمضر اجتماع 

 مصطحبني معهم إيصال شراء املناقصة . –متهيدي ( من مقر اللجنة 
 أمـني الســر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــــالن

  /2017/2016/16كشأن املناقصة رقم 
 توريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة األصول الثاكتة 

 جامعة الكويت –مكتب نظم املعلومات  –كلية العلوم   –
 -جامعة الكويت  -

وا على واثئق السادة املناقصني الذين حصلتدعو جلنة املناقصات املركزية 
املناقصة املذكورة أعاله أن يبادروا إىل تسلم )حمضر اجتماع متهيدي ( من 

 مصطحبني معهم إيصال شراء املناقصة . –مقر اللجنة 
 أمـني الســر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــــالن

  2015/24-2016كشأن املناقصة رقم 
 تصميم وترخيص وإعادة  هيل موقع أحباث الدواجن 

 قة كبديف حمطة األحباث الزراعية مبنط
 -معهد الكويت لألحباث العلمية  -

تعلن جلنة املناقصات املركزية عن  جيل موعد تقدمي عطاءات 
كدالً  2016/05/10املناقصة املذكورة أعاله إىل يوم الثالاثء املوافق 

 . 2016/04/26من يوم الثالاثء املوافق 
ن لسادة املناقصني الذين حصلوا على واثئق املناقصة أكما تدعو ا

( من مقر اللجنة مصطحبني معهم  2ملحق رقم  يبادروا إىل تسلم )
 إيصال شراء املناقصة.

 أمـني الســر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تنويه
 /2014/2013/95كشأن املناقصة رقم م ع 

توريد وتركيب وصيانة وتشغيل وصيانة وحتديث غرفة التشغيل وأجهزة 
 اخلدمة الض مة وملحقاهتا التاكعة للوزارة

 (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 

 ( 132 )صفحة رقم  2016/04/10الصادر كتاريخ  (1283)
فيما يتعلق كطرح مناقصة خاصة كوزارة الرتكية حيث إن املناقصة 

 ذكورة أعاله مل تطرح حىت اترخيه .امل
 لذا يرجى اعتبار اإلعالن الساكق كأن مل يكن .

 لذا اقتضى التنويه ،،،
 أمـني الســر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــــالن

  / 31 /2016/2015كشأن املناقصة رقم 
  (kh-119)أعمال التجديد والصيانة حملطة التربيد املركزية 

 جامعة الكويت –إدارة االنشاءات والصيانة  –
 -عة الكويت جام -

تعلن جلنة املناقصات املركزية عن  جيل موعد تقدمي عطاءات 
كدالً  2016/06/12املناقصة املذكورة أعاله إىل يوم األحد املوافق 

 . 2016/04/26من يوم الثالاثء املوافق 
 أمـني الســر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

كشأن نتيجة  هيل شركات املقاوالت للمناقصة اخلاصة 
 ع جممع السرية النبويةإبنشاء وإجناز وصيانة مشرو 

 األمانة العامة لألوقاف
( من اجلريـــــــدة 1277إحلاقًا لإلعـالن الصـادر فـــي العدد رقم )

 .2016/  2/  28الرســـمية )كويت اليوم( كتاريخ 
فقد وافقت جلنة املناقصات املركزية على  هيل السادة / شركة الدار 

 هلة هلذه األعمال.للهندسة واإلنشاءات ضمن الشركات املؤ 
 أمـني الســر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

  هيل شركات عاملية لتنفيذ كشأن نتيجة 
 عدة مشاريع كربى ألعمال الطرق 

 وزارة األشغال العامة  
( من اجلريـــــــدة 1093إحلاقًا لإلعـالن الصـادر فـــي العدد رقم )

كشأن نتيجة   2012/  8/  19الرســـمية )الكويت اليوم( كتاريخ 
 اولني لألعمال املذكورة أعاله . هيل مق

   لقد مت تعديل الوكيل احمللي للشركة العاملية
SOCIETA ITALIANA PER CONDOTT D 
ACQUA 
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 ليكون / شركة اخلليج املتحدة لإلنشاء كداًل من / شركة املباين املتحدة.
 أمـني الســر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن 

  هيل شركات عاملية لتنفيذ كشأن نتيجة 
 ل الطرق عدة مشاريع كربى ألعما

 وزارة األشغال العامة  
( من اجلريـــــــدة 1093إحلاقًا لإلعـالن الصـادر فـــي العدد رقم )

كشأن نتيجة   2012/  8/  19الرســـمية )الكويت اليوم( كتاريخ 
  هيل مقاولني لألعمال املذكورة أعاله .

فقد وافقت جلنة املناقصات املركزية على  هيل السادة / شركة 
 تهاين املعتمدة للتجارة العامة واملقاوالت وكالء السادة ال

KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE 
TICARET A.S  

 الرتكية.
 ضمن الشركات املؤهلة هلذه األعمال.

 أمـني الســر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (20/2016االجتماع رقم )
 املنعقد صباح يوم )االثنني(

 2016-03-14املوافق 1437مجادى اآلخرة -05
 ( الساعة التاسعة 20/2016ت املركزية جلستها رقم )عقدت جلنة املناقصا

 قاعة االجتماعات مبقر اللجنة. 2016-03-14صباح يوم )االثنني( املوافق 
 وقد حضر االجتماع السادة:

 انئب رئيس اللجنة د. حممد سعد الن يالن 1
 عضوا صبيحة عبد امللك الصاحل 2
 عضوا حممد عبد احملسن الصايغ 3
 عضو حملسن احلمدحممد عبد ا 4
 عضوا د. فالح سعد الطامي 5
عضو/ممثل ادارة الفتوى  هيفاء عبدالرزاق يوسف اخلميس 6

 والتشريع
عبداحملسن مزيد الصانع 7

  
 عضو / ممثل وزارة املالية

هيفاء عبدالعزيز املضف 8
  

عضو / ممثل اجمللس األعلى 
 للت طيط والتنمية

 ني السرأم املستشار/ فيصل سعيد الغريب 9
 وقد حضر جانبا من االجتماع :

 ممثل / شركة نفط الكويت خالد خليل العركيد 1
 ممثل/ وزارة النفط صفاء عبد الكرمي الصفار 2

 :وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع السيد
 رئيس اللجنة أمحد خالد الكليب 1
 
 

ذت كشأهنا وقد استعرضت اللجنة املواضيع املدرجة علي جدول األعمال واخت
 القرارات املناسبة.

 فض العطاءات
 الوزارات و االدارات احلكومية

 وزارة األشغال العامة
 موضوع املناقصة رقم املناقصة م
انشاء واجناز و ثيث وصيانة دور رعاية  218هـ م خ/ 1

 االحداث
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها    

 للدراسة  
ا م م /  2

1/3/2015/2016 
نة واصالح اجهزة ومعدات وآليات املركز صيا

 احلكومي للفحوصات وضبط اجلودة واالحباث
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها    

 للدراسة  
 وزارة الكهرابء و املاء

و ك م /  1
57/2014/2015 

تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة مكثف اجملموعة 
لتحسني معامل القدرة يف شبكة التوزيع  

 ة الكهرابئي
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة 

. 
 اهليئة العامة للرايضة

هـ ش ر  1
9/2015/2016 

تنفيذ أعمال إنشاء واجناز وصيانة جممع 
 أحواض السباحة كنادي النصر الرايضي 

فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة 
. 
 اهليئة العامة للشباب والرايضة

هـ ش ر  1
8/2015/2016 

أعمال انشاء واجناز وصيانة جممع صاالت 
االلعاب اجلماعية والفردية كنادي الشباب  

 الرايضي 
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة 

. 
مشروع انشاء واجناز وصيانة وتطوير مقصورة  3/2013/2014 2

 استاد اثمر كنادي الساملية الرايضي  
ها فتحت مظاريف املناقصة ومت احالت   

 للدراسة  
 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

ا.ف  1
13/2015/2016 

اعمال الصيانة اجلذرية والدورية والبسيطة 
للمساجد مبواقع خمتلفة كوزارة االوقاف  

املنطقة  -والشؤون االسالمية )حمافظة حويل 
 الثانية ( 

فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة 
. 

أ ف /  2
14/2015/2016 

اعمال الصيانة اجلذرية والدورية والبسيطة 
للمساجد مبواقع خمتلفة كوزارة االوقاف  

 -والشئون االسالمية ) حمافظة مبارك الكبري 
 املنطقة االوىل (
 ف املناقصة ومت احالتها للدراسة فتحت مظاري

ا.ف  3
15/2015/2016 

اعمال الصيانة اجلذرية والدورية والبسيطة 
قع خمتلفة كوزارة االوقاف  للمساجد مبوا

 -والشؤون االسالمية )حمافظة مبارك الكبري
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 املنطقة الثانية (
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة 

. 
أ ف /  4

1/2015/2016 
توريد وتركيب سجاد ) حمراب ( ولباد 
للمساجد التاكعة لوزارة االوقاف والشئون 

 االسالمية
مت احالتها فتحت مظاريف املناقصة و    

 للدراسة  
 وزارة اإلعالم

و  1
/237/2015أ/

2016 

إعداد وتنفيذ محلة تسويقية متكاملة عن 
انشطة الوزارة والربامج التلفزيونية واإلذاعية  

 عرب الوسائل اإلعالنية املتعددة 
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة 

. 
و ا  2

/233/2015/
2016 

ل و تدريب وضمان توريد وتركيب و تشغي
 وزايدة سعة كدالة جممع اإلعالم كوزارة اإلعالم 
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة 

. 
 وزارة الشئون االجتماعية والعمل

 و ش ج ع   1
/10/2015/2016 

الصيانة الدورية العمال انذار ومكافحة احلريق 
واالعمال امليكانيكية املتفرقة لكافة منشآت  

 الرعاية االجتماعية قطاع 
فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة 

. 
 وزارة املالية

 توفري مستشارين لوزارة املالية 19/2015-2016 1
 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة  

 اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروةالسمكية
 هـ ز / م م   1

/19/2015/2016 
 انة قوارب حبرية وعرابانت إعاده اتهيل وصي

 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
 كلدية الكويت

 ص /م خ ع   1
/8/2015/2016 

حتديث وتطوير اجهزة شبكة املعلومات كغرفة 
 التشغيل الرئيسية 

 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
 توصيات القطاع النفطي 

 الشركات البرتولية   
 ة نفط الكويتشرك
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 $569/2016  

06-03-2016 
-RFPطلب ترسية املناقصة رقم 

اعمال إطالة السياج االمين  2029923
اجلديد حلقول  الشركة يف جنوب وشرق 
الكويت على/ مؤسسة انشاءات االميان 

للتجارة العامة واملقاوالت  )اقل االسعار( 
د.ك(  11.396.000/-)مببلغ امجايل قدره 

 كعد االستماع اىل افادة ممثلي الشركة : 
السيد/ منصور العجمي  رئيس فريق ادارة -

السيد/ اجاويد شهنا      مهندس -املشاريع  
 التصميم  

 قررت اللجنة املوافقة
 

2 $576/2016  
08-03-2016 

-RFPطلب ترسية املناقصة رقم 
استبدال وحدات الفصل  2022687

ه كفعل  اهليدروجني يف مراكز التجميع املتصدع
جنوب شرق الكويت على/  شركة اهلندسة 
امليكانيكية  واملقاوالت )اقل االسعار( مببلغ 

 د.ك( 11.111.000/-امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة     

3 $573/2016  
08-03-2016 

-RFPطلب ترسية املناقصة رقم 
مة تقدمي خدمات الصيانة النظ 2029644

مكافحة احلريق ملناطق اجلنوب والشرق 
والتصدير والبحرية االمحدي التاكعة للشركة 
على/ الشركة  الوطنية لل دمات البرتولية 

)اقل االسعار( مببلغ امجايل قدره 
 د.ك( 600/10.596.378)

 قررت اللجنة املوافقة     
 طرح املناقصات –طرح التأهيل  -القطاع  النفطى 

 لبرتوليةالشركات ا   
 شركة نفط الكويت

1 $467/2016  
21-02-2016 

-RFQطلب طرح املناقصة رقم 
انشاء خطوط اانكيب تدفق  2019958

النفط اخلام واالشغال املتصلة هبا يف مناطق 
, 29مشال الكويت من ضمنها مراكز التجمع 

على الشركات اليت مت  هيلها  31, 30
الفئة واعتمادها لدى شركة نفط الكويت حتت 

أ( واملدرجة  امساؤها ابلكشف 2الت صصية )
املرفق ككتاب الشركة والتوصية كعدم دعوة 

 الشركتني التاليتني للمشاركة  ابملناقصة: 
 * شركة اخلرايف انشيوانل 

 * شركة اخلده العاملية للتجارة العامة واملقاوالت 
 املناقصة ال تقبل التجزئة  -

ر حلني ورود  قررت اللجنة  جيل البت ابلقرا
 كتاب الحق  من شركة نفط الكويت

 مؤسسة البرتول الكويتية
1 139  

22-02-2016 
طلب طرح املناقصة رقم م ب ك / خ 

تطوير وحتديث اجهزة حمركات  318/2016/
 VARIABLEالرتدد  املتغري ) 

FREQUENCY DRIVES  )
اخلاصة كنظام التكييف يف مبىن  جممع القطاع 

ات املذكورة ككتاب املؤسسة النفطي كني الشرك
 عن طريق االعالن عنها  ابجلريدة الرمسية  

 %( 25* األوامر التغيريية ) 
 * غري قاكلة للتجزئة 

* على أن يقدم املناقص شهادة معتمدة ملزاولة 
أعمال تركيب منتجات العالمة التجارية  

Schneider قررت اللجنة املوافقة 
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 توصيات اجلهات احلكومية 
 وزارات و االدارات احلكوميةال

 وزارة الكهرابء و املاء
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 7248  

02-03-2016 
طلب ترسية املناقصة رقم و ك 

أعمال اصالح  29/2015/2016م/
 11وتركيب خطوط هوائية  ضغط متوسط 

ك.ف وضغط من فض واألعمال املدنية 
ركة  املتعلقة هبما يف جنوب الكويت  على/ ش

كي سي سي للهندسة واملقاوالت )أقل 
%( ومببلغ 12.6األسعار( كنسبة خصم )

 د.ك( 1.092.500/-إمجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة     

 اإلدارة العامة لإلطفاء
1 2180  

01-03-2016 
طلب ترسية املناقصة رقم 

توريد وتركيب أاثث  17/2015/2016
إلدارة العامة وجتهيز املبىن الرئيسي  التاكع ل

لإلطفاء مبنطقة مبارك العبدهللا )غرب مشرف( 
على/ مؤسسة امينوف للتجارة العامة 
واملقاوالت )أقل األسعار( مببلغ امجايل قدره 

 د.ك( قررت اللجنة املوافقة 499.075/-)
2 1698  

16-02-2016 
طلب ترسية جماميع املناقصة رقم 

توريد وتركيب وتشغيل  6/2015/2016
شبكات  وملحقاهتا لإلدارة على النحو  أجهزة
 التايل: 

اجملاميع )األوىل والثانية والثالثة( على/ شركة  -
زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر مببلغ  إمجايل 

 د.ك(  364.024/-قدره )
اجملموعة )األوىل والثالثة( )راكع أقل األسعار( 

 اجملموعة )الثانية( )أقل األسعار( 
ة( على/ شركة الداير اجملموعة )الراكع - 

املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت )اثلث أقل  
 7.232/-األسعار( مببلغ إمجايل قدره )

 د.ك( 
 قررت اللجنة املوافقة  

 وزارة الرتكية
1 2179  

03-03-2016 
-27/2015طلب ترسية املناقصة رقم م ع/

توريد ونقل وتركيب وتشغيل وصيانة  2016
وملحقاهتا وتقدمي الدعم  أجهزة أمن املعلومات

الفين هلا كديوان عام الوزارة على/ شركة  زاك 
سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر )أقل األسعار( 

 د.ك(  598.758/ -مببلغ امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة  

2 2180  
03-03-2016 

طلب ترسية املناقصة رقم م 
استبدال واصالح  38/2014/2015ع/

هزة  أحواض السباحة مبدارس وتشغيل وصيانة أج
اتكعة للوزارة على/ مؤسسة رمي اإلمارات للتجارة 
العامة  واملقاوالت )أقل األسعار( مببلغ امجايل 

 د.ك( 175.428/-قدره )
 قررت اللجنة املوافقة     
 

 جامعة الكويت
1 2293  

03-03-2016  
طلب إعادة عرض املناقصة رقم 

وتشغيل  )ع( توريد وتركيب40/2015/2016
أجهزة  علمية إلدارة األحباث اجلامعية ابجلامعة 
املرساة على/ شركة ورلد تك التجارية )أقل  

 325.000/-األسعار( مببلغ إمجايل قدره )
 د.ك( وذلك كناء على مالحظات ديوان احملاسبة 
قررت اللجنة  جيل البت ابلقرار وتوجيه 
دعوة حلضور ممثل عن  اجلامعة و ختطر  

 ة كتجديد الضمانةاجلامع
2 1485  

11-02-2016 
-106/2015طلب ترسية كندي املناقصة رقم 

توريد وتركيب وتشغيل جهاز محاية   2016
لقسم أمن الشبكات  IPSالشبكة من التطفل 

ملركز نظم املعلومات ابجلامعة على/ شركة زاك  
سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر )اثلث أقل األسعار( 

 د.ك(  37.700/-مببلغ امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة     

3 2160  
29-02-2016 

( من املناقصة رقم 1طلب ترسية البند رقم )
توريد وتركيب وتشغيل   144/2015/2016

قسم الكيمياء  -كلية العلوم   -اجهزة علمية 
ابجلامعة على/ مركز الطب العريب لألجهزة  

يماوية الطبية والعلمية وااللكرتونية واملواد الك
  -)أقل االسعار( مببلغ إمجايل قدره )

د.ك( وذلك كعد جتديد الكفاله  22.108/
 األولية

 قررت اللجنة املوافقة     
 وزارة الشئون االجتماعية والعمل

1 2396  
23-02-2016 

طلب ترسية املناقصة رقم و ش ج 
أعمال توريد وتركيب  5/2015/2016ع/

لفات وتشغيل  وصيانة نظام أرشفة امل
واملراسالت الكرتونيا للهيئة العامة للقوى 
العاملة على/ شركة  جمموعة كشارة للتجارة 
العامة واملقاوالت )سادس أقل األسعار( مببلغ 

 د.ك( 130.000/ -إمجاىل قدره )
قررت اللجنة  جيل البت ابلقرار الجتماع    

 قادم  
 األمانة العامة للمجلس األعلى للت طيط و التنمية

1 1462  
10-03-2016 

طلب االمانة متديد موعد اقفال املناقصة رقم 
)ع( استئجار مركبات خمتلفة  2/2014/2015

لالمانة العامة للمجلس االعلى للت طيط 
 والتنمية ملدة اسبوعني

 قررت اللجنة املوافقة     
 اهليئة العامة للصناعة

1 289  
14-03-2016 

رقم هـ ع ص طلب متديد موعد إقفال املناقصة 
توريد وتركيب وتشغيل   2/2015/2018/ 

وضمان وصيانة والتدريب على نظام اصدار 
الشهادات والعقود اخلاصة ابهليئة العامة  

 للصناعة
 قررت اللجنة املوافقة  ملدة أسبوعني   
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 الرسائل الواردة والتظلمات -اجلهات احلكومية 
 الوزارات و االدارات احلكومية

 موزارة اإلعال
 املوضوع اســـم الشركة رقم الكتاب واترخيه م
1 3842  

01-03-2016 
شركة سلطان 

 لالتصاالت ش 
 م ك م

تظلـــــــــم الشـــــــــركة مـــــــــن ترســـــــــية 
املمارســـــــــــــــــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــــــــــــــــم و 

   2016-426/2015أ/
ـــــــام أعمـــــــال صـــــــيانة أجهـــــــزة  قي
مراقبـــــــــة الوصـــــــــالت اإلذاعيـــــــــة 
كقطــــــــــــــاع  اإلذاعــــــــــــــة لــــــــــــــوزارة 
االعــــــــــالم وطلــــــــــب تزويـــــــــــدهم 

 د أبسباب االستبعا
قررت اللجنة تزويد الشركة 

 أبسباب االستبعاد  
 وزارة العدل

1 $542/2016  
03-03-2016 

شركة ريز 
للتجارة العامة  
واملقاوالت ش 

 ذ م م

طلب الشركة تزويدها أبسباب 
 استبعادها من املناقصة رقم و  

توريد  14/2015/2016ع/
 وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة  

 فحص أمتعة وأجهزة  فحص
قررت أفراد ملباين الوزارة 

اللجنة تزويد الشركة أبسباب 
 االستبعاد  

 وزارة الدفاع
1 75  

29-12-2015 
مؤسسة سامل 

 املتحدة  
للتجارة العامة 

 واملقاوالت

)اعيد حبث( تظلم الشركة من 
 عدم توقيع عقد املناقصة رقم  

حتديث وترميم  1142814
وصيانة غرف الدرس ابلكتائب  

 35شهيد املدرع / كلواء ال
ابملنطقة الشمالية والذي 
تسبب يف  ارتفاع االسعار 

%( عن السعر 40كنسبة )
 القدمي 

*كما اطلعت اللجنة على   
كتاب الوزارة رقم 

272722005540   
 3/3/2016املؤرخ كتاريخ 

املتضمن اعادة الرتسية على 
اثين  اقل االسعار وذلك 

 العتذار املناقص 
تقدم  علما أبن الشركة مل

 اعتذارا
كعد االطالع على رد الوزارة 
قررت اللجنة اخطار الوزارة  
ابمتام اجراءات التعاقد مع 
اقل االسعار مؤسسة سامل 

 املتحدة  
 للتجارة العامة و املقاوالت

 
 

 وزارة الصحة
1 306  

28-02-2016 
الشركة االوىل 
للرعاية  الطبية 

 ذ م م

طلب الشركة السماح هلا كشراء 
ق التأهيل املسبق لتوفري  واثئ

 2011العمالة الطبية املساندة 
 للوزارة 

قررت اللجنة املوافقة  على 
شراء و حيال للوزارة لالطالع 
و االفادة خالل اسبوع من 
اترخيه وختطر الوزارة كفتح ابب  

 التأهيل
 وزارة الكهرابء و املاء

1 $530/2016  
02-03-2016 

شركة السامل 
 لل دمات  

اوية الكيم
 واملقاوالت

تظلم الشركة من استبعاد 
 عطاءها من املناقصة رقم و ك  

توريد  7217/2014م/
وتسليم ماديت الرتسب ومانع 
الرغوة  حملطات توليد القوى 

 الكهرابئية وتقطري املياه 
 حيفظ  

 وزارة الرتكية
1 1632  

02-03-2016  
شركة اخلليج 

 الدولية  
للمقاوالت 

العامة للمباين  
 ذ م م

تظلم الشركة من استبعاد 
 عطاءها من املناقصة رقم م  

)ع( 15/2014/2015ع/
إعداد وتقدمي وجبات غذائية 
صحية  لرايض اإلطفال 
والسكنات الداخلية للطلبة 

 والطالبات
 حيفظ     

 الراسة العامة للحرس الوطىن
1 $508/2016  

23-02-2016 
شركة طريق 

 النجاح  
للمقاوالت 

 ذ م ماحلديدة 

تظلم الشركة من ترسية 
-28املمارسة رقم 

إنشاء وإجناز  2015/2016
وصيانة كيوت جاهزة ملواقع 

 خمتلفة ابحلرس الوطين
 حيفظ  

 مؤسسة املوانئ الكويتية
1 $148/2016  

18-01-2016 
شركه هبمن 
 للمالحة  

واملقاوالت 
 البحرية ذ م م

)اعيد حبث( افادة الشركة 
ن كعدم استالمها طلب م

املؤسسة  ابلتمديد األول 
لعقد املناقصة رقم م م ك / 

الصالح   22/2011
( قطع 5وتشغيل وصيانة )

حبرية عائدة للمؤسسة مع 
( 3طاقم  قيادة ملدة )

 سنوات 
*كما اطلعت اللجنة على  

 839كتاب املؤسسة رقم 
 2/3/2015املؤرخ يف  

 املتضمن الرد على الشركة
رها اوال: قررت اللجنة الغاء قرا

الساكق و الصادر ابجتماع رقم 
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( املنعقد كتاريخ 61/2015)
املتضمن   10/8/2015

املوافقة على التمديد األول 
مع/ شركة هبمن للمالحة  
واملقاوالت البحرية ملده ستة 

 أشهر 
اثنيا: ختطر شركة هبمن  

للمالحة واملقاوالت البحرية 
كرد  املؤسسة املوانئ الكويتية 

 839ككتاب رقم 
 وراق عامة لإلدارة املركزية لإلحصاءأ
1 $509/2016  

28-02-2016 
شركة دجيتل 
 كروسيسينج  

سيستم 
 الستشارات  
الكمبيوتر 

واإلدارية ذ م 
 م

تظلم الشركة من التعاقد 
املباشر مع/ الشركة الوطنية 

لربامج  الكمبيوتر 
 للمواضيع التالية : 

مشروع خطة مشاريع  -
 الكوارث  

ة اهلواتف إنشاء كدال -
 الرقمية 

توريد وتركيب جهاز  -
توزيع األمحال ومحاية 

 تطبيقات الشركة  
دون أن تطرح األعمال 
مبناقصة كني الشركات 

 املؤهلة يف جمال 
 تقنية نظم املعلومات 

حيال  لإلدارة لالطالع 
واإلفادة وموافاة اللجنة ابلرد 

 خالل  
 أسبوع من اترخيه

 اءاتاالستدع -اجلهات احلكومية 
 املوضوع اجلهه رقم ةاريخ الكتاب م
1 514  

16-02-2016 
وزارة األشغال 

 العامة
 )اعيد حبث( طلب التايل: 

أوال: إستبعاد شركة  -
إنشاءات الساير للتجارة 
العامة  واملقاوالت )أقل 
األسعار( كنسبة خصم 

 %(  36.8-قدرها)
-ما يعادل )

د.ك(  1.264.000/
   الفائزة ابملناقصة رقم ق

صيانة عامة  327ص/ط/
للطرق والساحات يف 
حمافظة  الفروانية من تنفيذ 

 أعمال املناقصة 
اثنيا: دراسة عطاء/ شركة   -

 كنار للتجارة العامة  
واملقاوالت )اثين أقل 
األسعار( كنسبة خصم 

%( ما 36.15 -قدرها )

 1.277.000/-يعادل )
 د.ك( 

وذلك لألسباب املذكورة 
 ككتاب الوزارة 

كما اطلعت اللجنة  - 
على كتاب الوزارة رقم 

املؤرخ  يف  696
6/3/2016 

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 

شركة  الدوسري  صاحب ال
املهندس/ امحد عرايب  مدير 

املشروع قررت اللجنة 
التايل: اوال:الغاء قرارها 

الساكق و الصادر ابجتماع 
( املنعقد 31/2015رقم  )
  15/4/2015كتاريخ 

 املتضمن  
املوافقة على ترسية املناقصة 
على/ شركة إنشاءات  
الساير للتجارة العامة 

 واملقاوالت 
سة اثنيا:املوافقة على درا

عطاء اثين اقل االسعار 
شركة  كنار للتجارة العامة 
واملقاوالت وموافاة اللجنة 
ابلتوصية  و ختطر الوزارة 

 كتجديد الكفاالت البنكية
2 513  

16-02-2016 
وزارة األشغال 

 العامة
 )اعيد حبث( طلب التايل: 

أوال: استبعاد شركة  -
إنشاءات الساير للتجارة 
ل العامة  واملقاوالت )أق

األسعار( كنسبة خصم 
%(  ما 38.8قدرها)

 1.224.000/-يعادل )
د.ك( الفائزة ابملناقصة رقم 

صيانة  328ق  ص / ط / 
عامة للطرق والساحات يف  
حمافظة االمحدي من تنفيذ 

 أعمال املناقصة 
اثنيا: دراسة عطاء/ شركة  -

شركة جلوابل الوطنية  
للتجارة العامة واملقاوالت 

عار( كنسبة )اثين أقل األس
%( 38.75خصم قدرها )

-ما يعادل )
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د.ك(  1.225.000/
وذلك لألسباب املذكورة 

 ككتاب الوزارة 
كما اطلعت اللجنة على    - 

 700كتاب الوزارة رقم 
 6/3/2016املؤرخ  يف 

كعد االستماع اىل افادة ممثل 
الوزارة : املهندس / حممد 
عبدهللا كن خني     الوكيل 
ن املساعد  لقطاع شئو 

هندسة الصيانة و افادة 
ممثلي شركة الساير للتجارة 
العامة و املقاوالت: الدكتور 
/ فاحل الدوسري  صاحب 
الشركة  املهندس/ امحد 
عرايب             مدير 
املشروع قررت اللجنة 
التايل: اوال:الغاء قرارها 
الساكق و الصادر ابجتماع 

( املنعقد 25/2015رقم  )
 25/3/2015كتاريخ  

ملوافقة على ترسية املناقصة ا
على/ شركة إنشاءات 
الساير للتجارة  العامة 
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
3 567  

22-02-2016 
وزارة األشغال 

 العامة
)اعيد حبث( طلب إعادة 
النظر كقرار اللجنة الساكق  
واملوافقة على اصدار األمر 
التغيريي الثاين كزايدة مبلغ  

-امجايل قدره )
د.ك( ما  750.000/

%(  على 25يعادل نسبة )
قيمة عقد املناقصة رقم ق 

صيانة عامة   300ص/ط/
للطرق السريعة كدولة 

ع/ شركة الكويت املربم م
املد  االخضر للتجارة العامة 
واملقاوالت وذلك لتغطية 
األعمال  املذكورة ككتاب 

 الوزارة  
كعد االستماع اىل افادة 

 ممثلي الوزارة : 
املهندس/ حممد عبدهللا  -

كن خني  الوكيل املساعد  
لقطاع شئون هندسة الصيانة 

قررت اللجنة أبغلبية 
 أعضائها التايل: 
ارها الساكق أوال إلغاء قر 

الصادر ابجتماع رقم 
(7/2016 ) 

املتضمن"27/1/2016كتاريخ
عدم املوافقة على األمر  

 التغيريي الثاين" 
اثنيا: املوافقة على االمر 

 التغيريي
4 1595  

15-02-2016 
اإلدارة العامة 

 لإلطفاء
)اعيد حبث( طلب تعديل 
 التعاقد لتوريد رتب عسكرية  
ليصبح مع/ شركة أوالد 

د الصاحل )اثلث أقل أمح
األسعار(  مببلغ امجايل قدره 

د.ك(  500/22.415)
كدال من/ شركة  رنيم العركية 
)أقل األسعار( وذلك 
لألسباب املذكورة ككتاب  

 اإلدارة 
كما اطلعت اللجنة على    - 

كتاب اإلدارة رقم 
(  املؤرخ يف 1519)

املتضمن  11/2/2016
نفس الطلب كعد االستماع 

 ثلي االدارة اىل افادة مم
الرائد/ عبدالعزيز سعود 
البناي    رئيس قسم 
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 

ارها الساكق  الصادر قر 
(  89/2015ابجتماع رقم )

/ 25/11املنعقد كتاريخ 
املوافقة  2015املتضمن 

على  التعاقد مع/ شركة 
رنيم العركية )أقل األسعار( 

 مببلغ  
 د.ك( 700/7.397)

5 3318  
10-03-2016 

اإلدارة العامة 
 للطريان املدين

طلب ترسية املناقصة رقم 
 مشروع   6/2015/2016

يم وانشاء وجتهيز تصم
 واجناز واتثيث والصيانة  

التشغيلية وصيانة مبىن 
الركاب املساند واملواقف   
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والطرق امللحقة كه والبنية 
التحتية مبطار الكويت 
الدويل  ) تصميم وكناء ( 
ملدة أركعمائة ومخسني يوما  
على/الشركة الكويتية األوىل 
للتجارة العامة واملقاوالت  

مببلغ إمجايل )أقل األسعار( 
 52.899.144/-قدره )

.ك(كناء على مالحظات 
ورأي ادارة الفتوى 

 والتشريع.  
كما اطلعت اللجنة على  

 1923كتاب اإلدارة رقم 
 11/2/2016املؤرخ  يف 

املتضمن طلب استبعاد 
الشركة وكتاب الشركة 
الكويتية  األوىل للتجارة 

 538العامة واملقاوالت رقم 
 3/3/2016كتاريخ 

االستماع اىل افادة  كعد
 ممثلي االدارة : 

املهندس/ يوسف الفوزان     -
 مدير عام الطريان املدين 

السيد/ أمحد العون         -
 انئب املدير العام للشئون  
 االدارية واملالية والقانونية  

املهندس/ فهد الوقيان         -
 انئب املدير العام لشئون  

 قطاع املشاريع  
يفة الراشد          السيد/ خل-

 مدير ادارة الشئون  
 القانونية 

السيد/ فهد العبيديل          -
 رئيس قسم املناقصات و  

 العقود  
قررت اللجنة أبغلبية 
أعضئها املوافقة  وحيفظ  

 كتاب  
 الشركة

 
اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات احلكومية  -اجلهات احلكومية 

 ات واالدارات احلكوميةاحلكومية الوزار 
 جامعة الكويت

1 2148 
29-02-2016 

طلب التمديد األول لعقد املمارسة اخلارجية 
توفري رخص  2014-40/2013رقم 

جلنة تقييم األجهزة وأنظمة  SPSSكرانمج  
احلاسب اآليل ابجلامعة املربم مع/ شركة أشرف  

وشركاه احملدودة ملدة ستة أشهر اعتبارا من 
مببلغ  30/9/2016حىت  1/4/2016

 د.ك( 500/13.842إمجايل قدره )
 موافقة كنفس الشروط واألسعار     

2 2219 
02-03-2016 

طلب اصدار األمر التغيريي الثاين كزايدة مبلغ 
د.ك( ما يعادل   140.000/-إمجايل قدره )

%( على قيمة عقد املناقصة رقم 8.26نسبة )
صيانة تنفيذ وتطوير وتنسيق  و  1-2013/2014

الزراعة التجميلية والتشجري والري يف قطاع 
 -حويل   -الفنطاس  -اجلاكرية  -)الشويخ 

اجلهراء( إلدارة االنشاءات والصيانة ابجلامعة املربم 
مع/ شركة كيت اإلمناء  للمقاوالت الزراعية مع 
متديد العقد ملدة ثالثة شهور اعتبارا من 

 13/10/2016حىت  1/8/2016
 نة املوافقة  قررت اللج   

 وزارة الرتكية
1 2187 

03-03-2016 
طلب اصدار األمر التغيريي األول كزايدة مبلغ 

د.ك( ما  035/124.450إمجايل قدره )
%( وختفيض مبلغ إمجايل 18يعادل نسبة )

د.ك( ما يعادل نسبة   244/90.672قدره )
%( من قيمة عقد املناقصة رقم م 13.3)

غيل إصالح وتش 77/2013/2014ع/
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 

 ة الوزار 
 قررت اللجنة املوافقة     

   
2 2008  

29-02-2016 
طلب إصدار األمر التغيريي األول كزايدة مبلغ 

د.ك( ما يعادل   680/3.661إمجايل قدره )
%( وختفيض مبلغ إمجايل قدره  0.6نسبة )

د.ك( ما يعادل نسبة   948/35.541)
%( من قيمة عقد املناقصة رقم م 6.1)

ح وتشغيل اصال 73/2013/2014ع/
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    

 وزارة الداخلية
1 11641  

02-03-2016 
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  

كدال من  7/2/2016اعتبارا من 
-قدره ) مببلغ امجايل 7/1/2016
 د.ك( 91.800/

 قررت اللجنة املوافقة     
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 اإلدارة العامة للطريان املدين
1 17818  

09-03-2016 
طلب التمديد الراكع لعقد املمارسة رقم 

إنشاء وصيانة وإصالح  16/2011/2012
الشبكة  اهلاتفية وشبكة نقل املعلومات وأعمال 
ل  الكياكل وصناديق التوزيع وشبكة املناهيل داخ

املطار املربم مع/ شركة جلوابل تكنولوجيا ملدة ستة 
 1/9/2016حىت   2/3/2016اشهر اعتبارا من 

كما   -د.ك(   30.000/-مببلغ إمجايل قدره )
 2811اطلعت اللجنة على كتاب اإلدارة رقم 

 املتضمن نفس  الطلب 2/3/2016املؤرخ يف 
 موافقة كنفس الشروط واألسعار     

2 2620  
28-02-2016 

طلب جتديد عقد أعمال صيانة كدالة اريكسون 
ابإلدارة املربم مع/ شركة أمحد يوسف  هببهاين ملدة 

/ 16/8حىت  17/8/2016سنة اعتبارا من 
د.ك(  16.200/ -مببلغ امجايل قدره ) 2017

كنفس الشروط واألسعار وذلك لألسباب املذكورة 
 ككتاب اإلدارة   موافقة كنفس الشروط واألسعار  

 
 اهليئة العامة للشباب والرايضة

1 4469  
01-03-2016 

طلب التجديد األول لعقد أعمال صيانة 
لوحات النتائج اإللكرتونية كبعض األندية 
واالحتادات  الرايضية املربم مع/ شركة فؤاد 
الغامن وأوالده للتجارة العامة واملقاوالت ملدة 

حىت  5/3/2016سنة اعتبارا  من 
لغ امجايل قدره مبب 4/3/2017
د.ك( كنفس الشروط   500/42.237)

 واألسعار
 قررت اللجنة املوافقة     

 وكالة األنباء الكويتية
1 445  

01-03-2016 
طلب التجديد األول لعقد املناقصة رقم 

تنفيذ أعمال التنظيف  1/2012/2013
واخلدمات  للمبين الرئيسي للوكالة املربم مع/ 

عة أشهر اعتبارا من شركة تنظيفكو ملدة أرك
مببلغ امجايل قدره  1/3/2016
( 2د.ك( كعد زايدة عدد ) 444/29.558)

 فراش  
 445* كما اطلعت اللجنة على كتاب رقم 

املتضمن اسم الشركة   1/3/2016املؤرخ يف 
 املنفذة 

 موافقة كنفس الشروط واألسعار   
2 446  

01-03-2016 
 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 

مببلغ إمجايل قدره   13/4/2016اعتبارا من 
 25/10/2015(  يف د.ك 12.500/-)

 موافقة كنفس الشروط واألسعار  
 

 اهليئة العامة للعناية كطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومها
1 195  

29-02-2016 
طلب اصدار األمر التغيريي األول كزايدة مبلغ 

د.ك( ما يعادل  36.750/-إمجايل قدره )
%( على قيمة عقد ترميم مباين 50نسبة )

يئة املربم مع/ شركة ماسل الدولية للتجارة اهل
العامة  واملقاوالت وذلك الستكمال اجراءات 
ترميم اهليئة مع جتديد العقد ملدة سنة اعتبارا 

 2/3/2017حىت 3/3/2016من  
 قررت اللجنة املوافقة     

 اإلدارة العامة لإلطفاء
1 2057  

28-02-2016 
فيض طلب اصدار األمر التغيريي األول كت 

د.ك( ما  205/9.945مبلغ إمجايل قدره )
%( من قيمة عقد 5.92يعادل  نسبة )
اصالح  6/2013/2014املناقصة رقم 

وتشغيل وصيانة  مولدات كهرابء احتياط 
التاكعة لإلدارة املربم مع/ شركة املعدات 
للتجارة العامة واملقاوالت  وذلك لتغيري عمل 

 املولدات من رئيسي إىل اثنوي
 ت اللجنة املوافقة  قرر    

 اهليئة العامة للصناعة
1 340  

02-03-2016 
طلب التمديد األول لعقد املناقصة رقم هـ ع  

توريد نظام ومعدات   19/2012/2015ص/
للتصاريح ملنطقة الشعيبة ابهليئة والتدريب عليه 
املربم مع/ الشركة العاملية الكربى  للتجارة 

ارا من واملقاوالت ملدة ستة اشهر اعتب
مببلغ  امجايل  19/9/2016حىت  20/3/2016

د.ك( وذلك حلني االنتهاء من  9.500/-قدره )
 اجراءات طرح املناقصة اجلديدة

 قررت اللجنة املوافقة     
 إدارة الفتوى والتشريع

1 420  
14-02-2016 

طلب التجديد األول لعقد صيانة نظام اسرتجاع  
ونية لربج  الفتوى الواثئق اخلاصة ابملوسوعة القان

والتشريع املربم مع/ شركة ايبال الستشارات 
 5.790/-الكمبيوتر ملدة سنة مببلغ إمجايل قدره )

 د.ك( كنفس الشروط واألسعار
 موافقة كنفس الشروط واألسعار     

 ديوان احملاسبة
1 1333  

28-02-2016 
طلب اصدار األمر التغيريي األول كزايدة مبلغ 

د.ك( ما يعادل  2.300/-امجايل قدره )
%( على قيمة عقد املمارسة 17.16نسبة  )
توريد وتركيب  2016-14/2015رقم 

( أجهزة حاسب آيل 6وتشغيل  وصيانة عدد )
وكاكينة أجهزة رئيسية  Serverرئيسية 

Cabinet  ( املربم مع/ شركة زاك 1عدد )
( جهاز حاسب 1سلوشنز وذلك لزايدة عدد )

 Processor:2*tenآيل رئيسي  
Core intel xeon 

 قررت اللجنة املوافقة     
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 األمانة العامة جمللس الوزراء
1 2388  

03-03-2016 
طلب اصدار األمر التغيريي الراكع كت فيض 

د.ك( ما يعادل  350/-مبلغ شهري قدره )
%( على قيمة عقد استئجار 7.69نسبة  )

( سيارة نوع جاكوار 13عدد )
XJL3.0LWB   القياديني للسادة

ابألمانة العامة جمللس الوزراء املربم مع/ شركة 
( 1الزايين للتجارة وذلك لت فيض  عدد )

 سيارة
 قررت اللجنة املوافقة     

 وزارة األشغال العامة
1 2507  

16-08-2015 
)اعيد حبث( طلب االطالع على تقييم 
مستوى أداء/ شركة مؤسسة مبارك احلجرف 

قاوالت يف تنفيذ أعمال للتجارة  العامة وامل
صيانة  237عقد املناقصة رقم ق ص/ط/

 عامة لطريق  الساملي واختاذ اإلجراء الالزم
 كعد االستماع اىل   افادة ممثل الوزارة :    

املهندس / حممد عبدهللا كن خني     الوكيل 
املساعد لقطاع شئون هندسة الصيانة قررت 

دم حلني اللجنة اتجيل البت ابلقرار الجتماع قا
ورود كتاب الحق من الوزارة يتضمن  نتيجة 

 تقييم الشركة
 وزارة الدفاع

1 2724111062  
29-02-2016 

طلب إلغاء اصدار األمر التغيريي األول 
والتمديد األول لعقد املناقصة رقم 

توريد غازات مضغوطة   2411746113
واوكسجني سائل املربم مع/ شركة التربيد 

دة  ملده سنة وذلك كناء واالوكسجني احملدو 
 على مالحظات ديوان احملاسبة

 قررت اللجنة املوافقة     
 اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

1 2525  
03-03-2016 

طلب التمديد الثالث لعقد املناقصة رقم هـ 
تنفيذ  2012 -26/2011ع/ش أ م/

أعمال  احلراسة للمنطقة الثالثة )جممع 
م مع/ شركة كويت كريتشارد العارضية( املرب 

 22/6/2016للصيانة  والتنظيف اعتبارا من 
-مببلغ إمجايل قدره ) 21/12/2016حىت 

د.ك( وذلك حلني االنتهاء من   150.330/
اجراءات ترسية املناقصة رقم هـ ع/ش أ 

 2015 -102/2014م/
قررت اللجنة أبغلبية أعضائها  املوافقة    

 كنفس الشروط و االسعار
 راسة العامة للحرس الوطىنال
1 1315  

28-02-2016 
طلب االطالع والعلم ابستبعاد/ شركة الداير 
املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت من املشاركة  

)ع( تنفيذ 13/2014/2015ابملناقصة رقم 
مشروع مكتب كال أوراق وذلك لألسباب 

 املذكورة ككتاب الراسة
 قررت اللجنة املوافقة     
 

 إلدارة العامة للطريان املدينا
1 2663  

28-02-2016 
طلب متديد فرتة دراسة عطاءات املناقصة رقم 

أعمال النظافة مبطار   1/2014/2015
( 30الكويت الدويل واملرافق التاكعة له ملدة )

 يوما
قررت اللجنة عدم املوافقة  موافاة اللجنة    

 ابلتوصية
 وزارة الرتكية

1 787  
24-01-2016 

-44/2010طلب طرح املناقصة رقم م ع/
تنفيذ وإنشاء وإجناز وصيانة مبىن   20144

التاكعة  8روضة أطفال مبنطقة سلوى قطعة 
ملنطقة حويل التعليمية كنظام تسليم املفتاح  
على الشركات واملؤسسات املصنفة لدى 
اللجنة ابلفئة األوىل والثانية لألعمال اإلنشائية  

 %( 25يريية )*نسبة األوامر التغ
*ال تقبل التجزئة *املناقصة كنظام تسليم 

 املفتاح وال يوجد خمططات أو تصاميم
 قررت اللجنة عدم املوافقة     
 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

1 2404  
22-02-2016 

طلب إعادة طرح املناقصة رقم 
)ع( مشروع هدم  41/2014/2015أ.ف/

سجد حممد وإعادة إنشاء  وإجناز وصيانة م
اجلهراء على الشركات  -العيار مبنطقة القصر 

 املصنفة ابلفئة  الثانية والثالثة
 قررت اللجنة املوافقة     

 وزارة الكهرابء و املاء
1 6040  

21-02-2016 
رد الوزارة على كتاب شركة املسيلة التجارية 
واإلفادة إبمكانية  هيل الشركة األجنبية/  

تالف( ألعمال تصميم أكسيوان )رئيس االئ
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 

وسن إمكانية  هيل الشركة األجنبية/ هيتاشي ز 
كصفة مستقلة ومنفردة علما أبنه ال توجد أي 
 مستندات موثقة النفصال الشركتني األجنبيتني

قررت اللجنة املوافقة  وختطر شركة املسيلة    
 التجارية ابلرد الوزارة

2 7314  
02-03-2016 

طلب إلغاء املناقصة رقم و ك 
توريد صناديق خارجية  7210/2014م/

ض لالست دام مطرية ختدميية جهد  من ف
امبري  300مل ارج ومداخل كيبالت حلد 

 وذلك لألسباب املذكورة ككتاب  الوزارة
 قررت اللجنة املوافقة     

 األمانة العامة جمللس الوزراء
1 2194  

29-02-2016 
طلب متديد فرتة دراسة عطاءات املناقصة رقم 

توريد وتركيب وتشغيل   4/2015/2016
ج وحلول تقنية وصيانة أجهزة وحزم كرام

ألعمال مركز االستجاكة لطوارئ احلاسبات 
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للجهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات ملدة 
 أسبوعني

قررت اللجنة عدم املوافقة  وموافاة اللجنة    
 ابلتوصية

2 2195  
29-02-2016 

طلب متديد فرتة دراسة عطاءات املناقصة رقم 
توفري خدمات تقنية  3/2015/2016

ركز الوطين لالستجاكة لطوارئ ألعمال  امل
احلاسبات للجهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات ملدة  أسبوعني الستكمال اجراءات 

 الدراسة الفنية
قررت اللجنة عدم املوافقة  وموافاة اللجنة    

 ابلتوصية
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (21/2016االجتماع رقم )

 املنعقد صباح يوم )االركعاء(
 2016 -3-16هـ املوافق  1437مجادى اآلخرة  7

( الساعة 21/2016عقدت جلنة املناقصات املركزية جلستها رقم )
كقاعة  2016-3-16التاسعة من صباح يوم )االثنني( املوافق 

 االجتماعات مبقر اللجنة.
 : وقد حضر االجتماع السادة

 انئب رئيس اللجنة د. حممد سعد الن يالن 1
 عضو/ممثل وزارة املالية عبداحملسن مزيد الصانع 2
عضو/ممثل اجمللس األعلى للت طيط  هيفاء عبدالعزيز املضف 3

 اإلدارية والتنمية
 عضو/ممثل ادارة الفتوى والتشريع هيفاء عبدالرزاق يوسف اخلميس 4
 عضوا د. فالح سعد الطامي 5
 عضوا حممد عبد احملسن احلمد 6
 عضوا حممد عبد احملسن الصايغ 7
 عضوا صبيحة عبد امللك الصاحل 8
 أمني السر املستشار/ فيصل سعيد الغريب 9
 

 :وقد حضر جانبا من االجتماع 
 ممثل/ شركة نفط الكويت خالد خليل العركيد 
 ممثل/ شركة وزارة النفط صفاء عبد الكرمي الصفار 
 

 :وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع الساده
 رئيس اللجنة أمحد خالد الكليب 
 

ضيع املدرجة على جدول األعمال واختذت كشأهنا القرارات قد استعرضت اللجنة املوا
 املناسبة.

 فض العطاءات
 الشركات البرتولية

 شركة البرتول الوطنية الكويتية
 موضوع املناقصة رقم املناقصة م
1 CISD/0390  مركــــز املســــاندة لتكنولوجيــــا املعلومــــات وخــــدمات

التأجري والدعم الفين ألجهزة احلاسوب  الش صـي 
مــــول واجهــــزة خادمــــات احلاســــوب واالجهــــزة واحمل

الطرفيـــة وملحقاهتــــا لكافــــة مواقـــع  شــــركة البــــرتول 
 الوطنية الكويتية .

 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة .
 

 الوزارات واالدارات احلكومية
 وزارة األشغال العامة

ــــث طــــيب  202هـ م خ/ 1 اســــتكمال تصــــميم وانشــــاء واجنــــاز و ثي
  DBشغيلية ملستشفى الشرطة  وصيانة ت

( مـــن 48مت إلغـــاء املناقصـــة اســـتنادا للمـــادة رقـــم )
 .قانون املناقصات العامة

 صيانة عامة للطرق والساحات يف حمافظة حويل 351ق ص/ط/ 2
 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة  

صيانة واستبدال واعادة انشاء جمارير وخطوط  360ق ص/ط/ 3
 ه االمطار يف دولة الكويتجماري ميا

 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة  
 معهد الكويت لألحباث العلمية

إنشاء وتطوير املفقسة البحرية كقصد االستثمار يف  6-2015/2016 1
 أنشطة إنتاج وتسويق األمساك البحرية

 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة  
إنشاء خمترب حملي لفحص األنظمة الشمسية يف  )ع(20-2014/2015 2

 منطقة كبد
 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة  

 ابلشويخ  44تطوير نظام املراقبة اآليل يف مبين رقم  2016/ 18-2015 3
 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة  

 وزارة الداخلية
اسب ش صي وطاكعات توريد وتركيب اجهزه ح 29/2015/2016 1

وملحقاهتا والشبكة الداخلية واحبار الطاكعات 
وجتهيزات هندسية واالنظمة  UPSواجهزه 

املساندة لزوم ادارات خمتلفة لإلدارة العامة لنظم 
 املعلومات كوزارة الداخلية 

 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة  
انتظار ذكية توريد وتركيب وضمان عدادات  40/2015/2016 2

كوزارة  -ملواقف السيارات لإلدارة العامة للمرور
 الداخلية 

 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة  
توريد اجهزة كهرابئية متنوعة إلدارة امل ازن  34/2015/2016 3

 كوزارة الداخلية  -ابإلدارة العامة لإلمداد والتموين 
 مل يتقدم أحد

 ن اإلسالميةوزارة األوقاف والشئو 
-35-اف 1

2014/2015 
اعمال هدم واعادة كناء وانشاء واجناز وصيانة 

 -حمافظة الفروانية -مسجد : عبدالعزيز الفليج 
  13ق -منطقة جليب الشيوخ

 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة  
 اإلدارة العامة للطريان املدين

 عامة للطريان املديناستئجار سيارات لإلدارة ال 4/2015/2016 1
 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة

   
 جامعة الكويت

اعمال توريد وتركيب وصيانة االاثث املعملي  136/2015/2016 1
 إلدارة   -اخلالدية  -لكلية اهلندسة والبرتول 
 جامعة الكويت -االنشاءات والصيانة 

  فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة 
 وزارة الدفاع

 استئجار االت تصوير مستندات و صيانتها 163-6-4-2414 1
 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة  
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 اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
هـ ز / م م /  1

5/2015/2016 
 

توريد وتركيب واجناز وصيانة جممع التجارب 
نطقة العبديل الزراعية والبيوت البالستيكية مب

 الزراعية 
 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة  

 اهليئة العامة للبيئة
هـ ع  1

 6/2015/2016ب/
تنفيذ اعمال مدنية لتوريد وتركيب لوحات ارشادية 

 وحتذيرية حملمية الطيور كشرق اجلهراء 
 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة  

 ستدعاءاتاال -القطاع النفطي 
 الشركات البرتولية

رقم الكتاب واترخيه  م
 ومرجعه

 املوضوع املقاول اجلهة

1 $417/2016 
17-02-2016 

شركة 
نفط 
 الكويت

ــــد حبــــث( طلــــب إلغــــاء   )اعي
)اجملموعـــــــــــــة العاشـــــــــــــرة( يف 

-RFQاملناقصــــــــة رقــــــــم 
ـــد أانكيـــب  2019632 توري

تبطـــــــني وملحقاهتـــــــا للحفـــــــر 
التطــويري واآلابر الطباشــريية 

ن املـــــــواد املدرجـــــــة حيـــــــث ا
ــــة نتيجــــة  ــــه مل تعــــد مطلوك حتت

 تغيري التصميم 
كعد االستماع اىل افادة 
 ممثلي شركة نفط الكويت : 

رئيس  -السيد/خالد الزنكي
فريق عمل خدمات احلفر 

  Iالفين 
السيد/ عبدالعزيز الشاجيي 

 كبريي مهندسي احلفر   -
 قررت اللجنة املوافقة 

 

 طرح املناقصات -ل طرح التأهي -القطاع النفطي 
 الشركات البرتولية

 مؤسسة البرتول الكويتية
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 158 

01-03-2016 
 300/2015طلـــب طـــرح املناقصـــة رقـــم م ب ك/خ/

جتديد صيانة وحتديث نظام احلماية مـن الـربامج الضـارة 
كــــنظم املعلومـــــات كـــــني الشـــــركات املـــــذكورة ابلكشـــــف 

 املرفق 
 %( 25ألوامر التغريية )نسبة ا - 
 غري قاكلة للتجزئة  -
 ( شركات 8حمدودة على ) -

 قررت اللجنة املوافقة  
 طرح املناقصات -طرح التأهيل  -القطاع النفطي 

 الشركات البرتولية
 شركة نفط الكويت

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 $467/2016 

21-02-2016 
-RFQــــم )اعيد حبث( طلب طرح املناقصة رقـ

انشاء خطوط اانكيب تدفق النفط  2019958
اخلام واالشغال املتصلة هبا يف مناطق مشال الكويت 

على  31, 30, 29من ضمنها مراكز التجمع 
الشركات اليت مت  هيلها واعتمادها لدى شركة 

أ( واملدرجة 2نفط الكويت حتت الفئة الت صصية )

لتوصية امساؤها ابلكشف املرفق ككتاب الشركة وا
 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 نفط   - 

  16/3/2016كتاريخ  621الكويت رقم 
 قررت اللجنة املوافقة  

 وصيات اجلهات احلكوميةت
 الوزارات واالدارات احلكومية

 وزارة الداخلية
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 11893 

03-03-2016 
طلب إعادة النظر كقرار اللجنة الساكق واملوافقة 

 87/2013/2014على ترسية املناقصة رقم  
انشاء واجناز مبىن االدارة العامة ملكافحة 

سة نسيبة للمقاوالت العامة امل درات على/مؤس
-للمباين )اثلث اقل االسعار( مببلغ إمجايل قدره )

 د.ك( 9.400.000/
قررت اللجنة  جيل البت ابلقرار وتوجيه دعوه 

 حلضور ممثل عن  الوزارة الجتماع قادم
 وزارة املواصالت

1 1004 
09-03-2016 

ـــــــــــــــــــــم ب ب  ـــــــــــــــــــــب ترســـــــــــــــــــــية املناقصـــــــــــــــــــــة رق طل
ـــــــد واســـــــت 4/2014/2015هــــــــ/ بدال وحـــــــدات توري

ــة اهلــواء ) ( مــع متديــداهتا وشــبكات ميــاه AHUمناول
ــــوزارة علــــى/  ــــدى ال ــــة ل ــــد املركزي ــــد واجهــــزة التربي التربي
مؤسســـــــة خلـــــــيج الكويـــــــت للتجـــــــارة العامـــــــة ) اقـــــــل 

 د.ك( 885.919/-االسعار( مببلغ امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة  

 وزارة الرتكية
1 2046 

29-02-2016 
ود املناقصـــــــــــــــة رقـــــــــــــــم طلـــــــــــــــب ترســـــــــــــــية كنـــــــــــــــ

)ع( مشــــروع تطــــوير اجهــــزه  31/2014/2015
 واالت ملراسم الرتكية الفنية على النحو التايل: 

( على/شـركة 11.10.8.7.6.4.1البنود أرقـام )-
الفنـــون اليدويـــة للقرطاســـية واألدوات املكتبيـــة مببلـــغ 

 د.ك(  195.500/-إمجايل قدره )
 ( )أقل األسعار( 4.1البندين )
 ( )اثلث أقل األسعار( 11.6البندين )
 ( )راكع أقل األسعار( 7البند )
 ( )اثين أقل األسعار( 8البند )
 ( )عرض وحيد( 10البند )

( علـى / شـركة مركـز الفنـون 3.2البندين رقمـي )-
 املركزية للتجارة العامة واملقاوالت مببلغ  

 د.ك(  750/166.023إمجايل قدره )
 ( )اثين أقل األسعار( 2البند )

 ( )أقل األسعار( 3لبند )ا
( على/اجملموعــة العركيــة لل ــدمات 5البنــد رقــم )-

-التعليمية )أقل األسـعار( مببلـــــغ إمجــــــايل قـــــدره )
 د.ك(  2.300/
 ( لعدم تقدمي عروض أسعار. 9إلغاء البند رقم )-

 قررت اللجنة املوافقة  
2 2269 

07-03-2016 
 12/2015/2016طلــب ترســية املناقصــة رقــم م ع/

اعمــال اصــالح وتشــغيل وصــيانة واســتبدال قطــع غيــار 
ـــوزارة على/شـــركة  للمصـــاعد مبـــدارس وادارات اتكعـــة لل
كوكيـــــــان لتكنولوجيـــــــا املصـــــــاعد والســـــــالمل الكهرابئيـــــــة 
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-ومقاوالهتـــــا )أقـــــل االســـــعار( مببلـــــغ إمجـــــايل قـــــدره )
 د.ك(  295.000/

 قررت اللجنة املوافقة  
 اهليئة العامة للبيئة

1 1142 
01-10-2015 

)أعيد حبث( طلب ترسية املناقصة رقم هـ ع ب / 
 توريد وتركيب وصيانة   2014/2015/ 2

االاثث الالزم للمكاتب وامل تربات مببىن اهليئة يف 
رأس االرض على/ شركة املكتب االيطايل لألنظمة 
-املكتبية )اثلث أقل االسعار( مببلغ إمجايل قدره )

 د.ك(  576.860/
عت اللجنة على كتاب اهليئة رقم *كما اطل 
و  31/1/2016( املؤرخني يف 1100(و)509)

 املتضمن التأكيد على الرتسية   23/2/2016
قررت اللجنة  جيل البت ابلقرار وتوجيه دعوه 

 حلضور ممثل عن  اهليئة الجتماع قادم
 اهليئة العامة للشباب والرايضة

1 4472 
01-03-2016 

م هـــــــــــــــ ش طلــــــــــــــب ترســــــــــــــية املناقصــــــــــــــة رقــــــــــــــ
صـــــــيانة أعمـــــــدة وكشـــــــافات  2/2015/2016ر

اإلانرة ولوحــــــات التشــــــغيل ابلصــــــاالت املتعــــــددة 
األغــــــراض وأحــــــواض الســــــباحة مبراكــــــز الشــــــباب 
والســــــــاحات  واملعســــــــكرات )املنطقــــــــة الثانيــــــــة( 
على/شـــركة ميجاتـــك للمقـــاوالت الكهرابئيـــة )اقـــل 

د.ك(  165.900/-ألسعار( مببلغ إمجـايل قـدره )
 %( 44.7-صم قدرها )ما يعادل نسبة خ

 قررت اللجنة املوافقة  
 جامعة الكويت

1 1648 
16-02-2016 

طلب إعادة النظر كقرار اللجنة الساكق واالذن 
(  11.8.6.5.4.2كرتسية البنود أرقام )

توريد  122/2014/2015للمناقصة رقم 
 -كلية العلوم   -وتركيب وتشغيل اجهزة علمية 
-امعة مببلغ قــــدره )قسم علوم االرض والبيئة ابجل

د.ك( وذلك كعد جتديد الكفالة  48.742/
 األولية 

قررت اللجنة املوافقة  و جيل البنود املرساة على 
 شركة مركز الطب العريب النتهاء الكفالة البنكية

2 1981 
22-02-2016 

طلب اعادة النظر كقرار اللجنة الساكق واالذن 
 2015/2016-81كرتسية كندي املناقصة رقم 

كلية الطب   -توريد وتركيب وتشغيل اجهزة علمية 
ابجلامعة على النحو  -قسم االمراض السريرية  -

 التايل: 
( على /شركة تراي الفا  مببلغ 2.3البندين رقم )-

 د.ك(  5.635/-امجايل قدره )
 ( اثمن اقل االسعار 2البند رقم )-
 ( اثين اقل االسعار 3البند رقم )-

يل البت ابلقرار الجتماع قادم  قررت اللجنة  ج
 النتهاء الكفالة البنكية

 اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
1 607 

18-01-2016 
)أعيد حبث( طلب ترسيه ابقي كنود املناقصة رقم 

جتهيز ورش  11/2014/2015هـ ع / ش ا م / 
وخمتربات قسم الرتكية الفنية ككلية الرتكية االساسية 

ت ) جممع العارضية ( على النحو كنا -كنني 
 التايل: 

( 46.40.29.22.12.8.5.3البنود أرقام )-
على/ شركة العرفج اهلندسية مببلغ إمجايل  قدره 

 د.ك(  33.070/-)

( 53.48.42.37.34.27.26البنود أرقام )-
على/شركة العيسى لألجهزة الطبية والعلمية  مببلغ 

 د.ك(  11.038/-إمجايل قدره )
( على/مؤسسة األنوار للمعدات 13.4أرقام ) البنود-

 د.ك(  6.350/ -البرتولية مببلغ إمجايل قدره )
 قررت اللجنة  جيل البت ابلقرار الجتماع قادم  

 وزارة األشغال العامة
1 745 

09-03-2016 
ــــوان احملاســــبة  ــــادة خبصــــوص مالحظــــات دي ــــب االف طل

انشـــــاء واجنـــــاز وصـــــيانة  223للمناقصـــــة رقـــــم هــــــ ط/
( الســــــريع املرســــــاة علي/خالــــــد علــــــي 6.5ائري )الــــــد

اخلــــريف وإخوانــــه للمقــــاوالت  االنشــــائية مببلــــغ امجــــايل 
 د.ك( 97.000.000/-قدرة )

 قررت اللجنة  جيل البت ابلقرار الجتماع قادم  
 وزارة اإلعالم

1 111 
09-02-2016 

 )اعيد حبث( طلب الوزارة التايل: 
رقم *أوال: إلغاء وإعادة طرح املناقصة 

شحن وتوزيع جملة  141/2012/2013وأ/
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 

 د.ك(  24.993/-)
 كما اطلعت اللجنة على:   

كتاب شركة اجملموعة التسويقية رقم   -
  8/2/2016املؤرخ يف  321/2016

 922وكتاب شركة اجملموعة التسويقية رقم  -
 املتضمن تظلمها   15/2/2016املؤرخ يف 

على قرار حفظ كتاهبا الساكق وطلب اسناد اعمال 
للمواصفات   املناقصة إليها مؤقتا ابعتبارها مطاكقة

املؤرخ يف  131الفنية وكتاب الوزارة رقم 
 املتضمن االفادة كرفض شركة اخلليج   21/2/2016

احلضور للوزارة لتوقيع العقد والتأكيد على طلبها 
 املذكور اعاله 

املؤرخ يف  162وكتاب الوزارة رقم  - 
 املتضمن طلب املوافقة على طلبها   8/3/2016

 ة ككتاهبا اعاله لألسباب املذكور 
قررت اللجنة رفع األمر جمللس الوزراء استنادا 

( من قانون املناقصات العامة 52للمادة رقم )
 وحتفظ التظلمات

 وزارة الدفاع
1 272722006417 

13-03-2016 
طلب الوزارة اعادة النظر كقرار اللجنة واملوافقة 
على الغاء قرارها إبلغاء ترسية املناقصة رقم 

تركيب لوحات رئيسية لتغذية توريد و 189214
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: 

 مراقب العقود املهندس/ فهد السيد     
 قررت اللجنة التايل :  

اوال: الغــــــاء قرارهــــــا الســــــاكق الصــــــادر ابجتمــــــاع رقــــــم 
   29/2/2016( املنعقد كتاريخ  16/2016)

ــــــــى  ــــــــى اعــــــــادة الرتســــــــية عل ــــــــة عل ــــــــا: املوافق اثني
 الشركة/الصناعية للمشاريع الكهرابئية 
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2 272722006419 
13-03-2016 

ة واملوافقة طلب الوزارة اعادة النظر كقرار اللجن
على الغاء قرارها إبلغاء ترسية املناقصة رقم 

تشغيل وصيانة وإصالح املعدات 1752913
واألجهزة والرتكيبات امليكانيكية كقاعدة حممد 
االمحد البحرية على شركة/سهارا للتربيد والتكييف  
اعتبارا ان الوزارة يف طور  التنسيق مع وزارة املالية 

 االرتباط ألخذ موافقة جديدة على 
 كعد االستماع اىل  إفادة  ممثل الوزارة: 

 املهندس/ فهد السيد     مراقب العقود 
الجتماع قادم    قررت اللجنة  جيل البت ابلقرار ٌ

3 272722004721 
22-02-2016 

طلـــب االطـــالع والعلـــم أبن ديـــوان احملاســـبة أعـــاد 
 اعادة  هيل  3762711أوراق  املناقصة رقم 

يـــز ميـــدان رمايـــة كليـــة علـــي الصـــباح وتطـــوير وجته
العســـكرية مبعســـكر املباركيـــة حلـــني  احلصـــول علـــى 

( 1موافقة وزارة املالية تنفيذا ألحكام التعميم رقم )
االمــر الــذي قــد يتســبب معــه حتلــل  2016لســنة 

املناقص الفائز واعتذاره عـن جتديـد الكفالـة األوليـة 
 وصالحية االسعار املقدمة من قبلة 

 اع اىل ممثل الوزارة: كعد االستم
 املهندس/ فهد السيد     مراقب العقود 

مــــا زالــــت اللجنــــة عنــــد قرارهــــا الســــاكق الصــــادر  
( املنعقـــــــــــــــد يف 22/2015ابجتمــــــــــــــاع رقـــــــــــــــم )

خبصــــــــــــوص ترســــــــــــية املناقصــــــــــــة   16/3/2015
على/شــركة خالــد علــي اخلــرايف واخوانــه للمقــاوالت 

-ـــــايل )االنشائية )اثين اقل االسـعار( مببلـــغ إجـــــمــ
 د.ك(: املوافقة  2.275.000/

4 272722006418 
13-03-2016 

طلب الوزارة اعادة النظر كقرار اللجنة واملوافقة على 
 1622913الغاء قرارها إبلغاء ترسية املناقصة رقم 

ركط مباين هندسة املنشآت العسكرية كشبكة السلكية  
wireless  على  شركة / أرب نت للتجارة العامة

بارا ان الوزارة يف طور التنسيق مع وزارة املالية ألخذ  اعت
 موافقة جديدة على االرتباط 

 كعد االستماع اىل ممثل الوزارة: 
 املهندس/ فهد السيد     مراقب العقود 

 قررت اللجنة التايل :  
اوال: الغاء قرارها الساكق الصادر ابجتماع رقم 

  29/2/2016( املنعقد كتاريخ  16/2016)
نيا: املوافقة على اعادة الرتسية على شركة/أرب اث

 نت للتجارة العامة 
 وزارة الكهرابء واملاء

1 5115 
11-02-2016 

)اعيد حبث (طلب الغاء ترسـية املناقصـة رقـم وك م 
 استبدال االعمدة   107/2013/2014/ 

اخلشــــــبية واخلطــــــوط النحاســــــية أبعمــــــدة معدنيــــــة 
علـــى/ شـــركة ك ف املرســـاة  11لل طـــوط اهلوائيـــة 

ــداللطيف اجلســار ) اقــل االســعار( مببلــغ امجــايل  عب
 د.ك( وذلك لعدم  298/3.748.696)

تزويـــد الـــوزارة ابملســـتندات القانونيـــة طبقـــا لشـــروط 
املناقصــة )كفالـــة االجنـــاز واملســتندات الدالـــة علـــى 

 املفوض ابلتوقيع على العقد( 
 قررت اللجنة : 

جتمـــاع رقـــم اوال : الغــاء قرارهـــا الســـاكق الصــادر اب
املتضــمن  رفـــع  2/3/2016كتــاريخ  17/2016

 االمر ايل جملس الوزراء  
ـــوزارة  وختطـــر  ـــي طلـــب ال ـــا : عـــدم املوافقـــة عل اثني

 ابستكمال اجراءات التعاقد 

 الرسائل الواردة والتظلمات -اجلهات احلكومية 
 الوزارات واالدارات احلكومية

 املؤسسة العامة للرعاية السكنية
 املوضوع اســـم الشركة لكتاب واترخيهرقم ا م
1 39 

08-03-2016 
شركة الغامن 
 انرتانشيوانل

للتجارة العامة 
 واملقاوالت
 ذ م م
 

طلــب الشــركة الســماح ملوكلهــا 
 /China state   

Construction 
Engineering 

Corporation LTD    
ــــــــــــتالف مــــــــــــع/  ــــــــــــب االئ كطل

Sinohydro 
Corporation LTD    

 -.ع.ر.س م للمناقصــة رقــم م
1036/2015/2016 

إنشـــاء وإجنـــاز وصـــيانة أعمـــال 
الطـــــــرق الرئيســـــــية وشـــــــبكات 
خدمات البنية التحتيـة مبشـروع 

 جنوب املطالع اإلسكاين  
حيـــــــال  للمؤسســـــــة لالطـــــــالع 
ــة ابلــرد  واالفــادة وموافــاة اللجن

 خالل اسبوع من اترخيه
2 21 

07-03-2016 
شركة جمموعة 
انشاءات 

اهلامشي للتجارة 
مة العا

 واملقاوالت
 ذ م م 

 

طلب الشركة السماح ملوكلها 
الشركة العاملية 

Coporation   
Limited Sinohydro  

كتقدمي عرضها ابالئتالف مع 
 شركة  

construction 
Engineering 

Corporation LTD   
ـــــــــــم م ع ر س  للمناقصـــــــــــة رق

 1036/2015/2016م/
 انشاء واجناز  

وصيانة اعمال الطرق الرئيسـية 
كات خــــــــدمات البنيــــــــة وشــــــــب

التحتيــــــــــة مبشــــــــــروع جنــــــــــوب 
املطـــالع االســـكاين مـــن خـــالل 
عـــرض واحـــد  مشـــرتك ابســـم : 

Sinohydro 
Corporation 

Limited -   
China State 

Construction 
Engineering   

Corporation Ltd  

حيـــــــال  للمؤسســـــــة لالطـــــــالع 
ــة ابلــرد  واالفــادة وموافــاة اللجن

 خالل اسبوع من اترخيه
 لرتكيةوزارة ا

1 $550/2016 
06-03-2016 

شركة القبقب 
 الفضي إلدارة
 املطاعم ذ م م

ـــم الشـــركة مـــن اســـتبعادهم  تظل
مـــــــــن املناقصـــــــــة رقـــــــــم م ع /  

) ع (  15/2014/2015
اعــداد وتقــدمي وجبــات غذائيــة 
ــــــــــرايض االطفــــــــــال  صــــــــــحية ل
والســــكنات الداخليــــة للطلبـــــة 

 والطالبات وذلك وفقا  
 (  22للمادة رقم ) 

 حيفظ  
2 $551/2016 

06-03-2016 
شركة حممد 
 انصر الشهري
واوالده 

ـــم الشـــركة مـــن اســـتبعادهم  تظل
مــــــــــــــن املناقصـــــــــــــــة رقـــــــــــــــم م  

 20/2015/2016ع/
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 للسيارات
 ذ م م

اســتئجار ســيارات هــاف لــوري 
مــــع ســـــائقني ابلــــوزارة  وذلـــــك 

 (  22وفقا للمادة رقم ) 
 حيفظ  

 وزارة املالية
1 $561/2016 

07-03-2016 
ي شركة السهل
 حلراسة
 املنشآت

 ش ت 

تظلـــــــم الشـــــــركة مـــــــن ترســـــــية 
ـــــــــــــــم  / ت م 1املمارســـــــــــــــة رق

تــــــــــــــــــــــــــــــوفري  2015/2016
خــــــدمات احلراســــــة والضــــــيافة 
والتنظيـــــف لوحـــــدة التحـــــرايت  

 املالية الكويتية 
حيال للوزارة لالطـالع واالفـادة 
ــــرد خــــالل  ــــة ابل ــــاة اللجن ومواف
اســـبوع مـــن اترخيـــه  مـــع وقـــف 

 اجراءات التعاقد 
 وزارة اإلعالم

1 $549/2016 
06-03-2016 

 

شركة كرقان 
 الوطنية
ألنظمة 
 املعلومات

 ذ م م 
 

ـــم الشـــركة مـــن اســـتبعادهم  تظل
 من املناقصة رقم و أ /  

236/2015/2016 
ـــــــــربانمج اخلـــــــــاص  مشـــــــــروع ال

( Oracleابلشــؤون املاليــة  )
للوزارة وذلك وفقا للمـادة رقـم 

(22 .) 
 حيفظ  

2 $553/2016 
03-03-2016 

 

 االزدهار
 املشرتكة حلراسة
املنشآت فرع 

 من شركة
االزدهار 

 املشرتكة للتجارة
 العامة ذ م م

 

تظلــــــم الشــــــركة كقــــــرار ترســــــية 
ـــــــــــــــــــــــم و ا/   املناقصـــــــــــــــــــــــة رق

القيـــــام  230/2015/2016
أبعمــــــــــال خــــــــــدمات االمــــــــــن 
واحلراسة للمواقع التاكعة لـوزارة 
االعـــــالم على/شـــــركة جمموعـــــة 
ـــة خلـــدمات املـــدن  ـــة الفني األمني

( مببلــــغ إمجــــايل )أقــــل األســــعار
د.ك(  140.940/ -قـــــدره )

وذلــــــــك لألســــــــباب املــــــــذكورة 
 ككتاب الشركة 

حيال للوزارة لالطـالع واالفـادة 
ــــرد خــــالل  ــــة ابل ــــاة اللجن ومواف

 اسبوع من اترخيه   
3 $552/2016 

06-03-2016 
 

شركة كيت 
 اخلربات

الستشارات 
 الكمبيوتر ذ م م

 

طلــب الشـــركة اعـــادة النظـــر كقـــرار 
مـــن املناقصـــة رقـــم و أ اســـتبعادها 

مشــــــروع  236/2015/2016/
الـــربانمج اخلـــاص ابلشـــؤون املاليــــة 

(Oracle لـــــــــــوزارة االعـــــــــــالم )
لألســــــــــباب املوضــــــــــحة ككتــــــــــاب  

 (  22الشركة وفقا للمادة رقم )
 حيفظ 

  
4 $610/2016 

14-03-2016 
 

شركة امحد 
 امساعيل

هببهاين وشركاه 
 للتجارة
 العامة
 

طلب الشركة السماح هلا 
ء واثئق  هيل الشركات كشرا

 ملشروع االرشيف التلفزيوين 
قررت اللجنة املوافقة  على 
شراء واثئق التأهيل وحيال  
للوزارة  لالطالع واالفادة 
وموافاة اللجنة ابلرد خالل 

 أسبوع من اترخيه 

 وزارة الداخلية
1 $529/2016  

01-03-2016  
شركــــــة كواليتــــــي 

 نت  
 للتجــارة العـامـة  

قـــــاوالت ذ م وامل
 م 

 

طلب الشركة تزويدها أبسباب 
( 4،3،2إلغاء البنود أرقام )

من املناقصة رقم 
التجهيزا46/2014/2015

ت اهلندسية واالنظمة املساندة 
وشبكة احلاسب االيل 
وملحقاهتا واجهزة احلاسب 
الرئيسي ملبين ادارة شئون 

 اقامة االمحدي اجلديد 
 حيفظ  

 وزارة الدفاع
1 27 

02-03-2016 
 

شركة كويت 
 داينمكس
احملدودة 
 للمقاوالت
 ش م  ك م

 

تظلم الشركة مـن طلـب الـوزارة 
ـــــــــى مســـــــــتحقاهتا   ابحلجـــــــــز عل

 1252904ابملناقصــــــة رقــــــم 
مشروع احلرس االمريي املرحلـة 

 االوىل 
 عدم اختصاص اللجنة  

 وزارة الصحة
1 309/2015  

08-10-2015 
شركة الرواين 

 للتجارة
العامة 
 تواملقاوال
 ش ت

)اعيــــد حبــــث( طلــــب الشـــــركة 
ــد  إعــادة النظــر كقــرار شــراء البن

( مــــــــــادة معقمــــــــــة 93رقــــــــــم )
ـــــاظري  ـــــة واملن ـــــألدوات اجلراحي ل
لكافــــــــة األقســــــــام يف املراكــــــــز 

 الصحية واملستشفيات 
*كمــــا اطلعــــت اللجنــــة علــــى   

ـــــــــاب الـــــــــوزارة رقـــــــــم )و م  كت
( املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤرخ يف 159ط/
املتضـمن التأكـد  6/3/2016

 على الرتسية 
لجنــــة تزويــــد الشــــركة قــــررت ال

 أبسباب االستبعاد  
 وزارة الكهرابء و املاء

1 247 
03-03-2016 

شركة اجملموعة 
 اخلليجية
 ذ م م
 

رد الشركة على اسباب 
استبعادها من املناقصة رقم 

توريد  7216/2014وك م /
وتسليم مواد كيميائية ملشروع 
التناضح العكسي مبحطة 
الشويخ لتوليد القوى 

وتقطري املياه   الكهرابئية
واستعدادها حضور اجتماع 
اللجنة للرد على كافة 

 املالحظات من ممثلي الوزارة 
حيال للوزارة لالطالع واالفادة 
وموافاة اللجنة ابلرد خالل  

 اسبوع من اترخيه   
2 3 

20-01-2016 
شركة النصف 
 الكهرابئية
 ذ م م

) اعيــــد حبــــث( طلــــب الشــــركة 
ارة  حتديد موعد اجتماع مع الوز 

كشــــــــأن املناقصــــــــة رقــــــــم و ك 
تصـــــــــــــــــنيع  7213/2014م/

وتوريد وحـدات توزيـع متكاملـة 
 مبحوالت كهرابئية زيتية جهد  

ك.ف وذلــــــــــــــــك 11/0.433
 لألسباب املذكورة ككتاهبا 

* كما اطلعت اللجنة علـى رد  
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( املــــؤرخ 7271الـــوزارة رقـــم )
املتضــــمن ال  2/3/2016يف  

 مانع من حضور االجتماع 
( املـــؤرخ 16) * و كتـــاب رقـــم

املتضـــــــــــــــــمن  9/3/2016يف 
 اإلفادة مبوعد االجتماع 

قـــــررت اللجنـــــة  جيـــــل البـــــت 
 ابلقرار وتوجيه دعوه حلضور  

ممثل عن  الوزارة والشـركة الجتمـاع 
 قادم مع جتديد الكفالة

 وزارة الشئون االجتماعية والعمل
1 13 

06-03-2016 
شركة اشرف 

 وشركاه
 احملدودة
 ذ م م

من ترسية تظلم الشركة 
املناقصة رقم و ش ج ع /  

اعمال  4/2015/2016
توريد وتركيب وتشغيل وصيانة 
نظام ارشفة امللفات 
واملراسالت الكرتونيا لوزارة 

 الشئون 
حيال للوزارة لالطالع واالفادة 
وموافاة اللجنة ابلرد خالل 

 اسبوع من اترخيه   
 اهليئة العامة للمعلومات املدنية

1 $3048/2015  
27-12-2015  

شركة اجملموعة 
 االويل

للتجارة 
 واملقاوالت
 ذ م م

) أعيد حبث ( طلب الشركة 
إعادة النظر كقرار اللجنة 
الساكق من املوافقة على شراء 

( شهادة 500.000عدد )
( ابألمر PKIالكرتونية )

املباشر وطلب طرح األعمال 
مبناقصة وذلك لألسباب 
املذكورة ككتاب الشركة والرد 

 رد اهليئة على 
 ختطر اهليئة ابالستعجال ابلرد

2 $3046/2015  
27-12-2015  

شركة اجملموعة 
 االويل

للتجارة 
 واملقاوالت
 ذ م م

)أعيد حبث ( طلب الشركة 
إعادة النظر كقرار اللجنة 
الساكق من املوافقة على شراء 
مستلزمات طباعة مناذج 
البطاقة الذكية  )مليون منوذج 

 HOLOGRAPHICمن 

OVERLAY للعقد رقم )
ابألمر املباشر وذلك  9

لألسباب املذكورة ككتاب 
 الشركة والرد على رد اهليئة 
 ختطر اهليئة ابالستعجال ابلرد

 الراسة العامة للحرس الوطين
1 $556/2016 

06-03-2016 
شركة مسارت 

 نولدج
للتجارة العامة  

 ذ م م

رد الشـــــــــركة علـــــــــى اســـــــــباب 
ســة اســتبعادها مــن ترســية املمار 

 2015/2016-23رقــــــــــــــم 
توريـــد وتركيـــب مـــدرج متحـــرك 

 للراسة 
 حيفظ  

 كلدية الكويت
1 $541/2016 

03-03-2016 
شركة فيوتشر 

 سريفس
للتجارة العامة 
 واملقاوالت

ـــــــب الشـــــــركة االســـــــتعجال  طل
كرتســـــــــــــية املناقصـــــــــــــة رقـــــــــــــم 

)ع( 1/2014/2015
اســـــــتئجار آليـــــــات ومعـــــــدات 

ومركبـــــــات وســـــــائقني وعمالـــــــة  ذ م م
عمـال إزالـة امل الفـات للقيام أب

املتعلقــة أبنظمــة قــوانني ولــوائح 
البلدية  والتعدايت على أمالك 
الدولـــــة واإلعـــــالانت امل الفـــــة 
ونقــــل خملفاهتــــا ككافــــة منــــاطق 

 الكويت 
ــــة كتــــاب  ــــة  إحال ــــررت اللجن ق
الشــــــــركة للبلديــــــــة لالطــــــــالع 
واالفـادة  وموافـاة اللجنـة ابلـرد 
خالل اسبوع مـن اترخيـه وختطـر 

الســــــتعجال كتوقيــــــع البلديــــــة اب
 العقد

 كيت الزكاة
1 9 

09-02-2016 
شركة 

 يونيفريسال
كونرتاكرتز 
 للتجارة العامة
 واملقاوالت
 ذ م م

) أعيد حبث ( تظلم الشركة 
من ترسية املناقصة رقم ب  

إنشاء وإجناز  4/2015ز/
( مراكز 4وصيانة عدد )

 -إيرادية  للبيت ) الشعب 
 مشرف (  -العمرية  -السالم 

كما اطلعت اللجنة على   
(  1130كتاب البيت رقم )

 14/3/2016املؤرخ كتاريخ 
املتضمن أسباب استبعاد 

 الشركة 
قررت اللجنة تزويد الشركة 

 أبسباب االستبعاد  
2 2 

09-02-2016 
شركة يونيفرسال 

 جروب
للتجارة العامة 
 واملقاوالت
 العامة للمباين

 ذ م م

) أعيــد حبـــث ( تظلــم الشـــركة مـــن 
ية املناقصــــــــــــــة رقــــــــــــــم ب  ترســــــــــــــ

إنشــــــــــــــاء وإجنـــــــــــــــاز  5/2015ز/
( مراكـــز ايراديـــة 5وصـــيانة عـــدد )

الرميثيـة  -للبيت مبنـاطق ) سـلوى 
ســـــعد  -الزهـــــراء  -العارضـــــية  -

 العبدهللا ( 
كمــا اطلعــت اللجنــة علــى  كتــاب   

 ( املؤرخ   1129البيت رقم ) 
املتضــــمن  14/3/2016كتــــاريخ 

 رد البيت على أسباب استبعاد  
 ة الشرك

قررت اللجنة تزويد الشركة 
 أبسباب االستبعاد  

3 24 
10-02-2016 

شركة هجر 
 والديرة

للتجارة العامة 
 واملقاوالت
 ذ م م

) أعيد حبث ( تظلم الشركة من 
ترسية املناقصة رقم ب ز 

إنشاء وإجناز وصيانة  5/2015/
( مراكز ايرادية للبيت 5عدد )

 -الرميثية  -مبناطق ) سلوى 
سعد  -الزهراء  -العارضية 
 العبدهللا ( 

كما اطلعت اللجنة على كتاب   
( املؤرخ 1127البيت رقم )

 كتاريخ 
املتضمن أسباب  14/3/2016

 استبعاد الشركة 
قررت اللجنة تزويد الشركة 

 أبسباب االستبعاد  
4 $284/2016 

03-02-2016 
شركة مكتب 
املستشار 
الوطين 

)أعيد حبـث( تظلـم الشـركة مـن 
عــدم توقيــع عقــد املناقصــة رقــم 

ــــــــــــــــــــــــد  2015-2ب ز  جتدي
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 لالستشارات
االدارية 
 والصناعية

 قتصاديةواال
 ذ م م

ــــــــرامج األوراكــــــــل  ــــــــراخيص ك ت
للنظــام املــايل وشــؤون املــوظفني 
لبيــت الزكــاة وطلــب االجتمــاع 
ـــــــت الزكـــــــاة لتوضـــــــيح  مـــــــع كي

 املوضوع 
*كمــــا اطلعــــت اللجنــــة علــــى   

 997كتــاب كيــت الزكــاة رقــم 
 6/3/2016املـــــــــــــــــــــــــؤرخ يف 

املتضــــمن جــــاري العمــــل علــــى 
خماطبــــة ديــــوان احملاســــبة وأخــــذ 

 املوافقة على التعاقد 
قــــررت اللجنــــة تزويــــد الشــــركة 

 كرد كيت الزكاة
 

 االستدعاءات -اجلهات احلكومية 
 الوزارات واالدارات احلكومية   

رقم الكتاب واترخيه  م
 ومرجعه

 املوضوع املقاول اجلهة

1 3621 
02-03-2016 

وزارة 
ارة التج

والصناع
 ة

)أعيـــد حبــــث( طلـــب ترســــية  
-12/2015املمارســة رقـــم

توريد وتركيـب أاثث  2016
جلهــاز محايــة املنافســة علــى/ 
ــــــــة  شــــــــركة كرنســــــــبيال العاملي
)اثلـــث أقـــل األســـعار( مببلـــغ 
ــــــــــــــــــــــــدره) -إمجــــــــــــــــــــــــايل ق

 د.ك( 64.210/
* كمـا اطلعــت اللجنـة علــى  

كتـــاب تظلـــم شـــركة الروضـــة 
)أقـــــــــــل األســـــــــــعار( رقـــــــــــم 

ــــــــــــــؤر  583/2016 خ يف امل
7/3/2016  

كعـــــــد االســـــــتماع اىل افـــــــادة 
 ممثلي الوزارة: 

الســـــــيد/ حســـــــني صـــــــفر           -
املدير التنفيذي جلهاز  محاية 

 املنافسة 
الســـــيدة/ ســـــندس محـــــزه        -

 مستشارة 
الســــــــيد/ حممــــــــد عمــــــــاد            -

 خمتص مايل 
 قــــــــررت اللجنــــــــة املوافقــــــــة 

 وحيفظ التظلم
2 1511 

03-02-2016 
 اإلدارة
العامة 
للطريان 
 املدين

)أعيـــد حبــــث( طلــــب إعــــادة  
ترســـــــــــية املناقصـــــــــــة رقـــــــــــم  

مشـــروع  5/2014/2015
اســـــــتبدال أجهـــــــزة كشــــــــف 
ـــة التقليديـــة يف منطقـــة  األمتع
اجلــــــوازات وتزويــــــد قاعــــــات 
املغــــــادرة أبجهــــــزة مســــــاندة 
للكشف عن املـواد املتفجـرة 
يف مطــــار  الكويــــت الــــدويل 
لتصــــــبح على/شــــــركة ســــــيد 

والده )اثلث محيد هببهاين  وأ
أقـــل األســـعار( مببلـــغ امجـــايل 

 599.000/-قـــــــــــــــــــــدره )

د.ك( كدال من/ شركة الدانـة 
العامليــــــة وذلــــــك لألســــــباب 

 املذكورة ككتاب اإلدارة 
كعــــــد االســــــتماع اىل  افــــــادة 

 ممثلي اإلدارة: 
املهندس/مســـــــاعد العيــــــــد -

ـــــــــيس قســـــــــم األجهـــــــــزة  )رئ
 األمنية( 

 وافادة ممثلي الشركة:  
ل قنـــرب الســيد/وليد امساعيــ-

 احلسني )مساعد انئب  
،قســــم األنظمــــة  الــــرئيس

 الدفاعية( 
الســــــيد/ إســــــالم رشــــــدي -

مصـــــطفى الدســـــوقي الـــــدش  
 )مدير املناقصات( 

ــثم حممــد احلــاج - الســيد/ هي
 حيدر )مدير املشاريع( 

قــررت اللجنــة  جيــل البــت  
ابلقـــرار الجتمـــاع قـــادم حلـــني 

كتــــــــاب الحــــــــق مــــــــن  ورود
 االدارة

3 3307 
24-02-2016 

اهليئة 
العامة 
لشئون 
 الزراعة
والثروة 
 السمكية

 شركة
 ب . ب 

 لالستشارات
 ش ذ م
 م

)اعيــــــد حبــــــث( طلــــــب ترســــــية 
املناقصـــــــة رقـــــــم هــــــــ ز / م م /  

كشــــــــف   33/2014/2015
الـــذخائر غــــري املنفجـــرة وازالــــة 
التحصـــــــــــينات العســـــــــــكرية يف 
حمميـــة صـــباح االمحـــد الطبيعيـــة 
وحمميــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــليب ات ) 

عـادة  هيـل  املشاريع املتعلقـة إب
البيئــــــــة( على/شــــــــركة ب . ب 
لالستشـــــــــــــــارات )اثين اقـــــــــــــــل  
االســــعار( مببلــــغ امجــــايل قــــدره  

 د.ك(  244.000/-)
كعد االستماع اىل افادة ممثـل 

 اهليئة : 
 -السيد/حممد عبدهللا مجال 

مــــــــــــــــدير ادارة البحــــــــــــــــوث 
 واملشاتل الزراعية 

 قررت اللجنة املوافقة 
4 1151203 

04-02-2016 
وزارة 

 اليةامل
طلــب وحــدة التحــرايت املاليــة  

الكويتيــة حتديــد اجتمــاع لشــرح 
اســـباب طلبهـــا القيـــام ابلتعاقـــد 
ــــــــــــــــم  ابألمــــــــــــــــر املباشــــــــــــــــر رق

مع/شــــركة  3/2015/2016
جمموعــــــة االنظمــــــة الكمبيــــــوتر 

ــــــــــــــة   ITSاملتكاملــــــــــــــة العاملي
ـــد أنظمـــة   ـــل معتمـــد( لتوري )وكي
محايــة وأمــن املعلومــات لقواعــد 
البيــــــــاانت اخلاصــــــــة ابلوحــــــــدة 

نظمتهـــــــا التشـــــــغيلية داخـــــــل وأ
 وخارج الكويت  

كعـــــــد االســـــــتماع اىل إفـــــــادة 
 ممثلي  وحدة التحرايت  

 املالية الكويتية  : 
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الســـــد / طـــــالل الصـــــايغ         -
 رئيس الوحدة  

السيد/ غازي العبداجلليل       -
 انئب رئيس الوحدة  

الســـيد / عبـــدهللا الصـــاحل  -
العبدهللا     مدير أمن وتقنية 

 ومات  املعل
ـــــد الزنكـــــي       - الســـــيد / خال

ــــــة   مراقــــــب ادارة أمــــــن وتقني
 املعلومات 

قـــــــــــــررت اللجنـــــــــــــة أبغلبيـــــــــــــة 
أعضاؤها املوافقة علـى التعاقـد 
مـــــــع شـــــــركة جمموعـــــــة انظمـــــــة 
الكمبيـــــوتر املتكاملــــــة العامليــــــة 
-مببلـــــــــــغ  إمجـــــــــــايل قـــــــــــدره )

 د.ك( 807.727/
 

 تعاقدات احلكومية اإلجراءات اإلدارية االستثنائية لل -اجلهات احلكومية 
 الوزارات واالدارات احلكومية

 وزارة املواصالت
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 808 

29-02-2016 
 

طلــــــــــــب التجديــــــــــــد األول لعقـــــــــــــد املمارســــــــــــة رقـــــــــــــم 
صـــــيانة وتطـــــوير وتشـــــغيل شـــــبكة  22/2015/2016

لوســـنت املـــربم  -لنظـــام الكاتيـــل  NGNاجليـــل التـــايل 
)الوكيـــــل احمللـــــي( ملـــــدة لوســـــنت  -مع/شـــــركة الكاتيـــــل 

مببلــغ إمجــايل  29/9/2016ثــالث ســنوات اعتبــارا مــن 
 د.ك(  2.435.000/-قدره )

 موافقة كنفس الشروط واألسعار  
2 1002 

09-03-2016 
ـــــــــــم  ـــــــــــد الســـــــــــاكع لعقـــــــــــد املمارســـــــــــة رق طلـــــــــــب التجدي

تـــــــــوفري شـــــــــبكة نقـــــــــل املعلومـــــــــات  14/2009/2010
(WANاملربم مع/شركة شبكة اخللـيج لالتصـاالت )  ملـده

ــــــارا مــــــن   17/3/2017حــــــىت  17/3/2016ســــــنة اعتب
 د.ك( 38.000/-مببلغ امجايل قدره )

قــــررت اللجنــــة أبغلبيــــة أعضــــائها  املوافقــــة كــــنفس 
 الشروط واالسعار

3 26213 
08-03-2016 

طلــب الـــوزارة إعـــادة النظـــر واملوافقـــة علـــى التمديـــد 
 10-903/9الثــاين لعقــد املناقصــة رقــم ب ب هـــ /

وتـــرميم املبـــىن املركـــزي القـــدمي للـــوزارة  إعـــادة  هيـــل
املــربم مع/شــركة الصــقرة للتجــارة العامــة واملقــاوالت 

( يومـــا اكتـــداء مـــن اتريـــخ انتهـــاء العقـــد 120ملـــده )
كـــدون تكلفـــة ماليـــة وذلـــك لألســـباب  3/2/2016

 املذكورة ككتاب الوزارة 
مازالت اللجنة عند قرارها الساكق  الصادر ابجتمـاع 

 25/1/2016قـــــــــــــــد كتـــــــــــــــاريخ ( املنع6/2016)
 املتضمن "تطبيق شروط العقد"

 وزارة الداخلية
1 11989 

07-03-2016 
ــامن لعقــد اســتئجار عــدد ) ( ســيارة 76طلــب التمديــد الث

جيـــــــب لـــــــإلدارة العامـــــــة للمعلومـــــــات و االدارة  العامـــــــة 
للمباحـث اجلنائيـة لـإلدارة العامـة لإلمـداد والتمــوين )ادارة 

ـــوزارة املـــرب  ـــة الســـترياد اآلليـــات( ابل م مـــع /الشـــركة الكويتي
 15/3/2016الســيارات ملــده ثـــالث اشــهر اعتبــارا مـــن 

ـــــــــــــدره ) 14/6/2016حـــــــــــــىت   ـــــــــــــغ امجـــــــــــــايل ق -مببل
د.ك( كـــنفس الشـــروط واالســـعار وذلـــك حلـــني 64.296/

ـــــم  ـــــن اجـــــراءات طـــــرح املناقصـــــة اجلديـــــدة رق االنتهـــــاء م
(26/2015-2016) 

 قررت اللجنة املوافقة  

2 11896 
03-03-2016 

طلــــب الــــوزارة االحاطــــة والعلــــم كتعــــديل مــــده التجديــــد 
(  2015 -677/2014االول لعقــــد املمارســــة رقــــم )

ــاج وطــين( لــإلدارة  توريــد دجــاج جممــد وكــيض طــازج )إنت
العامــــة خلفـــــر الســـــواحل ابلــــوزارة  لتصـــــبح اعتبـــــارا مـــــن 

مببلـــغ امجـــايل قـــدره   28/2/2017حـــىت  1/3/2016
 د.ك( 600/34.637)

 وافقة  قررت اللجنة امل
3 11910 

06-03-2016 
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 

اعتبارا من  للتجارة العامة واملقاوالت ملدة شهرين
مببلغ إمجايل  10/5/2016حىت 11/3/2016

د.ك( وذلك حلني االنتهاء من 27.740/-قدره )
اجراءات إلغاء وإعادة طرح املناقصة رقم 

49/2012/2013  
 قررت اللجنة املوافقة  

4 11911 
06-03-2016 

طلب التمديد اخلامس للبند الثالث لعقد املناقصة 
ات التنظيف توفري خدم 49/2012/2013رقم 

ونقل النفاايت من االدارة العامة ألمن احلدود الربية 
النويصيب (  -العبديل  -واملنافذ الربية ) الساملي 

ابلوزارة املربم مع / شركة القدس االهلية للتجارة  -
العامة واملقاوالت ملده شهرين اعتبارا من 

مببلغ امجايل  10/5/2016حىت  11/3/2016
كنفس الشروط واالسعار  د.ك(19.800/-قدره )

 ( عامل 66وذلك لتوفري عدد )
 قررت اللجنة املوافقة  

5 11971 
07-03-2016 

-23طلـــــــــب جتديـــــــــد عقـــــــــود املمارســـــــــة رقـــــــــم )
( أعمال صيانة خزائن متنوعة حلفظ 2005/2006

امللفات إبدارات خمتلفة ابلوزارة ملدة سنة اعتبـارا مـن 
 مع  31/3/2017حىت 1/4/2016

 يني وعلى النحو التايل: الوكالء احملل
)نـــوع كـــاردكس 2016-39/2015العقـــد رقـــم -

ــــــزات  وكرونــــــزل( املــــــربم مع/الشــــــركة العركيــــــة لتجهي
 د.ك(  27.576/-املكاتب مببلغ امجايل قدره )

)نـــوع ابرتيللـــو( 2016-43/2015العقـــد رقـــم -
املـــربم مع/شـــركة التجهيـــزات املكتبيـــة مببلـــغ  امجـــايل 

 د.ك(  6.720/-قدره )
)نـــوع انـــرتكس( 2016-45/2015رقـــم  العقـــد-

املــربم مــع/ شــركة اجليــل التجاريــة مببلــغ امجــايل قــدره 
 د.ك(  5.700/-)

وتــوفري طــاقم فــين  -مــع تــوفري قطــع الغيــار األصــلية 
 مت صص. 

 قررت اللجنة املوافقة  
 وزارة الرتكية

1 2185 
03-03-2016 

طلب اصدار االمر التغيريي االول كزايدة مبلغ 
د.ك( ما يعادل نسبة   56.100/-دره )إمجايل ق

%( على عقد املمارسة رقم م 200)
توفري الضيافة البسيطة  2016-88/2015م/

إلدارة التطوير والتنمية ومقار التدريب التاكعة هلا 
املربم مع/ شركة دراية الكويتية لتحضري الوجبات 

 الغذائية 
 قررت اللجنة أبغلبية أعضاؤها  املوافقة
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 عادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولةكرانمج إ
1 1465 

01-03-2016 
طلب التجديد الثاين لعقد تشغيل معدات التكييف 
والتربيد والتهوية والتدفئة ومكافحة احلريق وأعمال 
الصحي واملض ات ملبىن الربانمج املربم مع/شركة 
-اخلليج اهلندسية ملدة سنة مببلغ امجايل قدره)

 د.ك( 36.300/
 قررت اللجنة أبغلبية أعضاؤها  املوافقة

 وزارة الشئون االجتماعية والعمل
1 07108  

07-03-2016  
طلب اصدار االمر التغيريي االول كزايدة مبلغ 

 د.ك( ما يعادل نسبة   31.391/-إمجايل قدره )
%( على عقد املناقصة رقم و ش ج ع 24.68)
 توريد وتركيب وتشغيل  2/2014/2015/

وصيانة اجهزة مركزية ألنظمة الوزارة املربم مع/شركة  
 كمبيوتر نتوركس وذلك لتنفيذ عدة مشاريع أنظمة 

 قررت اللجنة املوافقة  
 اإلدارة العامة للطريان املدين

1 1652 
07-02-2016 

) أعيد حبث ( طلب تعديل فرتة التمديد األول 
صيانة   9/2011/2012لعقد املناقصة رقم 

انرة املدرجات وأجهزة التحكم هبا املربم وتشغيل إ
مع/شركة فدان للتجارة عامة واملقاوالت ليصبح 

   21/11/2015كدال من  1/2/2016اعتبارا من 
سنوات اعتبارا من اتريخ  3علما أبن مدة العقد  - 

تسليم املوقع وجيوز التجديد ملدة أخرى  مماثلة أو 
 أقل . 

 قررت اللجنة املوافقة  
 الوطين للثقافة والفنون واآلداباجمللس 

1 2143 
03-03-2016 

طلب التمديد احلادي عشـر لعقـد املناقصـة رقـم م و 
 صيانة و تشغيل   2010/2011-2ث ف أ 

اجهــزة و معــدات التكييــف ملبــاين اجمللــس املــربم مــع 
/شـــركة اخللـــيج اهلندســـية ملـــدة شـــهرين مببلـــغ امجـــايل 

د.ك( اعتبـــــــــــــــارا مـــــــــــــــن  340/9.733قـــــــــــــــدره )
كـــــــــــــــنفس  28/5/2016حـــــــــــــــىت  29/3/2016

 الشروط و االسعار 
 قررت اللجنة املوافقة  

2 2142 
03-03-2016 

طلب التمديد الراكـع لعقـد املناقصـة رقـم م و ث ف 
توريــــــــــد وتركيــــــــــب حاســــــــــب   1/2013/2014أ/

رئيســــــي ملركــــــز نظــــــم املعلومــــــات املــــــربم مع/شــــــركة 
احلاســـــبات لتكنولوجيـــــا املعلومـــــات ملـــــدة  شـــــهرين 

مببلغ  30/4/2016حىت  1/3/2016ن اعتبارا م
د.ك( حلـــني االنتهـــاء مـــن  4.064/-امجـــايل قـــدره )

-4إجـــراءات توقيـــع العقـــد املناقصـــة م و ث ف أ 
2015/2016  

 *مت توقيع العقد مع املناقص اجلديد 
 قررت اللجنة املوافقة  

 وزارة العدل
1 3154 

03-03-2016 
بلــغ طلــب اصــدار األمــر التغيــريي الثــامن كت فــيض م

د.ك( مـا يعـادل نسـبة  420/5.322إمجايل قـدره )
%( من قيمة عقـد اسـتئجار سـيارات كـدون 0.79)

سائق وكدون وقـود خلـدمات الـوزارة  املـربم مع/شـركة 
ـــك  ـــان الغـــامن وأوالده للســـيارات وذل علـــى حممـــد ثني
لالســـتغناء عـــن ســـيارتني الســـيارة األوىل اعتبـــارا مـــن 

 15/2/2016والثانيــة اعتبــارا مــن  28/1/2016
ــــــة العقــــــد يف  لألســــــباب 25/10/2016حــــــىت هناي
 املوضحة ككتاب الوزارة
 قررت اللجنة املوافقة  

 األمانة العامة جمللس الوزراء
 2487 

08-03-2016 
طلــــب اصــــدار األمــــر التغيــــريي األول كــــزايدة مبلــــغ 

د.ك( مــــــــــا يعــــــــــادل   4.450/-امجــــــــــايل قــــــــــدره )
-14/2015%( علــــــى قيمــــــة عقــــــد رقــــــم 40)

داد وجتهيز وتنظيم االحتفـاالت لألعيـاد إلع 2016
الوطنية للجهات التاكعة لألمانة العامة جمللـس الـوزراء 
ــــاد  ــــت كرفــــع العلــــم يف األعي أثنــــاء احتفــــاالت الكوي

ـــر  ـــاير وفرباي ـــة لشـــهري ين  2016واملناســـبات الوطني
فـــون لالتصــــاالت املـــربم مـــع/ شــــركة مؤسســـة مــــاي  
 لتوفري أجهزة هواتف حملافظة الفروانية 

 قررت اللجنة أبغلبية أعضائها  املوافقة
 ديوان مسو ويل العهد

1 206 
10-03-2016 

( صـيانة 1/2015/2016طلب جتديد العقد رقم )
ــديوان الســمو املــربم مــع/  آالت تصــوير مســتندات ك
شركة النهار الدولية ملكائن التصوير ملدة سنة اعتبارا 

مببلــــــــغ  31/3/2017حــــــــىت   1/4/2016مــــــــن 
د.ك( حلاجـــة الـــديوان يف  6.430/-) امجـــايل قـــدره

تــوفري الصــيانة الالزمــة ألالت التصــوير جلعلهــا تعمــل 
 كصورة جيدة 

آالت تصــوير مــن  3علمــا أبنــه مت اســتبعاد عــدد  - 
العقــد كنــاء علــى توصـــية اللجنــة الفنيــة للتصـــرف يف 

 املوجودات اخلارجة عن نطاق االست دام 
 قررت اللجنة أبغلبية أعضاؤها  املوافقة

 طرح املناقصات -طرح التأهيل  -اجلهات احلكومية 
 الوزارات واالدارات احلكومية

 وزارة الداخلية
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 410 

21-02-2016 
 

 56/2015/2016طلب طرح املناقصة رقم 
توريد وتركيب وصيانة مشروع هاتف الطوارئ  
اخلاص أبنظمة تلقي البالغات وتوجيه وحدات 

 ابلوزارة  -ستجاكة لإلدارة العامة هلندسة االتصاالت اال
كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم   
  21/2/2016( املؤرخ يف  11319)

 * ال تقبل التجزئة 
 %(  40* االوامر التغيريية )

 شهر  15* الفرتة الزمنية للمشروع 
سنة كنظام تلقي  15*شرط اخلربة ال تقل عن 

 وحتديد مواقع السيارات   البالغات وتوجيه
 خلدمات الطوارئ  

مشاريع انجحة  3* يشرتط اجناز عدد ال يقل عن 
 ومماثلة ابللغة العركية  

مشاريع انجحة  10* يشرتط اجناز ال يقل عن 
 ومماثلة وخارجية متكاملة ابللغة االجنليزية  

 ولغات اخرى  
* قدرته وكفاءته يف اجناز املشاريع داخل البالد 

 رجها وخا
قررت اللجنة  جيل البت ابلقرار وتوجيه دعوه 

 حلضور ممثل عن  الوزارة الجتماع قادم
2 11041 

11-02-2016 
ـــد  44/2015/2016طلـــب طـــرح املناقصـــة رقـــم  توري

وتركيــــــب رؤوس االشــــــارات الضــــــوئية ذات  صــــــمامات 
 ابلوزارة   -لإلدارة العامة للمرور  LEDثنائية 

 ( %40* االوامر التغيريية )
 * ال تقبل التجزئة 

* يشرتط ان يكون موديل رؤوس اإلشارات الضـوئية 
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 أمريكية أو اسرتالية او اوروكية او ايابنية 
 قررت اللجنة املوافقة  

 جامعة الكويت
1 2221 

02-03-2016 
 2016/2017-27طلــــب طــــرح املناقصــــة رقــــم 

اعمــــــال تشــــــغيل و صـــــــيانة و اصــــــالح اخلـــــــدمات  
 -حـويل(  -اجلاكرية  -عديلية ال -اهلندسية )كيفان 

ابجلامعــــة  حمــــدودة  -ادارة االنشــــاءات و الصــــيانة 
 على الشركات املذكورة ابلكشف املرفق  

 %( 30نسية االوامر التغريية )-
 ال تقبل التجزئة  -

 قررت اللجنة املوافقة  
 وزارة العدل

1 2518 
21-02-2016 

)ع( 1/2016/2017طلب طرح املناقصة رقم وع/
ال الصيانة الشاملة والتشغيل والرتكيبات لألعمال اعم

 اهلندسية مبباين وزارة العدل )حمافظة الفروانية واجلهراء( 
حمدودة على الشركات املصنفة فئة اوىل و اثنية -

 اعمال الكهرابء و امليكانيكا 
 ال تقبل التجزئة  -

قررت اللجنة املوافقة  على الشركات املصنفة ابلفئة 
 لثالثة ألعمال الكهرابء وامليكانيكاالثانية وا

 وزارة الرتكية
1 1704 

17-02-2016 
ــــب طــــرح املناقصــــة رقــــم م ع/  24/2013/2014طل

( صــــالة 2تصــــميم وتــــرخيص و اجنــــاز و صــــيانة عــــدد )
كـــولينج مـــدارس وزارة الرتكيـــة ملنطقـــة االمحـــدي التعليميـــة 
كنظام تسليم املفتاح علـى الشـركات املصـنفة مـن الدرجـة 

  والثانية لألعمال االنشائية األوىل
 ال تقبل التجزئة  -  
 %( 25نسبة األوامر التغيريية )-
 ال حتتوي على جدول كميات -
 أعمال املناقصة تصميم وترخيص وإجناز -
ــــت اللجنــــة عنــــد قرارهــــا الســــاكق  الصــــادر     مازال

    2015/ 4/11( كتاريخ 83/2015ابجتماع )
املناقصـة مل الفـة  املتضمن :عـدم املوافقـة علـى طـرح

 ( من قانون  املناقصات 14نص املادة )
 وزارة الكهرابء و املاء

1 5865 
18-02-2016 

طلـــــــــــــــــــــب طـــــــــــــــــــــرح املناقصـــــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــــم وك 
)ع( اســـــــــــتبدال كـــــــــــامريات 22/2013/2014م/

مراقبة االحـرتاق  داخـل افـران الغـالايت الب اريـة يف 
 امليـاهالدوحة الغركية لتوليد القـوى الكهرابئيـة وتقطـري 

 حمدودة على الشركات املذكورة ابلكشف املرفق  
 %( 10*نسبة األوامر التغيريية )

 *ال تقبل التجزئة 
 قررت اللجنة املوافقة  

 اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
1 2949 

18-02-2016 
طلـــــــــــــــب طـــــــــــــــرح املناقصـــــــــــــــة رقـــــــــــــــم هــــــــــــــــ ز/م 

تصـــــــميم وانشــــــــاء واجنــــــــاز  24/2015/2016م/
كــــذور يف مشــــتل العارضــــية للنبــــااتت  وصــــيانة خمتــــرب

 الفطرية )احد املشاريع املتعلقة إبعادة  هيل البيئة  
الكويتيـــة ( حمـــدودة علـــى الشـــركات املصـــنفة لــــدى 

 اللجنة ابلفئة الثانية لألعمال االنشائية 
 غري قاكلة للتجزئة  -

 قررت اللجنة املوافقة  
 وزارة اإلعالم

1 158 
06-03-2016 

 224/2015/2016ناقصة رقم وا/طلب إلغاءامل
صيانة وتشغيل معدات واجهزة كل من حمطة 

االرسال التلفزيوين ابملقوع واحملطات املساندة 
لإلرسال التلفزيوين واالذاعي ابملطالع والصبية 
واجلليعة وحمطة املقوع لإلرسال الفضائي وقسم 
الوصالت الرباجمية واملراقبة الرئيسية للتلفزيون 

م واعادة طرحها مبواصفات فنية معدلة مبجمع االعال
جديدة تتناسب مع القيمة التقديرية اجلديدة على 

وذلك لعدم مطاكقة  2016/2017السنة املالية 
العروض االقل سعرا للمواصفات الفنية املطلوكة 

 والرتفاع االسعار 
قررت اللجنة  جيل البت ابلقرار حلني ورود كتاب 

 الحق  من الوزارة
 دفاعوزارة ال

1 272762005086 
28-02-2016 

خدمات  1942915طلب طرح املناقصة رقم 
الغسيل وكي املالكس كقاعدة حممد االمحد  البحرية 
حمدودة على الشركات املذكورة ابلكشف املرفق 

 ككتاب الوزارة 
 *ال تقبل التجزئة 

 سنوات  10*شرط اخلربة ال يقل عن 
يقــــل عــــن  قـــررت اللجنــــة املوافقــــة  شــــرط اخلــــربة ال

 سنوات 5
2 272762005909 

07-03-2016 
اعمال غرف  1732814طلب الغاء املناقصة رقم 

( غرفـــــة ابملراكـــــز  احلدوديـــــة  14مولـــــدات عـــــدد ) 
وذلك الرتفاع قيمـة العطـاءات عـن القيمـة التقديريـة 

 املطلوكة 
ــــم   ــــوزارة رق ــــاب ال ــــى كت ــــة عل *كمــــا اطلعــــت اللجن
   9/3/2016( املؤرخ يف272722006091)

املتضـمن االفـراج عـن الكفـاالت البنكيـة او متديــدها 
 كناء على قرار اللجنة 
 قررت اللجنة املوافقة  

 الراسة العامة للحرس الوطين
1 1415 

03-03-2016 
طلب استدعاء / شركة الشرق االوسط لإلنشاءات 
)مدكو( )أقل االسعار( للمناقصة رقم  

 اعمال صيانة وترميم املباين 2/2014/2015
واعمال انشائية واعمال طرق واية اعمال  اخرى 
يف مواقع خمتلفة مبعسكرات احلرس الوطين وذلك 

 الستكمال النواقص 
قـــــررت اللجنـــــة أبغلبيـــــة أعضـــــائها  عـــــدم املوافقـــــة  

علـــى اســــتكمال النــــواقص وختطـــر الراســــة  مبوافــــاة 
 اللجنة ابلتوصية

 دات املباشرةالتعاق -طرح وترسيه املمارسات  -اجلهات احلكومية 
 الوزارات واالدارات احلكومية

 ديوان مسو رئيس جملس الوزراء
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 399 

15-03-2016 
طلب االذن ابلشراء املباشر او طرح ممارسة لبند 
خدمات اعالمية واجتماعيه )نوع ضيافة حفالت 

 2015/2016وهدااي ورحالت( للسنة املالية 
د.ك( دون 2.000.000/-قدره )مببلغ إمجايل 

احلاجة ملوافاة اللجنة ابلنتيجة وذلك لألسباب 
 املذكورة ككتاب الديوان 

 قررت اللجنة أبغلبية أعضائها  املوافقة
2 567 

08-03-2016 
مــع/ شــركة دلتــا  37/2016طلــب التعاقــد املباشــر رقــم 

املشــرتكة )اثين أقــل األســعار( شــراء أحبــار متنوعــة لــديوان 
 د.ك(  4.444/ 750ئيس مببلغ امجايل قدره )مسو الر 

 قررت اللجنة أبغلبية أعضائها  املوافقة
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3 323 
13-03-2016 

شـــراء مالكـــس  38/2016طلـــب ترســـية املمارســـة رقـــم 
لألمـــن واحلمايــــة اخلاصـــة كســــمو رئـــيس  جملــــس الــــوزراء 
ـــــل  ـــــدات الصـــــد والفروســـــية )أق على/شـــــركة نيشـــــان ملع

 د.ك( 5.754/-األسعار( مببلغ إمجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة  

 وزارة الصحة
1 535/2015 

07-12-2015 
 )اعيد حبث( طلب التايل : 

االحاطة والعلـم أبن املبلـغ االمجـايل لعقـد املمارسـة -
حتـــديث وجتهيـــز  2015-186/2014رقـــم هــــ ط 

ـــة القلـــب ووحـــدة الســـوانر يف مستشـــفى  جنـــاح عناي
ـــى/ شـــركة االمـــريي ابألجهـــزة وملحقاهتـــا املرســـا ة عل

-التقــــــــدم التكنولــــــــوجي مببلــــــــغ امجــــــــايل قــــــــدره )
 5،  4،  3،  1د.ك( للبنود  ارقام ) 429.955/
 ،6  ،7  ،8  ،11  ،12  ،13 ) 
( املرســاة 10،  9،  2الغــاء كنــود املمارســة رقــم ) -

 على/ شركة التقدم التكنولوجي  واالذن 
ابلتعاقـــد املباشـــر مـــع ذات الشـــركة لألعمـــال مببلـــغ 

 د.ك(  365.380/- قدره )امجايل
 وذلك كناء على مالحظات ديوان احملاسبة 

كمـــا اطلعــــت اللجنــــة علــــى كتــــاب الــــوزارة رقــــم   - 
 املتضمن  28/2/2016املؤرخ يف  64/2016

(و التعاقـد 10،  9،  2طلبها اعـاله والغـاء البنـود )
 مع نفس الشركة 

 قررت اللجنة أبغلبية أعضائها  املوافقة
2 3400 

22-02-2016 
طلب استدراج عرض سعر مع/شركة حممد صاحل ورضا 

 ( سيارة يوكن )جي ام سى( 5هببهاين لشراء عدد )
مازالت اللجنة عند قرارها الساكق  ابجتماعها    

 2016 -2-15املنعقد كتاريخ  12/2016رقم 
عدم املوافقة على التعاقد املباشر مع/شركة حممد 

سة ويعلن صاحل ورضا يوسف هببهاين وتطرح مبمار 
 عنها ابجلريدة الرمسية )الكويت اليوم( 

3 61/2016  
29-02-2016 

-1061طلــــــــــــــب ترســــــــــــــية املمارســــــــــــــة رقــــــــــــــم 
توريـــــد اجهـــــزة وملحقاهتـــــا جملـــــس  2014/2015

اقسام الباطنية مبستشفى الصـباح على/شـركة التقـدم 
التكنولـــوجي )خـــامس اقـــل األســـعار( مببلـــغ  إمجـــايل 

 د.ك(  87.840/-قدره )
 ة املوافقة  قررت اللجن

4 $544/2016 
29-02-2016 

  2014-165/2013طلب ترسية املمارسة رقم 
توريد اجهزة و ملحقاهتا جمللس اقسام  الطوارئ 
على/شركة وركة للتجهيزات الطبية )ساكع اقل 

 د.ك( 75.600/-االسعار( مببلغ امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة  

 157و م ط/ 5
29-02-2016 

( ادوية شامبو 3-46اء شراء البند رقم )طلب إلغ
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 
زام قررت اللجنة املوافقة  على االلغاء وااللت

مبالحظات ديوان احملاسبة الواردة ككتاهبم رقم 
 %88حيث تبني ارتفاع االسعار اليت تتجاوز  4175

6 56/2016 
29-02-2016 

توريد  2015/2016-260طلب ترسية املمارسة 
أجهزة وملحقاهتا ألقسام األنف واألذن  واحلنجرة 
مبركز سامل العلي من/شركة االمني للتجهيزات الطبية 

-ة )أقل األسعار(  مببلغ امجايل قدره )والعلمي
 د.ك(  72.745/

 قررت اللجنة املوافقة  
7 54/2016 

29-02-2016 
 2015/2016-943طلب ترسية املمارسة رقم 

توريد جهاز وملحقاته جمللس اقسام الباطنية مبركز 
ثنيان الغامن على/شركة االويس الدولية لألجهزة 

غ امجايل قدره واالدوات الطبية )عرض وحيد( مببل
 د.ك(  68.800/-)

 قررت اللجنة املوافقة  
8 52/2016 

29-02-2016 
 2013/2014-825طلــب ترســية املمارســة رقــم 

   DIGITAL SCANNERتوريد أجهزة 

SYSTEMS  وملحقاهتـــا جمللـــس أقســـام االســـنان
على / شركة أشرف وشركاه احملدودة )أقـل األسـعار( 

 ك( د. 62.713/-مببلغ امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة  

9 51/2016 
29-02-2016 

 

 2015/2016-283طلب ترسية املمارسة رقم 
توريد جهاز وملحقاته جمللس اقسام الباطنية 
مبستشفى الصباح على/ شركة التقدم التكنولوجي 

 )اثلث اقل األسعار( مببلغ إمجايل قدره 
 د.ك(  56.500/-)

 قررت اللجنة املوافقة  
10 50/2016 

29-02-2016 
 

 2015/2016-875طلب ترسية املمارسة رقم 
توريد أجهزة وملحقاهتا لوحدة الكلى مبركز هيا 
املعجل من/شركة التقدم التكنولوجي )عرض وحيد( 

 د.ك(  56.000/-مببلغ امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة  

11 17 
28-02-2016 

 

ـــل ATCطلـــب التعاقـــد املباشـــر مـــع / شـــركة   )وكي
   - MRI SYSTEMحملي( إلصالح جهاز 

8 CH BODY ARRAY COIL  مببلــغ
 د.ك(  54.900/-امجايل قدره )

قـــررت اللجنـــة عـــدم املوافقـــة  و تـــدمج الطلبـــات    
ـــــــم  ـــــــاهبم رق ـــــــواردة ككت ـــــــاريخ  23و  20و 17ال كت

28/2/2016  
12 3441 

24-02-2016 
-140/2015طلب طرح املمارسة رقم ص/م س/

انيلون لقسم التعقيم املركـزي  م توريد أكياس2016
ـــــني الشـــــركات واملؤسســـــات  مبستشـــــفى الفروانيـــــة ك
 املت صصة عن طريق  االعالن عنها ابجلريدة الرمسية 

 قررت اللجنة املوافقة  
13 3462 

02-03-2016 
-90/2015طلب ترسية املمارسة رقـم ص/ م س/

توريد وتركيب ستائر رول عازل على/ شركة  2016
ــــــديكور )أقــــــل ذي ارت اوف انرت  ــــــرز ملقــــــاوالت ال ي

 47.430/-األســـعار( مببلــــــــغ إمجـــــــــــايل قـــــــــــدره )
 د.ك( 

 قررت اللجنة املوافقة  
14 20 

28-02-2016 
)وكيــل  ATCطلــب التعاقــد املباشــر مــع / شــركة 

   - MRI SYSTEMحملي( إلصالح جهاز 

1.5T CHANNEL SHOULDER COIL 
 د.ك(  42.900/-مببلغ امجايل قدره )

قــــررت اللجنــــة عــــدم املوافقــــة  و تــــدمج الطلبــــات 
ـــــــم  ـــــــاهبم رق ـــــــواردة ككت ـــــــاريخ  23و  20و 17ال كت

28/2/2016  
15 154/2016 

29-02-2016 
( تطعيم 2-124طلب تعديل شراء البند رقم )

عظمي الستبدال اجزاء من العظام ملستشفى  
الرازي ليصبح من شركة /ميدكس املتحدة السترياد 

واملستلزمات الطبية كدال من/شركة ميدكس االدوية 
 لألدوية واالجهزة الطبية وذلك لورود خطأ ابسم الوكيل 

 قررت اللجنة أبغلبية أعضائها  املوافقة
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16 40/2016 
29-02-2016 

 2014-266/2013طلب ترسية املمارسة رقم 
ملحقات جلهاز جمللس اقسام اجلراحة العامة 

على/شركة  والت صصية يف مستشفى اكن سينا
التقدم التكنولوجي )اثلث اقل االسعار( مببلغ امجايل 

 د.ك(  37.505/-قدره )
 قررت اللجنة املوافقة  

17 39/2016 
29-02-2016 

 2015/2016-309طلــب ترســية املمارســة رقــم 
توريــد أجهــزة وملحقاهتــا ألقســام األطفــال واألطفــال 
اخلـــــدج مبستشـــــفى الـــــوالدة من/شـــــركة التوريـــــدات 

ــــــــــة واخلـــــــــدم ــــــــــارة العامــــــ ات التكنولوجيـــــــــة للتجـــــــــ
ـــار( مببلــغ امجــايل قــدره ) -واملقــاوالت )أقــل األسعــــ

 د.ك(  37.350/
 قررت اللجنة املوافقة  

18 33/2016 
29-02-2016 

 2016-266/2015طلــب ترســية املمارســة رقــم 
 ,  CAMERA HEADتوريد اجهزة 

CAMERA PROCESSOR   ,MONITOR 

اخــــرى وملحقاهتــــا جمللــــس اقســــام امــــراض واجهــــزة 
النســــاء والــــوالدة يف مستشــــفى اجلهــــراء على/شــــركة 
تقــــدم اخللــــيج التجاريــــة )اثين اقــــل االســــعار( مببلــــغ 

 د.ك(  28.875/-امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة  

19 30/2016 
29-02-2016 

 2015/2016-137طلب ترسية املمارسة رقم 
قسام الباطنية  مبستشفى توريد أجهزة وملحقاهتا أل

الصباح من/شركة التقدم التكنولوجي )عرض وحيد( 
 د.ك(  24.900/-مببلغ امجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة  
20 29/2016 

29-02-2016 
 2015/2016-44طلــــب ترســــية املمارســــة رقــــم 

 INSTRUMENTو   SMALL JAWتوريـــــــد 
وأجهـــــزة اخـــــرى وملحقاهتـــــا جمللـــــس اقســـــام األنـــــف 

إلذن واحلنجــرة مبستشــفى زيــن مــن/ شــركة صــفوان وا
للتجــارة واملقــاوالت )اثلــث اقــل األســعار( مببلــغ إمجــايل 

 د.ك( كعد زايدة الكمية  24.620/-قدره )
 قررت اللجنة املوافقة  

21 28/2016 
29-02-2016 

لتوريد  2015/2016-401طلب ترسية املمارسة رقم 
COUCH SECTION 3   وأجهزة اخرى

ا إلدارة خدمات العالج الطبيعي على النحو وملحقاهت
 التايل: 

( على/ شركة التقدم 1-28البند رقم ) -
 التكنولوجي )سادس أقل األسعار( مببلغ إمجايل  

 د.ك(  7.795/-قدره )
( على/ شركة طارق العوضي 2-28البند رقم ) -

 وشركاه )ساكع اقل االسعار( مببلغ  
 د.ك(  15.625/-إمجايل قدره )

 رت اللجنة املوافقة  قر 
22 24/2016 

29-02-2016 
 2014/2015-691طلــب ترســية املمارســة رقــم 

ـــة ألقســـام االنـــف  واالذن  ـــد أدوات واالت طبي توري
واحلنجــرة مبستشـــفى العـــدان مـــن / شـــركة كيمـــدكس 
-للتجارة العامة )أقل األسعار( مببلـغ امجـايل قـدره )

 د.ك(  21.623/
 قررت اللجنة املوافقة  

23 23 
28-02-2016 

)وكيل  ATCطلب التعاقد املباشر مع / شركة 
   - MRI SYSTEMحملي( إلصالح جهاز 

DOUBLE STAGE COLD HEAD  
 د.ك(  21.000/-مببلغ امجايل قدره )

قررت اللجنة عدم املوافقة  وتدمج الطلبات الـواردة 
ــــــــــــــــــاهبم رقــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــاريخ  23و  20و 17ككت كت

28/2/2016  

24 20/2016  
29-02-2016  

 2015/2016-163طلــب ترســية املمارســة رقــم 
 INSTRUMENTتوريــــد قطـــــع غيــــار جلهـــــاز  

WASHER  قسـم قطـع  -إلدارة اهلندسة الطبيـة
الغيــار علــى / شــركة تــراي ألفــا )عــرض وحيــد( مببلــغ 

 د.ك(  17.792/-امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة  

  14/2016ل م م/ 25
29-02-2016  

 

 2015/2016-959رســة رقــم طلــب ترســية املما
توريــــد أجهــــزة وملحقاهتــــا ألقســــام امــــراض النســــاء 
والــــــوالدة مبستشــــــفى الفروانيــــــة على/شــــــركة وركــــــة 
للتجهيزات الطبية )اتسع اقل األسعار( مببلـغ امجـايل 

 د.ك(  9.980/-قدره )
 قررت اللجنة املوافقة  

26 13/2016  
29-02-2016  

 

 2015/2016-817طلــب ترســية املمارســة رقــم 
توريد أجهزة وملحقاهتا ألقسام اجلراحـة  الت صصـية 
ــة  مــن مستشــفى اكــن ســينا على/شــركة الــدائرة املركزي

 9.500/-)اثين أقـل األسـعار( مببلــغ امجـايل قــدره )
 د.ك( 

 قررت اللجنة املوافقة  
27 $506/2016  

29-02-2016  
 

توريــــــد قطــــــع غيــــــار  933طلــــــب ترســــــية املمارســــــة رقــــــم 
MONITOR  قســـــم قطـــــع   -اهلندســـــة الطبيـــــة إلدارة

الغيـــار من/شـــركة هبمـــن للتجـــارة العامـــة واملقـــاوالت )أقـــل 
 د.ك(  7.808/-األسعار( مببلغ امجايل  قدره )

 قررت اللجنة املوافقة  
28 4/2016  

29-02-2016  
 

( عـدة اجهـزة و ملحقاهتـا جمللـس 4طلب شراء البند رقـم )
البــــــاكطني اقســــــام اجلراحــــــة العامــــــة  والت صصــــــية مبركــــــز 

للتجميـــــل واحلـــــروق من/شـــــركة الســـــاير الطبيـــــة)اثين اقـــــل 
 د.ك(  6.600/-األسعار( مببلغ امجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة  
29 1/2016  

29-02-2016  
 

توريـــد  2015/2016-934طلــب ترســية املمارســة رقــم 
ــــــــــار جلهــــــــــاز  TABLE OPERATION  قطــــــــــع غي

الطبيــــة على/شــــركة  حلاجــــة الورشــــة املركزيــــة ادارة اهلندســــة
هيلث كـري دينـامكس  للتجـارة العامـة )عـرض وحيـد( مببلـغ 

 د.ك(  5.706/-امجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة  
30 153/2016  

29-02-2016  
 

( مسـتهلكات 1-126طلب الغاء شراء البند رقم )
تست دم كعمليات املسالك البولية حلاجة  مستشـفى 

بوليــــة وذلــــك لعــــدم جراحــــة املســــالك ال -الصــــباح 
 احلاجة يف الوقت احلايل 
 قررت اللجنة املوافقة  

  152و م ط/ 31
29-02-2016  

 

طلب اإلحاطة والعلم أبن الشركة املصنعة للبنـد رقـم 
( شـــراء مـــواد اســـتهالكية متنوعـــة لعمليـــات 70-1)

ـــدكوس للقلـــب  القســـطرة ملستشـــفى العـــدان ملركـــز ال
ة واملقاوالت هي من/ شركة جنمة كرقان للتجارة العام
ST. JUDE MEDICAL 

ــــــــــــــيس  OSYPKA/ST.JUDEول

MEDICAL   

 احيطت علما  
 األمانة العامة جمللس الوزراء

1 2171 
28-02-2016 

( الـربانمج التـدرييب 116طلب طـرح املمارسـة رقـم )
ملــــوظفي الدولــــة يف جمــــال نظــــم وتقنيــــة  املعلومــــات 

اليــة للجهـاز املركــزي لتكنولوجيـا املعلومــات للسـنة امل
ملدة  سنتني اعتبارا من اتريخ توقيع  2015/2016

 العقد كني الشركات املت صصة 
 قاكلة للتجزئة - 

 قررت اللجنة املوافقة  
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2 2768 
15-03-2016 

طلـب التعاقــد مـع /قرطاســية السـامر )اقــل االســعار( 
ـــــــدره  ـــــــغ امجـــــــايل ق ـــــــة مببل ـــــــد قرطاســـــــية لألمان لتوري

 د.ك( 150/6.067)
 وافقة  قررت اللجنة امل

3 2497 
08-03-2016 

طلــــــب التعاقــــــد مع/شــــــركة كــــــرميري تكنولــــــوجي )أقـــــــل 
األســعار( إلعــداد وجتهيــز وتنظــيم االحتفاليــات لألعيــاد 
ــة العامــة جمللــس الــوزراء  ــة للجهــات التاكعــة لألمان الوطني
ــــــاد  ــــــت كرفــــــع العلــــــم يف األعي أثنــــــاء احتفــــــاالت الكوي

ـــــر  ـــــاير وفرباي ـــــة لشـــــهري ين  2016واملناســـــبات الوطني
 د.ك(  8.580/-مببلغ إمجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة  
4 2460 

07-03-2016 
 

طلــــــب شــــــراء تــــــراخيص كرجميــــــات مايكروســــــوفت 
االضـــافية وخـــدمات الـــدعم الفـــين ملشـــروع  ميكنـــة 
ــــة  ــــة للســــنة املالي ــــات لألمان ــــن املعلوم نظــــام ادارة ام

مبوجب العقـد  اجلمـاعي رقـم )ج  2016 -2015
ع اجلهـــــاز املركـــــزي لتكنولوجيـــــا ( املـــــربم مـــــ122م 

املعلومــات مــن/ شــركة  ايــبال الستشــارات الكمبيــوتر 
 د.ك(  71.010/-مببلغ إمجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة  
5 2453 

07-03-2016 
 

توريــــد وتركيــــب  107طلــــب ترســــية املمارســــة رقــــم 
ــة وتشــغيل اجهــزة خادمــة وملحقاهتــا  ومعــدات  وهتيئ

 2015/2016املاليــــــة للشــــــبكة لألمانــــــة للســــــنة 
على/شـــركة زاك سلوشـــنز ألنظمـــة  الكمبيـــوتر )أقـــل 

 د.ك(  63.981/-األسعار( مببلغ إمجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة  

6 2716 
14-03-2016 

 

 2016-108/2015طلب ترسية املمارسة رقم 
توريد وتركيب وتشغيل أجهزة البنية  التحتية لشبكة 

مي على/الشركة الكويتية جهاز متاكعه األداء احلكو 
الرقمية للحاسبات )اثين أقل االسعار( مببلغ إمجايل 

 د.ك( 31.735/-قدره)
 قررت اللجنة املوافقة  

 وزارة اإلعالم
1 153 

01-03-2016 
طلب شراء الربانمج التلفزيوين الواثئقي "أول 

لعرضه على شاشة تلفزيون  5Mالغيث" من/شركة  
 د.ك(  60.000/-) الكويت مببلغ إمجايل قدره

 قررت اللجنة أبغلبية أعضائها  املوافقة
2 156 

06-03-2016 
 

-473/2015طلــــــب ترســــــية املمارســــــة رقــــــم وأ/
توريد ملحقـات للكـامريات احملمولـة  للـوزارة  2016

على/شــــركة مســــار اجلزيــــرة للتجــــارة العامــــة )عــــرض 
 د.ك(  819/14.137وحيد( مببلغ امجايل قدره )

 فقة  قررت اللجنة املوا
3 155 

06-03-2016 
 

-448/2015طلب ترسية املمارسة رقم و أ/
توريد وتركيب وفحص وضمان ألجهزة  2016

ومعدات إانرة ألكراج اإلرسال يف احملطات اخلارجية 
)املطالع و اجلليعة( على/ شركة ترست االهلية 
الت صصية للمقاوالت العامة للمباين )اقل االسعار( 

 د.ك(  13.750/-مببلغ امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة  

 كيت الزكاة
1 998 

06-03-2016 
 4طلــــــــب التعاقــــــــد املباشــــــــر رقــــــــم ب ز / ت م / 

مع/ شركة الراي العاملية للدعايـة  واالعـالن 2016/
ـــى  )وكيـــل حصـــري( لبـــث اعـــالانت كيـــت الزكـــاة عل
ـــراي  خـــالل شـــهر رمضـــان القـــادم مببلـــغ  تلفزيـــون ال

 د.ك(  25.000/-امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة  

2 1000 
06-03-2016 

 

 78/2015طلب ترسية املمارسة رقم ب ز 
على/شركة كيت اخلربات الستشارات الكمبيوتر 
)عرض وحيد( للقيام أبعمال فين يف كناء وتطوير 
االنظمة التطبيقية على كواكه كيت الزكاة االلكرتونية  

 د.ك(  14.400/-مببلغ امجايل قدره )
 ررت اللجنة املوافقة  ق

3 999 
06-03-2016 

 

 5/2016طلب التعاقد املباشر رقم ب ز/ ت م/
مع/ شركة الراي العاملية للدعاية واالعالن  )وكيل 
حصري( نشر لوحات اعالنيه على ابصات شركة 
النقل العام وسييت ابص خالل شهر رمضان عدد 

 د.ك(  9.400/-مببلغ امجايل قدره )
 وافقة  قررت اللجنة امل

 
4 1055 

08-03-2016 
 

/  6طلب التعاقد املباشر رقم ب ز / ت م / 
تلفزيون دولة  الكويت  -مع/وزارة االعالم  2016

اعالن  103وذلك لنشر اعالانت للبيت عدد 
مببلغ امجايل  30/3/2016-15خالل الفرتة من 

 د.ك( 9.525/-قدرة )
   قررت اللجنة  جيل البت ابلقرار الجتماع قادم

5 1128 
14-03-2016 

 49/2015طلب ترسية املمارسة رقم ب ز 
مشروع توسعة الشبكة على/شركة زاك سلوشنز 
ألنظمة الكمبيوتر )أقل األسعار( مببلغ إمجايل قدره 

 د.ك(  40.700/-)
 قررت اللجنة املوافقة  

 وزارة اخلارجية
1 3108 

09-03-2016 
إنرتيورز طلب التعاقد املباشر مع/ شركة يوانيتد 

للقيام أبعمال ترميم وإعادة  هيل مكتب  معايل 
النائب األول لرئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية 

مببلغ إمجايل قدره   2015/2016للسنة املالية 
 د.ك(  47.707/-)

 قررت اللجنة أبغلبية أعضائها  املوافقة
 معهد الكويت لألحباث العلمية

1 464 
07-03-2016 

-M-58ملمارسة رقم طلب ترسية ا
توريد جهاز الفصل  2015/2016

الكروماتوغرايف ابست دام السوائل على/ شركة أي 
يت يب ميديكال )اثلث أقل األسعار( مببلغ امجايل 

 د.ك(  22.000/ -قدره  )
 قررت اللجنة املوافقة  

2 503 
10-03-2016 

-OD-51طلــــــــــــــــب التعاقــــــــــــــــد املباشــــــــــــــــر رقــــــــــــــــم 
اي إلدارة وتنظـيم مع/ شـركة فـوكس ميـد 2015/2016

املعــارض واملـــؤمترات لتـــوفري األجهـــزة الســـمعية والبصـــرية 
واملرئيـــة لفعاليـــات مـــؤمتر  الطاقـــات املتجـــددة الســـادس 
لــدول شـــرق األوســط ومشـــال افريقيـــا الــذي ســـوف يقـــام 

ـــغ امجـــايل قـــدره  6/4/2016-4خـــالل الفـــرتة مـــن مببل
 د.ك(  20.000/-)

 ةقررت اللجنة أبغلبية أعضائها  املوافق
 وزارة األشغال العامة

1 697 
06-03-2016 

-2/15/2015طلب ترسية املمارسة رقم ام م/
صيانة التكييف املركزي يف مباين  الوزارة  2016

ابملناطق اخلارجية على/شركة أكناء عيسى عبدهللا 
عبدالعزيز العثمان )أقل األسعار( مببلغ إمجايل قدره 

 د.ك(  34.578/-)
 ة  قررت اللجنة املوافق
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 وزارة العدل
1 3905 

16-03-2016 
طلب التعاقد املباشر مع/شركة البلد األمني لألاثث 
واملفروشات والديكور لتصنيع وتوريد طاوالت 
مداولة وكاونرتات خشبية ملباين حماكم األسرة مببلغ 

 د.ك(  33.010/-إمجايل قدره )
 قررت اللجنة أبغلبية أعضائها  املوافقة

 ة للطريان املديناإلدارة العام
1 2882 

03-03-2016 
 

(  2015/2016-34طلــب التعاقــد املباشــر رقــم )
   SLC GEOMATICمع/ شركة 

SOLUTIONS  مشـــــــــــروع نظـــــــــــام البيـــــــــــاانت
 ملدة   ETODاإللكرتونية للتضاريس والعوائق 

( يف مطار الكويـت AREA2سنة للمنطقة الثانية )
   415/20.569مببلغ امجايل قدره )

 ك لألسباب املذكورة ككتاب االدارة. د.ك( وذل
 قررت اللجنة املوافقة  

2 2876 
03-03-2016 

 

 2015/2016-31طلب التعاقد املباشر رقم 
مع/ مؤسسة نوري الصناعية)ممثل وحيد لشركة كرتا 
للصناعات اهلندسية( صيانة مولدات التربيد كدون 

( وكرج A&Bقطع غيار ماركة كرتا يف البواكتني )
-ابإلدارة ملدة سنتني مببلغ امجايل قدره )التحكم 

 د.ك(  11.000/
 قررت اللجنة املوافقة  

 كنك االئتمان الكوييت
1 7836 

02-03-2016 
ــــــب طــــــرح املمارســــــة رقــــــم   2017-8/2016طل

صــــــيانة خــــــزائن كهرابئيــــــة حلفــــــظ امللفــــــات "ماركــــــة   
كـــــاردكس"كني الشـــــركات املت صصـــــة ملـــــدة ثـــــالث 

 سنوات 
قة ويعلن عنها ابجلريدة الرمسية قررت اللجنة املواف
 "الكويت اليوم"  

 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
1 2909 

06-03-2016 
طلب شراء مواد قرطاسيه عن طريق دليل الشراء 

 د.ك(  20.000/-اجلماعي مببلغ امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة  

2 1893 
11-02-2016 

-199م )اعيد حبث( طلب طرح املمارسة رق
 استئجار عمال مناولة لتحميل   2015/2016

وتنزيل السجاد وتركيب السواتر اخلاصة مبصليات 
 هـ 1437عيدي الفطر واالضحى لعام 

 قررت اللجنة أبغلبية أعضائها  املوافقة
 
 

 وزارة الرتكية
1 2172 

03-03-2016 
-108/2015طلب ترسية املمارسة رقم م م /

تشغيل وصيانة جهاز توريد ونقل وتركيب و  2016
عرض لوحات الكرتونية على/ شركة إدلراألهلية 
للتجارة العامة واملقاوالت )اثين أقل األسعار( مببلغ 

 د.ك(  16.720/-امجايل قدره )
 

 اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب
1 2198 

06-03-2016 
ــــــــــــم م و ث ف أ  ــــــــــــد املباشــــــــــــر رق ــــــــــــب التعاق طل

ــــــــداي مــــــــع/ شــــــــركة رو  71/2015-2016 ايل مي
للتجارة العامة  للقيام أبعمال تغطية اعالميـة ملعـرض 

 منسوجات العامل االسالمي مببلغ امجايل  
 د.ك(  15.000/ -قدره )

 قررت اللجنة أبغلبية أعضائها  املوافقة
 

 اإلدارة املركزية لإلحصاء
1 397 

28-02-2016 
طلب شراء أجهزة حاسب آيل وطاكعات وملحقاهتا 

يل الشراء اجلماعي مببلغ إمجايل قدره عن طريق دل
 د.ك(  850/13.323)

 قررت اللجنة املوافقة  
 الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العركية

1 340 
23-02-2016 

( مع/موقــع 14/2016طلــب التعاقــد املباشــر رقــم )
ـــة  ـــة مصـــر العركي اليـــوم الســـاكع االلكـــرتوين يف مجهوري

 د.ك(  12.750/-مببلغ إمجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة  

 اهليئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات
1 246 

13-03-2016 
طلب التعاقد مع/ مؤسسة زينة )اقل االسعار( 
لتوريد اجهزة مسعية و مرئية واجهزة اتصال للهيئة 
العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات للسنة 

 (مببلغ امجايل قدره2015/2016املالية)
 د.ك( 11.700/-)

 قررت اللجنة املوافقة  
 الراسة العامة للحرس الوطين

1 1709 
13-03-2016 

 

طلب التعاقد املباشر مع/شركة اكيال الستشارات 
الكمبيوتر لشراء تراخيص مايكروسوفت مببلغ 

 د.ك( 7.844/-امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة  

 ادارة الفتوى والتشريع
1 607 

10-03-2016 
 

طلب التعاقد املباشر مع / جمموعة اجلزيرة العاملية 
جهاز  ماسح ضوئي  41لإللكرتونيات لشراء عدد 

 HEAVY DUTY SCANNERمن نوع 

WITH ADF A4   
FLATBED   من دليل الشراء اجلماعي مببلغ

 د.ك( 653/7.434امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة  

 كلدية الكويت
1 5463 

06-03-2016 
 

ـــــــــــــم  ـــــــــــــب اســـــــــــــتدراج عـــــــــــــروض اســـــــــــــعار رق طل
ـــــة تصـــــوير 2شـــــراء عـــــدد ) 4/2015/2016 ( آل

 HEAVYمســـتندات ذات مواصـــفات عاليـــة)

DUTY لألمانة العامة للمجلس البلدي ) 
 قررت اللجنة أبغلبية أعضائها  املوافقة

 األمانة العامة للمجلس األعلى للت طيط والتنمية
1 1508 

13-03-2016 
 

 2016-2/2015ار رقم طلب استدراج عروض أسع
توريد وتركيب وفك قواطع مرتفعة ومن فضة لكل من 

 الطاكق األول واألرضي مببىن األمانة 
 قررت اللجنة املوافقة  

 وزارة الدفاع
1 27241140107 

01-03-2016 
طلب استدراج عروض اسعار لصيانة واصالح 
املاكينات العائدة مراقبة مطبعة هندسة املنشآت غري 

 سنوات  3ع الغيار ملدة شامل قط
قررت اللجنة  جيل البت ابلقرار حلني استكمال 

 املستندات املطلوكة  
 وزارة التجارة والصناعة

1 3975 
08-03-2016 

طلب شراء تراخيص مايكروسوفت االضافية ابألمر 
املباشر )عقد فرعي( من/ شركة ايبال الستشارات 

 د.ك(  48.654/-الكمبيوتر مببلغ امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة  
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 ( 22/2016)  االجتماع رقم
 )االثنني(املنعقد صباح يوم

م  2016-03-21املوافــق  -هـــ  1437 -مجــادى اآلخــرة  -12
ــة جلســاهتا رقــم ) ــة املناقصــات املركزي (لســاعة 22/2016عقــدت جلن

كقاعـــــة  2016-03-21املوافـــــق )االثنني(مـــــن صـــــباح يوم التاســـــعة
 اللجنةاالجتماع مبقر 

 و قد حضر االجتماع السادة :
 انئب رئيس اللجنة د. حممد سعد الن يالن 1
 عضو/ممثل اجمللس األعلى للت طيط والتنمية اإلدارية هيفاء عبدالعزيز املضف 2
 عضو / ممثل وزارة املالية عبداحملسن مزيد الصانع 3
 لتشريععضو / ممثل ادارة الفتوى وا هيفاء عبدالرزاق يوسف اخلميس 4
 عضوا حممد عبد احملسن الصايغ 5
 عضوا صبيحة عبد امللك الصاحل 6
 عضوا د. فالح سعد الطامي 7
 أمني السر املستشار/فيصل سعيد الغريب 8
 

 :السادة وقد حضر جانبا من االجتماع
 عضو/ ممثل وزارة النفط صفاء عبد الكرمي الصفار 
 كويتممثل / شركة نفط ال خالد خليل العركيد 

 
 وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع الساده :

 عضو حممد عبد احملسن احلمد 
 رئيس اللجنة أمحد خالد الكليب 

قـد استعرضـت اللجنـة املواضـيع املدرجـة علـى جـدول األعمـال واختـذت كشـأهنا القــرارات 
 املناسبة.

 فض العطاءات
 الشركات البرتولية

 شركة نفط الكويت
 وضوع املناقصةم رقم املناقصة م
1 RFP-2031626 

 
تقــــدمي خــــدمات دعــــم لتشــــغيل وصــــيانة املرافــــق 

 البحرية التاكعة لشركة نفط الكويت  
OPERATION AND 

MAINTENCE SUPPORT 
SERVICES FOR KOC   

 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
 

 الوزارات و االدارات احلكومية
 ةوزارة األوقاف والشئون اإلسالمي

 10/2015/2016أ ف/ 1
 

ـــــة و البســـــيطة  أعمـــــال الصـــــيانة اجلذريـــــة والدوري
للمساجد مبواقع خمتلفة كـوزارة االوقـاف والشـئون 

 االسالمي )حمافظة العاصمة ( 
 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة

 11/2015/2016أ ف /  2
 

ــــــة والبســــــيطة  ــــــة والدوري اعمــــــال الصــــــيانة اجلذري
خمتلفة كـوزارة االوقـاف والشـئون للمساجد مبواقع 

 االسالمية ) حمافظة اجلهراء ( 
 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة

 16/2015/2016أ ف/ 3
 

ــــــة والبســــــيطة  ــــــة والدوري أعمــــــال الصــــــيانة اجلذري
للمساجد مبواقع خمتلفة كـوزارة االوقـاف والشـئون 

 املنطقة االوىل (  -االسالمي )حمافظة االمحدي 
 مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة فتحت

 17/2015/2016أ ف/ 4
 

ــــــة والبســــــيطة  ــــــة والدوري اعمــــــال الصــــــيانة اجلذري
للمساجد مبواقع خمتلفة كـوزارة االوقـاف والشـئون 

 املنطقة الثانية( -االسالمية ) حمافظة االمحدي
 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة

 19/2015/2016ا ف  5
 

ــــــة والبســــــيطة اعمــــــال  ــــــة والدوري الصــــــيانة اجلذري
للمسـاجد مبواقـع خمتلفــة كـوزارة االوقـاف والشــؤن 

 املنطقة الثانية(  -االسالمية ) حمافظة الفروانية 
 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة

 18/2015/2016أ ف/ 6
 

ــــــة والبســــــيطة  ــــــة والدوري اعمــــــال الصــــــيانة اجلذري
ة االوقــــــــاف للمســــــــاجد مبواقــــــــع خمتلفــــــــة كــــــــوزار 

ـــــــــة -والشـــــــــئون االســـــــــالمية ) حمافظـــــــــة الفرواني
 املنطقة االوىل( 

 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة

 6/2015/2016أف 7
 

هــــدم واعــــادة انشــــاء واجنــــاز وصــــيانة مســــجد / 
قطعــــة  -خبــــاب كــــن االرت مبنطقــــة الفحيحيــــل 

(4 ) 
 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة

 لألحباث العلمية معهد الكويت
1 7-2015-2016 

 
 نظام ادارة معلومات امل تربات 

 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
 وزارة الرتكية

 22/2015/2016م ع /  1
 

تنفيــــذ اعمــــال اصــــالح و صــــيانة اجهــــزة انظمــــة 
ـــــــــــــاانت و ملحقاهتـــــــــــــا  اوراكـــــــــــــل لقواعـــــــــــــد البي

(ORACLE EXADATA ) ُع
لحقــة هبـــا مــع تقـــدمي وجتديــد تــراخيص الـــربامج امل
 الدعم الفين واالستشاري 

 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
 ستثماراهليئة العامة لال

 35/2016/2018 -ت م  1
 

اجنـاز مشــروع صــيانة اجهــزة الكمبيــوتر وملحقاهتــا 
 وتوفري فنيني مقيمني يف اهليئة العامة لالستثمار 

 للدراسة فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها
 جامعة الكويت

 ) ع ع(122/2015/2016 1
 

كليـة -صيانة خوادم سريفر مع خدمة ملدة عـامني
للجنة تقييم اجهزة وانظمـة احلاسـب ايل  -الرتكية 

 جامعة الكويت  -
 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة

 طرح املناقصات -طرح التأهيل  -القطاع النفطى 

 الشركات البرتولية

 شركة نفط الكويت
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 $647/2016  

17-03-2016  
 

-RFPطلـــــــب متديـــــــد موعـــــــد اقفـــــــال املناقصـــــــة رقـــــــم 
تقدمي خدمات دعم لتشغيل و صيانة املرافـق  2031626

ــــــــة التاكعــــــــة لشــــــــركة نفــــــــط الكويــــــــت ليصــــــــبح يف  البحري
  20/3/2016كدال من  3/4/2016

 حيفظ
2 $582/2016  

08-03-2016  
 

ـــــــــب طـــــــــرح املناقصـــــــــة رقـــــــــم   RFQ-2038406طل
ـــــد معـــــدات حـــــامالت كطـــــاانت احلفـــــر مـــــع ملحقاهتـــــا  توري

 للحفر العميق
LINER HANGER EQUIPMENT  
&ACCESSORIES  FOR DEEP 
DRILLING WELLS  

( جمموعات مفتوحة علـى 10قاكلة للتجزئة على اساس ) -
 املورديني احملليني 

من صنع احـدى الشـركات على ان تكون املواد املطلوكة  -
 املصنعة و املعتمدة لدى شركة نفط الكويت 

 و املدرجة امسائها كواثئق املناقصة 
 قررت اللجنة املوافقة

 توصيات اجلهات احلكومية
 الوزارات واالدارات احلكومية

 وزارة األشغال العامة
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 745  

09-03-2016  
 

وص مالحظات ديوان احملاسبة للمناقصـة طلب االفادة خبص
( 6.5انشـــاء واجنــاز وصـــيانة الـــدائري ) 223رقــم هــــ ط / 

ــــــي اخلــــــريف واخوانــــــة  ــــــد عل ــــــي / خال الســــــريع املرســــــاة عل
 للمقاوالت االنشائية مببلغ امجايل قدرة 

 د.ك( 97.000000/-)
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كتــاريخ  828كمــا اطلعــت اللجنــة علــى كتــاب الــوزارة رقــم 

16/3/2016  
ــة عنــد قرارهــا الســاكق الصــادر ابجتمــاع رقــم مازالــت الل جن

املتضـــــــــــــــمن  18/11/2015املنعقــــــــــــــد يف  87/2015
املوافقة أبغلبية أعضاء اللجنة على ترسـية املناقصـة اسـتنادا 

 ( من قانون املناقصات العامة22حلكم املادة )
 الراسة العامة للحرس الوطىن

1 430  
20-01-2015  

 

ــــــــــــد حبــــــــــــث( طلــــــــــــب ترســــــــــــية املنا قصــــــــــــة رقــــــــــــم ) أعي
انشـــــاء واجنـــــاز مبـــــىن هنـــــاغر االليـــــات  3/2014/2015

ــــــى / شــــــركة وثــــــرة للتجــــــارة العامــــــة  مبعســــــكر كاظمــــــة عل
واملقـــــــــاوالت )اقــــــــــل االســــــــــعار( مببلــــــــــغ امجــــــــــايل قــــــــــدره 

 د.ك( كعد احتساب اخلطأ احلسايب 030/936.147)
( 823* كمـــا اطلعـــت اللجنـــة علـــى كتـــاب احلـــرس رقــــم )

 االعتماد املايل  املتضمن 3/2/2016املؤرخ كتاريخ 
 قررت اللجنة املوافقة

2 431  
20-01-2016  

 

ــــــــــم  -5)أعيــــــــــد حبــــــــــث( طلــــــــــب ترســــــــــية املناقصــــــــــة رق
إنشــــاء وإجنــــاز وصــــيانة مشــــروع الشــــرطة  2013/2014

العسكرية مبعسكر كاظمة على / شركة وثرة للتجـارة العامـة 
-واملقـــــــاوالت )اقـــــــل االســـــــعار( مببلـــــــغ امجـــــــايل قـــــــدره )

االلتـــــزام ابلشـــــروط املـــــذكورة  د.ك(  شـــــريطة822.785/
 ككتاب الراسة 

( 824* كمـــا اطلعـــت اللجنـــة علـــى كتـــاب احلـــرس رقــــم )
 املتضمن االعتماد املايل  3/2/2016املؤرخ يف 

 قررت اللجنة املوافقة
 جامعة الكويت

1 2454  
08-03-2016  

 

ـــب إعـــادة ترســـية املناقصـــة رقـــم   2016-43/2015طل
تــــــدعيم االنشــــــائي اعمــــــال ال 45/2014/2015ســــــاكقا 

 -( AD-7واعــادة  هيــل ملبــاين كليــة العمــارة ابلعديليــة )
الدارة االنشـــاءات والصـــيانة ابجلامعـــة علـــى/ شـــركة مجكـــو 
للتجارة العامة واملقـاوالت )اثين أقـل االسـعار( مببلـغ إمجـايل  

د.ك( وذلـــــك كعـــــد شـــــطب  450/1.377.331قـــــدره )
الت الطــرق )أقــل االســعار( شــركة/ االعمــار اهلندســية ملقــاو 

ـــة ملـــدة ) ـــة املناقصـــات املركزي ( 3واملبـــاين مـــن ســـجالت جلن
 سنوات 

 قررت اللجنة التايل: 
ــــــــم  أوال: إلغــــــــاء قرارهــــــــا الســــــــاكق الصــــــــادر ابجتمــــــــاع رق

املتضــــــــــــــمن  22/4/2015( املنعقــــــــــــــد يف 33/2015)
املوافقـــــة علـــــى الرتســـــية علـــــى/ شـــــركة اإلعمـــــار اهلندســـــية 

 ملقاوالت الطرق واملباين 
ـــى ترســـية املناقصـــة علـــى/ شـــركة مجكـــو اثنيـــا: امل وافقـــة عل

 للتجارة العامة واملقاوالت 
2 2450  

08-03-2016  
 

اعمـــال  22/2016/2017طلـــب ترســـية املناقصـــة رقـــم 
التمديــدات الصــحية اخلاصــة ككليــة طــب االســنان ابجلاكريــة 

ـــــــى/ شـــــــركة  - ادارة االنشـــــــاءات والصـــــــيانة ابجلامعـــــــة عل
)عـرض وحيـد( مببلـغ إمجـايل ميجاتك للمقاوالت الكهرابئية 

 د.ك(  69.389/-قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

 اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية
1 4006  

08-03-2016  
 

 6/2014/2015طلب ترسية املناقصـة رقـم هــ ز / م م /
تـــوفري عمالـــة مت صصـــة الدارة وتشـــغيل و صـــيانة امل ـــازن 

نظيفكـو )اقـل االسـعار( مببلـغ الرئيسية للهيئة علـى/ شـركة ت
د.ك( شــــــــــــريطة  800/1.193.124امجـــــــــــايل قــــــــــــدره )

ـــة اســـعار جلـــداول الكميـــات  اســـتدعاء الشـــركة لعمـــل موازن
واالسعار وجداول حتليل االسعار يف حـدود السـعر االمجـايل 

 للعطاء 
 قررت اللجنة املوافقة

2 4005  
08-03-2016  

 

 1/2015/2016طلب ترسية املناقصة رقم هـ ز / م م / 
صــــيانة املشــــاتل الزراعيـــــة علــــى/ شـــــركة مكتــــب اهلـــــاجري 

 130.605/-للتجارة )أقل األسعار( مببلغ إمجـايل قـدره )
د.ك( شـــريطة اســـتدعاء الشـــركة لعمـــل موازنـــة اســـعار كـــني 

القيمــة االمجاليــة ألعمــال االجنــاز يف حــدود الســعر االمجــايل 
 للعطاء. 

 قررت اللجنة املوافقة
 وزارة الرتكية

1 2362  
09-03-2016  

 

 20/2015/2016طلــــــب ترســــــية املناقصــــــة رقــــــم م ع/
اســـتئجار ســـيارات هـــاف لـــوري مـــع ســـائقني علـــى / شـــركة 
أوتوماك للسيارات )اثلـث أقـل األسـعار( مببلـغ إمجـايل قـدره 

 د.ك(  299.880/-)
قــررت اللجنــة  جيــل البــت ابلقــرار وتوجيــه دعــوه حلضــور 

شـــــركة كـــــي اس أم ممثـــــل عـــــن الـــــوزارة مـــــع أقـــــل األســـــعار 
انرتانشـوانل للتجــارة العامـة واملقــاوالت و اثين اقـل االســعار 

 شركة الطموح االهلية للتجارة العامة و املقاوالت
 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

1 3584  
17-03-2016  

 

ـــــــــــــب متديـــــــــــــد موعـــــــــــــد إقفـــــــــــــال املناقصـــــــــــــة رقـــــــــــــم  طل
انشــــاء واجنــــاز و صــــيانة قســــائم  43/2014/2015اف/

-153قســيمة ) 5و املــؤذنني مبنطقــة الســرة قطعــة  لالئمــة
158 ) 

 قررت اللجنة املوافقة ملدة اسبوعني
 وزارة الشئون االجتماعية والعمل

1 8744  
17-03-2016  

 

طلــــــــب متديــــــــد موعــــــــد إقفــــــــال املناقصــــــــة رقــــــــم و ش ج 
اعمــــال الصــــيانة الدوريــــة لألعمــــال  9/2015/2016ع/

شـآت قطـاع الرعايـة الكهرابئية و اجلهد املـن فض لكافـة من
 االجتماعية ملدة اسبوعني 

 قررت اللجنة املوافقة
 اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

1 2991  
15-03-2016  

 

ـــــم هــــــ ع /ش أ  طلـــــب متديـــــد موعـــــد إقفـــــال املناقصـــــة رق
 )ع( تنفيذ توسعة معهد الكهرابء 8/2013/2014م/

 الشويخ  -و املاء 
 ة اسبوعنيقررت اللجنة املوافقة ملد

 معهد الكويت لألحباث العلمية
1 481  

09-03-2016  
 

تــــوفري  2014/2015-11طلــــب إلغــــاء املناقصــــة رقــــم 
جنـــوم ملــدة ســـنتني املرســـاة  5ســكن ضـــيوف املعهــد فنـــادق 

علــى / فنــدق ســفري وريزيــدنس الكويــت مببلــغ إمجــايل قــدره 
 د.ك( للغرفة ابلليلة الواحدة  69/-)
( املـؤرخ يف 216ب املعهـد رقـم )اطلعت اللجنة على كتا-
1/2/2016  

 قررت اللجنة املوافقة
 ديوان اخلدمة املدنية

1 19839  
16-03-2016  

 

إفـــــادة الـــــديوان أبن ال يـــــرى مـــــانع مـــــن تقـــــدمي منتجــــــات 
كديلــــــة مــــــن شــــــركة اخلـــــــرايف للحاســــــبات اآلليــــــة شـــــــريطة 
االلتــــــــــزام كشــــــــــروط احلــــــــــد األدال للمواصــــــــــفات الفنيــــــــــة 

 2015/2016 -7مناقصــــــة رقــــــم للنظــــــام املطلــــــوب لل
 تطوير وحدة الت زين املركزية 

 قررت اللجنة عدم املوافقة حيث مت إحالة العطاءات للديوان
 الرسائل الواردة والتظلمات -اجلهات احلكومية 

 الوزارات واالدارات احلكومية
 وزارة األشغال العامة

 املوضوع ةاســـم الشرك رقم الكتاب واترخيه م
1 $616/2016  

14-03-2016  
 

مؤسسة سوليداير 
للتجارة العامة 
 واملقاوالت 

 

ـــــــب الشـــــــركة وكـــــــالء الســـــــادة /  طل
Strabag AG  شــــراء واثئــــق

لتأهيــــــل  مقــــــاولني عــــــامليني ملشــــــروع 
إنشـــاء وإجنـــاز و ثيـــث وصـــيانة مبـــىن 

 حمافظة اجلهراء -جممع الوزارات
قــــررت اللجنــــة املوافقــــة علــــى شــــراء 

ارة لإلطـالع واثئق التأهيل وحيال للوز 
واإلفادة وموافـاة اللجنـة ابلـرد خـالل 

 أسبوع من اترخيه 
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 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

1 $2479/2015  
18-10-2015  

 

مؤسسة أكراج دكيس 
للتجارة العامة 
 واملقاوالت 

 

)إعـــادة حبـــث( طلـــب الشـــركة إعـــادة 
النظــــــــــر كرتســــــــــية املناقصــــــــــة رقــــــــــم 

اعمــــال النظافــــة  1/2014/2015
ــاين التاكعــة لقطــاع شــئون القــرآن لل مب

الكــــرمي والدراســــات االســــالمية وايــــة 
مواقع اخـرى كدولـة الكويـت و ذلـك 

 لألسباب املذكورة ككتاب الشركة 
كمــــا اطلعــــت اللجنــــة علــــى  كتــــاب 

ـــــــوزارة رقـــــــم  املـــــــؤرخ يف  14016ال
 املتضمن الرد  15/12/2015

ـــل البـــت ابلقـــرار  ـــة  جي قـــررت اللجن
 الجتماع قادم

 الداخليةوزارة 
1 70  

03-03-2016  
 

شركة الدانة العاملية 
للتجارة العامة 

 واملقاوالت ذ م م 
 

طلب الشركة افادهتا عن مستجدات 
 28/2014/2015املناقصـــة رقـــم 

ــــادل  مشــــروع ختطــــيط احلــــوادث و تب
ـــالدارة  ـــاانت ابلتقنيـــات احلديثـــة ل البي

لــزوم عــده  -العامــة لــنظم املعلومــات 
ي تقــوم ابفــادة ابلــوزارة لكــ -ادارات 

 الشركة االجنبية 
 حيفظ

 وزارة الكهرابء و املاء
1 $570/2016  

08-03-2016  
 

شركة كيميكويت 
للصناعات 

 الكيماوية ش م ك م 
 

تظلـــم الشـــركة مـــن ترســـية البنـــد رقـــم 
ـــــن املناقصـــــة رقـــــم و ك م / 15) ( م

توريد وتسـليم مـواد  7216/2014
كيميائيـــة ملشـــروع لتناضـــح العكســـي 

شــــــــويخ لتوليــــــــد القــــــــوى مبحطــــــــة ال
الكهرابئيـة وتقطــري امليـاه علــى/ شــركة 
اس واي دان للتجــــــــــــــــارة العامــــــــــــــــة 
واملقــــاوالت وذلــــك مل الفــــة الشــــركة 
شــــروط املناقصــــة و طلــــب اســــتبعاد 
الشركة امل الفة و ترسية البنـود علـى 
ـــــــــذي يليـــــــــه و املطاكقـــــــــة  الســـــــــعر ال
للشــــــروط و املواصــــــفات لالســــــباب 

 املوضحة ككتاب الشركة 
 حيفظ

2 62  
09-03-2016  

 

شركة متاجر اخلليج 
املتحدة للتجارة 

العامة واملقاوالت ذ 
 م م 
 

طلــــــــــب الشــــــــــركة إعــــــــــادة النظـــــــــــر 
ابســـــــتبعاد عطائهـــــــا مـــــــن املناقصــــــــة 
رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم و ك م / 

اســـــــــــــــــــــــــــــتبدال  2/2015/2016
ــــــــة جهــــــــد  عــــــــوازل اخلطــــــــوط اهلوائي

ك ف يف منـــــــــــــــــــــــــــاطق  132.300
 متفرقة من دولة الكويت 

 لالزمحيفظ حيث مت عمل االجراء ا
3 712607  

07-03-2016  
 

شركة اخلرايف 
 انشيوانل ش م ك م 

 

ـــد الكفالـــة  اعتـــذار الشـــركة عـــن جتدي
البنكيـــــــــــــــــــة للمناقصـــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــم 

اصــــــــــــــــــــــــــــــــالح  9/2015/2016
وحتديث الكيـبالت االرضـية للضـغط 
ومتديــــــــد وحلــــــــيم كيــــــــبالت ضـــــــــغط 
مــن فض ملســتهلكني جــدد مبحافظــة  

 الفروانية 
حيــــــال للــــــوزارة لالطــــــالع واالفــــــادة 
وموافــاه اللجنـــة ابلـــرد خـــالل اســـبوع 

 من اترخيه
 وزارة الشئون االجتماعية والعمل

1 $611/2016  
13-03-2016  

 

شركة كياانت 
املتحدة ألنظمة 

 الكمبيوتر ش م ك م 
 

تظلم الشركة من التعاقد املباشـر رقـم 
لشـــراء تـــراخيص  1/2016/2017

اوراكـــــل كـــــني الـــــوزارة و شـــــركة اوالد 
ــان الغــامن  ابعتبارهــا الوكيــل جاســم ثني

احلصــــــري و عليــــــه تطلــــــب الشــــــركة 
 التايل: 

ــراخيص  اوال:افــادة الشــركة ابن كيــع ت
ــــة هــــي ليســــت  شــــركة اوراكــــل العاملي

 صفة حصرية  
اثنيا:طلــب طــرح املوضــوع عــن طريــق 
ـــــدمي افضـــــل  مناقصـــــة او ممارســـــة لتق

 العروض 
اثلثا:طلــــب االطــــالع علــــى مــــربرات 
ــــــب الرتاخــــــيص و العمــــــل علــــــى  طل

ذا التعاقــــــد لكونــــــه غــــــري ايقــــــاف هــــــ
 صحيح 

راكعا:اســــتعداد الشــــركة لتوريــــد كافــــة 
 الرتاخيص املطلوكة ابقل االسعار 

ـــل البـــت ابلقـــرار  ـــة  جي قـــررت اللجن
وتوجيـــــه دعـــــوه حلضــــــور ممثـــــل عــــــن 
الـــــــوزارة وشـــــــركة كيـــــــاانت املتحـــــــدة 
ألنظمة الكمبيوتر الجتمـاع قـادم مـع 

 وقف اجراءات التعاقد 
2 $597/2016  

10-03-2016  
 

شركة جمموعة كشارة 
للتجارة العامة 

 واملقاوالت ذ م م 
 

تظلم الشركة من التعاقد املباشـر رقـم 
لشـــراء تـــراخيص  1/2016/2017

اوراكـــــل كـــــني الـــــوزارة و شـــــركة اوالد 
ــان الغــامن ابعتبارهــا الوكيــل  جاســم ثني
احلصــــــري و عليــــــه تطلــــــب الشــــــركة 

 التايل: 
ــراخيص  اوال:افــادة الشــركة ابن كيــع ت

وراكل العاملية هي يست صفة شركة ا
 حصرية 

اثنيا:طلــب طــرح املوضــوع عــن طريــق 
ـــــدمي افضـــــل  مناقصـــــة او ممارســـــة لتق

 العروض 
ــــد كافــــة  اثلثا:اســــتعداد الشــــركة لتوري
الرتاخــيص املطلوكــة املطلــوب كتكلفــة 

 د.ك( 320.000/-لن تتجاوز )
ـــل البـــت ابلقـــرار  ـــة  جي قـــررت اللجن
وتوجيـــــه دعـــــوه حلضــــــور ممثـــــل عــــــن 

وشركة جمموعة كشارة للتجـارة  الوزارة
العامة واملقـاوالت الجتمـاع قـادم مـع 

 وقف اجراءات التعاقد 
3 $594/2016  

10-03-2016  
 

شركة جمموعة كشارة 
للتجارة العامة 

 واملقاوالت ذ م م 
 

طلــــــب الشـــــــركة تزويــــــدها أبســـــــباب 
استبعادها من املناقصـة رقـم و ش ج 

اعمــــــــــــــــــال  4/2015/2016ع / 
تشـغيل وصـيانة نظـام توريد وتركيـب و 

ارشفة امللفـات واملراسـالت الكرتونيـا 
لــوزارة الشــئون مــع  وقــف اجــراءات 

 التعاقد حلني الرد عليها 
ـــل البـــت ابلقـــرار  ـــة  جي قـــررت اللجن
وتوجيـــــه دعـــــوه حلضــــــور ممثـــــل عــــــن 
الوزارة وشركة جمموعة كشارة للتجـارة 
العامة واملقـاوالت الجتمـاع قـادم مـع 

 وقف اجراءات التعاقد 
4 322  

07-03-2016  
 

شركة العهد اجلديد 
للمواد االنشائية 
 واملقاوالت ذ م م 

 

طلــب الشــركة إعــادة النظــر ابســتبعاد 
عطائها من املناقصـة رقـم و ش ج ع 

اعمـــال الصـــيانة  8/2015/2016
الدوريـــــــة لالعمـــــــال املدنيـــــــة لكافـــــــة 

 منشآت قطاع الرعاية االجتماعية 
 حيفظ

5 $593/2016  
10-03-2016  

 

شركة كيت اخلربات 
الستشارات 

 الكمبيوتر ذ م م 
 

تظلـــــــم الشــــــــركة مـــــــن التعاقــــــــد املباشــــــــر 
لشــــراء تـــــراخيص 1/2016/2017رقــــم

اوراكــل كــني الــوزارة و شــركة اوالد جاســم 
ثنيــــان الغــــامن ابعتبارهــــا الوكيــــل احلصــــري 



 م4/2016/ 17 -هـ  1437 رجب   10 األحد                 192                  تونوالس  الثانيةالسنة  1284الكويت اليوم العدد     
ـــــذ كافـــــة اعمـــــال  اســـــتعداد الشـــــركة لتنفي
التعاقـــد املطلـــوب كنســـبة ختفـــيض ال تقـــل 

% اقـل مـن التكلفـة 20% اىل 15عن 
 املطلوكة 

ـــل البـــت ابلقـــرار  ـــة  جي قـــررت اللجن
وتوجيـــــه دعـــــوه حلضــــــور ممثـــــل عــــــن 
ـــــــــت اخلـــــــــربات  ـــــــــوزارة وشـــــــــركة كي ال
الستشـــــــارات الكمبيـــــــوتر الجتمـــــــاع 

 قادم مع وقف اجراءات التعاقد 
 تصنيف املقاولني

1 $635/2016  
16-03-2016  

 

شركة شباب اخلليج 
العاملية للتجارة 

ملقاوالت ذ العامة وا
 م م 
 

طلب الشركة إعادة النظر كقـرار جلنـة 
التصــــــــنيف واإلذن كرفــــــــع تصــــــــنيف 
الشركة للفئـة االوىل إلعمـال )الطـرق 
واجملـــاري( وذلـــك لإلســـباب املـــذكورة 

 ككتاب الشركة 
قررت اللجنة أبغلبية أعضـائها  عـدم 

 املوافقة
 ات احلكوميةاإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقد -اجلهات احلكومية 

 الوزارات و االدارات احلكومية

 اهليئة العامة للصناعة
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 268  

09-03-2016  
 

ـــــد االول لعقـــــد املناقصـــــة رقـــــم هــــــ ع ص /  طلـــــب التجدي
ـــــــد وصـــــــيانة اجهـــــــزة  2012/2015/  36 اتجـــــــري وتوري

وحاســــــــــبات وطاكعــــــــــات وماســــــــــحات ضــــــــــوئية وحلــــــــــول 
هــــا ابهليئــــة العامــــة للصــــناعة املــــربم وكــــرامج والتــــدريب علي

مـــع/ شـــركة يوانيتـــد نتـــوركس ملـــدة ثـــالث ســـنوات اعتبـــارا 
مببلـــــــــغ امجـــــــــايل  2/6/2019حـــــــــىت  3/6/2016مـــــــــن 
د.ك(وذلـــــــك لألســــــباب املوضـــــــحة 408.678/-قــــــدره)

 ككتاب اهليئة . 
 قررت اللجنة  جيل البت ابلقرار الجتماع قادم

2 265  
09-03-2016  

 

اسـتبدال اعمـال شـحن اخلاصـة مبعـرض طلب املوافقة علـى 
Gulf Food  / يف املناقصــــــــة رقــــــــم هـــــــــ ع ص

شــحن معروضـــات الشـــركات املشـــاركة  9/2015/2017
ـــــارض اخلارجيـــــة الـــــىت تشـــــارك هبـــــا اهليئـــــة  مبعـــــرض  ىف املع

ـــــا ملوافقـــــة الشـــــركة كـــــذات  2016كروجكـــــت قطـــــر  ووفق
الشروط واالسعار الواردة جبـدول الكميـات واالسـعار مببلـغ 

 د.ك( 8.990/- قدره )امجايل
 قررت اللجنة املوافقة

 وزارة الداخلية
1 12008  

08-03-2016  
 

ــــــــــــد املناقصــــــــــــة رقــــــــــــم  ــــــــــــد الثــــــــــــاين لعق ــــــــــــب التجدي طل
مشـروع صـيانة نظـام اصـدار الـرخص  67/2011/2012

والتصاريح ونظام قاعدة الصور املركزية لإلدارة العامة لـنظم 
دة للتجـــــارة املعلومـــــات املـــــربم مـــــع / شـــــركة الـــــداير املتحـــــ

ـــــن  ـــــاوالت ملـــــده ســـــنة اعتبـــــارا م حـــــىت   1/4/2016واملق
ـــــغ امجـــــايل قـــــدره ) 31/3/2017 د.ك( 83.832/-مببل

كــنفس الشــروط واألســعار وذلــك لكفــاءة األعمــال املقدمــة 
 من الشركة . 

 موافقة كنفس الشروط واألسعار
2 11899  

03-03-2016  
 

 طلب الوزارة االحاطة والعلم ابلتايل : 
ـــة التجديـــد الثالـــث لعقـــد املمارســـة  اوال: - أبن اتريـــخ كداي

توريــد خضــار وفواكــه طازجــة  2013-2012/ 19رقــم  
لـــإلدارة العامـــة خلفـــر الســـواحل ابلـــوزارة املـــربم مـــع / شـــركة 
املنتجــــات الزراعيــــة الغذائيــــة ملــــده ســــنة تبــــدأ مــــن اتريـــــخ 

كــــــــدال مــــــــن اتريــــــــخ  28/2/2017حــــــــىت  1/3/2016
كـــــــنفس املبلـــــــغ  2017/ 14/1حــــــىت   2016/  15/1

 د.ك( 46.008/-االمجايل و قدره )
ـــــــا : املســـــــمى الصـــــــحيح للموضـــــــوع العقـــــــد رقـــــــم  - اثني

ولـــــــــيس التعاقـــــــــد املباشـــــــــر قـــــــــم  622/2014-2015
(40/2015-2016  ) 

 احيطت علما

3 12007  
08-03-2016  

 

 طلب جتديد عقد اعمال صيانة كرامج أنظمة التشغيل
(omega moon )(strobe omega view) 
إلدارة العامـــة لـــنظم املعلومـــات املـــربم مـــع / شـــركة الفلـــك لــ

ـــارا مـــن  ـــة ملـــده ســـنة اعتب للمعـــدات والتجهيـــزات اإللكرتوني
مببلـــــغ امجـــــايل قـــــدره  31/3/2017حـــــىت  1/4/2016
د.ك( وذلـــك لكفـــاءة األعمـــال املقدمـــة 890/82.971)

 من الشركة 
 موافقة كنفس الشروط واألسعار
 

 والثروه السمكية اهليئة العامة لشئون الزراعة
1 4004  

08-03-2016  
 

طلب التمديد الثاين عشر لعقـد املناقصـة رقـم هــ ز / م م / 
)ع( تـــوفري عمالـــة مت صصـــة الدارة  11/2008/2009

وتشغيل خمازن اهليئة املربم مع / شـركة تنظيفكـو ملـدة ثـالث 
 17/6/2016حـــــىت 18/3/2016شـــــهور اعتبـــــارا مـــــن 
د.ك( و  ذلــك حلــني  420/91.143مببلــغ امجــايل قــدرة )

االنتهــــــاء مــــــن اجــــــراءات ترســــــية املناقصــــــة رقــــــم هـــــــ ز/ م 
  31/1/2016مت اقفاهلا اتريخ  2015-6/2014م/

 موافقة كنفس الشروط واألسعار
 وزارة اخلارجية

1 9541  
20-03-2016  

 

طلـــب متديـــد عقـــد تـــوفري مركبـــات كـــدون ســـائق الســـت دام 
ـــــــــوزارة ملـــــــــدة  ـــــــــوان عـــــــــام ال ـــــــــ 6دي ارا مـــــــــن شـــــــــهور اعتب

املــــــــربم مع/شــــــــركة  30/6/2016حـــــــىت  29/1/2016
دك(  42.432/-أوتومــاك للســيارت مببلــغ امجــايل قــدره )

 حلني اجراءات طرح املناقصة 
 قررت اللجنة املوافقة

2 3543  
16-03-2016  

 

طلــــــــــــب التمديــــــــــــد الراكــــــــــــع لعقــــــــــــد املناقصــــــــــــة رقــــــــــــم 
تـــوفري ســـواق كـــدون مركبـــة لـــديوان ام  7/2011/2012

ربم مـــع / جمموعـــة خـــدمات األعمـــال والتوظيـــف الـــوزارة املـــ
حــىت  1/4/2016اخلليجيــة  ملــدة ثالثــة أشــهر اعتبــارا مــن 

د.ك(  7.470/-مببلــــــغ إمجـــــــايل قـــــــدره ) 30/6/2016
حلــني االنتهــاء مــن إجــراءات طــرح املناقصــة واعتمــاد قــانون 
ركـــط ميزانيـــة الــــوزارات واإلدارات احلكوميـــه للســـنة املاليــــه 

2016/2017  
 جنة املوافقةقررت الل

 وزارة العدل
1 3490  

09-03-2016  
 

ـــرامج  ـــد األول لعقـــد صـــيانة و تطـــوير كافـــة ك طلـــب التجدي
األوراكل املربم مع/ الشركة العركية خـدمات الكمبيـوتر ملـدة 

مببلــغ  31/7/2017حــىت  1/8/2016ســنة اعتبــارا مــن 
د.ك(كـنفس الشـروط واألسـعار  34.488/-إمجايل قـدره )

  . 
 س الشروط واألسعارموافقة كنف

 وزارة الدفاع
1 272762006041  

08-03-2016  
 

ـــى  ـــة الســـاكق واملوافقـــة عل طلـــب اعـــادة النظـــر كقـــرار اللجن
( 1642915طلــــــب التجديــــــد االول المــــــر التكليــــــف )

أعمــال صــيانة وتشــغيل املعــدات امليكانيكيــة كقاعــدة حممــد 
ة األمحد البحريـة املـربم مـع/ شـركة سـهارا للتكييـف ملـدة سـت

مببلـغ  7/10/2016حـىت  8/4/2016أشهر اعتبارا من 
د.ك(كـنفس الشـروط واالسـعار  29.400/-إمجايل قـدره )

 .   7/4/2016حيث أن العقد احلايل ينتهي يف 
 قررت اللجنة التايل: 

ــــــــم  اوال: إلغــــــــاء قرارهــــــــا الســــــــاكق الصــــــــادر ابجتمــــــــاع رق
املتضـــمن عـــدم  29/2/2016( املنعقـــد يف 16/2016)

 نتهاء العقد املوافقة ال
 اثنيا: املوافقة

 اإلدارة العامة للطريان املدين
1 2425  

22-02-2016  
 

ـــــب اإلدارة تســـــديد اشـــــرتاك مشـــــروع مركـــــز االحتـــــاد االورويب  طل
للفــرتة  EUMETSATلألقمـار الصــناعيه املــربم مــع/ شــركة  

 -مببلــــغ امجــــايل قــــدره ) 28/2/2017حــــىت  1/3/2016مــــن 
 د.ك(  320/26.828يورو( ما يعادل ) 80.000/

 قررت اللجنة املوافقة
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 وزارة املواصالت

1 1003  
09-03-2016  

 

طلــــــب التمديــــــد الثــــــاين لعقــــــد املناقصــــــة رقــــــم ب ب هـــــــ 
صــــــيانة وتشــــــغيل واصــــــالح مصــــــاعد  3/2011/2012

الـوزارة يف مواقـع الـوزارة املــربم مـع / شـركة الصـفقة للتجــارة 
ــــــــارا  ــــــــاوالت ملــــــــده ســــــــتة اشــــــــهر اعتب ــــــــة واملق ــــــــن العام م

مببلـــغ امجـــايل قـــدره  12/12/2016حـــىت 12/6/2016
ــنفس الشــروط واالســعار وذلــك حلــني 9.550/ -) د.ك( ك

 االنتهاء من املناقصة اجلديدة 
 موافقة كنفس الشروط واألسعار

2 807  
29-02-2016  

 

طلـــــــب التجديـــــــد االول لعقـــــــد صـــــــيانة مقاســـــــم ســـــــيمنز 
EWSD  كس املربم مع / شركة نوكيا سولوشينز اند نتـوير

مببلــــغ  27/12/2016ملــــده ثــــالث ســــنوات اعتبــــارا مــــن 
 د.ك( 1.089.000/ -امجايل قدره )

 موافقة كنفس الشروط واألسعار
 الديوان األمريي

1 1445  
20-03-2016  

 

( العمـــال تنظيـــف قاعـــة 2طلـــب جتديـــد العقـــد رقـــم )دا/م/
( ملــــدة ســــنة vvipالتشــــريفات مبطــــار الكويــــت الــــدويل )

مــع الســادة/  31/5/2017اىل  1/6/2016اعتبــارا مــن 
 دك(  176.700/-شركة تنظيفكو مببلغ اجايل قدرة )

 قررت اللجنة املوافقة
 طرح املناقصات -طرح التأهيل  -اجلهات احلكومية 

 الوزارات و االدارات احلكومية

 وزارة األشغال العامة
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 583  

23-02-2016  
 

إنشـــاء واجنـــاز  229قصـــة رقـــم هــــ م خ / طلـــب طـــرح املنا
وصيانة و ثيث مبىن اإلدارة العامة للشئون املالية واإلداريـة 
كـــوزارة الداخليـــة عـــى الشـــركات املـــذكورة ابلكشـــف املرفـــق 

 ككتاب الوزارة 
 التقبل التجزئة   -
 أن يتم التوريد من املصنعني املذكورين كواثئق املناقصة  -

 قررت اللجنة املوافقة  
 وزارة الكهرابء واملاء

1 6306  
23-02-2016  

 

 46/2014/2015طلــــب طــــرح املناقصــــة رقــــم و ك م /
استبدال وصيانة وتركيب عدادات الكهرابء وامليـاه واعمـال 

ـــــري-القطـــــع و االيصـــــال حملافظـــــات )حـــــويل ـــــارك الكب -مب
االمحدي( على الشركات املذكورة ابلكشـف املرفـق ككتـاب 

 الوزارة 
 %( 25التغيريية ) * نسبة االوامر

 * 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
2 7289  

02-03-2016  
 

توريــد  7223/2015طلــب طــرح املناقصــة رقــم و ك م /
 (  GISتراخيص نظام املعلومات اجلغرافية ) 

 قاكة للتجزئة -
 قررت اللجنة املوافقة مع تعديل الشروط التالية: 

جيــب أن ال يقــل رأس مــال الشــركة عــن نصــف مليــون  -1
 د.ك(  500.000/-دينار )

جيــب أن يكـــون لـــدى الشـــركة مشـــاريع مشـــاهبة ســـاكقة  -2
 آخر مخس سنوات 

3 6735  
28-02-2016  

 

طلـــــب طـــــرح  هيـــــل للشـــــركات املت صصـــــة لالشـــــرتاك يف 
ـــة يف حمطـــات  اعمـــال الصـــيانة الســـنوية للمعـــدات الكهرابئي
توليد القوى الكهرابئيـة وتقطـري امليـاه علـى الشـركات احملليـة 
والعامليـــة املت صصــــة و الـــيت لــــديها القـــدره الفنيــــة واملاليــــة 

 واالعالن عنها ابجلريدة الرمسية 
 جنة املوافقةقررت الل

 جامعة الكويت
1 2220  

02-03-2016  
اعمـــــال  1/2017/2018طلـــــب طـــــرح املناقصـــــة رقـــــم 

 تشغيل وصيانة واصالح اخلدمات اهلندسية يف قطاع 

الفنطــــاس ( الدارة االنشــــاءات  -الشــــدادية  -) اخلالديــــة  
ـــة  والصـــيانة ابجلامعـــة علـــى الشـــركات املســـجلة لـــدى اللجن

 شف املرفق واجلامعة املذكورة ابلك
 تقبل التجزئة. -
 %( 30نسبة األوامر التغيريية )-

 قررت اللجنة املوافقة
 كلدية الكويت

1 5393  
06-03-2016  

 

جتميــــــل  9/2015/2016طلــــــب طــــــرح املناقصــــــة رقــــــم 
واعمــال انشـــائية وصــيانة للشـــواطئ العامــة كدولـــة الكويـــت 

 ية على الشركات املصنفة ابلفئة االوىل واثنية اعمال انشائ
 %( 25* نسبة االوامر التغيريية )

 * التقبل التجزئة 
 قررت اللجنة املوافقة

 وزارة الداخلية
1 10577  

01-02-2016  
 

)أعيــــد حبــــث( طلــــب اإلحاطـــــة والعلــــم أبن ســــيتم الطـــــرح 
ملوضــوع  هيــل الشــركات واملؤسســات املت صصــة لتصــميم 
وإنشــــاء وتوريــــد معــــدات وجتهيــــز ميــــادين الرمايــــة )منطقــــة  

اظمــة( كــوزارة الداخليــة علــى الشــركات املــذكورة ككتــاب ك
ـــــــوزراء  ـــــــة العامـــــــة جمللـــــــس ال الـــــــوزارة وأن مت خماطبـــــــة األمان

( أن ال تتجــــاوز تكلفــــة 497الســـتثنائها مــــن القــــرار رقــــم )
 املشاريع اخلاصة ابلوزارة عن 

 د.ك(  10.000.000/-)
 قررت اللجنة  جيل البت ابلقرار الجتماع قادم

 وزارة الصحة
1 3569  

15-03-2016  
 

إفـــادة الـــوزارة كقبـــول طلـــب  هيـــل شـــركة اجلـــوهرة ألجهـــزة 
ومعــدات الفنــادق واملطــاعم لتأهيــل غســيل وكــي البياضــات 

ــــل املســــبق للمقــــاولني املتقــــدمني ملناقصــــات  2014 التأهي
غسيل وكـي البياضـات وصـيانة االجهـزة الفنيـة مبستشـفيات 

  2014ومراكز وزارة الصحة 
املوافقـــــة ويعلــــــن عنهـــــا ابجلريـــــدة الرمسيــــــة  قـــــررت اللجنـــــة

 "الكويت اليوم" وختطر الشركة
 أوراق عامة

1 5247  
14-02-2016  

 

افادة الوزارة  انه ال مـانع لـديها مـن اعتمـاد شـركة / فجـري 
 للتجارة العامة واملقاوالت وكيل  

 -حملــي للســادة شــركة / هيونــداي للهندســة واإلنشــاءات  
   HYUNDAIجنوب كوراي 

ENGINEERING  &
CONSTRUCTION Co LTD SOUTH 

KOREA  كدال من شركة / اخلليج املتحدة لإلنشاءات 
*كمــــا اطلعــــت اللجنــــة علــــى كتــــاب شــــركة / فجــــري رقــــم 

ـــــــــــــــــاريخ 456/2016) املتضـــــــــــــــــمن  22/2/2016( كت
نفــــس طلبهــــا اعــــاله ابعتمــــاد شــــركة هيونــــداي كــــدال مــــن 

 شركة اخلليج 
 ركةقررت اللجنة املوافقة وختطر الش
 
 
 
 

 التعاقدات املباشرة -طرح وترسية املمارسات  -اجلهات احلكومية 
 الوزارات واالدارات احلكومية

 وزارة الصحة
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 566/2015  

10-12-2015  
 

)أعيــــد حبــــث( طلــــب إعــــادة النظــــر كقــــرار اللجنــــة الســــاكق 
ــــــــــــــى ترســــــــــــــية املمارســــــــــــــة رقــــــــــــــم هـــــــــــــــ  واملوافقــــــــــــــة عل

جتهيــــز اجلنــــاح األول للقســــطرة  767/2014/2015ط/
وأحبــاث القلــب يف مستشــفى مبــارك ملشــروع أقســام القلــب 
علـى/ شـركة التقـدم التكنولـوجي )راكـع أقـل األسـعار( مببلـغ 

د.ك( وذلـــك لألســـباب  3.457.799/-إمجـــايل  قـــدره )
 املذكورة ككتاب الوزارة 

( املـؤرخ 66*كما اطلعت اللجنة على كتـاب الـوزارة رقـم )



 م4/2016/ 17 -هـ  1437 رجب   10 األحد                 194                  تونوالس  الثانيةالسنة  1284الكويت اليوم العدد     
 املتضمن تفصيل أسباب االستبعاد  29/2/2016يف 

 قررت اللجنة املوافقة
2 71/2016  

03-03-2016  
 

طلـــب اعـــادة النظــــر كقـــرار اللجنــــة الســـاكق واالذن كشــــراء 
لكافــة  COBAS( مــواد خمربيــة جلهــاز 110البنـد رقــم )

امل تـــربات كلجنـــة املـــواد امل زنيـــة امل ربيـــة إبدارة خـــدمات 
مــن/ شــركة ايكــو الطبيــة )مصــدر وحيــد( امل تــربات الطبيــة 

ــــــدره ) د.ك( كعــــــد  زايدة  704.073/-مببلــــــغ إمجــــــايل ق
 الكمية 

 قررت اللجنة أبغلبية أعضائها التايل: 
( 8/2016أوال: إلغــاء قرارهــا الســاكق الصــادر ابجتمــاع رقــم )

 املتضمن عدم املوافقة  1/2/2016املنعقد يف 
 اثنيا: املوافقة

3 56  
29-02-2016  

 

( أجهــزة 10لــب اســتدراج عــروض أســعار لتوريــد عــدد )ط
ECG Machine  وأجهزة أخرى وملحقاهتا للوزارة 

قــررت اللجنــة عــدم املوافقــة وتطــرح مبمارســة ويعلــن عنهـــا 
 ابجلريدة الرمسية "الكويت اليوم"

4 396/2015  
29-02-2016  

 

( جهـاز وملحقاتـه جمللـس أقسـام 63طلب شراء البند رقم )
امــة والت صصـية مبستشــفى األمـريي مــن/ شــركة اجلراحـة الع

كـدر سـطان واخوانـه )اثين أقـل األسـعار( مببلـغ امجـايل قـدره 
 د.ك(  227.777/-)

 قررت اللجنة أبغلبية أعضائها املوافقة
  144و م ط /  5

28-02-2016  
 

( 106طلـــب تعـــديل القيمـــة اإلمجاليـــة لشـــراء البنـــد رقـــم )
جـة كافـة األقسـام يف حلا 180*10أقالم ليزر جافـة قيـاس 

 املراكز الصحية واملستشفيات عن 
USA-HEALTH CARESTREAM 

 من/ شركة أشرف وشركاه احملدودة لتصبح 
ـــــدال مـــــن ) 169.168/-) د.ك(  174.400/-د.ك( ك

 وذلك كعد تقدمي ختفيض ابلسعر من قبل الشركة
 قررت اللجنة املوافقة

6 59  
28-02-2016  

 

( جهـــاز 30توريـــد عـــدد )طلـــب اســـتدراج عـــروض أســـعار ل
Spinal Cord Stimulator  وملحقاهتـا لقسـم

 الت دير والعناية املركزة للجنة عالج اآلالم املزمنة 
قــررت اللجنــة عــدم املوافقــة  وتطــرح مبمارســة ويعلــن عنهــا 

 ابجلريدة الرمسية "الكويت اليوم"
7 62/2016  

29-02-2016  
 

وريـــد ت 972/2014/2015طلـــب ترســـية املمارســـة رقـــم 
جهــاز وملحقاتــه جمللــس أقســام ألشــعة والعــالج اإلشــعاعي 
مبستشـــفى مبـــارك الكبـــري علـــى/ شـــركة الســـلطان املتحـــدة 

 98.000/-الطبيـــة )أقـــل األســـعار( مببلـــغ امجـــايل قـــدره )
 د.ك( 

 قررت اللجنة املوافقة
8 63/2016  

29-02-2016  
 

توريـــد  979/2014/2015طلـــب ترســـية املمارســـة رقـــم 
اهتــا لقســم أمــراض قلــب مبركــز صــباح األمحــد أجهــزة وملحق

للقلب على/ شـركة الـدائرة املركزيـة )خـامس أقـل األسـعار( 
 د.ك(  90.000/-مببلغ امجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
9 68  

29-02-2016  
 

 ( مادة66طلب استدراج عروض أسعار لتوريد عدد )
 CYSOSCOPE-   

URETHROSCOPE SEATHS, 
TELESCOPE BRIDGES  وآالت جراحيـة

أخرى ملركز صـباح األمحـد للكلـى واملسـالك مـن الشـركات 
 املت صصة 

قــررت اللجنــة عــدم املوافقــة  وتطــرح مبمارســة ويعلــن عنهــا 
 ابجلريدة الرمسية "الكويت اليوم"

  155و م ط/ 10
29-02-2016  

 

( عظــام صــناعية مــن مــادة 105طلــب تعــديل شــراء البنــد )
HYDROXYAPETITE ى الـــــرازي ملستشـــــف

ليصــــبح مــــن/ شــــركة ميــــدكس املتحــــدة الســــترياد االدويــــة 
واملســــتلزمات الطبيــــة كــــدال مــــن/ شــــركة ميــــدكس املتحــــدة 

 لالدوية واالجهزة الطبية وذلك لورود خطأ 
 قررت اللجنة املوافقة 

توريــد  2015/2016-874طلــب ترســية املمارســة رقــم   65/2016 11

29-02-2016  
 

لكلى مبركز العديلية على / شـركة اجهزة وملحقاهتا لوحدة ا
 -التقــدم التكنولــوجي )أقــل األســعار( مببلــغ إمجــايل قــدره )

 د.ك(  84.000/
 قررت اللجنة املوافقة

12 59/2016  
29-02-2016  

 

توريــد  2016-134/2015طلــب ترســية املمارســة رقــم 
جهاز وملحقاته ألقسام اجلراحة العامة والت صصية علـى / 

نــامكس للتجـارة العامــة )عــرض وحيــد( شـركة هيلــث كــري دي
 د.ك(  79.245/-مببلغ امجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
13 57/2016  

29-02-2016  
 

لتوريـــد  2014/2015-89طلـــب ترســـية املمارســـة رقـــم 
أجهــزة وملحقاهتــا القســام األطفــال األطفــال اخلــدج علــى / 
شـــــركة العيســـــى لألجهـــــزة الطبيـــــة والعلميـــــة )اثمـــــن أقـــــل 

 د.ك(  73.530/-سعار( مببلغ امجايل قدره )األ
 قررت اللجنة املوافقة

14 55/2016  
29-02-2016  

 

توريـــد  998/2014/2013طلـــب ترســـية املمارســـة رقـــم 
   COMPLETEأجهزة 

DIGITAL SCANNER SYSTEMS 
ــــى/ شــــركة أشــــرف  وملحقاهتــــا جمللــــس أقســــام األســــنان عل

 يل قدره وشركاه احملدودة )أقل األسعار( مببلغ امجا
 د.ك(  71.760/-)

 قررت اللجنة املوافقة
15 16  

28-02-2016  
 

 ALSULTANطلــب التعاقــد املباشــر مــع / شــركة 
UNITED  ــــد( الصــــالح جهــــاز -X)الوكيــــل الوحي

RAY UNIT  ملستشـــفى اجلهـــراء مببلـــغ امجـــايل قـــدره
 د.ك(  70.000/-)

 قررت اللجنة املوافقة
  174و م ط/ 16

08-03-2016  
 

الحاطــة والعلــم أبن اســم الشــركة املصــنعة الصــحيح طلــب ا
 ( مستهلكات طبية 55للبند رقم )

لقســــــــم جراحــــــــة القلــــــــب ابملستشــــــــفى الصــــــــدري هــــــــي 
SORING GROUP - CALMED    

LAB ,- SMITH MEDICAL - 
FRESENIUS KABI  و ليسSORIN    & 

SMITH MEDICAL   
 احيطت علما

17 53/2016  
29-02-2016  

 

لتوريـد  2015/2016-996رسـة رقـم طلب ترسـية املما
جهـــاز وملحقاتـــه ألقســـام األنـــف واألذن واحلنجـــرة علـــى/ 
شـركة الشــايع هيلــث كـري )راكــع أقــل األسـعار( مببلــغ امجــايل 

 د.ك(  67.700/ -قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

18 19  
28-02-2016  

 

)وكيــل وحيــد(  ATCطلــب التعاقــد املباشــر مــع/ شــركة 
 SYSTEM MRIز ( جهـــــــــــا1إلصـــــــــــالح عـــــــــــدد)

 مبستشفى الفروانية مببلغ إمجايل قدره 
 د.ك( 59.900/-)

 قررت اللجنة املوافقة
19 49/2016  

29-02-2016  
 

لتوريـد  2014/2015-740طلب ترسـية املمارسـة رقـم 
 &  ELECTRIC BEDSأجهزة 

PATIENT TROLLEYS  وملحقاهتـــا جمللـــس
املركزيــة  أقســام أمــراض النســاء والــوالدة مــن/ شــركة الــدائرة

 )سادس أقل األسعار( مببلغ امجايل قدره 
 د.ك(  54.944/-)

 قررت اللجنة املوافقة
20 43/2016  

29-02-2016  
 

 2016-335/2015طلــب ترســية كنــود  املمارســة رقــم 
واالت طبيــــة اخــــرى جمللــــس  RONGEURSتوريــــد 

 اقسام العظام مبستشفى الرازي على الشركات التالية: 
( من / شركة العيسـى لألجهـزة الطبيـة 43-1البند رقم )-

 و العلمية )راكع اقل االسعار( مببلغ امجايل قدره 
 د.ك(  18.364/-)
ــة 43-2البنــد رقــم )- ( علــى شــركة الســلع املتحــدة الطبي

 22.180/-)خــامس اقــل االســعار( مببلــغ امجــايل قــدره )
 د.ك( 

 قررت اللجنة املوافقة
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21 48/2016  

29-02-2016  
 

اجهـزة  2015-594/2014املمارسـة رقـم  طلب ترسـية
و ملحقاهتــا حلاجــة جملــس اقســام اجللديــة و التناســلية ملركــز 

ضــاحية عبــدهللا الســامل علــى / شــركة  -عبــدالكرمي الســعيد 
-الــدائرة ملركزيــة )راكــع اقــل االســعار( مببلــغ امجــايل قــدره )

 د.ك(  50.440/
 قررت اللجنة املوافقة

22 45/2016  
29-02-2016  

 

توريد  2016-1058/2015لب ترسية املمارسة رقم ط
   HIGH DEFINITIONجهاز 

DIGITAL STROBOSCOPY 
SYSTEM  وملحقاتــــه حلاجــــة جملــــس أقســــام األنــــف

األذن واحلنجــــرة علــــى/ شــــركة األمــــني للتجهيــــزات الطبيــــة 
 والعلمية )خامس أقل األسعار( مببلغ امجايل قدره 

 د.ك(  44.226/-)
 ةقررت اللجنة املوافق

  175و م ط/ 23
08-03-2016  

 

طلــب اإلحاطــة والعلــم أبن اســم الشــركة املصــنعة الصــحيح 
 ( مواد استهالكية 2-82للبند رقم )

تست دم للعالج الطبيعي لكافة اقسـام العـالج الطبيعـي يف 
    AKUDMEDاملستشفيات هي 

(THERABAND,AKUDMED 
PHARM&

TERAFLEX)GERMANY  ولـــــــــــــــــــــــــــــــــيس
THERABAND   

 احيطت علما
24 42/2016  

29-02-2016  
 

آالت وأدوات  2015/2016-48طلــب ترســية املمارســة رقــم 
جراحية جمللس اقسام األنف واإلذن واحلنجـرة مبستشـفى الفروانيـة 
علـــى/ شـــركة كيمـــدكس للتجـــارة العامـــة ) خـــامس أٌقـــل األســـعار( 

 د.ك(  39.985/-مببلغ إمجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

25 41/2016  
29-02-2016  

 

توريــد  2015/2016-808طلــب ترســية املمارســة رقــم 
جهـاز وملحقاتـه جملــس اقسـام اجلراحــة العامـة والت صصــية 
مبركز الباكطني للتجميل واحلروق على/ شركة الغـامن هلثكـري 
-للتجارة لعامة )خامس اقل األسعار( مببلغ إمجـايل قـدره )

 د.ك(  38.000/
 قررت اللجنة املوافقة  

26 38/2016  
29-02-2016  

 

توريــد  2015-133/2014طلــب ترســية املمارســة رقــم 
عـــــدة أجهـــــزة وملحقاهتـــــا جمللـــــس أقســـــام اجلراحـــــة العامـــــة 
والت صصــية علــى/ شــركة تــراي ألفــا )اثلــث أقــل األســعار( 

 د.ك(  36.100/-مببلغ إمجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

27 37/2016  
29-02-2016  

 

توريـــد  265/2016/2015ســـة رقـــم طلـــب ترســـية املمار 
ـــوالدة  أجهـــزة وملحقاهتـــا جمللـــس أقســـام أمـــراض النســـاء وال
ـــراي ألفـــا )ســـادس أقـــل  مبستشـــفى اجلهـــراء علـــى/ شـــركة ت

د.ك( كعـــــد  31.743/-االســــعار( مببلــــغ امجــــايل قــــدره )
 ختفيض الكمية 

 قررت اللجنة املوافقة
28 64/2016  

29-02-2016  
 

توريـــد  932/2016/2015طلـــب ترســـية املمارســـة رقـــم 
CUFF ADULT  وقطـــــع غيـــــار أخـــــرى جلهـــــاز

PATIENT MONITOR  للورشـة املركزيـة يف
SABAH SURGICAL  علـــى/ شـــركة التقـــدم

-التكنولـــــــوجي )عـــــــرض وحيـــــــد( مببلـــــــغ امجـــــــايل قـــــــدره )
 د.ك(  30.000/

 قررت اللجنة املوافقة
29 21  

28-02-2016 
 )وكيــل وحيــد(ATCطلــب التعاقــد املباشــر مــع شــركة / 

ملستشـــــفى  MRI SYSTEMالصـــــالح جهـــــاز 
 د.ك(  29.900/-الفروانية مببلغ امجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
30 36/2016  

29-02-2016  
 

توريــد  2016-244/2015طلــب ترســية املمارســة رقــم 
أجهـــزة وملحقاهتـــا جمللـــس أقســـام األنـــف واألذن واحلنجـــرة 

ـــة والعلم ـــة )عـــرض علـــى/ شـــركة األمـــني للتجهيـــزات الطبي ي
 د.ك(  29.648/-وحيد( مببلغ إمجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة

31 35/2016  
29-02-2016  

 

توريــد  2016-991/2015طلــب ترســية املمارســة رقــم 
ـــة املركزيـــة  ـــه جمللـــس أقســـام الت ـــدير والعناي جهـــاز وملحقات
ــــغ  علــــى/ شــــركة التقــــدم التكنولــــوجي )أقــــل األســــعار( مببل

 د.ك(  29.500/-إمجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

32 34/2016  
29-02-2016  

 

لتوريـد  2015/2016-407طلب ترسـية املمارسـة رقـم 
WOODEN STOOL  وأجهـــــــزة أخـــــــرى

وملحقاهتـا إلدارة خــدمات العـالج الطبيعــي علـى الشــركات 
 املذكورة ككتاب الوزارة مببلغ امجايل قدره 

 د.ك(  29.496/-)
 قررت اللجنة املوافقة

33 31/2016  
29-02-2016  

 

توريــد  2014/2015-491طلــب ترســية املمارســة رقــم 
جهاز وملحقاته ألقسام الت دير والعناية املركزة مـن/ شـركة 
عبدالرمحن البشر وزيد الكـاظمي )اثين أقـل األسـعار( مببلـغ 

 د.ك(  26.927/-امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

34 22  
28-02-2016  

 

)وكيــل وحيــد(  ATCقــد املباشــر مــع/ شــركة طلــب التعا
( جهــــــــــــــــــــــــــــــــــاز 1/1/1إلصــــــــــــــــــــــــــــــــــالح عــــــــــــــــــــــــــــــــــدد )

ULTRASOUND SYSTEM  مبستشـــــــــــفى
 د.ك(  22.700/-الفروانية مببلغ إمجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
35 27/2016  

29-02-2016  
 

توريــد  2016-117/2015طلــب ترســية املمارســة رقــم 
CAMERA CONROL UNIT   و اجهـزة

لحفاهتــا حلاجــة جملــس اقســام االنــف و االذن و اخــرى و م
احلنجـــــرة علـــــى / شـــــركة التقـــــدم التكنولـــــوجي )راكـــــع اقـــــل 

 د.ك(  22.562-االسعار( مببلغ امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

36 25/2016  
29-02-2016  

 

توريــد  2015/2016-404طلــب ترســية املمارســة رقــم 
طبيعي من/ شـركة جهاز وملحقاته إلدارة خدمات العالج ال

طــارق العوضــي وشــركاه )اثلــث أقــل األســعار( مببلــغ امجــايل 
 د.ك(  22.050/-قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
37 23/2016  

25-01-2016  
 

 2014/2015-1046طلب ترسية املمارسة رقم هــ ط 
ـــــــف واالذن  لتوريـــــــد االت وأدوات جراحيـــــــة ألقســـــــام االن

ة التقــــــــدم واحلنجــــــــرة ملستشــــــــفى العــــــــدان علــــــــى / شــــــــرك
-التكنولــوجي )خــامس أقــل األســعار( مببلــغ امجــايل قــدره )

 د.ك(  20.682/
 قررت اللجنة املوافقة

38 22/2016  
29-02-2016  

 

توريــد  2016-184/2015طلــب ترســية املمارســة رقــم 
عدة اجهزة و ملحقاهتا حلاجة جملـس اقسـام امـراض النسـاء 

)ســاكع اقــل و الــوالدة علــى / شــركة تقــدم اخللــيج التجاريــة 
 د.ك(  20.640/-االسعار( مببلغ امجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
  19/2016ل م م/ 39

29-02-2016  
 

توريـــد  2015/2016-46طلـــب ترســـية املمارســـة رقـــم 
EAR SPECULA SET  وأجهزة أخرى ألقسـام

األنـــف واألذن واحلنجـــرة علـــى/ شـــركة كيمـــدكس للتجـــارة 
 مببلغ امجايل قدره العامة )راكع أقل األسعار( 

 د.ك(  17.072/-)
 قررت اللجنة املوافقة

40 18/2016  
28-02-2016  

 

توريــد  2016-258/2015طلــب ترســية املمارســة رقــم 
جهــــاز وملحقاتــــه جمللــــس أقســــام أمــــراض النســــاء والــــوالدة 
على/ شركة مسكا )ساكع أقـل األسـعار( مببلـغ إمجـايل قـدره 

 د.ك(  14.517/ -)
 وافقةقررت اللجنة امل

  16/2016ل م م/ 41
29-02-2016  

 

توريــد  2016-989/2015طلــب ترســية املمارســة رقــم 
ـــدر  ـــه جمللـــس أقســـام العيـــون علـــى/ شـــركة ك جهـــاز وملحقات
 -سلطان واخوانه )راكع أقـل األسـعار( مببلـغ إمجـايل قـدره )

 د.ك(  11.800/
 قررت اللجنة املوافقة
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  15/2016ل م م/ 42

29-02-2016  
 

توريــد  2015-266/2014رســية املمارســة رقــم طلــب ت
جهــاز وملحقاتـــه جمللــس أقســـام األطفــال واألطفـــال اخلـــدج 
علـــى/ شـــركة الصـــرح الدوليـــة )اثلـــث أقـــل األســـعار( مببلـــغ 

 د.ك(  10.290/-إمجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

  11/2016ل م م/ 43
29-02-2016  

 

ريــد تو  2014/2015-540طلــب ترســية املمارســة رقــم 
أجهــــزة وملحقاهتــــا ألقســـــام العيــــون علـــــى/ شــــركة األمـــــني 
ـــة )اثلـــث أقـــل األســـعار( مببلـــغ  ـــة والعلمي للتجهيـــزات الطبي

 د.ك(  9.000/ -امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

44 12/2016  
29-02-2016  

 

( توريـد قطـع غيـار إلدارة 936طلب ترسية املمارسة رقـم )
ـــــة اهلندســـــة الطبيـــــة قســـــم قطـــــع الغيـــــا ـــــى/ شـــــركة ورك ر عل

 للتجهيزات الطبية )عرض وحيد( مببلغ امجايل قدره 
 د.ك(  9.000/-)

 قررت اللجنة املوافقة
45 $507/2016  

29-02-2016  
 

توريــد  2015/2016-957طلــب ترســية املمارســة رقــم 
أجهـــزة وملحقاهتـــا ألقســـام أمـــراض النســـاء والـــوالدة مـــن/ 

)خــــامس أقــــل شــــركة العيســــى لألجهــــزة الطبيــــة والعلميــــة 
 د.ك(  8.600/-األسعار( مببلغ امجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
46 $505/2016  

29-02-2016  
 

توريــد  2014/2015-287طلــب ترســية املمارســة رقــم 
أجهزة وملحقاهتا ألقسـام اجلراحـة العامـة والت صصـية مـن/ 
شركة العيسى لألجهزة الطبية والعلمية )راكع أقـل األسـعار( 

 د.ك(  7.700/-امجايل قدره ) مببلغ
 قررت اللجنة املوافقة

47 $504/2016  
29-02-2016  

 

توريد  2015/2016-1003طلب ترسية املمارسة رقم 
    VACUUMأجهزة 

EXTRACTORS  جملـس أمـراض النسـاء والـوالدة
مـن/ شـركة الـدائرة املركزيـة )اثين قـل األسـعار( مببلـغ امجـايل 

 د.ك(  7.235/-قدره )
 اللجنة املوافقةقررت 

48 6/2016  
29-02-2016  

 

توريــد  2015/2016-958طلــب ترســية املمارســة رقــم 
جهاز وملحقاتـه جمللـس أقسـام مـراض النسـاء والـوالدة مـن/ 
شـركة التقـدم التكنولــوجي )اثين أقـل األســعار( مببلـغ امجــايل 

 د.ك(  6.800/-قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

49 $503/2016  
29-02-2016  

 

توريــد  2015/2016-171طلــب ترســية املمارســة رقــم 
ـــوالدة  أجهـــزة وملحقاهتـــا جمللـــس أقســـام أمـــراض النســـاء وال
ـــة )اثلـــث أقـــل األســـعار(  مـــن/ شـــركة تقـــدم اخللـــيج التجاري

 د.ك(  6.750/-مببلغ امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

50 3/2016  
29-02-2016  

 

توريــد  2016-990/2015طلــب ترســية املمارســة رقــم 
أجهزة وملحقاهتـا جمللـس أقسـام العيـون علـى/ شـركة الـدائرة 
-املركزيـــــة )راكــــــع أقـــــل األســــــعار( مببلـــــغ إمجــــــايل قــــــدره )

 د.ك(  6.360/
 قررت اللجنة املوافقة

51 2/2016  
29-02-2016  

 

توريــد  2015/2016-276طلــب ترســية املمارســة رقــم 
ال اخلــدج اجهــزة وملحقاهتــا جمللــس اقســام األطفــال واألطفــ

ــــة  مبستشــــفى األمــــريي علــــى/ شــــركة تقــــدم اخللــــيج التجاري
 )اثلث أقل األسعار( مببلغ إمجايل قدره 

 د.ك(  6.000/-)
 قررت اللجنة املوافقة

52 18  
28-02-2016  

 

 ALSULTANطلــب التعاقــد املباشــر مــع / شــركة 
UNITED ـــــد( الصـــــالح جهـــــاز ـــــل وحي  MRI)وكي
SYSTEM  مجايل قـدره )ملستشفى اكن سينا مببلغ ا-

 د.ك(  6.000/
 قررت اللجنة املوافقة

53 69/2016  
29-02-2016  

 

 2014-612/2013طلـــب إلغـــاء املمارســـة رقـــم هــــ ط 
   DIGITALشراء أجهزة وملحقاهتا 

GENERAL X-RAY UNITS  جمللــــس

 اقسام األشعة والعالج اإلشعاعي مبستشفى الرازي 
 قررت اللجنة املوافقة

 لطريان املديناإلدارة العامة ل
1 3053  

08-03-2016  
 

مــــع/  2015/2016-28طلــــب التعاقــــد املباشــــر رقــــم 
)الشـــركة املصـــنعة(  THYSSENKRUPPشـــركة 

جهــاز لتزويــد الطــائرات كتكييــف  13لتوريــد وتركيــب عــدد 
-اهلواء جلسور نقـل الركـاب ملـدة سـنة مببلـغ امجـايل قـدره )

 578/1.215.358يــورو( مــا يعــادل ) 3.681.343/
 .ك( د

 قررت اللجنة املوافقة
2 2624  

28-02-2016  
 

-33R( للمـــدرج PAPIطلـــب شـــراء أجهـــزة اهلبـــوط )
15L  مــــن/ شــــركة النواصــــي للتجــــارة العامــــة واملقــــاوالت

 د.ك(  46.700/-)موزع وحيد( مببلغ إمجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

 
3 3059  

08-03-2016  
 

دمات الفحـــص طلـــب إســـتدراج عـــروض أســـعار لتنفيـــذ خـــ
اجلوي ألجهـزة املسـاعدات املالحيـة مبطـار الكويـت الـدويل 

 من الشركات املت صصة 
ـــــة ويعلـــــن عنهـــــا ابجلريـــــدة الرمسيـــــة  قـــــررت اللجنـــــة املوافق

 "الكويت اليوم"
4 2034  

14-02-2016  
 

طلــــــب التعاقــــــد مــــــع/ شــــــركة الشــــــرق األوســــــط ألجهــــــزة 
)الوكيـــل  METCOاإلتصــاالت الســـلكية والالســلكية 

صــــري( لتجديــــد االشــــرتاك الســــنوي لنظــــام االســــتعالم احل
 د.ك(  13.000/-الصويت مببلغ إمجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
 وزارة الكهرابء واملاء

1 7857  
08-03-2016  

 

ش  13/2015/3532طلب طـرح املمارسـة رقـم و ك م/
صــــندوق احلشــــو ملضــــ ات دوران ميــــاه البحــــر للرتكينــــات 

طــة الشــعيبة عــن طريــق االعــالن ابجلريــدة ادارة حم-الب اريــة
الرمسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واملوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع االلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتوين 

eprocurement.mew.gov.kw  
 قررت اللجنة املوافقة

2 7894  
08-03-2016  

 

 13/2016/8002طلــــب طــــرح املمارســــة رقــــم و ك م /
ــــراء قطـــع غيـــار خاصــــــة يف مض ــــــة ميـــاه التعـــويض  ش شـ

اجلنوكيـــــة عـن طريـق  إدارة حمطـة الـزور -لقسم املساعدات 
ــــــــــــة واملوقــــــــــــع االلكــــــــــــرتوين  ــــــــــــدة الرمسي االعــــــــــــالن ابجلري

eprocurement.mew.gov.kw  
 قررت اللجنة املوافقة

3 7947  
 

 3067/ 2015/ 13طلــب طــرح املمارســة رقــم و ك م/ 
ش قطــع الغيــار املطلوكــة للرتكينــات الغازيــة اجلديــدة )الــدورة 

كيـة عـن طريـق االعـالن إدارة حمطـة الـزور اجلنو   -املشرتكة( 
ابجلريـــــــــــــــــــــــدة الرمسيـــــــــــــــــــــــة واملوقـــــــــــــــــــــــع االلكـــــــــــــــــــــــرتوين 

eprocurement.mew.gov.kw  
 قررت اللجنة املوافقة

4 7879  
08-03-2016  

 

ش  13/2016/3002طلب طـرح املمارسـة رقـم و ك م/
قطع الغيار املطلوكة للغـالايت ضـ ات ميـاه التغذيـة الدارة 

ابجلريـــدة الرمسيـــة حمطـــة الـــزور اجلنوكيـــة عـــن طريـــق االعـــالن 
واملوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع االلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتوين 

eprocurement.mew.gov.kw  
 قررت اللجنة املوافقة

5 7310  
02-03-2016  

 

قطــــع غيــــار  1624/2015طلــــب إلغــــاء املمارســــة رقــــم 
 -لصـــمام عـــزل خـــط معيـــد التســـ ني اخلـــاص  ابلغـــالايت 

صــــمام كواكــــة لقســــم الصــــيانة امليكانيكيــــة مبحطــــة الدوحــــة 
تفـــــاع  ســـــعر العـــــرض ابلنســـــبة للمـــــواد الغركيـــــة وذلـــــك الر 

املطلوكـــة وســـيتم اعـــداد طلـــب جديـــد مبواصـــفات وشـــروط 
 احدث 

 قررت اللجنة املوافقة
6 7883  

08-03-2016  
 

طلــــــــــــــــب ترســــــــــــــــية كنــــــــــــــــود املمارســــــــــــــــة رقــــــــــــــــم و ك م 
ش توريــــــــد قطــــــــع غيــــــــار ملضــــــــ ة   13/2015/1103/

إدارة حمطـة  -متكاثف املس ن الرئيسـي لوحـدات التقطـري 



 م4/2016/ 17 -هـ  1437 رجب   10 األحد                 197                  تونوالس  الثانيةالسنة  1284الكويت اليوم العدد     
شــــرقية علــــى / مؤسســــة  صــــقر عبــــدهللا شــــاهني الدوحــــة ال

الغـــامن للتجـــارة العامـــة واملقـــاوالت ) اقـــل االســـعار( مببلـــغ 
 د.ك( 55.747/-امجايل قدره  )

 قررت اللجنة املوافقة
7 6354  

23-02-2016 
ش  13/2015/3308طلب طـرح املمارسـة رقـم و ك م/

ـــدورة ـــدة )ال ـــات  الغازيـــة اجلدي ـــار املطلوكـــة للرتكين  قطـــع الغي
صــمام القفــل الســريع الرئيســي لضــغط الب ــار  -املشــرتكة( 

ـــزور اجلنوكيـــة لقســـم  عـــن  MMDالعـــايل  إلدارة حمطـــة ال
 طريق اإلعالن ابجلريدة الرمسية واملوقع

 
 اإللكرتوين للوزارة   

 قررت اللجنة املوافقة
8 7263  

02-03-2016  
 

ش 13/2016/3009طلــب طــرح املمارســة رقــم و ك م/
طلوكـــــة للرتكينـــــات الغازيـــــة اجلديدة)الـــــدورة قطــــع الغيـــــار امل

املشرتكة(ملض ة زيت املانع الدارة حمطة الـزور اجلنوكيـة عـن 
طريـــــــــــــــق االعــــــــــــــــالن ابجلريـــــــــــــــدة الرمسيــــــــــــــــة واملوقــــــــــــــــع 

   eprocurement.mew.gov.kwااللكرتوين
 قررت اللجنة املوافقة

9 7219  
02-03-2016  

 

 13/2015/1667طلــــب ترســــية املمارســــة رقــــم و ك م/
قطـع غيــار خلــط أخــذ العينـات حملــل مــاء علــى/ جمموعــة ش 

ســدرة األســيوية للتجــارة العامــة واملقــاوالت )أقــل األســعار( 
 د.ك(  41.198/-مببلغ إمجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
10 7320  

02-03-2016  
 

 13/2015/2018طلــــب ترســــية املمارســــة رقــــم و ك م/
)ابنثـر( كـرج ك.ف احـادي الـدائرة  2s 33ش كـرج تعليـق 

ـــدائرة )وولـــف( علـــى/  2s 33تعليـــق   ك.ف احـــادي ال
شـــركة األنظمـــة املت صصـــة التجاريـــة )اثين أقـــل األســـعار( 

 د.ك(  31.150/-مببلغ إمجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

11 7275  
02-03-2016  

 

ش  13/2016/3007طلب طـرح املمارسـة رقـم و ك م/
لغازيـــــة اجلديدة)الـــــدورة قطــــع الغيـــــار املطلوكـــــة للرتكينـــــات ا

املشــــرتكة(مغذي الطاقــــة اهليدروليكيـــــة إلدارة حمطــــة الـــــزور 
ـــــدة الرمسيـــــة واملوقـــــع  اجلنوكيـــــة عـــــن طريـــــق االعـــــالن ابجلري

   eprocurement.mew.gov.kwااللكرتوين
 قررت اللجنة املوافقة

12 7953  
08-03-2016  

 

 13/2015/3522طلــــب ترســــية املمارســــة رقــــم و ك م/
حملركات اجلهد املتوسـط إلدارة حمطـة الشـعيبة ش قطع غيار 

علــى/ شــركة اخلــدمات البرتوليــة)اقل االســعار( مببلــغ امجــايل 
 د.ك( 440/26.700قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
13 7358  

02-03-2016  
 

 13/2014/1291طلــــب ترســــية املمارســــة رقــــم و ك م/
علـــــى/ شـــــركة حتكـــــم  4-1ش ابدئ إشـــــتعال للغـــــالايت 

جـــارة العامـــة واملقـــاوالت )أقـــل األســـعار( مببلـــغ الكانـــة للت
 د.ك(  600/23.574إمجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
14 7231  

02-03-2016  
 

 13/2015/2035طلــــب ترســــية املمارســــة رقــــم و ك م/
ك.ف مــــع العــــداد إلدارة صــــيانة  132ش مــــانع صــــواعق 

ـــــة شـــــبكات النقـــــل  ـــــبالت األرضـــــية واخلطـــــوط اهلوائي الكي
ئيـــــة علــــــى/ شــــــركة رضــــــاايت التجاريــــــة )اثين أقــــــل الكهراب

 د.ك(  22.260/-األسعار( مببلغ إمجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

15 7943  
08-03-2016  

 

ش  13/2016/8000طلب طـرح املمارسـة رقـم و ك م/
نظـــام اجليــــل الثالــــث مــــن احلــــوائط الناريــــة حلمايــــة اخلــــوادم 

لشــــئون املاليــــة عــــن الرئيســــية إلدارة مركــــز احلاســــب اآليل ا
طريـــــــــــــــق االعــــــــــــــــالن ابجلريـــــــــــــــدة الرمسيــــــــــــــــة واملوقــــــــــــــــع 

   eprocurement.mew.gov.kwااللكرتوين
 قررت اللجنة املوافقة

16 7233  
02-03-2016  

 

 13/2015/1505طلــــب ترســــية املمارســــة رقــــم و ك م/
ش قطـــــع غيـــــار ملضـــــ ات الوقـــــود لرئيســـــية إلدارة حمطـــــة 

ت الصــــمامات الصــــبية لقســــم امليكانيكــــا علــــى/ شــــركة كيــــ

للتجـــارة العامـــة واملقـــاوالت )أقـــل األســـعار( مببلـــغ امجـــايل 
 د.ك(  17.820/-قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
17 7268  

02-03-2016  
 

ش  13/2015/1513طلب ترسـية املمارسـة رقـم وك و/
قطـــع غيـــار مطلوكـــة كاشـــف دخـــان لنظـــام انـــذار احلريـــق يف 

ألجهــــزة علــــى/ حمطـــة الصــــبية إلدارة حمطــــة الصــــبية قســــم ا
مؤسســـــة صــــــقر عبــــــدهللا شــــــاهني الغــــــامن للتجــــــارة العامــــــة 

 واملقاوالت )أقل األسعار( مببلغ امجايل قدره 
 د.ك(  15.848/ -)

 قررت اللجنة املوافقة
18 7318  

02-03-2016  
 

 13/2015/1644طلــــب ترســــية املمارســــة رقــــم و ك م/
 -ك  11ش قطــع للغيــار كراســي حتميــل حملركــات املــربدات 

إلدارة حمطــة الدوحــة الغركيــة علــى/ شــركة خالــد يوســف ف 
ــــــدره  الفلــــــيج وشــــــركاه )أقــــــل األســــــعار( مببلــــــغ امجــــــايل ق

 د.ك(  280/15.154)
 قررت اللجنة املوافقة

19 7830  
08-03-2016  

 

 13/2015/2022طلـــب ترســـية املمارســـة رقـــم و ك م /
ش كــــــرة حتــــــذير الطــــــريان للــــــواير األرضــــــي مــــــع الرباغــــــي 

دارة صـــيانة الكيـــبالت االرضـــية واخلطـــوط ا -والصـــواميل 
شبكات النقل الكهرابئية علـى / شـركة رضـاايت  -اهلوائية 

ــــــث اقــــــل االســــــعار( مببلــــــغ امجــــــايل قــــــدره  ــــــة ) اثل التجاري
 د.ك( 500/13.997)

 قررت اللجنة املوافقة
20 7949  

08-03-2016  
 

 13/2015/1418طلــــب ترســــية املمارســــة رقــــم و ك م/
ملضـ ة تصـريف املتكـاثف )للمرحلـة ش قطع غيار مطلوكـة 

لقســـم املقطــــرات( على/شــــركة اجلليعــــة للتجــــارة  1-2-3
 واملقاوالت)اقل االسعار(مببلغ امجايل قدره

 د.ك( 13.468/-)
 قررت اللجنة املوافقة

21 7256  
02-03-2016  

 

طلــــــــــــــــب ترســــــــــــــــية كنــــــــــــــــود املمارســــــــــــــــة رقــــــــــــــــم و ك م 
ــار لصــمامات خبــار ات  13/2015/3512/ ش قطــع غي

 MMD( إلدارة حمطة الشعيبة قسـم 6&5ايل )ضغط ع
علـــى/ جمموعـــة كيـــت األصـــيل للتجـــارة العامـــة واملقـــاوالت 

 )اثين أقل األسعار( مببلغ امجايل قدره 
 د.ك(  11.016/-)

 قررت اللجنة املوافقة
22 7259  

02-03-2016  
 

ش  13/2016/3008طلب طـرح املمارسـة رقـم و ك م/
ـــار املطلوكـــة للرتكينـــات ـــدورة   قطـــع الغي ـــدة )ال الغازيـــة اجلدي

ـــة عـــن  ـــزور اجلنوكي املشـــرتكة( أدوات )عـــدة( إلدارة حمطـــة ال
 طريق  اإلعالن ابجلريدة الرمسية واملوقع االلكرتوين للوزارة 

 قررت اللجنة املوافقة
23 7952  

08-03-2016  
 

 13/2015/1648طلـــب ترســـية املمارســـة رقـــم و ك م /
مبكثـــف خبـــار  ش قطـــع غيـــار لصـــمامات الـــتحكم اخلاصـــة

إدارة حمطــــة الدوحــــة الغركيــــة  -العــــزل للرتكينــــات الب اريــــة 
علـــى / شـــركة أوالد عبــــدالعزيز عبداحملســـن الراشـــد ) اقــــل 

 د.ك(  10.800/-االسعار( مببلغ امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

24 7252  
02-03-2016 

 13/2015/2409طلــــب ترســــية املمارســــة رقــــم و ك م/
ـــــرت ( للمولـــــد )كـــــومنس( 5335-130) ش مروحـــــة رادي

إدارة الصـــيانة شـــئون اخلـــدمات الفنيـــة واملشـــاغل الرئيســـية 
 DISSEL AND GENSETلقســـــم 

SECTION  علــــى/ شــــركة اخلــــدمات البرتوليــــة )أقــــل
 د.ك(  160/10.188األسعار( مببلغ إمجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
25 6429  

23-02-2016  
 

ش  13/2016/1103طلـــــــب طـــــــرح املمارســـــــة و ك م/
ــــات  مطلــــوب جهــــاز يســــت دم لقيــــاس درجــــة احــــرتاق عين

إدارة حمطة الدوحة الشـرقية عـن  -مراقبة امل ترب  -الزيت 
 طريق اإلعالن ابجلريدة الرمسية واملوقع اإللكرتوين للوزارة 

 قررت اللجنة املوافقة
 



 م4/2016/ 17 -هـ  1437 رجب   10 األحد                 198                  تونوالس  الثانيةالسنة  1284الكويت اليوم العدد     
26 7223  

02-03-2016  
 

 13/2016/600طلب ترسية كنود املمارسة رقـم و ك م/
ـــة ملســـجل األعطـــال الرقمـــي  ش شـــراء قطـــع الغيـــار املطلوك
عبـــارة عـــن ) كمبيـــوترات وطاكعـــات ( علـــى/ جمموعـــة أكـــراج 
التنميـــــــة )اثلـــــــث أقـــــــل األســـــــعار( مببلـــــــغ امجـــــــايل قـــــــدره 

 د.ك(  500/6.804)
 قررت اللجنة املوافقة

27 7226  
02-03-2016  

 

 13/2015/2028طلــــب ترســــية املمارســــة رقــــم و ك م/
 33 -هـــوكر ســـيديل  -ســـناد ) ملفتـــاح العـــزل( ش عـــازل إ

ك.ف إلدارة صــيانة الكيــبالت األرضـــية واخلطــوط اهلوائيـــة 
شــبكات النقــل الكهرابئيــة علــى/ شــركة الــدائرة الشــرقية  -

للتجـــارة العامـــة واملقـــاوالت )أقـــل األســـعار(  مببلـــغ امجـــايل 
 د.ك(  6.525/-قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
28 7260  

02-03-2016  
 

 13/2015/1429طلــــب ترســــية املمارســــة رقــــم و ك م/
ش قطــــع غيــــار مطلوكــــة لنظــــام تنظيــــف املكثــــف ابلكــــرات 
لقسـم الرتكينـات علــى/ شـركة البحـار العاليــة للتجـارة العامــة 

 د.ك(  6.150/-)أقل األسعار( مببلغ امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

29 7297  
02-03-2016  

 

ام عقــد مـــع جلنـــة متاكعـــة القـــرارات طلــب املوافقـــة علـــى اكـــر 
األمنيــة لتنفيــذ و إدارة مشــروع منظومــة أمــن حمطــات توليــد 

 القوى الكهرابئية وتقطري املياه 
 كعد االستماع اىل إفادة ممثل الوزارة : 

 املهندسة /غدير القويضي  مكتب الوزير 
قـــررت اللجنـــة عــــدم االختصـــاص  يف مــــا يتعلـــق ابالتفــــاق 

 SDFC/MEW/PSISS/01/2015ابلعقـد رقــم 
 املربم كني الوزارة و جلنة متاكعة القرارات األمنية 

 وزارة اإلعالم
1 160  

07-03-2016  
 

طلـــــب شـــــراء مـــــن/ جمموعـــــة النظـــــائر االعالميـــــة حقـــــوق 
املسلســـل التلفزيـــوين )قلـــوب ال تتـــوب( ليـــتم عرضـــه علـــى 

 380.000/-شاشة تلفزيون الكويت مببلغ إمجايل قدره )
 د.ك( 

 لجنة املوافقةقررت ال
2 152  

01-03-2016 
 2016-482/2015طلـــــب طـــــرح املمارســـــة رقـــــم و أ/

أعمال توريـد وتركيـب تكسـية واجهـات مبـىن ديـوان الـوزارة 
أبلـــــواح األملنيـــــوم املضـــــغوطة كـــــني الشـــــركات واملؤسســـــات 

 املت صصة عن طريق اإلعالن عنها ابجلريدة الرمسية 
 قررت اللجنة املوافقة

 وزارة الداخلية
1 11637  

01-03-2016  
 

طلـــب إعـــادة النظـــر كقـــرار اللجنـــة الســـاكق واملوافقـــة علـــى 
لتوريــد جهــاز  2016 -57/2015التعاقــد املباشــر رقــم 

( إلدارة SPEســــــبارك لالســــــت الص ابلعــــــامود اجلــــــاف )ٍ 
قســم الســموم ابإلدارة العامــة لألدلــة اجلنائيــة  -امل تــربات 

لميـــة والطبيـــة مـــع/ شـــركة اكـــن رشـــد لألجهـــزة واألدوات الع
د.ك(  69.500/-)الوكيـــل احمللـــي( مببلـــغ إمجـــايل قـــدره )

 ( أسبوعاً 18مدة التوريد )
 قررت اللجنة التايل: 

اوال: إلغـــــــــاء قرارهـــــــــا الســـــــــاكق الصـــــــــادر ابجتمـــــــــاع قـــــــــم 
عدم املوافقة على  18/1/2016( املنعقد يف 4/2016)

التعاقــــد املباشــــر وتطــــرح األعمــــال مبمارســــة ويعلــــن عنهــــا 
 ة الرمسية ابجلريد

 اثنيا: املوافقة 
2 11398  

23-02-2016  
 

 2016-110/2015طلـــــــــب طـــــــــرح املمارســـــــــة رقـــــــــم 
متطلبــات ومســتلزمات إدارة مســرح اجلرميــة لــإلدارة العامــة 

 لألدلة اجلنائية على الشركات املت صصة 
ـــــة ويعلـــــن عنهـــــا ابجلريـــــدة الرمسيـــــة  قـــــررت اللجنـــــة املوافق

 "الكويت اليوم"
3 12077  

08-03-2016  
 

( مــع /  2016-95/2015طلـب التعاقــد املباشـر رقــم )
ــه ) الوكيــل احمللــي( لتوريــد مــواد   شــركة كــدر ســلطان وإخوان
كيماويــــة لقســــم الســــموم ) مايكروجيــــك ( ابإلدارة العامــــة 

 د.ك( 38.159/-لألدلة اجلنائية مببلغ امجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
4 11619  

01-03-2016  
 

ـــــد و  2016-114/2015ملمارســـــة طلـــــب طـــــرح ا توري
تركيـــب وضـــمان مولـــدات قـــوى كهرابئيـــة ومفـــاتيح حتويـــل 
أوتوماتيكيــــــة لــــــإلدارة العامــــــة هلندســــــة االتصــــــاالت كــــــني 

 الشركات املت صصة 
ـــــة ويعلـــــن عنهـــــا ابجلريـــــدة الرمسيـــــة  قـــــررت اللجنـــــة املوافق

 "الكويت اليوم"
5 11395  

23-02-2016  
 

توريـــد  2016-109/2015طلـــب طـــرح املمارســـة رقـــم 
 300سرير حديـد مفـرد + عـدد  300أاثث متنوع عدد )

دوالب حديــد مفــرد( لـــزوم اكادمييــة ســـعد العبــدهللا للعلـــوم 
 األمنية لإلدارة لعامة لإلمداد والتموين )إدارة امل ازن( 

ـــــة ويعلـــــن عنهـــــا ابجلريـــــدة الرمسيـــــة  قـــــررت اللجنـــــة املوافق
 "الكويت اليوم"

6 11636  
01-03-2016  

 

ب إعـــادة النظـــر كقـــرار اللجنـــة الســـاكق واملوافقـــة علـــى طلـــ
مــــع/ شــــركة  2016 -66/2015التعاقــــد املباشــــر رقــــم 

السلطان املتحـدة الطبيـة لتوريـد جهـاز سـوانر خـاص كقسـم 
العيادات الت صصية التـاكع إلدارة الطـب الشـرعي ابإلدارة 

 29.800/-العامــــة لألدلــــة اجلنائيــــة مببلــــغ امجــــايل قــــدره 
 د.ك( 
 لتوريد ثالثة أشهر *مدة ا

 قررت اللجنة التايل: 
أوال: إلغــــــــاء قرارهــــــــا الســــــــاكق الصــــــــادر ابجتمــــــــاع رقــــــــم 

عدم املوافقة على  18/1/2016( املنعقد يف 4/2016)
التعاقــــد املباشــــر وتطــــرح األعمــــال مبمارســــة ويعلــــن عنهــــا 

 ابجلريدة الرمسية 
 اثنيا: املوافقة 

7 11639  
01-03-2016  

 

مــــع/  2016-94/2015شــــر رقــــم طلــــب التعاقــــد املبا
شــركة الشــمالن الدوليــة للتجــارة العامــة واملقــاوالت لصــيانة 
مولـــــدات الـــــديزل الثاكتـــــة واملتحركـــــة اخلاصـــــة كتقاطعـــــات 
اإلشــــارات الضــــوئية ووحــــدات الطاقــــة االحتياطيــــة وتوريــــد 
الغيـار الالزمــة هلــا لــإلدارة العامـة للمــرور مببلــغ إمجــايل قــدره 

 د.ك(  27.293/-)
 للجنة املوافقةقررت ا

8 11546  
24-02-2016  

 

اخلاصة  2015-103/2014طلب ترسية املمارسة رقم 
ـــزات اهلندســـية واألنظمـــة املســـاندة ألجهـــزة تنظـــيم  ابلتجهي
ـــدور للمـــراجعني لـــإلدارة العامـــة لتنفيـــذ األحكـــام )صـــالة  ال
تنفيذ أحكـام املـرور( لـإلدارة العامـة لـنظم املعلومـات علـى/ 

جــــارة العامــــة واملقــــاوالت )راكــــع أقــــل شــــركة النواصــــي للت
 األسعار( مببلغ إمجايل قدره 

 د.ك(  19.950/-)
 قررت اللجنة املوافقة

9 11633  
01-03-2016  

 

طلـــب إعـــادة النظـــر كقـــرار اللجنـــة الســـاكق واملوافقـــة علـــى 
مـــــع/ شـــــركة  2016-58/2015التعاقــــد املباشـــــر رقــــم 

فــظ ملفــات اجليــل التجاريــة )وكيــل وحملــي( لتوريــد خــزائن حل
ـــائي ابإلدارة العامـــة  ـــات نســـب واالســـتعراف اجلن قضـــااي إثب

 د.ك(   19.500/-لألدلة اجلنائية مببلغ إمجايل قدره )
 قررت اللجنة التايل: 

( 4/2016أوال: إلغـــاء قرارهـــا الســـاكق الصـــادر ابجتمـــاع )
عــدم املوافقــة علــى التعاقــد املباشــر  18/1/2016كتــاريخ 

 علن عنها ابجلريدة الرمسية وتطرح األعمال مبمارسة وي
 اثنيا: املوافقة 

10 11634  
01-03-2016  

 

طلـــب إعـــادة النظـــر كقـــرار اللجنـــة الســـاكق واملوافقـــة علـــى 
مــــع/ شــــركة  2016 -59/2015التعاقــــد املباشــــر رقــــم 

تكـــرتون لألجهـــزة اإللكرتونيـــة )وكيـــل حملـــي( لتوريـــد جهـــاز 
C-Liquid ائيــــــة املقـــــارن ابإلدارة العامــــــة لألدلــــــة اجلن

د.ك( وذلـــك لألســـباب  17.780/-مببلــغ إمجـــايل قـــدره )
 املذكورة ككتاب الوزارة 

 ( يوماً 90*مدة توريد )
 قررت اللجنة التايل: 

( 4/2016أوال: إلغـــاء قرارهـــا الســـاكق الصـــادر ابجتمـــاع )
عــدم املوافقــة علــى التعاقــد املباشــر  18/1/2016كتــاريخ 
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 ريدة الرمسية وتطرح األعمال مبمارسة ويعلن عنها ابجل

 اثنيا: املوافقة 
11 11397  

23-02-2016  
 

توريـــد  2016-111/2015طلـــب طـــرح املمارســـة رقـــم 
Fume Hood  لقســم امل ــدرات واملــؤثرات العقليــة

 ابإلدارة العامة لألدلة اجلنائية كني الشركات املت صصة 
ـــــة ويعلـــــن عنهـــــا ابجلريـــــدة الرمسيـــــة  قـــــررت اللجنـــــة املوافق

 "الكويت اليوم"
12 11635  

01-03-2016  
 

طلـــب إعـــادة النظـــر كقـــرار اللجنـــة الســـاكق واملوافقـــة علـــى 
مــــع/ شــــركة  2016 -64/2015التعاقــــد املباشــــر رقــــم 

تكــرتون لألجهـــزة االلكرتونيـــة )وكيـــل حملـــي( لصـــيانة اجملهـــر 
اإللكرتوين لإلدارة العامـة لألدلـة اجلنائيـة مببلـغ إمجـايل قـدره 

 د.ك(  6.928/-)
 د سنة اعتبارا من اتريخ التعاقد *مدة التوري

 قررت اللجنة التايل: 
أوال: إلغـــــــاء قرارهـــــــا الســـــــاكق الصـــــــادر  ابجتمـــــــاع رقــــــــم 

عـــــــدم املوافقـــــــة  27/1/2016( املنعقـــــــد يف 7/2016)
 وتطرح األعمال مبمارسة ويعلن عنها ابجلريدة الرمسية 

 اثنيا: املوافقة 
 جامعة الكويت

1 375  
07-03-2016  

 

صــيانة  2017-113/2016مارســة رقــم طلــب طــرح امل
 جهاز علمي لكلية العلوم. 

ـــــة ويعلـــــن عنهـــــا ابجلريـــــدة الرمسيـــــة  قـــــررت اللجنـــــة املوافق
 "الكويت اليوم"

2 2371  
07-03-2016  

 

توريـــد  2017-109/2016طلـــب طـــرح املمارســـة رقـــم 
 شهادات إلدارة اخلرجيني عمادة شئون الطلبة. 

ـــــة ويعلـــــن عنهـــــا ابجلريـــــدة الرمسيـــــة  قـــــررت اللجنـــــة املوافق
 "الكويت اليوم"

3 2497  
09-03-2016  

 

 2015/2016-392طلــب ترســية كنــدي املمارســة رقــم 
مركز نظم املعلومـات علـى /شـركة  -جتديد رخص و صيانة 

زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر )عرض وحيد( مببلـغ امجـايل 
 د.ك(  25.900/-قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
4 2373  

07-03-2016  
 

أعمــال  2017-107/2016طلــب طــرح املمارســة رقــم 
تنظيـــف وتعقـــيم جمــــاري تكييـــف اهلـــواء مببــــىن كليـــة الطــــب 

 ( إلدارة اإلنشاءات والصيانة. JB16ابجلاكرية )
ـــــة ويعلـــــن عنهـــــا ابجلريـــــدة الرمسيـــــة  قـــــررت اللجنـــــة املوافق

 "الكويت اليوم"
5 2042  

23-02-2016  
 

 2017-102/2016طلـــــــــب طـــــــــرح املمارســـــــــة رقـــــــــم 
رافعـــــــة شــــــوكية لـــــــزوم اســـــــت دام اإلدارة  3توريــــــد عـــــــدد 

 إلدارة شئون الت زين 
ـــــة ويعلـــــن عنهـــــا ابجلريـــــدة الرمسيـــــة  قـــــررت اللجنـــــة املوافق

 "الكويت اليوم"
6 2498  

09-03-2016  
 

-78( مــــــــن املمارســــــــة رقــــــــم 2طلــــــــب ترســــــــية البنــــــــد )
كليــة الطــب علــى   -توريــد اجهــزة علميــة  2015/2016

اه احملـدودة )راكـع اقـل االسـعار( مببلـغ /شركة اشرف و شـرك
 د.ك(  19.271/-امجايل قدره )

 ( لعدم استيفاءه الشروط 1الغاء البند رقم )-
 قررت اللجنة املوافقة

7 2149  
29-02-2016  

 

توريـد  2017-6/2016طلب ترسية كنود املمارسـة رقـم 
قسـم  -كرامج حاسب آيل لكلية علـوم وهندسـة احلاسـوب 

 جامعة الكويت على النحو التايل:  -ات علوم املعلوم
( علـــــــى/ شـــــــركة مســـــــارت انفورميشـــــــن 1البنـــــــد رقـــــــم ) -

-تكنولوجي للكمبيوتر )أقل األسعار( مببلـغ إمجـايل قـدره )
 د.ك(  7.830/
( علـــى/ شـــركة الشـــرق األوســـط للحلـــول 2البنـــد رقـــم ) -

 8.016/-املتكاملــة )أقــل األســعار( مببلــغ إمجــايل  قــدره )
 د.ك( 

 لجنة املوافقةقررت ال
8 2458  

08-03-2016  
 2015/2016-752طلـــب ترســـية كنـــود املمارســـة رقـــم 

 ادارة االحباث على النحو التايل:  -صيانة اجهزة 

( علـى /شـركة العـرفج )اقـل االسـعار( مببلـغ 1البند رقـم )- 
 د.ك(  2.000/-امجايل قدره )

( علــى /شــركة اكــن رشــد لألجهــزة )عـــرض 2البنــد رقــم )-
 د.ك(  8.900/ -مببلغ امجايل قدره )وحيد( 

( علـى /شـركة تكـرتون )عـرض وحيـد( مببلـغ 3البند رقم )-
 د.ك(  2.950/-امجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
9 1940  

22-02-2016  
 

 2017-97/2016طلــــــــــب طــــــــــرح املمارســــــــــة رقــــــــــم 
ــــــة لكليــــــة طــــــب  ــــــب وتشــــــغيل أجهــــــزة علمي ــــــد وتركي توري

 األسنان ابجلامعة 
ـــــة ويعلـــــن عنهـــــا ابجلريـــــدة الرمسيـــــة قـــــررت اللجنـــــ ة املوافق
 "الكويت اليوم"

10 2490  
09-03-2016  

 

 2017-61/2016طلـــب ترســـية كنـــدي املمارســـة رقـــم 
ــــوم لقســــم الرايضــــيات  تــــوفري كــــرامج ختصصــــية لكليــــة العل
ــة للتجــارة العامــة  ابجلامعــة علــى/ مؤسســة اهلــاجري اخلليجي

 دره واملقاوالت )أقل األسعار( مببلغ امجايل ق
 د.ك(  10.775/ -)

 قررت اللجنة املوافقة
11 2486  

09-03-2016  
 

لالشـرتاك  2017-14/2016طلب ترسية املمارسة رقم 
يف املصــــدر االلكــــرتوين للمعلومــــات لكليــــة طــــب األســــنان 
ابجلامعة على/ شركة مسـارت انفورميشـن تكنولـوجي )عـرض 

 وحيد( مببلغ امجايل قدره 
 د.ك(  9.840/ -)

 لجنة املوافقةقررت ال
12 2217  

02-03-2016  
 

 2016-398/2015طلـــب ترســـية كنـــود املمارســـة رقـــم 
ــة إلدارة األحبــاث ابجلامعــة علــى النحــو  صــيانة أجهــزة علمي

 التايل: 
( علـى/ شـركة العـرفج اهلندسـية )أقـل 3،1البندين رقـم ) -

 د.ك(  3.300/ -األسعار( مببلغ امجايل قدره )
علـــى/ شـــركة العيســـى لألجهـــزة  (5،4،2البنـــود أرقـــام ) -

 6.316/ -الطبيـــة )أقـــل األســـعار( مببلـــغ امجـــايل قـــدره )
 د.ك( 

 قررت اللجنة املوافقة
13 2493  

09-03-2016  
 

 2016/2017-121طلـــب ترســـية كنـــود املمارســـة رقـــم 
(  صـــــيانة اجهـــــزة علميـــــة 2016-323/2015)ســـــاكقا 

بيـــة قســم امل تــربات الط -لكليــة العلــوم الطبيــة املســـاعدة 
علــى الشــركات ملــذكورة ككتــاب اجلامعــة مببلــغ امجــايل قــدره 

 د.ك(  8.448/-)
*الغاء كعض كنـود املمارسـة املـذكورة ابلكشـف املرفـق لعـدم 

 تقدم احد من الشركة االم كتوفري قطع غيار اصلية 
 قررت اللجنة املوافقة

14 1973  
22-02-2016  

 

 2016-495/2015طلـــب ترســـية كنـــود املمارســـة رقـــم 
ـــة علـــى/ شـــركة العـــرفج  ـــة العلـــوم احلياتي ـــد أجهـــزة لكلي توري
-اهلندســـــية )راكـــــع أقـــــل األســـــعار( مببلـــــغ إمجـــــايل قـــــدره )

 د.ك(  8.355/
 قررت اللجنة املوافقة

15 2118  
02-03-2016 

توريـــــد  2017-4/2016طلـــــب ترســـــية املمارســـــة رقـــــم 
وتركيــب وتشــغيل أجهــزة إلدارة األحبــاث علــى/ شــركة اكــن 

واألدوات العلميـــة والطبيـــة )عـــرض وحيـــد(  رشـــد لألجهـــزة
 د.ك(  7.850/-مببلغ امجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
16 2495  

09-03-2016  
 

  2017-9/2016طلـــــب ترســـــية كنـــــدي املمارســـــة رقـــــم 
صـيانة اجهــزة خدمـة مركزيــة وملحقاهتـا لكليــة العلـوم علــى/ 

ر( مؤسســة اجفــان للتجــارة العامــة واملقــاوالت )أقــل األســعا
 د.ك(  6.800/ -مببلغ امجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
17 2295  

03-03-2016  
 

 2015/2016-508طلـــب ترســـية كنـــود املمارســـة رقـــم 
إدارة التأثيـــــــث  -توريـــــــد خمـــــــدات وكطانيـــــــات وشراشـــــــف 

 واإلسكان على النحو التايل:  
( علـى/ شـركة الوطنيـة لصـناعات األسـفنج 1البند رقـم ) -

ــــــــب ) ــــــــغ امجــــــــايل قــــــــدره واملرات ــــــــل األســــــــعار( مببل اثين أق
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 د.ك(  500/612)
ـــــم ) - ( علـــــى/ شـــــركة الروضـــــة لـــــألاثث 3،2البنـــــدين رق

 د.ك(  5.880/ -واملفروشات مببلغ امجايل قدره )
 ( )اثلث أقل األسعار( 2البند )
 ( )اثين أقل األسعار( 3البند )

 ( وذلك لعدم استيفاء الشروط 4وإلغاء البند رقم )
 نة املوافقةقررت اللج

18 2041  
23-02-2016  

 

 2017-101/2016طلـــــــــب طـــــــــرح املمارســـــــــة رقـــــــــم 
ـــــة  ـــــل خدم ـــــن وزارة املواصـــــالت إىل موقـــــع  ISDNنق م

 الشدادية 
 قررت اللجنة املوافقة

19 2150  
29-02-2016  

 

 2015/2016-586طلـــب ترســـية كنـــود املمارســـة رقـــم 
ملشــــــروع حبــــــث  -إدارة األحبــــــاث  -توريــــــد مســــــتهلكات 

3902/07/GE01  :ابجلامعة على النحو التايل 
شركة اكن رشـد لألجهـزة واألدوات العلميـة مببلـغ امجـايل  -

 د.ك(  3.509/-قدره )
-شــــــــركة العــــــــرفج اهلندســــــــية مببلــــــــغ امجــــــــايل قــــــــدره ) -
( وذلـــــك الرتفـــــاع 5د.ك( وإلغـــــاء البنـــــد رقـــــم ) 2.030/

 السعر 
 قررت اللجنة املوافقة

 ميةوزارة األوقاف والشئون اإلسال
1 2322  

21-02-2016  
 

ــــود املمارســــة رقــــم   2015/2016-38طلــــب ترســــية كن
توريــــد هـــــدااي خمتلفـــــة إلدارة شــــئون القـــــرآن الكـــــرمي علـــــى 
الشــركات املــذكورة ابلكشــف املرفــق ككتــاب الــوزارة مببلــغ 

ـــة  250/67.391إمجـــايل قـــدره ) د.ك( كعـــد ختفـــيض كمي
م ( وإلغــــاء البنــــود أرقــــا49،37،24،21،8،2،1البنــــود )

(50،48،38،34 ) 
 قررت اللجنة املوافقة

2 3081  
08-03-2016  

 

تصـميم  2015/2016-163طلب ترسية املمارسة رقم 
وصف وإخراج وطباعة وتوزيع مناذج خمتلفة مـن املطبوعـات 
جلــــائزة الكويــــت الدوليــــة حلفــــظ القــــرآن الكــــرمي وقراءاتــــه 

الــــدورة الســـاكعة علــــى / شــــركة جمموعــــة  -وجتويـــد تالوتــــه 
-ظــائر اإلعالميــة ) أقــل األســعار ( مببلــغ امجــايل قــدره )الن
 د.ك( 34.365/

 قررت اللجنة املوافقة
3 3080  

08-03-2016 
تصـميم  2015/2016-168طلب ترسية املمارسة رقم 

و جتهيــــــز وإعــــــداد القاعــــــات والــــــديكورات وورش العمــــــل 
اخلاصــــة جبــــائزة الكويــــت الدوليــــة حلفــــظ القــــرآن الكــــرمي و 

الدورة الساكعة على/ شـركة هيليـت -يد تالوتهقراءاته و جتو 
انرتانشــيوانل إلدارة و تنظـــيم املعــارض )اثين أقـــل األســـعار( 

 د.ك(  32.900/-مببلغ إمجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

4 3082  
08-03-2016  

 

 2015/2016-166طلـــب ترســـية كنـــود املمارســـة رقـــم 
فــظ القــرآن توريــد هــدااي متنوعــة جــائزة الكويــت الدوليــة حل

الــــدورة الســــاكعة علــــى  -الكــــرمي وقراءاتــــة وجتويــــد تالوتــــه 
 النحو التايل : 

( على / مؤسسة ميداي الين خلدمات اإلعالمية 1البند ) -
 د.ك( 350/ -واإلعالنية مببلغ امجايل قدرة )

ـــة 10 - 2البنـــود ) - ـــئ الرتكـــي للدعاي ( علـــى / مركـــز آلل
 د.ك( 500/24.322واإلعالن مبلغ امجايل قدرة )

 قررت اللجنة املوافقة
5 3084  

08-03-2016  
 

-165( مــن املمارســة رقــم 3،  2طلــب ترســية البنــدين )
تصــــوير و توثيــــق حفــــل االفتتــــاح واخلتــــام  2015/2016

والفعاليــات جلــائزة الكويــت الدوليــة حلفــظ القــرآن الكــرمي و 
ــه ــه و جتويــد تالوت الــدورة الســاكعة علــى/ شــركة كــني -قراءات

ايــة واإلعــالن )أقــل األســعار( مببلــغ إمجــايل قــدره لــوك للدع
 د.ك(  8.400/-)

ـــد األول و ذلـــك لقيـــام وزارة املاليـــة كت فـــيض  * إلغـــاء البن
 امليزانية املعتمدة هلذا البند 

 قررت اللجنة املوافقة

6 3083  
08-03-2016  

 

 2015/2016-167طلـــب ترســـية كنـــود املمارســـة رقـــم 
ــــوين  ــــاج اعــــالن تلفزي  -فــــيلم حفــــل اخلتــــام  -عمــــل و انت

اوكريــــت انشــــادي جلــــائزة الكويــــت الدوليــــة حلفــــظ القــــرآن 
علـــى/  -الـــدورة الســـاكعة-الكـــرمي وقراءاتـــه وجتويـــد تالوتـــه 

شــركة جمموعــة الســـالم االعالميــة فـــرع م جمموعــة  الســـالم 
االوىل للتجــــارة العامــــة واملقــــاوالت )اقــــل االســــعار( مببلــــغ 

 د.ك(  6.550/-امجايل قدره )
 للجنة املوافقةقررت ا

 كنك االئتمان الكوييت
1 7044  

22-02-2016  
 

توريـــــد  2017-5/2016طلـــــب طـــــرح املمارســـــة رقـــــم 
وتركيــــب وتشــــغيل وصــــيانة مكــــائن حلفــــظ امللفــــات علــــى 

 الشركات املت صصة 
ـــــة ويعلـــــن عنهـــــا ابجلريـــــدة الرمسيـــــة  قـــــررت اللجنـــــة املوافق

 "الكويت اليوم"
2 7835  

02-03-2015  
 

شـــــراء  2015/2016-8املمارســـــة رقـــــم طلـــــب ترســـــية 
( علــــى/ شــــركة تــــراك LMSكــــرانمج التعلــــيم االلكــــرتوين )

 للحلول التعليمية )أقل األسعار( مببلغ امجايل قدره 
 د.ك( 26.600/-)

 قررت اللجنة املوافقة
3 8709  

10-03-2016  
 

مـــع /  2017/ 2016-10طلـــب التعاقـــد املباشـــر رقـــم 
حمللـــي (لصـــيانة اجهـــزة اخلليجيـــة ) الوكيـــل ا CFMشـــركة 

 د.ك( 9.750/-النداء اآليل مببلغ امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

 الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العركية
1 359  

02-03-2016  
 

طلـب التعاقــد املباشــر مــع/ شـركة الــرواد لل ــدمات األمنيــة 
ــاين الصــندوق  لعقــد خــدمات احلراســة واألمــن والســالمة ملب

حــــىت  1/6/2016( شــــهرا اعتبــــارا مــــن اتريــــخ 33ة )ملــــد
 د.ك(  100.188/-مببلغ إمجايل قدره ) 28/2/2019

 قررت اللجنة املوافقة
2 360  

02-03-2016  
 

طلــب ترســية ممارســة توريــد وتركيــب نظــام كــامريات مراقبــة 
خارجيـــة ملبـــاين الصـــندوق علـــى/ شـــركة ألرتافـــيجن للتجـــارة 

 عار( مببلغ امجايل قدره العامة واملقاوالت )أقل األس
 د.ك(  26.830/-)

 قررت اللجنة املوافقة
3 352  

29-02-2016  
 

طلــب التعاقـــد مــع/ جمموعـــة خــدمات األعمـــال والتوظيـــف 
اخلليجيـــة )اثين أقـــل األســـعار( لتـــوفري عمالـــة مت صصـــة يف 
 -جمال أرشفة الواثئق وإدخال البياانت مببلغ امجايل قـدره )

 د.ك(  18.720/
املـؤرخ كتـاريخ  378لعت اللجنة علـى كتـاب رقـم *كما اط

ـــت أبن مـــدير  6/3/2016 املتضـــمن أبن ال يوجـــد مـــا يثب
املشـروع لديـه مؤهــل جـامعي حيـث ال توجــد شـهادة مرفقــة 

 يف العطاء تبني ذلك 
 قررت اللجنة املوافقة

 وزارة العدل
1 2987  

01-03-2016  
 

ـــــبال الستشـــــارات  طلـــــب التعاقـــــد املباشـــــر مـــــع/ شـــــركة إي
الكمبيوتر )وكيـل وحيـد( لتوريـد تـراخيص وصـيانة تطبيقـات 

ــــغ إمجــــايل Filenetأنظمــــة األرشــــيف اإللكــــرتوين ) ( مببل
 د.ك(  74.600/-قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
2 3053  

02-03-2016  
 

 2015/2016-11طلــــب ترســـــية املمارســــة رقـــــم و ع/
خــــــزائن  -فــــــك ونقــــــل وتركيــــــب خــــــزائن أرفــــــف معدنيــــــة 

ــوزارة علــى/  -ميكانيكيــة  ــاين ال ملفــات وكافــة احملتــوايت ملب
شـــركة البلـــد األمـــني لـــألاثث واملفروشـــات والـــديكور )أقـــل 

 د.ك(  28.950/-األسعار( مببلغ إمجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

3 2688  
23-02-2016  

 

صـيانة  2016/2017-6طلب طرح املمارسة رقـم و ع/
الشـركات واملؤسسـات النظام اآليل ملكتبة قصـر العـدل كـني 

 املت صصة 
ـــــة ويعلـــــن عنهـــــا ابجلريـــــدة الرمسيـــــة  قـــــررت اللجنـــــة املوافق

 "الكويت اليوم"



 م4/2016/ 17 -هـ  1437 رجب   10 األحد                 201                  تونوالس  الثانيةالسنة  1284الكويت اليوم العدد     
 وزارة الدفاع

1 272762005561  
02-03-2016  

 

 1072915طلــــب إلغـــــاء وإعـــــادة طــــرح املمارســـــة رقـــــم 
أعمــــال صــــيانة وحتــــديث وإصــــالح مركــــز عمليــــات القــــوة 

رك اجلويــة كــني الشــركات اجلويــة البــديل كقاعــدة عبــدهللا املبــا
املصــــنفة لــــدى اللجنــــة ابلفئــــة الراكعــــة لألعمــــال اإلنشــــائية 

 وذلك الرتفاع سعر العطاء الوحيد 
ـــــة ويعلـــــن عنهـــــا ابجلريـــــدة الرمسيـــــة  قـــــررت اللجنـــــة املوافق

 "الكويت اليوم"
2 272762004853  

23-02-2016  
 

أعمـــال صــــيانة  1082916طلـــب طـــرح  املمارســـة رقـــم 
د الت صصـي مبنطقـة صـبحان العسـكرية أسـقف ورش املعهـ

مبراقبــة مركــز املنطقــة اجلنوكيــة كــني الشــركات املصــنفة لــدى 
 اللجنة ابلفئة الراكعة لألعمال اإلنشائية 

ـــــة ويعلـــــن عنهـــــا ابجلريـــــدة الرمسيـــــة  قـــــررت اللجنـــــة املوافق
 "الكويت اليوم"

3 2724111076  
09-03-2016  

 

-150طلـــــــــــب ترســـــــــــية املمارســـــــــــة رقـــــــــــم و د / ت م /
شــــــراء قطــــــع غيــــــار عــــــدات  2411 2016/2015-1

الطرق )حتمي( ملراقبـة الكـراج لـزوم هندسـة املنشـآت علـى 
/ شــركة مؤسســة مبــارك لســلطان للتجــارة ) عــرض وحيــد( 

 د.ك( 8.439/-مببلغ امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

4 272862005701  
03-03-2016  

 

 1542915طلــــب إلغـــــاء وإعـــــادة طــــرح املمارســـــة رقـــــم 
طلــــــــب شــــــــبك لتســــــــوير مســــــــتودعات الســــــــالح كلــــــــواء 

ــــــك  94الريمــــــوك اآليل / كــــــني الشــــــركات املت صصــــــة وذل
 لعدم تقدم احد 

 قررت اللجنة املوافقة
5 272762006195  

09-03-2016  
 

اعمـــال اســـفلتية  1042816طلـــب طـــرح املمارســـة رقـــم 
ــــواء الشــــهيد املــــدرع/ ــــروس  35مبعســــكر ل ومعســــكر أم ال

املصـنفة لـدى اللجنـة ابلفئـة الراكعــة  حمـدودة علـى الشـركات
 اعمال انشائية 

 قررت اللجنة املوافقة
6 2724118054  

02-03-2016  
 

 A4 Flatbed( جهـــاز 30طلـــب شـــراء عـــدد )
Heavy Duty Color Scanner   

With ADF Epson Workforce DS-
للـــوزارة )ســـالح االشـــارة( عـــن طريـــق دليـــل الشـــراء  860

عـــة اجلزيـــرة لاللكرتونيـــات مببلـــغ اجلمـــاعي مـــن/ شـــركة جممو 
 د.ك(  990/5.439امجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
7 2724114091  

21-02-2016  
 

-12-275150طلــب طــرح املمارســة رقـــم و د./ت.م 
ــة  2414 توريــد مــواد اســتهالكية لوحــدة اجلراحــة التجميلي

لــــزوم مستشــــفى جــــاكر للقــــوات املســــلحة علــــى الشــــركات 
 يق اإلعالن عنها ابجلريدة الرمسية املت صصة عن طر 

 قررت اللجنة املوافقة
 وزارة الرتكية

1 2005  
29-02-2016  

 

طلــــب شــــراء احتياجــــات إدارة التوريــــدات وامل ــــازن مــــن 
آالت التصــوير عــن طريــق دليــل الشــراء اجلمــاعي الصـــادر 

 من وزارة املالية مببلغ إمجايل قدره 
 د.ك(  105.650/-)

 فقةقررت اللجنة املوا
2 2838  

21-03-2016  
 

طلـــب اعـــادة النظـــر كقـــرار اللجنـــة الســـاكق واملوافقـــة علـــى 
التعاقـــد املباشـــر مـــع/ شـــركة زمـــزم العامليـــة للتجـــارة العامـــة 
ــة  ــة املشــاركة ككرنفــال احتفــاالت دول املنفــذة لتجهيــز املركب
الكويــــــت ابلــــــذكرى اخلامســــــة واخلمســــــني للعيــــــد الــــــوطين 

العقـد رقـم  2016ريـر لسـنة واخلامسة والعشرين ليـوم التح
 د.ك(  8.500/ -مببلغ امجايل قدره ) 120

 قررت اللجنة التايل: 
اوال: الغــــــاء قرارهــــــا الســــــاكق و الصــــــادر جبتمــــــاع رقــــــم -
 املتضمن عدم املوافقة 1/2/2016كتاريخ  8/2016
 اثنيا : املوافقة-
 
 

 األمانة العامة جمللس الوزراء
1 2414  

03-03-2016  
 

تعاقــد لتوريــد وتركيــب أجهــزة مسعيــة ومرئيــة طلــب تعــديل ال
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

2 2660  
13-03-2016  

 

وريــد وتركيــب وتشــغيل ت 104طلــب ترســية املمارســة رقــم 
اجهزة حاسب آيل وطاكعة مركزية وماسـحات ضـوئية جلهـاز 

 متاكعة االداء احلكومي على النحو التايل : 
ــــــــة  - ــــــــة الرقمي ــــــــى/ الشــــــــركة الكويتي اجملموعــــــــة االوىل عل

ـــــــل االســـــــعار( مببلـــــــغ امجـــــــايل قـــــــدره ) -للحاســـــــبات )اق
 د.ك(  17.307/
جي للتجـــارة اجملموعــة الثانيــة علــى/ شـــركة كــرميري تكنولــو  -

ــــغ إمجــــايل قــــدره )  3.600/-العامــــة )اقــــل االســــعار( مببل
 د.ك( 

 قررت اللجنة املوافقة

3 2666  
13-03-2016 

ــــور الشــــرق لالتصــــاالت )أقــــل  طلــــب التعاقــــد مــــع/مركز ن
 األسعار( لإلعداد و التجهيز لالحتفال ابلذكرى الراكعة

و اخلمســـني للعيــــد الــــوطين و عيــــد التحريــــر و املناســــبات  
 د.ك(  19.042/-طنية مببلغ إمجايل قدره)الو 

 قررت اللجنة املوافقة

4 2451  
07-03-2016  

 

ــــــم مبــــــدة عقــــــد املمارســــــة رقــــــم  ــــــب اإلحاطــــــة والعل  2طل
صـــيانة وتطــــوير مركــــز خدمــــة العمــــالء ملســــت دمي البواكــــة 
االلكرتونيــــة لدولــــة الكويــــت للجهــــاز املركــــزي هــــو ســــنتني 

مــــــن اتريــــــخ اعتبــــــارا مــــــن اتريــــــخ مباشــــــرة العمــــــل ولــــــيس 
 توقيع العقد 
 احيطت علما

 ديوان اخلدمة املدنية
1 13300  

28-02-2016  
 

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"

2 15977  
29-02-2016  

 

طلب التعاقـد املباشـر مـع/ شـركة ايكـون للكمبيـوتر لصـيانة 
وتشـغيل شــراء أجهـزة حاســبات آليـة وملحقاهتــا ملـدة ثــالث 

مببلغ  31/5/2016حىت  1/3/2016شهور اعتبارا من 
 د.ك(  22.000/-إمجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
 كيت الزكاة

1 1050  
08-03-2016  

 

توريــد رســائل  52/2015مارســة رقـم ب زطلـب ترســية امل
هاتفية قصرية والرد علـى تلـك الرسـائل للبيـت علـى/ شـركة 
كيـــزنس كونســـبت للكمبيـــوتر )أقـــل األســـعار( مببلـــغ إمجـــايل 

 د.ك(.  19.500/ -قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

2 1006  
06-03-2016  

 

تقـــــــدمي  4/2016م-طلـــــــب طـــــــرح املمارســـــــة رقـــــــم ب ز
ير الـــنظم يف البيـــت كـــني الشـــركات خـــدمات يف جمـــال تطـــو 

 املت صصة . 
ـــــة ويعلـــــن عنهـــــا ابجلريـــــدة الرمسيـــــة  قـــــررت اللجنـــــة املوافق

 "الكويت اليوم"
3 1008  

06-03-2016  
 

تقـــــــدمي  6/2016م-طلـــــــب طـــــــرح املمارســـــــة رقـــــــم ب ز
ـــني  ـــت ك ـــاانت للبي خـــدمات يف جمـــال االحصـــاء وحتليـــل البي

 الشركات املت صصة. 
ـــــة و  يعلـــــن عنهـــــا ابجلريـــــدة الرمسيـــــة قـــــررت اللجنـــــة املوافق

 "الكويت اليوم"
4 1085  

10-03-2016  
 

ركــط خدمــة  75/2015طلــب ترســية املمارســة رقــم ب ز 
األنرتنــت ملركــز نظــم املعلومــات مببــىن املقــر الرئيســي لبيــت 
الزكـــاة علـــى/ شـــركة كـــواليت نـــت للتجـــارة العامـــة )اثين أقـــل 

  األسعار( ملدة ثالث سنوات مببلغ إمجايل قدره
 د.ك(  9.620/-)

 قررت اللجنة املوافقة
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5 1084  

10-03-2016  
 

ركــط خدمــة  74/2015طلــب ترســية املمارســة رقــم ب ز 
االنرتنـــت ملبـــىن املقـــر الرئيســـي الـــدائم لبيـــت الزكـــاة علـــى/ 
شركة فاست لإلتصاالت )أقل األسعار(ملدة ثالث سـنوات 

 د.ك(  9.000/-مببلغ إمجايل قدره)
 قةقررت اللجنة املواف

6 1012  
06-03-2016  

 

تقـــــدمي  10/2016م-طلــــب طـــــرح املمارســــة رقـــــم ب ز 
خـــــدمات كرجمـــــة لقســـــم التطبيقـــــات احلكومـــــة االلكرتونيـــــة 

 للبيت كني الشركات املت صصة 
 قررت اللجنة املوافقة

 اهليئة العامة للمعلومات املدنية
1 2296  

02-03-2016  
 

 2015/2016-4طلــــب ترســــية املمارســــة رقــــم هـــــ م م 
توريــــد وتركيــــب أجهــــزة التشــــفري إلصــــدار البطاقــــة الذكيــــة 
علـــــى/ الشــــــركة العركيـــــة حللــــــول تقنيـــــة املعلومــــــات )أقــــــل 

 د.ك(  72.945/-األسعار( مببلغ امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

 وزارة التجارة والصناعة
1 03891  

07-03-2016  
 

نظـــــام  2016-15/2015طلــــب طـــــرح املمارســــة رقـــــم 
 ات السياحية االحصائية لقطاع السياحة املعلوم

ـــــة ويعلـــــن عنهـــــا ابجلريـــــدة الرمسيـــــة  قـــــررت اللجنـــــة املوافق
 "الكويت اليوم"

2 3889  
07-03-2016  

 

ــــذ  2016-14/2015طلــــب طــــرح املمارســــة رقــــم  تنفي
 مشروع محالت التوعوية لقطاع السياحة 

ـــــة ويعلـــــن عنهـــــا ابجلريـــــدة الرمسيـــــة  قـــــررت اللجنـــــة املوافق
 اليوم""الكويت 

 معهد الكويت لألحباث العلمية
1 475  

08-03-2016  
 

 M-2015/2016-77طلــــب ترســــية املمارســــة رقـــــم 
مفاعل اوتومـاتيكي متعـدد الوحـدات للمعاجلـة اهليدروجينيـة 
علــى /شــركة التقــدم التكنولــوجي )اثين اقــل االســعار( مببلــغ 

 د.ك(  36.750/-امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

2 482  
09-03-2016  

 

 M-2015/2016-83طلــــب ترســــية املمارســــة رقـــــم 
ــة ســالمة الســطواانت الغــاز علــى/ 45توريــد عــدد ) ( خزان

 مركز الطب العريب )أقل االسعار( مببلغ إمجايل قدره 
 د.ك(  24.300/-)

 قررت اللجنة املوافقة
 اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

1 2419  
01-03-2016  

 

-123رح املمارســـــــــة رقـــــــــم هــــــــــ ع/ ش أ م/طلـــــــــب طـــــــــ
ــــــــــرانمج  2015/2016 ــــــــــوفري ك لقســــــــــم  Q-PCRت

 تكنولوجيا امل تربات الطيب ككلية العلوم الصحية 
ـــــة ويعلـــــن عنهـــــا ابجلريـــــدة الرمسيـــــة  قـــــررت اللجنـــــة املوافق

 "الكويت اليوم"
2 2354  

29-02-2016  
 

ــق دليــل  ــة عــن طري طلــب توريــد وتركيــب أاثث متنــوع للهيئ
 ماعي مببلغ امجايل دره الشراء اجل

 د.ك(  10.797/ -)
 قررت اللجنة املوافقة

3 2418  
01-03-2016  

 

-85طلـــــــــب إلغـــــــــاء املمارســـــــــة رقـــــــــم هــــــــــ ع/ ش أ م/ 
تــــوفري احتياجــــات تدريبيــــة مــــن اخلامــــات  2015/2016

ــاء علــى  املتنوعــة ملشــروع  ســيس مركــز املهــارات وذلــك كن
  2016( لسنة 1تعميم وزارة املالية رقم )
 قررت اللجنة املوافقة

 اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
1 3824  

06-03-2016  
 

ــــراخيص حــــزم  ــــد ت طلــــب اســــتدراج عــــروض اســــعار لتجدي
الـربامج اجلـاهزة لنظـام املعلومــات اآليل املتكامـل للهيئـة مــن 

 الشركات واملؤسسات املت صصة 
لــن عنهـــا قــررت اللجنــة عــدم املوافقــة وتطــرح مبمارســة ويع

 ابجلريدة الرمسية "الكويت اليوم"
 اهليئة العامة للصناعة

1 264  
09-03-2016  

 

طلب التعاقد املباشر مع/ الشركة الدولية للمعـارض لتنظـيم 
خــالل  2016جنــاح دولــة الكويــت مبعــرض مشــروع قطــر 

يف مدينــــة الدوحــــة  2016مــــايو  12حــــىت  9الفــــرتة مــــن 

دوالر  170.000/-كدولـــــة قطــــــر مببلــــــغ إمجــــــايل قــــــدره)
 د.ك(  51.000/-أمريكي( مايعادل )

 قررت اللجنة املوافقة
 اإلدارة العامة لإلطفاء

1 376  
28-02-2016  

 

إصـــــــالح  2016-38/2015طلـــــــب طـــــــرح املمارســـــــة 
وتشـــــغيل وصـــــيانة حـــــوض الســـــباحة مبركـــــز إعـــــداد رجـــــال 

 اإلطفاء ابلصليبية كني الشركات احمللية 
ـــــة ويعلـــــن عنهـــــا ابجلريـــــدة الرمسيـــــة  قـــــررت اللجنـــــة املوافق

 "الكويت اليوم"
2 2439  

09-03-2016  
 

شــــراء  2016-17/2015طلــــب التعاقــــد املباشــــر رقــــم 
رتب عسكرية لإلدارة مـع/ شـركة أوالد أمحـد الصـاحل مببلـغ 

 د.ك(  500/22.415إمجايل قدره )
مازالــت اللجنــة عنــد قرارهــا الســاكق  الصــادر ابجتمــاع رقــم 

املتضـــمن عـــدم  14/3/2016 ( املنعقـــد يف20/2016)
ـــد رتـــب  املوافقـــة علـــى طلـــب اإلدارة كتعـــديل التعاقـــد لتوري
عسكرية ليصبح مع/ شركة أوالد أمحـد الصـاحل )اثلـث أقـل 

د.ك( كـدال  500/22.415األسعار( مببلغ امجـايل قـدره )
 من/ شركة رنيم العركية )أقل األسعار( 

 وزارة املواصالت
1 1001  

09-03-2016  
 

ء اجهـــــزة كمبيـــــوتر عـــــن طريـــــق دليـــــل الشـــــراء طلـــــب شـــــرا
 د.ك( 500/42.955اجلماعي مببلغ امجايل قدره)

 قررت اللجنة املوافقة
 الديوان األمريي

1 1370  
16-03-2016  

 

ــــرانمج األرشــــفة  ــــرانمج الشــــهيد وك طلــــب ترســــية ممارســــة ك
ملكتــــب الشــــهيد علــــى/ شــــركة كــــرميري تكنولــــوجي للتجــــارة 

 26.850/-لـــغ امجـــايل قـــدره )العامـــة )أقـــل األســـعار( مبب
 د.ك( 

 قررت اللجنة املوافقة
 وزارة املالية

1 8341  
28-02-2016  

 

توفري صـيانة  2017-3/2016طلب طرح املمارسة رقم 
للــــــوزارة كــــــني الشــــــركات  Nintexوتــــــراخيص لــــــربانمج 

 املت صصة عن طريق اإلعالن ابجلريدة الرمسية 
 قررت اللجنة املوافقة

2 8792  
01-03-2016  

 

مـع/ شـركة الوطنيـة للمواقـع  14طلب التعاقد املباشر رقـم 
ـــــــــــف الذكيـــــــــــة  ـــــــــــات اهلوات ـــــــــــة إلضـــــــــــافة تطبيق اإللكرتوني

(Android- ios على املوقع اإللكـرتوين إلدارة نـزع )
 امللكية للمنفعة العامة مببلغ امجايل قدره 

 د.ك(  7.900/-)
( 4500*كمـــا اطلعـــت اللجنـــة علـــى كتـــاب الـــوزارة رقـــم )

  3/2/2016رخ يف املؤ 
 قررت اللجنة املوافقة

 كلدية الكويت
1 5132  

01-03-2016  
 

اســـتئجار  9/2015/2016طلـــب ترســـية املمارســـة رقـــم 
( ســيارة صــالون كــدون ســائق للبلديــة علــى/ شــركة 2عــدد )

كوينــت وورد لتــأجري الســيارات )أقــل األســعار( مببلــغ امجــايل 
 د.ك(  11.952/ -قدره )

 افقةقررت اللجنة املو 
 اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب

1 2013  
01-03-2016  

 

 2016-69/2015طلـــب التعاقـــد املباشـــر رقـــم م و ث ف أ/
مع/ شركة سوكر ستار لإلنتاج الفين والتوزيـع والنشـر لتقـدمي ثالثـة 
عـــروض ملســـرحية األطفـــال )ســـندابد يف جزيـــرة الظـــالم( ملهرجـــان 

-24قام خــــالل الفــــرتة مــــن ( الــــذي ســــي27أجيــــال املســــتقبل )
 د.ك(  9.000/-مببلغ  إمجايل قدره ) 31/3/2016

 قررت اللجنة املوافقة
 اهليئة العامة لالستثمار

1 895359  
01-03-2016  

 

ـــــم ت م ـــــب ترســـــية املمارســـــة رق  2016/2017-42طل
ــــة ) ( EMCإجنــــاز مشــــروع صــــيانة أجهــــزة احلفــــظ املركزي

 ITSة العامليـــة علـــى/ جمموعـــة أنظمـــة الكمبيـــوتر املتكاملـــ
 د.ك(  4.057/-)أقل األسعار( مببلغ امجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
 



 م4/2016/ 17 -هـ  1437 رجب   10 األحد                 203                  تونوالس  الثانيةالسنة  1284الكويت اليوم العدد     
 وزارة اخلارجية

1 9540  
20-03-2016  

 

 -( ســيارة مرســيدس 1طلــب التعاقــد املباشــر لشــراء عــدد)
للمندوكيــة الدائمــة  E200 avantage 2016كنــز 

لدولــــة الكويـــــت لــــدى جامعـــــة الـــــدول العريــــة مـــــع شـــــركة 
 عبدالرمحن البشر وزيد الكاظمي مببلغ امجايل قدرة 

د.ك( كمــــــا إطلعــــــت اللجنــــــة علــــــى كتــــــاب 16.350/-)
  22/3/2016كتاريخ  3851الوزارة رقم 

 قررت اللجنة املوافقة
 وزارة التعليم العايل

1 1587  
10-03-2016  

 

طلب التعاقد املباشر مع/ شركة أف أف يب )أقل األسـعار( 
نفيــذ أعمــال الــديكور والقواطــع املكتبيــة لتوريــد وتركيــب وت

 د.ك(  15.000/-( مببلغ إمجايل قدره )13للدور )
 قررت اللجنة املوافقة

 اإلدارة املركزية لإلحصاء
1 401  

29-02-2016  
 

ــــــــــــب اســــــــــــتكمال ترســــــــــــية املمارســــــــــــة رقــــــــــــم  -10طل
ـــــة لـــــإلدارة  2012/2013 ـــــة التحتيـــــة اآللي حتـــــديث البني

ون للكمبيــوتر وذلــك مــن وذلــك إلشــهار إفــالس شــركة الكــ
 خالل أحد االجتاهني: 

 تنفيذ البند الثامن الوارد ابلعقد  -
تكليـــف/ شـــركة كمبيـــوتر داات نتـــوركس الســـتكمال كقيـــة  -

 األعمال 
 قررت اللجنة تطبيق شروط العقد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (23/2016االجتماع رقم ) حمضر

 (االركعاءاملنعقد صباح يوم 
 2016-03-23املوافق 1437-مجادى اآلخرة -14

الساعة ( 23/2016دت جلنة املناقصات املركزية جلستها رقم )عق
كقاعة 2016-3-23التاسعة من صباح يوم )االركعاء( املوافق 

 االجتماعات مبقر اللجنة.
 و قد حضر االجتماع السادة :    
 انئب رئيس اللجنة د. حممد سعد الن يالن 1
توى عضو / ممثل ادارة الف هيفاء عبدالرزاق يوسف اخلميس 2

 والتشريع
عضو / ممثل اجمللس  هيفاء عبدالعزيز املضف 3

األعلى للت طيط و 
 التنمية اإلدارية

 عضو / ممثل وزارة املالية عبداحملسن مزيد الصانع 4
 عضوا حممد عبد احملسن الصايغ 5
 عضواً  صبيحة عبد امللك الصاحل 6
 عضواً  د. فالح سعد الطامي 7
 أمني السر غريباملستشار/ فيصل سعيد ال 9
 

 وقد حضر جانب من االجتماع :
 عضو /ممثل وزارة النفط صفاء عبد الكرمي الصفار 
 ممثل شركة نفط الكويت خالد خليل العركيد 
 

 :وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع السادة
 رئيس اللجنة أمحد خالد الكليب 9

 عضواً  حممد عبد احملسن احلمد 10
 
 

نة املواضيع املدرجة على جدول األعمال واختذت قد استعرضت اللج
 كشأهنا القرارات املناسبة.

 فض العطاءات 
 الوزارات واالدارات احلكومية
 وزارة الشئون االجتماعية والعمل

 موضوع املناقصة رقم املناقصة م
 و ش ج ع / 1

12/2015/2016 
 استئجار مركبات متنوعة لوزارة الشؤون االجتماعية

 يف املناقصة ومت احالتها للدراسة  فتحت مظار 
 اإلدارة العامة لإلطفاء

توريد و تركيب و تشغيل و تطوير أجهزة و  4/2015/2016 1
كرامج و رخص نظم املعلومات اجلغرافية و  

 ملحقاهتا
 فتحت مظاريف املمارسة ومت إحالتها للدراسة

 وزارة العدل
و ع  1

/15/2015/2016 
يانة البيئة توريد وتركيب وتشغيل وص

االفرتاضية لل وادم الرئيسية يف قصر العدل 
 وجممع حماكم االمحدي.

 فتحت مظاريف املمارسة ومت إحالتها للدراسة
 وزارة الكهرابء و املاء

و ك  1
 7218/2015م/

توريد و صالت متدد للغالايت مبحطة الصبية 
 لتوليد القوى الكهرابئية و تقطري املياه

 ة ومت إحالتها للدراسةفتحت مظاريف املمارس
 اإلدارة العامة للجمارك

 أ ج / ش م / 1
1/2015/2016 

اعمال صيانة وترميم املباين واعمال انشائية 
 مبرافق االدارة العامة للجمارك يف مركز منفذ  

 العبديل احلدودي كدولة الكويت
 فتحت مظاريف املمارسة ومت إحالتها للدراسة

 راءاألمانة العامة جمللس الوز 
مشروع صيانة و مراجعة و استكمال و تكشيف و  5/2015/2016 1

جتويد الوسائط االلكرتونية ألخبار  الصحافة 
-الكويتية للجهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات

 2015/2016للسنة املالية 
   فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة

 جامعة الكويت
1 155/2015/

2016 
د وصيانة كافترياي كلية العلوم تطوير وجتدي

الدارة االنشاءات  -االدارية ابلشويخ 
 جامعة الكويت -والصيانة 

 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة  
 وزارة الدفاع

صيانة و اصالح الطرق و الساحات   1852914 1
الداخلية و مواقف السيارات اخلارجية ملعسكر 

اقف معهد التدريب الت صصي و مو 
السيارات اخلارجية ملعسكرات منطقة صبحان 

 العسكرية
 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة  

 اعمال توسعة مبىن العالج ابخلارج (1952714ممارسة ) 2
 مل يتقدم أحد

اعمال صيانة هبيئة التعليم العسكري )مدرسة  (1362715) 3
 تدريب االفراد(
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( من 48دة رقم )الغاء املناقصة استنادا للما
 قانون املناقصات العامة

توريد و تركيب كيبالت ولوحة كهرابئية ملولد  (1422915ممارسة ) 4
 الديزل مبعسكر قيادة الصيانة مبراقبة مركز  

 املنطقة اجلنوكية
 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتهم للدراسة  

 توريد قطع غيار لوحدات اانرة مدارج (1532915ممارسة ) 5
 الطائرات كقاعدة امحد اجلاكر اجلوية

 فتحت مظاريف املمارسة ومت إحالتهم للدراسة
 اهليئة العامة لشئون القصر

شراء وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة اجهزة  16-2015/2016 1
انظمة اوراكل والربامج امللحقة وحتويل  كافة 

 االنظمة التطبيقية والتشغيلية
 احالتها للدراسة  فتحت مظاريف املناقصة ومت 

 كلدية الكويت
 صيانة وتشغيل اجهزة حاسب ايل وملحقاهتا 7/2015/2016 1

   فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
 اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 هـ ع / ش ا م / 1
46/2015/2016 

 ) ع (

توريد عمالة فنية ملطبعة اهليئة العامة للتعليم 
 بيقي والتدريبالتط

 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة  
 معهد الكويت لألحباث العلمية

توريد وتركيب وتشغيل وكفالة مض ات عامودية  5-2015/2016 1
 ملاء البحر يف مبىن أحباث الساملية

   فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
 القطاع النفطي
 ماتالرسائل الواردة والتظل

 الشركات البرتولية
 شركة نفط الكويت

1 $642/
2016 

15-03-
2016 

شركة درب العرب 
للتجارة  العامة 
 واملقاوالت  ذ م م

طلب الشركة اعادة النظر كقرار 
استبعادها وقبول عطاءها  املقدم 

-RFQللمناقصة رقم 
 تزويد اانكيب حفر   2032117

  3-2/1تطويري لآلابر قياس 
3-TUBULAR FOR 

OIL WELLS 1/2  وذلك
 لالسباب  املوضحة ككتاب الشركة

 حيفظ
 

 توصيات اجلهات احلكومية
 الوزارات واالدارات احلكومية

 اإلدارة العامة لإلطفاء
1 2496 

13-03-2016 
 15/2014/2015طلب ترسية املناقصة رقم 

مشروع إنشاء وإجناز وصيانة مركز إطفاء 
واكط ( على/ شركة الر 2اجلهراء قطعة )

الكويتية اللبنانية للتجارة العامة واملقاوالت 
-)أقل األسعار( مببلغ إمجايل قدره )

د.ك( شريطة التزام املناقص  968.000/
 ابلنقاط املذكورة ككتاب اإلدارة

 قررت اللجنة  جيل البت ابلقرار الجتماع قادم  

2 2495 
13-03-2016 

 24/2015/2016طلب ترسية املناقصة رقم 
 وفري طباخني ومساعدين طباخني ملراكز )ع( ت

االطفاء مبناطق متفرقة وتشغيل املطبخ املركزي 
ملركز اعداد رجال االطفاء مبنطقة  الصليبية 
على/ الشركة التجارية العامة )أقل األسعار( 
-ملدة ثالث سنوات مببلغ إمجايل قدره )

 د.ك( 889.740/
 قررت اللجنة املوافقة     

 لعامةوزارة األشغال ا
1 797 

14-03-2016 
طلــــــــــــــــــب ترســــــــــــــــــية املناقصــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــم ق 

صــــــيانة عامــــــة وإنشــــــاء للطــــــرق  359ص/ط/
ــــــــة  ــــــــة  يف املنطقــــــــة اجلنوكي ــــــــة واحلدودي اخلارجي
ــــــــاولون  ــــــــى/ شــــــــركة املق ــــــــت عل ــــــــة الكوي كدول
العـــــــرب الكويتيـــــــة )أقـــــــل األســـــــعار(  كنســـــــبة 

-%( ومببلـــــغ إمجـــــايل قـــــدره )41-خصـــــم )
 د.ك( 1.180.000/

 وافقة  قررت اللجنة امل   
 اهليئة العامة للشباب والرايضة

1 3613 
22-02-2016 

)اعيد حبث( طلب ترسية املناقصة رقم هـ ش ر 
إزالة النجيل الطبيعي   7-2015-2016

وتركيب جنيل صناعي ابلساحات الرايضية 
 النموذجية ومراكز الشباب على / شركة تركي  
الدكوس و اوالده لتجارة مواد البناء و 

 ت )أقل االسعار( مببلغ امجايل قدره  املقاوال
د.ك( شريطة اعتبار   300/897.811)

 ( املؤرخ كتاريخ  21096كتاب الشركة رقم )
جزء ال يتجزأ من واثئق  20/1/2016

املناقصة و الزام الشركة ابلتنفيذ حسب 
 الشروط و  املواصفات التعاقدية 

كما اطلعت اللجنة على كتاب شركة تركي   - 
والده لتجارة مواد البناء و الدكوس و ا

( املؤرخ كتاريخ 21096املقاوالت رقم )
، اطلعت عليه اللجنة  20/1/2016

كتاريخ  15/2016ابجتماع رقم 
24/2/2016  
و كتاب مركز الديوان االورويب لالاثث و  -

 املؤرخ كتاريخ   668/2016املفروشات رقم 
املتضمن طلبهم اعادة النظر  21/3/2016

 نة الساكق و القاضي كعدم املوافقة  كقرار اللج
 على الرتسية عليهم

 قررت اللجنة  جيل البت ابلقرار الجتماع قادم     
 وزارة العدل

1 3385 
08-03-2016 

طلب اعادة النظر كقرار اللجنة الساكق و املوافقه 
 على ترسية املناقصة رقم

تقدمي خدمات فندقية  11/2015/2016وع/
الفروانية ومبىن ايداع حمفوظات  وعامة ملبىن حماكم

سنوات  3امللفات القضائية لوزارة العدل ملدة 
على/ شركة صفا الوطنية  ملقاوالت تنظيف املباين 
والطرق واملدن )اثلث اقل االسعار( مببلغ امجايل 

 د.ك( 775.440/ -قدره )
 قررت اللجنة املوافقة
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 وزارة الرتكية
1 2364 

09-03-2016 
د املناقصة رقم م ع طلب ترسية كنو 

توريد و تركيب و  15/2015/2016/
تشغيل اجهزة  ونقل البنية التحتية لشبكة 
وزارة الرتكية و تركيب كاكالت الياف ضوئية 

 جبنوب السرة على النحو التايل:
( على/ شركة زاك سلوشنز 1البند رقم )-

ألنظمة الكمبيوتر )أقل األسعار( مببلغ إمجايل 
 .ك(د 583.149/-قدره )

( على/ شركة هبمن للتجارة 2البند رقم )-
العامة واملقاوالت )أقل األسعار( مببلغ إمجايل 

 د.ك( 9.600/-قدره )
( على/ شركة تريو العاملية 3البند رقم )-

للتجارة العامة واملقاوالت )أقل األسعار( مببلغ  
 د.ك( 89.900/-إمجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
2 2363 

09-03-2016 
طلب إعادة ترسية اجملموعة األوىل منطقة 
األمحدي التعليمية واجملموعة اخلامسة منطقة 
الفروانية التعليمية من املناقصة رقم م ع 

توريد وجبات غذائية  17/2015/2016/
لطالبات التدريب الكشفي ابملناطق التعليمية 
وادارة التعليم اخلاص واندي الكشافة البحرية 

 11/5/2016إىل  2016س اعتبارا  من مار 
الراية للتجهيزات الغذائية املرساة على/ شركة 

 لتصبح على النحو التايل: 
*اجملموعة األوىل على/ شركة اخلليج الدولية 

األسعار( للمقاوالت العامة للمباين )راكع أقل 
 د.ك(  5.990/-مببلغ امجايل قدره )

*اجملموعة اخلامسة على/ الشركة الكويتية 
 الغذائية )اثلث أقل األسعار( مببلغ   للصناعات

د.ك( وذلك لعدم  5.290/-امجايل قدره )
 حضور الشركة لتوقيع العقد

 قررت اللجنة املوافقة
 وزارة املالية

1 2452 
10-03-2016 

-2/2015طلب ترسية املناقصة رقم 
)ع( أعمال صيانة وترميم ملباين أمالك 2016

ة يف مواقع الدولة  واألعمال االنشائية البسيط
خمتلفة من دولة الكويت على / شركة قاسيون 

)اقل االسعار(  العاملية للتجارة العامة واملقاوالت 
 %(37-كنسبة خصم قدرها )

 قررت اللجنة املوافقة
2 10162 

10-03-2016 
 2015/2016-8طلب ترسية املناقصة رقم 

أعمال صيانة وترميم مباين جممع الوزارات 
واالنشائية( على/شركة )األعمال املدنية 

أراسكو العاملية للتجارة العامة و املقاوالت 
-)أقل األسعار( كنسبة خصم قدرها)

%( و مببلغ امجايل قدره 41.1
 د.ك( 500/140.476)

 قررت اللجنة املوافقة
 

3 11997 
22-03-2016 

 طلب التايل: 
-11/2015أوال : إلغاء املناقصة رقم 

رة املالية شراء جتهيزات آلية لوزا 2016
املرساة على /شركة النواصي للتجارة العامة 
واملقاوالت )اثلث أقل األسعار( مببلغ إمجايل 

 د.ك( 243.760/ -قدره)
( جهاز حاسب آيل عن 317اثنيا: شراء عدد )

 إمجايل   طريق دليل الشراء اجلماعي مببلغ
 د.ك(300/73.829قدره)

 قررت اللجنة املوافقة
 ون اإلسالميةوزارة األوقاف والشئ

1 3274 
10-03-2016 

طلب ترسية كنود املناقصة رقم أ.ف 
اعمال حراسة وامن  47/2015/2016

وسالمة املباين واملنشآت التاكعة لقطاع 
 املساجد ابلوزارة ملدة سنتني على النحو التايل: 

البند األول : أعمال احلراسة لعقارات السكن  
ه الوقفي على/ شركة وائل النصف و شركا

التجارية )ساكع أقل األسعار( مببلغ إمجايل 
 د.ك(  70.848/-قدره )

البند الثاين: أعمال حراسة وأمن و سالمة  
 املباين واملنشآت التاكعة للوزارة على/ شركة  

الفيصل حلراسة املنشآت )سادس أقل 
األسعار( مببلغ إمجايل قدره 

 د.ك( 400/499.634)
وتوجيه  قررت اللجنة  جيل البت ابلقرار

 دعوة حلضور ممثل عن  الوزارة الجتماع قادم
 معهد الكويت لألحباث العلمية

1 471 
08-03-2016 

-10طلب ترسية املناقصة رقم 
موقعاً  50جتهيز أسطح  2015/2016

أبنظمة كهروضوئية  على/ شركة اليف انرجي 
للمقاوالت الكهرابئية )أقل األسعار( مببلغ 

 د.ك( 259.958/ -امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

جتهيز  2015/2016-21املناقصة رقم   2
 موقع أبنظمة كهروضوئية 100أسطح 

قررت اللجنة متديد موعد االقفال ملدة 
أسبوعني وخيطر املعهد االستعجال ابلرد على   

 5036و  4895كتب االحالة أرقام 
 كنك االئتمان الكوييت

1 8581 
09-03-2016 

ناقصة رقم طلب ترسية امل 
املسح املستندي لعدد  10/2015/2016
مليون مستند مللفات القروض العقارية  12

على/شركة الداير املتحدة للتجارة العامة و 
املقاوالت )اثين اقل االسعار( مببلغ امجايل 

 د.ك(252.000-قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

 اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
1 2867 

13-03-2016 
طلب ترسية املناقصة رقم هـ ع/ ش ا م/  

أعمال اإلنشائية  103-2013/2014
لتوريد و تركيب و صيانة مصاعد كهرابئية 
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لكليات و معاهد اهليئة على/شركة الوطنية 
اهلندسية  للمصاعد و السالمل الكهرابئية 
)عرض وحيد( مببلغ امجايل قدره 

 د.ك( 000/120.430)
 فقةقررت اللجنة املوا

 جامعة الكويت
1 2455 

08-03-2016 
( 3.2طلب اعادة عرض ترسية البندين رقمي ) 

ساكقا وحاليا  26/2014/2015للمناقصة رقم 
توريد وتركيب وتشغيل  42/2015-2016

مكائن واجهزة مطبعة جديدة الدارة مطبعة اجلامعة 
على/ شركة دانيا جراف الكويت مببلغ امجايل قدره 

( وذلك كناء على مالحظات د.ك 101.870/ -)
 ديوان احملاسبة

ختطر اجلامعة ابلرد على استفسارات ديوان 
 2/3/2016احملاسبة الواردة ككتاهبم كتاريخ  

 وموافاة اللجنة ابلنتيجة
 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

1 15949 
14-03-2016 

طلب ترسية  املناقصة رقم )م ع ت 
وتشغيل أجهزة ( توريد وتركيب 17/2015ا/

 SINGLE SIGN ONوكرامج  نظام 
ألنظمة احلاسب اآليل ابملؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية  على /شركة زاك 
سلوشنز النظمة الكمبيوتر )اثين اقل االسعار( 

 د.ك( 70.999/ -مببلغ امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

 يةاألمانة العامة للمجلس األعلى للت طيط و التنم
1 1378 

08-03-2016 
طلب استدراج عرض أسعار من شركة/ فواز 

 للتربيد وتكييف اهلواء للمناقصة رقم  
توريد وتركيب مرشات  2/2013/2014

 نظام مكافحة احلريق والرغوة ملبىن االمانة
 قررت اللجنة املوافقة  وموافاة اللجنة ابلنتيجة   
 ظلماتالرسائل الواردة و الت -اجلهات احلكومية 

 الوزارات و االدارات احلكومية
 وزارة األشغال العامة

1 824 
13-03-2016 

شركة اجملموعة 
 املشرتكة

للمقاوالت ش 
 م ك م

طلب الشركة السماح هلا 
كشراء مستندات  هيل 
شركات  مقاوالت عاملية 
لتنفيذ عدة مشاريع كربى 
ألعمال الطرق  للوزارة 
 للمشاركة ابلتأهيل منفردين

رت اللجنــــــة املوافقــــــة  قــــــر    
ــــى شــــراء واثئــــق التأهيــــل  عل
ـــــوزارة لالطـــــالع  و حيـــــال  لل
واالفــــــادة وموافـــــــاة اللجنـــــــة 
ــــــرد خــــــالل اســــــبوع مــــــن   ابل

 اترخيه
 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

1 $625/2016 
14-03-2016 

شركة الرعاية 
 ملقاوالت

تنظيف املباين 

طلب الشـركة قبـول عطاءهـا 
   -ة رقم أ.ف للمناقص

28/2015/2016 

 واملدن
 ذ م م 

ــــــــة املســــــــاجد  أعمــــــــال نظاف
ـــــــــــــة  إلدارة  ـــــــــــــاين التاكع واملب
مســـاجد حمافظـــة حـــويل وأيـــة 
 مواقع أخرى كدولة الكويت

 حيفظ
2 $2479/2015 

18-10-2015 
مؤسسة أكراج 
دكيس  

للتجارة العامة 
 واملقاوالت

)اعيد حبث( طلب الشركة 
إعادة النظر كرتسية املناقصة 

 1/2014/2015رقم  
اعمال النظافة للمباين 
التاكعة لقطاع شئون  القرآن 
الكرمي والدراسات 
االسالمية واية مواقع اخرى 
كدولة  الكويت و ذلك 
لألسباب املذكورة ككتاب 
الشركة  كما اطلعت اللجنة 

كتايب الوزارة رقم على  
املؤرخ يف  14016

املتضمن  15/12/2015
املؤرخ  3597الرد  ورقم 

املتضمن  17/3/2016يف 
إفادة الوزارة  على 

 مالحظات ديوان احملاسبة
 قررت اللجنة : 

أوال: الغاء قرارها الساكق 
الصادر  ابجتماع رقم 

املنعقد كتاريخ   77/2015
املتضمن :  12/10/2015

"املوافقة على  ترسية املناقصة 
على/ شركة أدنك العاملية 
ملقاوالت تنظيف املباين 

عار( والطرق )اثين أقل األس
 د.ك(  2.788.338مببلغ  )

اثنيا : حيال تظلم الشركة 
للوزارة لالطالع واالفادة 

 وموافاة  اللجنة ابلنتيجة
3 $624/2016 

15-03-2016 
شركة اخلالدي 

 وسيكدير
ملقاوالت 
 تنظيف املباين
 والطرق ذ م م

طلب الشركة قبول عطاءها 
   -للمناقصة رقم أ.ف 

أعمال  28/2015/2016
ساجد واملباين التاكعة  نظافة امل

إلدارة مساجد حمافظة حويل 
وأية مواقع أخرى كدولة 

 الكويت
 حيفظ

4 $578/2016 
08-03-2016 

شركة وائل 
النصف 
 وشركاه

 التجارية ذ م م

تظلم الشركة من استبعادهم 
من املناقصة رقم 

 2016-27/2015اف
اعمال نظافة املساجد واملباين 

ظة التاكعة الدارة مساجد  حماف
العاصمة وأية مواقع اخرى 

 كدولة الكويت
 حيفظ
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 وزارة الدفاع
1 116 

28-12-2015 
شركة الرتاسل 

 تليكوم
 لالتصاالت

 ش م ك م 

) اعيد حبث ( طلب افادة  
الشركة خبصوص املناقصة 

-13-28143رقم  
توريد و تثبيت و  2414

تشغيل تراخيص كرامج  
سنوات  3اوراكل ملدة 

ذلك لزوم/وحدات اجليش و 
لعدم ورود رد من الوزارة   
* كما اطلعت اللجنة على 
كتاب الوزارة رقم 

(2724118014  ) 
 27/1/2016املؤرخ يف 

 املتضمن الرد . 
ورد الوزارة رقم 

( املؤرخ 2724118065)
  6/3/2016يف 

واملتضمن إفادة كعدم انتهاء 
 التحقيق القانوين

ختطر الشركه كرد الوزارة 
 6/3/2016املؤرخ يف 

 وزارة الكهرابء و املاء
1 $603/2016 

13-03-2016 
شركة ثالثة ابء 
للتجارة  العامة 
 واملقاوالت
 ذ م م

طلب الشركة افادهتا 
ابسباب استبعادها من 
املناقصة رقم و ك  

 106/2014/2015م/
اعمال التشغيل و الصيانة 
حملطات  القوى الكهرابئية و 
تقطري املياه لقطاعي ) 

لتشغيل و املشاريع و  ا
 الصيانة(

 حيفظ
2 750 

13-03-2016 
شركة األمراء 
للتجارة العامة 
 واملقاوالت
 ذ م م

تظلم الشركة من ترسية  
املناقصة رقم و ك 

  96/2013/2014م/
توريد و فحص و حتديد 
خلل و إصالح و متديد و 
تركيب و  صيانة كيبالت 
قيادية لشبكة الضغط 

ك.ف و   11املتوسط 
ة املتعلقة هبا األعمال املدني

 مبحافظيت اجلهراء و الفروانية
 حيفظ

 وزارة الشئون االجتماعية والعمل
1 $601/2016 

13-03-2016 
شركة جمموعة 
كشارة للتجارة 

العامة 
 املقاوالت
 ذ م م

طلب الشركة اعادة النظر 
كقرار الغاء املناقصة رقم و 
ش ج ع  

تشغيل  7/2015/2016
وصيانة وتطوير نظام ميكنة 

 يئة  العامة للقوى العاملةاهل

 حيفظ
2 $602/2016  

13-03-2016 
شركة جمموعة 
كشارة  للتجارة 

 لعامةواملقاوالتا
 ذ م م

طلب الشركة تزويدها 
ابسباب استبعادها من 
املناقصة رقم و ش ج 

 5/2015/2016ع/
اعمال توريد وتركيب 
وتشغيل وصيانة  نظام 
ارشفة امللفات واملراسالت 

يئة العامة الكرتونيا لله
 للقوى  العاملة 

قررت اللجنة  جيل البت 
 ابلقرار الجتماع قادم  

 جامعة الكويت
1 16/60 

10-03-2016 
شركة الثراي 
 للتجارة العامة
 واملقاوالت
 ذ م م

تظلم الشركة من ترسية 
-102املناقصة رقم 

نقل   2015/2016
مصادر مشعة خارج البالد 

قسم  -كلية العلوم   -
 -مة امل تربية وحدة السال

ابجلامعة و ذلك لالسباب 
 املذكورة ككتاب الشركة

 حيفظ
 اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

1 11 
10-03-2016 

شركة عريب   ذ 
 م م

تظلم من ترسية املناقصة 
رقم هـ ز / م م 

/15/2015/2016  
تنفيذ و تطوير الزراعات 
التجميلية و الري يف املنطقه 

ة  وذلك لألسباب الثامن
 املذكورة ككتاب الشركة

قررت اللجنة تزويد الشركة 
 أبسباب االستبعاد  

 الراسة العامة للحرس الوطىن
1 81 

14-03-2016 
شركة زاك 
سلوشنز 
 النظمة

 الكمبيوتر 
 ش م ك م

طلب الشركة والشركات 
متديد موعد إقفال املناقصة 

رقم  
)ع( 13/2014/2015

 تنفيذ مشروع مكتب كال
 اوراق

قررت اللجنة املوافقة على 
 التمديد ملدة شهر

2 $674/2016 
21-03-2016 

شركة الداير 
 املتحدة للتجارة
 واملقاوالت
 ذ م م

تظلم الشركة من استبعادها 
 من املشاركة ابملناقصة رقم  

)ع( 13/2014/2015
تنفيذ مشروع مكتب كال 

 اوراق
قررت اللجنة  جيل البت 

ة حلضور ابلقرار وتوجيه دعو 
ممثل عن  الراسة والشركة 

 الجتماع قادم
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 اإلدارة العامة للطريان املدين
1 55 

02-02-2016 
شركة كوكري 
 للمشاريع
 االنشائية
 ذ م م

)اعيد حبث( طلب الشركة 
املوافقة على إضافة شركة 
اخلليج  املتحدة لإلنشاء إىل 
إئتالفهم مع املقاول الصيين 

 COPriالعاملي  
China Huashi 
Enterprises Co-

Copri  
Construction 

Enterprises /JV 
املؤهل للمشاركة  ابملناقصة 

 7/2014/2015رقم 
تصميم وإنشاء املدرج 

 R15/33Lاجلديد  
وإعادة إنشاء املدرج 

  L15/33الشرقي 
*كما اطلعت اللجنة على  

كتاب رد اإلدارة رقم 
املؤرخ يف  3066

8/3/2016   
 دارةختطر الشركة كرد اال

2 80 
02-02-2016 

شركة اخلليج 
 املتحدة
 لإلنشاء 

 ذ م م 

)اعيد حبث( طلب الشركة 
املوافقة على إضافتهم إىل 
إئتالف  شركة كوكري 
للمشاريع اإلنشائية واملقاول 

 Chinaالصيين العاملي  
Huashi 

Enterprises 
Co.Ltd   املؤهل

للمشاركة ابملناقصة رقم 
تصميم  7/2014/2015

املدرج اجلديد  وإنشاء 
R15/33L  وإعادة إنشاء

 L15/33املدرج الشرقي  
كدل من اإلئتالف الساكق 
مع املقاول األسباين  
Constructor San 

Jose S.A  واملقاول
  GSالكوري 

Engineering & 
Construction 

Corp  وذلك لعدم  رغبة
املقاول األسباين واملقاول 
 الكوري االشرتاك ابملناقصة 

طلعت اللجنة *كما ا  
على  كتاب رد اإلدارة رقم 

املؤرخ يف  3066
8/3/2016   
 ختطر الشركة كرد االدارة 

 االستدعاءات –اجلهات احلكومية 
 الوزارات واالدارات احلكومية   
رقم الكتاب  م

واترخيه 
 ومرجعه

 املوضوع املقاول اجلهة

1 3 
20-01-

2016 

وزارة 
 الكهرابء 
 و املاء

شركة 
 النصف

 رابئيةالكه
 ذ م م

) اعيد حبث( طلب الشركة 
حتديد موعد اجتماع مع  

الوزارة كشأن املناقصة رقم و 
تصنيع   7213/2014ك م/

و توريد وحدات توزيع 
متكاملة مبحوالت كهرابئية 

ك.ف 11/0.433زيتية جهد 
وذلك لالسباب املذكورة 

 ككتاهبا  
* كما اطلعت اللجنة على رد 

 خ ( املؤر 7271الوزارة رقم )
   2/3/2016يف 

( املؤرخ 16* و كتاب رقم )
   9/3/2016يف 

 8757*و كتاب الوزارة رقم 
  15/3/2016املؤرخ يف 

 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 النصف        -
 رئيس املدراء العامني  

السيد / حممد النصف         -
 املدير العام  

السيد / امحد عبدالباري  -
 صاحل   املدير التنفيذي 

 قررت اللجنة :  
الغاء قرارها الساكق اوال : 

الصادر ابجتماع رقم  
( كتاريخ 2/2016)

11/1/2016   
ترسية  اثنيا : املوافقة على

املناقصة على اقل االسعار  
شركة النصف الكهرابئية مببلغ 
 -امجايل قدره )

دك( وذلك  4.496.700/
( 41استنادا لنص املادة رقم )

من قانون املناقصات العامة  
( من  قانون 22ونص املادة )

املناقصات العامة وحيفظ  
 كتاب الشركة  
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2 26424 
17-03-

2016 

وزارة 
 املواصالت

الوزارة إعادة النظر طلب  
 واملوافقة على التمديد الثاين  

لعقد املناقصة رقم ب ب هـ 
 إعادة  هيل   903/9-10/

وترميم املبىن املركزي القدمي 
للوزارة املربم مع / شركة  
الصقر للتجارة العامة 

( يوما 120واملقاوالت ملده )
اكتداء من اتريخ انتهاء العقد 

كدون تكلفة  3/2/2016
ة  وذلك لألسباب مالي

املذكورة ككتاب الوزارة 
واستعدادها  ابالجتماع مبمثلي 

 ملناقشة الطلب
قررت اللجنة  جيل البت 
 ابلقرار الجتماع قادم  العتذار  

 الوزارة عن حضور االجتماع
3 6807 

24-02-
2016 

وزارة 
 اخلارجية

)اعيد حبث( طلب إعادة  
النظر كقرار اللجنة واالذن  

-2ارسة رقم و خ كرتسية املم
القيام  2015/2016

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 

  43.584/-إمجايل قدره )
ك لألسباب د.ك( وذل

 املذكورة ككتاب الوزارة   
عد االستماع اىل افادة ممثلي ك

 الوزارة  :  
املهندس/ عبدهللا العصيمي    -

 رئيس قسم اخلدمات العامة 
السيدة/ ران اهلنيدي              -

رئيس قسم املتاكعة  وتنظيم 
 عمليات الشراء  

 قررت اللجنة أبغلبية أعضائها  
اللجنة اوال : الغاء قرار 

الساكق الصادر ابجتماع رقم  
( املنعقد كتاريخ 91/2015)
املتضمن عدم  2/12/2016

املوافقة وترسى املمارسة على 
اقل االسعار شركة ادنك  

-امجايل قدره )العاملية مببلغ 
 د.ك( 33.600/

اثنيا : املوافقة على توصية 
 الوزارة

 

 ئية للتعاقدات احلكومية اإلجراءات اإلدارية االستثنا -اجلهات احلكومية 
 الوزارات واالدارات احلكومية

 وزارة األشغال العامة
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 780 

13-03-2016 
طلب اصدار األمر التغيريي السادس كزايدة 

د.ك( 750/996.182مبلغ امجايل وقدره )
%( على قيمة عقد 2.17ما  يعادل نسبة )

نشاء واجناز ا 212املناقصة رقم هـ ط / 
وصيانة  الطرق والتقاطعات على اجلزء 
األوسط من طريق اجلهراء املربم مع/ شركة 
اجملموعة  املشرتكة للمقاوالت وذلك لألسباب 
املذكورة ككتاب الوزارة مع متديد زمين قدره 

( يومًا  رزانمي ليصبح اتريخ االجناز 60)
كدال من اتريخ  31/12/2016املعدل 

 1/11/2016 االجناز احلايل 
 موافقة كنفس الشروط واألسعار

2 905 
21-03-2016 

طلب إصدار األمر النغيريي االول كزايدة مبلغ 
د.ك( كنسبة 2.742.216/-وقدره)
-%( وخبصم مبلغ وقدره)1.03

%(  2.63-د.ك( كنسبة )6.958.554/.
 166على قيمة عقد املناقصة رقم هـ ط/

 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 

 د.ك(7.451.505/-مببلغ إمجايل قدره)
 قررت اللجنة املوافقة

3 729 
08-03-2016 

طلب اإلحاطة والعلم كتقييم شركة الدار 
ات لعقدي املناقصة رقم هـ للهندسة واإلنشاء

الستكمال تصميم وإنشاء وإجناز  255م  أ/
وصيانة املركز احلكومي للفحوصات وضبط 

 187اجلودة واألحباث واملناقصة رقم هـ ط/
إنشاء وإجناز وصيانة تقاطعات الطرق الرئيسية 
طريق  الدائري اخلامس املؤدية إىل املناطق 

أرقام السكنية اجلديدة مبنطقة جنوب السرة 
(12-13- 14-15 ) 

 واإلفادة ابلتايل: 
مت إيقاف الشركة عن االشرتاك مبشروعات  -

الطرق ابلوزارة ملدة عامني اعتبارا من  
طبقا آلخر  10/4/2016حىت  10/4/2014

إيقاف الشركة  - 187تقييم لعقد املناقصة هـ ط/
عن اإلشرتاك مبشاريع الوزارة حلني إعادة تقييمها 

إنتهاء  تسليم مشروع عقد املناقصة مرة أخرى كعد 
 255رقم هـ م أ/

قررت اللجنة  جيل البت ابلقرار وتوجيه دعوة  
 قادم حلضور ممثل عن  الوزارة الجتماع

 اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات
1 200 

23-03-2016 
 

تنويه اجمللس ابلتكلفة اإلمجالية لعقد جتديد  
جميات شراء  الثالث لعقد املمارسة شراء كر 

 IBMكرجميات احلاسبات الرئيسية )
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Mainframe اخلاص ابجلهاز املركزي )
لتكنولوجيا  املعلومات اعتبارا من 

مببلغ امجايل قدره  1/4/2016
 د.ك( 064/405.079)

 قررت اللجنة  
أوال: الغاء قرارها الساكق الصادر ابجتماع رقم  

( املنعقد كتاريخ  99/2015)
من " املوافقة كنفس املتض 30/12/2015

 الشروط واالسعار" 
اثنيا : املوافقة على طلب اجلهاز املركزي 

 لتكنولوجيا املعلومات
2 2718 

14-03-2016 
طلب التجديد الساكع لعقد املناقصة رقم 

التنظيف والنقل  13/2011/2012
الداخلي  والت لص من النفاايت واملراسالت 

زي الداخلية جلميع قطاعات اجلهاز املرك
لتكنولوجيا  املعلومات واملنشآت التاكعة له 
املربم مع/ شركة تنظيفكو ملدة سنة اعتبارا من 

 31/3/2017حىت  1/4/2016اتريخ  
د.ك(  996/89.073مببلغ امجايل قدره )

 كنفس الشروط  
واملواصفات وذلك لتعذر تنفيذ اعمال 

مع الشركة  13/2014/2015املناقصة رقم 
 الفائزة.

 كنفس الشروط واألسعار   موافقة   
3 2662 

13-03-2016 
طلب التمديد اخلامس لعقد املناقصة رقم 

توريد و تركيب و صيانة  4/2009/2010
و  تشغيل مركز خدمة العمالء ملست دمي 
البواكة االلكرتونية الرمسية لدولة الكويت 
لتوفري  كوادر فنية ملركز العمالء املربم مع/ 

شهور اعتبارا  6دة شركة خدمات التواصل مل
مببلغ  30/9/2016حىت  1/4/2016من  

 د.ك(  45.000/-امجايل قدره )
*كما اطلعت اللجنة على كتاب اجمللس رقم  
املتضمن   22/3/2016( املؤرخ يف 3022)

 تعديل املدة املطلوكة واملبلغ
 قررت اللجنة املوافقة

 
4 2667 

13-01-2016 
فري طلب التمديد احلادي عشر لعقد تو  -

 خدمات نظافة للجهاز املركزي لتكنولوجيا  
املعلومات املربم مع / شركة سفري الدولية 
إلدارة الفنادق ملدة سنة اعتبارا من 

مببلغ  31/3/2017حىت  1/4/2016
د.ك( كنفس  9.480/-إمجايل قدره )

الشروط واألسعار لتعذر تنفيذ أعمال املناقصة 
 اجلديدة مع الشركة الفائزة

 ة كنفس الشروط واألسعار  موافق   
 اإلدارة العامة لإلطفاء

1 2470 
13-03-2016 

طلب التمديد االول لعقد املناقصة رقم 
توفري سفرجيه ومراسلني  12/2012/2013

للمرافق  التاكعة لالدارة املربم مع/ شركة 

اجلوهرة للمناولة والتنظيف والصيانة ملدة 
حىت  2016/ 12/7)سنه( اعتبارا  من 

-مببلغ امجايل قدره ) 11/7/2017
 د.ك( 165.024/

 موافقة كنفس الشروط واألسعار
 ديوان اخلدمة املدنية

1 18268 
08-03-2016 

-9طلب التجديد الثاين لعقد املمارسة رقم 
لتوفري قطع غيار الجهزة  2013/2014

احلاسب  االيل وملحقاهتا املست دمة للجهات 
لة املربم احلكومية املست دمة للنظم املتكام

مع/ شركة  احللول التكنولوجية املتقدمة ملدة 
حىت  18/3/2016سنة اعتبارا من 

-مببلغ  إمجايل قدره ) 17/3/2017
 د.ك( كنفس الشروط واألسعار 67.800/

 موافقة كنفس الشروط واألسعار
2 18757 

09-03-2016 
طلب التمديد اخلامس لعقد املناقصة رقم 

ات الديوان استئجار سيار  4/2011-2012
( سيارة خدمات الديوان املربم مع / 43عدد )

الشركة الكويتية السترياد السيارات ملدة ستة  
وحىت  1/4/2016أشهر اعتبارا من 

-مببلغ امجايل قدره ) 30/9/2016
د.ك(  حلني االنتهاء من إجراءات  56.910/

 2015/2016-3ترسية املناقصة رقم 
  موافقة كنفس الشروط واألسعار   
 
  

 الراسة العامة للحرس الوطىن
1 1706 

13-03-2016 
طلب التجديد الثاين لعقد توريد أدوية وعقاقري 
املربم مع / شركة احفاد محد صاحل  احلميضي 

حىت  1/4/2016الدوائية اعتبارا من 
 -مببلغ امجايل قدره ) 31/3/2017
 د.ك( 33.000/

 موافقة كنفس الشروط واألسعار     
2 1705 

13-03-2016 
طلب التجديد الثاين لعقد توريد أدوية وعقاقري 
املربم مع / شركة ايكو الطبية اعتبارا من  

مببلغ  31/3/2017حىت  1/4/2016
 د.ك( 30.000/-امجايل قدره )

 موافقة كنفس الشروط واألسعار     
3 1703 

13-03-2016 
طلب التجديد الثاين لعقد توريد ادوية وعقاقري 

ع / شركة املعجل لألدوية اعتبارا  من املربم م
مببلغ  31/3/2017حىت  1/4/2016

 د.ك( 10.000/-امجايل قدره )
 موافقة كنفس الشروط واألسعار     

4 1704 
13-03-2016 

طلب التجديد الثاين لعقد توريد ادوية وعقاقري 
املربم مع / شركة صفوان للتجارة اعتبارا  من 

بلغ مب 31/3/2017حىت  1/4/2016
 د.ك( 10.000/-امجايل قدره )

 موافقة كنفس الشروط واألسعار     
5 1707 

13-03-2016 
طلب التجديد االول لعقد توريد أدوية 
وعقاقري املربم مع / شركة علي عبدالوهاب 
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حىت  1/4/2016املطوع  اعتبارا من 
-مببلغ امجايل قدره ) 31/3/2017
 د.ك( 7.000/

 سعار  موافقة كنفس الشروط واأل   
 كيت الزكاة

1 1202 
17-03-2016 

طلب التمديد األول لعقد املناقصة رقم ب 
 جري سيارات لبيت الزكاة  10/2012ز/

املربم  مع/ شركة حممد انصر الشهري وأوالده 
للسيارات ملدة ستة أشهر اعتبارا من 

مببلغ  30/9/2016إىل   1/4/2016
د.ك( وذلك حلني  50.388/-إمجايل قدره )

 النتهاء من اجراءات  طرح املناقصة اجلديدة ا
كما اطلعت اللجنة على كتاب شركة   -

املؤرخ  648الشهري وأوالده للسيارات رقم 
املتضمن املوافقة على  17/3/2016يف  

 التمديد
 قررت اللجنة املوافقة

2 1131 
14-03-2016 

طلب التمديد األول لعقد املمارسة رقم ب ز 
خدمات يف جمال تقدمي  45/2010-2011

تطوير النظم للبيت املربم مع/ كيت اخلربات 
الستشارات الكمبيوتر ملدة أركعة شهور إعتبارا 

 31/7/2016حىت  1/4/2016من  
د.ك( كنفس  6.200/-مبببلغ امجايل قدره )

الشروط  واألسعار وذلك حلني االنتهاء من 
 4/2016م -طرح املناقصة رقم ب ز 

 سعارموافقة كنفس الشروط واأل
3 1132 

14-03-2016 
طلب التمديد األول لعقد املمارسة رقم ب ز 

تقدمي خدمات فنية يف  12/2010-2011
جمال  اإلحصاء وحتليل البياانت للبيت املربم 
مع / شركة أشرف وشركاه احملدودة ملدة مخسة  

حىت  1/4/2016أشهر اعتبارا من 
-مببلغ امجايل قدره ) 31/8/2016
 فس الشروط واألسعارد.ك( كن 5.750/

 موافقة كنفس الشروط واألسعار
4 1133 

14-03-2016 
طلب التمديد الثالث لعقد املمارسة رقم ب 

لتقدمي خدمات فنية  2011-51/2010-ز
مصمم ومطور نظم آلية املربم مع/   1لعدد 

 5شركة اجملموعة العاملية للتكنولوجيا ملدة 
حىت  1/4/2016شهور  اعتبارا من 

-مببلغ امجايل قدره ) 31/8/2016
 د.ك(  5.710/

 قررت اللجنة املوافقة
 وزارة التجارة والصناعة

1 4747 
17-03-2016 

طلب التجديد األول لعقد املمارسة رقم 
اخلاصة كتوفري خدمات  3/2015/2016

فنية استشارية إعالمية املربم مع / شركة البيت 
ايل   1/4/2016اإلعالمي الدويل اعتبارا من 

-مببلغ امجايل قدره ) 31/3/2017
د.ك( وذلك لألسباب املذكورة  56.600/

 ككتاب الوزارة

 موافقة كنفس الشروط واألسعار
2 4321 

13-03-2016 
طلب التمديد احلادي عشر لعقدي املناقصة 

تقدمي خدمات استشارية  6/2011-2012
والدعم الفين الت صصي إلدارة نظم 

ارا من املعلومات ملدة ثالث شهور اعتب
املربمني  30/6/2016حىت   1/4/2016

 مع كل من: 
الشركة العركية خلدمات الكمبيوتر )اميس( -

 د.ك(  7.800/-مببلغ امجايل قدره )
شركة كلكس لنظم املعلومات مببلغ امجايل -

د.ك( حلني االنتهاء من  2.291/-قدره )
-9/2013اجراءات ترسية املناقصة رقم 

2014 
 واألسعار موافقة كنفس الشروط

 وزارة الدفاع
1 272722006531  

14-03-2016 
طلب التمديد الثاين لعقد املناقصة 

تشغيل و صيانة و اصالح  2002910
اجهزة التكييف و  التربيد كقسم الدفاع اجلوي 
و املواقع امللحقة كه رقم أعمال تشغيل 
وصيانة وإصالح اجهزة التكييف والتربيد 

قع امللحقة كه املربم كقسم الدفاع اجلوي واملوا
مع / شركة كرقان  اهلندسية للمقاوالت العامة 

حىت  9/6/2016ملدة ستة أشهر اعتبارا من 
-مببلغ إمجايل قدره )  8/12/2016
د.ك( وذلك حلني االنتهاء من 52.440/

توقيع إجراءات ترسية  املناقصة اجلديدة رقم 
1052914 

 موافقة كنفس الشروط واألسعار     
 الداخلية وزارة
1 12162 

10-03-2016 
طلب التمديد الراكع لعقد املناقصة رقم 

سحب وتطهري مياه الربك   78/2010/2011
واجملاري من خمتلف مواقع الوزارة لالدارة العامة 
لالنشاءات والصيانة كوزارة الداخلية  املربم مع/ 
املؤسسة امللكية ملقاوالت تنظيف املباين واملدن 

حىت  1/4/2016اعتبارا  منملدة ستة اشهر 
مببلغ امجايل قدره  30/9/2016
د.ك( كنفس الشروط   550/49.469)

واالسعار وحلني االنتهاء من اجراءات ترسية 
 2015-17/2014املناقصة رقم 

   موافقة كنفس الشروط واألسعار   
 اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

1 4307 
10-03-2016 

يد الثاين لعقد املناقصة رقم ه ز طلب التمد 
شراء وتوريد  18/2011/2012/ م م /

اغذية  طازجة وانشفة ومعلبة حلديقة احليوان 
املربم مع/ شركة الن يل لالنتاج الزراعي ملدة 

حىت  2/3/2016ثالث أشهر اعتبارا من 
-مببلغ امجايل قدره ) 1/6/2016
د.ك( كنفس الشروط واألسعار   48.000/

نتهاء من اجراءات املناقصة رقم هـ ز / حلني اال
 9/2015/2016م م/
   موافقة كنفس الشروط واألسعار   
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 وزارة العدل
1 3488 

09-03-2016 
طلب اصدار األمر التغيريي األول كزايدة مبلغ 

د.ك( ما يعادل 29.835/-امجايل قدره )
%( على قيمة املمارسة رقم ) 40نسبة  )

ركيب ( توريد وت2015/2016-5وع/
وتشغيل وصيانة  أجهزة وكرجميات نظام 
البصمة ابلوزارة املربم مع / شركة ايدايل 
انفورميشن ألنظمة  الكمبيوتر وذلك لتوريد 

( جهاز كصمة ملباين 156وتركيب عدد )
 حماكم األسرة جبميع  احملافظات

 قررت اللجنة املوافقة
 وزارة الصحة

1 74/2016 
14-03-2016 

التغيريي األول كزايدة  طلب اصدار األمر 
د.ك( ما  14.000/-مبلغ امجايل قدره )

%( على قيمة عقد شراء 25يعادل نسبة )
اجهزة وملحقاهتا جمللس اقسام االمراض 
الباطنية مبستشفى  العدان وحدة اجلهاز 
التنفسي املربم مع/ شركة تراي ألفا للتجارة 
العامة واملقاوالت وذلك  لزايدة كمية االجهزة 

 قاهتاوملح
 موافقة كنفس الشروط واألسعار

 اهليئة العامة للتعويضات
1 260 

09-03-2016 
طلب التجديد التاسع لعقد  جري االت 
واجهزة تصوير للهيئة املربم مع / شركة املسيل  

حىت  1/4/2016العاملية ملدة سنة اعتبارا 
 -مببلغ امجايل قدره ) 31/3/2017
 د.ك(6.000/

 قةقررت اللجنة املواف
 هيئة تشجيع االستثمار املباشر

1 430 
17-03-2016 

طلب اصدار األمر التغيريي الثاين كت فيض 
د.ك( مايعادل نسبة   2.600/-مبلغ قدره )

% من قيمة عقد توريد وتشغيل 10.6
خدمات انظمة الركط واالتصاالت ملقر اهليئة 
املربم  مع/شركة احلمراء العقارية وذلك اللغاء 

مع التجديد األول للعقد ملدة  كعض اخلدمات
 1/6/2016سنة  اعتبارا من 

 .   31/5/2017حىت
*كما اطلعت اللجنة على كتاب اهليئة رقم  

 6/3/2016كتاريخ  330
 قررت اللجنة املوافقة

 وزارة اخلارجية
1 9802 

22-03-2016 
طلب التمديد االول لعقد املناقصة رقم  
و تقدمي اخلدمات العامة  1/2009/2010

املراسلة  ملباين و مرافق ديوان عام الوزارة و 
االدارة القنصلية املربم مع/ الشركة املتحدة 
إلدارة  املرافق ملدة ثالثة شهور اعتبارا من 

مببلغ  30/6/2016حىت  1/4/2016
د.ك(وذلك حلني  56.400/ -إمجايل قدره )

االنتهاء من التنسيق مع اجلهات الرقاكية من 
-1رقم و خ  ترسية املناقصة 

وتوقيع العقد واعتماد قانون  2015/2016
ركط ميزانية الوزارات واإلدارات احلكومية 

  2016/2017للسنة املالية 
كما اطلعت اللجنة على  كتاب الوزارة رقم   
 16/3/2016( املؤرخ يف 3544)

 موافقة كنفس الشروط واألسعار
 اهليئة العامة لشئون القصر

1 3181 
13-03-2016 

ب التمديد الثاين لعقد املناقصة رقم طل
إدارة ومتاكعة وتشغيل  1/2013/2014

وصيانة العقارات العائدة للهيئة واملشمولني 
كرعايتها املربم مع/ شركة أمالك العقارية " رمي 

 1/6/2016" ملدة أركعة أشهر اعتبارا من 
%( من اإليرادات 3كنسبة عمولة قدرها )

 الفعلية  للعقارات
 جنة املوافقةقررت الل

 الديوان األمريي
1 1504 

22-03-2016 
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 

 د.ك(7.200/-امجايل قدره )
 سعارموافقة كنفس الشروط واأل

 ديوان مسو ويل العهد
1 228 

21-03-2016 
طلب جتديد الراكع لعقد رقم 

توفري وجبات غذائية و  3/2014/2015
كوفيهات لضيوف مسو ويل العهد املربم مع/ 
الشركة الكويتية للتجهيزات الغذائية ملدة سنة 

حىت 1/4/2016اعتبارا من  
-مببلغ امجايل قدره )31/3/2017
 الشروط واالسعار د.ك( كنفس 70.000/

 موافقة كنفس الشروط واألسعار
 طرح املناقصات  -طرح التأهيل  -اجلهات احلكومية 

 الوزارات و االدارات احلكومية 
 اإلدارة العامة للطريان املدين

1 3067  
08-03-2016 

-3طلب طرح املناقصة رقم ) 
( أعمال وانشاء وصيانة 2015/2016

ركات الرصف مبطار الكويت  على الش
املصنفة لدى اللجنة ابلفئة الثانية ألعمال 

% (  40نسبة األوامر التغيريية ) -الطرق   
 التقبل التجزئة -

 قررت اللجنة املوافقة
 وزارة الداخلية

1 11986 
07-03-2016 

طلب طرح املناقصة رقم 
توريد وتركيب وضمان  51/2015/2016

( كامريا  رقمية لضبط جتاوز  40عدد ) 
( كاكينة ومهية لالدارة  20وعدد )  السرعة

ابلوزارة  على الشركات  -العامة للمرور 
 املت صصة يف هذا اجملال 

 د.ك( 3.400.000/-* ق.ت )
 %(  40* نسبة االوامر التغيريية )
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 * التقبل التجزئة  
 5( على االقل ISO* شرط شهادة االيزو ) 

 سنوات
 قررت اللجنة املوافقة

 جامعة الكويت
1 1945 

22-02-2016 
طلب طرح املناقصة رقم 

انشاء و اجناز و  139/2015/2016
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 
 %(10األوامر التغريية )-           

 قررت اللجنة املوافقة
2 2549 

10-03-2016 
طلب إلغاء وإعادة طرح املناقصة ساكقا 

( وحاليا )رقم  38/2013-2014)
)ع( (توريد وتركيب  59/2015/2016

كلية    -وصيانة ودعم اجهزة الفصول الذكية 
اهلندسة والبرتول ابجلامعة وذلك لعدم مطاكقة 

للشروط الفنية املطلوكة كما اطلعت  العروض
اللجنة على كتاب شركة جمموعة العاملية 

 22/3/2016املؤرخ   250للتكولوجيا رقم 
 قررت اللجنة املوافقة  وحيفظ التظلم   

3 2778 
15-03-2016 

طلب إلغاء وإعادة طرح املناقصة رقم 
صيانة اجهزة خوادم  20/2016/2017

ز نظم املعلومات مرك -وتقدمي خدمة ملدة عام 
قسم نظم التشغيل ابجلامعة وذلك كسبب  -

عدم إستالم  الشركات حمضر االجتماع 
 التمهيدي

 قررت اللجنة املوافقة
 اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

1 3559  
01-03-2016 

طلب طرح املناقصة رقم هـ ز / م م 
تشغيل وصيانة  27/2015/2016/

وملحقاهتا مبواقع متفرقة  واصالح املصاعد 
ابهليئة على الشركات املسجلة لدى اللجنة 

 ابلفئة الثانية لألعمال  الكهرابئية  
 % 25نسبة األوامر التغريية  -
 غري قاكلة للتجزئة -

 قررت اللجنة املوافقة
 وزارة األشغال العامة

1 701 
06-03-2016 

طلب الوزارة اإليعاز ملن يلزم كتعديل اسم 
  SALINIة العاملية ليصبح الشرك

IMPREGILO  كدال منSALINI 
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"  

 

 وزارة اإلعالم
1 164  

10-03-2016 
طلب الغاء واعادة طرح املناقصة رقم و 

القيام ابعداد وانتاج  231/2015/2016أ/
وتنفيذ  محلة اعالنية اعالمية متكاملة لتعزيز 
الوحدة واهلوية الوطنية وذلك الرتفاع االسعار 

 املقدمة عن القيمة التقديرية
 قررت اللجنة املوافقة

 طين للثقافة والفنون واآلداباجمللس الو 
1 2094 

02-03-2016 
طلب طرح  هيل شركات العمال صيانة 
وترميم املباين التاكعة للمجلس كني الشركات  

 املصنفة ابلفئة الثانية أو الثالثة.
 قررت اللجنة املوافقة

 التعاقدات املباشرة  -طرح وترسية املمارسات  -اجلهات احلكومية 
 ارات احلكوميةالوزارات و االد

 وزارة الصحة
1 73 

14-03-2016 
( توريد 15طلب ترسية مناقصة اخلليج رقم )

لوازم امل تربات الطبية وخدمات نقل الدم  
على الشركات املذكورة ككتاب الوزارة مببلغ 

$( ما   200/8.225.881امجايل قدره )
 د.ك( 2.467.764/-يعادل )

 قررت اللجنة املوافقة
2 70/2016 

01-03-2016 
طلب تعديل القيمة اإلمجالية للممارسة رقم ه 

املرساة على  2014 - 2013/  089ط / 
-/  شركة التقدم التكنولوجي لتصبح )

 130.000/-د.ك( كدال من ) 96.900/
د.ك( وذلك كعد تقدمي الشركة خصم كقيمة 

 د.ك( 33.100/-)
 قررت اللجنة املوافقة

3 60/2016 
29-02-2016 

-402ملمارسة رقم طلب ترسية ا
لتوريد أجهزة أخرى   2015/2016

وملحقاهتا إلدارة  خدمات العالج الطبيعي 
على الشركات املذكورة ككتاب الوزارة  مببلغ 

 د.ك( 87.211/ -امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

  17/2016ل م م/ 4
29-02-2016 

-76طلب ترسية املمارسة رقم 
ألقسام  لتوريد آالت طبية 2015/2016

اجلراحة العامة  والت صصية على / شركة 
التقدم التكنولوجي )سادس أقل األسعار( 

 د.ك( 13.510/ -مببلغ امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

 179و م ط/ 5
10-03-2016 

طلب اإلحاطة والعلم أبن مت انتقال وكالة البند 
( شراء أدوية حقن لعالج  142-2رقم )

افة املستشفيات من/ شركة أمراض املناعة لك
عامل التكنولوجيا للتجهيزات الطبية  واخلدمات 

 الطبية 3Cإىل شركة 
 احيطت علما

6 168/2016 
06-03-2016 

طلب اإلحاطة والعلم أبن مت انتقال وكالة البند 
( شراء مستهلكات طبية مقص  83رقم )

خاص للحبل السري ومقص خاص حلاالت 
دة قسم أمراض  منطقة العجان ملستشفى الوال
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النساء والوالدة  لتصبح مع / شركة الدائرة 
 LABORATOIREاملركزية عن 

GYNEAS كدال من  شركة اتش ام ميدز 
 احيطت علما

7 169/2016 
06-03-2016 

طلب اإلحاطة والعلم أبن اسم الشركة  
( شراء مستهلكات 44املصنعة للبند رقم )

من / لقسم االنف واألذن واحلنجرة ملركز زين 
   FERROSANشركة ايكو الطبية هي 

MEDICAL DEVICES/ J&J. 
ETHICON. 

USA/EUROPE   وليس 
ETHICON LTD./C.O:J&J 

 احيطت علما
 اإلدارة العامة للطريان املدين

1 2808 
02-03-2016 

-21طلب طرح املمارسة رقم 
مشروع توريد وتركيب  2015/2016

شاشات معلومات  الطريان ابإلدارة عدد 
شهور ( من اتريخ  6( شاشة وملدة ) 150)

توقيع العقد كني  الشركات املت صصة عن 
 طريق االعالن ابجلريدة الرمسية

2 3402 
13-03-2016 

طلب التعاقد مع/ شركة داو الشرق األوسط 
للتجارة العامة واملقاوالت )أقل األسعار( 
لعمل  عركة سطحة مع جمسم على شكل مبىن 

ب االحتفالية مبناسبة مطار الكويت للمواك
احلكم احتفالية تويل صاحب السمو مقاليد 

 د.ك( 8.250/-مببلغ إمجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

 اهليئة العامة للشباب والرايضة
1 5074 

10-03-2016 
طلب التعاقد مع / شركة ادارة املرافق للتجارة 
العامة و املقاوالت الستكمال اعمال  

 11/2010/2011ش ر /  املناقصة رقم هـ
تنفيذ اعمال التنظيف و اخلدمات العامة مبقر  

اشهر مببلغ اهليئة و اجلهات التاكعة هلا ملدة ستة 
 د.ك( 237.900/-امجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
2 4130 

28-02-2016 
طلب ترسية املمارسة رقم ه ش ر 

أعمال تشغيل وصيانة  25/2015/2016
ابالندية واالحتادات واصالح  املصاعد 

الرايضية واللجنة األوملبية )اجملموعة الثالثة( 
على / شركة خالد وحازم مشاري اخلالد )أقل 

 د.ك( 21.000/-األسعار( مببلغ امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

 جامعة الكويت
1 1249 

09-02-2016 
طلب ترسية كنود املمارسة رقم 

ت لكلية توريد كيماواي 415/2015/2016
العلوم قسم  العلوم البيولوجية على الشركتني 

 التاليتني: 
شركة املاجد العاملية للتجارة العامة مببلغ  -

 د.ك(  13.505/-إمجايل قدره )
-مركز الطب العريب مببلغ إمجايل قدره )-

 د.ك(  39.204/
 (  392,74مناصفة البندين رقمي )-
 (  74البند رقم )-

-ريب مببلغ إمجايل قدره )على/ مركز الطب الع
 د.ك( . 21/

على/ شركة املاجد العاملية للتجارة العامة مببلغ 
 د.ك(.  21/-إمجايل قدره )

 ( 392البند رقم )-
-على/ مركز الطب العريب مببلغ إمجايل قدره )

 د.ك(.  20/
على/ شركة املاجد العاملية للتجارة العامة مببلغ 

 د.ك( . 20/-إمجايل قدره )
كعض البنود وذلك لعدم مطاكقتها  وإلغاء

 للمواصفات الفنية املطلوكة و عدم تقدم عروض
 قررت اللجنة املوافقة

2 2372 
07-03-2016 

-111/2016طلب طرح املمارسة رقم 
توريد مستهلكات مل تربات طب  2017

 األسنان  لكلية طب األسنان ابجلامعة
قررت اللجنة املوافقة ويعلن عنها ابجلريدة 

 ية "الكويت اليوم"  الرمس
3 2374 

07-03-2016 
-110/2016طلب طرح املمارسة رقم 

توريد مستهلكات مل تربات األسنان  2017
 لكلية  طب األسنان ابجلامعة.

قررت اللجنة املوافقة ويعلن عنها ابجلريدة 
 الرمسية "الكويت اليوم"  

4 2496 
09-03-2016 

-40/2016طلب ترسية املمارسة رقم 
يانة جهاز علمي لكلية الطب ص 2017

على/ شركة  كورسلي لل دمات الطبية )عرض 
 د.ك( 26.880/-وحيد( مببلغ امجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
5 2452 

08-03-2016 
-115/2016طلب طرح املمارسة رقم 

توريد وتركيب وتشغيل اجهزة ركط  2017
وختزين لكلية العلوم ملكتب نظم املعلومات 

 .ابجلامعة
قررت اللجنة املوافقة ويعلن عنها ابجلريدة 

 الرمسية "الكويت اليوم"  
6 2553 

10-03-2016 
طلب ترسية كنود املمارسة رقم 

صيانة أجهزة إلدارة  448/2015-2016
 االحباث على  النحو التايل: 

( على/ شركة العرفج 4,2,1البنود أرقام )-
 -اهلندسية )عرض وحيد( مببلغ إمجايل قدره )

 د.ك(  21.300/
 ( )عرض وحيد( 2,1البندين رقمي )-
 ( )اثين أقل االسعار( 4البند رقم )-
( على/ شركة تكرتون لألجهزة 3البند رقم )-

 االلكرتونية )أقل االسعار( مببلغ إمجايل قدره  
 د.ك( 1.173/-)

 قررت اللجنة املوافقة
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7 2491 
09-03-2016 

-510/2015طلب ترسية املمارسة رقم 
 2017-120/2016ساكقا, حاليا  2016

توريد  أجهزة أرصاد جوية وترة إلدارة االحباث 
على/ مركز الطب العريب لألجهزة الطبية  
والعلمية )اثلث أقل االسعار( مببلغ إمجايل 

 د.ك( 21.645/-قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

8 2489 
09-03-2016 

طلب ترسية كنود املمارسة رقم 
توريد قطع غيار  604/2015-2016

لكلية اهلندسة على  /شركة العرفج اهلندسية 
-)عرض وحيد( مببلغ إمجايل قدره )

 د.ك( 11.468/
 قررت اللجنة املوافقة

9 2487 
09-03-2016 

-25/2016طلب ترسية كنود املمارسة رقم 
صيانة أجهزة علمية لكلية طب  2017

األسنان على /شركة تكرتون لألجهزة 
ض وحيد( مببلغ إمجايل قدره االلكرتونية )عر 

 د.ك(    11.292/-)
( لعدم وجود عروض 3إلغاء البند رقم )-

 أسعار
 قررت اللجنة املوافقة

10 2294 
03-03-2016 

طلب ترسية كنود املمارسة رقم 
توريد مواد كيميائية  638/2015-2016

 لكلية الصيدلة  على النحو التايل: 
 شركة القرن القادم للتجارة العامة-

 1.598/-واملقاوالت مببلغ إمجايل قدره )
 د.ك( 

شركة املاجد العاملية للتجارة العامة مببلغ -
 د.ك(  4.420/-إمجايل قدره )

شركة أي يت يب ميديكال الغذائية مببلغ -
 د.ك(  300/2.376إمجايل قدره )

( لعدم تقدم 93.83إلغاء البندين رقمي )-
 أحد.

 قررت اللجنة املوافقة
11 2492 

09-03-2016 
-18/2016طلب ترسية املمارسة رقم 

توريد وتركيب وتشغيل جهاز  2017
مايكروسكوب  إلدارة األحباث على/ شركة 
تكرتون لألجهزة األلكرتونية )أقل األسعار( 

 د.ك( 6.400/-مببلغ امجايل قدره  )
 قررت اللجنة املوافقة

 اإلدارة العامة لإلطفاء
1 2438 

09-03-2016 
القيمة اإلمجالية للتعاقد املباشر طلب تعديل 

صيانة نظام إدارة   2016-12/2015رقم 
األزمات ونظام الكشف الفوري عن املواد 
الكيمياوية واخلطرة ابإلضافة إىل نظام متاكعة  
حالة املركبات املرتبطة أبنظمة اإلتصاالت 
الالسلكية )ترتا( مع/ شركة جلوابل كروجكتس  

-حلصري( لتصبح )للتجارة العامة )الوكيل ا
-د.ك( كدال من ) 162.000/
د.ك( وذلك لت فيض مدة  297.000/

( 11( شهور كدال من )6التعاقد لتصبح )
 شهر

 قررت اللجنة املوافقة
2 2494 

13-03-2016 
طلب ترسية املمارسة رقم 

إنشاء وإجناز وصيانة  22/2015/2016
كرج حديدي ملركز  اإلنقاذ الفين عمليات 

يخ التاكعة لإلدارة على / شركة واالسناد الشو 
انصر الساير العاملية  للتجارة العامة 
واملقاوالت ) عرض وحيد ( مبلغ امجايل قدره 

 د.ك(45.515)
 قررت اللجنة املوافقة

 
 وزارة اإلعالم

1 154 
01-03-2016 

طلب التعاقد مع / شركة أوسكار 
( أعمال 7للتسجيالت الفنية لشراء عدد )

-)مببلغ امجايل قدره  إذاعية واثئقية 
 د.ك(  64.440/-$( ما يعادل ) 213.930/

 قررت اللجنة املوافقة
2 170 

14-03-2016 
-466/2015طلب ترسية املمارسة رقم وأ/

توريد وتركيب أسالك شائكة ابسوار   2016
 -الوزارة وصيانة أسوار حمطات ارسال )كبد

املطالع( على/ شركة شركة الدانة   -املقوع
ة للتجارة العامة واملقاوالت )أقل العاملي

 36.800/-األسعار( مببلغ إمجايل قدره )
 د.ك(

 قررت اللجنة املوافقة
3 209 

22-03-2016 
طلب التعاقد املباشر مع  شركة / حممد صاحل 
ورضا يوسف هببهاين لقيام ابعمال صيانة 

ماكينة هايدليربغ سبيد  1دورية وطارئة لعدد 
 1و  SM52-4لون موديل  4ماسرت 

ماكينة قص الورق نوع كوالر موديل 
POLAR 115x PLUS  مبطبعة 

 31.500/-احلكومة مببلغ امجايل  قدره )
 د.ك(

 قررت اللجنة املوافقة
4 168 

14-03-2016 
طلب التعاقد املباشر مع/ مجعية حمرتف الفن 

التشكيلي للثقافة والفنون يف لبنان لتنظيم   
ل الالجئني مساكقة الكتاكة والشعر لألطفا

 -السوريني يف لبنان مببلغ إمجايل قدره )
 د.ك( 12.200/-$( ما يعادل )40.000/

 قررت اللجنة املوافقة
5 187 

15-03-2016 
طلب شراء الربانمج الواثئقي الرايضي "حياة 

  ALPHAجنوم الكرة" مع / شركة 
SEEKERS   لعرضه على شاشة تلفزيون

-دولة الكويت مببلغ امجايل قدره )
 د.ك( 69.000/

 قررت اللجنة املوافقة
6 188 

15-03-2016 
طلب شراء الربانمج الواثئقي الرايضي "كرة العامل" 

  MULTI MARQUE/ شركة  kم
لعرضه على شاشة تلفزيون دولة الكويت. مببلغ 
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 د.ك( 70.000/-امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

7 190 
15-03-2016 

وين التلفزيوين طلب شراء املسلسل الكارت
  Media)األطفال املغامرون( من/ شركة 

Relation  للقيام كعرض العمل على
شاشة تلفزيون دولة الكويت مببلغ إمجايل قدره 

 د.ك( 232.000/      -)
 قررت اللجنة املوافقة

8 183 
14-03-2016 

طلب طرح ممارسة عامة رقم 
توريد احتياجات  2016-484/2015وأ/

االذاعي اخلارجي من معدات مراقبة النقل  
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

9 192 
17-03-2016 

طلب شراء املسلسل التلفزيوين "سداسيات 
" من / شركة لوتس اوف جوي  حكاايت احلب

لإلنتاج الفين  لعرض العمل املذكور على 
شاشة تلفزيون دولة الكويت. مببلغ امجايل  

 د.ك( 360.000/-قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

10 207 
22-03-2016 

طلب شراء الربانمج الواثئقي )متاحف 
 Alpha Seekersإسالمية( من/ شركة 

فزيون دولة الكويت للقيام  كعرضه على شاشة تل
 د.ك( 68.000/-مببلغ إمجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
11 199 

21-03-2016 
-0178/2015طلب التعاقد املباشر  رقم 

مع السادة/شركة عبد الرمحن العقل   2016
وأوالده للتجارة واالنتاج الفين إلنتاج 
املسلسل التلفزيوين " ليش ايجارة " مببلغ 

 د.ك(285.000/-إمجايل قدره)
 قررت اللجنة املوافقة

 األمانة العامة جمللس الوزراء
1 2831 

16-03-2016 
طلب إعادة عرض ترسية املمارسة رقم 

شراء وتوريد وتركيب  63/2015-2016
أجهزة حتويل كياانت واتصال مركزية وأمن  وتشغيل 

ومحاية وحتكم يف الشبكة وملحقاهتم ملكتب  وزير 
األمة على/ شركة زاك الدولة لشؤون جملس 

سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر )أقل األسعار( مببلغ 
د.ك( كناء على  144.000/-إمجايل قدره )

 مالحظات ديوان احملاسبة
 قررت اللجنة  جيل البت ابلقرار الجتماع قادم     

2 3032 
22-03-2016 

طلب االحاطة والعلم أبن املناقص الفائز 
صيني وعمالة  توفري اختصا 39مبمارسة رقم 

فنية مت صصة يف جمال نظم وتقنية املعلومات 
شركة/   2015/2016لألمانة للسنة املالية 

الفضاء السرباين هي الشركة الوحيدة املقبولة 
%( كني الشركات  وفقا 88فنيا كنسبة )

للنسب املئوية وتقدمت ابلعطاء االفضل 

االنسب فنيا وماليا وذلك ليتسىن لنا  خماطبة 
 احملاسبةديوان 

قررت اللجنة  جيل البت ابلقرار حلني    
 ورود كتاب الحق  من األمانة

3 2975 
20-03-2016 

-101/2015طلب ترسية املمارسة رقم 
توريد وتركيب سجاد لألمانة العامة    2016

جمللس الوزراء على/ شركة كومخسني للسجاد 
 -)أقل األسعار( مببلغ إمجايل قدره )

 د.ك( 27.950/
 ت اللجنة املوافقةقرر 

 وزارة الرتكية
1 2402 

10-03-2016 
-1/2016طلب ترسية املمارسة رقم م م /

تقدمي خدمات الضيافة مبكتب معايل   2017
وزير الرتكية على/ شركة فينيسيا للتجهيزات 
الغذائية )أقل األسعار( مببلغ امجايل قدره  

 د.ك( 644/51.986)
 قررت اللجنة املوافقة

2 2296 
08-03-2016 

-82/2015طلب ترسية املمارسة رقم م م/
تنفيذ أعمال إصالح وصيانة وتشغيل   2016

واستبدال كدالت االلكرتونية ملباين ومدارس 
منطقة مبارك الكبري على/  مؤسسة  
عبداحملسن اخلرايف للتجارة العامة )أقل 

 29.866/-االسعار( مببلغ إمجايل قدره )
 د.ك(

 قررت اللجنة املوافقة
3 2483 

13-03-2016 
( من املمارسة 2.1طلب ترسية كندي رقمي )

طباعة وتوريد   2016-18/2015رقم م ن/
شهادات الثانوية العامة كقسميها والتعليم 
الديين على/ شركة األلفني لصناعة الورق 
-)اثلث أقل األسعار( مببلغ امجايل قدره )

 د.ك(  16.000/
 حلاجة( وذلك لعدم ا3الغاء البند رقم )- 

 قررت اللجنة املوافقة
 

 معهد الكويت لألحباث العلمية
1 472 

08-03-2016 
-M-84طلب ترسية املمارسة رقم 

تصميم وإنشاء وإجناز خزان  2015/2016
خرساين  ملياه البحر ابلساملية على شركة/ 

التقدم للتجارة العامة واملقاوالت )عطاء وحيد( 
 د.ك( 44.720/-مببلغ  إمجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
2 473  

08-03-2016 
-M-35طلب ترسية املمارسة رقم 

توريد جهاز حملل اجلاذكية  2015/2016
احلراري  على/ شركة اكن رشد لألجهزة 
واملعدات العلمية والطبية )سادس أقل 

 39.950/-االسعار( مببلغ  إمجايل قدره )
 د.ك(

 قررت اللجنة املوافقة
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3 483 
09-03-2016 

-M-76طلب ترسية املمارسة رقم 
خزانة أمان للمواد القاكلة  2015/2016

لالشتعال على/ سيفيت العاملية )أقل األسعار( 
 د.ك( 10.026/-مببلغ إمجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
 كيت الزكاة

1 1101 
13-03-2016 

-7طلب التعاقد املباشر رقم ب ز/ ت م/
)وكيل مع/ شركة ديفرنت ميداي  2016

حصري(  لنشر لوحات اعالنية يف الطرق 
يف حمافظة اجلهراء  2016خالل شهر رمضان 

-واالمحدي ومبارك الكبري مببلغ امجايل قدره )
 د.ك( 25.887/

 قررت اللجنة املوافقة
2 1007  

06-03-2016 
م  -طلـــــــــــب طـــــــــــرح املمارســـــــــــة رقـــــــــــم ب ز 

تقـــدمي خـــدمات يف جمـــال االحصـــاء  5/2016
للبيــت كــني الشــركات  spss وحتليــل  البيــاانت

 املت صصة
قررت اللجنة املوافقة ويعلن عنها ابجلريدة 

 الرمسية "الكويت اليوم"
3 1009 

06-03-2016 
 7/2016م  -طلب طرح املمارسة رقم ب ز 

تقدمي خدمات دعم فين ملطور ومصمم نظم  آلية 
 البيت كني الشركات املت صصة

جلريدة قررت اللجنة املوافقة ويعلن عنها اب 
 الرمسية "الكويت اليوم"  

4 1010 
06-03-2016 

م  -طلب طرح املمارسة رقم ب ز 
تقدمي خدمات فنية يف جمال صيانة  8/2016

 البيت كني الشركات املت صصة
 قررت اللجنة املوافقة

5 1011 
06-03-2016 

 9/2016م  -طلب طرح املمارسة رقم ب ز 
اقع  تقدمي خدمات فنية يف جمال تصميم املو 

 االلكرتونية للبيت كني الشركات املت صصة
 قررت اللجنة املوافقة

6 1113 
13-03-2016 

طلب التعاقد املباشر رقم ب ز/ت 
مع/ شركة ديفرنت ميداي )وكيل  8/2016م/

حصري(  لنشر لوحات اعالنية يف حمطات 
 2016الوقود خالل شهر رمضان املبارك 

 د.ك( 8.000/-مببلغ إمجايل  قدره )
 رت اللجنة املوافقةقر 

7 1100 
13-03-2016 

 73/2015طلب ترسية املمارسة رقم ب ز 
على/   spssجتديد تراخيص نظام اإلحصائي 

شركة أشرف وشركاه احملدودة )عرض وحيد( 
 د.ك( 7.700/-مببلغ إمجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
8 1055 

08-03-2016 
ب ز )اعيد حبث ( طلب التعاقد املباشر رقم 

  -مع / وزارة االعالم  2016/ 6/ ت م / 
تلفزيون دولة الكويت وذلك لنشر اعالانت 

اعالن خالل الفرتة من  103للبيت عدد 
-مببلغ امجايل قدره ) 30/3/2016 -15
 د.ك(9.525/

 قررت اللجنة املوافقة
 

 وزارة الدفاع
1 27276006601 

14-03-2016 
( 1112816طلب طرح املمارسة رقم ) 
ديث وترميم وصيانة شاملة ملبىن مركز إطفاء  حت

ابملنطقة الشمالية  35لواء الشهيد املدرع / 
كني الشركات املصنفة لدى اللجنة ابلفئة  

 أعمال اإلنشائية -الراكعة 
قررت اللجنة املوافقة ويعلن عنها ابجلريدة 

 الرمسية "الكويت اليوم"  
2 272762006453 

14-03-2016 
( 1622715مارسة رقم )طلب ترسية امل 

( مقطورة نقل معدات ختطيط  2توفري عدد )
الطرق على / شركة املعدات ) عرض وحيد( 

 د.ك(21.960/-مببلغ امجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

 وزارة الشئون االجتماعية والعمل
1 8100 

14-03-2016 
طلب ترسية املمارسة رقم و ش ج ع 

اصالح وتشغيل  36/2015-2016
وصيانة معدات  التكييف والتربيد والتهوية 
لصاالت األفراح التاكعة للوزارة على/ شركة 
اجملموعة  اخلليجية لألعمال امليكانيكية ) اقل 
-االسعار( مببلغ امجايل قدره )

 د.ك(77.986/
 قررت اللجنة املوافقة

 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
1 3130 

09-03-2016 
 2016-169/2015رسة رقم طلب ترسية املما 

تصميم وجتهيز واعداد املعرض اخلاص  جبائزة 
الكويت الدولية حلفظ القرآن الكرمي وقراءاته 

الدورة الساكعة  على/ شركة كني  -وجتويد تالوته 
لوك للدعاية واالعالن )أقل األسعار( مببلغ إمجايل 

 د.ك(  35.950/-قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

2 3038 
08-03-2016 

-46طلب ترسية البند الثاين للممارسة رقم  
صيانة تراخيص ميكنة  2015/2016

الشئون االدارية إلدارة مركز نظم املعلومات 
اآللية على/ شركة جمموعة كشارة للتجارة 
العامة  واملقاوالت )أقل األسعار( مببلغ إمجايل 

د.ك( والغاء البند األول  24.800/-قدره )
 عر املقدموذلك  الرتفاع الس

 قررت اللجنة املوافقة
3 2996 

07-03-2016 
-203طلب طرح املمارسة رقم  

طباعة كتاب دليل الت طيط  2015/2016
االسرتاتيجي  وإدارة األداء ابلوزارة 

وكتاب وثيقة اخلطة  2015/2016
كني  2015/2016االسرتاتيجية للوزارة  

 الشركات احمللية املت صصة
ويعلن عنها ابجلريدة قررت اللجنة املوافقة 

 الرمسية "الكويت اليوم"
 وزارة العدل

1 3543 
10-03-2016 

طلب تعديل القيمة اإلمجالية لشراء أجهزة  
حاسب آيل وملحقاهتا لتجهيز مباين حمكمة  
األسرة واألجهزة املعاونة التاكعة هلا مبحافظة 
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األمحدي عن طريق دليل الشراء اجلماعي  
د.ك( كدال من  74.990/-ليصبح مببلغ )

 د.ك(   61.900/-)
كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم   -

وكتاب رقم   14/2/2016املؤرخ يف  2243
 15/2/2016املؤرخ يف  2358

 قررت اللجنة املوافقة
2 4290 

22-03-2016 
طلب التعاقد املباشر مع/ شركة جمموعة  

كشارة للتجارة العامة واملقاوالت لتنفيذ أعمال  
التطور التكنولوجي لقاعات احملاكم والنياابت 
 -)املرحلة الثانية( مببلغ إمجايل قدره )

د.ك( وذلك حلاجة الوزارة إىل  73.000/
تنفيذ أعمال املرحلة الثانية مع ذات الشركة  
اليت قامت كتنفيذ املرحلة األوىل من أعمال 

 العقد لتستكمل وتطور نفس األنظمة
 أعضائها  املوافقة قررت اللجنة أبغلبية   

3 4291 
22-03-2016 

طلب التعاقد املباشر مع / شركة املورد 
الكوييت للتجارة العامة واملقاوالت  لتوفري  
لوحات إرشادية داخلية وخارجية لتجهيز مباين 

حويل   -حماكم األسرة يف حمافظة ) العاصمة 
األمحدي مبغ امجايل قدره  -مبارك الكبري  -
 د.ك(47.924/-)

 قررت اللجنة املوافقة
 اهليئة العامة للرايضة

1 4636 
03-03-2016 

طلب ترسية املمارسة رقم هـ ش  
أعمال تشغيل و  2016-31/2015ر/

تطوير و صيانة  نظام االجراءات اإللكرتونية 
ابهليئة على / شركة الداير املتحدة للتجارة و 
املقاوالت  )اثين اقل االسعار( مببلغ امجايل 

 د.ك( 74.567/-قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

 اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
1 2868 

13-03-2016 
طلب التعاقد املباشر مع/شركة زاك شلوشنز 
ألنظمة الكمبيوتر )املورد هلذا النظام(  لصيانة  
كامريات مراقبة مبجمع الشويخ التكنولوجي 

 د.ك( 35.727/-مببلغ امجايل قدره )
 اللجنة املوافقة قررت

2 2759 
09-03-2016 

طلب شراء وتوريد وتركيب أاثث متنوع ملعهد  
السكراترية كنات عن طريق دليل الشراء  

 2015/2016اجلماعي لوزارة املالية للسنة  
 د.ك( 15.353/-مببلغ امجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
 اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب

1 2087 
02-03-2016 

طلب طرح املمارسة رقم م و ث ف  
صيانة األعمال املدنية  2016-35/2015أ

واملنجور  يف كيت اخلالوي )أم صده( التاكع 
 للمجلس

قررت اللجنة املوافقة ويعلن عنها ابجلريدة 
 الرمسية "الكويت اليوم"

 

 وزارة الداخلية
1 12032 

08-03-2016 
رقم  طلب ترسية البند االول للممارسة 

التجهيزات اهلندسية و  58/2014-2015
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 )
 د.ك(  47.900/

والغاء و اعادة طرح البندين الثاين و الثالث و 
 ذلك لالسباب املذكورة ككتاب الوزارة 

 *كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم 
(  17/3/2016(املؤرخ يف) 678) 

 املتضمن  القيمة التقديرية
قررت اللجنة املوافقة  وتطرح أعمال البندين    

 مبمارسة ويعلن عنها ابجلريدة الرمسية
 ادارة الفتوى والتشريع

1 608 
10-03-2016 

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 )

 د.ك(    15.120/
 قررت اللجنة املوافقة

 ن مسو رئيس جملس الوزراءديوا
1 453 

22-03-2016 
طلب التعاقد املباشر لشراء كامريات مراقبة مع  

السادة / شركة اجملموعة اخلماسية  للتجارة العامة 
 15.000/-واملقاوالت مببلغ إمجايل وقدره )

 د.ك( وذلك لألسباب املذكورة ككتاب اجلهة
 قررت اللجنة املوافقة

 س األعلى للت طيط و التنميةاألمانة العامة للمجل
1 1370 

07-03-2016 
 2015/2016-23طلب ترسية املمارسة رقم 

توريد وتركيب جرانيت صناعي ابلطاكق  األرضي 
واألول لألمانة على/ شركة البيادر سنرت للتجارة 
العامة واملقاوالت )أقل األسعار(  مببلغ امجايل قدره 

 د.ك(   12.650/-)
 قةقررت اللجنة املواف

 كلدية الكويت
1 6176 

09-11-2015 
طلب ترسية كنود املمارسة رقم 

توريد و تركيب و  12/2015/2016
تشغيل طاكعات و  ماسحات ضوئية للبلدية 

 على النحو التايل: 
(على/ شركة النواصي للتجارة 1البند رقم)- 

 -العامة )اقل االسعار( مببلغ امجايل قدره )
 د.ك( 9.850/
على/ شركة جمموعة املسيل (3البند رقم)-

للتجارة العامة و املقاوالت )اقل االسعار(  
 د.ك( 2.040مببلغ امجايل قدره )

( وذلك لعدم مطاكقته 2و الغاء البند رقم) 
 للشروط اخلاصة و املواصفات الفنية
 قررت اللجنة املوافقة
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 اهليئة العامة للصناعة
1 277 

13-03-2016 
ربقان للمعدات طلب التعاقد مع / شركة ال

)اقل االسعار( لتوريد وتركيب وتشغيل 
وضمان  جهاز احلرارة والرطوكة لقسم خمترب 

إدارة خمتربات اجلودة ابهليئة مببلغ   -االصباغ 
 د.ك(4.930/-امجايل قدره )

 قررت اللجنة املوافقة
 الديوان األمريي

1 1533 
23-03-2016 

إنشاء  77طلب ترسية املمارسة رقم د أ/م/
ظام آيل متكامل إلدارة املساعدات األمريية  ن

على /مؤسسة رسيل للتجارة العامة واملقاوالت 
 -)اثين أقل األسعار( مببلغ إمجايل قدره)

 د.ك(98.000/
 قررت اللجنة املوافقة

 ديوان مسو ويل العهد
1 229 

21-03-2016 
-12طلب ترسية املمارسة رقم  

 شراء وتوريد وضمان طاكعات 2015/2016
مركزية  لديوان مسو ويل العهد على/ مؤسسة 
جاسم يوسف احلميضي )أقل األسعار( مببلغ 

 د.ك(  74.900/-إمجايل قدره )
 قررت اللجنة املوافقة

 

 الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العركية
 إعالن

توريد وتركيب نظم محاية وأمن  - 10/2016عن املمارسة رقم  
 الشبكات والتطبيقات

ن الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العركية عن طرح املمارسة يعل
( توريد وتركيب نظم محاية وأمن الشبكات 10/2016رقم )

 والتطبيقات.
فعلى الشركات واملؤسسات املسجلة لدى اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 

واملت صصة يف هذا اجملال واليت  2016/2017املعلومات لعام 
 هذه املمارسة التكرم مبراجعة الصندوق الكوييت ترغب ابالشرتاك  يف

للتنمية االقتصادية العركية، الكائن ابملرقاب شارع الشهداء خالل 
فرتة الدوام الرمسي من الساعة الثامنة صباحا حىت الثانية ظهرا 

 75/-للحصول على واثئق املمارسة وذلك مقاكل رسم مقداره )
ًا غري قاكل للرد، ميكنكم د.ك( فقط مخسة وسبعون دينارًا كويتي

مراجعة قسم العطاءات واملشرتايت واإلسكان هلذا الغرض، علما أبن 
آخر موعد لتقدمي العطاءات هو ثالثة أساكيع من اتريخ نشر اإلعالن 

 ". الكويت اليوم يف اجلريدة الرمسية "
 
 
 

علما أبن املستندات املطلوكة للبدء إبجراءات كيع املمارسة يف 
 لكوييت للتنمية االقتصادية العركية كالتايل:الصندوق ا

كتاب موجه للصندوق الكوييت للتنمية من الشركة كطلب شراء 1.
 مستندات املمارسة.

 اعتماد توقيع للتأكد من الش ص املفوض يف الكتاب املطلوب أعاله. 2.

 كتاب تفويض من الشركة ملن ميثلها لشراء املستندات.3.

الشركة )يف حال كان ممثل الشركة أجنبياً جيب البطاقة املدنية ملمثل 4.
 أن تكون اإلقامة على الشركة(.

 انئب املدير العام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( توريد وتركيب 11/2016إعالن عن املمارسة رقم )

وتطوير البنية املعلوماتية لضمان استمرارية تبادل 
 البياانت ملوقع الصندوق الرئيسي

عـن طـرح املمارسـة  يعلن الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العركية
ــة لضــمان 11/2016رقــم ) ــد وتركيــب وتطــوير البنيــة املعلوماتي ( توري

 استمرارية تبادل البياانت ملوقع الصندوق الرئيسي.
فعلى الشركات واملؤسسات املسجلة لدى اجلهاز املركـزي لتكنولوجيـا 

ــــات لعــــام  واملت صصــــة يف هــــذا اجملــــال الــــيت  2016/2017املعلوم
 هذه املمارسة التكـرم مبراجعـة الصـندوق الكـوييت ترغب ابالشرتاك  يف

ــة االقتصــادية العركيــة، الكــائن ابملرقــاب شــارع الشــهداء خــالل  للتنمي
فـــرتة الــــدوام الرمســـي مــــن الســــاعة الثامنـــة صــــباحا حـــىت الثانيــــة ظهــــرا 

 75/-للحصـــول علـــى واثئـــق املمارســـة وذلـــك مقاكـــل رســـم مقـــداره )
ـــا غـــري قاكـــل للـــرد، ميكـــنكم  د.ك( فقـــط مخســـة وســـبعون دينـــارا كويتي

مراجعة قسم العطاءات واملشرتايت واإلسكان هلذا الغرض، علمـا أبن 
اخر موعد لتقدمي العطاءات هو ثالثة أساكيع من اتريـخ نشـر اإلعـالن 

 الكويت اليوم". يف اجلريدة الرمسية "
علمـــــا أبن املســـــتندات املطلوكـــــة للبـــــدء إبجـــــراءات كيـــــع املمارســـــة يف 

 للتنمية االقتصادية العركية كالتايل: الصندوق الكوييت
كتــاب موجــه للصــندوق الكــوييت للتنميــة مــن الشــركة كطلــب شــراء 1.

 مستندات املمارسة.
 اعتماد توقيع للتأكد من الش ص املفوض يف الكتاب املطلوب أعاله. 2.
 كتاب تفويض من الشركة ملن ميثلها لشراء املستندات.3.
)يف حال كان ممثل الشركة أجنبيا جيب  البطاقة املدنية ملمثل الشركة4.

 أن تكون اإلقامة على الشركة(.
 انئب املدير العام
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 املؤسسة العامة للرعاية السكنية
ر .س/م/  دعوة لالشرتاك يف املمارسة رقم )م. ع.

1073 - 2016 /2017 ) 
تعلن املؤسسة العامة للرعاية السكنية عن رغبتها يف التعاقد مع إحدى 

ت صصة يف تقدمي خدمات الضيافة لإلدارة العليا )اجلنـاح الشركات امل
الـــوزاري + املـــدير العـــام + نـــواب املـــدير العـــام( مببـــىن املقـــر الرئيســـي 

 .ر ع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك كطرح املمارسة رقم م.
وذلـــــك مبوجـــــب املســـــتندات  2017/  2016 – 1073.س/ م / 
 التالية :

 املمارسة . املستند األول : أصول -
 املستند الثاين: الشروط العامة وشروط السالمة .  -
 املستند الثالث: الشروط اخلاصة .  -
املستند الراكع :قوائم وكشوف األصناف املطلوب تقدميها         -

 )كحد أدال( ورقة التعليمات.
ــــــرص  -1 ـــــى  ق ـــــى هـــــذه املســـــتندات منســــــوخة عل ميكـــــن احلصـــــول عل

جنــوب الســرة  –العامــة للرعايــة الســكنية  ( مــن املؤسســةCDمضــغوط )
إدارة الواثئــق والعقــود، كعــد تقــدمي شــهادة التســجيل  –الــدور الثالــث  –

مــن غرفــة جتــارة وصــناعة الكويــت صــادرة كتــاريخ حــديث وعقــد  ســيس 
 الشركة وشهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية )سارية املفعول(.

املمارســة مقاكــل مبلــغ ال  تســليم املســتندات إىل املشــرتكني يف هــذه-2
د.ك( عشرون دينارا كويتيا ال غري)تدفع مبقر املؤسسـة  20يرد قدره )

 العامة للرعاية السكنية (.
يقــوم املمــارس إبعــادة مجيــع املســتندات املطلوكــة منــه وكمــا هــو حمــدد  -3

ـــه كعـــد ختمـــه  يف ورقـــة التعليمـــات وكـــذلك القـــرص املضـــغوط املســـلم إلي
يــــد اطالعــه علــى حمتوايهتـــا وموافقتــه غــري املشــروطة والتوقيــع عليــه مبــا يف

علــى كافــة مــا جــاء هبــا دون حتفــظ ، مــع تعبئــة وتوقيــع وخــتم  الصــفحات 
املرفقـــة اخلاصـــة كصـــيغة العطـــاء وإمجـــايل قيمـــة العطـــاء واملســـلمة لــــه، كمـــا 

 يقـدم كقيــة املستندات املطلوكة منه وفق احملدد.
جيــه أي استفســارات أو أســئلة حيــق للمشــارك يف هــذه املمارســة تو -4

ـــنفس اخلصـــوص حـــىت موعـــد  ـــة الســـكنية ك إىل املؤسســـة العامـــة للرعاي
 . 2016/  4/  28أقصاه يوم اخلميس 

آخـــر موعـــد لتقديـــم العطـــاءات يف متــام الســاعة الواحـــدة كعـــد ظــهر  -5
 وذلـك مبقـر املؤسسـة العامـة للرعايـة 2016/  5/ 15يوم األحـد املـوافق 

إدارة الواثئـــق والعقـــود ، ويـــتم  –الـــدور الثالـــث -الســـكنية جبنـــوب الســـرة 
وضع املستندات كل يف املظروف امل صص هلا وختـتم ابلشـمع األمحـر كعـد 

 تقدمي املستندات املطلوكة وإيصال الشراء.
تعقد جلسة املمارسة السـاعة العاشـرة صـباحا يـوم الـثالاثء املوافـق -6

ســـــة العامــــة للرعايـــــة الســــكنية الـــــدور مبقــــر املؤس 2016/  5/  17

الثالـــث )إدارة الواثئــــق والعقـــود( وعلــــى كـــل ممــــارس تقـــدمي مــــا يثبــــت 
 تفويضه عن الشركة ابلتوقيع واحلضور .

يقدم املمارس التأمني األويل يف صورة كفالة كنكية لصاحل املؤسسـة -7
العامة للرعاية السكنية يف صورة شيك مصدق أو خطاب ضـمان غـري 

ال مـن أي حتفظـات صـادر مـن كنــك حملـي معتمـد وسـاري مشروط وخ
 1,500/-املفعـــول طـــوال مـــدة ســـــراين العطــــاء وقيمتـــه             )

د.ك( فقط  ألف ومخسمائة دينار كوييت ال غـري      وال جيـوز املطالبـة 
 أبية فوائد عن قيمــة الكفالة وال جيوز لدائين املمارس احلجز عليها. 

( تســعني يومــا اعتبــارا مــن 90ري املفعــول ملــدة )يبقــى العطــاء ســا -8
 اتريخ فض العطاء . 

شــهرا( اثــىن عشــر شــهرا وتبــدأ مــن اتريــخ صــدور  12مــدة العقـــد )-9
 أمر املباشرة. 

على املمارس ضرورة معاينة أماكن اخلدمـة مبقر املؤسسة والتأكد -10
ارس مــن البيــاانت املقدمــة لــه يف مســتندات املمارســة وســواء قـــام  املمــ

مبعاينة األماكن أو مل يعاينها فإنه يعترب ملما ككافـة الظـروف احمليطـة هبـا 
. 

%( عشـرة ابملائـة 10إن مبلغ التـأمني النهـائي )كفالـة العقـد( هـو )-11
من قيمــة العقــد يقـدم لصالــح املؤسسـة العامـة للرعايـة السـكنية يف صـورة 

نـــك حملـــي شـــيك مصـــدق أو خطـــاب ضـــمان ابللغـــة العركيـــة صــــادر مـــن ك
معتمــد وســاري املفعــول طــوال مــدة تنفيـــذ موضــوع العقــد وتقــدمي املتعهــد 
مــا يثبــت إخــالء طرفــه مــن وزارة الشــئون االجتماعيــة والعمــل فيمــا خيتـــص 
ابلعمالة الوافدة هلذا العقد وال جيوز املطالبـة أبيـة فوائـد عـن قيمـة الكفالـة 

 وال جيوز لدائين الطرف الثاين احلجز عليها.
د.ك( فقـــط عشـــرة  10,000د األدال للتـــأمني جتـــاه الغـــري)احلـــ -12

االف دينــــار كــــوييت لكــــل حادثــــة ودون حتديــــد لعــــدد احلــــوادث وفقــــا 
 للشروط املنصوص عليها.

ـــم ) -13 ـــون رقـ ــزم املمــارس أبحكـــام القان ـــة 19يلت يف  2000( لسنـ
شأن دعم العمـالة الوطنيــة وتشجيعـها للعمل يف اجلهات غري احلكومية 

املعـــدل  2008/ خامسا(لســـنة 1104وقـــرار جملـــس الـــوزراء )رقـــم  ،
كتحديد نسب العمالة الوطنية لدى  2014لسنة  1028ابلقرار رقم 

تلـك اجلهـات ومـا يطــرأ عليهمـا مـن تعــديالت وعلـى الطـرف الثــاين أن 
يقدم شهادة حديثة ابسـتيفاء نسـبة العمالـة الوطنيـة الصـادرة مـن وزارة 

( مـن 6عمل قبل إكرام العقد وفقا لنص املـادة )الشئون االجتماعية وال
واملشــار إليــه وقــرارات جملــس الــوزراء  2000لســنة  19القــانون رقــم 

 وتعاميم جلنة املناقصات املركزية الصادرة يف هذا الشأن. 
 حيق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية قبول أي عطاء أو رفضه -14

 لك أو التزامها كدفع أيدون إكداء األسباب ودون أية مسئولية يف ذ
 أتعاب أو مصروفات ملن رفض عطاؤه.
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هـــذه املمارســـة مفتوحـــة علـــى الشـــركات املت صصـــة يف تقــــدمي  -15
خدمات الضيافة عالية املسـتوى علـى أن ترفـق املسـتندات الـيت تثبـت 

 ساكق خربهتا يف هذا اجملال. 
 املديــــر العـــام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر.س/ز/   ع. دعوة لالشرتاك يف املزايدة رقم : م.

1- 2016/2017 
موضوع املزايدة :استثمار الكافيرتاي والساحة أمام النـافورة +    ) -1
مطــــاكخ( مبقــــر املؤسســــة العامــــة للرعايــــة الســــكنية وذلــــك مبوجــــب  9

 املستندات التالية :
 املستند األول :أصول املزايدة . -
 املستند الثاين: الشروط العامة وشروط السالمة.  -
 لشروط اخلاصة /تعليمات.املستند الثالث: ا  -
 املستند الراكع :قوائم األصناف املطلوب تقدميها )كحد أدال( . -
-ميكن احلصول على هذه املستندات من إدارة الواثئـق والعقـود  -2

مقــر املؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية مبنطقــة جنــوب الســرة ، وذلــك 
رفــة خــالل ســاعات الــدوام الرمســي كعــد تقــدمي شــهادة التســجيل مــن غ

جتارة وصناعة الكويت وعقــــــد  سـيس الشـركة وشـهادة اسـتيفاء نسـبة 
 العمالة الوطنية )سارية املفعول( .

تســليم املســتندات إىل املشــرتكني يف هــذه املزايــدة مقاكــل مبلــغ ال  -3
 د.ك( عشرون دينارا كويتيا ال غري . 20يرد قدره )

ة العاشـــرة )الســـاع 28/4/2016حتـــدد يـــوم )اخلمـــيس( املوافـــق  –4
صــباحا( موعــدا لالجتمــاع التمهيــدي مــع املزايــدين ومعــاينتهم املوقـــع 

 ويعترب آخر موعد الستقبال االستفسارات.
يقوم املزايد إبعادة مجيع املستندات املسـلمة كعـد ختمهـا والتوقيـع -5

عليها مبا يفيد اطالعه على حمتوايهتا وموافقته غري املشروطة على كافة 
فــظ كمــا يقــدم كقيــة املســتندات املطلوكــة منــه وفــق مــا جــاء هبــا دون حت

 احملدد يف مستندات املزايدة . 
ــوم -6 ـــر موعــد لتقــدمي العطــاءات الســاعة )الواحــدة( كعــد ظهــر ي آخـ

م وذلــك مبقــر املؤسســة العامــة للرعايــة 10/5/2016الــثالاثء املوافــق
م الدور الثالث، ويت –إدارة الواثئق والعقود  –السكنية جبنوب السرة 

وضع املستندات كل يف املظروف امل صص هلـا وختـتم ابلشـمع األمحـر 
 كعد تقدمي املستندات املطلوكة وإيصال الشراء .

م يف متام 12/5/2016تعقد جلسة املزايدة يوم اخلميس املوافق  -7
الساعة احلادية عشرة ظهرا إبدارة الواثئق والعقود ابلدور الثالث مببـىن 

السكنيةت ويلتزم احلاضر عن املشـارك ابملزايـدة  املؤسسة العامة للرعاية
 إحضار ما يفيد تفويضه ابلتوقيع واحلضور.

يقدم املزايد التأمني األويل يف صورة كفالة كنكيـة صـادرة مـن كنـك  -8
-حملــى معتمــد وســارية املفعــول طــوال مــدة ســراين العطــاء وقيمتهــا )

 د.ك( فقط مخسمائة دينار كوييت ال غري. 500/
( تســعني يومــا اعتبــارا مــن 90العطــاء ســاري املفعــول ملــدة )يبقــى  -9

 اتريخ فض العطاء.
( ألــف دينــار كــوييت 1,000/-احلــد األدال للتــأمني جتــاه الغــري) -10

ـــة ودون حتديـــد لعـــدد احلـــوادث وفقـــا للشـــروط املنصـــوص  لكـــل حادث
عليهــــا ابملســــتندات علــــى ان يراعــــى ان يكــــون التــــأمني لــــدى إحــــدى 

 يتية املعتمدة. شركات التأمني الكو 
شـهرا( اثـىن عشـر شـهرا تبـدأ مـن اتريـخ صـدور  12مدة العقـد )-11

 أمر املباشرة ويوقف النشاط خالل شهر رمضان املبارك. 
على املزايد ضرورة معاينـة أمـاكن اخلدمــة مبقـر املؤسسـة والتأكـد -12

ة من البياانت املقدمة له يف مستندات املزايدة وسواء قـام  املزايد مبعاين
 األماكن  أو مل يعاينها فإنه يعترب ملما ككافة الظروف احمليطة كه.

يلتزم املزايد ابالسـتعانة إبحـدى الشـركات املتميـزة يف هـذا اجملـال -13
حســب مــا هــو وارد مبســتند  –)الشــركات الســياحية رفيعــة املســتوى( 

ــتم االتفــاق عليهــا -الشــروط اخلاصــة ــزة وأبســعار ي لتقــدمي خــدمات ممي
موافقـة املؤسسـة عليهــا وعلـى النحـو الـوارد يف املســتندات  ويلـزم أخـذ
 تفصيال .

يلتــزم املزايــد كتقــدمي نســ ة مــن عقــد االتفــاق كينــه وكــني الشــركة  –14
الــيت قــام ابختيارهــا لتقــدمي اخلــدمات املميــزة للمؤسســة وذلــك لتكــون 

 إحدى واثئق العقد .
شـــرة %( ع10إن مبلـــغ التـــأمني النهـــائي )كفالـــة العقـــد( هـــو ) -15

ابملائــة مــن قيمـــة العقــد يقـــدم يف صــورة كفالــة كنكيـــة لصــاحل املؤسســـة 
العامـــة للرعايـــة الســـكنية يف صـــورة شـــيك مصـــدق أو خطـــاب ضـــمان 
صادر من كنك حملي معتمد وساري املفعول طوال مدة تنفيذ األعمال 

 موضوع العقد .  
حيق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية قبول أي عطاء أو رفضه  -16
ن إكداء األسباب ودون أيـة مسـئولية يف ذلـك أو التزامهـا كـدفع أي دو 

 أتعاب أو مصروفات ملن رفض عطاؤه. 
ــــة -17 ــــة الوطني ــــد إبرفــــاق شــــهادة اســــتيفاء نســــبة العمال ــــزم املزاي يلت

الصادرة عن وزارة الشئون االجتماعية والعمل سارية املفعـول ، ضـمن 
ت ولــن يــتم التعاقــد عطائــه ووفقــا للشــروط املنصــوص عليهــا ابملســتندا

 إال كعد تقدمي الشهادة .
هذه املزايدة مفتوحة على الشركات املت صصة يف تقدمي  –18

خدمات الضيافة عالية املستوى على أن ترفق املستندات اليت تثبت 
 ساكق خربهتا يف هذا اجملال . 

 املديــر العـــام
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 كنك الكويت املركزي
 كشف النقد املتداول

STATEMENT OF CURRENCY IN CIRCULATION 
 

 الفئــــــــــات
 Amount as inاملبلغ كما يف 

31st  March, 2016 
 Amount as inاملبلغ كما يف 

29th   February, 2016 
Denominations 

 
 أوراق النـقــد

 Value NOTESقيمة /  Valueقيمة / 

 KD    20 842,326,820.000 855,644,480.000 د.ك       20

 KD    10 472,952,430.000 492,915,530.000 د.ك       10

 KD      5 59,547,800.000 61,795,310.000 د.ك         5

 KD      1 31,587,233.000 30,778,786.000 د.ك         1

 KD    1/2 9,778,649.000 9,518,471.000 د.ك       1/2

 KD    1/4 7,564,020.750 7,472,115.250 د.ك       1/4

 1,423,756,952.750 1,458,124,692.250 جمموع قيم أوراق النقد
TOTAL VALUE OF 
NOTES 

 
 املسكــوكـــات

  
 

COINS 

 Comm. Coins KD 2 160,486.000 000. 160,522 د.ك تذكارية        2

 FILS    100 10,281,060.000 10,346,876.700 فلـس    100

 FILS      50 7,337,935.750 7,380,546.550 فلـس      50

 FILS      20 3,186,890.940 3,203,328.460 فلـس      20

 FILS      10 1,540,852.450 1,546,056.760 فلـس      10

 FILS        5 931,619.330 935,222.400 فلـس        5

 FILS        1 12,729.554 12,730.312 فلـس        1

 23,451,574.024 23,585,283.182 قيم املسكوكات جمموع
TOTAL VALUE OF 
COINS 

 
 جمموع قيم أوراق النقد واملسكوكات

 
1,481,709,975.432 1,447,208,526.774 

Total Value Of Notes 
And Coins 

 فقط مليار وأركعمائة وواحد ومثانون مليــون، وسبعمائة
 دينــــاراً  وتسعة آالف ، وتسعمائة ومخسة وسبعون

 فلساً ال غري. 432كويتياً و 

ONLY ONE BILLION AND FOUR HUNDRED 
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
/  3م  -عن طرح املمارسة  رقم )ب ز  إعـالن
 ( قنوات رقمية لبيت الزكاة4( توفري عدد ) 2016

( قنوات رقمية لبيت 4يعلن كيت الزكاة عن طرح ممارسة لتوفري عدد )
 الزكاة .

فعلـــى الشـــركات املت صصـــة يف هــــذا اجملـــال والـــيت ترغـــب يف التقــــدم 
إدارة الشــئون  –رســة مراجعــة كيــت الزكــاة للحصــول علــى واثئــق املما

املاليـــة أثنـــاء أوقـــات العمـــل الرمسيـــة الســـتالم شـــروط وواثئـــق املمارســـة 
د.ك( فقـــط مخســـة وســـبعون دينـــارا   75/-مقاكـــل رســـم مـــايل وقــــدره )

 كويتيا ال غري)غري قاكل للرد(.
علمـا أبن آخــر موعــد لتلقــي العطــاءات ســيكون الســاعة الثانيــة عشــرة 

 26/4/2016( مــن يــوم الــثالاثء املوافــق: 12:30) والنصــف ظهــرا
 –منطقـة الـوزارات  -مبقر كيت الزكـاة الرئيسـي الكـائن جبنـوب السـرة 

 صندوق العطاءات. –الدور الثالث 
 –إدارة اخلـدمات العامـة  –منطقـة سـلوى  –لالستفسار :كيت الزكـاة 

 .1405/1445داخلي  175مركز االتصال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/               4م  -ســـــة رقـــــم )ب زإعـــــالن عــــن طـــرح املمار 
( تقدمي خدمات يف جمال تطوير النظم يف كيت 2016

 الزكاة
يعلن كيت الزكاة عن طرح ممارسة لتقدمي خدمات يف جمال تطوير النظم 

 يف كيت الزكاة.
فعلـــى الشـــركات املت صصـــة يف هــــذا اجملـــال والـــيت ترغـــب يف التقــــدم 

إدارة الشــئون  –راجعــة كيــت الزكــاة للحصــول علــى واثئــق املمارســة م
املاليـــة أثنـــاء أوقـــات العمـــل الرمسيـــة الســـتالم شـــروط وواثئـــق املمارســـة 

د.ك( فقـــط مخســـة وســـبعون دينـــارا   75/-مقاكـــل رســـم مـــايل وقــــدره )
 كويتيا ال غري )غري قاكل للرد(.

علمـا أبن آخــر موعــد لتلقــي العطــاءات ســيكون الســاعة الثانيــة عشــرة 
 26/4/2016( مــن يــوم الــثالاثء املوافــق: 12:30والنصــف ظهــرا )

 –منطقـة الـوزارات  -مبقر كيت الزكـاة الرئيسـي الكـائن جبنـوب السـرة 
 صندوق العطاءات. –الدور الثالث 

 –مركـز نظـم املعلومـات –منطقة الـوزارات  –لالستفسار :كيت الزكاة 
 .2030/2010داخلي  175مركز االتصال –الدور الثالث  

 
 
 

ول الكويتيةمؤسسة البرت   
 إعالن

 295/2015ممارسة رقم م ب ك /خ/
 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 

املمارسة واليت ميكن احلصول للشروط واملواصفات الواردة يف واثئق 
)قسم الشراء  -على هذه الواثئق من الدائرة التجارية واخلدمات

اخلليج  شارع –الشويخ  -جممع القطاع النفطي  -وعقود اخلدمات( 
خالل ساعات العمل الرمسية اعتباراً من صباح  -الدور الثاين -العريب 

-ــم وقــــدره )مقــاكـــــــل رســ 17/4/2016يوم األحد املوافق 
د.ك( مخسة وسبعون دينارًا كويتيًا غري قاكل للرد، وآخر يوم 75/

لتقدمي العطاءات الساعة الواحدة ظهر يوم األثنني املوافق 
، وتعنون  ابسم اللجنة الدائمة للعقود والشراء وتودع 16/5/2016

الدائرة  -الدور الثاين  -يف صندوق اللجنة يف جممع القطاع النفطي 
قبل موعد  -)قسم الشراء وعقود اخلدمات(  -تجارية واخلدمات ال

( يومًا  اعتبارا من اتريخ 90اإلغالق، هذا وتسري العطاءات ملدة )
فض املظاريف وتبلغ الكفالة األولية هلذه املمارسة  مينًا أوليًا ومقداره 

 د.ك )ألفي دينار كوييت(. 2.000/-
مبقر مؤسسة البرتول الكويتية علمًا أبنه سوف يعقد اجتماع متهيدي، 

الدور  -شارع اخلليج العريب  -الشويخ  -جممع القطاع النفطي  -
 1/5/2016غرفة االجتماعات، يوم األحد املوافــــــق  -الثامن عشر

 الساعة التاسعة والنصف وذلك للرد على استفسارات املمارسني.
 :يشرتط فيمن يتقدم للحصول على نس ة املمارسة أن يقدم 

 مرخص من وزارة التجارة والصناعة. -1
 مت صص يف حتديث واست راج الرتاخيص وامل ططات -2
 كتاب تفويض من الشركة لشراء واثئق املمارسة. -3
إرفاق شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل  -4

 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وصاحلة ملدة سنة مع العطاء. 
  

 ة الكويتية )ش م ك(شركة البرتول الوطني
 إحدى شركات مؤسسة البرتول الكويتية

 WH-006/2015-زايدة رقم: إعالن عن امل
 املواد احلفازة املستهلكة واملواد املساعدةكيع 

 مبصفاة ميناء األمحدي.
تعلن شركة البرتول الوطنية الكويتية عن طرح املزايدة املذكورة أعاله 

فازة املستهلكة واملواد املساعدة املواد احلكيع ابلظرف امل توم ألجل 
وميكن  مبصفاة ميناء االمحدي كشركة البرتول الوطنية الكويتية،

من  17/4/2016اعتبارا من يوم األحد احلصول على واثئق املزايدة 
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-1Aجلنة املناقصات الداخلية الكائن ابلطاكق األول غرفة رقم 
الدوام األمحدي خالل ساعات -يف مبىن الشركة الرئيسي  046

الرمسي من الساعة الساكعة صباحا اىل الساعة الثالثة كعد الظهر وذلك 
 ( غري قاكل للرد.ادينار  50/-) يف مقاكل دفع رسم مقداره

علما أبن هذه املزايدة عامة. يرجى إحضار كتاب رمسي من الشركة 
 هذه املزايدة. يصرح للمندوب استالم واثئق

 وقع كاآليت: علما أن موعد املعاينة للمواد ابمل
معاينة املواد املعروضة للبيع يف مصفاة ميناء األمحدي يوم الثـالاثء  ( أ

من الساعة الساكعة صباحا وحىت الساعة  3/5/2016املوافق 
مبمثل الشركة السيد/ رئيس الثالثة كعد الظهر وذلك كعــــــد االتصـال 

محدي مصفاة اال –املنطقة االوىل  –فريق قسم الصيانة امليكانيكية 
 (23881031، تلفون # 23881593)فاكس # 

وسوف يعقد االجتماع التمهيدي ابملقر الرئيسي لشركة البرتول 
الساعة  04/05/2016الوطنية الكويتية يوم االركعاء املوافق 

الدور الثاين غرفة اجتماعات رقم -صباحا ابلدائرة التجارية  10:00
 .68-أ 2

اعة الثانية عشرة ظهرا يوم آخر موعد لتقدمي العطاءات هو الس
وتوضع العطاءات ابلصندوق اخلاص 24/05/2016الثالاثء املوافق 

%( من قيمة العطاء 10ابللجنة مصحوكة كضمان كنكي أويل قدره )
( يوما من اتريخ اإلقفال كما 60ويبقى العطاء ساري املفعول ملدة )

أن يدين" تعليمات إىل املزا)أ، ب( من " –هو مبني يف البند السادس 
 ( يوما من اتريخ اإلغالق.60يكون العرض املقدم صاحلا ملدة )

 أمني السر
 

KUWAIT NATIONAL PETROLEUM 
COMPANY 

A subsidiary of Kuwait Petroleum 
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. 

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.  
This Auction is public. 
- Bidders   are  invited   to  inspect 
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 
arrangements with Team Leader Mechanical 
Maintenance Zone – I – MAA , (Fax # 23881593 
– Tel # 23881031).  
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 
equivalent to 10 % of the total offered value 
valid for sixty (60) days (as per Clause “6A” & 
“6B” of Auction Document/Instructions to 
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  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إحدى شركات مؤسسة البرتول الكويتية
 جلنة املناقصات الداخلية

 إعالن تنويه
 :- RFQ/1009374 عن إلغاء املناقصة رقم

MAA - DC - CONVECTION STUDDED 
TUBES FOR H - 40 -001 (2013-01257). 

تعلن جلنة املناقصات الداخلية لشركة البرتول الوطنية الكويتية عن 
  :- RFQ/1009374 رقمإلغاء املناقصة 

-MAA - DC -CONVECTION STUDDED 
TUBES FOR H -40-001(2013-01257). 

 لذا اقتضى التنويه.    
 أمني السر 
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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 15– احملل مكتب 14 الدور 1س

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة : عبارة كلمة )MILLESAVEURS( ابللغة 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 
القصيم  : خمازن  احملل   –87 املبىن   -  2 :العارضية  – ق  العنوان 

ابلكامل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : دوائر متداخلة يتوسطها رقم 1000  ومن 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 
القصيم  : خمازن  احملل   –87 املبىن   -  2 :العارضية  – ق  العنوان 

ابلكامل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  عبارة عن مربع أسود بداخله دائرة بيضاء هبا مخس جنوم و 
عالمة الشيف ابللون األسود و مكتوب أسفلها ابللون األبيض ماجيك 
العسلي  الدائرة خطني ابللون  العسلي و أسفل  شيف هبا ظل ابللون 

بينهم مكتوب كلمة * جورميت * .
رقم االيداع  :159543

التاريخ :2014/11/19 

Madly yours العالمة : كتابة كلمة ماديل يورز ابللغة اإلجنليزية 
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 14 - املبىن 17– احملل 1+2 الدور األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 63– احملل الوحيد أرضي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن شكل مميز وخلفية ابللون األسود مع كتابة

 Rock Chipsy  ابللغة 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 0/-3 املبىن 63– احملل الوحيد أرضي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   SC العالمة : حرفان كبريا احلجم ابللون األسود ابللغة اإلجنليزية مها
األسود  ابللون  اإلجنليزية  ابللغة   LABS احلرفني كلمة  وكتابة حتت 

حبجم أصغر من احلرفني  
HIGH   TECH  FORMULAS

   HIGH POWER RESULTS
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العالمة : عبارة عن كلمة ) J I P ( ابللون 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 ) 11 ( – ش : ) 75 (– 
 مبىن ) 6430 (   – مركز امليدان التجاري-   الشقة / احملل :

 شقة ) 4 ( الدور الثاين  . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             
العالمة :كتابة حرف m بشكل 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.
قطعه: 14 مبىن: 17 العنوان : القبلة 

ملك: شركة اخلليجية للتجارة العامة مكتب: 1+2 الدور: 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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: 7-8 مبىن: 60 ملك: فيصل بندر 

مكتب: 39 الدور: 2 الدويش 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
 : أرقام  العالمات  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد 
 ) 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 ) 5 ( امليزانني . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ) 2 ( – مبين  ) 315 ( 

 الشقة / احملل : شقة  ) B1 ( سرداب   . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شركة   ( األعلى  من  التجاري  االسم  عن  عبارة    : العالمة 
ابللغة  األسفل  من  و   ) املقاوالت  و  العامة  للتجارة  املرود 
 AL-MARWADTRADING& اإلجنليزية    
 )  AM  ( بينهم حرفني  و    )CONTRACTION CO

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 ) 7+8 ( – مبىن ) 40(
) أب ( – الشقة / احملل : مكتب ) 9 ( الدور األول . 
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سوهو  أرجان  أسفلها   ARGAN SOHO :كتابة  العالمة 
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 مبىن: 3

ملك: عبدالرمحن املشعان و إخوانه مكتب: 35 الدور: األول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دائرة  العربية واإلجنليزية داخل  ابللغتني  الطبيعة  : كتابة كلمة  العالمة 
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 55 ـ مبىن 180 ـ حمل ابلدور األرضي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم مربع أسود بداخله دائرة هبا مخس جنوم وعالمة الشيف 
ابللون األسود ومكتوب أسفلها ابللون األبيض ماجيك شيف هبا ظل 
مكتوب  بينهم  العسلي  ابللون  خطني  الدائرة  وأسفل  العسلي  ابللون 

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 : 

159535 ـ 159527 ـ 159522 ـ 159432 ـ 159733  
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29 

وكيل التسجيل 
هاتف : 24745976 ـ 24745318  

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.
قطعه: 13 شارع: السور مبىن: 20 العنوان : القبلة 

ملك: أمحد اجلار هللا  حمل: 8  الدور: السرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :كتابة حرف A  أسفله كتابة ATLAS  ابللون 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 شارع: 52 

مبىن: 144 حمل: 7 الدور: األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 .
قطعه: 2  مبىن: 3 العنوان : التجارية الثانية 

ملك: عبدالرمحن املشعان و اخوانه مكتب: 35 الدور: األول
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وابللون  واإلجنليزية  العربية  ابللغتني  الرمالوي  : كتابة كلمة  العالمة 
األسود 

رقم االيداع  :170971 
التاريخ :4 /2015/8

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 3 ـ مبىن 800101 ـ حمل 104 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واإلجنليزية  العربية  ابللغتني  الرمالوي  حلوايت  : كتابة كلمة  العالمة 

وابللون األسود 
رقم االيداع  :171409 
التاريخ :18 /2015/8

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 3 ـ مبىن 800101 ـ حمل 104 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برجر  داخلها كلمة  األسود  ابللون  دائرة  شكل  على  رسم   : العالمة 

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 718 ـ مبىن 7 ـ مكتب 9 سرداب 

طالب التسجيل : شركة البستان الوطنية التجارية 
العنوان : الفروانية ـ ق م جتاري ـ مبىن 57 ـ مكتب 5 ميزانني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
جوهرة  بداخلها كلمة  مفتوحة  دائراتن  بداخله  مربع  رسم   : العالمة 

األندلس ابللغة العربية وابللون األسود 
رقم االيداع  :166378 
التاريخ :31 /2015/3

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 5 ـ مبىن 203 ـ مكتب 10 الدور األرضي 
+ سرداب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 10 ـ مبىن 8021 ـ حمل 5 الدور األرضي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كتابة كلمة Angel  ابللغة 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 6 ـ مبىن 20 ـ مكتب 2 الدور الثاين 
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مع  اإلجنليزية  ابللغة   sakura COSMETICS  : العالمة 
الرسم بشكل مميز.  

رقم اإليداع : 158960
اتريخ اإليداع : 6 / 11 / 2014 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 5 – مبىن 91 – حمل 147+67 الدور 
األرضي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : 28 / 1 / 2015 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 . 

الدور   1 مكتب  1أ2+ –  مبىن   – 166 قطعة  : حويل –  العنوان 
األول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 OILFIELD INSPECTION مع OiS العالمة : أحرف

SERVICES ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز  
رقم اإليداع : 167295

اتريخ اإليداع : 19 / 4 / 2015 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 8 – مبىن 18 – مكتب 6 الدور 2 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العالمة : حرف« W » ابللغة اإلجنليزية مع »الوصل العاملية« ابللغتني 

العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز 
رقم اإليداع : 167716

اتريخ اإليداع : 28 / 4 / 2015 م

يتألف من 16 عنصر سىي رابعي  العالمة من شعار  العالمة :تتكون 
أسفل  ويقع  ملعانه  يربق  إىل شكل سن  اجتماعيها  ترمز يف  االضالع 
الشعار اسم الشركة ابللغة اإلجنليزية وهو dazzle  اللون األساسي 
اللون  العالمة فهي من  أما خلفية  األبيض  العالمة هو  لكافة عناصر 

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 – القطعه2 – شارع سامل املبارك -  املبين 7114  
مكتب 1 دور 14 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  – القطعه6 – شارع 15 املبىن 15 – مكتب 28 

الدور1س     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 : »أجرة املستقبل« ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز.
 رقم اإليداع : 171990

اتريخ اإليداع : 6 / 9 / 2015 م
الشروط :- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده .

البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )39(.
مجيع خدمات الفئة )39( .

طالب التسجيل : أجرة املستقبل 
العنوان : حويل – قطعة 6 - مبىن 90006 – الوحيد أرضي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابللغة   »-STEAMED BUN– مع   bao«  : العالمة 

اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز. 
رقم اإليداع : 173716

اتريخ اإليداع : 26 / 10 / 2015 م
الشروط :- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده .

البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(
مجيع خدمات الفئة )43( .

طالب التسجيل : شركة مطعم تراينجل .
العنوان : الشرق – قطعة 2 – مبىن 5 – حمل 2 األرضي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 GOURMET HOT مع   HAUTE«  : العالمة 

DOGS« ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز.
 رقم اإليداع : 173717

اتريخ اإليداع : 26 / 10 / 2015 م
الشروط :- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده . 

بضائع وخدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(
مجيع خدمات الفئة )43( .

طالب التسجيل : شركة مطعم هوت غورميه .
العنوان : الشرق – قطعة 2 – مبىن 0000أ1 – حمل 1 األرضي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : » أرزاق » ابللغة العربية مع الرسم بشكل مميز.

رقم اإليداع : 174024
اتريخ اإليداع : 4 / 11 / 2015 م

الشروط :- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده . 

الشروط :-التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده . 
* مجيع خدمات الفئة )39( .

طالب التسجيل : مؤسسة الوصل العاملية لنقل البضائع .
العنوان : خيطان القدمية – قطعة 61 - مبىن 12 – مكتب 6 الدور 

الثالث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : CRYSTAL ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز.  

رقم اإليداع : 169951
اتريخ اإليداع : 30 / 6 / 2015 م

الشروط :- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده .
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(

 مجيع خدمات الفئة )35( .
طالب التسجيل : شركة كريستال العاملية للتجارة العامة واملقاوالت  
العنوان : الفحيحيل – قطعة 73 – مبىن 7 – مكتب 33 ميزانني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : Golden Blanket ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز. 

رقم اإليداع : 170408
اتريخ اإليداع : 14 / 7 / 2015 م

الشروط :- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )24(

مجيع منتجات الفئة )24( .
طالب التسجيل : شركة ضياء الوزان للتجارة العامة.

العنوان : القبلة – قطعة 4 – مبىن 12 – مكتب 11 الدور 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : EL BREZAL ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز

رقم اإليداع : 170749
اتريخ اإليداع : 28 / 7 / 2015 م

الشروط :- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده . 
 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(

مجيع منتجات الفئة )30( .
طالب التسجيل : شركة ميلسو اي ايه .
ووكيلها : احملامي/ عبدهللا خالد األيوب .

العنوان : شارع فهد السامل – السوق الكبري – بلوك B الدور السابع  
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العالمة :  » شركة عيسى االسطوري » ابللغة العربية مع الرسم بشكل مميز. 
رقم اإليداع : 177435

اتريخ اإليداع : 10 / 2 / 2016 م
الشروط :- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده . 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  )35(.
 مجيع خدمات الفئة )35( .

طالب التسجيل : شركة عيسى االسطوري للتجارة العامة . 
العنوان : الشرق – قطعة 5 – مبىن 48 – مكتب 18 الدور الثالث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : أحرف A M ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز. رقم 
اإليداع : 177707

اتريخ اإليداع : 23 / 2 / 2016 م
الشروط :- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده . 

البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(
مجيع خدمات الفئة )35( .

طالب التسجيل : شركة الفن األمريكي للتجارة العامة .
العنوان : حويل – قطعة 135 – مبىن 27 – مكتب 3 الدور الثالث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »SALOON JOVENTOS« مع »JVT« العالمة : أحرف
ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.  

رقم اإليداع : 152018
اتريخ اإليداع : 27 / 5 / 2014 م

الشروط :- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )44(

مجيع خدمات الفئة )44(
طالب التسجيل : معهد وصالون يوفنتوس للرجال .

العنوان : املهبولة – قطعة 6 -  مبىن 74 – حمل 1+2+3 الدور 
األرضي + األول

البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(
مجيع خدمات الفئة )35( 

طالب التسجيل : شركة مشاريع أرزاق للتجارة العامة واملقاوالت  .
العنوان : القبلة – قطعة 8 – مبىن 8 – مكتب 16 ميزانني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسم  مع  واإلجنليزية  العربية  ابللغتني  بوراشد«  :»عطورات  العالمة 

بشكل مميز.
 رقم اإليداع : 174233

اتريخ اإليداع : 10 / 11 / 2015 م
الشروط :-التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده . 

بضائع ومنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )3(
مجيع منتجات الفئة )3( .

طالب التسجيل : مؤسسة بوراشد للعطور ومواد وأدوات التجميل .
العنوان : القبلة – قطعة 6 - مبىن 15 – حمل 9 السرداب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : » أطياب مال هللا » ابللغة العربية مع الرسم بشكل مميز.

رقم اإليداع : 175058
اتريخ اإليداع : 1 / 12 / 2015 م

الشروط :- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفرده . 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )3(.

مجيع منتجات الفئة )3( .
طالب التسجيل : مؤسسة أطياب مال هللا للعطور . 

العنوان : الساملية – قطعة 4 – مبىن 351049 – حمل 1 السرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : »ABDULWAHAB« ابللغة اإلجنليزية مع الرسم 
بشكل مميز.

رقم اإليداع : 176652
اتريخ اإليداع : 14 / 1 / 2016 م

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 4 – مبىن 6 – حمل )2/13( األرضي.
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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.

قطعه: 3  مبىن: 4 العنوان : املرقاب 
ملك: انصر عبداحملسن السعيد مكتب: 7   الدور: الثاين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم كرة أرضية و كتابة اهلويشل العاملية و حرف H  بشكل 

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.
قطعه: 3  مبىن: 11 العنوان : املرقاب 

ملك: انصر عبداحملسن عبدهللا مكتب: 7  الدور: 2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :كتابة حروف b c  اسفلها حروف  c a ابللون 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.
العنوان : حويل  قطعه: 204       مبىن: 7

مكتب: 32  الدور: 2 ملك: صاحل علي الشايع  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 رقم:160704

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة :43
وكيل التسجيل 

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–ق214–املبىن 6– احملل: مكتب 2 الدور االول 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 : 169461 + 169459 

 +169460
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة :30

وكيل التسجيل 
هاتف :90006099

طالب التسجيل :مؤسسة املصمك لالسترياد والتصدير  
 1 حمل   –  141061 املبىن   – ق8   – القدمية  :خيطان  العنوان 

ابلسرداب )1(  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :كتابة MTC xpress  ابللونني 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 مبىن: 220

ملك: الدولة  حمل: 18-11-7-6-5-4 الدور: األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  easy access  + األسود   ابللون  أكسس  إيزي  :كتابة  العالمة 
بشكل مميز و ألوان متعددة. 

رقم االيداع  :156822
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هاتف : 66009093
طالب التسجيل : شركة حلول و ابتكارات للتجارة العامة.

العنوان : الفحيحيل  قطعه: 34  مبىن: 29
ملك: بنك بوبيان   مكتب: 21  الدور: 7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم دائرة ابللون األزرق هبا  رسم ثالث مثلثات اسفلها كتابة 

golden Crown  بشكل 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.
مبىن: 16 العنوان : الفروانية  قطعه: 42 

ملك: سليمان خالد السعيد و أوالده   مكتب: 16 الدور: ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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.
قطعه: 54 مبىن: 16 العنوان : املنقف 

الدور: االرضي ملك: عبيد زبن امليع  مكتب: 14 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم  اسفله  مباين  رسم  داخله  االزرق  ابللون  رسم مخاسي   : العالمة 
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

هاتف : 5577702
طالب التسجيل : شركة بلو بليت للتجهيزات الغذائية.

قطعه: 3  مبىن: 14 العنوان : العارضية احلرفية 
ملك: شركة جزيرة وربة العقارية  احملل ابلكامل  الدور: السرداب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابللون    SID حرف  داخله  األمحر  ابللون  مربع  رسم   : العالمة 
كتابة  عمودي  بشكل  و  اليمني  على  و  مميز  بشكل  و  االسود 
ابللغة  الشركة  اسم  االسفل  من  و    DECORATION

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.
قطعه: 20    مبىن: 2 العنوان : حويل 

مكتب: 1 الدور: الثاين ملك: علي يوسف املرتوك   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كتابة   ROCI ROYALTEA ابللون 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 رقم: 162745

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة :35
وكيل التسجيل 

هاتف : 66009093
طالب التسجيل : شركة حلول و ابتكارات للتجارة العامة.

العنوان : الفحيحيل  قطعه: 34 مبىن: 29
الدور: 7 مكتب: 21  ملك: بنك بوبيان  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ROCI  ابللون االصفر و ROYAL TEA العالمة : كتابة

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 رقم: 162747

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة :35
وكيل التسجيل 
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العالمة :كتابة LIC  ابللون 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.
قطعه: 213  مبىن: 2أ العنوان : حويل 

مكتب: 1 الدور: األول ملك: مراد يوسف هببهاين   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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.
العنوان : الفحيحيل    قطعه: 79        مبىن: 7

ملك: وسيلة هنيدي الشمري  احملل: 3الدور: امليزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   مبىن: 114-111
حمل: 19  الدور: االرضي ملك:  الدولة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األخضر  و  األبيض  ابللونني  و  مميز  بشكل   Fine :كتابة  العالمة 
اسفلها كتابة   FASHION LINE  و اخللفية ابللون األسود.

رقم االيداع  :166945
التاريخ :2015/4/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة

مبىن: 22 العنوان : الفروانية  قطعه: م/ت  شارع: حبيب املناور 
الدور: 4 ملك: شركة عقارات الكويت   مكتب: 10 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االمحر  و  االصفر  ابللونني  و  مميز  بشكل   MAM :كتابة  العالمة 

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.
شارع: سعود بن عبدالعزيز العنوان : القبلة  قطعه: 4 

مبىن: 24  جممع: عيد النصار  حمل:28  الدور: 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مميز  بشكل  واإلجنليزية  العربية  ابللغتني  الشركة  اسم  :كتابة  العالمة 
 .It وابللون االزرق فوقه حريف

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

وكيل  و  التصدير  و  لالسترياد  يت كري  اي  :شركة  التسجيل  طالب 
ابلعمولة.

قطعه: 8   مبىن: 52 العنوان : القبلة 
مكتب: 12  الدور: االول ملك: مبارك عبدهللا االمحد الصباح   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.
العنوان : املرقاب   قطعه: 1  مبىن: 3
الدور: 2 ملك:  أمحد العواش مكتب: 7 
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طالب التسجيل :شركة القبلة الدولية العقارية للتجارة العامة واملقاوالت.
قطعه: 14  مبىن: 5 العنوان : القبلة 

مكتب: 11  الدور: 12 ملك: شركة وفره العقارية   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبنتصفها خط  االستدارة  اللون غري كاملة  دائرة محراء  :رسم  العالمة 
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.
قطعه: 14   مبىن: 16 العنوان : القبلة 

مكتب: 41  الدور: 12 ملك: عبدهللا عيسى حسني اليوسف  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :رسم كرة ارضية ابللون االزرق حوهلا كتابة اسم الشركة ابللغتني 
العربية واإلجنليزية و داخلها  كتابة ELIA بشكل 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.
قطعه: 5   شارع: ابن خلدون مبىن: 602 العنوان : حويل 

مكتب: 29   الدور: 1س ملك: بيت التمويل الكوييت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : رسم خطوط منفصلة على هيئة طفل / انسان بشكل مميز 
 Bambino البنفسجي اسفله كتابة  الغامق و  الوردي  و ابللونني 

Care ابللون 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.

العنوان :  جليب الشيوخ  قطعه: 1  مبىن: 0008أ2
الدور: 1س جممع: الروضة التجاري   مكتب: 26 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة :25
وكيل التسجيل 

هاتف :99577555
طالب التسجيل : خط األزايء للبشوت و عيب السيدات.

قطعه: 5  شارع: 103  مبىن: 92 العنوان : العقيلة 
ملك: شركة وربة/ ش االنشاءات الشرقية  حمل: 26  الدور: األول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة R & M   أسفلها كتابة Classic بشكل 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.
العنوان : القبلة    قطعه: 4           مبىن: 9

الدور: االرضي ملك: وزاره املالية     حمل: 60+59 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مميز  بشكل  و  األمحر  ابللون   AUTOMALL :كتابة  العالمة 
واخللفية سوداء.

رقم االيداع  :167292
التاريخ :2015/4/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم: 167293

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة :36
وكيل التسجيل 

هاتف : 22243970
طالب التسجيل :شركة القبلة الدولية العقارية للتجارة العامة واملقاوالت.
قطعه: 14 مبىن: 5  ملك: شركة وفره العقارية    العنوان : القبلة 

مكتب: 11  الدور: 12
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :كتابة AUTOMALL ابللون 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 رقم: 167292

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة :36
وكيل التسجيل 

هاتف : 22243970
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ابللونني  و  مميز  بشكل  اإلجنليزية  ابللغة  الشركة  اسم  :كتابة  العالمة 
االصفر و االسود فوقه كتابة حرف A  ابللون 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.

العنوان : القبلة  قطعه: 4  مبىن: 1
ملك: الشيخ حممد بن عبدهللا  مكتب: 5  الدور: االول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسفله ابللون  A بشكل مميز و ابللون األمحر  :كتابة حرف  العالمة 

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.

شارع: 101  مبىن: 1701 قطعه: 2  العنوان : الفنطاس 
الدور: األرضي ملك: أمحد عبدالواحد األيوب مكتب: الوحيد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Natural مع رسم ورق شجر اسفله كتابة  Farm العالمة :كتابة

Animal Feeds ابللون 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.

قطعه: 10  مبىن: 7 العنوان : القبلة 
مكتب: 2  الدور: الرابع ملك: سليمان وعبدالغين وصباح 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة Rcommits بشكل مميز ابللون االمحر 

و احلرف االول ابللون االبيض داخل مربع اسود مع رسم ثالثة خطوط 
ابللون االزرق.

رقم االيداع  :169381

العالمة :كتابة BHASIN  بشكل 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    مبىن: 12
ملك: اهليئة العامة لالستثمار  حمل: ابلكامل 

 الدور: ارضي + ميزانني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 BARQ AMAZING + العالمة : رسم مميز و كتابة برق
 STAIN REMOVER + HYGIENE OXY
ثوب  رسم  مع    ACTION EXTRA HYGIENE

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  مبىن: 171

الدور: األرضي  ملك: اهليئة العامة للصناعة  مكتب:1 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 BAUCO جبانبه كتابة  االخضر  ابللون  ترس  نصف   : العالمة 
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.
قطعه: 51     مبىن: 28 العنوان : الفروانية 

مكتب: 11 الدور: امليزانني ملك: راضي مطلق العويد  
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة :44
وكيل التسجيل 

هاتف : 98004734
طالب التسجيل : الشيخة فاطمة مبارك جابر الصباح

قطعه: 1  مبىن: 192 العنوان : املهبولة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخللفية  و  األصفر  ابللون    BUTTERFLY :كتابة  العالمة 
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.
مبىن: 164 ملك: الدولة    العنوان : تكملة الشويخ  قطعه: ب 

مكتب: 2   الدور: األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : رسم كرة هبا دوائر صغرية  خمتلفة األلوان حتتها كتابة برااي +  
Barayah  بشكل 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.
قطعه: 2  مبىن: 12  ملك: علي حسن الصراف    العنوان : الشرق 

مكتب: 2   الدور: السرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كتابة حرف K   حماط 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

العمالة  جللب  الكندري  عبدهللا  خليل  مؤسسة   : التسجيل  طالب 
املنزلية.

العنوان : حويل قطعه: 217  شارع: ابن خلدون مبىن: 8

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.

مبىن: 4 العنوان : الفحيحيل قطعه: 2/27 
ملك: شركة القطامي العقارية  مكتب: 6  الدور: 3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة MUT   ابللون 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.

مبىن: 19  ملك: الشركة الدولية لالستثمار   العنوان : القبلة 
الدور: االرضي مكتب: 52-51-45 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغة اإلجنليزية بشكل دائري يتوسطه كتابة 

CORE ابللون 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.
العنوان : الشرق  قطعه: 7  شارع: 6   مبىن: 6

ملك: شركة الصاحلية العقارية  مكتب: 1+13+127 الدور: 13
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 PATH ابللون 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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قطعه: 6  شارع: 46 مبىن: 150000 العنوان : القبلة 
مكتب: 22  الدور: 1 ملك: شركة القبلة الدولية  العقارية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االسود  ابللون  و  مميز  بشكل    chilli beans :كتابة  العالمة 

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.
قطعه: 11 مبىن: 4 العنوان : القبلة 

ملك: بدر سامل العبدالوهاب  مكتب: 43  الدور: السرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التجاري  النحاسي3D  و كتابة االسم  العالمة :رسم جوهرة ابللون 
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.
مبىن: 6 العنوان : حويل  قطعه: 198+199 

ملك: ثلث املرحوم عبدهللا العثمان  حمل: 9Gالدور: االرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :كتابة JAPCO أسفلها 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.
قطعه: 6   مبىن: 26 العنوان : الشرق 

 ملك: عبدهللا السامل الصباح   مكتب: 24  الدور: 3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغة اإلجنليزية بشكل مميز مع رسم مميز 
ابللونني االزرق و الرمادي.

 : الدور16   مكتب:  خلدون  ابن  جممع  النفيسي/  يعقوب  ملك: 
السرداب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.

ابراهيم  انصر  ورثة  ملك:  مبىن:7  قطعه: 1   العنوان : حويل 
الصقعيب  مكتب: 1  الدور: االول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 DOGMATIC العالمة : رسم قوس ابللون األمحر بداخله كتابة
 A PHILOSOPHY OF HOT كتابة   اسفله 

DOGS  ابللون 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 رقم: 171166

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة :43
وكيل التسجيل 

هاتف :97253332
طالب التسجيل :شركة الشامية الدولية للتجهيزات الغذائية.
قطعه: 6  شارع: 46 مبىن: 150000 العنوان : القبلة 

مكتب: 22  الدور: 1 ملك: شركة القبلة الدولية  العقارية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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.



240              األحد 10 رجب    1437 هـ - 17 / 4 / 2016 مالكويت اليوم العدد 1284  السنة الثانية والستون               

وكيل التسجيل 
هاتف :66502582

العامة  للتجارة  العاملية  الكويت  غدير  شركة   : التسجيل  طالب 
واملقاوالت.

العنوان : القبلة  قطعه: 6  مبىن: 19
ملك: ورثة محد عبدالعزيز احلميدي  مكتب: 20الدور: السرداب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 the feel great اسفلها     TYCOON :كتابة  العالمة 

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

العامة  للتجارة  العاملية  الكويت  غدير  شركة   : التسجيل  طالب 
واملقاوالت.

العنوان : القبلة  قطعه: 6  مبىن: 19
ملك: ورثة محد عبدالعزيز احلميدي  مكتب: 20 الدور: السرداب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة APL  بشكل مميز ابللون االبيض داخل رسم متوازي 
اضالع ابللون البنفسجي  داخل رسم مستطيل ابللون االزرق داخله 
 TENDER CARE FOR COMFORT كتابة 

WEAR  بشكل 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.
العنوان : القبلة  قطعه: 6  مبىن: 19

ملك: ورثة محد عبدالعزيز احلميدي  مكتب: 20  الدور: سرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ابللغة  التجاري  االسم  بكتابة  موصول  مزخرف  ورد  رسم   : العالمة 

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 

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  مبىن: 19

الدور: السرداب حمل: 5  ملك: مرمي سليمان اللهيب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داخل  االصفر  ابللون    DON DIEGO كتابة   : العالمة 
االسفل كتابة  يف  و  األمحر  ابللون  اخللفية  و  األسود  ابللون  اطار 

Premium  ابللون 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.
العنوان : القبلة  قطعه: 6  مبىن: 19

مكتب: 20 الدور: السرداب ملك: ورثة محد عبدالعزيز احلميدي  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :كتابة SYMERGY  أسفلها كتابة  action  بشكل 
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.
قطعه: 6  مبىن: 19 العنوان : القبلة 

حمل: 20الدور: سرداب ملك: ورثة محد عبدالعزيز احلميدي  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :كتابة TRUE ARAM بشكل 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



241              األحد 10 رجب    1437 هـ - 17 / 4 / 2016 مالكويت اليوم العدد 1284  السنة الثانية والستون               

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 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 -  – املبىن415– احملل 

كامل ارضي وميزانني 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 

هاتف :22637070
طالب التسجيل : الرت دوال فلور للزهور و النبااتت.

قطعه: 20  مبىن: 5 العنوان : حويل 
ملك: أمحد السيد مالك الغربللي   حمل: 8  الدور: األرضي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورد  اوركيد شكل  مرتبة  مربع  دختا  الشركة  اسم  عن  عبارة   : العالمة 

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 -  – املبىن415– احملل 
كامل ارضي وميزانني . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ميزانني 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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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طالب التسجيل : واي اي يب جروب لتسجيل العالمات التجارية 
العنوان :الفروانية  شارع 56 – مركز البداح التجاري 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 56 – مركز البداح التجاري 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 11  – مبىن 7474  - 

حمل: رقم 20 ب ارضي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 cloud العالمة: شكل جتريدي لغيمة مبتسمة ومسرتخية فوق كلمة
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 62– مبىن -9 حمل : 8/1172 السرداب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من  االزرق مكتوب  مفرغ ابللون  دائري  عبارة عن شكل    : العالمة 
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

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 2 –  مبىن 107 - حمل : 3+2 الدور االرضي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 15– املبىن1– احملل مكتب 6 امليزانني 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 11– املبين 9–احملل مكتب 104 دور1  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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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العربية  ابللغتني  الشركة  اسم  وكتابة  مميز  شكل  عن  عبارة   : العالمة 
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 – قطعة4 – املبىن33– احملل مكتب 7 االرضي     ــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 – قطعة110– املبىن17– احملل 1 ابألول 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة : ورد اجلسم body rose  ابللغتني 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 – قطعة110– املبىن17– احملل 1 ابألول 

طالب التسجيل : شركة راكان الدولية للتجارة العامة واملقاوالت         
العنوان :الفروانية– قطعة م اداري – مبىن 11 -حمل: مكتب 7 الثالث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 7+8+9 – مبىن 2أب   - 

حمل : مكتب 13 سرداب  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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– املبىن26–  حمل مكتب امليزانني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البين  العربية واالجنليزية ابللون  العالمة :  كتابة اسم الشركة ابللغتني 
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 54 – مبىن 9  - حمل : رقم 13 ميزانني  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العربية واالجنليزية ابللون ازرق  العالمة :  كتابة اسم الشركة ابللغتني 
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 54 – مبىن 9  - حمل : رقم 11 ميزانني  
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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 110–املبىن17–احملل 1ابالول 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  كتابة اسم الشركة ابللغة االجنليزية masdar  ورسم 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 9 – مبىن 14 أ  - حمل : مكتب701  الدور 7 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 3 – مبىن 80 - حمل : 2  الدور ارضي  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 7– املبين 464– احملل مكتب 1الدور 15    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كتابة كلمتني ابللغة العربية و االجنليزية اسم الشركة 
رقم االيداع  :166461

عالمة : مسك  اجلسم body musk  ابللغتني 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 – قطعة110– املبىن17– احملل 1 ابألول 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :عود اجلسم body oud ابللغتني 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  – قطعة110 – املبىن17– احملل 1 دور االول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
العالمة :خبور اجلسم body bakhoor  ابللغتني 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 110  – املبىن17– احملل 1ابالول 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشعار كما  مع  االجنليزية  و  العربية  ابللغتني  خبور كولومبو   العالمة 
ابلكشف املرافق 

رقم االيداع  :164804
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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 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الربتقايل  ابللون  إبطار  ابللون  العربية  ابللغة  اكسرتا  :  كلمة  العالمة 

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 السابع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجه  فين  بشكل   DORINDA مؤنث  غريب  اسم    : العالمة 
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 62 – مبىن 9 - حمل : مكتب 1172-8 

السرداب    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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    

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

6462++166464 وذلك الرتباطها 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة :43

وكيل التسجيل 
هاتف : 90020788

طالب التسجيل :شركة مطاعم ستيك                 
 العنوان :حويل – قطعة140– املبىن20– احملل الوحيد االرضي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  كلمة اكسرتا ابللغة العربية ابللون الربتقايل  

رقم االيداع  :166720
التاريخ :2015/4/7

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
رقمي  العالمتني  عن  منفردة  العالمة  امللكية  نقل  بعدم  التعهد 

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 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الربتقايل  ابللون  إبطار  ابللون  العربية  ابللغة  اكسرتا  :  كلمة  العالمة 

والكلمة ابللون االبيض 
رقم االيداع  :166721

التاريخ :2015/4/7
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة

رقمي  العالمتني  عن  منفردة  العالمة  امللكية  نقل  بعدم  التعهد 
166727+166728

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
وكيل التسجيل؛ 

طالب التسجيل : شركة االتصاالت املتنقلة 
العنوان :الشويخ السكنية  – قطعة 6ب  – مبىن 800023  - حمل 

: من السرداب اىل دور السابع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  كلمة اكسرتا ابللغة العربية ابللون االسود و االبيض 
رقم االيداع  :166724

التاريخ :2015/4/7
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة

رقمي  العالمتني  عن  منفردة  العالمة  امللكية  نقل  بعدم  التعهد 
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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 7+8+9– املبىن أ14  –احملل 
مكتب 20 سرداب   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 7+8++9 -  – املبىن 14أ– 

احملل مكتب 20سرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

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 7+8+9– املبىن أ14  –احملل 
مكتب 20 سرداب   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :مستطيل متعرج اخضر اللون به كلمة صفا ابللغة العربية 

رقم االيداع  :167444
التاريخ :2015/4/21

العنوان :جليب الشيوخ   – القطعة 7+8+9– املبىن أ14  –احملل 
مكتب 20 سرداب   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 7+8+9– املبىن أ14  –احملل 
مكتب 20 سرداب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  zahrat safa العالمة : مستطيل متعرج وبه كلمة

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 7+8+9– املبىن أ14 
 –احملل مكتب 20 سرداب   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 7+8+9– املبىن أ14

  –احملل مكتب 20 سرداب   
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طالب التسجيل : نورا  طه حسون علي طه    
العنوان :املرقاب  – قطعة 1  – مبىن 6 أ + ب   - حمل : مكتب 

5 الدور السادس عشر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 4– املبىن12– احملل)18+13+12+11( 

ارضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 1833 – احملل ابلكامل سرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصانع  خالد  شركة  العربية  ابللغة  الشركة  اسم  مكتوب    : العالمة 
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  2  -مبىن 4 - حمل : مكتب 77 االرضي  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  عبارة عن حرف w  بشكل مميز وكتابة اسم الشركة ابللغتني 
العربية واالجنليزية 

رقم االيداع  :169198

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 7+8+9– املبىن أ14  –احملل 

مكتب 20 سرداب   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن اسم الشركة ابللغة العربية واسفل منها اسم الشركة 
بداخله حرف ج  بيضاوي  هندسي  و جبوارها شكل  االجنليزية  ابللغة 

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                   
 – ba 29العنوان :جليب الشيوخ   – القطعة 7+8+9  – املبىن 

احملل  مكتب 4 الدور االول 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العربية  ابللغتني  الشركة  اسم  مكتوب  خمطط  مثلث  :رسم  العالمة 
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       
العنوان :املباركية     – شارع جابر االمحد   - الربج الغريب دروزاة 

العبد الرزاق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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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العنوان :القبلة  – القطعة 6– املبىن 59–احملل مكتب 23 دور1  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابللون  بداخلها  مكتوب  االزرق  ابللون  مكتوب    e :حرف  عالمة 
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 7 – املبىن 3411 –

 احملل شقة 2 الدور 3 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  كتابة حرفني ابللغة االجنليزية B T  بشكل 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 138– املبىن 43  – شارع شرحبيل  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1– املبىن 7–احملل مكتب 1 دور1  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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     
  b2 العنوان :املرقاب      – قطعة 3 – مبىن 2ب   - حمل :مكتب

رقم االرضي   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 55   - حمل : 17 الدور االرضي – جممع خالد دعيج الصباح  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   SPARTAN FLASH  ) )سبارتن فالش  :  كلمة  العالمة 
مع كلمة  احملارب  رأس  شعار  برسم  مسبوقة  والتينية  عربية  احرف 

SPARTAN  أبحرف 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  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و  السهيف عالمة جتارية على قوس ابللونني رمادي غامق  العالمة:  

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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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 8 - مبىن 14 - برج احلمرا العقارية , 

 ,13037/3690
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 
 , العقارية  احلمرا  برج   -  14 مبىن   -  8 قطعة   - شرق   : العنوان 

 , ,13037/3690
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) IS - Intelligent Services ( العالمة : عبارة عن كلمة
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 
الغنيم - مكتب   : 1 - جممع  1 - مبىن  القبلة - قطعة   : العنوان 

5 - الدور الثاين ,  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ايزك  لشركة  اختصار  هي  و   ISEC حروف  عن  عبارة   : العالمة 
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 :

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة :32
وكيل التسجيل 

هاتف : 50522884
طالب التسجيل : شركة ريتج املعتمدة للتجارة العامة 

العنوان :حويل    – قطعة  1  -مبىن 7 - حمل : مكتب 1 االول 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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  1  - مبىن 7 - حمل : مكتب 1 االول 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  1 – مبىن 7 - حمل : مكتب 1 االول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :  حرف 3 ابإلجنليزي 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 201 – مبىن 2  - حمل : رقم االرضي   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة : شعار هيئة تشجيع االستثمار املباشر 
رقم االيداع  : 178532
التاريخ : 2016/03/22
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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 1 - املبىن 3 – احملل :مكتب جزء A الدور 16
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دائري  اطار  هبا  دائرة محراء  اسود وداخله  مربع  عبارة عن   : العالمة 
االبيض  ابللون  شيف  وعالمة  جنوم  مخس  وبداخله  ابيض  لونه 
الرمادي  Excellence  وابللون  ومكتوب اسفلها ابللون االمحر 

 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 57– احملل مكتب 5 امليزانني  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

شيف  وعالمة  بيضاء  دائرة  وداخله  اسود  مربع  عن  عبارة   : العالمة 
ابللون  شيف  ماجيك  االسفل كتابة  ومن  جنوم  وفوقه  االسود  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 

طالب التسجيل : ايزك لتصميم و جتهيز األنظمة الذكية فرع من شركة 
اخلدمات الذكية لالتصاالت االلكرتونية 

العنوان : القبلة - قطعة 1 - مبىن 1 - جممع : الغنيم -
 مكتب 6 - الدور األول   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
مميز  هندسي  بشكل  االجنليزية  ابللغة  املطعم  اسم  : كتابة  العالمة 

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 5 - املبىن 1 – حمل 20 االول   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 5 - املبىن 1 – حمل 20 االول   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :عبارة عن االحرف T O N I G H T  ابللون 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 9–املبىن 19– احملل :مكتب1 الدور 1  
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العالمة : عبارة عن حرفZ  انري  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– ق80  - املبىن 21– احملل : 3 ارضي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة : عبارة عن حرف م وحرف M ودبل 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 2  - املبىن 19427– احملل : االرضي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة : عبارة عن حرفS  انري 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– ق97  - املبىن 1أ– احملل : 11 ميزانني 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 BOHSHRY CO. العالمة : كتابة اسم الشركة ابللغة االجنليزية

 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 

العنوان :الفروانية– ق م جتاري   - املبىن 57– احملل مكتب 5 امليزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

شيف  وعالمة  بيضاء  دائرة  وداخله  اسود  مربع  عن  عبارة   : العالمة 
ابللون  شيف  ماجيك  االسفل كتابة  ومن  جنوم  وفوقه  االسود  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 57– احملل مكتب 5 امليزانني 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

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 19– احملل :37 االرضي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
)شركة  االجنليزية  وابللغة  العربية  ابللغة  الشركة  اسم  : كتابة  العالمة 

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 64– احملل 3 الدور االرضي
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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 1 – شارع 42 - املبىن 207–
 احملل 10 الدور االرضي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
اسم  الداخل  ومن  دائري  شكل  على  للشركة  شعار   : العالمة 
الدولية  ارشاد  كرم  االجنليزية)شركة  وابللغة  العربية  ابللغة  الشركة 
 KARAM & IRSHAD واملقاوالت    العامة  للتجارة 
 INTERNATIONAL GE  . TRAD. CONT.

CO.  (  ومن 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 10 - املبىن 7 – حمل 5 الدور اخلامس  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 D ال  حرف  وداخل  الربتقايل  ابللون    D-tdl : كتابة   العالمة 

شخص يلعب احدى الرايضات ابللون االسود
رقم االيداع  :168337
التاريخ :2015/5/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
 : ارقام  العالمات  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد 

 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 9 - املبىن 800429 – حمل 1 الدور 3   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابراج  ويوجد  االمحر  ابللون  الكرة  رسم  شكل  عن  عبارة   : العالمة 
الكويت وبرج التحرير وخنيل مع كتابة TACK KKPL  ابللغة 

االجنليزية جبانبها 
رقم االيداع  :168338
التاريخ :2015/5/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
 : ارقام  العالمات  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد 

العنوان :الفحيحيل  – ق 34–املبىن 8– احملل مكتب 7 الثالث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة : كتابة اسم الشركة ابللغة العربية شركة العماد العاملية لالسترياد 
 Al Emad Company For االجنليزية  وابللغة  والتصدير 

Import & Export  ويتوسطها 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 1 - املبىن 3 – مكتب 6 الدور الثامن  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 64 - املبىن 19 – مكتب 213 الدور ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة : عبارة عن اسم املصبغة ابللغتني العربية واالجنليزية 
 ) Laundry -مصبغة تو الليل (

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 1 - املبىن 6922– احملل :الوحيد ارضي  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : غسالة وخلفها جنمة تربق وفقاعات وماء وكتابة شاين اكلني 
 SHINE CLEAN ابإلجنليزية

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 :41
وكيل التسجيل 

هاتف :22405893
طالب التسجيل :شركة اتك الدولية لتنظيم البطوالت الرايضية  

العنوان :القبلة – ق 9 - املبىن 800429 – حمل 1 الدور 3   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) Dahab Al Qattan –العالمة : كتابة كلمة )دهب القطان
ابللغة العربية واالجنليزية ابللون الذهيب   

رقم االيداع  :168558
التاريخ :2015/5/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
العالمتني  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد 

رقمي169384/169037 وذلك الرتباطها.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة :24

وكيل التسجيل 
هاتف :22433362

طالب التسجيل : شركة حمالت دنيا للتجارة العامة واملقاوالت   
العنوان :القبلة– ق 7 - املبىن 2– احملل :مكتب 701 الدور الثاين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
شركة  بداخلها  ومكتوب  نسر  يتوسطها  دائرة  عن  عبارة   : العالمة 
العربية  ابللغة  ابلعمولة  ووكيل  والتصدير  لالسترياد  الذهيب  القناص 
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

والتصدير ووكيل  لالسترياد  الذهيب  القناص  : شركة  التسجيل  طالب 
ابلعمولة

العنوان :حويل– ق 169 - املبىن 15– احملل :مكتب 26 ميزانني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كتابة كلمة )دهب – Dahab  ( ابللغة العربية واالجنليزية 
ابللون الذهيب   

رقم االيداع  :169037
التاريخ :2015/6/2

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
العالمتني  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد 

رقمي:169384/168558 وذلك الرتباطها
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة :24

 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 9 - املبىن 800429 – حمل 1 الدور 3   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
اخرى  وكرة  الرمادي  ابللون  الكرة  رسم  شكل  عن  عبارة   : العالمة 
متداخلة معها ابللون االبيض وبداخلها لعبة كريكيت وابراج الكويت 

رقم االيداع  :168339
التاريخ :2015/5/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
 : ارقام  العالمات  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد 

 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 9 - املبىن 800429 – حمل 1 الدور 3   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 D ابللون االخضر وداخل حرف ال  TMDL  العالمة : كتابة

شخص يلعب احدى الرايضات ابللون االزرق
رقم االيداع  :168340
التاريخ :2015/5/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
 : ارقام  العالمات  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد 

 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 9 - املبىن 800429 – حمل 1 الدور 3   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن رقم 4 كبري ابللون االمحر وجبانبه كرة ابللون االسود 
وبداخلها  واالصفر  واالخضر  واالمحر  االزرق  ابللون  خطوط  وهبا 

شخص يلعب لعبة كريكيت 
رقم االيداع  :168341
التاريخ :2015/5/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
 : ارقام  العالمات  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد 

 168340/168337/167339/168338
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العنوان :املباركية – ق 5 - املبىن 1 – احملل 20 الدور االول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 5 - املبىن 1 – احملل 20 الدور االول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االجنليزية   وابللغة  العربية  ابللغة  حصاد  كلمة  كتابة   : العالمة 

)HASSAD( ابللونني 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

فروع شركة  الغذائية فرع من  للمواد  امداد  التسجيل :شركة  طالب 
االتزان املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت   

 1: احملل   –22+21 املبىن  د -  الصناعية – ق  :الشويخ  العنوان 
ارضي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االجنليزية   وابللغة  العربية  ابللغة  حصاد  كلمة  :كتابة  العالمة 

)HASSAD( ابللونني 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

فروع شركة  الغذائية فرع من  للمواد  امداد  التسجيل :شركة  طالب 
االتزان املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت   

 1: احملل   –22+21 املبىن  د -  الصناعية – ق  :الشويخ  العنوان 
ارضي 

وكيل التسجيل 
هاتف :22433362

طالب التسجيل : شركة حمالت دنيا للتجارة العامة واملقاوالت   
العنوان :القبلة– ق 7 - املبىن 2– احملل :مكتب 701 الدور الثاين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بعضها  مع  نقاط   6 تتصل  النجمة  شبه  عالمة  عن  عبارة   : العالمة 
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 5  - املبىن م– احملل :الدور االول ابلكامل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة : كتابة اسم الصالون ابللغة العربية وابللغة االجنليزية
االعلى  الوردي ويف  ابللون   )  La bella vita فيتا –  بيال  )ال   

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 11–املبىن 013415– احملل 1+2+3+4 الدور 1  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

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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طالب التسجيل : شركة مدار الكويت العامة واملقاول   
العنوان :غرب ابو فطرية – ق -1 املبىن 88 

احملل من 1 اىل 11 الدور االول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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

الدور   15 :مكتب   احملل   –22 املبىن   -   5 ق  :شرق –  العنوان 
االرضي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :كتابة كلمة NATURA  ابللغة 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 9–املبىن 19– احملل :مكتب1 الدور 1  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 183  - املبىن   6+7– احملل :13 ارضي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة : عبارة عن مربعات وبداخلها احرف ) E c l a I r  ( ابللغة 

 de Magie االجنليزية ومن االسفل كلمة

العالمة : كتابة  3PLY ابللغة 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 رقم:170049
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة :24

وكيل التسجيل 
هاتف :22433362

طالب التسجيل : شركة حمالت دنيا للتجارة العامة واملقاوالت   
العنوان :القبلة– ق 7 - املبىن 2– احملل :مكتب 701 الدور الثاين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة : عن عالمة HD   ابللغة 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 7 - املبىن 2– احملل :مكتب 701 الدور الثاين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة : عبارة عن piel/SA  ابللون الفضي واخللفية عنايب 

رقم االيداع  :170961
التاريخ :2015/8/4

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
العالمة رقم:170962   العالمة منفردة عن  التعهد بعدم نقل ملكية 

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 7 - املبىن 2– احملل :مكتب 701 الدور الثاين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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خلدون    – الشقة / احملل : حمل  ) 3 ( األرضي  .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :  عبارة عن شكل دائري به شكل شيف و مخس جنوم ابللون 
 ) ماجيك شيف سيلكشون   ( الدائرة كلمة  أسفل  األمحر  و  االبيض 

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   . 
                             )  57  ( مبىن   –  ) جتارى   م   ( قطعة   – الفروانية    : العنوان 

الشقة / احملل : مكتب ) 5 ( امليزانني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 ) 1 ( – مبىن  ) 119 ( – ش : 127                         

الشقة / احملل : حمل  وحيد دور ارضي . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ) 1 ( – مبىن  ) 119 ( – ش : 127                         

الشقة / احملل : حمل  وحيد دور ارضي . 

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 2  - املبىن 87– احملل : خمازن القصيم ابلكامل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 Karamel  العالمة : كتابة كلمة كراميل ابللغة االجنليزية
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 2  - املبىن 87– احملل : خمازن القصيم ابلكامل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة : عبارة عن كتابة  uKb ويف 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 3 –املبىن 156+155– احملل 9 الدور االرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة :  عبارة عن شكل تلفون يدل على صيانة أجهزة التلفوانت 
ابللغة  االسود  و  الربتقايل  و  االخضر  ابللون  الشركة  اسم  وجود  مع 

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 : 99905141 - 22623022
طالب التسجيل : سريفس ابك للهواتف    . 

21851 ( - ش : بن  1 ( – مبىن )  العنوان : حويل – قطعة ) 
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طالب التسجيل : معهد و صالون سبا اند هيلث الصحي للسيدات    
العنوان : املهبولة  – قطعة ) 4 ( – مبىن ) 22 (   

  الشقة / احملل :  ) 401+402+502+501 ( األول .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
اإلجنليزية  و  العربية  ابللغتني   ) نتواايج   ( عن كلمة  عبارة    : العالمة 
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

الشلني  انصر   / للسيدات  نتواايج  صالون  شركة   : التسجيل  طالب 
وشريكته  

العنوان : الشعب   – قطعة ) 8 ( –  ش : الكندي – مبىن  28                        
الشقة / احملل :  شقة رقم ) 3 ( الدور االول   .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بناية سكنية و كتابة حتتها         :  عبارة عن رمسة جبل و خلفها  العالمة 
الدائرة مستطيل مكتوب  ) عبد هللا وإخوانه ( داخل دائرة و أسفل 

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 ) 61 ( – مبىن ) 14 (

الشقة / احملل : مكتب  ) 30 ( ميزانني   .     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 . 

 )  M U ( العالمة :  عبارة عن اسم الشركة ابللغة العربية + حريف
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 ) 10 ( – مبىن ) 378 (  
 –  الشقة / احملل :  مكتب رقم ) 1 ( ميزانني   .     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
العالمة :  عبارة عن شكل ثالثة أقواس متشابكة يقطعهم خط ومن 
 SABCO MIDDLE ( أسفل اسم الشركة ابللغة اإلجنليزية
EAST GEN . TRAD & CONT . CO ( خبط 
صغري و ابللون االبيض و يف منتصفه احلروف ) SME ( ومن أسفل 
الشكل االسم التجاري ابللغة العربية و االجنليزية ) شركة سابكو ميداي 

ايست للتجارة العامة (  
 SABCO MIDDLE EAST (

ابللون   .)  GENERAL TRADING      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 ) 14 ( – مبىن ) 1  أ ( – الشقة / احملل : 
مكتب ) 302 ( الدور الثالث .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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العنوان : املباركية  – ش : سعود بن عبد العزيز – قيصرية الدويعية . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :  عبارة عن حروف ) B A E ( بشكل 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 ) 2 ( – مبىن  ) 910714 (   – ش : 

سامل املبارك - الشقة / احملل : )B2 ( الدور اخلامس    . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
النشاط  على  تدل  و  التجاري  االسم  هبا  عبارة عن عالمة   : العالمة 

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 ) 25 ( – مبىن  ) 8 (الشقة / احملل : 

مكتب  ) 15 ( سرداب . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 D N ( العالمة :  عبارة عن شكل ثالثي االبعاد للحمض النووي
A  ( داخل اخللية ابللون االخضرالغامق و األخضر الفاتح و االزرق 
الغامق و االزرق الفاتح  , و أسفل الشكل مكتوب » نيواليف كلينك     

» New Life Clinic ( ابللون 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 ) 1 ( – قسيمة ) 126 ( – ش : بور سعيد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :  عبارة عن كلمة ) Jip ( ابللون األمحر ابحلروف اإلجنليزية 
 Oil & ) و فوقها شعلة ابللون الربتقايل و االسود , و حتتها كلمة

Gas ( ابللون االسود . 
 رقم االيداع  :171513

العنوان : الساملية  – قطعة ) 71 ( – مبىن  ) 13 (  الشقة / احملل 
: مكتب  ) 9 ( االول  . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :  عبارة عن كلمة ) بـــاك يـــــارد ( 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 
خضري  فيصل   / الغذائية  للتجهيزات  مسا  شركة   : التسجيل  طالب 

املشعان و شركاه . 
العنوان : الشويخ الصناعية الثانية  – قطعة ) 5 ( – مبىن   111 (         

الشقة / احملل : ) 2+3+4 ( االرضي   . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :  عبارة عن رسم خطوط تشكل مساحات متداخلة بشكل 
و  العربية  ابللغتني  املركز  اسم  مع كتابة  مميز  بشكل  مفتوحة  دوائر 

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 (   . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلجنليزية              و  العربية  ابللغتني   ) ذهب   ( عن كلمة  عبارة    : العالمة 

) Thahab  (  ابللون الذهيب . 
 رقم االيداع  :169384
التاريخ :2015/6/14 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
 : ارقام  العالمات  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد 

169037( و ) 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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العالمة :  عبارة عن شكل هندسي مثاين األضالع بداخله صورة ابريق 
يف كل من اجلانبني احدامها على اليسار و اآلخر على اليمني و بينهما 
حروف ) KAS ( و 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 ) 6 ( – مبىن  ) 31 (      

الشقة / احملل : مكتب  الثاين ابلكامل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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

الغذائية / ايسني عبد  طالب التسجيل : مؤسسة عرب اخلليج للمواد 
اللطيف يوسف العومي .

العنوان : القبلة – قطعة  ) 9 ( -   مبىن  ) 8 ب  ( 
  الشقة / احملل : مكتب ) 2 ( الثاين    . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 M (  العالمة :  عبارة عن اسم الشركة ابللغة العربية و يسبقها حريف

L ( بلون 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  . 

التاريخ :2015/8/23 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

ارقام  العالمات  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد 
. )171512(

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة :35
وكيل التسجيل 

هاتف :23929762 
طالب التسجيل : شركة اجلزيرة اند سرتيل بروجكتس للتجارة العامة 

و املقاوالت . 
 ( 75 (– مبىن   (  : 11 ( – ش   ( الفحيحيل  – قطعة   : العنوان 

   ) 6430
 مركز امليدان التجاري-   الشقة / احملل : مكتب ) 4 ( الدور الثاىن  . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العربية و اإلجنليزية و  العالمة :  عبارة عن كلمة ) فرويت ( ابللغتني 
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 
 : ارقام  العالمات  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد 

. ) 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 ) 63 ( – مبين  ) 10 (       
 الشقة / احملل : مكتب  ) 37 ( سرداب .             

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  عبارة عن شكل  دائري مميز مكتوب  ابللغة العربية ) الصانع( 
و ابللغة اإلجنليزية ) ALSAnEA (  ابللون 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 :-24736740 24747623  

طالب التسجيل :  شركة الصانع للمنتجات الكيماوية   . 
103 ( – قسيمة   (  : 8 ( – ش   ( العنوان : صبحان  –  قطعة 

            .  ) 171(
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العنوان : الري الصناعية  – قطعة ) 1 ( – قسيمة ) 1589+1578(
الشقة / احملل :  ) 5 ( الدور األرضي  . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 WOKHAY FRESH ASIAN :كتابة  العالمة 
DINING  بشكل 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.  

قطعه: 5  مبىن: 1 العنوان : املباركية 
ملك: شركة التمدين العقارية   حمل: 20   الدور: 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 – للرجال  مساج  الصحي  الدويل  فانتستك  معهد  :كتابة  العالمة 

Institute Fantastic SPA  بشكل 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
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرس  رسم  مع  مميز  بشكل     Jumara  + :كتابة مجارى  العالمة 
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.
قطعه: 5   مبىن: 90 العنوان : العقيلة 

الدور: االرضي ملك: شركة جزيرة وربة العقارية  حمل: 93 

 

العنوان : حويل – قطعة ) 16 ( – مبىن ) 1 (   
الشقة / احملل : مكتب ) 3 (الدور ميزانني .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ) 11 ( – مبىن ) 11 (   

 الشقة / احملل : ) 807+808+809 ( الدور ) 8 (   . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 )  P ( العالمة :  عبارة عن أول حرف من اسم الشركة ابإلجنليزي
منقسم إىل لونني لون أمحر و هو أيخذ حرف ) T ( و ابقي احلرف 
أيخذ شكل الـ ) P ( ابللون 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 : 22467773 – 22467774 

طالب التسجيل : شركة برميري تكنولوجي للتجارة العامة . 
العنوان : الشرق  – قطعة ) 5 ( – مبىن  ) 22 (    

 الشقة / احملل : مكتب  ) 10 ( ميزانني  . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 : 

و  العامة  للتجارة  واوالده  الياقوت  رايض  شركة   : التسجيل  طالب 
املقاوالت / رايض الياقوت و شركائه   . 
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة :40
وكيل التسجيل 

هاتف : 24710873
طالب التسجيل : مصنع طارق خليفة اجلاسم ألعمال النجارة.

قطعه: 6  مبىن: 73-62 العنوان : صبحان 
ملك: اهليئة العامة للصناعة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية واإلجنليزية بشكل مميز و 

. E I C E ابللون األمحر اسفله كتابة حروف
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.
قطعه: 1  شارع: 68 مبىن: 3 العنوان : املرقاب 

ملك: أمحد علي املواش الدور: 8مكتب 6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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.
قطعه: أ  مبىن: 8 العنوان : تكملة الشويخ 

الدور: االرضي ملك: الدولة   حمل: 9 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
و  أرضية  رسم كرة    O حرف  داخل  و   ITCO :كتابة  العالمة 
أسفلها و بني رسم خطني كتابة  LAB بشكل 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.

 Petra – العالمة : رسم مربع يف إطار و يف املنصف كتابة برتا
 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.  
مبىن: 45 العنوان : حويل  قطعه: 194 

الدور: ميزانني ملك: عبد العزيز زاحم الزاحم حمل: 6 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :كتابة بيت أمحد أسفلها Bait Ahmad  ابللون 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.

قطعه: 8  شارع: سعود بن عبدالعزيز  العنوان : القبلة 
مبىن: 000أ27 ملك: ثلث ورثة فهد الطخيم حمل: 4  الدور: األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة : رسم يدل على املطعم و هبا كتابة اسم املطعم ابللغة اإلجنليزية 

+ حريف  H C  متداخلني 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 مبىن: 203
ملك: مبارك الصباح  حمل: 18+17+16+3+2+1 

الدور: أرضي + سرداب  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :كتابة حروف T K C  متداخله بشكل مميز و ابللون البين.

رقم االيداع  :164133
التاريخ :2015/2/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
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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: 7+8+9  مبىن:  3أب
مكتب: 31الدور: ميزانني ملك: الشيخ/ علي اجلراح الصباح  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
مميز  بشكل  واإلجنليزية  العربية  ابللغتني  الشركة  اسم  :كتابة  العالمة 

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: 63+64+75 مبىن: 12

مكتب: 8  الدور: 3 ملك: هادي هايف احلويلة  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االعالمة :كتابة AEI أسفلها textile بشكل 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.
قطعه: 9   مبىن: بلوك 5 العنوان : القبلة 

ملك: ورثة عبدالرمحن حممد   
حمل: 12   الدور: 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 AL-Qattan  – األصلي  القطان  دب  :كتابة  العالمة 
Original Bear  و ابللون االمحر و رسم دب ابندا على اليمني 

.ACRYLIC و على اليسار رسم اتج داخله كتابة
رقم االيداع  :168434
التاريخ :2015/5/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام: 

مبىن: 1 قطعه: 15 شارع/ تونس  العنوان : حويل 
الدور: األرضي ملك: رجا عبدهللا العازمي حمل: 10 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :كتابة saffron  بشكل 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.
قطعه: 9   مبىن: 19 العنوان : القبلة 

ملك: ورثة أمحد أمني العوض  مكتب: 6+7+8+9  الدور: االرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :كتابة The Pantry  بشكل 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.
قطعه: 13شارع: حممد ثنيان الغامن   العنوان : القبلة 

ملك: جممع الصاحلية  حمل: 25  الدور: 2م مبىن: 800522 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 LOVE & TRUST  أسفله  BUNICI  العالمة :كتابة
IN EVERY PACK بشكل 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.

مبىن: 3أب قطعه: 9+8+7  العنوان : جليب الشيوخ 
مكتب: 31 الدور: ميزانني ملك: الشيخ/ علي اجلراح الصباح  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة :35
وكيل التسجيل 

هاتف : 65745546
طالب التسجيل : شركة جمموعة الفهيد الدولية للتجارة العامة.

قطعه: 15شارع: علي السامل   مبىن: 3 العنوان : القبلة 
ملك: بيت التمويل الكوييت    مكتب: 1      الدور: 29

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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.
قطعه: 2   مبىن: 20 العنوان : الشرق 

الدور: األول مكتب: 7+6  ملك: شركة الثمار العقارية   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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.

مبىن: 20 شارع: أمحد اجلابر  قطعه: 2  العنوان : الشرق 
مكتب: 13 الدور: االول ملك: شركة الثمار العقارية   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية واإلجنليزية فوقه حروف

 C G M C   بشكل 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.

168436 - 167931
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة :24

وكيل التسجيل:  
هاتف : 22433362

طالب التسجيل :شركة حمالت دنيا القطان للتجارة العامة واملقاوالت.
مبىن: 2 قطعه: 7  العنوان : القبلة 

الدور: 2 ملك: ورثة الشيخ جابر العلي  مكتب: 701 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  WASHMATIC + العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغة العربية

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  قطعه: 12شارع: 41  مبىن: -12427
ملك: بيت التمويل الكوييت  حمل: الوحيد الدور: األرضي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة مور األصلي –Original Mor  و ابللون األزرق 
العالمة و على  اليمني  شعار  األعلى رسم دب ابندا و على  و من 

.ACRYLIC اليسار رسم اتج داخله كتابة
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.
قطعه: 7  مبىن: 2 العنوان : القبلة 

ملك: ورثة الشيخ جابر العلي   مكتب: 701  الدور: 2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العربية  ابللغتني  الشركة  اسم  كتابة  داخله  دائري  رسم   : العالمة 
واإلجنليزية و داخله رسم دائري به كتابة حروف A F I G  بشكل 

مميز و ابللونني االزرق و االبيض. 
رقم االيداع  :168560
التاريخ :2015/5/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
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هاتف : 22433362
طالب التسجيل :شركة حمالت دنيا القطان للتجارة العامة واملقاوالت.

مبىن: 2 قطعه: 7  العنوان : القبلة 
الدور: 2 ملك: ورثة الشيخ جابر العلي   مكتب: 701 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
واإلجنليزية  العربية  ابللغتني  للشركة  التجاري  االسم  :كتابة  العالمة 

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.
مبىن: 117أ العنوان : الشويخ القدمية 

ملك: أمالك الدولة  حمل: 4  الدور: االرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 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

غيار  قطع  و  إلطارات  التخصصية  اخلليج  :شركة  التسجيل  طالب 
السيارات 

شارع: 22 قطعه: 1  العنوان : الشويخ الصناعية الثانية 
الدور: االرضي مبىن: 000طا7  حمل: 11+10 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 switch By + العالمة : كتابة سويتش من الكرتونيات البابطني

Al Babtain Electronics  بشكل 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.

قطعه: 11 مبىن: 12 العنوان : القبلة 
ملك: ورثة عبدهللا العبداهلادي مكتب: 9  الدور: 4

قطعه: 11  مبىن: 1 العنوان : القبلة 
ملك: ورثة املرحوم أمحد اجلابر مكتب: 20  الدور: األرضي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :كتابة  القصر اسفلها Al-Qasr  أسفلها  3ply بشكل 

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.

قطعه: 7  مبىن: 2 العنوان : القبلة 
الدور: 2 ملك: ورثة الشيخ جابر العلي   مكتب: 701 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.
مبىن: 2 قطعه: 7  العنوان : القبلة 

الدور: 2 ملك: ورثة الشيخ جابر العلي   مكتب: 701 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
داخل  االصفر  ابللون    BELLA MONTE :كتابة  العالمة 
مستطيل اسود و رسم دب ابندا على اليمني و يف االعلى رسم اتج 

.ACRYLIC داخله كتابة
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 : 22254466
طالب التسجيل   الشيخة فادية سعد العبدهللا السامل الصباح.

شارع: اخلليج العريب العنوان : قصر الشعب  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
داخل رسم  مميز  بشكل  اإلجنليزية  ابللغة  الشركة  اسم  :كتابة  العالمة 

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.
قطعه: 8  شارع: تونس مبىن: 9324 العنوان : حويل 

ملك: جممع الرفاعي   مكتب: 27  الدور: ميزانني 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

وكيل  و  التصدير  و  لالسترياد  الدولية  األبراج   : التسجيل  طالب 
ابلعمولة.

العنوان : حويل   قطعه: 10  شارع: عبدهللا العثمان
مبىن: 7902    ملك: جممع العدساين التجاري 

 حمل: 10    الدور: 5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 RIYAMI  – الرايمي  كتابة  حوله  غزال  رسم   : العالمة 

CENTER  بشكل 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.
قطعه: 4  مبىن: 10 العنوان : القبلة 

مكتب: 105  الدور: 2 ملك: صندوق الكويت االستثماري  

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  IBTIKAR  ابحلروف الالتينية و 
حييط ابلشعار ترس يرمز اىل التكامل، و يف االسفل كتابة مبادرة ابتكار 
السعد  فاديه  الشيخة  مسابقه  الطالبات  مشاريع  و  ألحباث  الكويت 

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  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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  IBTIKAR  ابحلروف الالتينية و 
حييط ابلشعار ترس يرمز اىل التكامل، و يف االسفل كتابة مبادرة ابتكار 
السعد  فاديه  الشيخة  مسابقه  الطالبات  مشاريع  و  ألحباث  الكويت 

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
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

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  IBTIKAR  ابحلروف الالتينية و 
حييط ابلشعار ترس يرمز اىل التكامل، و يف االسفل كتابة مبادرة ابتكار 
السعد  فاديه  الشيخة  مسابقه  الطالبات  مشاريع  و  لبحاث  الكويت 

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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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة :43

وكيل التسجيل 
هاتف : 23924463

العامة  للتجارة  الغذائية  للتجهيزات  مساعد  :شركة  التسجيل  طالب 
واملقاوالت.

قطعه: 2أ   مبىن: 81 العنوان : املهبولة 
حمل: الوحيد  الدور: األرضي ملك: بنك الكويت الدويل   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة : رسم سيارة مغلفه ب شريط هدااي و أعالها ابلوانت أبلوان 

متعددة و اسفلها كتابة package-station  بشكل 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.
مبىن: 16801 شارع: ابن خلدون  قطعه: 3  العنوان : حويل 

الدور: امليزانني حمل: 8  ملك: مركز أمنار التجاري 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :كتابة حرف R  بشكل 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.
قطعه: 1  شارع: جابر املبارك   مبىن: 4 العنوان : الشرق 

الدور: 1 ملك: حممد صاحل يوسف هببهايب مكتب: 11 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 

  TEJA العالمة : رسم مشس ابللونني الربتقايل و االصفر داخلها كتابة
و يف االسفل كتابه  Restaurant ابللون 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.
مبىن: 18618 الشارع: الثاين  قطعه: 9  العنوان : الساملية 
الدور: االرضي احملل: الوحيد  ملك: بيت التمويل الكوييت  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 + االبيض  ابللون  للسيدات  ميمز  اند  ميين  صالون  :كتابة  العالمة 
Mini & Mimz Salon For Ladies ابللون 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 
قطعه: 11 مبىن: 3940 العنوان : حويل 

ملك: موسى و عيسى انصر حسني االربش  شقة: 1 الدور: 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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.

قطعه:12   مبىن: 8 العنوان : القبلة 
ملك: الشركة الوطنية العقارية مكتب: 3  الدور: 7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :كتابة MCC  بشكل مميز و ابللونني األمحر و االزرق. 

رقم االيداع  :172801
التاريخ :2015/10/4
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طالب التسجيل : شركة البستان الوطنية التجارية 
العنوان : الفروانية ـ مبىن 57 ـ مكتب 5 ميزانني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لونه  دائري  إطار  هبا  محراء  دائرة  بداخله  أسود  مربع   : العالمة 
ومكتوب  االبيض  ابللون  الشيف  وعالمة  جنوم  مخس  بداخله  ابيض 
االمحر  وابللون    EXCELLENCE الرمادي  ابللون  اسفلها 

  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 : 

159539 ـ 159535 ـ 159522ـ 159532 ـ 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 57 ـ مكتب 5 ميزانني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : مربع أسود بداخله دائرة محراء هبا إطار دائري لونه ابيض 
اسفلها  االبيض ومكتوب  ابللون  الشيف  بداخله مخس جنوم وعالمة 

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 : 

159539 ـ 159535 ـ 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 57 ـ مكتب 5 ميزانني 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ابيض  العالمة : مربع أسود بداخله دائرة محراء هبا إطار دائري لونه 
اسفلها  االبيض ومكتوب  ابللون  الشيف  بداخله مخس جنوم وعالمة 

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 : 

159539 ـ 159527 ـ 159522 ـ 159532ـ 159733  
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29 

طالب التسجيل : شركة برادوي فاشن للمالبس اجلاهزة 
العنوان : العقيلة ـ ق 5 ـ مبىن 91 ـ حل 219+220 الدور االرضي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ابللون  مميز  بشكل  واالجنليزية  العربية  ابللغتني  االسم  : كتابة  العالمة 
بصمة  على شكل  ورسم  الرمادي  ابللون  واخللفية  واالبيض  االخضر 

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 5 ـ مبىن 1 ـ حمل 20 الدور االول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لونه  دائري  اطار  هبا  محراء  دائرة  بداخله  اسود  مربع   : العالمة 
االبيض ومكتوب  ابللون  الشيف  بداخله مخس جنوم وعالمة  ابيض 
 MAGIC CHEF   الرمادي وابللون االمحر اسفلها ابللون 

 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 57 ـ مكتب 5 امليزانني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
لونه  دائري  اطار  هبا  محراء  دائرة  بداخله  اسود  مربع   : العالمة 
ومكتوب  االبيض  ابللون  الشيف  وعالمة  جنوم  مخس  بداخله  ابيض 
االمحر  وابللون   EXCELLENCE الرمادي  ابللون  اسفلها 

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 : 

159542  ـ 159735 ـ 159521 ـ 164519 ـ
 151364 ـ 115204  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 31 
وكيل التسجيل 

هاتف : 24745976 ـ 24745318  
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االسود  وابللونني  واالجنليزية  العربية  ابللغتني  االسم  : كتابة  العالمة 
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 22 ـ مبىن 15 ـ حمل 1 الدور االول ــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

العالمة : كتابة االسم ابللغة العربية وابللون ابلنفسجي 
رقم االيداع  : 160087 
التاريخ :30 /2014/11 

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 45 ـ مبىن 1 ـ حمل 17 الدور االرضي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 4 ـ مبىن 2 ـ الدور االرضي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 24745318 ـ 50801006  
طالب التسجيل : شركة البستان الوطنية التجارية 

وكيل التسجيل 
هاتف : 24745976 ـ 24745318  

طالب التسجيل : شركة البستان الوطنية التجارية 
العنوان : الفروانية ـ مبىن 57 ـ مكتب 5 ميزانني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : مربع أسود بداخله دائرة محراء هبا إطار دائري لونه ابيض 
اسفلها  االبيض ومكتوب  ابللون  الشيف  بداخله مخس جنوم وعالمة 

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  159518-
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 16  

وكيل التسجيل 
هاتف : 24745976 ـ 24745318  

طالب التسجيل : شركة البستان الوطنية التجارية 
العنوان : الفروانية ـ مبىن 57 ـ مكتب 5 ميزانني 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
العربية وابجلانب رسم على شكل ابب  ابللغة  االسم  : كتابة  العالمة 

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 118 ج ـ حمل 37 الدور االرضي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 

املعدات  وصيانة  لتصليح  انجح  مشروع  شركة   : التسجيل  طالب 
اخلفيفة والثقيلة 

العنوان : الشويخ القدمية ـ مبىن 118 ج ـ حمل 29 الدور االرضي
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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 145 ـ مبىن 2 ـ مكتب 3 سرداب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للتجارة  واألسفل  األعلى  من  الشركة  اسم  وهبا  دائرة  : رسم  العالمة 

العامة واملقاوالت ويف الوسط حرف Z  بني 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 165 ـ مبىن 13 ـ مكتب 6 الدور االول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 15 - مبىن -18 الدور االرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
البىن  وابللون  واالجنليزية  العربية  ابللغتني  الشركة  اسم  :كتابة  العالمة 

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 224 - الدور االرضي.

العنوان : الفروانية ـ مبىن 57 ـ مكتب 5 ميزانني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : رسم على شكل مربع به حرفT مقلوب 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 1 ـ مبىن 268 ـ مكتب 8 ب  ـ الدور الثالث
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 
الدور  ـ   16 حمل  ـ   116 مبىن  ـ   1 ق  ـ  احلرفية  العارضية   : العنوان 

االرضي  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة : رسم على شكل أربع شعاعات ابللون االمحر وعلى اجلهة 
ابللغة  االسم  اليسرى  اجلهة  وعلى  العربية  ابللغة  الشركة  اسم  اليمىن 

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 1433 ـ مكتب م ميزانني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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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العالمة : كتابة اسم الشركة داخل دائرتني ابللغتني العربية واالجنليزية 
يتوسطه ابلداخل دائرة وفيها 3 أحرف AAE   ابللون 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 8 - مكتب 1 الدور الثاين.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واالجنليزية  العربية  ابللغة  دائرتني  داخل  الشركة  اسم  :كتابة  العالمة 

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 : 22453592 - 97855907 

طالب التسجيل : شركة البحار للخدمات العامة. 
العنوان : القبلة - ق 9 - مبىن 25 - مكتب 2 أ ميزانني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : 22401164 - 97855907 
طالب التسجيل : شركة مؤسسة البغلي التجارية.

العنوان : املرقاب- ق 4 - مبىن 14 - مكتب 4 الدور االول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وابللونني  دائرة  داخل  االجنليزية  ابللغة  :كتابة كلمة كييف  العالمة 
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 : 55500075 - 24773677 
طالب التسجيل : شركة كييف للتجارة العامة واملقاوالت 

العنوان : الفروانية - ق -40 مبىن -31 حمل 18 الدور الثاين.

   

العالمة :رسم على شكل مباٍن وشخص وكتابة كلمة ميك اليف ابللغتني 
العربية واالجنليزية وهو خليط بني اللونني االزرق والرمادي 

رقم االيداع  :166847 
التاريخ :8 /2015/4

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 14 -مكتب 1 الدور الثاين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وداخله  الذهيب  ابللون  مزخرف  بيضاوي  شكل  على  رسم   : العالمة 
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 6+7+8 الدور االرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
العربية واالجنليزية ابلوسط رسم  البدين ابللغتني  العالمة : كتابة كلمة 

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 8 - مبىن 53 - مكتب 4 الدور االول.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 9 - مبىن -2847 الدور االرضي.
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وكيل التسجيل هاتف : 22433362 - 22402572  
طالب التسجيل : شركة حمالت دنيا للتجارة العامة واملقاوالت. 

العنوان : القبلة - ق 7 - مبىن 3 - مكتب 701 الدور الثاين. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 4 - مبىن 5414 - حمل 19 سرداب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 54 - مبىن 2 - مكتب 14 ميزانني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
العالمة :كتابة كلمة BACK YARD ابللغة 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 5 - مبىن 111 - حمل 4+3+2 

الدور االرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :كتابة كلمةIQTECH ابللغة 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 

العالمة : كتابة كلمة KOGD ابللغة االجنليزية و حرف O رسم 
دليل  وكتابة  واالصفر  االزرق  وابللونني  زيت  نقطة  بداخله  إانء  يشبه 

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 : 50394988 - 23919448  

طالب التسجيل : شركة كوت الوطنية للتجارة العامة واملقاوالت.
العنوان : الفحيحيل - ق -81 مبىن -16 مكتب 3 الدور الثاين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 7108 - حمل 2 الدور االرضي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 
الدور   – 10 -374 حمل  -1 مبىن  ابو فطرية -ق  العنوان :غرب 

االرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
وابللونني  واالجنليزية  العربية  ابللغتني  داكسلون  :كتابة كلمة  العالمة 

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 167931-
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 24 
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1 -التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
2 -التعهد بعد نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم : 

 170737
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35 

وكيل التسجيل هاتف : 1850050 - 66345333 
طالب التسجيل :شركة جمموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة 

واملقاوالت. 
العنوان : القبلة- ق -4 مبىن 2 - حمل 34+35 الدور االول.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :كتابة كلمة النصر ابللغتني العربية واالجنليزية وجبانبها حرف 

N مع 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 : -1850050 66345333  
طالب التسجيل :شركة جمموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة 

واملقاوالت. 
العنوان : القبلة - ق 4 - مبىن 2 - حمل 34+35 الدور االول.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :رسم على شكل دائري ابللون االسود بداخلها رافعة وحرفني 
ابللغة  الشركة  اسم  األسفل كتابة  ومن  بنايتني  وشكل  وعامل   FW

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 : 55533734 22391405- 

طالب التسجيل : شركة فاست وورك للمقاوالت العامة للمباين.
العنوان : حويل -ق-1مبىن -21851 مكتب -13 الدور 1 س.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اسم  عليه  مكتوب  االخضر  ابللون  دائري  على شكل  :رسم  العالمة 
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 

وكيل التسجيل هاتف : 55449898 
طالب التسجيل : شركة اي كيو تيك لألدوات الكهرابئية ومقاوالهتا. 

العنوان : القبلة - ق 6 - مبىن -48 حمل 1 الدور االول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 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 4502 - مكتب -6 الدور 1 م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العربية     ابللغة  واملعجنات  للحلوايت   H :كتابة كلمة كنافة  العالمة 
رسم مخس  وفوقها  دائري  شكل  وداخل  االجنليزية  Hابللغة  وحرف 

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 : -99026240 99331534 

طالب التسجيل : شركة كنافة حبيبة للحلوايت واملعجنات. 
العنوان :حويل-ق-1مبىن 21851 - حمل 5+6 الدور االرضي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
العالمة :كتابة كلمة   PRO - JUMP ابللون 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 : 1850050 - 66345333 

طالب التسجيل :شركة جمموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة 
واملقاوالت.

العنوان : القبلة - ق 4 - مبىن -2 حمل 34+35 الدور االول.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة : كتابة كلمة النصر ابللغتني العربية واالجنليزية ابللون االبيض 

واخللفية ابللون االزرق وجبانبها حرف N مع شكل مميز
رقم االيداع  :170736 

التاريخ :2015/7/28
الشروط: 
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العالمة :رسم على شكل بيضاوي اىل االعلى حييطه غصن عن اليمني 
الشكل عبارة عن خطوط غري  الشمال ابللون االخضر واعلى  وعن 
حتت  الشكل  وداخل  االخضر  ابللون  االعلى  اىل  متجهة  متساوية 
االصفر  ابللون   DIS االحرف  الشعلة  وحتت  محراء  شعلة  اخلطوط 
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 : 22453157 - 66505613 

طالب التسجيل : شركة النرباس للخدمات. 
العنوان : املرقاب- ق 1 - مبىن 3 - مكتب 13 الدور التاسع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
مربعني  به  يوجد  االزرق  ابللون  مستطيل  شكل  على  :رسم  العالمة 

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.
ا رب - مكتب   2 7 8+ - مبىن  الشيوخ - ق  العنوان : جليب 

15 – ميزانني.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
يتوسطها كلمة  الربتقايل  ابللون  زيت  نقطة  على شكل  :رسم  العالمة 

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 : 24816500 - 99956256  

طالب التسجيل :شركة ديكو موتورز للسيارات ) ش . م . ك . م (. 
العنوان : الشرق - ق 6 - مبىن 23 - مكتب 5 الدور االول.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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.

وكيل التسجيل هاتف : 65891969 
طالب التسجيل : شركة مطعم ومقهى كويف شوب كومباين.

12الدور  -حمل   2+1 -مبىن   1 ق  الساحلي-  :الشريط  العنوان 
االرضي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 16802 - مكتب -16 الدور 1م.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية واالجنليزية وابللون االسود 
داخل  ومكتوب  واالصفر  االمحر  ابللونني  دائرتني  شكل  على  ورسم 

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 : 24832561 - 97388393 

طالب التسجيل : شركة املسك ألحواض السباحة. 
العنوان : الشويخ الصناعية - ق ج - مبىن 170 - حمل 1 ب الدور 

االرضي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حصان       رأس  هبا  حميط   االرضية  الكرة  شكل  على  :رسم  العالمة 
وداخل الكرة االرضية ترس صناعي لون اخضر وداخل الرتس دائرة 
لون اصفر داخلها حرفني DiS  ابللون 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 :30 /2015/8

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35 

وكيل التسجيل هاتف : 22453157  - 66505613 
طالب التسجيل : شركة جمموعة اوالد دشيت للصناعة واخلدمات. 

العنوان : املرقاب - ق 1 - مبىن 3 - مكتب -11 الدور 9.
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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.   
 518 مبىن    26- شارع   –1 قطعة   – الصناعية  :الشويخ  العنوان 
–حمل 18 ارضي.                                                             

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 54– مبىن 6 – حمل 31 امليزانني .  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    
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 242– مبىن 1 – احملل الوحيد االرضي.   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االجنليزية  ابللغة   TAW9EEL الكلمة  اسم  :كتابة  العالمة 
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 .    

الدور   20+19 احملل   –  51 مبىن   –  6 قطعة   – :شرق  العنوان 
االرضي. 

 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35 
وكيل التسجيل هاتف : 22400940  - 99872798 

العامة  للتجارة  العاملية  الكويتية  اجملموعة  شركة   : التسجيل  طالب 
واملقاوالت 

العنوان :القبلة - ق 11 - مبىن 11 - مكتب 827 الدور الثامن.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبداخله كلمة  زوااي  وبدون  االخضر  ابللون  مستطيل  :رسم  العالمة 
الواو  بداخل  جنمة  ورمسة  واالجنليزية  العربية  ابللغتني  ساالد كورنر 
وابألسفل مكتوب وخبط صغري فيجتابلس و بركسيس ابللغة االجنليزية 

رقم االيداع  :172329 
التاريخ :16 /2015/9

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43 

وكيل التسجيل هاتف : 24824666 - 60089919 
طالب التسجيل : شركة الكويتية االمريكية للمواد الغذائية.

العنوان : حويل - ق 218 - مبىن 7 - مكتب 9 سرداب.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكتابة كلمة  وحبجم كبري  االزرق  ابللون   a حرف  :كتابة  العالمة 
وابللغة  االبيض  ابللون   p وحرف  االسود  ابللون   alpha light

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 1 - مبىن 45 ب - حمل 

12+13 الدور االرضي. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 : 22435208 - 66012280 
طالب التسجيل :شركة مؤسسة عني عني للتجارة العامة واملقاوالت. 

العنوان : القبلة - ق 10 - مبىن وطنية - مكتب 427 – الدور 
الرابع.
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لتوريد  عبارة  أسفلها  املباين  ملقاوالت  السرة  مؤسسة  :عبارة  العالمة 
حامد  امساعيل  امساعيل  علي  وعبارة  الطبيعي  احلجر  وتركيب  وجتهيز 

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 217– مبىن 11– مكتب 16 الدور الرابع.     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 3 وابلوسط  هرمي  شكل  وسط  االجنليزية  ابللغة  ار  :كتابة  العالمة 

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– قطعة1 – مبىن 81 – مكتب 7 االرضي.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :سيارة خضراء وخلفها جنمة تربق وفقاعات ماء وكتابة كلني 
  SHINE CLEAN ابإلجنليزية

 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 6  – مبىن 207– احملل 6 
الدور االول.     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 16 – مبىن 1 – احملل مكتب 9 امليزانني     
 

االجنليزية  ابللغة   TAW9EEL الكلمة  اسم  :كتابة  العالمة 
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 6– مبىن 51 –احملل 19+20 الدور االرضي.    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بداخلها  االخرى  والدائرة  مشرشفة  االوىل  الدائرة  :دائرتني  العالمة 

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 3 – مبىن 18507 – شقة 9 الدور 3 .                                                                                                                                         
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :كتابة كلمة 99LAUNDRY  ابللغة 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 6 – مبىن 15123 – احملل الوحيد الدور 

االرضي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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.       
 3+2 108 – احملل  2 – مبىن  :العارضية احلرفية – قطعة  العنوان 

الدور االرضي.
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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 8– مكتب )625/2( الدور 6 .   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
املندب  التجاري شركة ابب  واالسم   I E عن حريف  :عبارة  العالمة 

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 10– املبىن 6901 – شقة 5 الدور 2 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :دائرة ابللون االسود وبوسطها احلروف BIC ابللون االسود 
ابللون  صقر  جناحني  اسفلها  الذهيب  ابللون  صقر  جناحني  يعلوها 
انرتانشيوانل  بوسطن  )شركة  اجلملة  اخلارج  من  الدائرة  ويف  الذهيب 
الدائرة كتابة  اسفل  ويف  الذهيب  ابللون  واملقاوالت(  العامة  للتجارة 
سوداء  جنمة  االيسر  الدائرة  جبانب  االجنليزية  ابللغة  الشركة  اسم 
  K حرف  بداخلها  سوداء  جنمة  االمين  وجانب    J حرف  بداخلها 
 BOSTON INTERANIONAL مجلة  اسفل  ويف 
  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 67– املبىن 4 – مكتب 4 الدور 2 .   

 

ابللغة   )  GREAT FEET  ( عن كلمة  عبارة  :هي  العالمة 
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 6 – مبىن 20 – احملل 2 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :هي عبارة عن كلمة ) DR.FEET (  ابللغة 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 6 – مبىن 20 – احملل 2 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
العالمة :كتابة اسم البنك ابللغة العربية )بنك ابوظيب الوطين( واختصاره 
ابللغة االجنليزية )NBAD( ابإلضافة 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.      
  - السرداب   – امليزانني   -  8 املبىن   –1 قطعة   – :الشرق  العنوان 

الدور 15 . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
االمحر  ابللون  واالجنليزية  العربية  ابللغتني  اسم سوزاين  :كتابة  العالمة 

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 :حرف L  ابللون الربتقايل الفاتح اىل اقصى اليمني وعلى يساره 
  LOBIC ARABIA  ابللون الربتقايل الداكن وحتت منهم  Jحرف

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 : -99966991 22468655

طالب التسجيل : خالد فيحان نوار العتييب.    
العنوان :الشرق – قطعة 5– املبىن 44 – مكتب 29 اخلامس. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ابللون    UNI يوين  بداخله كلمة  االزرق  ابللون  :مستطيل  العالمة 

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.     
الدور   2 احملل   –  27 املبىن   –5 قطعة  الشويخ–  :تكملة  العنوان 

االرضي    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 1 – قسيمة 49 – احملل 5+4 
الدور االرضي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
به اشكال تسبه اوراق الشجر  العالمة :حرف الف ابإلجنليزي حييط 

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 1– املبىن 21856 – احملل 5 دور ميزانني.   

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        

احملل  شارع-104   –  4 املبىن   –  5 قطعة   – :العقيلة  العنوان 
)13+14+19+20( الدور االرضي .   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 135– املبىن 23– احملل4 الدور امليزانني.   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 1 – املبىن 171ب – احملل 

8 الدور االرضي.    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 1– املبىن 171ب– احملل 

7 الدور االرضي.   
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ابللغة   »Outdoor مع   ADD EFFECT  «: العالمة 
ابللغتني  ذ.م.م  واالعالن  للدعاية  افيكت  آد  »شركة  مع  االجنليزية 

العربية واالجنليزية » مع الرسم بشكل مميز واأللوان. 
رقم اإليداع : 148864

اتريخ اإليداع : 3 / 3 / 2014 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 5 - مبىن 27 – مكتب 1 الدور العاشر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العربية  ابللغتني  البضائع«  لنقل  العاملية  ترانسبورتر  »شركة   : العالمة 
واالجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان. 

رقم اإليداع : 149974
اتريخ اإليداع : 26 / 3 / 2014 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 43 – مبىن 15 – مكتب 2 الدور الثاين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسم  مع  واالجنليزية  العربية  ابللغتني  بوتيك«  رنتل  :»ذي  العالمة 
بشكل مميز واأللوان. 

رقم اإليداع : 152832
اتريخ اإليداع : 16 / 6 / 2014 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 12 – مبىن 2 – شقة 1 الدور 1.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : أحرف »RBN« ابللغة االجنليزية مع »مطعم روبني« ابللغة 

العربية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع : 153259

اتريخ اإليداع : 25 / 6 / 2014 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 ب3 - مبىن 19 – الوحيد أرضي.

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 – قطعه3 – قسيمة 56 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العربية  العالمة على رأس رجل ومكتوب حتتها ابللغة  العالمة :شكل 

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 

احملل   –4517 املبىن   –  314 شارع   7- قطعه   – :حويل  العنوان 
الوحيد االرضي.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :كتابة حروف OVO  ابللون 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 2 – املبىن 3 – احملل 7 الدور االرضي    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ابللون  مميز  بشكل  مرسومة  مالبس  مشاعة  عن  عبارة  :هي  العالمة 
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 – قطعه11 – املبىن 13408 – احملل الوحيد ابلدور 
االرضي. 
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بشكل  الرسم  مع  واالجنليزية  العربية  ابللغتني  عنيزة«  :»خنيل  العالمة 
مميز واأللوان. 

رقم اإليداع : 153990
اتريخ اإليداع : 15 / 7 / 2014 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 )3( – قطعة أ – مبىن 142– حمل 4 
األرضي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسم بشكل مميز  العربية واالجنليزية مع  العالمة :« بريل » ابللغتني 

واأللوان. 
رقم اإليداع : 153991

اتريخ اإليداع : 15 / 7 / 2014 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 4– مبىن 15158 – الوحيد أرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة :»الدانه« مع »الدانه الذهبية لتوصيل الطلبات االستهالكية« 
ابللغة العربية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.

رقم اإليداع : 154050
اتريخ اإليداع : 16 / 7 / 2014 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 . 

 5 45/007 – حمل  1 – مبىن  الشيوخ – قطعة  : جليب  العنوان 
ميزانني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسم  مع  العربية  ابللغة  السنابل«  وحلوايت  خمبز  :»شركة  العالمة 

بشكل مميز واأللوان.  
رقم اإليداع : 155653

اتريخ اإليداع : 24 / 9 / 2014 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 61– مبىن 14– سرداب ابلكامل

مميز  بشكل  الرسم  مع  االجنليزية  ابللغة   November  : العالمة 
واأللوان. 

رقم اإليداع : 153635
اتريخ اإليداع : 6 / 7 / 2014 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 1704 – مكتب 3 الدور االرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسم بشكل مميز  UC » ابللغة االجنليزية مع  العالمة : » أحرف 
واأللوان.

رقم اإليداع : 153714
اتريخ اإليداع : 8 / 7 / 2014 م

الشروط :-التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة . 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )11(

 مجيع منتجات الفئة )11( 
والكرتونية  الكهرابئية  لألجهزة  يوانيتد كول  :مركز  التسجيل  طالب 

وتصليحها.
العنوان : الساملية – قطعة 196 – مبىن 42 – الوحيد أرضي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم بشكل مميز مع األلوان.

رقم اإليداع : 153977
اتريخ اإليداع : 15 / 7 / 2014 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 6 – مبىن 30 – مكتب 8 الدور 8.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : » الشامخ الكوييت للحوم » ابللغة العربية مع الرسم بشكل 
مميز واأللوان.  

رقم اإليداع : 153989
اتريخ اإليداع : 15 / 7 / 2014 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 4 – املبىن 900029 احملل- 59 
ارضي .
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رقم اإليداع : 159289
اتريخ اإليداع : 12 / 11 / 2014 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 3 - مبىن 18508 – حمل 16 األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :»سوق املاسة املركزي« ابللغتني العربية واالجنليزية مع الرسم 
بشكل مميز واأللوان.  

رقم اإليداع : 159461
اتريخ اإليداع : 17 / 11 / 2014 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 66 - مبىن 8 – السرداب ابلكامل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .STREET CLASSICS مع   Junkyard  : العالمة 

ابللغة االجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.  
رقم اإليداع : 160901

اتريخ اإليداع : 16 / 12 / 2014 م
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة . 

البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(
 مجيع خدمات الفئة )43( 

لندن  التسجيل : مطعم جنك ايرد / فرع من : شركة كويت  طالب 
للتجارة العامة واملقاوالت.

العنوان : الشرق – قطعة 8 – مبىن 14 – حمل 08-1 األول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مميز  الرسم بشكل  مع  االجنليزية  ابللغة   » F4Fares   «: العالمة 
واأللوان.

رقم اإليداع : 161227
اتريخ اإليداع : 22 / 12 / 2014 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 26008 – مكتب 21 
الدور 1 م .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابللغتني  واملقاوالت«  العامة  للتجارة  األهلية  حمرق  :»شركة  العالمة 

العربية واالجنليزبية مع الرسم بشكل مميز واأللوان. 

العامة واملقاوالت« ابللغة  العالمة : »شركة البشاير املشرتكة للتجارة 
العربية مع الرسم بشكل مميز واأللوان. 

رقم اإليداع : 156005
اتريخ اإليداع : 28 / 8 / 2014 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. 

الدور   901 27 – مكتب  مبىن   – 4 قطعة  الفروانية –   : العنوان 
السابع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة COMET  INTERNATIONAL ابللغة           

 االجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان. 
رقم اإليداع : 156105

اتريخ اإليداع : 31 / 8 / 2014 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 93 – مبىن 5 – مكتب 82 ميزانني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : أحرف  G C K ابللغة االجنليزية مع الرسم بشكل مميز 

واأللوان.
رقم اإليداع : 157353

اتريخ اإليداع : 24 / 9 / 2014
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 217 – مبىن 10 – مكتب 6 الدور األول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة : أحرف »H.T.E« ابللغة االجنليزية مع الرسم بشكل مميز 

واأللوان. 
رقم اإليداع : 157967

اتريخ اإليداع : 15 / 10 / 2014 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 9 – بلوك 2 – حمل 22 األرضي + سرداب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مميز  بشكل  الرسم  مع  واالجنليزية  العربية  ابللغتني  :»زهاب«  العالمة 
واأللوان.
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اتريخ اإليداع : 5 / 2 / 2015 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 4 – مبىن 616 – احملل الوحيد أرضي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : »مطعم قنجه ومالس« ابللغة العربية مع الرسم بشكل مميز 

واأللوان. 
رقم اإليداع : 163514

اتريخ اإليداع : 5 / 2 / 2015 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 .
السرداب   –  12 مبىن   –  3 قطعة   – احلرفية  العارضية   : العنوان 

ابلكامل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : رسم رجل حيمل سلم وحقيبة بشكل مميز مع األلوان. 
رقم اإليداع : 163564

اتريخ اإليداع : 5 / 2 / 2015 م
الشروط : -التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة مفردة .

البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )37(
* مجيع خدمات الفئة )37( .

التكييف  ملقاوالت  سي  اي  يف  اتش  افكا  شركة   : التسجيل  طالب 
والتربيد .
العنوان : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : » MH« ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.

رقم اإليداع : 163642
اتريخ اإليداع : 8 / 2 / 2015 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 146 - مبىن 12 – مكتب 10 السرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مميز  بشكل  الرسم  مع  اإلجنليزية  ابللغة    Tri Dent  : العالمة 
واأللوان.

رقم اإليداع : 163734
اتريخ اإليداع : 9 / 2 / 2015 م

الشروط :- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة مفردة . 
 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )10(

رقم اإليداع : 161836
اتريخ اإليداع : 6 / 1 / 2015 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.

 15 مكتب   –56 مبىن   - 8+7 قطعة  الشيوخ –  :جليب  العنوان 
الدور الثاين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : »شركة يب دي أي للتجارة العامة واملقاوالت« ابللغتني العربية 

واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان .
رقم اإليداع : 162017

اتريخ اإليداع : 12 / 1 / 2015 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 218 - مبىن 7 – مكتب 11 الدور الرابع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : »مؤسسة الضوء األخضر للتجارة العامة واملقاوالت« ابللغتني 
العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان. 

رقم اإليداع : 163147
اتريخ اإليداع : 2 / 2 / 2015 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 144 – مبىن 9 – مكتب 11 ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : »شركة أجرة األنوار العاملية اجلوال« ابللغة العربية مع الرسم 
بشكل مميز واأللوان.

رقم اإليداع : 163359
اتريخ اإليداع : 4 / 2 / 2015 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 3 – مبىن 9 – مكتب 13 الدور األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :  الفطرية اجلاهزة واملعجنات ابللغة العربية مع الرسم بشكل 

مميز واأللوان.
رقم اإليداع : 163510
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مجيع خدمات الفئة )35( .
طالب التسجيل : شركة الوايل املميزة للتجارة العامة واملقاوالت  .

العنوان : جليب الشيوخ – قطعة 7+8 – مبىن 50أ
50+ب – مكتب 23 الدور الثاين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : »شركة فرانكو آراب لإلنتاج الفين« ابللغتني العربية واإلجنليزية 

مع الرسم بشكل مميز واأللوان
رقم اإليداع : 165120

اتريخ اإليداع : 3 / 3 / 2015 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 .
الدور   25 1أ2+أ – مكتب  23 - مبىن  العنوان : حويل – قطعة 

اخلامس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : » طيبة لإلنتاج الفين والدعاية واإلعالن« ابللغة العربية مع 
الرسم بشكل مميز واأللوان.  

رقم اإليداع : 165123
اتريخ اإليداع : 3 / 3 / 2015 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 146 – مبىن 17 – مكتب 4 الدور اخلامس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : شركة العرين لنقل البضائع - ابللغة العربية مع الرسم بشكل 
مميز واأللوان. 

رقم اإليداع : 165254
اتريخ اإليداع : 5 / 3 / 2015 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 8 – مبىن 1ب27 – مكتب 27 
األرضي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : F. R. S ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان .

 رقم اإليداع : 165473
اتريخ اإليداع : 10 / 3 / 2015 م

الشروط :- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة . 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(

مجيع منتجات الفئة )25( .

مجيع منتجات الفئة )10( .
طالب التسجيل : شركة مايو كلينك للخدمات الطبية  .

العنوان : منطقة األسواق – قطعة 8 – مبىن 8 – مكتب 2 الدور 
السابع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »Anfal-designs« مع  العربية  ابللغة  »ج«  حرف   : العالمة 

ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان. 
رقم اإليداع : 164096

اتريخ اإليداع : 12 / 2 / 2015 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 3 – شارع الفردوس – مبىن 14

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : شركة كيو تريد انرتانشيوانل للتجارة العامة واملقاوالت  ابللغة 

العربية مع الرسم بشكل مميز واأللوان. 
رقم اإليداع : 164116

اتريخ اإليداع : 12 / 2 / 2015 م
الشروط :-التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة مفردة . 

البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(
 مجيع خدمات الفئة )35( .

طالب التسجيل : شركة كيو تريد انرتانشيوانل للتجارة العامة واملقاوالت 
العنوان : الفروانية – قطعة 26 – مبىن 8 – مكتب 6 الدور الثاين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 D I M E N S I O N Dمع i C : مة لعال ا

INTERNATIONAL COMPANY
 ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واألوان .

رقم اإليداع : 164167
اتريخ اإليداع : 12 / 2 / 2015 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 2 – مبىن 210178 – مكتب B1 الدور 5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : الوايل املميزة للتجارة العامة واملقاوالت - ابللغة العربية مع 
الرسم بشكل مميز واأللوان.  

رقم اإليداع : 164400
اتريخ اإليداع : 17 / 2 / 2015 م

الشروط :-التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة . 
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(
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العنوان : حويل – قطعة 40 – مبىن 20 – مكتب 11+12 الدور 
الثالث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التجارية«  اإلجنليزية مع »شركة هاماز  العالمة : حرف »H« ابللغة 

ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.  
رقم اإليداع : 167757

اتريخ اإليداع : 29 / 4 / 2015 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 6 - مبىن 45 – شقة 10 دور 3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مميز  الرسم بشكل  مع  اإلجنليزية  ابللغة   »Kollabria« : العالمة 

واأللوان. 
رقم اإليداع : 168162

اتريخ اإليداع : 12 / 5 / 2015 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 5 - مبىن 38 – مكتب 8 الدور الثالث.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  POP WESTERN« مع العربية«  ابللغة  »بسمه   : العالمة 
مع CHEESE POPCORN« ابللغة اإلجنليزية مع الرسم 

بشكل مميز واأللوان. 
رقم اإليداع : 169135

اتريخ اإليداع : 7 / 6 / 2015 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 1533 – ميزانني ابلكامل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لن  اإلجنليزية مع »شركة موىب  ابللغة   - MOBILIN  : العالمة 
رقم  واأللوان.  مميز  بشكل  الرسم  مع  العربية  ابللغة  العامة«  للتجارة 

اإليداع : 169486
اتريخ اإليداع : 16 / 6 / 2015 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 .

طالب التسجيل : مركز الفرنسي للرايضة .
العنوان : حويل – قطعة 26 – مبىن 2أ2+ب3+ – حمل 29 أرضي 

وميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : »سويت ستور« ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل 
مميز واأللوان. 

رقم اإليداع : 166480
اتريخ اإليداع : 31 / 3 / 2015 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 4+5 األرضي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : »KFH مع Brokerage« ابللغة اإلجنليزية مع الرسم 

بشكل مميز واأللوان. 
رقم اإليداع : 166637

اتريخ اإليداع : 5 / 4 / 2015 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 1 - مبىن 105 – الدور الثاين .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع  اإلجنليزية  ابللغة   »SHAMI EXPRESS«  : العالمة 

الرسم بشكل مميز واأللوان.  
رقم اإليداع : 167449

اتريخ اإليداع : 21 / 4 / 2015 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 2 – مبىن 16915 – حمل 30+35 األرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 MASYIA ENGINEERING مع MEC : العالمة
CO. ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان. 

رقم اإليداع : 167709
اتريخ اإليداع : 28 / 4 / 2015 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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العالمة : رسم رجل مع هالل وجنمة بشكل مميز مع األلوان.
 رقم اإليداع : 170836

اتريخ اإليداع : 30 / 7 / 2015 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 1 – مبىن 94 – حمل 5+4+3 

أرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مميز  بشكل  الرسم  مع  العربية  ابللغة   - الضاحية  : كافترياي  العالمة 
واأللوان. 

رقم اإليداع : 170957
اتريخ اإليداع : 4 / 8 / 2015 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 201 – مبىن 19 – حمل الوحيد األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  J BLASHES  ابللغة االجنليزية مع الرسم بشكل مميز 
واأللوان.

رقم اإليداع : 171091
اتريخ اإليداع : 9 / 8 / 2015 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 5 – مبىن 90 – حمل )22+138( الدور 
األرضي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : أحرف  NC - ابللغة اإلجنليزية مع »نيل كونسبت« 

مميز  بشكل  الرسم  مع  العربية  ابللغة  السيدات«  لتجميل  صالون   «
واأللوان.

رقم اإليداع : 171203
اتريخ اإليداع : 12 / 8 / 2015 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 1 - مبىن 00أ189 – شقة 1 
- الدور 1

العنوان : القبلة – قطعة 11 - مبىن 42 – مكتب 2 ميزانني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسم بشكل مميز  العالمة : أحرف »ATC« ابللغة اإلجنليزية مع 
واأللوان. 

رقم اإليداع : 170388
اتريخ اإليداع : 14 / 7 / 2015 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 62 – مبىن 1أ – حمل 1 األرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسم بشكل  مع  اإلجنليزية  ابللغة   »Al-Bashaer  «  : العالمة 
مميز واأللوان. 

رقم اإليداع : 170529
اتريخ اإليداع : 21 / 7 / 2015 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 4 - مبىن 27 – مكتب 901 السابع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : »دار السالم للتأمني التكافلي« ابللغتني العربية واإلجنليزية مع 
الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع : 170693

اتريخ اإليداع : 27 / 7 / 2015 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 1 - مبىن 5 – الدور اخلامس – مكتب 

ابلكامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : برشلونة تو ابللغة العربية مع الرسم بشكل مميز واأللوان. 
رقم اإليداع : 170739

اتريخ اإليداع : 28 / 7 / 2015 م
الشروط :- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة . 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(.
 مجيع منتجات الفئة )25( .

واألحذية  رجالية  اجلاهزة  للمالبس  تو  برشلونة   : التسجيل  طالب 
والكماليات . 

فرع من : شركة التني والزيتون للتجارة العامة واملقاوالت .
العنوان : حويل – قطعة 79 – مبىن 2 – حمل 46 السرداب
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العالمة: »ابكولود تشكن ابربيكيو هاوس« ابللغتني العربية واإلجنليزية 
مع الرسم بشكل مميز واأللوان. 

رقم اإليداع : 171845
اتريخ اإليداع : 1 / 9 / 2015 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 76 - قسيمة 2 – حمل 10+9+8+7  
ميزانني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : »اإلميان« ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز 

واأللوان.
رقم اإليداع : 171955

اتريخ اإليداع : 6 / 9 / 2015 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 . 
 10 15 – مكتب  مبىن   – 29 قطعة  القدمية –  : خيطان  العنوان 

ميزانني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»شركة  مع  مميز  بشكل  مزخرفة  العربية  ابللغة  »السنبوك«   : العالمة 
السنبوك املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت« ابللغتني العربية واإلجنليزية 

مع الرسم بشكل مميز واأللوان .
رقم اإليداع : 171987

اتريخ اإليداع : 6 / 9 / 2015 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 8 - مبىن 1 – مكتب 128 الدور السابع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسم  مع  اإلجنليزية  ابللغة   »Garden Design«  : العالمة 
بشكل مميز واأللوان.

رقم اإليداع : 171988
اتريخ اإليداع : 6 / 9 / 2015 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 8 - مبىن 1 – مكتب 127 الدور 7 .

الرسم  Brisk plot ابللغة اإلجنليزية مع  B مع  العالمة : حرف 
بشكل مميز واأللوان. 

رقم اإليداع : 171214
اتريخ اإليداع : 12 / 8 / 2015 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 3 – مبىن 18528 – مكتب 4 الدور 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : »الوزان« مع »فول مدمس حبة عريضة« ابللغة العربية مع 
الرسم بشكل مميز واأللوان. 
رقم اإليداع : 171331

اتريخ اإليداع : 16 / 8 / 2015 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 1 – مبىن 7 إىل 11 – حمل 

1 أرضي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوبيان  »مصنع  مع   »B.I.G KUWAIT« أحرف   : العالمة 
مميز  بشكل  الرسم  مع  واالجنليزبية  العربية  ابللغتني  للغاز«  اخلليج 

واأللوان. 
رقم اإليداع : 171367

اتريخ اإليداع : 17 / 8 / 2015 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  
 –108+107+104+103 1 - قسيمة  :الري – قطعة  العنوان 

حمل 15 األرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العربية  ابللغتني  العامة«  للمقاوالت  اإلبداع  عامل  »مؤسسة   : العالمة 
واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.

رقم اإليداع : 171577
اتريخ اإليداع : 24 / 8 / 2015 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 8 – مبىن 2ب10000 – حمل 44 الدور 
األول
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مع  اإلجنليزية  ابللغة   »BURGER HOUSE«  : العالمة 
الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع : 172386

اتريخ اإليداع : 20 / 9 / 2015 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 7 – مبىن 28 – حمل 3+4+5 األرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشكل  الرسم  مع  اإلجنليزية  ابللغة   -  CAFFEINE  : العالمة 
مميز واأللوان.

رقم اإليداع : 172533
اتريخ اإليداع : 21 / 9 / 2015 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 .

  15+12+11 حمل   –  36 مبىن   –  8 قطعة   – القبلة   : العنوان 
األرضي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ENTREPRENEURSHIP العالمة: 
 COMPASS AMBITIOUS PATH IN LIFE

ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واألوان . 
رقم اإليداع : 172604

اتريخ اإليداع : 22 / 9 / 2015 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 8 – مبىن 20 – مكتب 5 الدور 1 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مميز  بشكل  الرسم  مع  واإلجنليزية  العربية  ابللغتني  »فيدا«   : العالمة 
واأللوان. 

رقم اإليداع : 172606
اتريخ اإليداع : 22 / 9 / 2015 م

الشروط :-التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة . 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(

مجيع منتجات الفئة )32( .
العامة  للتجارة  العصرية  الوكاالت  جمموعة  شركة   : التسجيل  طالب 

واملقاوالت  .

العالمة : Khidma. Com  ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل 
مميز واأللوان.

رقم اإليداع : 172324
اتريخ اإليداع : 15 / 9 / 2015 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 1 – مبىن 6أ6+ب – مكتب 4 الدور 24
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مميز  بشكل  الرسم  مع  اإلجنليزية  ابللغة    K حرف   : العالمة 
واأللوان.  

رقم اإليداع : 172325
اتريخ اإليداع : 15 / 9 / 2015 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 1 – مبىن 6أ6+ب – مكتب 4 الدور 24
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  اإلجنليزية  ابللغة   »BURGER HOUSE«  : العالمة 
الرسم بشكل مميز واأللوان. 
رقم اإليداع : 172384

اتريخ اإليداع : 20 / 9 / 2015 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 7 – مبىن 38 – حمل 3+4+5 األرضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : GOOD STUFF  ابللغة اإلجنليزية مع »شركة قود 
الرسم  مع  واإلجنليزية  العربية  ابللغتني  ذ.م.م«  املطاعم  إلدارة  ستف 

بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع : 172385

اتريخ اإليداع : 20 / 9 / 2015 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 6 - مبىن 10 – مكتب 5 األول
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العنوان : الفحيحيل – قطعة 66 - مبىن 1+3أ4+ – مكتب 219 الدور الثاين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 FLORAL DELIVERY مع   F D أحرف   : العالمة 
ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.  

رقم اإليداع : 172805
اتريخ اإليداع : 4 / 10 / 2015 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 7 – مبىن 38 – مكتب 6 الدور 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  اإلجنليزية  ابللغة   THE MONROE glam  : العالمة 
الرسم بشكل مميز واأللوان. 

رقم اإليداع : 172842
اتريخ اإليداع : 6 / 10 / 2015 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 1 – مبىن 189 – شقة 2 األول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابللغة   AUTOMATION مع   e-Home  : العالمة 
اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان. 

رقم اإليداع : 172882
اتريخ اإليداع : 7 / 10 / 2015 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 92 – مبىن 2 – مكتب 12 السرداب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : رسم طاووس بشكل مميز مع األلوان. 
رقم اإليداع : 173032

اتريخ اإليداع : 11 / 10 / 2015 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 )3( – قطعة أ – مبىن 84 – حمل 10 
األرضي

العنوان : الساملية – قطعة 144 - مبىن 9 – مكتب 8 الدور الرابع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : أحرف »MH« ابللغة اإلجنليزية مع »االبتكارية« ابللغتني 
العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان. 

رقم اإليداع : 172787
اتريخ اإليداع : 4 / 10 / 2015 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 7 - مبىن 16 – مكتب 12 دور 1 س
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  environmental solutions مع acoulite : العالمة
ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.

رقم اإليداع : 172788
اتريخ اإليداع : 4 / 10 / 2015 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 60 – مبىن 9707 – مكتب 7 الدور 1س
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : »مجعية الدعية التعاونية« ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم 
بشكل مميز واأللوان. 

رقم اإليداع : 172799
اتريخ اإليداع : 4 / 10 / 2015 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.ب: -354510الكويت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  اإلجنليزية  ابللغة   »Khaled.co« مع   »k« حرف   : العالمة 
الرسم بشكل  العربية مع  البشرية« ابللغة  لتنمية املوارد  »شركة خالد 

مميز واأللوان. 
رقم اإليداع : 172800

اتريخ اإليداع : 4 / 10 / 2015 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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رقم اإليداع : 173800
اتريخ اإليداع : 28 / 10 / 2015 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 2 – شارع سوق الضاحية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : »انشيوانل ويلدنج ألدوات النجارة والبناء واحلدادة« ابللغتني 
العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان .

رقم اإليداع : 173928
اتريخ اإليداع : 1 / 11 / 2015 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 105+106 – حمل 

10 األرضي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : »العبار« مع »شركة العبار العاملية للتجارة العامة واملقاوالت« 
ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.

رقم اإليداع : 173941
اتريخ اإليداع : 1 / 11 / 2015 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 66 – مبىن 59 – مكتب 39 الدور 
اخلامس 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : »شركة شانديز املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت« ابللغتني 

العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان. 
رقم اإليداع : 173951

اتريخ اإليداع : 1 / 11 / 2015 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 9 - مبىن 7أ – مكتب 6+7 الدور 18

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : أرزاق - ابللغة العربية مع  - شركة أرزاق العقارية  ابللغتني 

العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.

مميز  بشكل  الرسم  مع  اإلجنليزية  ابللغة   UB Group  : العالمة 
واأللوان. 

رقم اإليداع : 173097
اتريخ اإليداع : 12 / 10 / 2015 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 9 – مبىن 2 – مكتب 2 الدور الرابع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : UB Group مع cloud ابللغة اإلجنليزية مع الرسم 
بشكل مميز واأللوان. 

رقم اإليداع : 173098
اتريخ اإليداع : 12 / 10 / 2015 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 9 – مبىن 2 – مكتب 2 الدور الرابع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابللغة   - Museum Chocolate مع   M : حرف  العالمة 
اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.

رقم اإليداع : 173495
اتريخ اإليداع : 22 / 10 / 2015 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 5 – مبىن 91 – حمل )115+114+26+25( 
الدور األرضي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : Le Gourmet Chocolater - ابللغة اإلجنليزية 

مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع : 173496

اتريخ اإليداع : 22 / 10 / 2015 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 6 – قطعة 2 – مبىن 77 – سرداب+أرضي+سندرة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : »كيفان« ابللغة العربية مزخرفة بشكل مميز مع »مجعية كيفان 
التعاونية« ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان .
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اتريخ اإليداع : 11 / 11 / 2015 م
الشروط :- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة . 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )16(.
 مجيع منتجات الفئة )16( .

البالستيكية  للمنتجات  الطيب  أسرار  مؤسسة   : التسجيل  طالب 
والورقية . 

العنوان : القبلة – قطعة 6 – مبىن 15 – حمل 9 السرداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : »العبار« مع »شركة العبار الدولية للمعدات واآلليات اخلفيفة 
والثقيلة ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.

رقم اإليداع : 174453
اتريخ اإليداع : 15 / 11 / 2015 م

الشروط :- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة . 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )7(.

مجيع منتجات الفئة )7( .
اخلفيفة  واآلليات  للمعدات  الدولية  العبار  شركة   : التسجيل  طالب 

والثقيلة . 
العنوان : الفحيحيل – قطعة 66 – مبىن 59 – مكتب 39 الدور 

اخلامس 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : »العبار« مع »شركة العبار اخلليجية لنقل البضائع« ابللغتني 
العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان. 

رقم اإليداع : 174454
اتريخ اإليداع : 15 / 11 / 2015 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 66 – مبىن 59 – مكتب 39 الدور 
اخلامس 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : JORY ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واألوان رقم 

اإليداع : 174455
اتريخ اإليداع : 15 / 11 / 2015 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 .

الدور   13 800446 – حمل  9 – مبىن  القبلة – قطعة   : العنوان 
األرضي + سندرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  Fuchsia ابللغة اإلجنليزية بشكل مميز مع األلوان.  رقم 

اإليداع : 174518

رقم اإليداع : 173993
اتريخ اإليداع : 2 / 11 / 2015 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 61 – مبىن 80 – املكتب األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العربية  ابللغتني  مشاريع    - مع    العربية  ابللغة   - أرزاق   : العالمة 
واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.

رقم اإليداع : 173994
اتريخ اإليداع : 2 / 11 / 2015 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 8 – مبىن 8 – مكتب 160 ميزانني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : »أسراري« ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز 
واأللوان .

رقم اإليداع : 174198
اتريخ اإليداع : 10 / 11 / 2015 م

الشروط :-التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة . 
البضائع واخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(.

مجيع خدمات الفئة )35( .
العامة  للتجارة  املشرتكة  العبديل  جمموعة  شركة   : التسجيل  طالب 

واملقاوالت .
العنوان : جليب الشيوخ – قطعة 7+8 - مبىن 43 – مكتب 21 

الدور الثاين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : »شركة مقهى السعادة بلس« ابللغة العربية مع الرسم بشكل 
مميز واأللوان

رقم اإليداع : 174208
اتريخ اإليداع : 10 / 11 / 2015 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  . 

حمل   –  17 مبىن   –  1 قطعة   – الصناعية  اجلهراء   : العنوان 
12+13+14 األرضي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  زوارة - ابللغة العربية مع الرسم بشكل مميز واأللوان. رقم 

اإليداع : 174239
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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 144 - مبىن 9 – مكتب 8 الدور الرابع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»السعودية«  مع  اإلجنليزية  ابللغة   »SKYTEAM«  : العالمة 
ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان. 

رقم اإليداع : 174746
اتريخ اإليداع : 22 / 11 / 2015 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
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  اإلجنليزية  ابللغة   VOYTRA TRAVEL  : العالمة 
الرسم بشكل مميز واأللوان .

رقم اإليداع : 174867
اتريخ اإليداع : 26 / 11 / 2015 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 7 – مبىن 24 – حمل 2 الدور التاسع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العربية واإلجنليزية مع الرسم  العالمة : »خمترب كي دي كاو« ابللغتني 
بشكل مميز واأللوان .

رقم اإليداع : 174974
اتريخ اإليداع : 30 / 11 / 2015 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 69/68 – الدور األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مميز  بشكل  الرسم  مع  اإلجنليزية  ابللغة    FRENO  : العالمة 
واأللوان. 

رقم اإليداع : 176507
اتريخ اإليداع : 4 / 1 / 2016 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 

اتريخ اإليداع : 16 / 11 / 2015 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 1862 – حمل 214G األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :   »فوشيا« ابللغة العربية بشكل مميز مع األلوان
رقم اإليداع : 174519

اتريخ اإليداع : 16 / 11 / 2015 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 1862 – حمل 214G األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العربية  ابللغتني  التعاونية«  قرطبة  »مجعية  مع  »قرطبة«   : العالمة 
واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.

رقم اإليداع : 174534
اتريخ اإليداع : 17 / 11 / 2015 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 5 - شارع أبو أيوب األنصاري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع »جمموعة كرييتف  اإلجنليزية  ابللغة   - CiG أحرف-   : العالمة 
العاملية« ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان. 

رقم اإليداع : 174646
اتريخ اإليداع : 18 / 11 / 2015 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 21+20 - مبىن 32 – مكتب 26 األول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مميز  بشكل  الرسم  مع  واإلجنليزية  العربية  ابللغتني  »رينا«   : العالمة 
واأللوان.

رقم اإليداع : 174647
اتريخ اإليداع : 18 / 11 / 2015 م

الشروط :-التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة . 
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مع  اإلجنليزية  ابللغة   Ilace Never Tie Again  : العالمة 
الرسم بشكل مميز واأللوان .  

رقم اإليداع : 176542
اتريخ اإليداع : 7 / 1 / 2016 م

الشروط :-التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة . 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة ) 25(

 مجيع منتجات الفئة )  25 ( .
ووكيل  والتصدير  لالسترياد  العاملية  بنيان  شركة   : التسجيل  طالب 

ابلعمولة 
العنوان : القبلة – قطعة 6 – مبىن 21 – مكتب 19 الدور 2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشعل  »شركة  مع  اإلجنليزية  ابللغة   -  MHA أحرف-   : العالمة 
حسني أمري للتجارة العامة ذ.م.م« ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم 

بشكل مميز.
رقم اإليداع : 177381

اتريخ اإليداع : 9 / 2 / 2016 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 71 - مبىن 13 – مكتب 6 الدور الثاين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واملقاوالت«  العامة  للتجارة  الهور  »شركة  مع  »الهور«   : العالمة 
ابللغتني العربية واإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان. 

رقم اإليداع : 158534
اتريخ اإليداع : 30 / 10 / 2014 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 112 -  مبىن 1 – مكتب 18 ميزانني 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسم  مع  اإلجنليزية  ابللغة   »Burqer & Karak«  : العالمة 
بشكل مميز واأللوان.  

رقم اإليداع : 158878
اتريخ اإليداع : 5 / 11 / 2014 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 5 -  مبىن 5 – حمل 3 الثالث

العنوان : تكملة الشويخ – قطعة د - مبىن 52 – حمل 6_8 األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : X-TREME - ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل مميز 
واأللوان.

رقم اإليداع : 176509
اتريخ اإليداع : 4 / 1 / 2016 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 52 – حمل 6_8 األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة : TOP FLEET - ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل 

مميز واأللوان.
رقم اإليداع : 176510

اتريخ اإليداع : 4 / 1 / 2016 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 52 – حمل 6_8 األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مميز  بشكل  الرسم  مع  اإلجنليزية  ابللغة   -  LAVA  : العالمة 
واأللوان. 

رقم اإليداع : 176511
اتريخ اإليداع : 4 / 1 / 2016 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 52 – حمل 6_8 األرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مميز  بشكل  الرسم  مع  اإلجنليزية  ابللغة   »RHINO  « العالمة: 
واأللوان.

رقم اإليداع : 176512
اتريخ اإليداع : 4 / 1 / 2016 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 52 – حمل 6_8 األرضي
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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 
فواد  جممع  ب  أ   32 مبىن   +8  7 قطعة  الشيوخ  جليب   : العنوان 

الرفاعي مكتب 1 الدور األول ،  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 6 مبىن 1+3 مكتب 622 الدور6،  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 
 -  15 مبىن   - خلدون  ابن  شارع   - 216 ق  : حويل -  العنوان 

السرداب مكتب 14 ,  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 146 - شارع ابن خلدون - مبىن 17 - الدور 

اخلامس مكتب 8 ،  

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 :

العبد  ابراهيم  العبد احملسن/ خالد  التسجيل : شركه عطورات  طالب 
احملسن وشركائه / ذات مسئوليه حمدودة

البيت  التاسعة- بلوك -3 جممع شركه  القطعة  العنوان : املرقاب - 
العتيق- الدور األول - رقم 8،  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :

العبد  ابراهيم  العبد احملسن/ خالد  التسجيل : شركه عطورات  طالب 
احملسن وشركائه / ذات مسئوليه حمدودة 

البيت  التاسعة- بلوك -3 جممع شركه  القطعة  العنوان : املرقاب - 
العتيق- الدور األول - رقم 8 ،  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 19/ م 22 أرضي،  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 9
وكيل التسجيل : 

هاتف :
طالب التسجيل : شركة اخلدمات الذكية لالتصاالت اإللكرتونية 

الغنيم - مكتب   : 1 - جممع  1 - مبىن  القبلة - قطعة   : العنوان 
5 - الدور الثاين ،  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ايزك  لشركة  اختصار  هي  و   ISEC حروف  عن  عبارة   : العالمة 
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 1 - مبىن 1 - جممع : الغنيم -  مكتب 
6 - الدور األول ,  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 - ق5 - مبىن 154 - حمل وحيد أرضي،  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة : عبارة عن شكل درع ابللون البنفسجي مكتوب وسطه حرف 
s جموف أبيض أبسهم و أعلى الدرع كلمة sahalat ابإلجنليزية و 

 delivery solutions أسفل الدرع خارجه كلمة
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 
الدور   20- مكتب    5- مبىن   -  183 قطعه   - : حويل  العنوان 

الثامن  ,  

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 3 - ق 2 - الدور االول - 

مكتب 35 ،  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :

جابر  الزراعية/  للمقاوالت  العاملية  الروايب  شركه   : التسجيل  طالب 
عقيل جدعان املطريي

العنوان : الفروانية - ق م إداري- ت مبىن 12 مكتب 10 ميزانني 
ملك سعد عربيد جلوي العربيد,  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن مستطيل ابللون األزرق الفاتح  بداخله مثلث كبري  

ابللون األبيض مكتوب بداخله حريف ) m-k ( ابللون 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 4 - مبىن 40 - ش : 25 - حمل 3 - 
الدور األرضي ،  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 IS - Intelligent Services عن كلمة   عبارة   : العالمة 
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 : 35
وكيل التسجيل : 

هاتف :
طالب التسجيل : شركة املتوكل للتجارة العامة واملقاوالت 

العنوان :  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 :  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلجنليزية  ابللغة   BAQALو العربية  ابللغة  بقال  : كلمة  العالمة 

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
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن شكل دائري مميز حيتوي على اسم الشركة ابللغتني 
ثالثة  على  حيتوي  مميز  هندسي  شكل  وابملنتصف  واإلجنليزية  العربية 
أحرف ابللغة اإلجنليزية )R G T( شركة ار جي يت ملقاوالت تنظيف 
 R.G.T. FOR CONTRACTING والطرق  املباين 
 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
الدور   10 مكتب   /22 املبىن   /82 القطعة   / الفحيحيل   : العنوان 

الثالث،  

العالمة : شكل دائرة وبداخلها يف األعلى شركه الفوز ستار ويف األسفل 
وبداخلها  صغريه  أخرى  الدائرة  وبداخل  واملقاوالت  العامة  للتجارة 
حرف فاء وحرف F ابللغة 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 مكتب3 ميزانني ،  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويف  ستار  الفوز  شركه  األعلى  يف  وبداخلها  دائرة  شكل   : العالمة 
االسفل للتجارة العامة واملقاوالت وبداخل الدائرة دائرة أخرى صغريه 
وبداخلها حرف الفاء وحرف F ابللغة 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
29/B1/G/03 العنوان : الصليبية- بسطه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :

ووكيل  والتصدير  لالسترياد  اخلري  مسار  مؤسسة   : التسجيل  طالب 
ابلعمولة 

العنوان : 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابلشكل  االحتفاظ  مع  العربية  ابللغة  الشركة  اسم  : كتابة  العالمة 
واأللوان 

رقم االيداع  : 176334
التاريخ : 2015/12/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
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العالمة ; عبارة عن شكل بيضاوي وبداخلها سيارة ومكتوب بداخل 
   TAXI السيارة

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 54 – مبىن 25  - حمل : مكتب 20 ميزانني   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة مربع كحلي دائري االطراف يوجد بداخله عدد 8 مستطيالت 

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 6– املبين 58–احملل الدور الثاين  مكتب رقم 16  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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   –قطعة41 -  – املبىن أ– احملل مكتب 5 دور الثاين 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة ; كتابة كلمة ارديز ابللغة االجنليزية بشكل مميز 
رقم االيداع  :172243
التاريخ :2015/9/13

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 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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
)164إىل167(،  )1( - حمل  الصناعية - قطعة  الشويخ   : العنوان 

 ،13002
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

فوزان  إبراهيم  ورثه  جممع   - ق8+7   - الشيوخ  جليب   : العنوان 
القريشي - م 39 ا ب - مكتب 109 سرداب،  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   orbit العالمة ; العالمة عبارة عن االسم التجاري ابللغة االجنليزية
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  

العنوان :حوىل         – قطعة  4  -– مبىن -2002 شارع - 129 
حمل : 10+11 ارضي  
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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     
–احملل  1ب    + أ1  املبين   –  42 القطعه   – :الساملية     العنوان 

19+18 ارضي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2 -  املبىن415– 

احملل كامل ارضي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
اليف  ميك  وكتابة كلمة  وشخص  مباين  شكل  على  رسم   : العالمة 

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 :

 - واملقاوالت  العامة  للتجارة  اليف  مبك  شركة   : التسجيل  طالب 
عيسى الرشيدي وشريكته 

العنوان : الفحيحيل - ق34 - مبىن 14 - مكتب 1 - الدور الثاين  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 pansy  - االجنليزية  ابللغة  عليها  ومكتوب  ورده  رسم  العالمة 
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     
–احملل  1ب    + أ1  املبين   –  42 القطعه   – :الساملية     العنوان 

19+18 ارضي 

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 3 – مبىن -56 حمل : 3+6 ارضي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 1  – مبىن 1576  - حمل : رقم 
12  الدور ارضي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ; عبارة عن مميزة ابللغة االجنليزية مجيع األلوان  

رقم االيداع  :172574
التاريخ :2015/9/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
ابلفئة  168550عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 

25 :
وكيل التسجيل؛ 

رقم اهلاتف : 22479575
طالب التسجيل : شركة وليد املرهون للتجارة العامة واملقاوالت   

العنوان :القبلة – قطعة 4 – مبىن 10  - حمل : 22سرداب  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 pansy  - االجنليزية  ابللغة  عليها  ومكتوب  ورده  رسم  العالمة 
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     
–احملل  1ب    + أ1  املبين   –  42 القطعه   – :الساملية     العنوان 

19+18 ارضي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 pansy  - االجنليزية  ابللغة  عليها  ومكتوب  ورده  رسم  العالمة 
quality first sweet pansy

رقم االيداع  :174241
التاريخ :2015/11/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 


