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 ةير و تسدلا ةمكحملا
 ابسم صاحب السمو أمري الكويت

 األمحد اجلابر الصباح صباحالشيخ 
 احملكمة الدستورية

        املوافـق  هــ1440 حمرممـن  20ابجللسة املنعقـــدة علناً ابحملكمة بتاريخ 
 م2018سبتمرب من  30

 برئــــــــاسة السيــــــــــــــد املستشــــــــــار / يوسف جاسـم املطاوعــــــــــة 
 رئيـــــــــــــــس احملكمـــــــــــــــة                                                 

 وعضوية الســـــــــــــادة املستشاريــن  /
 حممــــد جاســـم بــــن انجيو خالـــــــــد سالـــــم علــــــــــــــي 

 إبراهيم عبدالرمحن السيفخالــــــــــــد أمحــــــــــــــد الوقيـان و و 
  حممد خالد احلسني وحضـــــــــــــــــــــــــــور السيـــــــــــــــــــــــــــــد / 

 أميــــن ســــــــر اجللســــــــــــة                                                  
 صـدر احلكم اآليت:

(واملادة 1( من املادة )3الطعن املباشر بعدم دستورية البند )يف  
  يف شأن العمالة املنزلية  2015( لسنة 68( من القانون رقم )45)

 املرفوع من :
 مؤسسة علي عدانن العلي جللب العمالة املنزلية -1
 مكتب مشعل األمحد جللب العمالة املنزلية -2
 شركة الروان الستقدام العمالة املنزلية -3
 مكتب علي عبدالرحيم مشوه الستقدام العمالة املنزلية-4
 االستاد جللب العمالة املنزلية عبد هللامكتب اقبال -5
 العمالة املنزلية جللب مكتب سلمان القالف -6
 اليف العازمي جللب العمالة املنزلية  عبد هللامكتب -7
 مكتب بتله خلف اخلرينج الرشيدي جللب العمالة املنزلية-8
 مكتب مشعل حممد عباد اخلليفة للعمالة املنزلية -9

 العمالة املنزلية  ةمكتب قبيلة علي احلرز جللب-10
"طعن  2018( لسنة 1واملقيد يف سجل احملكمة الدستورية رقم )

 مباشر دستوري " 
 الوقائــع

بطريــق االدعــاص األصــلي  –أمــام هــحمله احملكمــة  –قــام الطــاعنون طعنــا أ
واملــادة ( 1(مـن املـادة )3املباشـر ابتاـاص القضـاص بعـدم دسـتورية البنـد )

ة املنزلية مع يف شأن العمال 2015( لسنة 68(من القانون رقم )45)
 2015(لســنة 69مــا يب ــب علــم  لــ  مــن لقر وكــحملا القــانون رقــم )

بشأن إنشاص شركة مسامهة مقفلة السـتقدام و شـايل العمالـة املنزليـة   
ودعــــت إدارة كتــــاك هــــحمله احملكمــــة بتــــاريخ أو لــــ   وجــــب صــــ يفة 

   2018( لسنة 1يف سجلها برقم )حيث قيد الطعن   7/2/2018
ن النصـــني املطعـــون عـــنهم علـــم ســـند مـــن القـــول ألطـــاعنون طســـس اوأ

( 68انون رقـم )فيهما قـد قصـرا نشـامل املكا ـب اخلاألـعة ألحكـام القـ
الكويــت  إىلليــه علــم اســتقدام العمالــة املنزليــة املشــار إ 2015لســنة 

ا ه قد نص علـم فـرا التزامـا   القانون  أندون  شايلها   يف حني 
نشــــامل العمالـــة املنزليــــة   علـــم عـــا ق  لــــ  املكا ـــب  ســــتلزم متابعـــة 

ـــا يضـــفي  ـــم حقوقهـــا   وهـــو م ومراقبتهـــا   والت قـــق مـــن حصـــواا عل
النشامل املرخص به  إىليضاف  أنعه فغموألا علم  ل  النص يلزم لر 

إعطــاص مكا ــب  عــدم أنجانــب االســتقدام   كمــا  إىلنشــامل التشــايل 
قبـل  العمالة املنزلية احلق يف إعادة  شايل العمالـة يف حالـة رفضـها مـن

ــه يف  ــار عملــه وحريت صــاحب العمــل يتعــارا مــع حــق العامــل يف اختي
شركة  إنشاص نبشأ 2015(لسنة 69م )التنقل   كما صدر القانون رق

ــة   متضــمنا بصــري   ــة املنزلي مســامهة مقفلــة الســتقدام و شــايل العمال
الشــركة هـــو اســتقدام و شــايل العمالــة املنزليـــة نشــامل هــحمله  أنالــنص 

أســباك  إىل دال  ســتنت   وهــي  فرقــة غــري مــربرة للعمــل داخــل الكويــ
موألوعية مقبولة   و ناهض مبادئ العدالة واملساواة و كافؤ الفرص   

 الباخـــيص الصـــادرة للطـــاعنني يف أبـــل العمـــل  حكـــام أن فضـــال عـــن
ـــب  1992( لســـنة 40ســـوم ابلقـــانون رقـــم )املر  يف شـــأن  ن ـــيم مكا 

اشتملت علم حقهم   شايل اخلدم اخلصوصيني ومن يف حكمهم   قد
ــة املنزليــة و شــايلها   واصــب  اارســة هــحملا النشــامل  يف اســتقدام العمال

كــزهم القانونيــة علــم هــحملا األســا   فــال  ــوز ا واســتقر  مر اــم  حقــا
 طبيق ما است دثه القانون اجلديد  ثر رجعـي علـم الباخـيص السـابق 

 كــون    األمـر الـحمليواننيصـدورها ملاالفـة  لـ  ملبـدأ عـدم رجعيـة القـ
( من 29( و )8( و)7معه النصوص املطعون فيها قد خالفت املواد )

 الدستور.
 – 27/6/2018وحيث إنه بعرا الطعن علم هـحمله احملكمـة بتـاريخ 

لن ــره  و   12/9/2018قــرر  يديــد جلســة  –يف غرفــة املشــورة 
" طعــن مباشــر  2018( لســنة 1قيــد الطعــن يف ســجل احملكمــة بــرقم )

 دستوري "  وجرى إخطار احلكومة بحملل  ابعتبارها من  وي الشأن.
وقــــد ن ــــر  احملكمــــة الطعــــن  لســــة املشــــار اليهــــا علــــم وجــــه املبــــني 

حلكومـة انتهـم   ضرها  وقدمت إدارة الفتوى والتشـريع مـحملكرة عـن ا
رأيها فيها إىل رفـض الطعـن  وقـرر  احملكمـة إصـدار احلكـم يف الطعـن 

  لسة اليوم.
 احملكمة

 بعد االطالع علم أوراق  ومساع املرافعة  وبعد املداولة.
يف شـــأن  2015( لســـنة 68( مـــن القـــانون رقـــم )1حيـــث إن املـــادة )

للكلمـــا  العمالـــة املنزليـــة  ـــنص علـــم انـــه: " يف هـــحملا القـــانون  كـــون 
 ...  -2...  -1والعبارا  اآل ية املعاين املبينة أمام كل منها: 

اخلاألعة ألحكام هحملا القانون: مكا ب استقدام العمالة  املكا ب  -3
 املنزلية الصادر اا  رخيص مزاولة النشامل من قبل وزارة الداخلية.".

 " يقتصر نشامل استقدام أنالقانون علم  ا  ( من 45و نص املادة )
ار  اخلـالعمالة املنزليـة للمـرخص لـه علـم اسـتقدام العمالـة املنزليـة مـن 

 عمل داخل دولة الكويت فقط".لل
ـــم  ـــي النعـــي عل ـــان املـــوحيـــث إن مب حســـبما ورد  –اد ني ســـالفب البي

أن هـــــحملين النصـــــني قـــــد خالفـــــا مبـــــادئ العدالـــــة  –بصـــــ يفة الطعـــــن 
عملـه وحريتـه  واملساواة و كـافؤ الفـرص وأهـدرا حـق العامـل يف اختيـار

يف التنقــل  إ   ضــمنا قصــر نشــامل املكا ــب اخلاألــعة ألحكــام القــانون 
املشار اليه علم استقدام العمالـة املنزليـة إىل  2015( لسنة 68رقم )

ـــت دون  شـــايلها  وحرمااـــا مـــن احلـــق يف إعـــادة  شـــايل  لـــ   الكوي
العمالة  وهو ما يتعـارا مـع مـا  ضـمنه  ا  القـانون مـن الـنص علـم 

 أ
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ــة املنزليــة فــرا  التزامــا  علــيهم  ســتلزم إألــافة نشــامل  شــايل العمال
نون رقـــم إلـــيهم  كمـــا أن الشـــركة احلكوميـــة الـــب أنشـــ ت  وجـــب القـــا

اـا وحـدها احلـق يف اارسـة  املشار اليه قد أعطـي 2015( لسنة 69)
نشــامل التشــايل اــا اــل ابملســاواة بينهمــا  فضــاًل عــن أن مــا اســت دثه 

مـــن قصـــر نشـــامل مكا ـــب  2015( لســـنة 68القـــانون اجلديـــد رقـــم )
العمالـة املنزليـة علـم اسـتقدام  لــ  العمالـة فقـط قـد    طبيقـه علــيهم 

وم ابلقانون  ثر رجعي ألن الباخيص الصادرة ام يف أبل أحكام املرس
قـــــد  ضـــــمنت اســـــتقدام العمالـــــة املنزليـــــة  1992( لســـــنة 40رقـــــم )

و شــايلها   واســتقر  مراكــزهم القانونيــة علــم هــحملا األســا  فــال  ــوز 
املسا  هبـا  ومـن ت  كـون النصـوص املطعـون فيهـا قـد خالفـت املـواد 

( مـن الدســتور  اــا يتعـني القضــاص بعــدم دســتوريتهما 29( و)8( و)7)
( لســـنة 69ب علـــم  لـــ  مـــن لقر  وكـــحملا القـــانون رقـــم )مـــع مـــا يب ـــ

2015. 
 –يف قضـاص هـحمله احملكمـة  –وحيث إن هحملا النعي مردود  ا هـو مقـرر 

يف موألـوع  ن ـيم احلقـوق أاـا سـلطة  من أن األصـل يف سـلطة املشـرع
 قديرية  ما مل يقيدها الدسـتور بضـوابط حمـددة  عتـرب ًومـاً اـا ال  ـوز 

بـــني  ألـــلةاقت امهـــا أو ًطيهـــا  ويتمرـــل جـــوهر هـــحمله الســـلطة يف املفا
البــدائل املاتلفـــة الـــب  تـــزاحم فيمـــا بينهــا علـــم  ن ـــيم موألـــوع حمـــدد 

املصاحل املشروعة الب قصد إىل فريج  من بينها ما يراه أكفل لت قيق 
مـــ    يقيقـــاً ملصـــل ة عامـــة  وســـداً لقصـــور محايتهـــا  وهـــحملا التن ـــيم 

 شــريعي  ملتزمــاً الضــوابط واحلــدود الدســتورية يكــون حــر ً محلــه علــم 
 قرينة الدستورية.

يف شـأن العمالـة  2015( لسـنة 68ملا كان  ل   وكان القانون رقم )
 –أفصـــ ت عنـــه املـــحملكرة ا يضـــاحية  وعلـــم مـــا –املنزليـــة قـــد صـــدر 

قص التشـــريعي املتعلـــق بتن ـــيم شـــ ون العمالـــة املنزليـــة نهبـــدف ســـد الـــ
ابلكويت ألن النصوص التشريعية )السارية( ال  كفل احلماية القانونية 
الكاملـــة اــــحمله الف ـــة  وقــــد أدى  لــــ  إىل  عـــرا املن مــــا  الدوليــــة 

كـــــا  حلقـــــوق هـــــؤالص املهتمـــــة اقـــــوق ا نســـــان إىل مـــــا اعترب ـــــه انتها 
األشـــااص  اب ألـــافة إىل  ـــو ر العالقـــا  الدبلوماســـية مـــع البلـــدان 
ــروز أبــواهر ســلبية كار فــاع معــدال   ــة  وب املســتقدم منهــا  لــ  العمال
اجلرائم  ويمل الدولة ألموال طائلة علم صعيد إعادة العمالـة املنزليـة 

( لسنة 69للقانون رقم ) ةإىل بلدااا. كما أفص ت املحملكرة ا يضاحي
بشأن إنشاص شـركة مسـامهة مقفلـة السـتقدام و شـايل العمالـة  2015

املنزلية عن أن صـدوره قـد جـاص كـأثر مباشـر ملـا شـهد ه السـاحة احملليـة 
ــبعض اســتادام الباخــيص املقــررة  خــالل الفــبة املاألــية مــن إســاصة ال

أو قـــوق الســتقدام و شـــايل هــحمله العمالـــة  وعــدم الوفـــاص لبعضــهم ابحل
رأتى املشـرع  قنـني ويديـد أوألـاع معاملتهم علم حنو غري ص ي   فـا
شـركا  متاصصـة  تقيـد ابلقواعـد استقدام هـحمله العمالـة وحصـرها يف 
 والضوابط ا نسانية يف  عاقداهتا.

وكــان مــا ارمله املشــرع يف النصــني املطعــون فيهمــا مــن يديــد املكا ــب 
املشــار إليــه  اــا  2015ة ( لســن68اخلاألــعة ألحكــام القــانون رقــم )

 ل  املرخص اا  زاولة نشامل استقدام العمالة املنزليـة  وقصـر نشـامل 
 ل  املكا ـب علـم اسـتقدام العمالـة املنزليـة مـن اخلـار  للعمـل داخـل 
دولة الكويت فقـط  إاـا يـدخل يف نطـاق سـلطته يف  ن ـيم احلقـوق  ـا 

ىل محايتهـا  وقـد جـاص يراه أكفل لت قيق املصاحل املشروعة الب قصد إ
حكمــه عامــاً يطبــق علــم تيــع املكا ــب اخلاألــعة ألحكامــه دون  فرقــة 

 –يف حــد  ا ــه  –فيكــون االدعــاص  خــالل هــحملا احلكــم    أو اســترناص
 بادئ العدالة واملساواة و كافؤ الفرص علـم غـري أسـا  صـ ي  مـن 
 الوجهــة الدســتورية. كمــا ال وجــه مــن بعــد للت ــدي إزاص هــحملين النصــني
 ساسـهما اقـوق مكتسـبة ومراكـز قانونيـة مسـتقرة للطـاعنني مسـتمدة 

شــركة  إنشــاصمــن ن ــام كــان ســار ً مــن قبــل  ودون أن ياــري مــن  لــ  
املشـار إليـه أطعطـي  2015( لسـنة 69حكومية  وجـب القـانون رقـم )

رورة ألـاحلق يف اارسة نشامل االستقدام والتشايل  إ  قدر املشرع  اا
ط و ن يم هحملا النشامل و نفيـحمل االلتزامـا  املفروألـة  دخل الدولة لضب

ا  الـــب أبرمتهـــا مـــع يـــة واال فاقيـــعلـــم عا قهـــا  وجـــب املواثيـــق الدول
البلــدان املســتقدم منهــا هــحمله العمالــة  وهــو مــا أملتــه املصــل ة العامــة 
وجــاص مر بطــاً اباــدف املقصــود مــن هــحملا التن ــيم  وال صــ ة يف القــول 

مـــوا لفرألـــه التزامـــا  علـــم عـــا ق  لـــ   ن القـــانون قـــد اعتـــوره غ
املكا ب  قتضي متابعة نشامل العمالة املنزليـة  وأن رفـع هـحملا الامـوا 
يستلزم إألافة نشامل التشايل إىل نشامل االستقدام املرخص للطـاعنني 
بــه  إ  ال  ــالزم بــني األمــرين ابعتبــار أن متابعــة نشــامل العمالــة املنزليــة  

سـتقدام  وال عالقـة بـني هـحملا الالـة ابهو أثر مباشر اللتزام مكا ب العم
إن  –النشامل ونشامل التشايل  فضاًل عن أن قيام الاموا يف الـنص 

ال يســتدعي ابلضــرورة اســـتنهاا  –إن صــ   –التعــارا  وأ –وجــد 
مهمـــة احملكمـــة يف بســـط رقابتهـــا الدســـتورية  ـــا  تجـــاوز معـــه وأبيفتهـــا 

 القضائية إىل وأبيفة التشريع.
احلكــم مــع حــق العامــل يف العمــل فــال صــلة  أمــا القــول بتعــارا هــحملا

للطـاعنني بــه  وهـو إق ــام اـحملا احلــق يف غـري موألــعه. كمـا أن االدعــاص 
ا  ثـر رجعـي فهـو غـري صـ ي   إ  مـبتطبيق حكم النصني املطعون فيه

أنه يطبق  ثر فوري مباشر علم مكا ـب العمالـة املنزليـة القائمـة وقـت 
ادة  ن ـيم نشـامل  لـ  املكا ـب صدور القانون. واحلاصل أنه قد   إع

 و طبيق  ل  التعديل عليها من وقت سر نه.
ه  فإنـــه يتعـــني القضـــاص بـــرفض الطعـــن  يعـــوابلب يـــب علـــم مـــا  قـــدم ت

 ومصادرة الكفالة.
 فلهحمله األسباك

 حكمت احملكمة: برفض الطعن  مع مصادرة الكفالة.
 رئيس احملكمة أمني سر اجللسة                                        
ة بصدره  أما ينااي ة الب أصدر  احلكم ونطقت به هي ااي ة املب

ااي ة الب مسعت املرافعة و داولت يف احلكم ووقعت علم مسود ه 
 ي ااي ة املشكلة علم الوجه التايل:هف

 ةبرائسة السيد املستشار / يوسف جاسم املطاوعة        رئيس احملكم
 ارين / وعضوية السادة املستش

 وحممد جاسم بن انجي    خالد سامل علي                   
 و علي أمحد بوقماز     وخالد أمحد الوقيان             

 أمني سر اجللسة                                         رئيس احملكمة
 
 

 

 

 أ
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 احملكمة الدستورية
 غرفة املشورة

ـــــاريخ  مـــــن حمـــــرم  2ابجللســـــة املنعقـــــدة للم كمـــــة بارفـــــة املشـــــورة بت
  م2018من سبتمرب  12ه املوافق 1440

 ةرئيس احملكم        برائسة السيد املستشار/ يوسف جاسم املطاوعة 
 /وعضوية السادة املستشارين

 وخالد أمحد الوقيان       خالد سامل علي   
 وعلي أمحد بوقماز      وإبراهيم عبدالرمحن السيف

 أمني سر اجللسة   وحضور السيد/ حممد خالد احلسني   
 :صدر القرار اآليت

 يف الطعن املباشر/ غرفة املشورة
 2018( لسنة 2املقيد يف سجل احملكمة برقم )
 :املرفوعة من

 بدر حممد أليف هللا الق ص
 احملكمة

 .واملداولةبعد االطالع علم األوراق 
ملــا كــان البــني مــن صــ يفة الطعــن أن الطــاعن قــد طعــن بعــدم دســتورية 

 2015( لســـــنة 111( مكــــرر ) ( مـــــن املرســــوم رقــــم )30املــــادة )
م يف شــأن 1979أبريــل  4بتعــديل بعــض أحكــام املرســوم الصــادر يف 

اخلدمة املدنية  و ل  فيما  ضمنته  ل  املادة من النص علم استرناص 
األمريي من قواعد وألوابط وشرومل التعيني والتجديد وأبائف الديوان 

    إ  أقامـت  فيها املعمـول هبـا ابلنسـبة للمـوأبفني يف اجلهـا  احلكوميـة
ـــه بـــني املـــوأبفني ابلـــديوان األمـــريي  وبـــني املـــوأبفني يف  ـــزاً منهيـــاً عن متي

 هإخــالاًل  بــدأ املســاواة الــحملي كفلــعــد يط األخــرى اــا اجلهــا  احلكوميــة 
  علم الـرغم مـن أن قـانون اخلدمـة املدنيـة مل يفـرق بـني الدستور  و ل

  وأن للطاعن مصل ة شاصية مباشرة يف  حكامهاملوأبفني املااطبني 
الطعـــن علـــم هـــحملا الـــنص ابعتبـــاره موأبفـــاً ابلـــديوان األمـــريي  ويتـــوخم 
بطعنـــه إزالـــة عقبـــة يف ســـبيل حصـــوله علـــم حقوقـــه الوأبيفيـــة يف شـــال 

عملــه ابلـديوان األمـريي  و لـ  طبقــاً  وأبيفـة وكيـل وزارة مسـاعد  هـة
ب للقواعــد والضــوابط املقــررة لســائر املــوأبفني ابجلهــا  احلكوميــة والــ

 قه . وافر  يف ح
م  كان  لـ   وكـان املسـتقر عليـه يف قضـاص هـحمله احملكمـة أاـا ًـتص 
ابلن ـــر يف دســـتورية القـــوانني واللـــوائ    ـــا الزمـــه أن الطعـــن إن  علـــق 

ا داري. وكان وجه املاالفـة األعاً  لرقابة القضاص خ ابملشروعية يكون
الـنص املشـار إليـه اـا   لـ الب  كرها الطاعن  تعلـق  ـدى مشـروعية 

يكــون معــه القضــاص ا داري معنيــاً ابلفصــل فيــه وإنــزال حكــم القــانون 
عليه  ومن ت فقد اب  متعيناً القضاص بعدم قبـول الطعـن علم النزاع املطروح 

 .الةمع مصادرة الكف
 لحملل 

 .عدم قبول الطعن  ومصادرة الكفالة -يف غرفة املشورة  -قرر  احملكمة 
 رئيس احملكمة                        أمني سر اجللسة     

 
 
 

 جملس الوزراص
  2018لسنة  291 مرسوم رقم

 بتعيني سفري غري مقيم 

 علم الدستور   االطالعبعد  -

بن ـام السـلكني الدبلوماسـي  1962لسـنة  21وعلم القانون رقـم  -

 والقنصلي والقوانني املّعدلة له 

 وبناًص علم عرا انئب رئيس جملس الوزراص ووزير اخلارجية  -

 وبعد موافقة جملس الوزراص   -

 رمسنا ابآليت 

 مادة أوىل

ـــــــني / حممـــــــد فاألـــــــل  ـــــــف يـطّع ــــــــدى   -خل ـــــــت ل ـــــــة الكوي ســـــــفري دول

ــــــة   ــــــا تهوريـ ـــــهاب ألــــــافة  -كوبــ ـــــت  – إىل عمل ــــــة الكوي ســــــفرياً لدول

 لدى أنتياوا وبربودا .

 مادة قنية

 ســوم املر علـم انئــب رئـيس جملــس الــوزراص ووزيــــر اخلارجيــة  نفيـــحمل هــحملا 

 الرمسية.وينشر يف اجلريدة  صدوره ويعمل به من اتريخ 

 أمري الكويت

 صباح األمحد اجلابر الصباح

 رئيس جملس الوزراص ابلنيابة 

 الفريق م/ خالد اجلراح الصباح

 انئب رئيس جملس الـوزراص  

 ووزير اخلارجية ابلنيابـة   

 أنس خالد انصر الصـــاحل

 هـ   1440رم حم 17صدر بقصر السيف يف : 

 م  2018ســــبتمرب  27املوافق :                   

 

 أ
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  2018لسنة  292 مرسوم رقم

 بتعيني سفري غري مقيم 
 علم الدستور   االطالعبعد   -

بن ـام السـلكني الدبلوماسـي  1962لسـنة  21وعلم القانون رقـم  -

 والقنصلي والقوانني املّعدلة له 

 وبناًص علم عرا انئب رئيس جملس الوزراص ووزير اخلارجية  -

 وبعد موافقة جملس الوزراص   -

 رمسنا ابآليت 

 مادة أوىل

ســــــــفري دولــــــــة الكويــــــــت لـــــــــدى   -يـطّعــــــــني / انصــــــــر ابرح العنــــــــزي  

ــــــة   ــــــزويال البوليفاري ـــــــة فن ــــــه  -تهوريـ ســـــــفرياً  –اب ألـــــــافة إىل  عمل

 لدولـة الكويت لدى تهورية بنما .

 مادة قنية

علم انئب رئيس جملـس الـوزراص ووزيــــر اخلارجيـة  نفيـــحمل هـحملا املرسـوم   

 ويعمل به من اتريخ صدوره   وينشر يف اجلريدة الرمسية .

 أمري الكويت                                             

 صباح األمحد اجلابر الصباح

 

 رئيس جملس الوزراص ابلنيابة 

 صباحالفريق م/ خالد اجلراح ال

 

 انئب رئيس جملس الـوزراص 

 ووزير اخلارجية ابلنيابـة     

 أنس خالد انصر الصـــاحل

 
 هـ   1440حمـــــــرم     17صدر بقصر السيف يف :  

 م    2018ســــبتمرب    27املوافق :           

 
 

 

 

 

  2018لسنة  295مرسوم رقم 

 بتعيني انئب مدير عام الصندوق الوطين لرعاية  

 و نمية املشروعا  الصارية واملتوسطة 
 علم الدستور   االطالعبعد  -

يف شــأن الصــندوق الــوطين  2013لســنة  98وعلــم القــانون رقــم  -

 املعّدلة له لرعاية و نمية املشروعا  الصارية واملتوسطة والقوانني 

بت ديـد الـوزير  2013لسـنة  459وعلم قرار جملـس الـوزراص رقـم  -

يف شـــــأن  2013لســــنة  98املكلــــف بتطبيــــق أحكـــــام القــــانون رقـــــم 

 الصندوق الوطين لرعاية و نمية املشروعا  الصارية واملتوسطة  

ـــة و نميـــة  - ـــندوق الــوطين لرعايـ ــاًص علــم  رشــي  جملــس إدارة الصـ وبن

( املنعقـد 5/2018لصارية واملتوســطة يف اجتماعــه )م.أ/املشروعا  ا

   4/9/2018بتاريخ 

 وبناًص علم عرا وزير التجارة والصناعة  -

 وبعد موافقة جملس الوزراص    -

 رمسنا ابآليت

 مادة أوىل

انئبـــاً ملـــدير عـــام الصـــندوق الـــوطين   - طعـــني/ مـــرا انصـــر الشـــمايل  

 واملتوسطة  .  لرعاية و نمية املشروعا  الصارية

 مادة قنية

ــــحمل هــــحملا املرســــوم    ويعمــــل بــــه  ـــــارة والصــــــناعة  نفي ــــم وزيــــر التجـ عل

 من اتريخ صدوره   وينشر يف اجلريدة الرمسية .

 أمري الكويت

 صباح األمحد اجلابر الصباح

 الوزراص ابلنيابةرئيس جملس 

 صباح خالد احلمد الصباح

 وزير التجارة والصناعة    

 عبد هللا الروألانخالد انصر 
 هـ   1440احملـــــــرم  22صدر بقصر السيف يف : 

 م  2018 أكتوبر 2املوافق :                  

 أ
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 2018لسنة  296مرسوم رقم 
 2018لسنة  13رقم   صدار الالئ ة التنفيحملية للقانون

 يف شأن ح ر  عارا املصاحل 
 بعد االطالع علم الدستور  -
نشـــاص ااي ـــة العامـــة إيف شـــأن  2016لســـنة  2وعلــم القـــانون رقـــم  -

 املالية صة ابلكشف عن الحملمة حكام اخلاألملكاف ة الفساد وا
يف شـــــأن ح ـــــر  عـــــارا  2018لســـــنة  13وعلـــــم القـــــانون رقـــــم  -

 املصاحل 
 العدل وبناص علم عرا وزير  -
  الوزراص وبعد موافقة جملس  -

 رمسنا ابآليت 
 )مادة أوىل( 

 2018لســــنة  13يعمــــل  حكـــــام الالئ ــــة التنفيحمليــــة للقــــانون رقــــم 
  املرسوم.ليه واملرافقة نصوصها احملا إاملشار 

 )مادة قنية(
 نفيحمل هحملا املرسوم ويعمل به من  -كل فيما اصه   -علم الوزراص 

 اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
 الكويتأمري                                                 

 صباح األمحد اجلابر الصباح
 الوزراص ابلنيابةرئيس جملس 

 صباح خالد احلمد الصباح
 وزير العدل       

 املستشار/ د. فهد حممد حمسن العفاسي
 هـ   1440رم   حم  22صدر بقصر السيف يف : 

 م     2018أكتوبر     2املوافق :         
 2018لسنة  13الالئ ة التنفيحملية للقانون رقم 

 يف شأن ح ر  عارا املصاحل
 ولألالفصل ا
 (1مادة )

حكام هحمله الالئ ة يكون للكلما  والعبارا  التالية املعين أيف  طبيق 
 منها:املبني قرين كل 

يف شـــــأن ح ـــــر  عـــــارا  2018لســـــنة  13القـــــانون: القـــــانون رقـــــم 
 املصاحل.

 ملكاف ة الفساد ااي ة: ااي ة العامة
يــة معلومــا   تعلــق بقيــام حالــة مــن حــاال  أا فصــاح: الكشــف عــن 
  اخلاألع. عارا املصاحل من قبل 

ي مـــن حـــاال   عـــارا أاملبلـــا: الشـــاص الـــحملي يقـــوم اب بـــال  عـــن 
 .املصاحل وينطبق  ل  علم الشهود وأل ا  اجلرمية واخلرباص

 (2مادة )
( 1ألحكـــــام املـــــادة )يكـــــون اخلاألـــــع يف حالـــــة  عـــــارا نســـــ  وفقـــــا 

  ية:آلي من احلاال  اأمن القانون يف 
ــــــــ  حصــــــــة )أ(  ي نشــــــــامل لــــــــه أو نســــــــبة مــــــــن عمــــــــل يف أإ ا امتل

ـــــــه  ـــــــة مـــــــع جهـــــــة عملـــــــه  ا  صـــــــلة  عمـــــــال وأبيفت  عـــــــامال  مالي
ــــة أدون  مــــن إجــــراص وشــــارم فيمــــا اًــــحمل بشــــأاا ن حيصــــل علــــم منفع

 و الوأبيفة العامة. أو يسبب ألرراً للمصل ة العامة أ
و زوجتــــــــه أو مــــــــن هــــــــم يف أو ألوالده القصــــــــر أإ ا كــــــــان لــــــــه )ك( 

ي شـــــركة أواليتــــه أو وصــــايته أو مــــن يكـــــون قيمــــاً علــــيهم حصــــة يف 
ـــــرب  ويتصـــــل  عمـــــال  أو منشـــــأة أو عمـــــل او نشـــــامل يهـــــدف اىل ال

ن حيصــــل علــــم أدون  مــــن إجــــراصوأبيفتــــه وشــــارم فيمــــا اًــــحمل بشــــأاا 
 أبيفة العامة.منفعة او يسبب ألرراً للمصل ة العامة او الو 

) ( إ ا قـــــام بـــــدور الوســـــيط او الوكيـــــل او الكفيـــــل او االستشـــــاري 
ن أألي شـــــركة أو منشـــــأة خاصـــــة يتصـــــل نشـــــاطها  هـــــة عملـــــه دون 

حيصــــل علــــم منفعــــة او يســــبب ألــــرراً للمصــــل ة العامــــة او الوأبيفــــة 
 العامة. 

 (3مادة )
وفقــــــا ألحكــــــام املــــــادة  –يكـــــون اخلاألــــــع يف حالــــــة  عــــــارا مطلـــــق 

 ي من احلاال  اال ية:أقانون يف ( من ال1)
ــــــــب عليهــــــــا ألــــــــررا مباشــــــــرا أو حمققــــــــا   ــــــــة يب  )أ( إ ا كــــــــان يف حال

 للمصل ة العامة أو الوأبيفة العامة. 
( مـــــــن 3)ك( إ ا يققـــــــت لـــــــه أو ألي اـــــــن نصـــــــت عليـــــــه املـــــــادة )

القــــانون منفعــــة أو فائــــدة أو مصــــل ة ماديــــة أو معنويــــة مــــن خـــــالل 
ــــه الــــب يشــــالها أ ي عمــــل مــــنأقيامــــه أو امتناعــــه عــــن  عمــــال وأبيفت

 منفردا أو ابالشبام مع لخرين. 
) ( إ ا يققـــــت لـــــه أو ألي شـــــاص طبيعـــــي أو معنـــــوي  ربطـــــه بـــــه 
مصـــــل ة ماديـــــة أو معنويـــــة خـــــالل ســـــنتني لل الـــــة الـــــب اًـــــحمل فيهـــــا 

 القرار أو شارم فيه.
ـــــة مـــــن خـــــالل  ـــــة او فائـــــدة ماديـــــة أو معنوي ـــــت لـــــه منفع )د(إ ا يقق
ــــــل أو االستشــــــاري ألي  ــــــل أو الكفي ــــــدور الوســــــيط أو الوكي قيامــــــه ب

 شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها  هة عمله.  
 الفصل الراين

 (4مادة )
 –وفقـاً للجهـة الـب يتبعهـا عمـل الشـاص اخلاألــع  –يقـدم ا فصـاح 

س األمــة أو رئــيس االــس األعلــم للقضــاص أو إىل الــوزير أو رئــيس جملــ
 البلدي.رئيس االس 

ومن الوزير  الوزراص ويقدم ا فصاح من رئيس جملس الوزراص إىل جملس 
 االـس ومـن رئـيس جملـس األمـة إىل مكتـب  الـوزراص إىل رئيس جملس 

 أ
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ومــن  للقضــاص ومــن رئــيس االــس األعلــم للقضــاص إىل االــس األعلــم 
 البلدي إىل االس البلدي.رئيس االس 

فـــإ ا كانـــت جهـــة عمـــل الشـــاص اخلاألـــع هي ـــة أو مؤسســـة عامـــة أو 
جهــــاز أو جهــــة حكوميــــة مســــتقلة أو غريهــــا مــــن اجلهــــا  اخلاألــــعة 

 الشاص. شرافها فيقدم ا فصاح إىل رئيس اجلهة الب يتبعها 
ويقدم ا فصاح من رؤساص اجلها  الـواردة ابلفقـرة السـابقة إىل الـوزير 

 بوزار ه.املشرف أو التابعة له اجلهة أو املل قة به أو 
وفيمــا عــدا مــن ســبق يقــدم ا فصــاح مــن اخلاألــعني للقــانون إىل الــوزير 

 املاتص بتن يم ش ون أعماام.
 (5مادة )

يقـــدم ا فصـــاح علـــم النمـــو   املرافـــق اـــحمله الالئ ـــة داخـــل م ـــروف 
ـــاان  اخلاألـــع ويقيـــد بســـجل خـــاص  هـــة  لقـــي  مالـــق مبـــني عليـــه بي
ا فصاح ويسلم مقدمه ايصاال يدون فيه اتريخ التسليم واسم املوأبف 

  سلمه.الحملي 
ــــوفر جهــــة  لقــــي ا فصــــاح للااألــــع هــــحمله النمــــا   وااليصــــاال   و 

 وامل اريف. 
 (6مادة )

يتعني علـم اخلاألـع إ ا قامـت يف شـأنه حالـة مـن حـاال   عـارا املصـاحل 
ن يقــوم اب فصــاح عنهــا وفقــا لاجــراصا  املبينــة يف هــحمله الالئ ــة خــالل أ

 التعارا. م عمل من اتريخ قيام حالة أمدة ال جتاوز عشرة 
ما حاال  التعارا الب قامت قبل اتريخ العمل هبحمله الالئ ة فيتعـني أ

 م عمـل مـن أاألع ا فصاح عنها خالل مـدة ال جتـاوز عشـرة علم اخل
 هحملا التاريخ.

 (7مادة )
 ـــب علـــم اخلاألـــع خـــالل مـــدة ال  زيـــد علـــم ســـتني يومـــا مـــن اتريـــخ 

ن يزيــل حالــة التعــارا مــن خــالل التنــازل عــن املصــل ة او أا فصــاح 
حــوال اًــا   أل ــرم املنصــب او  ــرم الوأبيفــة العامــة  وعليــه يف تيــع ا

كافة االجراصا  الالزمة لل يلولة دون وقوع ألـرر للمصـل ة العامـة  
 فصاح  ا اًحمله من اجراصا   زالة التعارا. واخطار جهة  لقي ا 

 ( 8مادة )
 تـــويل جهـــة  لقـــي ا فصـــاح االطـــالع علـــم مـــا  ضـــمنه مـــن معلومـــا  

 واًا  ما يلزم يف شأنه وفقا ملا يلي:
 شكل شبهة جرمية وقام  كان اخلاألع يف حالة  عارا نس  ال  )أ( إ ا

 وع.  زالة هحملا التعارا فللجهة يف هحمله احلالة حفظ املوأل
إ ا كان اخلاألع من املاـاطبني بن ـام إقـرار الحملمـة املاليـة وقامـت )ك( 

ــة  عــارا مصــاحل يف حقــه وفقــا ألحكــام  علــمدالئــل كافيــة   ــوافر حال
ــه يتعــني  اجلهــة طاطبــة ااي ــة العامــة ملكاف ــة الفســاد  علــمالقــانون فإن

جلـــان الف ـــص واًـــا  مـــا يلـــزم قـــانوان وفقـــا لاجـــراصا   علـــمللعـــرا 

املشـار  2016( لسـنة 2بط املنصوص عليها يف القـانون رقـم )والضوا
 ليه.إ

إ ا كان اخلاألع غري طاطب بن ام إقرار الحملمة املاليـة ووقـع يف حالـة ) ( 
  عارا  شكل شبهة جرمية فإنه يتعني علم اجلهة إبال  النيابة العامة.

 (9مادة )
نـه يتعــني علــم إ ا مل يقـم اخلاألــع  زالـة حالــة التعـارا الــب أفصـ  عنهــا فإ

جهة  لقي ا فصاح اخطـار ااي ـة العامـة ملكاف ـة الفسـاد أو ابـال  النيابـة 
 ( من هحمله الالئ ة. 8حوال وفقا ألحكام املادة )ألالعامة اسب ا

 (10مادة )
 ب علم كل مـن ا صـل علمـه اب فصـاح مراعـاة سـريته ومـا ار ـبط بـه 

 من بياان  ومستندا  ومعلوما . 
 الفصل الرالث

 (11مادة )
جهـــة  لقـــي ا فصـــاح او ألي جهـــة اخـــري طتصـــة   يقـــدم الـــبال  اىل

 ويشبمل فيه ما يلي:
ـــخ  -1 أن يكـــون مكتـــواب ومـــحمليال بتوقيـــع واســـم مقدمـــه وصـــفته واتري

ـــه و  ـــه ووســـيلة اال صـــال ب ـــا أ قدميـــه وعنوان ـــام هوا فـــه  و ـــوز للمبل رق
  و قـدا الـبال -حوال ألحسب ا -احلضور بشاصه جلهة ا فصاح 

 ن حيرر به املوأبف املاتص ابجلهة حمضرا. أمشافهة علم 
ـــا عنهـــا وزمـــان ومكـــان  -2 أن يتضـــمن  وألـــي اً كافيـــاً للواقعـــة املبل

وقوعهــا واملصــدر والكيفيــة واملناســبة الــب جعلتــه يعلــم أو يقــف علــم 
الواقعــة املبلــا عنهـــا وأمســاص األشــااص املتـــورطني فيهــا وصـــفاهتم وأي 

  ؤيد الواقعة.  ىخر أمعلوما  أو دالئل 
أن يرفــق بــه مــا يكــون يــت يديــه مــن وقئــق او مســتندا  مؤيــدة  -3

  وافر له  ل .  للواقعة املبلا عنها  م 
أن يبني به صلته ابملبلا ألده  وما إ ا كان قد سبق لـه الشـكوى  -4

 ي جهة  وما   اًا ه يف هحملا الشأن. أألده يف 
 (12مادة )

ــــــل ــــــدي املبلــــــا دالئ ــــــربر اعتقــــــاده بصــــــ ة   ــــــب أن يكــــــون ل ــــــة   جدي
الواقعـــــة املبلـــــا عنهـــــا ويكـــــون الـــــبال  غـــــري  ي جـــــدوى إ ا خـــــال مـــــن 

 ليها أو من أي قرائن  ربر للمبلا  ل .إاملستندا  أو ا شارة 
 (13مادة )

يعتــــــرب املبلــــــا عــــــن حالــــــة مــــــن حــــــاال   عــــــارا املصــــــاحل يف حكــــــم 
ــــــه  ــــــواردة ب ــــــة واملعاملــــــة ال ــــــحملا  احلماي ــــــع ب املبلــــــا يف القــــــانون ويتمت

 والئ ته التنفيحملية. 
 (14مادة )

قـارك وسـائر أزو  و  ىلإن متتد احلماية اسـب أبـروف كـل حالـة أ وز 
 شااص وثيقي الصلة ابملبلا ومن يف حكمه. ألا

 أ
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 (15مادة )
ـــدأ احلمايـــة مـــن اتريـــخ  قـــدا الـــبال  او طلـــب االدالص ابملعلومـــا  او   ب

ـــر اخلـــربة و نتهـــي ابنقضـــاص دواعيهـــا  ويف كـــل ا حـــوال  تقـــرر ألطلـــب  قري
 و بناص علم طلب مكتوك ان يتمتع هبا.أاحلماية و نتهي بقرار مسبب 

 (16مادة )
يعـــد مـــن ألـــوابط وقواعـــد الســـلوم العـــام الـــب يتعـــني علـــم األطـــراف 

 عة للقانون االلتزام هبا لت قيق النزاهة والشفافية األمور التالية:اخلاأل
اعتبار مصل ة جهة العمل هي الااية واملقصد دون غريهـا  وعلـم ( 1

اخلاألع أن يبحملل غاية جهده وقدرا ه وكفاص ه خلدمتها دون الن ر ألي 
 مصاحل خاصة.

إعــــالص مفهــــوم الصــــاحل العــــام  ن يكــــون مقصــــوداً يف كــــل نشــــامل ( 2
جلها  العمل واخلاألع وأن يتم بحملل غاية اجلهد يف اًا  الوسائل الب 
من شأاا منع وقـوع الضـرر للمصـل ة العامـة والوأبيفـة العامـة والعمـل 

 علم إزالته عند وقوعه.
سـاطة يف االمتناع عن التوسط ح  ال يقع اخلاألع يت ألـاط الو ( 3

دائـرة عملـه اــا يـؤثر علــم حيد ـه يف اًـا  القــرار اـا حيتمــل معـه وقــوع 
 الضرر للمصل ة العامة والوأبيفة العامة.

عمال أو القيام  ي نشـامل مـن شـأنه قيـام أاالمتناع عن مزاولة أي ( 4
 عارا ولـو حمتمـل بـني املصـاحل الشاصـية مـن جهـة وبـني املسـ وليا  

 .ىخر أمال الوأبيفة من جهة و ما يتصل  عأالوأبيفية 
ن أالتن ي فورا عن املشاركة  ي صورة يف إجراص أو قرار من شأنه ( 5

 يفضي اىل قيام حاله من حاال   عارا املصاحل.
التجرد واملوألوعية يف أداص مهام العمل دون احنياز أو معاملة ايزة  (6

و  ـــا أو اعتبــاريني يف  عـــامالهتم مــع جهـــة العمــل أألشــااص طبيعيـــني 
 يسئ لسمعتها.

إعالم الرئيس املباشر كتابة وبشكل فوري عـن كـل حالـة يطتوقـع أن  (7
نـــد و عأينشـــأ عنهـــا حالـــة  عـــارا مصـــاحل يف  عـــامال  جهـــة العمـــل  

و  رــــري شــــكوكا حــــول أالتعــــرا لضــــاومل  تعــــارا مــــع مهــــام العمــــل 
ن يــتم التعامــل هبــا مــع ايضــاح طبيعــة التعــارا  أاملوألــوعية الــب  ــب 

 ووجوك االلتزام  ا ميليه الرئيس من التزاما  وإجراصا  قانونية.
عــدم اســـتاالل أو  وأبيــف املعلومـــا  اخلاصــة  هـــة عملــه هبـــدف ( 8

أو مصل ة مادية أو معنوية ألي شاص طبيعـي يقيق منفعة أو فائدة 
ــة أو معنويــة خــالل ســنتني ســابقتني  ــه مصــل ة مادي أو معنــوي  ربطــه ب

 لل الة الب أًحمل فيها القرار أو شارم فيه.  
و غــري مباشــرة لل صــول أعــدم اســتادام الوأبيفــة بصــورة مباشــرة ( 9

ـــة أو  ـــة أو معنوي ي شـــيص  ي قيمـــة للااألـــع أو أعلـــم مكاســـب مالي
 به.شااص املر بطني لأل
االمتنــاع عـــن إفشـــاص أي معلومــا    احلصـــول عليهـــا يف ســـياق ( 10

 خدمته. انتهاصالقيام بواجبا  املنصب ولو بعد 

ــــة  ي ( 11 عــــدم االشــــبام يف تــــع التربعــــا  أو املســــامها  العيني
وسيلة وألي جهـة قبـل احلصـول علـم موافقـا  جهـة العمـل واجلهـا  

 ال مراعاة أحكام القوانني. ا  الصلة وىف كل األحو 
قامــة عالقـــا  وثيقــة مـــع أفــراد أو جهـــا   ـــر بط إاالبتعــاد عـــن ( 12

 .مصاحلها بقرارا  اخلاألع أو إدار ه
لقـاك الوأبيفيـة ألا -قـدر ا مكـان  -التأكيد علم عـدم اسـتادام ( 13

 وما يدل عليها يف احلياة اليومية للااألع بعيدا عن دائرة عمله.
أي هدا  للااألع أو للمر بطني به ـ أو خدما  مـن  عدم قبول( 14

ي شاص م  كان من شأاا أن  ضع عليه أي التزام او أن يكون اا أ
علـم موألـوعيته وحيد ـه يف  نفيـحمل مهامـه  مباشـر مباشـر أو غـري  أتثري 

و مـن شــأاا التـأثري علـم قرارا ــه أو قـد  ضـطره لاللتــزام  ي أالوأبيفيـة 
 وجه ما لقاص قبواا. 

االلتـزام بعـدم املشـاركة يف أي عمـل أو قـرار قـد يكـون مـن شــأنه ( 15
التأثري بشكل مباشر أو غـري مباشـر علـم أي عقـد أو التـزام أو ار بـامل 

 قد يكون له صله ابملر بطني به.
عـدم الـبويج ألي منـتج او خدمـة  ي شـكل مـن األشـكال مــامل ( 16

  كن  شكل جزصا من مهام عمله.
املسؤولني يف كل جهة من جها  عمل اخلاألعني  أن يكون كبار( 17

قـــدوة حســــنه مــــن خــــالل التــــزامهم التــــام ابملصــــداقية يف  طبيــــق هــــحمله 
 الضوابط وااللتزام هبا.

العمل علم نشـر ثقافـة الـوعي هبـحمله الضـوابط ومـن  لـ  نشـرها ( 18
جهـا  العمـل و عميمهـا علـم اخلاألـعني وعقـد  ىابلوسائل املتوفرة لد
 الترقيفية الالزمة لحملل . الندوا  والدورا  

العمل علم اًا  الوسـائل الـب يـث العـاملني علـم ا بـال  عـن  ( 19
كــل مــا يتصــل بعملهــم مــن حــاال   عــارا املصــاحل ومــن  لــ  اًــا  

 وسائل للتواصل معهم وااللتزام بعدم الكشف عن شاصياهتم.
العمـل علـم إ كـاص روح التعـاون بـني العـاملني واجلهـا  املاتصـة ( 20

تلقي البال  عن حاال  التعارا و قـدا مـا لـديهم مـن معلومـا  أو ب
 مستندا  ومساعدهتم يف اجناز ما اختصهم به القانون من إجراصا .

التعــاون مــع ااي ــة لتطبيــق احملــاور الرئيســية لالســبا يجية الوطنيــة ( 21
ملكاف ة الفساد يقيقا للنزاهة والشفافية ومكاف ة الفساد مـن خـالل 

آلليــا  واخلطــط والــربامج املنفــحملة اــا  ومتابعــة  نفيــحملها لـــدى  فعيــل ا
 اجلها  املعنية وعلم وجه اخلصوص ما يتعلق بتعارا املصاحل.

 فعيــل و نفيــحمل هــحمله الضــوابط وغريهــا مــن مــدوان  الســلوم مــن ( 22
خالل اًا  إجراصا  و ـدابري قانونيـة ملزمـه للااألـعني ومـن  لـ  أن 

العمل مع مراعاة أحكام القـوانني   كون من ألمن لوائ  ون م جها 
يف كل األحوال  و ل  هبدف يقيـق الوقايـة مـن قيـام حـاال   عـارا 

    .والشفافيةاملصاحل و عزيز النزاهة 
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 2018 لسنة 1358رقم قرار 
 ابلالئ ة التنفيحملية للقانون

 بشأن بلدية الكويت 2016( لسنة 33رقم )
 جملس الوزراص

لسنة  16بعد االطالع علم قانون اجلزاص الصادر ابلقانون رقم -
   والقوانني املعدلة له  1960

يف شأن التن يم  1992لسنة  116وعلم املرسوم ابلقانون رقم -
 ا داري ويديد االختصاصا  والتفويض فيها 

يف شأن املعامال   2014سنة ل 20وعلم القانون رقم -
  ا لكبونية 

واملعدل  الكويت بشأن بلدية  2016لسنة  33وعلم القانون رقم -
  2018لسنة  1ابلقانون رقم 

ابلالئ ة التنفيحملية للقانون رقم  2014لسنة  48وعلم القرار رقم -
   يف شأن املعامال  االلكبونية 2014لسنة  20
  البلدية لش ون وبناص علم عرا وزير الدولة -
  الوزراص وبعد موافقة جملس -

 قــــــــــرر
 الفصل األول
  عريفا 
 (1مــادة )

لعبـــارا  التاليـــة لكلمـــا  وايكـــون ل الالئ ـــة يف  طبيـــق أحكـــام هـــحمله 
 منها:املعين املبني قرين كل 

 دولة الكويت الدولة:
 املشار إليه. 2016لسنة  33القانون رقم  القانون:
دارية واملاليـة وااندسـية واخلدميـة الوحدا  ا  جممل التنفيحملي:اجلهاز 

ووحدا  التطوير والب وث واخلارجة عن نطاق وحدا  األمانة العامة 
 للمجلس البلدي.

 .االس البلدي واجلهاز التنفيحملي للبلدية البلدية:
 .رئيس اجلهاز التنفيحملي العام:املدير 

ــــاص يف  ااندســــية:اجلهــــا   الوحــــدا  ااندســــية املاتصــــة بشــــ ون البن
 وا نشــائي اجلهــا  احلكوميــة املتاصصــة يف جمــال التصــميم العمــراين 

والدور االستشارية املرخصة من البلديـة والـب  كـون إحـدى  صـنيفاهتا 
 وإنشاصا .مباين 

ن شهادة  صدرها اجلهـة املاتصـة ابلبلديـة  تضـم بناص:شهادة أوصاف 
مبي قائم ... إخل( ومساحة البناص  فضاص وصفاً  فصيلياً للعقار )أرا 

 بــه ونــوع االســتعمال املقــرر لــه واملعلومــا  الفنيــة واملســاحية اخلاصــة 
 وبيان ما علق به من طالفا  إن وجد .

مستند يصدر من اجلهة املاتصة ابلبلدية  كتاك مس  ويديد العقار:
والتوثيـــق متهيـــداً لتوثيـــق التصـــرفا   موجـــه  دارة التســـجيل العقـــاري

العينية الواردة علم العقارا  يتضمن الوصف املساحي للعقـار )موقـع 
العقار ونوع االستعمال املقرر له واملعلوما  الفنيـة واملسـاحية اخلاصـة 

 له(.به ومساحته واملاطط املساحي املمرل 
جنــاز املعــامال  اخلاصــة إالن ــام اآليل الــحملي يــتم  وجبــه  امليكنــة:ن ــام 

  البلدية.ابلبلدية بصورة للية سواص داخل أو خار  
 الفصل الراين

 إصدار  راخيص البناص
 (2)مادة 

يتوىل املدير العام إصدار  راخيص البناص  و وز للجهاز التنفيحملي من  
لن ـــم ولـوائ   لباخـيص طبقـاً اجلها  ااندسية صالحية إصـدار هـحمله ا

  التالية:ووفقاً للشرومل والضوابط  البلدية يف  البناص املعمول هبا
  احلكومية:ابلنسبة للوحدا  ااندسية يف اجلها   أواًل:

 أن  كون الباخيص خاصة  شاريع اجلها  التابعة احمله الوحدا .-أ
التأكد من  وافر ا مكانيا  الفنية لكل جهة من اجلها  التابعـة -ك

  نفيحملها.اا ابملراعاة حلجم املشروعا  املراد 
 االلتزام ابللوائ  وا جراصا  املعمول هبا لدى البلدية. - 
أن  شــتمل الباخــيص علــم  وقيــع املهنــد  املعمــاري واملهنــد    -د

  اختصاصه ا نشائي كل حسب 
  حكمه أو من يفوأله. ومن يفماد الباخيص من وكيل الوزارة اعت  -هـ

 االستشارية:ابلنسبة للدور  قنيًا:
 وإنشاصا .أن  كون إحدى  صنيفاهتا مباين -أ

أال يكـــون قــــد وقـــع عليهــــا خـــالل اخلمــــس ســـنوا  الســــابقة علـــم طلــــب -ك
من هــا صــالحية إصــدار  ــراخيص البنــاص أي مــن اجلــزاصا  املنصــوص عليهــا يف 

 االستشارية.الئ ة مزاولة املهنة للمكا ب ااندسية والدور 
أن  تــوافر يف صــاحبها الــحملي ســيعتمد  ــراخيص البنــاص  اب ألــافة   - 

للشــرومل الــواردة يف الئ ـــة مزاولــة املهنــة للمكا ـــب ااندســية والـــدور 
  التالية: ملاالستشارية  الشرو 

احلصــول علــم درجــة بكــالوريو  يف ااندســة املعماريــة أو املدنيــة أو -
 العايلعمارة من جامعة معبف هبا لدى وزارة التعليم 

أال يكـــون قـــد وقـــع عليـــه خـــالل اخلمـــس ســـنوا  الســـابقة علـــم طلـــب مـــن  -
الــدار االستشــارية صــالحية إصــدار رخــص البنــاص أي مــن العقــواب  املنصــوص 

 االستشارية.عليها يف الئ ة مزاولة املهنة للمكا ب ااندسية والدور 
أن  شتمل رخص البنـاص علـم  وقيـع املهنـد  املعمـاري واملهنـد   -د

 اختصاصه.ا نشائي املعتمدين لدى البلدية كل حسب 
ويكــون  االستشــارية اعتمــاد رخــص البنــاص مــن صــاحب الــدار   -هـــ 

مسـ واًل عـن كافــة االلتزامـا  الناشـ ة عــن  عـامال  الـدار أو أي خطــأ 
 عليها.ملهندسني املوقعني يف إصدار هحمله الرخص ابلتضامن مع ا
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 (3)مادة 
متن  صالحية إصدار رخص البناص للجها  ااندسية ملدة سنتني قابلة 

 البلدية.بعد أداص قيمة الرسوم الب يددها لوائ   ااثلة للتجديد ملدد 
وعلـــم اجلهـــا  ااندســـية  زويـــد اجلهـــا  املاتصـــة ابلبلديـــة بصـــورة مـــن رخـــص 

 البلدية.ويتم حف ها لدى   صدرها البناص واملاططا  املرخصة الب 
 (4)مادة 

 ب علم املدير العام سـ ب صـالحية إصـدار رخـص البنـاص املمنوحـة 
للجهـــا  ااندســـية يف حـــال ثبـــو  احلصـــول علـــم الصـــالحية بطريـــق 

ـــر االاـــو أو  دون ا خـــالل  ســـائلة اجلهـــة املصـــدرة للبخـــيص  لتزوي
 ومدنيًا.جزائياً 
اعتبار تيع رخص البناص الصادرة عن  الصالحية س ب  علمويب ب 

ألحكـام قـانون  ما مل  كـن قـد صـدر  وفقـاً   كن هحمله اجلها  كأن مل 
  بشأنه.البلدية ولوائ  البناص و  البدص يف  نفيحمل البناص الصادرة 

 (5)مادة 
 ــب علــم املــدير العــام إلاــاص صــالحية إصــدار رخصــة البنــاص املمنوحــة 

 للجها  ااندسية يف أي من احلاال  التالية:
ـــــــاص ابملاالفـــــــة للقـــــــوانني   -أ إصـــــــدار اجلهـــــــة ااندســـــــية رخـــــــص البن

 واللوائ  واألن مة املعمول هبا.
 إلااص رخصة مزاولة املهنة ااندسية للدار االستشارية.  -ك
 طلب اجلها  ااندسية إلااص صالحيتها  صدار رخص البناص.  - 
 هندسي.ًفيض مستوى الدار االستشارية إىل مكتب   -د
البلديــــة لقــــانون ولــــوائ    وقيــــع عقوبــــة جزائيــــة أو أتديبيــــة وفقــــاً  -هـــــ
علـــــــــم الـــــــــدار االستشـــــــــارية أو صــــــــــاحبها أو  -عـــــــــدا ا نـــــــــحملار  –

 دار.املهندسني املعتمدين من البلدية لدى ال
فقــــدان اجلهــــة ااندســــية لشــــرمل مــــن الشــــرومل املطلوبــــة ملن هــــا   -و

 البناص.صالحية إصدار  راخيص 
 الفصل الرالث

 شهادة أوصاف وكتب  س  ويديد العقارا 
 (6)مادة 

ـــاً  ـــع ابملـــزاد العلـــين وفق ـــاص للعقـــار حمـــل البي  صـــدر شـــهادة أوصـــاف بن
 التالية:للضوابط 

قيـــام اجلهــــة املاتصــــة بــــوزارة العــــدل عــــن إعــــالن بيــــع العقــــار يف  -1
ــــاص  ــــر شــــهادة أوصــــاف بن ــــة لت ري املــــزاد العلــــين بتقــــدا طلــــب للبلدي

 العقار حمل البيع.
ـــــار حمـــــل  -2 ـــــة ابلكشـــــف علـــــم العق ـــــوم اجلهـــــة املاتصـــــة ابلبلدي  ق

وبيـــــان مـــــا إ ا   بنـــــاص البيـــــع ابملـــــزاد العلـــــين ويريـــــر شـــــهادة أوصـــــاف 
يــــة قــــرارا   ن ــــيم أو  قســــيم أو منفعــــة عامــــة صــــادرة كانــــت هنــــام أ

 عدمه.بشأنه مل يتم  نفيحملها من 
 طلب  عهد من املتقدم للمزاد  زالة املاالفا  إن وجد  -3

 (7)مادة 
ــــة بشــــهادة أوصــــاف  ــــري أوصــــافه الرابت ــــار  اي ــــم مالــــ  العق حي ــــر عل

وال حيــــــول  لــــــ  مــــــن قيامــــــه  زالــــــة أي  مبــــــاين البنــــــاص  ألــــــافة أي 
مبــــاين طالفــــة خــــالل الســــري يف إجــــراصا  بيــــع العقــــار ابملــــزاد العلــــين 

 الشأن.وفقاً لاجراصا  املقررة قانوانً يف هحملا 
 (8)مادة 
لعلين ونقل ملكية العقار حمل هحملا يشبمل لتنفيحمل حكم رسو املزاد ا

 التالية:احلكم إىل الراسي عليه املزاد أن يتقدم للبلدية ابملستندا  
 ألدهم.أصل الصياة التنفيحملية لل كم بعد إعالاا للم كوم  -
صورة من إعالن البيع ابملزاد العلين للعقار حمل حكم رسو املزاد  -

 عليه.لواردة والحملي يتضمن بياانً  وصافه وابملاالفا  ا
إااص كافة ا جراصا  املالية وا دارية اخلاصة بتنفيحمل قرارا  التن يم  -

أو التقسيم أو نزع امللكية الصادرة بشأن هحملا العقار خالل املدة الب 
 بشأاا يددها البلدية وإال جاز اا اًا  ا جراصا  املقررة قانواًن 

شراص العقار وحيل اخللف حمل السلف يف  نفيحمل االلتزاما  الناش ة عن 
 وفقاً لألحكام املقررة ابلقانون وهحمله الالئ ة.

 (9)مادة 
يستادم كتاك مس  ويديد العقار الصادر بناص علم حكم رسو 

  املزاد.املزاد مرة واحدة فقط  متام نقل امللكية إىل الراسي عليه 
 (10)مادة 

شهادة أوصاف بناص وكتب  ابلبلدية إصدارحي ر علم اجلهة املاتصة 
كان   العلين  إ اس  ويديد العقار الالزمة لتنفيحمل حكم البيع ابملزاد م

حمله عقار طالف أو حممل ابلتزاما  ومل يتضمن إعالن املشاركة يف 
إجراصا  البيع ابملزاد بيااًن  فصيليًا  وصاف العقار حمل البيع وما 

  يكون قد علق به من طالفا  أو ماهو حممل به من التزاما .
 الفصل الرابع

 أفرع اجلهاز التنفيحملي
 (11)مادة 

ينشأ فرع للجهاز التنفيحملي بكل حماف ة  يتوىل  قدا اخلدما  البلدية 
 وعلم البلدية وفقاً ألحكام القانون ولوائ   عملها لسكااا يف نطاق 
 األخص ما يلي:

 نفيحمل اللوائ  والقرارا  الصادرة بشأن  ن يم أعمال البناص  -1
 وإصدار وجتديد الرخص اخلاصة هبا.

 نفيحمل اللوائ  والقرارا  الصادرة بشأن زراعة الساحا  اململوكة   -2
للدولة املالصقة لبيو  السكن اخلاص والنمو جي وإصدار وجتديد 

 هبا.الرخص اخلاصة 
 نفيحمل اللوائ  والقرارا  الصادرة بشأن م ال  مواقف   -3

 هبا.السيارا  وإصدار وجتديد الرخص اخلاصة 
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 نفيحمل اللوائ  والقرارا  الصادرة بشأن احملال  واألسواق العامة  -4
واملقلقة للراحة واملضرة ابلص ة الب  دخل يف اختصاص البلدية 

 لتعريفية اخلاصة هبا.وإصدار وجتديد الرخص الص ية وا عالان  ا
من  املوافقا  التن يمية للم ال  واألسواق العامة واملقلقة   -5

 دخل يف اختصاص البلدية بعد دراسة للراحة واملضرة ابلص ة الب ال
 املاتصة.طلبا  الباخيص اخلاصة هبا الواردة من اجلها  

  نفيحمل اللوائ  والقرارا  الصادرة بشأن شال الطرق والساحا   -6
وامليادين واألرصفة وأراألي الدولة الفضاص وإصدار وجتديد الرخص اخلاصة 

 هبا.
 نفيحمل القوانني اللوائ  والقرارا  الصادرة بشأن أن مة السالمة ومحاية   -7

املرافق واملمتلكا  العامة وموارد الرروة العامة فيما يتعلق ابختصاصا  
 هبا.اخلاصة البلدية املقررة قانواًن وإصدار وجتديد الرخص 

الن افة العامة ونقل  نفيحمل اللوائ  والقرارا  الصادرة بشأن    -8
النفا   والرقابة وا شراف علم  طبيقها فيما يتعلق ابختصاصا  

 .البلدية املقررة قانوانً وإصدار وجتديد الرخص اخلاصة هبا
 (12)مادة 

اتص كل فرع للجهاز التنفيحملي يف نطاق عمل احملاف ة اب شراف والرقابة 
علم  طبيق القوانني واللوائ  والقرارا  املن مة ألنشطة البلدية ومتابعة 

وألبط األعمال املاالفة اا و وجيه ا نحملارا  ويرير  بشأاا  الشكاوى
ها وإحالتها لادارة ألنواعها ومراجعتها و دقيق حماألر إثباهتا و بويبها وفقاً 

وإعداد التقارير الفنية الالزمة  املقررة بشأاا القانونية الستكمال ا جراصا  
وإزالة تيع أنواع املاالفا  والتعد   علم أمالم الدولة واألألرار  بشأاا 

 اخلدما .الب  قع علم 
 (13)مادة 

  ب علم كل فرع للجهاز التنفيحملي حفظ وأرشفة كافة املستندا  
 واملاططا  وامللفا  الفنية املتعلقة  ميع ا جراصا  الب يتم 

 اًا ها علم العقارا  الواقعة يف نطاق احملاف ة.
 الفصل اخلامس
 املاالفا 

 (14)مادة 
ــــزاميصــــدر   املــــدير العــــام أو مــــن يفوألــــه مــــن نوابــــه قــــراراً يتضــــمن إل

ـــــا قضـــــم بـــــه احلكـــــم النهـــــائي احملكـــــوم ألـــــده بتنفيـــــحمل  يف طالفـــــا  م
وحيــــــدد  وجــــــب هــــــحملا القــــــرار مــــــدة  نفيــــــحمل وإزالــــــة أســــــباك   البنــــــاص

واطـــــــر  - علـــــــم أال جتـــــــاوز ســـــــتة أشـــــــهر-املاالفـــــــة علـــــــم نفقتـــــــه 
احملكــــوم ألــــده ابلقــــرار الصــــادر خــــالل عشــــرة أ م عمــــل مــــن اتريــــخ 

 له.صدوره لتنفيحمله خالل املدة احملددة 
يــــــوم العمــــــل التــــــايل النقضــــــاص  ابلبلديــــــة يفو قــــــوم اجلهــــــة املاتصــــــة 

املــــدة احملــــددة ابلقـــــرار ابلكشــــف علــــم العقـــــار حمــــل احلكــــم للتأكـــــد 
ـــم عقـــارا   ـــم أن يراعـــم يف الكشـــف عل ـــه عل ـــا قضـــم ب ـــحمل م مـــن  نفي

إجــــــــراصا  دخــــــــول املســــــــكن  ومــــــــا يف حكمهــــــــاالســــــــكن اخلــــــــاص 
ــــــاع  القــــــانون  فــــــإ ا( مــــــن 44املنصــــــوص عليهــــــا يف املــــــادة ) ــــــني امتن  ب

  تاحمل البلدية ا جراصا  التالية: احلكم احملكوم ألده عن  نفيحمل 
ـــــاع احملكـــــوم ألـــــده عـــــن  نفيـــــحمل -أ ـــــة امتن ـــــر حمضـــــر طالفـــــة بواقع يري

( مــــــن القــــــانون وحيــــــال لــــــادارة 40احلكــــــم وفقــــــاً ألحكــــــام املــــــادة )
ــــــة للت قيقــــــا   ــــــالزم حنــــــو إخطــــــار ا دارة العام ــــــة الًــــــا  ال القانوني
الًــــا  ا جــــراصا  الالزمــــة حنــــو رفــــع دعــــوى مطالبــــة  بلــــا الارامــــة 

مـــــن ن  نفيـــــحمل ماقضـــــم بـــــه احلكـــــم املقـــــررة عـــــن امتنـــــاع املاـــــالف عـــــ
ــــــواردة بقــــــرار مــــــدير عــــــام  ــــــحمله ال ــــــخ انتهــــــاص املــــــدة احملــــــددة لتنفي اتري

 .البلدية أو من يفوأله حلني متام إزالة املاالفة
التنســـــيق مــــــع اجلهـــــا  املعنيــــــة الًــــــا  إجـــــراصا  قطــــــع التيــــــار -ك

 املاالفة.الكهرابئي واملاص عن املبي املاالف إىل حني إزالة 
وألـــــع قيـــــود علـــــم الصـــــادر ألـــــدهم أحكـــــام اائيـــــة يف طالفـــــا  - 

 املاتصة. ن يم أعمال البناص ابلتنسيق مع اجلها  احلكومية 
 بــــدأ املــــدة املقــــررة للتنفيــــحمل علــــم املالــــ  اجلديــــد مــــن اتريــــخ انتقــــال 

 امللكية إليه و طبق يف شأنه الاراما  اخلاصة بتل  املاالفا  
 (15)مادة 

يتم الصل  فيما يتعلق ابألفعال املاالفة للوائ  البلدية الب  قل 
لاجراصا   وفقاً  كويب الارامة املقررة اا عن مخسمائة دينار  

 التالية:والضوابط 
 ب علم حمرر احملضر بعد مواجهة املاالف ابملاالفة عرا -1

  سليم املاالف نساة عنه. ويتمحمضره الصل  عليه ويربت  ل  يف 
 ب علم املاالف الحملي يرغب  متام الصل  أن يدفع خالل   -2

ثالثني يومًا من اتريخ اليوم التايل لعرا الصل  عليه احلد األدىن 
للارامة املقررة يف اللوائ  للماالفة املنسوبة إليه مع الرسوم 

فإ ا صادف لخر يوم عطلة رمسية  للبلدية واملصروفا  املست قة 
 م عمل رمسي.ميتد امليعاد ألول يو 

حي ر علم ا دارة املعنية حفظ حمضر املاالفة ما مل يقم املاالف   -3
بدفع كافة املبالا املست قة عليه للبلدية وإزالة أسباهبا بعد التأكد من 

 الشأن. ل  وفقاً لاجراصا  املتبعة يف هحملا 
بعد إمتام الصل  حيال حمضر املاالفة إىل ا دارة القانونية خالل  -4

يوم عمل من اتريخ يرير احملضر وفقًا لاجراصا   60الجتاوز  مدة
املتبعة يف هحملا الشأن للتأكد من سالمة ا جراصا  املتاحملة   ويرفق 
به نساة من إيصال يصيل احلد األدىن للارامة املقررة والرسوم 

موألوع  –واملصروفا  املست قة للبلدية وكشف علم حمل املاالفة 
دم وجود طالفا  هبا   ويال حماألر طالفا  يربت فيه ع –الصل  

البناص الب   الصل  فيها إىل ا دارة القانونية خالل مدة ال جتاوز 
سبعة أشهر من اتريخ يرير حمضر املاالفة مرفق به املستندا  سالفة 
الحملكر ح  يتسي لادارة اًا  ا جراصا  الالزمة قانوانً هبحملا الشأن   
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حفظ حمضر املاالفة أو انقضاص الدعوى اجلزائية  ويب ب علم الصل 
 صل اً و سوية كافة لقرها حسب األحوال .
 الفصل الساد 

 احلفظ وامليكنةن ام 
 (16)مادة 

املشار إليه  2014لسنة  20مع مراعاة ما ورد  حكام القانون رقم 
علم اجلهاز التنفيحملي يديث ن امي احلفظ  التنفيحملية والئ ته 
وإنشاص وحدة إدارية مركزية لن امي األرشيف الورقي  ابلبلدية وامليكنة 

وا لكبوين  كون مهمتها حفظ املستندا  )الوقئق وامللفا  
 (.رائط واملاططا ...إخلواملكا با  واخل

 (17)مادة 
 التالية: ب أن  توافر يف ن ام احلفظ ا لكبوين الشرومل والضوابط 

إمكانية االحتفاظ ابملستندا  ابلشكل الحملي   إنشاؤها أو إرسااا -أ
أو  سلمها أو  ي شكل يسهل به دقة إثبا  البياان  الب ورد  

 التسليم.فيها عند ا نشاص وا رسال أو 
أن  كون البياان  الواردة ابملستندا  قابلة لالحتفاظ هبا   -ك

 وًزينها ايث ميكن الرجوع إليها يف أي وقت. 
أن  دل البياان  الواردة ابملستندا  علم هوية من ينش ها أو - 

 يستلمها واتريخ ووقت ا رسال أو التسليم. 
أن يتم احلفظ يف شكل مستند طبقًا للشرومل واألسس الب   -د

  املستند.يددها اجلهة املاتصة الصادر عنها 
 (18)مادة 

  يلي:يتبع حلفظ املستندا  ما 
أن يتفق احلفظ مع متطلبا  األن مة واللوائ  وا جراصا    -1

 :املتعلقة افظ البياان  التقليدية وأن  شتمل علم العناصر التالية
 .واملرسل إليهمعلوما  املنشئ أو املرسل -أ

 املرجع أو رقم العملية الب يتضمنها املستند وطبيعتها. -ك
 املستند.اتريخ ووقت إنشاص  - 
 املستند.اتريخ ووقت إرسال واستالم  -دـ 
معلوما  إعادة ا رسال أو التعديل أو ا لااص أو إقرار االستالم  -هــ

 املرسل. يف حالة اشبامل  ل  من قبل 
من العناصر الب يددها اجلهة املصدرة للمستند املطلوك  وغريها
 حف ه.

أن يتم حفظ السجال  الصادرة بطبيعتها وبكامل بياانهتا  -2
األصلية وأرشفتها وفق أي شكل من أشكال البياان  ا لكبونية الب 

 ال ًل  ستوى السجل و ود ه.
يددها  وا جراصا  البأن يتم حفظ املستندا  وفق األن مة  -3

 نشطة واخلدما  اجلهة املاتصة ابلبلدية ابلتنسيق مع اجلها  املعنية 

اخلاصة   ل املستند مع يديد املدة الزمنية الواجبة لبقاص  ل  
 السجال  واملستندا  حمفوأبة خالاا.

يراعم عند اسبجاع السجال  واملستندا  ا لكبونية  -4
واالطالع عليها  سجيل تيع احلاال  الب يتم فيها االطالع علم 

الوصول إليها أو التايري فيها  املستندا  والسجال  االلكبونية أو
 أو يف بياانهتا.

يدد اجلهة املاتصة ابحلفظ املوأبفني الحملين ام صالحية  -5
االطالع والتعامل مع السجال  واملستندا  ا لكبونية بناًص علم 
حاجة العمل ويلتزم تيع العاملني هبا ابملعايري املتعلقة اماية 

علوما  والبياان  اخلاصة  وز االطالع علم امل اخلصوصية وال
 ابملتعاملني مع البلدية إال من قبل املوأبفني املاتصني.

 (19)مادة 
 يلي:يتم اعتماد ن ام امليكنة  جناز املعامال  فيما 

إيداع أو  قدا املستندا  أو إنشائها أو االحتفاظ هبا يف شكل -1
 إلكبونية.مستندا  أو سجال  

إصدار أي  رخيص أو إ ن أو قرار أو موافقة يف شكل -2 
 مستندا  أو سجال  إلكبونية.

 واستالمها.طرح املناقصا  واملزايدا  -3
 قبول الرسوم أو أية مدفوعا  أخرى بطريقة إلكبونية. -4

 (20)مادة 
يصدر مدير عام البلدية أومن يفوأله من نوابه القرارا  الالزمة 

والت ديث والتعامل مع امللفا  االلكبونية   لتفعيل للية احلفظ 
ويديد الطريقة أو الشكل الحملي سيتم بواسطته إنشاص أو إيداع أو 
حفظ أو  قدا أو إصدار املستندا  ا لكبونية وا جراصا  الب يتم 
هبا طرح املناقصا  واملزايدا  واستالمها   ونوع التوقيع ا لكبوين 

قابية املناسبة للتأكد من سالمة وأمن املطلوك   وا جراصا  الر 
وسرية املستندا  والسجال  ا لكبونية أو املدفوعا  أو الرسوم   
وجتهيز الكوادر ا دارية والفنية الالزمة الستادام ن امي احلفظ 

 ةلسن 20وامليكنة   و ل   ا يتوافق مع ما هو مقرر يف القانون رقم 
  اهموالئ ته التنفيحملية املشار إلي 2014

 (21)مادة 
 ةوينشـر يف اجلريـد القـرار  نفيحمل هحملا  –كل فيما اصه   –علم الوزراص 

  ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ نشره. الرمسية 
 ابلنيابةرئيس جملس الوزراص 

 صباح خالد احلمد الصباح
 هـ  1440ـــــرم    حم 21 يف:صدر بقصر السيف 

 م 2018أكتوبر  1موافق:          
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 عالموزارة ا 
 2018( لسنة  124قرار وزاري رقم )

 عالموزير ا 
 :بعد االطالع علم 

م  صـــــدار قــــــانون  1960 ة( لســــــن17املرســـــوم ابلقــــــانون رقـــــم ) -
 والقوانني املعدلة له  اجلزائية ا جراصا  واحملاكما  

لكـبوين والئ تـه بتن يم ا عالم ا  2016( لسنة 8نون رقم )القا -
 التنفيحملية  

م 1979يناير ) 7(ه املوافق  1399صفر  8املرسوم الصادر يف  -
 عالم  يف شأن وزارة ا 

بشأن من  صفة  2016( لسنة 122القرار الوزاري رقم ) -
  عالم ية القضائية لبعض موأبفي وزارة ا الضبط

 وبناص علم عرا وكيل الوزارة .
 .العامة املصل ة ما  قتضيه و 

 قرر
 مادة أوىل

ألبط  –املحملكورين فيما بعد  –يكون ملوأبفي وزارة االعالم -
بتن يم  2016( لسنة 8القانون رقم ) ألحكاماملاالفا  الب  قع 
والئ ته التنفيحملية   والقرارا  الوزارية  ا     االعالم االلكبوين

 -الصلة :
 .الوكيل املساعد لشؤون الص افة والنشر واملطبوعا   -
 .االلكبوين مدير إدارة النشر  -
 .حممد مرزوق الرشيدي -
 . هللا علي صاحل خالد عبد -
 .حممد جواد حممد اجلدي  -
 . رهام عبدهللا السامل -
 . بشائر عبداللطيف العازمي -
 .دالل  وفيق املكيمي  -

 مادة قنية
ملشار اليه  وكل ا 2016( لسنة 122يلام القرار الوزاري رقم ) -

 . القرارحكام هحملا حكم يتعارا مع أ
 مادة قلرة

 .ينشر هحملا القرار يف اجلريدة الرمسية   ويعمل به من اتريخ نشره  -
 عالموزير ا                                         

 وزير الدولة لشؤون الشباك
  هللا اجلربي  حممد انصر عبد

 ه 1440حمرم  16صدر يف: 
 م 2018سبتمرب  26املوافق : 

 وزارة التجارة والصناعة
 2018لعام  (538 )قرار وزاري رقم 

 بشأن إألافة أنشطة جتارية
 :زير التجارة والصناعةو 

 : االطالعبعد 
ــــم ) - ــــانون رق ــــم املرســــوم بق  صــــدار قــــانون  1980( لســــنة 68عل

 له.التجارة والقوانني املعدلة 

يف شأن  راخيص احملـال   2013( لسنة 111وعلم القانون رقم ) -
 التنفيحملية.التجارية والئ ته 

بشــــأن الشــــركا  املعــــدل  2016( لســــنة 1وعلــــم القــــانون رقــــم ) -
 التنفيحملية.والئ ته 

بشأن  25/3/2012( بتاريخ 285رقم ) وعلم قرار جملس الوزراص -
 وصــيا  جلنــة  وحيــد التصــانيف التجاريــة لألنشــطة االقتصــادية بدولــة 

 الكويت.

بشأن  شكيل جلنة  2018( لسنة 411وعلم القرار ا داري رقم ) -
 واحلرفية. صنيف األنشطة التجارية واملهنية 

املهنيـة وعلم ما   اال فاق عليه يف جلنة  صنيف األنشطة التجارية و  -
 واحلرفية.

 وعلم ما عرأله وكيل الوزارة . -

 وبناص علم ما  قتضيه مصل ة العمل .
 ررــــــــــــــق

 مادة أوىل
( نشـــامل هبـــحملا القـــرار إىل 26 ضـــاف األنشـــطة املرفقـــة ابجلـــدول املل ـــق )

األنشطة التجاريـة وألـمن احلـدود املعمـول هبـا يف الـدليل املوحـد لتصـنيف 
ـــدول  ـــدول جملـــس التعـــاون ل واملنصـــوص  اخللـــيج األنشـــطة االقتصـــادية ب

املشـار  2018لسـنة  411عليها يف املادة الرالرة من القـرار ا داري رقـم 
 القرار.إليه بصدر هحملا 

 قنية مادة
كـل فيمــا   –يعمـل هبـحملا القـرار مــن اتريـخ صـدوره وعلـم تيــع اجلهـا  

 جلريدة الرمسية.يف ا نفيحمله وينشر  –اصه 
 وزيــر التجـــارة والصناعــــة

 خالد انصر الروألان                                                  
 ه1440حمرم  21صدر يف :
 م 2018أكتوبر  1املوافق :
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 جدول مل ق األنشطة املضافة
 اجلهة الرقابية رمز النشامل اسم النشامل م
 وزارة الص ة 960240 الصبا ااهري 1
 -- 960250 مركز جتميل 2
ليـــاف الزجاجيــــة ألالبالســـت  املســــل  ابانتـــا   3

 )فيربجال (
ااي ة العامة  231086

 للصناعة
 -- 702015 استشارا  اسبا يجية و نموية 4
ــــــة الصــــــرف  5 ــــــل وأغطي ــــــة للمناهي ــــــع ابجلمل البي

 الص ي
466341 -- 

البيـــــع ابلتجزئـــــة للمناهيـــــل وأغطيـــــة الصـــــرف  6
 الص ي

475241 -- 

 -- 702016 استشارا  لوجستية 7
 -- 8211191 حاألنا  أعمال يف ااال احلريف 8
 -- 8211192 حاألنا  األعمال يف ااال الصناعي 9
كنولوجيـــــــا التحاألـــــــنا  األعمـــــــال يف جمـــــــال  10

 واال صاال 
8211193 -- 

حاألــــنا  األعمــــال يف جمــــال املــــواد الاحملائيــــة  11
 واملطاعم

8211195 -- 

والرــــروة حاألــــنا  األعمــــال يف جمــــال الزراعــــة  12
 احليوانية واألمن الاحملائي

8211196 -- 

ة قـــــحاألــــنا  األعمـــــال يف جمــــال البي ـــــة والطا 13
 املتجددة

8211197 -- 

حاألــنا  األعمــال يف جمـــال العلــوم واالبتكـــار  14
 واملوهبة

8211198 -- 

 -- 8211199 حاألنا  األعمال يف ااال الص ي والط  15
 -- 82111910 القانوينحاألنا  األعمال يف ااال  16
حاألــــــــــنا  األعمــــــــــال يف جمــــــــــال املشــــــــــاريع  17

 االجتماعية غري الراية
82111911 -- 

حاألــــــــــنا  األعمــــــــــال يف ااــــــــــال اخلــــــــــدمي  18
 والتسويقي

82111912 -- 

 -- 82111913 حاألنا  األعمال يف ااال التجاري 19
 -- 82111914 حاألنا  األعمال يف ااال ا داري 20
حاألـــــــــنا  األعمـــــــــال يف ااـــــــــال ا بـــــــــداعي  21

 وا عالمي
8211194 -- 

 -- 821121 مسرعا  األعمال 22
 -- 811006 إدارة املرافق العامة 23
ااي ة العامة  239530 انتا  خرسانة سابقة الصب )بريكاست( 24

 للصناعة
ااي ة العامة  -- صناعة األكيا  الورقية 25

 للصناعة
 -- -- خدما  بيطرية 26

 
 

 

 

 

 2018لسنة  (539)قرار وزاري رقم 
بشأن من  صفة الضبطية القضائية لبعض موأبفي 

 إدارة التأمني
 وزير التجارة والصناعــة 

 االطالع:بعد 
 صــدار قــانون ا جــراصا   1960لســنة  17علــم القــانون رقــم   -

 له املعدلة  اجلزائية والقواننيواحملاكما  
بشـأن قـانون شـركا  ووكـالص  1961لسـنة  24وعلم القـانون رقـم -

 التأمني  
 صدار قانون التجـارة  1980لسنة  68وعلم املرسوم بقانون رقم -

 والقوانني املعدلة له   
شــــــأن قمــــــع الاــــــو يف ب 2007لســــــنة  62وعلــــــم القــــــانون رقــــــم -

 املعامال  التجارية  
يف شـــأن مكاف ـــة غســـل  2013لســـنة  106وعلـــم القـــانون رقـــم -

 األموال ومتويل ا رهاك والئ ته التنفيحملية  
ـــراخيص  2013لســـنة  111وعلـــم القـــانون رقـــم - يف شـــأن  ن ـــيم  

 والئ ته التنفيحملية    احملال  التجارية
 قــــانون الشــــركا    صــــدار 2016لســــنة  1وعلــــم القــــانون رقــــم -

 والئ ته التنفيحملية و عديال ه  
بتن ـــيم الوكـــاال  التجاريـــة  2016لســـنة  13وعلـــم القـــانون رقـــم -

  والئ ته التنفيحملية
يف شأن  ن يم وزارة التجارة  2015لسنة  191وعلم املرسوم رقم -

 والصناعة   
بشــأن  ن ــيم ســجال   1963لســنة 21وعلــم القــرار الــوزاري رقــم -

 التأمني ووكالئها  شركا  
بشـــــأن ألـــــوابط  2011لســـــنة  511وعلــــم القـــــرار الـــــوزاري رقـــــم -

 شركا  التأمني وإعادة التأمني و عديال ه  
ــوزاري رقــم - ــة  2015لســنة  149وعلــم القــرار ال بشــأن  ن ــيم مهن

 وسطاص التأمني ووسطاص إعادة التأمني ووكالص التأمني   
 وما عرأله وكيل الوزارة-
 العامة.وبناًص علم ما  قتضيه املصل ة -

 قـــــــــــرر
 املادة األوىل

الــب  قــع ابملاالفــة  لضــبط املاالفــا  متــن  صــفة الضــبطية القضــائية
و عديال ـه الالحقـة والقـرارا   1961لسـنة  24ألحكام القانون رقم 

 من:الوزارية املن مة للشركا  العاملة يف جمال التأمني لكل 
 .التأمني مدير إدارة-1
 مراقب ش ون التأمني.-2
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 رئيس قسم إدارة املااطر.-3
 رئيس قسم التنسيق واملتابعة.-4
 وا حصائي.رئيس قسم الت ليل املايل  -5
 الباخيص.رئيس قسم  -6
 والرقابة.رئيس قسم ا شراف  -7
 شراف والرقابةا قسم        علي حسني دشب  السيد /  -8
                                                 شراف والرقابةقسم ا               طارق الب ر السيد /  -9

                                 شراف والرقابةقسم ا    صايف         اندية الن /ةالسيد -10
 شراف والرقابةقسم ا               ابتهال محيد السيد/ -11
 شراف والرقابة قسم ا  بدرية الفرحان            السيد/-12
 شراف والرقابةقسم ا        يالعبد ااادالسيدة/ عهود -13
 قسم التنسيق واملتابعة    السيد/ فهد جمهول            -14
 قسم التنسيق واملتابعة    السيد/ حممد الفيلكاوي       -15

 املادة الرانية
ثبــا  املاالفــا  الــب إاملــحملكورين أعــاله ألـبط و ي ا دارة يكـون ملــوأبف

والقـرارا  الوزاريــة املشـار إليهــا ابملــادة  القــانون قـع ابملاالفــة ألحكـام 
األوىل وإثباهتـــا يف حماألـــر رمسيـــة   و لـــ  فيمـــا يتعلـــق بطبيعـــة أعمـــاام 
الوأبيفية  ويكـون اـم يف سـبيل  لـ  احلـق  يف دخـول مقـار الشـركا  
ــــأمني  ــــأمني وشــــركا  وســــطاص الت ــــأمني وإعــــادة الت العاملــــة يف جمــــال الت

ـــ ـــأمني  لالطـــالع عل ـــدفا ر ووســـطاص إعـــادة الت ــــة الســـجال  وال م كافـــ
واملســـــتندا  والبيـــــاان  والعقـــــود والوقئـــــق وطلـــــب املعلومـــــا  الـــــب 
 ســاعدهم علــم أداص املهــام واالختصاصــا  الــب يباشــرواا واالســتعانة 

املساعدة من رجال السلطة العامة ) الشرطة ( وطاطبة و وطلب العون 
 األمر . اقتضماجلها   ا  العالقة إ ا 

 رالرةاملادة ال
 -النشـر ويعمـل بـه مـن اتريـخ  - جلريـدة الرمسيـةيف اينشر هـحملا القـرار 

 .من أحكام ما االفه ويلام كل - وعلم اجلها  املاتصة  نفيحمله
 ةوزير التجارة والصناعـــ

 نالروألاالد انصر ــخ                                                  
 هـــــ 1440حمرم  21 اتريخ:صدر يف 
 م 2018أكتوبر  1 املوافق:        

 
 

  2018( لعام 540قرار وزاري رقم )
 :زير التجارة والصناعةو 

 :علم االطالعبعد 

لسـنة  117املعـدل ابلقـانون رقـم  1979( لسـنة 10القانون رقم ) -

جتار يف السلع واخلدما  واألعمال  يف شأن ا شراف علم ا 2003

 احلرفية ويديد أسعار بعضها. 

ـــــــة املســـــــتهل   2014( لســـــــنة 39والقـــــــانون رقـــــــم ) - بشـــــــأن محاي

 والئ ته التنفيحملية. 

يف شـــــــأن العمالـــــــة املنزليـــــــة  2016( لســـــــنة 68والقـــــــانون رقـــــــم ) -

 والئ ته التنفيحملية. 

بشــــأن  شــــكيل جلنــــة لدراســــة  2017( لســــنة 613القــــرار رقــــم )و  -

 أسعار استقدام العمالية املنزلية.

بشــــأن يديــــد ســــعر اســــتقدام  2018( لســــنة 235القــــرار رقــــم )و  -

 العمالة املنزلية. 

 علم ما عرأله وكيل الوزارة.بناًص و  -

 علم ما  قتضيه املصل ة العامة. وبناصً  -

 قرر

 مادة أوىل

  كلفــةبشــأن يديــد  2018لســنة  (235)ميــدد العمــل ابلقــرار الــوزاري رقــم  

مـــــن اتريـــــخ  زليـــــة ومل قا ـــــه ملـــــدة ســـــتة أشـــــهر  بـــــدأاســـــتقدام العمالـــــة املن

8/10/2018.   

 مادة قنية

ـــحمل هـــحملا القـــرار كـــل حســـب اختصاصـــه  علـــم كافـــة املســـ ولني العمـــل علـــم  نفي

 وينشر يف اجلريدة الرمسية. 

 وزيــر التجـــارة والصناعــــة

 خالد انصر الروألان
 ه 1440حمرم   23صدر يف:

 م 2018أكتوبر  3 املوافق : 
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 2018( لعام 753قرار إداري رقم )
 وكيل وزارة التجارة والصناعة:

م 1964( لســـنة 43طـــالع علـــم املرســـوم ابلقـــانون رقـــم )بعـــد اال -
 بشأن االسترياد والئ ته التنفيحملية.

م بشـأن ا شـراف 1979( لسـنة 10وعلم املرسوم ابلقانون رقـم ) -
واألعمـــال احلرفيـــة ويديـــد أســـعار علـــم االجتـــار يف الســـلع واخلـــدما  

 .2013( لسنة 117بعضها واملعدل ابلقانون رقم )
صــدار إم بشــأن 1980( لســنة 68وعلــم املرســوم ابلقــانون رقــم ) -

 قانون التجارة والقوانني املعدلة له.
ـــم ) - ـــانون رق ـــم الق م بشـــأن قمـــع الاـــو يف 2007( لســـنة 62وعل

 املعامال  التجارية.
م يف شـأن  ن ـيم 2015( لسنة 191قم )وعلم املرسوم ابلقانون ر  -

 وزارة التجارة والصناعة.
م بشــأن إصـــدار 2014( لســنة 216وعلــم القــرار الــوزاري رقــم ) -

م الصادر بتعديل 2013( لسنة 117الالئ ة التنفيحملية للقانون رقم )
م بشـــــأن 1979( لســـــنة 10بعـــــض أحكـــــام املرســـــوم بقـــــانون رقـــــم )

واخلـدما  واألعمـال احلرفيـة ويديـد ا شراف علم االجتـار يف السـلع 
 أسعار بعضها و عديال ه.

م بشأن  فويض وكيل 2018( لسنة 22وعلم القرار الوزاري رقم ) -
 الوزارة ببعض االختصاصا .

للجنـــــــة العليــــــــا  11/2018وعلـــــــم  وصــــــــيا  االجتمـــــــاع رقــــــــم  -
 لسالمة األغحملية.

 .وعلم ما عرأله الوكيل املساعد لش ون الرقابة ومحاية املستهل  -
 وبناص علم ما  قتضيه املصل ة العامة. -

 قرر
 مادة أوىل

اسباليا( لفراولة الطازجة من بلد املنشأ )فاكهة احي ر مؤقتا استرياد 
 ثها يف إبر اخلياطة املعدنية.و بسبب احتمال  ل

 مادة قنية
 هحملا القرار  نفيحمل –كل فيما اصه   -تيع جها  االختصاص علم 

 ويعمل به من اتريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية.
 وكيل وزارة التجارة والصناعة

 م2018سبتمرب  26صدر يف: 
 

 

 

 

 

 

 وزارة الداخلية
 (2018لسنة  882)قرار وزاري رقم 

  عديل قراربشأن: 
 انئب رئيس جملس الوزراص ووزير الداخلية                 

بقانون اجلنسية  15/59رقم  يبعد االطالع علم املرسوم األمري  -

 الكويتية والقوانني املعدلة له.

ي يف شأن حقوق األشااص  و  8/2010وعلم القانون رقم  -

 االعاقة .

 .بشأن معاملة كويب 874/2017رقم  الوزاري وعلم القرار -

 علم عرا وكيل الوزارة. وبناص -

  ــررقــــ

 (1مادة )

املشار اليه  874/2017رقم الوزاري القرار ( من 1 عدل املادة )

 عاله لتصب  علم الن و التايل:أ

اطنة/ إبن املو  –سعود بن حريب بن شاكر ال فريي املدعو/  يعامل

معاملة الكويتيني مدى  – فرييلضانزيله بدر مساوي علوي حممد 

 املشار إليه. 8/2010( من القانون رقم 3احلياة عمالً بنص املادة )

 (2مادة )

عتبـاراً مـن اتريـخ نشـره اويعمـل بـه  علم وكيل الوزارة  نفيـحمل هـحملا القـرار

 .يف اجلريدة الرمسية

 جملـس الـــوزراصنـائـب رئيـس             

 ووزيـــــــــــر الداخليـــــــــــة                                            

 خالــــــد اجلـــــراح الصبــــــاح                                            
 هـــ 1440حمرم  8 صدر ىف:

 م 2018سبتمرب  18: املوافق 
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 سواق املالأهي ة 
 2018( لسنة 131قرار رقم )

رخصة  سويق خاص لن ام استرمار تاعي  بشأن

غيتهاو  مؤسس خار  دولة الكويت انوحة لشركة 

لتسويق  كابيتال لالستشارا  االقتصادية واملالية

 يب أو سي العقاري ألصندوق وحدا  
 بعد االطالع علم:

ـــم )- ـــة أســـواق املـــال  2010( لســـنة 7القـــانون رق بشـــأن إنشـــاص هي 

 و ن يم نشامل األوراق املالية والئ ته التنفيحملية و عديالهتما؛

غيتهـــــــاو  كابيتـــــــال عقـــــــد التأســـــــيس والن ـــــــام األساســـــــي لشـــــــركة -

 واملالية؛لالستشارا  االقتصادية 

بلـو بـيالر اال فاقيـة املربمـة بـني ارـل ن ـام االسـترمار اجلمـاعي وعلم -

 ومـدير Blue Pillar Advisor Ltd -لالستشـارا  احملـدودة 

 ؛غيتهاو  كابيتال لالستشارا  االقتصادية واملاليةالتسويق شركة 

غيتهــاو  كابيتــال لالستشــارا  االقتصــادية وبنـاص علــم طلــب شــركة -

أل يب أو سي العقـاري للقيام بعملية التسويق اخلاص لصندوق واملالية 

 ؛2018/09/03املؤرخ  داخل دولة الكويت

بشـأن  عـديل صـالحيا   2018( لسنة 20وبناًص علم القرار رقم )-

ـــاريخ  االعتمـــاد النهـــائي  جـــراصا  عمـــل قطـــاع ا شـــراف الصـــادر بت

11/02/2018. 

 قرر ما يلي

 مادة أوىل

غيتهـــاو  كابيتـــال لالستشـــارا  االقتصـــادية واملاليـــة شـــركة يطـــرخص ل

 ومخسـة وسـبعون اً عشـر ألفـ اثنـا)فقـط  وحدة 12,075 عددبتسويق 

داخـل دولـة  سـويقاً خاصـاً أل يب أو سي العقاري من صندوق  (وحدة

 ا كالتايل:ممنهوحدة   تكون كل ن الكاميجزر  الكويت واملنشأ يف

أل يب أو حق التصـويت يف شـركة  ال ميل  حاملهعدد سهم واحد -1

 احملدودة. سي العقارية

أل يب حـق التصـويت يف شـركة حاملهـا لـ  عدد ثالثة أسـهم ال مي -2

 احملدودة.أو سي للتمويل 

أربعـــة لالف )فقـــط  دوالر أمريكـــي 4,000عـــرا الســـعر وأن يكـــون 

 الــب كتتــاكال ا رســومإىل اب ألــافة   ةالواحــد للوحــدة( دوالر أمريكــي

وأن يكـون   االكتتاك عن كـل وحـدة سعر العرا عندمن % 1 بلا 

ألف  مائة)فقط دوالر أمريكي  100,000هو  لالشباماحلد األدىن 

 (.دوالر أمريكي

وأن يـــتم طـــرح الوحـــدا  الـــب ســـيتم  ســـويقها داخـــل دولـــة الكويـــت 

للعمــــــالص احملبفــــــني فقــــــط حســــــب الــــــنص الــــــوارد يف الكتــــــاك األول 

بشأن  2010لسنة  7التنفيحملية للقانون رقم )التعريفا ( من الالئ ة 

ــة و عــديالهت ــة أســواق املــال و ن ــيم نشــامل األوراق املالي   ماإنشــاص هي 

 الب  تلقم طلبا  االشبام هي: و كون اجلهة

  غيتهاو  كابيتال لالستشارا  االقتصادية واملاليةشركة. 

 مادة قنية

 يف نشرة االكتتاك.أهداف ن ام االسترمار اجلماعي بناًص علم ما ورد 

 مادة قلرة

مـــدة رخصـــة التســـويق ســـنة قابلـــة للتجديـــد ســـنو   مـــن اتريـــخ إصـــدار 

  رخيص ااي ة وبعد سداد الرسوم املقررة.شهادة 

 مادة رابعة

 ـدفع الرسـوم املقــررة خـالل شـهر مــن اتريـخ صـدور هــحملا القـرار  ويف حالــة 

 القرار كأن مل يكن.التالف عن دفع الرسوم خالل املدة احملددة  اعترب 

 مادة خامسة

ــحمل هــحملا القــرار كــل فيمــا اصــه ويعمــل بــه  علــم اجلهــا  املاتصــة  نفي

 .ةخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسياعتباراً من اتري

 رئيس قطاع اِ شراف ابلتكليف

 ف الفـلـيـجـــاد يعــقـوك يوســزيـ                                         
 .م2018سبتمرب  27صدر بتاريخ: 
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 2018( لسنة 133قرار رقم )
األوراق املالية لشركة   أنشطةكافة إلااص  رخيص   بشـأن

كويت كابيتال االسترمارية وشطبها من سجل 
 األشااص املرخص ام لدى ااي ة

 :علم االطالع بعد
بشـــأن إنشـــاص هي ـــة أســـواق املـــال  2010( لســـنة 7رقـــم ) القـــانون -

 ؛والئ ته التنفيحملية و عديالهتماو ن يم نشامل األوراق املالية 
 لاـــاص كافـــة  شـــركة كويـــت كابيتـــال االســـترماريةطلـــب وبنـــاًص علـــم  -

أنشطة األوراق املالية وشطب امسها من سجل األشااص املرخص ام 
 ؛22/10/2017بتاريخ لدى ااي ة املقدم 

وبناص علم قرار اجلمعية العمومية غري العادية لشركة كويـت كابيتـال  -
ابملوافقـــة علـــم  عـــديل  16/08/2018االســـترمارية املنعقـــدة بتـــاريخ 

الــــب أتسســــت مــــن أجلهــــا الشــــركة طبقــــاً ألحكــــام قــــانون األغــــراا 
والتأشــري  ــا  قــدم لــدى  1960( لســنة 15الشــركا  التجاريــة رقــم )

 تجـــــــــــاري بــــــــــوزارة التجـــــــــــارة والصــــــــــناعة بتـــــــــــاريخالإدارة الســــــــــجل 
 ؛09/09/2018
بشأن  عديل صالحيا   2018( لسنة 20وبناًص علم القرار رقم ) -

ـــاريخ  االعتمـــاد النهـــائي  جـــراصا  عمـــل قطـــاع ا شـــراف الصـــادر بت
11/02/2018. 

 يلي ما قرر
 أوىل مادة

ــــرخيص   ــــال كافــــة أنشــــطة إلاــــاص   ــــت كابيت ــــة لشــــركة كوي األوراق املالي
االســـترمارية وشـــطبها مـــن ســـجل األشـــااص املـــرخص اـــم لـــدى هي ـــة 

 أسواق املال.
 قنية مادة

 بــه ويعمــل اصــه فيمــا كــل القــرار هــحملا  نفيــحمل املاتصــة اجلهــا  علــم
 .الرمسية اجلريدة يف وينشر صدوره اتريخ من اعتبارا

 رئيس قطاع اِ شراف ابلتكليف
 زيـاد يعقوك يوسف الفليـج

 م2018أكتوبر  1صدر بتاريخ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلدية الكويت
 (550/2018قرار وزاري رقم )

( املل قني ابلقرار الوزاري 3( و)2رقمي ) أحكام اجلدولنيبتعديل بعض 

 به.بشأن  ن يم أعمال البناص واجلداول املل قة  2009لسنة  206رقم 

  البلدية:وزير الدولة لش ون 

شأن بلدية  يف 2016( لسنة 33بعد االطالع علم القانون رقم ) -

  2018لسنة  1الكويت املعدل ابلقانون رقم 

بشأن  ن يم  2009( لسنة 206وعلم القرار الوزاري رقم ) -

  املعدلة أعمال البناص واجلداول املل قة به والقرارا  

/ 4وعلم قرار االس البلدي رقم )م ك / ل ع  -

  21/3/2016( املتاحمل بتاريخ 103/6/2016

/ 2/ 3/111البلدي رقم )م ك /ل ع  وعلم قرار االس -

  15/5/2017( املتاحمل بتاريخ 2017

 العامة وبناص علم ما  قتضيه املصل ة  -

 قــــــرر

 مادة أوىل 

الواردة نسب البناص  أوال:( من 5من املادة ) )م(يستبدل بنص الفقرة 

( ابالشباطا  واملواصفا  اخلاصة ابألبنية التجارية 3) ابجلدول

لسنة  206ابلقرار الوزاري رقم  وداخلها املل قالكويت  خار  مدينة

 التايل:ليه النص إاملشار  2009

%( لكل 2للرجال وأخر للنساص بنسبة إتالية ) م ب عمل مصل

( أيهما 2م30أو )من مساحة القسيمة  حده للجنسنيعلم  ممصل

و ل  للقسائم البالا  للبناص تالية  أكرب وال يتسب ألمن النسبة ا

حده  معل م%( لكل مصل2ونسبة ) وأقل  (2م1000مساحتها )

أيهما أكرب وال يسب ألمن  (2م60من مساحة القسيمة أو ) للجنسني

تالية للبناص و ل  للقسائم الب مساحتها أكرر من  النسبة ا

 (.2م1000)
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 قنية  مادة

 أوال:للبند الرامن عشر من  (8يضاف بند جديد برقم جديدة برقم )

( االشباطا  واملواصفا  اخلاصة 2نسب البناص من اجلدول رقم )

خار  مدينة الكويت وداخلها املل ق  السكن االسترماري بنية 

 التايل:املشار اليه النص  2009لسنة  206ابلقرار الوزاري رقم 

 مواقف السيارا  الحملكية: -8

وفق الشرومل ألمن حدود العقار يسم  بعمل مواقف سيارا   كية  

  ية:آلا

 وأكرر. (2م1000القسائم )أن  كون -أ

يسم  ببناص عدة سراديب وأرألي وعدة طوابق متكررة مع  -ك

االلتزام ابالر فاعا  املسموحة ابملنطقة علم أن يتم استاالل الطابق 

 سيارا . ابلكامل كمواقف

السيارا  فقط يـجوز االلتصاق  ي من اجلها  و ل  ملواقف  -  

دون املباين األخرى )مباين اخلدما ( شريطة إحضار موافقة اجلريان 

 ابجلهة امللتصقة للجار.

موافقة إدارة التن يم قسم الطرق ابلنسبة للموقع احلصول علم -د

شريطة االلتزام ابملاططا  و ومواقف السيارا  واملداخل واملاار  

 التن يم.مدة من ــاملعت

 االدارة العامة لاطفاص.موافقة  -ه

 البناص.موافقة اللجنة الفنية لش ون  -و

 مادة قلرة 

ويعمـل  القـرار  نفيـحمل هـحملا  -كل فيما اصـه   –علم اجلها  املاتصة 

 يف اجلريدة الرمسية  هنشر به من اتريخ 

 وزير األشاال العامة                                                

 ووزير الدولة لش ون البلدية 

 الرومي  عبد هللاحسام 
 ه1440حمرم  15 يف:صدر 

 م.2018سبتمرب  25املوافق: 

 

 
 

 

 (551/2018قرار وزاري رقم )

لقرار ( املل ق اب13اجلدول رقم )بتعديل بعض أحكام 

بشأن  ن يم أعمال 2009لسنة  206الوزاري رقم 

 البناص واجلداول املل قة به
 وزير الدولة لش ون البلدية : 

يف شـأن بلديـة  2016( لسنة 33بعد االطالع علم القانون رقم ) -

   2018( لسنة   1الكويت املعدل ابلقانون رقم  )

بشــــأن  ن ــــيم  2009( لســــنة 206وعلــــم القــــرار الــــوزاري رقــــم ) -

 أعمال البناص واجلداول املل قة به والقرارا  املعدلة   

( 12/2013/ 298ك / رو / وعلم قرار االس البلدي رقم ) م -

  24/6/2013املتاحمل بتاريخ 

  العامة وبناص علم ما  قتضيه املصل ة  -

  قـرر

 مادة أوىل :

( االشباطا  واملواصفا  اخلاصة 13يضاف إىل اجلدول رقم )

ابملناطق الزراعية ومناطق  نمية الرروة احليوانية املل ق ابلقرار الوزاري 

( قسائم  ربية اخليول 7ليه بند برقم )املشار إ 2009لسنة  206رقم 

 العربية األصلية نصه اآليت :

 -قسائم  ربية اخليول العربية االصيلة : -7

هي  ل  القسائم الب   ًصيصها يف منطقة الوفرة الزراعية قطعة 

( عشرة االف مب مربع لكل قسيمة 2م10000.00( و ساحة )5)

 . و ستال لببية اخليول العربية االصيلة

  -اواًل: نسبة البناص املسموح هبا :

 ( من مساحة القسيمة موزعة 10نسبة البناص املسموح هبا هي )%

 علم الن و التايل:

حراسة ويسب  –غرفة كهرابص  –سكن عمال  –مباين )ا دارة  -1

 ( . ا تاليةمن ألمن نسبة البناص 
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م( مخسة 5وكر للايل دائري الشكل علم أال يزيد قطره عن ) -2

( عشرين مب مربع ويسب من 2م 20أمتار  و ساحة ال  زيد عن )

 .ا تاليةألمن نسبة البناص 

( مخسمائة 2م500صالة لعرا اخليل و ساحة ال  زيد علم ) -3

 . ا تاليةمب مربع ويسب من ألمن مساحة البناص 

 ( وأال يزيد 4×م4إسطبل مقسم إىل بناجر كل بنجر  ساحة )م

( بنجر يكون ماطم بسقف كرييب وار فاعه ال 20عدد البناجر علم  )

 .ا تاليةم( سبعة أمتار وال يسب من ألمن نسبة البناص 7يزيد عن )

  منطقة خارجية  ستادم ك  رية لتدريب اخليل  ساحة ال  زيد

سمائة مب مربع مصنوعة من املواد  ومخني( ألف2م2500)علم 

 . ا تاليةاخلفيفة و بدون سقف وال يسب من ألمن نسبة البناص 

  -قنياً : ار دادا  األبنية  :

 وز إقامة املباين علم حدود القسيمة  ميع اجلها  فيما عدا اجلهة 

القسيمة  ا ال  ود يسم  ابلبناص علم حد  و املطلة علم شارع اخلدمة 

 %( من طول الواجهة.50طول )اوز  

  -قلراً : االر فاعا  :

طــــابق واحــــد )أرألــــي فقــــط ( و كــــون االر فاعــــا  تيــــع املبــــاين مــــن 

 حسب اآليت :

سكن  –م( مخسة أمتار ملباين )ا دارة 5)علم أال يزيد االر فاع  -1

 حراسة ( . –غرفة كهرابص  –عمال 

 –اخليل الدائري م( سبعة أمتار )وكر 7ال يزيد االر فاع عن )أ -2

 إسطبل مقسم إىل بناجر (.  –صالة عرا اخليل 

 مادة قنية

 نفيـحمل هـحملا القـرار   ويعمـل  -كل فيما اصـه  –علم اجلها  املاتصة 

 به من اتريخ نشرة يف اجلريدة الرمسية .

 وزير األشاال العامة 

 ووزيـــر الــــدولة لش ون البلدية

 حسام عبدهللا الرومي 
 ه1440حمرم  15صدر بتاريخ :

 م 2018سبتمرب  25 املوافق :     
 

 بن  الـكويت املركزي
 2018ر/  -1/178قرار رقم 

 حمافظ بن  الكويت املركزي

 1968( لسـنة 32( مـن القـانون رقـم )21علم املادة ) االطالعبعد 

ـــــت ا ـــــ  الكوي ـــــد وبن ـــــة املصـــــرفية يف شـــــأن النق ملركـــــزي و ن ـــــيم املهن

 و عديال ه.

يف شـأن  1984 لسـنة ( من القرار الوزاري10) و( 7وعلم املاد ني )

 ضاع شركا  الصرافة لرقابة بن  الكويت املركزي .إخ

بشــأن  18/9/2018 املــؤرخ أمــان للصــريفةشــركة  كاتــعلــم ك وبنــاصً 

لــدى بنــ  الكويــت  الصــرافةطلــب  عــديل بيــاان  يف ســجل شــركا  

 املركزي .

 قـــرر

 مـادة أولـم

ابلتعـديل لدى بنـ  الكويـت املركـزي  الصرافةيؤشر يف سجل شركا  

 : أمان للصريفةان  شركة علم بيا التايل

دخــول شـركاص جـدد مــع و  املـزيينعلـي يوســف  دـــ  السيـــخـرو  الشري

 علم الن و التايل :   و ل  إعادة  وزيع حصص الشركاص

 نسبة امللكية                                               اسم الشري 

 %90                  ز املزينــــــــــيالسيـــــــدة رقيــــــــــة عبــــــــدالعزيـــــــ -

 %5                    السيــــــــد حممــــد يوســــف أمحــــد الصقـــــــــــــر -

 %2.5                 السيــــــد عــــــادل يوســــــف علــــــي املزينــــــي -

 %2.5                 السيد  يتو  ديداكو  اانماكال رومولد -

 مـادة قنيـة

 ينشر هحملا القرار يف اجلريدة الرمسية   ويعمل به من اتريخ صدوره .

 احملافــــــــــظ

 د. حممد يوسف اااشل
 1440 رمــــــــحم 17 صدر يف :

 2018 سبتمرب 27املــــــوافــــق : 
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 جملس الوزراص
 إعالن

بشأن  وريد  (2019/  2018 - 38عن طرح املمارسة رقم )
و شايل وصيانة  كييف ساحا  الطابق األرألي ملبي حلف  و ركيب

 )النا و(مشال األطلسي 
 علــن األمانــة العامــة الــس الــوزراص عــن طــرح اارســة عامــة غــري قابلــة 

( بشـأن 2018/2019-38)رقم للتجزئة بني الشركا  املتاصصة 
 وريد و ركيب و شايل وصيانة  كييـف سـاحا  الطـابق األرألـي ملبـي 

ــا و( حلــف مشــال األطلســي  و لــ  طبقــاً للمواصــفا  والشــرومل  )الن
العامــة الــواردة يف وقئــق املمارســة والــب ميكــن احلصــول عليهــا ابألمانــة 

و لـ   (4)بوابـة رقـم  -قصـر السـيف العـامر  -العامة الس الوزراص 
 الرمسية.أثناص مواعيد العمل 

 الطرح
لخر يوم بيع 
 الكراسا 

االجتماع 
 التمهيدي

 السعر ا قفال

 األحد
7/10/2018 

 اخلميس
25/10/2018 

 األحد
28/10/2018 

بقاعة اجتماعا  
إدارة العقود 
واملشب   
األمانة العامة 
 الس الوزراص

الساعة احلادية 
 صباحاً  ةعشر 

اخلميس  
1/11/2018 

الساعة 
 الواحدة أبهراً 
قصر السيف 
العامر بوابة رقم 

 (4 ) 

 د.م 75
غري 

 مسبجعة

  اعتباراً من اتريـخ فـض امل ـاريف  ايوم (90)و سري العطاصا  ملدة 
% (  مــن قيمــة العطــاص  2هــحملا و بلــا الكفالــة األوليــة مبلــا وقــدره ) 

مدة سـر ن العطـاص وصـادرة ابسـم األمانـة  والعلم أن  كون صاحلة ط
 العامة  الس الوزراص .

 الشرومل:يرجم اصط اك املستندا  التالية لل صول علم كراسة 
 شهادة التسجيل لدى اجلهاز املركزي للمناقصا  العامة سارية املفعول. .1
 املـــدين(اجلهـــة  )رقـــمشــهادة مـــن ااي ـــة العامـــة للمعلومــا  املدنيـــة  .2

 املفعول.سارية 
 املفعول.شهادة استيفاص نسبة العمالة الوطنية سارية  .3
 كتاك  فويض ونساة من البطاقة املدنية ملندوك الشركة لشراص الكراسة. .4

 واملناقصــــــا : بدالــــــةلالستفســــــار يرجــــــم اال صــــــال  راقبــــــة العقــــــود 
 2346داخلي   - 1800008

 22221361فاكس: و رسل االستفسارا  علم 
 

 

 

 مرييالديوان األ
 إعالن

عــــن رغبتــــه ابســــتدرا   –مكتــــب الشــــهيد  –يعلــــن الــــديوان األمــــريي 
عـروا أسـعار خلــدما  الرعايـة الطبيــة املنزليـة ألســر الشـهداص ملكتــب 
الشهيد بني الشركا  املتاصصـة ىف هـحملا ااـال واملسـجلة لـدى وزارة 

للشرومل العامة واخلاصة املوألـ ة  طبقاً  2018/2019الش ون لعام 
 –ىف الوقئــق وميكــن احلصـــول علــم الوثيقــة مـــن إدارة الشــ ون املاليـــة 

الـــــدور  –داري املبـــــي ا  –قـــــصر بـــــيان  –لـــــجان إدارة املـــــكا ب وال
 الراين. 
و لــ  خــالل ســاعا  الــدوام   22013236-22013238 : 

مــن اتريــخ نشــر ا عــالن ىف اجلريــدة الرمسيــة )الكويــت  الرمســي اعتبــاراً 
د.م( فقــــط مخســــة  75اليــــوم( و لــــ  مقابــــل دفــــع مبلــــا وقــــدره )ـــــ/

ولخـــر موعـــد لتقـــدا العطـــاصا  هـــو الســـاعة   اً كويتيـــ اً وســـبعون دينـــار 
بــنفس  18/10/2018مــن أبهــر يــوم اخلمــيس املوافــق  ةالرانيــة عشــر 

 اعتبــاراً  ( يومــاً 90ملــدة )  ســري العطــاصا  أعــاله كمــاالعنــوان املــحملكور 
( مخســـة 5%مـــن اتريـــخ فـــض امل ـــاريف مـــع  قـــدا الكفالـــة األوليـــة )

مــن قيمـــة العطــاص وينباـــي أن  كــون صــاحلة طـــوال مــدة ســـر ن  ابملائــة
 .العطاص

 وكيل الديوان األمريي
 

 وزارة التجارة والصناعة
 عالنإ

  قدم:
 محد جمزع احلريبأ

 ىل إدارة الشركا  هبحمله الوزارةإبطلب 
 خرو  أمحد جمزع احلريب

 .ىل شركة الشاص الواحدإ بسيطة  عديل الكيان القانوين من  وصية
 يوما مـن نييتقدم لادارة املحملكورة خالل ثالثأن يرجم ان له اعباا 
ابعـباا خطـي مرفقـًا بـه سـند املديونيـة وإال فلـن اتريخ نشر ا عـالن 
 يؤخحمل بعني االعتبار.
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 العامة للطريان املدين ا دارة
 إعالن

  (2018/2019-3) املمارسة رقم
 وفري اختصاصي قواعد البياان  اب دارة العامة 

 للطريان املدين
-3)  عـلــن ا دارة العامـــة للطـيــران املدنـــي عــن طرح اارسـة رقم 

 اب دارةقواعد البياان   اختصاصيتوفري بواخلاصة ( 2018/2019
للشرومل والـمواصفا  املـحملكورة بـوقئق  طبقاً العامة للطريان املدين 

قسـم  –مـن إدارة الشـ ون املــالية املمـارسة والب ميـكن احلـصول علـيها 
ـن ــم بتـداصً اــة لـلطيــران الـمدنــي ـامـا دارة العـب املنـاقصــا  والعقــود

ل ـمـا  العـالل سـاعــ( خـ7/10/2018ق )ــ( املوافـ حداأل ـوم )ــي
مخسة فقط د.م (  75,-)  ـدرهــا وقـمبلع ـــدفل ــي مقابــرمسـال

يكون الدفع عن طريق ال  أن  علم  غريال  اكويتي  ادينار  وسبعون
(k.net) . 

للطـــــريان  العامــــة ا دارةمتـهيــــــدي  قــــــر  اجتمــــاعهــــحملا وســـــوف يعـــــقد 
السـاعة ( يف متـام 17/10/2018) ( املــوافقالرالقصفـي يوم )الـمدين 

 . ( صباحاً  العاشرة )
و عـــــاد الوقئـــــق بعـــــد  عب تهـــــا ومرفـــــق بـــــداخلها املســـــتندا  املطلوبـــــة 

ـــــدائيوأتمـــــني  %( مـــــن قيمـــــة العطـــــاص 2 ـــــب أن ال يقـــــل عـــــن ) ابت
يف صـــــــورة شـــــــي  مصـــــــدق أو خطـــــــاك ألـــــــمان صـــــــادر مـــــــن أحـــــــد 

مقـــــدم العطـــــاص  ابســـــمالبنـــــوم املعتمـــــدة بدولـــــة الكويـــــت   وصـــــادر 
ولصـــــاحل ا دارة العامـــــة للطـــــريان املـــــدين وغـــــري مقـــــبن  ي قيـــــد أو 

ــــف إىل العطــــاصا   ــــأمني حــــ  شــــرمل وال يلت غــــري املصــــ وبة هبــــحملا الت
إن كانـــــــــت مطابقـــــــــة للمواصـــــــــفا    و ـــــــــب أن يكـــــــــون التـــــــــأمني و 

ـــــورد الوقئـــــق يف م ـــــروف  اً ملـــــدة ســـــر ن العطـــــاص املطلوبـــــة صـــــاحل و 
محـــــر وســـــيتم  ســـــليم العـــــروا إىل ) قســـــم رمســـــي واـــــتم ابلشـــــمع األ

 اب دارة العامة للطريان املدين .املناقصا  والعقود ( 
 ( أبهـراً  الواحدة )د لتقـديـم الـعـروا هـو الـسـاعـة لخر موعـ  ن علماً 
( ويــرفض أي عــرا 25/10/2018( الـــموافق )مــيساخليـــــوم )مـــــن 

 . بعد هحملا املوعد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2019/  2018 – 5)رقم  املمارسةعن  إعالن
مشروع موقع و طبيق اخلدما  ا لكبونية لادارة 

 العامة للطريان املدين
-5)  مارسـة رقم امل عـلــن ا دارة العامـــة للطـيــران املدنـــي عــن طرح  

 شروع موقع و طبيق اخلدما  ا لكبونية واخلاصة ( 2018/2019

للشرومل والـمواصفا  املـحملكورة  طبقاً لادارة العامة للطريان املدين 
مـن إدارة الشـ ون املــالية بـوقئق املمـارسة والب ميـكن احلـصول علـيها 

ــة لـلطيــران الـمدنــي ـامـا دارة العـب قسـم املنـاقصــا  والعقــود –
الل ــ( خـ7/10/2018ق )ــ( املوافـ حداأل ـوم )ـــن يــم بتـداصً ا

د.م (  75,-)   ـدرهــا وقـمبلع ـــدفل ــي مقابــرمسـل الـمـا  العـسـاع
يكون الدفع عن  أن  علم  غريال  اً كويتي  اً دينار  مخسة وسبعونفقط 

 . (k.netطريق ال )
للطـريان  العامة ا دارةمتـهيــدي  قــر  اجتماعهحملا وسـوف يعـقد 

الساعة ( يف متام 14/10/2018( املـوافق )األحدفـي يوم )الـمدين 
  صباحًا( ةعشر  )احلادية

و عاد الوقئق بعد  عب تها ومرفق بداخلها املستندا  املطلوبة وأتمني 
%( من قيمة العطاص يف صورة شي  2إبتدائي  ب أن ال يقل عن )

مصدق أو خطاك ألمان صادر من أحد البنوم املعتمدة بدولة 
مقدم العطاص ولصاحل ا دارة العامة للطريان  ابسمالكويت   وصادر 

غري إىل العطاصا   تي قيد أو شرمل وال يلتفاملدين وغري مقبن  
إن كانت مطابقة للمواصفا    و ب املص وبة هبحملا التأمني ح  و 

و ورد الوقئق يف  ًا ملدة سر ن العطاص املطلوبة أن يكون التأمني صاحل
م روف رمسي واتم ابلشمع األمحر وسيتم  سليم العروا إىل ) قسم 

 العامة للطريان املدين . اب دارةاملناقصا  والعقود ( 
 أبهراً( )الواحدةد لتقـديـم الـعـروا هـو الـسـاعـة لخر موعـ  ن علماً 
( ويرفض أي عرا 25/10/2018( الـموافق )ميساخليـــوم )مـــن 

 املوعد.بعد هحملا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 (2018/2019-11املمارسة رقم ) عن طرح

 االحتياطين ام النسخ   وريد و ركيب و شايل
 اب دارة العامة للطريان املدين

-11 عـلــــن ا دارة العامـــــة للطـيــــران املدنـــــي عــــن طــرح اارســـة رقــم )
ن ـــام النســـخ  توريـــد و ركيـــب و شـــايل بواخلاصــة ( 2018/2019

للشـرومل والــمواصفا   طبقـاً  اب دارة العامة للطريان املـدين االحتياطي
ـــــوقئق املمـــــارسة والــــب ميـــــكن احلـــــصول علـــــيها  مـــــن إدارة املـــــحملكورة ب

ــة لـلطيــران ـامـا دارة العـب قسـم املنـاقصــا  والعقــود –الشـ ون املــالية 
الل ــ( خـ7/10/2018ق )ــ( املوافـ حداأل ـوم )ـــن يــم بتـداصً االـمدنــي 

ـــرمسـل الـمـــا  العـسـاعــ ـــي مقابـ ـــدفل ـ ــا وقـمبلــع ــ د.م (  75,-)  ـدرهــ
يكــون الــدفع عــن  أن  علــم غــريال  اً كويتيــ  اً دينــار  مخســة وســبعونفقــط 

 .(k.netطريق ال )
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للطـــــريان  العامــــة ا دارةمتـهيــــــدي  قــــــر  اجتمــــاعهــــحملا وســـــوف يعـــــقد 
الســاعة ( يف متـام 14/10/2018( املــوافق )حــدألافــي يـوم )الــمدين 
 .صباحًا( )العاشرة

و عاد الوقئق بعد  عب تهـا ومرفـق بـداخلها املسـتندا  املطلوبـة وأتمـني 
( مـن قيمـة العطـاص يف صـورة شـي  %2إبتدائي  ب أن ال يقل عن )

ـــة مصـــدق أو خطـــاك ألـــمان صـــادر مـــن أحـــد البنـــوم  املعتمـــدة بدول
الكويت   وصـادر ابسـم مقـدم العطـاص ولصـاحل ا دارة العامـة للطـريان 
املـــدين وغـــري مقـــبن  ي قيـــد أو شـــرمل وال يلتـــف إىل العطـــاصا  غـــري 
املص وبة هبحملا التـأمني حـ  و إن كانـت مطابقـة للمواصـفا    و ـب 

قئـق يف و ـورد الو  ًا ملدة سر ن العطـاص املطلوبـة أن يكون التأمني صاحل
م ـــروف رمســـي واـــتم ابلشـــمع األمحـــر   وســـيتم  ســـليم العـــروا إىل 

 )قسم املناقصا  والعقود( اب دارة العامة للطريان املدين .
 أبهـرًا( )الواحـدةد لتقـديــم الـعــروا هــو الـسـاعــة لخـر موعــ  ن علماً 
( ويــرفض أي عــرا 25/10/2018( الـــموافق )مــيساخليـــــوم )مـــــن 

 .املوعدبعد هحملا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 (2018/2019-12املمارسة رقم )

 Support Renewal and Manجتديد  راخيص )
Powerاب دارة العامة للطريان املدين ) 

-12)   عـلــن ا دارة العامـــة للطـيــران املدنــــي عـــن طـرح اارســة رقـم
 Supportتجديـــــــــــــد  ـــــــــــــراخيص )بواخلاصـــــــــــــة ( 2018/2019

Renewal and Man Power ) اب دارة العامـة للطـريان
للشــرومل والــــمواصفا  املــــحملكورة بـــوقئق املمــــارسة والـــب  طبقـــاً  املــدين

قســـم املنـاقصــــا   –مـــن إدارة الشـــ ون املــــالية ميـــكن احلـــصول علـــيها 
(  حداأل )ـوم ـــن يــم بتـداصً اــة لـلطيــران الـمدنــي ـامـا دارة العـب والعقــود
ــــاملوافـ ــــ( خـ7/10/2018ق )ـ ــــرمسـل الـمــــا  العـالل سـاعــــ ــــي مقابـ ل ـ
 اً كويتيـ  اً دينـار  مخسة وسـبعونفقط د.م (  75,-)  ـدرهــا وقـمبلع ـــدف
 . (k.netيكون الدفع عن طريق ال ) أن  علم غريال 

للطـــــريان  العامــــة ا دارةمتـهيــــــدي  قــــــر  اجتمــــاعهــــحملا وســـــوف يعـــــقد 
السـاعة ( يف متـام 15/10/2018( املــوافق )ثنـنياالفـي يـوم )الـمدين 
 (.صباحاً  )العاشرة

خلها املستندا  املطلوبة وأتمني و عاد الوقئق بعد  عب تها ومرفق بدا
%( من قيمة العطاص يف صورة شي  2بتدائي  ب أن ال يقل عن )ا

البنوم املعتمدة بدولة  مصدق أو خطاك ألمان صادر من أحد
وصادر ابسم مقدم العطاص ولصاحل ا دارة العامة للطريان الكويت   

غري املدين وغري مقبن  ي قيد أو شرمل وال يلتف إىل العطاصا  
إن كانت مطابقة للمواصفا    و ب املص وبة هبحملا التأمني ح  و 

رد الوقئق يف و و ًا ملدة سر ن العطاص املطلوبة أن يكون التأمني صاحل

محر   وسيتم  سليم العروا إىل م روف رمسي واتم ابلشمع األ
 قسم املناقصا  والعقود ( اب دارة العامة للطريان املدين .)

 أبهـرًا( )الواحـدةد لتقـديــم الـعــروا هــو الـسـاعــة لخـر موعــ  ن علماً 
( ويــرفض أي عــرا 25/10/2018( الـــموافق )مــيساخليـــــوم )مـــــن 

 املوعد.بعد هحملا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 (2018/2019-16املمارسة رقم )
 Hyper-Converged  وريد و ركيب و شايل 

Solution  اب دارة العامة للطريان املدين  
ــــــن طـــــرح اارســــــة رقـــــم ــــــران املدنــــــــي عـ ــــــن ا دارة العامــــــــة للطـيـ   عـلـ

وريــــــــــــد و ركيــــــــــــب و شــــــــــــايل تبواخلاصــــــــــــة ( 16-2018/2019)
Hyper-Converged Solution  اب دارة العامـــــــة

للشــــــرومل والــــــــمواصفا  املـــــــحملكورة بــــــــوقئق  طبقـــــــاً  للطــــــريان املــــــدين
مـــــن إدارة الشـــــ ون املـــــــالية املمـــــارسة والــــب ميـــــكن احلـــــصول علـــــيها 

ـــــــــــود – ـــــــــــا  والعقـ ــــــــــ قســـــــــــم املنـاقصـ ـــــــــــران ـامـا دارة العـب ـــــــــــة لـلطيـ ـ
ـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــداصً االـمدنـ ـــــــــــــــــن يــــــــــــــــــم بت ق ــــــــــــــــــ( املوافـ حــــــــــــــــداأل )  مـو ــ

ــــــ( خـ7/10/2018) ــــــرمسـل الـمــــــا  العـالل سـاعــــــ ــــــي مقابـ ــــــدفل ـ ع ــ
ــــا وقـمبلــــ ــــار  مخســــة وســــبعونفقــــط د.م (  75,-)  ـدرهــ ــــ  اً دين  اً كويتي
 . (k.netيكون الدفع عن طريق ال ) أن  علم  غريال 

للطـــــريان  العامــــة ا دارةمتـهيــــــدي  قــــــر  اجتمــــاعهــــحملا وســـــوف يعـــــقد 
السـاعة ( يف متـام 15/10/2018( املــوافق )ثنـنياالفـي يـوم )الـمدين 

 . ( صباحاً  ةاحلادية عشر )
و عـــــاد الوقئـــــق بعـــــد  عب تهـــــا ومرفـــــق بـــــداخلها املســـــتندا  املطلوبـــــة 

ـــــدائي  ـــــب أن ال يقـــــل عـــــن ) ( مـــــن قيمـــــة العطـــــاص %2وأتمـــــني إبت
يف صـــــــورة شـــــــي  مصـــــــدق أو خطـــــــاك ألـــــــمان صـــــــادر مـــــــن أحـــــــد 

مقـــــدم العطـــــاص  ابســـــمالبنـــــوم املعتمـــــدة بدولـــــة الكويـــــت   وصـــــادر 
ولصـــــاحل ا دارة العامـــــة للطـــــريان املـــــدين وغـــــري مقـــــبن  ي قيـــــد أو 

ــــف إىل العطــــاصا   ــــأمني حــــ  شــــرمل وال يلت غــــري املصــــ وبة هبــــحملا الت
و ـــــــــب أن يكـــــــــون التـــــــــأمني إن كانـــــــــت مطابقـــــــــة للمواصـــــــــفا    و 

ـــــورد الوقئـــــق يف م ـــــروف  اً ملـــــدة ســـــر ن العطـــــاص املطلوبـــــة صـــــاحل و 
رمســـــي واـــــتم ابلشـــــمع األمحـــــر وســـــيتم  ســـــليم العـــــروا إىل ) قســـــم 

 اب دارة العامة للطريان املدين .املناقصا  والعقود ( 
 أبهـرًا( )الواحـدةد لتقـديــم الـعــروا هــو الـسـاعــة لخـر موعــ  ن علماً 
( ويــرفض أي عــرا 25/10/2018( الـــموافق )مــيساخليـــــوم )مـــــن 

 املوعد.بعد هحملا 
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 وزارة اإلعالم
 إعـــــــالن

 2019-591/2018املمارسـة رمـ و و  / تعلن وزارة اإلعالم عـن رـر  
توريد وتركيب وتشغيل وتدريب برانمج احلمايـة مـن اليايروسـاع لعـدد 

ــاش للشــروا واملوالــياع الينيــة مســتمدم بــوزارة اإلعــالم1 800 ، وذلــط رًا
ماــ   -هــا مــن إدارة املشــ  ع الــواردة بوق ــم املمارســة والــص لكــن احل ــو  علي

جممع اإلعالم يف مواعيـد العمـل الرةيـة اعتاـاراش مـن  -الدور األرضي  -املش  ع 
ًابل رس  مـدر    7/10/2018يوم األحد املوافم  ـ  عشـرون  20/-م د.ك( ًف

 ديناراش كويتياش ال غري، غري مابل للرد.
ــدم العــرو  إس ايــ  ايتهــة الــص ســاثات منهــا الوق ــ ــة وًت م داخــل مرــاريل مغًل

%( مـن ميمـة العءـاي  يناغـي  ن تكـون 2وتكـون م ـاثوبة تلتـ مأل األوق ومـدر   
لـــاحلة رـــوا  مـــدة ســـر ن العءـــاي( و ن يكـــون املرـــرو   تومـــاش تلشـــمع األ ـــر 
ويكتب عليه من اخلارج رم  املمارسة على الناثو املاأل  عـال  مـع بنـب ذكـر اسـ  

عليـه، وخخـر موعـد لتسـلي  العءـاي هـو السـاعة الواحـدة املمارس  و  يـة إاـارة تـد  
 25/10/2018ظهراش من يوم اخلمي  املوافم 

  د اجتماع متهيدي بعد  ساوع من اتريخ الءر  إبدارة مركـ  ارـ  املعلومـاع سيًع
اــارع الســور للــرد علــى  –يف متــام الســاعة احلاديــة عشــرة لــااحاش   مــع اإلعــالم 

دمــة بشــ ن امل مارســة، و ــوز لكــل مــن مــام بشــراي وق ــم املمارســة االستيســاراع امًل
حضــور االجتمــاع ســواي بشم ــه  و مــن ل لــه، ويعتــح كــل مــا يــدون  اثضــر هــ ا 
ـدمي العءـاياع  االجتماع ج ياش ال يت    من وق م املمارسة، ويسـري يف مواجهـة ًم
وســـيت  تعمـــي  األســـفلة واالستيســـاراع والـــردود عليهـــا بعـــد اعتمادهـــا علـــى  يـــع 

 ملمارسأل مال موعد إميا  العءاياع بومت كايف.ا

 وزارة األوما  والشفون اإلسالمية
 إعـــالن

 م2018/2019عن اخلءة السنوية للمنام اع خال  السنة املالية 
تعلن وزارة األوما  عن رر  اخلءة السنوية للمنام اع خال  السنة 

 التاليةو 2018/2019املالية 
 رريًة الشراي املوضوع م
 عمــــا  التشــــغيل وال ــــيااة  2018/2019 – 36منام ــــة رمــــ   1

ــــــــل والكهــــــــرتي واألعمــــــــا  ال ــــــــاثية  ــــــــة ألعمــــــــا  التكيي الكامل
 وامليكاايكية ملااين املس د الكاري وملاثًاته وموامل السياراع.

 منام ة

 منام ة 2018/2019منام ة ال يااة ايت رية ملساجد حمافرة العالمة  2
ملســاجد حمافرــة ايتهــراي  املنءًــة األوس( منام ــة ال ــيااة ايت ريــة  3

2018/2019. 
 منام ة

ــة(  4 منام ــة ال ــيااة ايت ريــة ملســاجد حمافرــة ايتهــراي  املنءًــة ال ااي
2018 /2019 . 

 منام ة

منام ــة ال ــيااة ايت ريــة ملســاجد حمافرــة اليرواايــة  املنءًــة األوس(  5
2018/2019 . 

 منام ة

ســاجد حمافرــة اليرواايــة  املنءًــة ال اايــة( منام ــة ال ــيااة ايت ريــة مل 6
2018/2019 

 منام ة

ـــة ملســـاجد حمافرـــة حـــوق  املنءًـــة األوس(  7 منام ـــة ال ـــيااة ايت ري
2018/2019 

 منام ة

منام ـــة ال ـــيااة ايت ريـــة ملســـاجد حمافرـــة حـــوق  املنءًـــة ال اايـــة(  8
2018/2019 

 منام ة

 رريًة الشراي املوضوع م
ماـــارك الكاـــري  املنءًـــة  منام ـــة ال ـــيااة ايت ريـــة ملســـاجد حمافرـــة 9

 2018/2019األوس( 
 منام ة

منام ـــة ال ـــيااة ايت ريـــة ملســـاجد حمافرـــة ماـــارك الكاـــري  املنءًـــة  10
 2018/2019ال ااية( 

 منام ة

منام ة ال ـيااة ايت ريـة ملسـاجد حمافرـة األ ـدي  املنءًـة األوس(  11
2018/2019 

 منام ة

افرـة األ ـدي  املنءًـة ال اايـة( منام ة ال ـيااة ايت ريـة ملسـاجد حم 12
2018/2019 

 منام ة

 منام ة 2018/2019منام ة ال يااة الدورية ملساجد حمافرة العالمة  13
منام ــة ال ــيااة الدوريــة ملســاجد حمافرــة ايتهــراي  املنءًــة األوس(  14

2018/2019 
 منام ة

ــة ملســاجد حمافرــة ايتهــراي  املنءًــة ا 15 ــة( منام ــة ال ــيااة الدوري ل ااي
2018/2019 

 منام ة

منام ــة ال ــيااة الدوريــة ملســاجد حمافرــة اليرواايــة  املنءًــة األوس(  16
2018/2019 

 منام ة

منام ــة ال ــيااة الدوريــة ملســاجد حمافرــة اليرواايــة  املنءًــة ال اايــة(  17
2018/2019 

 منام ة

( منام ـــة ال ـــيااة الدوريـــة ملســـاجد حمافرـــة حـــوق  املنءًـــة األوس 18
2018/2019 

 منام ة

ـــة(  19 منام ـــة ال ـــيااة الدوريـــة ملســـاجد حمافرـــة حـــوق  املنءًـــة ال ااي
2018/2019 

 منام ة

ـــارك الكاـــري  املنءًـــة  20 ـــة ملســـاجد حمافرـــة ما منام ـــة ال ـــيااة الدوري
 2018/2019األوس( 

 منام ة

ـــارك الكاـــري  املنءًـــة  21 ـــة ملســـاجد حمافرـــة ما منام ـــة ال ـــيااة الدوري
 2018/2019اية( ال ا

 منام ة

منام ة ال ـيااة الدوريـة ملسـاجد حمافرـة األ ـدي  املنءًـة األوس(  22
2018/2019 

 منام ة

منام ة ال ـيااة الدوريـة ملسـاجد حمافرـة األ ـدي  املنءًـة ال اايـة(  23
2018/2019 

 منام ة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن
رحلة  2018/2019-46عن رر  ممارسة رم  

املتمي ين والتابعأل إلدارة  عمرة للدارسأل والدارساع
 الدراساع اإلسالمية

تعلـــــــن وزارة األومـــــــا  والشـــــــفون اإلســـــــالمية عـــــــن رـــــــر  املمارســـــــة 
 التاليةو 2018/2019-46رمـــ  

 موضوع املمارسة م
ايتهة 
 الءالاة

ميمة رسوم  
كراسة الشروا 
 واملوالياع

 موعد ومكان 
 فض العءاياع 

رحلة عمرة للدارسأل  1
ي ين والدارساع املتم

والتابعأل إلدارة الدراساع 
 اإلسالمية

إدارة 
الدراساع 
 اإلسالمية

يـــــــومو االثنأل  د.ك 75
املوافمو 

29/10/2018
ماعة 

االجتماعاع 
إبدارة الشفون 
املالية الدور 

( الساعة 14 
 ال ااية ظهراش 
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  ولكــــن احل ــــو  علــــى املمارســــة اعتاــــاراش مــــن يــــوم األحــــد املوافــــم
التاليـــة وذلـــط  ثنـــاي الـــدوام الرةـــي مـــن إدارة  واأل م 7/10/2018

وخخـر مسـ  املنام ـاع(  – 16الدور - Bالشفون املالية  برج التو م
 28/10/2018موعـــد لتًــــدء العءــــاياع هــــو يــــوم األحــــد املوافــــم 

ــرد بعــد هــ ا 1الســاعة   ــن يــت  النرــر يف العءــاياع الــص ت ( ظهــراش، ول
 مابلة للرد.املوعد مع العل   ن الرسوم امل كورة غري 

  وتوضـــع العءـــاياع يف لـــندوت العءـــاياع بًســـ  املنام ـــاع مـــع
%( مـــن ميمـــة العءـــاي يف لـــورة خءـــا  2تًـــدء  مـــأل  وق مـــدر   

ضمان  و ايط م دت معتمد من  حد الانـوك الليـة املعتمـدة بدولـة 
الكويت غري مشروا وخا  مـن  ي فيرـاع ويناغـي  ن يكـون سـاري 

 يومشا(.  90العءاي وهي  امليعو  روا  مدة سر ن 
  يع الشركاع املشاركة تملمارسة مدعوة حلضور فض املراريل يف 

 املوعد واملكان الدد تيتدو   عال .
 مالحرةو

ساثب املمارسة للشركاع املتم  ة يف ه ا اجملـا  اـريءة  ن تكـون 
( لـااحاش 8مس لة لدى مس  املنام اع تلوزارة وذلط من السـاعة  

 م. 2018( ظهراش مع إحضار كارع التس يل لعام 1  وحىت الساعة
 

 وزارة الت ارة وال ناعة
 تًدم و

 بدر حممد عادهللا الااتل
ــــــاع والســــــاعاع  ــــــل اخــــــوان للهــــــدا  والكمالي لــــــاحب اــــــركة الاات

 وت لياثها 
 بءلب إس إدارة الشركاع هب   الوزارة و

ــرم   ــدر حممــد عاــدهللا  202/2015ضــ  ال خــيف اليــردي ب تســ  ب
ااتـل فــت اســ  جـي اــوك الكويــت للهـدا  والكماليــاع والســاعاع ال

 وت لياثها إس الشركة امل كورة
يرجى ممن له اع ا  يتًـدم لـادارة املـ كورة خـال  عسـة عشـر يومـا 
مــن اتريــخ اشــر اإلعــالن تعــ ا  خءــي مرفًــا بــه ســند املديوايــة واال 

 فلن يؤخ  بعأل االعتاار .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تًدمو

 حممد اليداغيحممد لاحل  -1
 لال  حممد لاحل اليداغي -2
 خالد حممد لاحل اليداغي -3
 في ل حممد لاحل اليداغي -4
 

 ** لاثا  اركة حممد اليداغي للت ارة العامة واملًاوالع
 بءلب إس إدارة الشركاع هب   الوزارةو

 فويل الكيان الًااوين للشركة من تولية بسيءة إس اركة الشمف الواحد
يوما من اتريخ  30له اع ا  يتًدم لادارة امل كورة خال  يرجى ممن 

اشر االعالن تعـ ا  خءـي مرفًـا بـه سـند املديوايـة وإال فلـن يؤخـ  
 بعأل االعتاار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تًدم و

 حممد فال  اليف الدحياين -
 اوا  ضاثوي بركاع الدحياين          كويتيا -

  لاثا  اركة ار ن لتوليل الءلااع االستهالكية
 بءلب إس إدارة الشركاع هب   الوزارة و

تعـديل الكيــان مـااوين للشــركة مــن تضـامنية إس اــركه ذاع مســفولية • 
 حمدودة.

يومـاش مـن  30يرجى ممـن لـه اعـ ا   ن يتًـدم لـادارة املـ كورة خـال  
اتريخ اشر اإلعـالن تعـ ا  خءـي مرفًـا بـه سـند املديوايـة وإال فلـن 

 يؤخ  بعأل االعتاار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نإعال
 تًــــدم و

 السيد / فضل ةري عشريان العن ي
 بءلب إس إدارة الشركاع هب   الوزارة و

فـــت  15/1/2018( بتـــاريخ 197/2018فويـــل ال خـــيف ال ـــادر بـــرم   
 االس  الت اري معهد ولالون فور مين  للرجا  وفولت إس الشركة  عال 

عســة عشــر يرجــى ممــن لــه اعــ ا   ن يتًــدم لــادارة املــ كورة خــال  
يومـا مــن اتريـخ اشــر اإلعـالن تعــ ا  خءـي مرفًــا بـه ســند املديوايــة 

 وإال فلن يؤخ  بعأل االعتاار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تًدمو السيد / حممد عاد الرحي  حممد اهلوق

 بءلب اس إدارة الشركاع هب   الوزارةو
ــــل ال خــــيف بــــرم    ــــاريخ  1316/2016فوي ( 11/4/2016( بت

املنــور العــاق لالســترياد والت ــدير ووكيــل  فــت االســ  الت ــاري مركــ 
 تلعمولة وفولت اس ش. ش. و

يرجــى ممــن لــه اعــ ا   ن يتًــدم لــادارة املــ كورة خــال  عســة عشــر 
يومـاش مــن اتريـخ اشــر اإلعـالن تعــ ا  خءـي مرفًــاش بـه ســند املديوايــة 

 وإال فلن يؤخ  بعأل االعتاار.
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 إعالن
 تًدمو 

 من ور حسن املوسى
 ك  املعلوماع خلدماع الكمايوتر اركة مر 

  لاثا  اركة اايوسن  لتنري  املعار  واالستشاراع التسويًية
 بءلب اس إدارة الشركاع هب   الوزارةو 

حــل وت ــيية الشــركة وتعيــأل امل ــيي الســيد / رمضــان ابــراهي  ا ــد 
  مكتب هوروث املهنا واركا (

 1نة برج املدي –اارع فهد السامل  –العنوانو الًالة 
 (22452549( فاك   8/7/22452546هاتل  

يرجى ممن لديه اع ا   ن يتًدم لادارة املـ كورة خـال  عسـة عشـر 
يومـاش مــن اتريـخ اشــر اإلعـالن تعــ ا  خءـي مرفًــاش بـه ســند املديوايــة 

 وإال فلن يؤخ  بعأل االعتاار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تًدم  و 

 من ور حسن املوسى -
 الكمايوتر  اركة مرك  املعلوماع خلدماع -

  لاثا  اركة اايوسن  خلدماع توظيل العمالة
 بءلب إس إدارة الشركاع هب   الوزارةو 

حــل وت ــيية الشــركة وتعيــأل امل ــيي الســيد / رمضــان ابــراهي    ــد 
 –اارع فهد السامل  – مكتب هوروث املهنا واركا ( العنوانو الًالة 

 (22452549( فاك   8/7/22452546هاتل   1برج املدينه
يرجى ممن لديه اع ا   ن يتًدم لادارة املـ كورة خـال  عسـة عشـر 
يومـا مــن اتريـخ اشــر اإلعـالن تعــ ا  خءـي مرفًــا بـه ســند املديوايــة 

 وإال فلن يؤخ  بعأل االعتاار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تًدم و

 السيد / رااد عاد السن عيد املميا 
 بءلب إس إدارة الشركاع هب   الوزارة و

بتــــــاريخ  2167/2011اليــــــردي ال ــــــادر بــــــرم   فويــــــل ال خــــــيف
فـــــت االســـــ  الت ـــــاري مؤسســـــة ايتنـــــا  الشـــــرمي  07/06/2011

 للمضار واليواكه إس اركة الشمف الواحد .
يرجى ممن له اع ا  يتًـدم لـادارة املـ كورة خـال  عسـة عشـر يومـا 
مــن اتريــخ اشــر اإلعــالن تعــ ا  خءــي مرفًــا بــه ســند املديوايــة وإال 

 بعأل االعتاار . فلن يؤخ 
 

 إعالن
 تًدم و 

 . في ل ا د الرايد1
 .انلر في ل الرايد2
 .يوسل في ل الرايد3
 .عاد هللا في ل الرايد4
 .هدى عاد هللا بو د5

 لـــــاثا  اـــــركة جمموعـــــة في ـــــل الراـــــيد واـــــركا  للت ـــــارة العامـــــة 
 واملًاوالع

 بءلب إس إدارة الشركاع هب   الوزارة.
در مـــن وزارة الت ــــارة وال ــــناعة تســــ  ضـــ  ال خــــيف اليــــردي ال ــــا
 20/9/2017بتــــاريخ  3689/2017في ــــل   ــــد الراــــيد بــــرم  

فــت االســ  الت ـــاري  ز ي الييــل للمالبــ  ايتـــاه ة ل ــاحل الشـــركة 
 امل كورة  عال 

يرجــى ممــن لــه اعــ ا   ن يتًــدم لــادارة املــ كورة خــال  عســة عشــر 
رفًــاش بـه ســند املديوايــة يومـاش مــن اتريـخ اشــر اإلعـالن تعــ ا  خءـي م

 وإال فلن يؤخ  بعأل االعتاار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تًدمو السيد / بدر حسن فرج جن  

 بءلب إس إدارة الشركاع هب   الوزارةو
 15/11/2015بتـــــاريخ  2015/  4666فويـــــل ال خـــــيف بـــــرم  

فت االس  الت اري مكتب بدر حسن جن  للتمليف ايتمركي فولت 
 إس ش. ش. و.
اعــ ا   ن يتًــدم لــادارة املــ كورة خــال  عســة عشــر  يرجــى ممــن لــه

يومـاش مــن اتريـخ اشــر اإلعـالن تعــ ا  خءـي مرفًــاش بـه ســند املديوايــة 
 وإال فلن يؤخ  بعأل االعتاار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تًدم و

 السيد / ح ام عادهللا حممد الع مي
 بءلب اس إدارة الشركاع هب   الوزارة و 

(  9/3/2015ادر بتاريخ  (ل 967/2015فويل ال خيف برم   
 فت االس  الت اري 

 ب ا املتاثدة لتوليل الءلااع االستهالكية وفولت اس اركة ش . ش . و
يرجى ممن له اع ا  يتًدم لالدارة امل كورة خال  عسة عشر  يوما  

من اتريخ  اشر االعالن تع ا  خءي مرفًا به سند املديواية واال 
 .فلن يؤخ  بعأل االعتاار 
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 إعالن
 تًدمو

 السيد / خالد   د عاد الر ن الشرا 
 بءلب اس إدارة الشركاع هب   الوزارةو

ــــــرم   ــــــل ال خــــــيف اليــــــردي ال ــــــادر ب ــــــاريخ  2018/  2644فوي بت
فت االس  الت ـاري مركـ  الايـت العـاملي العًـاري اس  11/07/2018

 اركة الشمف الواحد
رة خـال  عسـة عشـر يومـا يرجى ممن له اع ا  يتًـدم لـادارة املـ كو 

مــن اتريــخ اشــر االعــالن تعــ ا  خءــي مرفًــا بــه ســند املديوايــة واال 
 فلن يؤخ  بعأل االعتاار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 -تًدم و

 السيد  / فتاثي كميل مءر مرزوت
 بءلب إس إدارة الشركاع هب   الوزارة و

بتــــــاريخ  4801/2003فويــــــل ال خــــــيف اليــــــردي ال ــــــادر بــــــرم  
ســــ  الت ــــاري / مؤسســــة اليــــارس االةــــر فــــت اال 29/12/2003

 للت ارة العامة واملًاوالع إس اركة الشمف الواحد .
يرجى ممن له اع ا  بتًـدم لـادارة املـ كورة خـال  عسـة عشـر يومـاش  
مــن اتريــخ اشــر االعــالن تعــ ا  خءــى مرفًــا بــه ســند املديوايــة واال 

 فلن يؤخ  بعأل االعتاار .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تًدم و

 ملاجديفواز حممد ا
 لاحب اركة اواك العاملي الت ارية 

 بءلب إس إدارة الشركاع  هب   الوزارة و 
 تعديل الكيان الًااوين اس اركة ذاع مسفولية حمدودة  -
 دخو  الشركاي و   -

 حارس كواياكا 
 سابم عاد الًادر كوروبروكاادي 

يرجى ممن له اع ا   يتًدم لادارة امل كورة خال  عسة عشر يوما 
اتريخ  اشر االعالن تع ا  خءي مرفًا به سند املديواية وإال  من

 فلن يؤخ  بعأل االعتاار . 
 

 
 

 إعالن
 تًدم و

 حممد انفل اهلرااين     كويص
 لاحب اركــة لنا اإلمليمية للت ارة العامــة

 بءلب إس إدارة الشركاع هب   الوزارة
واحــد اس ذاع تعــديل الكيــاين الًــااوين للشــركة مــن اــركة الشــمف ال

 مسؤولية حمدودة.
يرجــى ممــن لــه اعــ ا  يتًــدم لــادارة املــ كورة خــال  ثالثــأل يومــا مــن 
اتريخ اشر اإلعـالن تعـ ا  خءـي مرفًـا بـه سـند املديوايـة وإال فلـن 

 يؤخ  بعأل االعتاار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 و  تًدم
 .. خالد جعير حممـد ال ايغ 1
 / ماس  ممح حممـد  . اركة  كنان جلوبل الًابضة ول لها السيد2
 .. اركة ايتهراي الدولية العًارية ول لها خالد جعير حممـد ال ايغ 3

  لاثا  اركة  كنان التءويرية العًارية .
 بءلب إس إدارة الشركاع هب   الوزارةو

 .حل وت يية الشركة وتعيأل امل يي ماس  ممح حمـمد عابدين، م يياش هلا 
دارة امل كورة خال  عسـة عشـر يومـا يرجي ممن له اع ا   يتًدم لا

مــن اتريــخ اشــر اإلعــالن تعــ ا  خءــي مرفًــا بــه ســند املديوايــة وإال 
 فلن يؤخ  بعأل االعتاار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 و تًدم
 .. السيد / خالد جعير حممـد ال ايغ 1
. الســــادة / اــــركة فلــــيك  ريــــ وت  للمنت عــــاع العًاريــــة ول لهــــا 2

 .السيد / ماس  ممح حممـد عابدين 
  لاثا  اركة معهد فلك  إكسحس ال اثي العا لي .

 بءلب إس إدارة الشركاع بوزارة الت ارة وال ناعة رالاأل اآليت و
  ،حــل وت ــيية الشــركة وتعيــأل امل ــيي / ماســ  ممــح حمـــمد عابــدين

 م ييا للشركة.
يرجــي ممــن لــه اعــ ا   ن يتًــدم لــادارة املــ كورة خــال  عســة عشــر 

اإلعـالن تعــ ا  خءـي مرفًــا بـه ســند املديوايــة يومـا مــن اتريـخ اشــر 
 وإال فلن يؤخ  بعأل االعتاار.
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 إعالن
 تًدم و 

 السيد/ سعد عادهللا احلميدي 
 بءلب اس ادارة الشركاع هب   الوزارة و
بتاريخ  546/2016فويل ال خيف اليردي ال ادر برم  

 فت االس  الت اري الوسي  العاملي العًاري اس 15/2/2016
 اركه الشمف الواحد .

يرجى ممن له اع ا  يتًدم لادارة امل كورة خال  عسة عشر يوما 
من اتريخ اشر االعالن تع ا  خءي مرفًا به سند املديواية واال 

 فلن يؤخ  بعأل االعتاار. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تًدمو 

 سعد عاد هللا احلميدي  -
 بءلب إس إدارة الشركاع هب   الوزارةو

بتــــــاريخ  3917/2015اليــــــردي ال ــــــادر بــــــرم   فويــــــل ال خــــــيف
فـــت االســــ  الت ــــاري تـــودي الدوليــــه للمًــــاوالع  13/09/2015

 العامة للمااين إس اركه الشمف الواحد.
يرجــى ممــن لــه اعــ ا   ن يتًــدم لــادارة املــ كورة خــال  عســة عشــر 
يومـا مــن اتريـخ اشــر اإلعـالن تعــ ا  خءـي مرفًــا بـه ســند املديوايــة 

 يؤخ  بعأل االعتاار. وإال فلن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
ــــ مأل ، بءلــــب إلغــــاي  ــــة للت ــــ مأل الســــادة / اــــركة ورب تًــــدم إلدارة الت
ـــ   ـــرخيف رم ـــور، ت ـــواري الســـيد/ اـــودري حممـــد  ا ـــري إكت ـــرخيف خا ت

 . 7/9/2018( واملنتهي يف 4/2001 
وعليه ال وز التعامد مع السـيد / اـودري حممـد  اـور كماـري إكتـواري 

 داخل الكويت . 
له اع ا  على ذلط مراجعـة إدارة التـ مأل خـال   سـاوعأل  يرجى من

 من اتريخ اشر ه ا اإلعالن وإال فلن يؤخ  االع ا  بعأل االعتاار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تًدم 

  . حممد جاس  الع يل 
 لاحب اركة مءع  سكستأل سكسص كلب 

 بءلب إس إدارة الشركاع هب   الوزارة و 
لشركة من اركة الشمف دخو  اركاي وتعديل الكيان الًااوين ل

 الواحد إس ذاع مسؤولية حمدودة. 

يوما من  30يرجى ممن له اع ا   ن يتًدم لادارة امل كورة خال  
اتريخ اشر اإلعالن تع ا  خءي مرفًا به سند املديواية وإال فلن 

 يؤخ  بعأل االعتاار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تًدمتو

 اركة  وان لتنري  رحالع العمرة
 ركاع هب   الوزارة وبءلب إس إدارة الش

 فويل الكيان الًااوين من تضامنية إس اركة ذاع مسفولية حمدودة .
يرجى ممن له اع ا   ن  يتًدم لادارة امل كورة خال  ثالثأل يوما من 
اتريخ اشر اإلعـالن تعـ ا  خءـي مرفًـاش بـه سـند املديوايـة وإال فلـن 

 يؤخ  بعأل االعتاار.
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 

 تًدمو 
 د حسن الساملاوا  حمم

  لاثا  اركة ثري إم جي للمدماع اللوجستيه والدعاية والتسويم 
 بءلب إس إدارة الشركاع هب   الوزارةو 

تغيــري الكيــان الًــااوين مــن اــركة الشــمف الواحــد اس ذاع مســؤولية 
 حمدودة .

يوماش من اتريخ  30يرجى ممن له اع ا  يتًدم لادارة امل كورة خال  
عـ ا  خءـي مرفًـاش بـه سـند املديوايـة وإال فلـن يؤخـ  اشر اإلعالن ت
 بعأل االعتاار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اركة جود للمدماع العًارية ش.م.ك.م
 وما ع حمضر اجتماع ايتمعية العامة غري العادية

عًــدع ايتمعيــة العامـــة غــري العاديـــة ملســاخي اـــركة جــود للمـــدماع 
يـوم  لااحشا مـن 45و11العًارية ش.م.ك.م اجتماعها يف متام الساعة 

ــــم  ــــة لل ــــناعة 03/06/2018األحــــد املواف ــــة العام ــــر اهليف م، يف مً
 ، جنو  السرة وذلط حبضورو3الًاعة الر يسية 

   الســيدة / فارمــة حممــد عاــد الع يــ  الاــدر   ب ــيتهاو ان ــب ر ــي
 جمل  اإلدارة

  السيد /  ا  عاـد اليتـا  اـًدان   عـن عاـداللءيل   ـد عاـدهللا
   جمموعة رال   بو غ الهمكتب  األ د واركا -األ د

 السيد / انلر سعود املنيع   عن الشركة اخللي ية حليظ األورات املالية 
ســــه  مــــن جممــــوع  ســــه   2,500,000وحبضــــور مســــاخأل ل لــــون 
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ــــالغ   لــــالة و  775,000ســــه ، مــــنه   2,500,000الشــــركة الا
 % من إ اق عدد األسه  .100وكالة ،  ي  1,725,000

 وحبضورو
 / زينب الًال    مم الش عن وزارة الت ارة وال ناعة  السيدة 

 وبعد إعالن توفر الن ا  الًااوين، مت اختاذ الًراراع التاليةو
ـــف املـــادة  1 ( مـــن النرـــام 17. مت منامشـــة واملوافًـــة علـــى تعـــديل ا

 األساسي للشركة كاآليتو
 النف مال التعديلو

ه ا اجملل  م لاثة  ال  وز  ن يكون لر ي  جمل  اإلدارة  و ألحد  عضاي
مااارة  و غري مااارة يف العًود وال يًاع الص تحم مع الشركة  و حلسـاهبا 
إال إذا كان ب خيف من ايتمعية العامة ، وال  وز ألي من هؤالي  ن يش ك 
يف إدارة اركة مشاهبه  و منافسة لشـركته  ، وال  ـوز لـر ي  جملـ  اإلدارة 

 ال لشمف اعتااري  ن يستغل املعلوماع ولو كان مم – و ألي من  عضا ه 
الص وللت إليه حبك  من اه يف احل و  على فا دة لنيسه  و لغري ، كما ال 

  وز له الايع  و اراي  سه  الشركة ريلة مدة عضويته يف جمل  اإلدارة.
 النف بعد التعديلو

 ال  وز  ن يكون لر ي  جمل  اإلدارة  و ألحد  عضاي ه ا اجملل  م لاثة
مااارة  و غري مااارة يف العًود وال يًاع الص تحم مع الشركة  و حلسـاهبا 
إال إذا كان ب خيف من ايتمعية العامة ، وال  وز ألي من هؤالي  ن يش ك 
يف إدارة اركة مشاهبه  و منافسة لشـركته  ، وال  ـوز لـر ي  جملـ  اإلدارة 

 ن يستغل املعلوماع  ولو كان مم ال لشمف اعتااري – و ألي من  عضا ه 
الص وللت إليه حبك  من اه يف احل و  على فا دة لنيسه  و لغري ، و وز 

 له الايع  و اراي  سهمية الشركة ريلة مدة عضويته يف جمل  اإلدارة.
 ظهراش. 00و12ه ا ومد ااتهى االجتماع يف متام الساعة 

 ان ب ر ي  جمل  اإلدارة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ية  ش.م.ك.م(اركة بوبيان لل ناعاع الاالستيك
 حمضر اجتماع ايتمعية العامة غري العادية

 31/03/2018للسنة املالية املنتهية يف 
عًــدع ايتمعيــة العامــة غــري العاديــة للشــركة اجتماعهــا يف يــوم االثنــأل 

  – يف متام الساعة العاارة والن ل لااحاش  17/9/2018املوافم 
الــدور  –كياكــو   بــرج  - ًــر الشــركة األم والكــا ن يف منءًــة الشــرت 

  ر ي  جمل  اإلدارة  –وبرائسة السيد/حممد عاد الع ي  الااثر    35
  :وحبضور كل من

 السيد/ حممد احلواس من الشركة اخللي ية حليظ األورات املالية، 
الســـــيد / اـــــريل حممـــــد مـــــن مكتـــــب العياـــــان والع ـــــيمي واـــــركاه  

 تيويض،   اراست ويواغ( تلنيابة عن مرامب احلساتع  وجب كتا 
( مــن إ ــاق عــدد  ســه  احلضــور  100وحبضــور مــا ل ــل اســاته   %

 .سه  32,000,000وكالة والاالغة  
وبعد اكتما  الن ا  الًااوين الالزم الاعًاد ايتمعية العامة العادية مت 

الادي  نامشة جدو  األعما  من مال السيد/ حممد عاد الع ي  الااثر   
 :ت منامشة واختاذ الًراراع التاليةومت -ر ي  جمل  اإلدارة  -

 :الاند األو 
( مــن 4( مــن عًــد الت ســي  واملــادة  5املوافًــة علــى تعــديل املــادة  

النرــام األساســي وذلــط إبضــافة غــر  جديــد ألغــرا  الشــركة علــى 
 :الناثو اآليت

  :اف املادة مال التعديل
  :األغرا  الص  سست من  جلها الشركة هي

ع اكياس التعافة ورما م التغليل الالزمة للتعافـة ت نيع  يع  اوا   -1
وكافة ال ناعاع الاالسـتيكية األخـرى  بعـد  خـ  موافًـة اهليفـة العامـة 

 لل ناعة(
إاتــــاج مــــواد التغليــــل امل ــــنعة مــــن مــــادة الاــــوق اي لــــأل والاــــوق  -2

 .بروبلأل.  وذلط بعد  خ  موافًة اهليفة العامة لل ناعة(
توزيـع وت ـدير وتسـويم وختـ ين  يـع  اـواع بيـع واـراي وتوريـد و   -3

 كيـاس التعافــة ورمـا م التغليــل الالزمـة للتعافــة واملـواد األوليــة الالزمــة 
 .لت نيع تلط األكياس

اـراي واسـترياد األجهـ ة واملسـتل ماع واملعـداع الالزمـة لتنييـ    -4
 . غرا  الشركة

 .األغرا مت يل الشركاع والدخو  يف املنام اع املشاهبة هل     -5
 .تنري  املؤمتراع واملعار  املتم  ة  -6
ت مي  وت نيع وإمامة م ااع إلاتاج  يع  اـواع  كيـاس التعافـة   -7

 .ورما م التغليل وتعافة  تلل املنت اع
م اولة  اشءة الايع تيتملة والت   ـة يف دولـة الكويـت وخارجهـا   -8

 .اخلالة أبغرا  الشركة
ًـاراع الالزمـة ملاااـرة اشـارها يف احلـدود متلـط املنًـوالع والع  -9

 .املسمو  هبا وفًا للًااون
بيع واراي وتوريد وتوزيـع وت ـدير وتسـويم وختـ ين  يـع  اـواع  -10

املنت اع الاالستيكية وال ناعية وذلـط بعـد احل ـو  علـى املوافًـاع 
 .من ايتهاع الرةية ذاع االخت اص

دى الشــــركة عــــن رريــــم اســــتغال  اليــــوا ض املاليــــة املتــــوفرة لــــ -11
 .است مارها يف حمافظ مالية تدار من مال اركاع وجهاع متم  ة

ويكـون للشــركة ماااـرة األعمــا  السـابم ذكرهــا يف دولـة الكويــت ويف 
اخلارج ب ية  لـلية  و تلوكالـة. و ـوز للشـركة  ن تكـون هلـا م ـلاثة 

ا  و  و تش ك أبي وجـه مـع اهليفـاع الـص تـ او   عمـاال اـايهة أبعماهلـ
الص مد تعاوهنا على فًيم  غراضها يف الكويت  و يف اخلارج، وهلـا  ن 

 .تنشئ وتشارك  و تش ي ه   اهليفاع  و تلاثًها هبا
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  :اف املادة بعد التعديل
  :األغرا  الص  سست من  جلها الشركة هي

ت نيع  يع  اواع  كياس التعافة ورما م التغليل الالزمة للتعافة   -1
ل ناعاع الاالسـتيكية األخـرى  بعـد  خـ  موافًـة اهليفـة العامـة وكافة ا

 لل ناعة(
إاتــــاج مــــواد التغليــــل امل ــــنعة مــــن مــــادة الاــــوق اي لــــأل والاــــوق  -2

 .بروبلأل.  وذلط بعد  خ  موافًة اهليفة العامة لل ناعة(
بيـع واـراي وتوريـد وتوزيـع وت ـدير وتسـويم وختـ ين  يـع  اـواع   -3

مـا م التغليــل الالزمـة للتعافــة واملـواد األوليــة الالزمــة  كيـاس التعافــة ور 
 .لت نيع تلط األكياس

اـراي واسـترياد األجهـ ة واملسـتل ماع واملعـداع الالزمـة لتنييـ    -4
 . غرا  الشركة

 .مت يل الشركاع والدخو  يف املنام اع املشاهبة هل   األغرا   -5
 .تنري  املؤمتراع واملعار  املتم  ة  -6
مي  وت نيع وإمامة م ااع إلاتاج  يع  اـواع  كيـاس التعافـة ت   -7

 .ورما م التغليل وتعافة  تلل املنت اع
م اولة  اشءة الايع تيتملة والت   ـة يف دولـة الكويـت وخارجهـا   -8

 .اخلالة أبغرا  الشركة
متلـط املنًـوالع والعًـاراع الالزمـة ملاااـرة اشـارها يف احلـدود   -9

 .ا للًااوناملسمو  هبا وفً
بيع واراي وتوريد وتوزيـع وت ـدير وتسـويم وختـ ين  يـع  اـواع  -10

املنت اع الاالستيكية وال ناعية وذلـط بعـد احل ـو  علـى املوافًـاع 
 .من ايتهاع الرةية ذاع االخت اص

اســتغال  اليــوا ض املاليــة املتــوفرة لــدى الشــركة عــن رريــم   -11
 .ل اركاع وجهاع متم  ةاست مارها يف حمافظ مالية تدار من ما

  .اراي وبيع األسه  حلسا  الشركة فً  -12
ويكـون للشــركة ماااـرة األعمــا  السـابم ذكرهــا يف دولـة الكويــت ويف 

 .اخلارج ب ية  للية  و تلوكالة
و ــوز للشــركة  ن تكــون هلــا م ــلاثة  و تشــ ك أبي وجــه مــع اهليفــاع 

ـــص مـــد ـــ او   عمـــاالش اـــايهة أبعماهلـــا  و ال ـــم  الـــص ت تعاوهنـــا علـــى فًي
 غراضها يف الكويـت  و يف اخلـارج، وهلـا  ن تنشـئ وتشـارك  و تشـ ي 

 .ه   اهليفاع  و تلاثًها هبا
 الاند ال اين

   (و  56املوافًة على إضافة مادة جديدة فمل رم    
 ــوز للشــركة اــراي  و بيــع  ســهمها   ســه  اخل ينــة( و  ــا ال يت ــاوز “

مل درة ، وذلط وفم الضواب  واألحكام % من إ اق األسه  ا 10
  “ .املن وص عليها يف موااأل ولوا ح ايتهاع الرمابية املمت ة

 ر ي  جمل  اإلدارة
 

 اركة كويت الكس ري الًابضة
 اركة مساخة كويتية مابضة

 حمضر اجتماع ايتمعية العامة غري العادية
ســ ري عًــدع ايتمعيــة العامــة غــري العاديــة ملســاخي اــركة كويــت الك

اركة مساخة كويتيـة مابضـة اجتماعهـا غـري العـادي وذلـط  –الًابضة 
 14يف متــــام الســــاعة ال اايــــة عشــــرة والن ــــل مــــن ظهــــر يــــوم الــــ القي املوافــــم 

 (.3الًاعة الر يسية   –م  ًر اهليفة العامة لل ناعة 2018 غسء  
 –ومـــد تـــر س جلســـة االجتمـــاع الســـيد/ عـــامر حيـــ  زكـــر  األا ـــاري 

 ر ي  جمل  اإلدارة .ب يته 
 كمـا حضـر االجتمــاع و 

 مم لة عن وزارة الت ارة وال ناعة .  -األستاذة  / لولوة ربيع    -
ســــــه  ول لــــــون مــــــا اســــــاته  9,925,000مســــــاخون حبــــــوز      -

% من إ اق  سه  ر س ما  الشركة امل ـدر الاـالغ عـددها  99.25
 سه  . 10,000,000

الن ـــا  الًـــااوين ل ـــاثة ااعًـــاد اجتمـــاع وبعـــد اإلعـــالن عـــن تــــوفر 
ايتمعيـــة العامـــة غـــري العاديـــة ، افتـــتح ر ـــي  ايتلســـة االجتمـــاع مرحاـــا 
تلســادة احلضــور ، أ بــد  بءــر  الانــود الــواردة علــى جــدو   عمـــا  
ايتمعيــة العامــة غــري العاديــة ، وعليــه وبعــد اســتعرا  جــدو  األعمــا  

 فًد مت  اختاذ الًراراع التالية  و
 و متت املوافًة على اختاذ مرار بت يية الشركة ت يية ودية اختيارية . وال 

قايا و متت املوافًة على تعيأل السيد / حممد   د علي حممود م ييا 
اختيـــار  للشـــركة ، ومت تيويضـــه تلًيـــام تميـــع اإلجـــراياع واألعمـــا  

 املتعلًة بت يية الشركة ت يية ودية اختيارية. 
 6,000ًة علـى فديـد  تعـا  امل ـيي  الـغ ومـدر  قل ا و متت املواف

 دينار كويص  فً  ستة خال  دينار كويص ال غري( .
رابعــا و متــت املوافًــة علــى فديــد املــدة الالزمــة لت ــيية الشــركة ســنة مابلــة 
 للت ديد ملدة مماثلة لالاتهاي من  يع األعما  املتعلًة بت يية للشركة .

 هاع الرمابية املمت ة (   وذلط كله بعد موافًة ايت
ــــي  ايتلســــة الســــيد/ عــــامر حيــــ  زكــــر   ــــة االجتمــــاع اــــكر ر  وماــــل هناي
األا ـــاري الســـادة احلضـــور واختـــت   عمـــا  اجتمـــاع ايتمعيـــة العامـــة غـــري 

 دميًة من ظهر اي  اليوم . 45العادية يف متام الساعة ال ااية عشرة و 
 م   2018 غسء   14دولة الكويت يف 

 دارةر ي  جمل  اإل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اركة وفرة لالست مار الدوق  ش.م.ك( مًيلة
حمضر اجتماع ايتمعية العمومية غري العادية املنعًدة بتاريخ 

24/09/2018 
ـــدعوة املوجهـــة مـــن جملـــ  إدارة اـــركة وفـــرة لالســـت مار  ـــاي علـــى ال بن
الدوق للسادة املساخأل حلضـور اجتمـاع ايتمعيـة العامـة غـري العاديـة، 

لــااحاش مــن يــوم اإلثنــأل عشــرة  احلاديــةالســاعة  فًــد ااعًــد االجتمــاع
ــــدوق 24/09/2018املوافــــم  ـــــرة لالســــت مار ال ـــــة وفـــــ ،  ًــــر اــــركـــ

الكــا ن يف منءًــة املرمــا ، اــارع الســور، بــرج التــو م، بــرج  ، الــدور 
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، برائسـة ر ي  جمل  اإلدارة السيد/ لال  عاد اللءيل املضل 16
  ة  ةاؤه ووحبضور كل من السادة التالي
 رارت الياسأل.مم ل اركة املًالةو السيد/ 

 مم لة املؤسسة العامة للت ميناع االجتماعيةو السيدة/ هيا جاس  الًاندي.
مم لـــي ديـــوان الاســـاةو الســـيدة/ اـــور الياضـــل والســـيدة/ رء املءـــريي 

 والسيدة/ ف ر احلميدان.
ة ااعًــاد ومــد  علــن ر ــي  ايتمعيــة عــن تــوافر الن ــا  الًــااوين ل ــاث

 149,996,000  %99.997االجتمــاع وبنســـاة حضــور بلغـــت 
مليـــون ســـه (  150مليـــون د.ك.   15ســـه ( مـــن ر س املـــا  الاـــالغ 

وبـــ لط تاـــرع ايتمعيـــة العموميـــة غـــري العاديـــة يف حبـــ  املوضـــوعاع 
 املدرجة على جدو   عماهلا و لدرع بش هنا الًراراع التاليةو

( 5( مـن املـادة رمـ   2ل اليًـرة رمـ   الاند األو و املوافًة على تعـدي
 من عًد  سي  الشركة و

 النف بعد التعديل النف احلاق

 من عًد الت سي  (5مادة  
ــــص  سســــت مــــن  جلهــــا  األغــــرا  ال

 الشركة هيو
الًيام بكافة عملياع االست مار املاق 
يف  يع الًءاعاع االمت ادية داخل 
دولـــــة الكويـــــت وخارجهـــــا ، حلســـــاهبا 

 -لغري ،  ا يف ذلط ووحسا  ا
االست مار يف الًءاعاع العًاريـة  -1

وال ــــــناعية وال راعيــــــة وغريهــــــا مــــــن 
الًءاعـــــاع االمت ـــــادية وذلـــــط مـــــن 
خــال  املســاخة يف  ســي  الشــركاع 
املمت ـــــــــة  و اـــــــــراي  ســـــــــه  هـــــــــ   

 الشركاع.
العمليــــــــــاع اخلالــــــــــة بتــــــــــداو   -2

األورات املاليــة مــع اــراي وبيــع  ســه  
وســــــــــــنداع الشــــــــــــركاع واهليفــــــــــــاع 
 احلكوميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

 
ــام بوظــا ل  منــاي االســت مار  -3 الًي

وإدارة الــــافظ االســــت مارية حلســــا  
 الغري.

الوســــارة يف عمليــــاع اإلمــــرا   -4
واالمــــــ ا  مًابــــــل عمولــــــة  و  جــــــر 

 حلساهبا  و حلسا  الغري.
التمويــــل والوســــارة يف عمليــــاع  -5

 الت ارة الدولية.
تًدء الااثوث والدراساع وغـري  -6

تعلًــــة ذلــــط مــــن اخلــــدماع الينيــــة امل
بعملياع االست مار وتوظيل األمـوا  

 للغري.

 من عًد الت سي  (5مادة  
ــــص  سســــت مــــن  جلهــــا  األغــــرا  ال

 الشركة هيو
الًيام بكافة عملياع االست مار املاق 
يف  يع الًءاعاع االمت ادية داخل 

الكويـــــت وخارجهـــــا ، حلســـــاهبا دولـــــة 
 -وحسا  الغري ،  ا يف ذلط و

االست مار يف الًءاعاع العًاريـة  -1
وال ــــــناعية وال راعيــــــة وغريهــــــا مــــــن 
الًءاعـــــاع االمت ـــــادية وذلـــــط مـــــن 
خــال  املســاخة يف  ســي  الشــركاع 
املمت ـــــــــة  و اـــــــــراي  ســـــــــه  هـــــــــ   

 الشركاع.
العمليــــــــــاع اخلالــــــــــة بتــــــــــداو   -2

يــع  ســه  األورات املاليــة مــع اــراي وب
وســــــــــــنداع الشــــــــــــركاع واهليفــــــــــــاع 
ــــص تكــــون فًــــ  ل ــــاحل  ــــة ال احلكومي

 وحسا  الشركة.
ــام بوظــا ل  منــاي االســت مار  -3 الًي

وإدارة الــــافظ االســــت مارية حلســــا  
 الغري.

الوســــارة يف عمليــــاع اإلمــــرا   -4
واالمــــــ ا  مًابــــــل عمولــــــة  و  جــــــر 

 حلساهبا  و حلسا  الغري.
التمويــــل والوســــارة يف عمليــــاع  -5

 رة الدولية.الت ا
تًدء الااثوث والدراساع وغـري  -6

ذلــــط مــــن اخلــــدماع الينيــــة املتعلًــــة 
بعملياع االست مار وتوظيل األمـوا  

 للغري.

إاشاي وإدارة لناديم االسـت مار  -7
 وتوظيل األموا  للغري.

الًيام تألعما  اخلالة بوظـا ل  -8
ــــــص  مــــــديري االلــــــدار للســــــنداع ال

 ت درها الشركاع واهليفاع.
و ــوز للشــركة  ن تكــون هلــا م ــلاثة 
 و  ن تشـــ ك أبي وجـــه مـــع اهليفـــاع 

مــاالش اــايهه أبعماهلــا  و الــص تــ او   ع
الــص تعاوهنــا علــى فًيــم  غراضــها يف 
الكويت  و يف اخلـارج وهلـا  ن تشـ ي 

 ه   اهليفاع  و تلاثًها هبا.

إاشاي وإدارة لناديم االسـت مار  -7
 وتوظيل األموا  للغري.

الًيام تألعما  اخلالة بوظـا ل  -8
ــــــص  مــــــديري االلــــــدار للســــــنداع ال

 ت درها الشركاع واهليفاع.
ة  ن تكــون هلــا م ــلاثة و ــوز للشــرك

 و  ن تشـــ ك أبي وجـــه مـــع اهليفـــاع 
الــص تــ او   عمــاالش اــايهه أبعماهلــا  و 
الــص تعاوهنــا علــى فًيــم  غراضــها يف 
الكويت  و يف اخلـارج وهلـا  ن تشـ ي 

 ه   اهليفاع  و تلاثًها هبا.
( 4( من املادة رم   2الاند ال اينو املوافًة على تعديل اليًرة رم   

 رام األساسي الشركةو من الن
 النف بعد التعديل النف احلاق

 ( من النرام األساسي4مادة  
ــــص  سســــت مــــن  جلهــــا  األغــــرا  ال

 الشركة هيو
الًيام بكافة عملياع االست مار املاق 
يف  يع الًءاعاع االمت ادية داخل 
دولـــــة الكويـــــت وخارجهـــــا ، حلســـــاهبا 

 -وحسا  الغري ،  ا يف ذلط و
الًءاعاع العًاريـة  االست مار يف -1

وال ــــــناعية وال راعيــــــة وغريهــــــا مــــــن 
الًءاعـــــاع االمت ـــــادية وذلـــــط مـــــن 
خــال  املســاخة يف  ســي  الشــركاع 
املمت ـــــــــة  و اـــــــــراي  ســـــــــه  هـــــــــ   

 الشركاع.
العمليــــــــــاع اخلالــــــــــة بتــــــــــداو   -2

األورات املاليــة مــع اــراي وبيــع  ســه  
وســــــــــــنداع الشــــــــــــركاع واهليفــــــــــــاع 
 احلكوميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

 
ــام بوظــا ل  منــاي اال -3 ســت مار الًي

وإدارة الــــافظ االســــت مارية حلســــا  
 الغري.

الوســــارة يف عمليــــاع اإلمــــرا   -4
واالمــــــ ا  مًابــــــل عمولــــــة  و  جــــــر 

 حلساهبا  و حلسا  الغري.
التمويــــل والوســــارة يف عمليــــاع  -5

 الت ارة الدولية.
تًدء الااثوث والدراساع وغـري  -6

ذلــــط مــــن اخلــــدماع الينيــــة املتعلًــــة 
ألمـوا  بعملياع االست مار وتوظيل ا

 للغري.
 

 ( من النرام األساسي4مادة  
ــــص  سســــت مــــن  جلهــــا  األغــــرا  ال

 الشركة هيو
الًيام بكافة عملياع االست مار املاق 
يف  يع الًءاعاع االمت ادية داخل 
دولـــــة الكويـــــت وخارجهـــــا ، حلســـــاهبا 

 -  الغري ،  ا يف ذلط ووحسا
االست مار يف الًءاعاع العًاريـة  -1

وال ــــــناعية وال راعيــــــة وغريهــــــا مــــــن 
الًءاعـــــاع االمت ـــــادية وذلـــــط مـــــن 
خــال  املســاخة يف  ســي  الشــركاع 
املمت ـــــــــة  و اـــــــــراي  ســـــــــه  هـــــــــ   

 الشركاع.
العمليــــــــــاع اخلالــــــــــة بتــــــــــداو   -2

األورات املاليــة مــع اــراي وبيــع  ســه  
اع وســــــــــــنداع الشــــــــــــركاع واهليفــــــــــــ

ــــص تكــــون فًــــ  ل ــــاحل  ــــة ال احلكومي
 وحسا  الشركة .

ــام بوظــا ل  منــاي االســت مار  -3 الًي
وإدارة الــــافظ االســــت مارية حلســــا  

 الغري.
الوســــارة يف عمليــــاع اإلمــــرا   -4

واالمــــــ ا  مًابــــــل عمولــــــة  و  جــــــر 
 حلساهبا  و حلسا  الغري.

التمويــــل والوســــارة يف عمليــــاع  -5
 الت ارة الدولية.

دراساع وغـري تًدء الااثوث وال -6
ذلــــط مــــن اخلــــدماع الينيــــة املتعلًــــة 
بعملياع االست مار وتوظيل األمـوا  

 للغري.
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إاشاي وإدارة لناديم االسـت مار  -7
 وتوظيل األموا  للغري.

الًيام تألعما  اخلالة بوظـا ل  -8
ــــــص  مــــــديري االلــــــدار للســــــنداع ال

 ت درها الشركاع واهليفاع.
و ــوز للشــركة  ن تكــون هلــا م ــلاثة 
 و  ن تشـــ ك أبي وجـــه مـــع اهليفـــاع 
الــص تــ او   عمــاالش اــايهه أبعماهلــا  و 

وهنــا علــى فًيــم  غراضــها يف الــص تعا
الكويت  و يف اخلـارج وهلـا  ن تشـ ي 

 ه   اهليفاع  و تلاثًها هبا.

إاشاي وإدارة لناديم االسـت مار  -7
 وتوظيل األموا  للغري.

الًيام تألعما  اخلالة بوظـا ل  -8
ــــــص  مــــــديري االلــــــدار للســــــنداع ال

 ت درها الشركاع واهليفاع.
و ــوز للشــركة  ن تكــون هلــا م ــلاثة 

شـــ ك أبي وجـــه مـــع اهليفـــاع  و  ن ت
الــص تــ او   عمــاالش اــايهه أبعماهلــا  و 
الــص تعاوهنــا علــى فًيــم  غراضــها يف 
الكويت  و يف اخلـارج وهلـا  ن تشـ ي 

 ه   اهليفاع  و تلاثًها هبا.
 ر ي  جمل  االدارة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اركة ا ا  الًابضة  ش. م. ك. م(
 حمضر اجتماع ايتمعية العامة غري العادية

لـااحاش مت  10يف متام الساعة  27/9/8201اخلمي  املوافم يف يوم 
ااعًـــاد اجتمـــاع ايتمعيــــة العامـــة غـــري العاديــــة ملســـاخي اـــركة ا ــــا  
الًابضــــة  ش.م.ك.م( يف مًــــر اــــركة  لــــو  لالســــت مار بــــحج الرايــــة 

اـــــارع الشهدايحبضـــــور ر ـــــي  جملـــــ  اإلدارة  – 27الءـــــابم  -(1 
 السيد/ بدر سليمان الدويسان.

 :ضر االجتماع السادةومد ح
تأللالة / 
 تلوكالة

النساة املفوية من 
 ر س املا 

 االس  عدد األسه 

اركة االجنازاع الكويتية  35,000,000 %35 تأللالة
 للت ارة العامة واملًاوالع

  د   د  د العمريي 12,500,000 %12.5 تأللالة
 خيلمساعد عادهللا على الد 12,500,000 %12.5 تلوكالة
 رارت بدر حممد امليل  19,000,000 %19 تلوكالة
 عادهللا حممد فهد السمي  6,500,000 %6.5 تلوكالة
 عاد  ابراهي  يعًو  اهلاجري 1,500,000 %1.5 تاللالة
 اايل خلل سعيد بن سالمه 6,500,000 %6.5 تلوكالة
 مرء اةاعيل  عه االا اري 812,500 %0.81 تلوكالة
ــــــي لــــــاا   1,895,833 %1.9 الةتلوك الشــــــيخ/ ا ــــــد عل

 النالر ال اا 
الشيخ/ لاا  علي لاا   1,895,833 %1.9 تلوكالة

 النالر ال اا 
الشيخ/ حممد علي لاا   1,895,833 %1.9 تلوكالة

 النالر ال اا 

ســه   49.000.000وبــ لط يكــون احلضــور  ســه  تأللــالة عــدد 
ســه  بنســاة  51.000.000 %( و ســه  تلوكالــة عــدد49 بنســاة 

   %100. %( بنساة إ الية 51
ــدر ســليمان الدويســان  ر ــي  جملــ   –ومــد افتــتح ايتلســة الســيد/ ب

اإلدارة بعـــد إعـــالن تـــوافر الن ـــا  الًـــااوين ل ـــاثة ااعًـــاد ايتمعيـــة. 
مرحاــا تحلضــور أ تاــرع ايتمعيــة العامــة غــري العاديــة حبــ  املواضــيع 

 .املدرجة يف جدو  األعما 

ــود و  متــت امل ــادمة واملوافًــة علــى جــدو  األعمــا  توفيــم وتعــديل بن
ـــااون  عًـــد الت ســـي  والنرـــام األساســـي للشـــركة  ـــا يتيـــم و حكـــام م

 وفم اآليتو  1/2016الشركاع الكويص ايتديد 
  والشو التعديالع بعًد  سي  الشركةو

 النف بعد التعديل النف احلاق
 كاآليتو  املادة األوس من عًد الت سي  تعد 

 .تعتح املًدمة ج ياش ال يت    من ه ا العًد
وتؤلل من املومعأل على ه ا العًد  اعة 

غرضها إاشاي اركة مساخة كويتية ب خيف 
من احلكومة الكويتية ، راًاش ألحكام مااون 

 1960( لسنة 15الشركاع الت ارية رم   
والًوااأل املعدلة والنرام األساسي امللاثم 

 د .هب ا العً

 .تعتح املًدمة ج ياش ال يت    من ه ا العًد
وتؤلل من املومعأل على ه ا العًد  اعة 

غرضها إاشاي اركة مساخة كويتية ب خيف 
من احلكومة الكويتية ، راًاش ألحكام مااون 

 2016( لسنة 1الشركاع الت ارية رم   
وتعديالته و ال اثته التنيي ية والنرام 

 العًد .األساسي امللاثم هب ا 

 :قاياشو التعديالع تلنرام األساسي
 النف بعد التعديل النف احلاق

 املادة األوس من النرام األساسي تعد  كاآليتو
 سســت راًــاش ألحكــام مــااون الشــركاع 
ـــــأل  الت اريـــــة وهـــــ ا النرـــــام األساســـــي ب
مالكي األسه  املاينة  حكامهـا فيمـا بعـد 

كة اركة مساخة كويتية مابضة تسمى ار 
ا ـــا  الًابضـــة  اـــركة مســـاخة كويتيـــة 

 مابضه(.

 سســت راًــاش ألحكــام مــااون الشــركاع الت اريــة 
وهــ ا النرــام األساســي بــأل مــالكي األســه  املاينــة 
ــة مابضــة   حكامهــا فيمــا بعــد اــركة مســاخة كويتي
تســــمى اــــركة ا ــــا  الًابضــــة  اــــركة مســــاخة  

 كويتية مابضه(.
 1كاع رمــ  وختضــع الشــركة ألحكــام مــااون الشــر 

وتعديالته و ال اثتـه التنيي يـة وهـ ا  2016لسنة 
 النرام األساسي.

 من النرام األساسي تعد  كاآليتو 14املادة 
مدة عضوية جمل  اإلدارة ثالث سنواع 

 مابلة للت ديد
مـــدة عضـــوية جملـــ  اإلدارة ثـــالث ســـنواع مابلـــة 
للت ديـــد وإذا تعـــ ر ااتمـــا  جملـــ  إدارة جديـــد 

دد لـــ لط اســـتمر اجمللـــ  الًـــا   يف عـــاد الـــييف امل
إدارة  عمـــــــــا  الشـــــــــركة حلـــــــــأل زوا  األســـــــــاا  

 وااتما  جمل  إدارة جديد.
 من النرام األساسي تعد  كاآليتو 15املادة 

يش ا يف عضو جملـ  اإلدارة  ال يكـون 
حمكومـــاش عليـــه يف جرلـــة  لـــة تلشـــر ، 
و ن يكون مالكاش لعدد مـن  سـه  الشـركة 

ملا ــــــة مــــــن ر س مــــــا  ت 1ال يًـــــل عــــــن 
الشركة، على  ن يكيي  ن يكـون العضـو 
مالكـــاش لعـــدد مـــن األســـه  تعـــاد  ميمتهـــا 
االةيـــــة ســـــاعة خال  وعســـــما ة دينـــــار  
ـــــه مـــــا مل يـــــنف ارـــــام  كـــــويص، وهـــــ ا كل
الشــركة علــى مــدر خخــر، و  ــف هــ ا 
الًدر مـن األسـه  لضـمان إدارة العضـو، 
ـــخ  ـــداعها خـــال  اـــهر مـــن اتري و ـــب إي

حـــد الانـــوك املعتمـــدة، ويســـتمر التعيـــأل  
إيداعها مع عدم مابليتهـا للتـداو  إس  ن 
تنتهي مدة العضوية وي دت على مي اايـة 
خخر سنة مالية مام فيها العضـو أبعمالـه. 
وإذا مل يًدم العضـو الضـمان علـى الوجـه 

 امل كور، بءلات عضويته .

ــــوافر يف مــــن ي اــــح لعضــــوية جملــــ    ــــب  ن تت
 :اليةاإلدارة الشروا الت

 . ن يكون متمتعا أبهلية الت ر  -1
 ال يكــــون مــــد ســــام احلكــــ  عليــــه يف جنايــــة  -2

ـــــة  و يف جرلـــــة إفـــــالس  و  ـــــد  للاثري ـــــة مًي بعًوب
التــــدلي   و جرلــــة  لــــة تلشــــر   و األمااــــة  و 
ــــه ألحكــــام  ــــة بســــاب  اليت ــــدة للاثري ــــة مًي بعًوب

 الًااون ما مل يكن مد رد اليه اعتاار .
ضـــــاي املســـــتًلأل،  ـــــب  ن فيمـــــا عـــــدا األع -3

يكــون مالكــا ب ــية ام ــية او الشــمف الــ ي 
 .ل له مالكا لعدد من  سه  الشركة

وإذا فًـــد عضـــو جملـــ  اإلدارة  ي مـــن الشـــروا 
ــــخ  املتًدمــــة زالــــت عنــــه لــــية العضــــوية مــــن اتري

 فًدان ذلط الشرا.

 من النرام األساسي تعد  كاآليتو 18املادة 
اع الســري  ينتمــب جملــ  اإلدارة تالمــ  

ر يســاش وان اــاش للــر ي  ملــدة ثــالث ســنواع 
علـــى  ن ال ت يــــد علـــى مــــدة عضــــويتهما 
ــــي  جملــــ  اإلدارة    لــــ  اإلدارة، ور 

ــــا  ينتمــــب جملــــ  اإلدارة تالمــــ اع الســــري ر يسش
للم لـــــ  وان اشـــــا للـــــر ي  ول ـــــل ر ـــــي  جملـــــ  
اإلدارة الشركة يف عالما ا مع الغري و مـام الًضـاي 
إس جااــب االخت الــاع األخــرى املاينــة تلعًــد، 
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هــــو الــــ ي ل ــــل الشــــركة لــــدى الًضــــاي 
و مـــام الغـــري وعليـــه تنييـــ  الًـــراراع الـــص 
ي ـــدرها اجمللــــ ، ويًـــوم ان ــــب الــــر ي  
  هام الر ي  عند غيابه  و ميام مااع به. 

ويعتــــح توميعــــه كتوميــــع جملــــ  اإلدارة يف عالمــــة 
و ن الشــركة تلغــري، وعليــه تنييــ  مــراراع اجمللــ  

يتًيــد بتولــياته، وحيــل ان ــب الــر ي  حمــل الــر ي  
عنـــــد غيابـــــه،  و ميـــــام مــــــااع لديـــــه مـــــن ممارســــــة 

 اخت الاته.
 من النرام األساسي تعد  كاآليتو 19املادة 

 ـــــوز جمللـــــ  اإلدارة  ن يعـــــأل مـــــن بـــــأل 
ـــر  ـــادارة  و  ك  ـــدتش ل  عضـــا ه عضـــواش منت
وحيـــــدد اجمللـــــ  لـــــالحيته  ومكافـــــ    

اإلدارة  ن يعـأل مــديراش عامــاش و ـوز جمللــ  
 للشركة وحيدد اخت الاته ومكاف ته 

 ـــوز جمللـــ  اإلدارة  ن يعـــأل مـــن بـــأل  عضـــا ه  و 
مــن غــريه  ر يســا تنييــ   للشــركة  وحيــدد اجمللــ  
   ــــاته ولـــــالحياته يف التوميـــــع عـــــن الشـــــركة 
و ــــوز ايتمــــع بــــأل من ــــة ر ــــي  جملــــ  اإلدارة 

 والر ي  التنيي ي
 من النرام األساسي تعد  كاآليتو 20املادة 

للــــط حــــم التوميــــع عــــن الشــــركة علــــى  
ـــي  جملـــ  اإلدارة  و  اايـــراد كـــل مـــن ر 
ان اـــــه و عضـــــاي جملـــــ  اإلدارة املنتـــــدبأل 
حبســـــب ال ـــــالحياع الـــــددة هلـــــ  مـــــن 
جملـــــــــ  اإلدارة ،  و  ي عضـــــــــو خخـــــــــر 

 ييوضه جمل  اإلدارة هل ا الغر  

يـراد كـل مـن للط حم التوميع عن الشركة على اا
ر ـي  جملــ  اإلدارة  و ان اــه، كمـا للــط  الــر ي  
ـــ ي للشـــركة التوميـــع عـــن الشـــركة  حبســـب  التنيي
ــه مــن جملــ  اإلدارة  و  ي  ال ــالحياع الــددة ل
عضـــــو جملـــــ  إدارة خخـــــر ييوضـــــه اجمللـــــ  هلـــــ ا 

 الغر .
 من النرام األساسي تعد  كاآليتو 21املادة 

لــــى  تمـــع جملــــ  اإلدارة  ربــــع مــــراع ع
األمل خـال  السـنة املاليـة الواحـدة، بنـاي 
علــى دعــوة مــن ر يســه و تمــع  يضــاش إذا 
رلــب إليــه ذلــط اثنــان مــن  عضــا ه علــى 
األمل . ويكـون اجتمـاع اجمللـ  لـاثياثاش 
حبضــور  غلايــة  عضــا ه وال  ــوز احلضــور 
 تلوكالة يف اجتماعاع اجملل  او التمرير

ل  تمــــع جملــــ  اإلدارة ســــت  مــــراع علــــى األمــــ
خــال  الســنة ملاليــة الواحــدة بنــاي علــى دعــوة مــن 
ر يســــه و تمــــع  يضــــا اذا رلــــب إليــــه اثنــــان مــــن 
ـــــ   ـــــى األمـــــل ويكـــــون اجتمـــــاع اجملل  عضـــــا ه عل
لاثياثا حبضور ا ل عدد األعضاي علـى األمـل  
علــى  ن ال يًــل عــدد احلاضــرين عــن ثالثــة و ــوز 
للم لـــ  االجتمـــاع تســـتمدام وســـا ل االت ـــا  

وز اختـــاذ مراراتـــه تلتمريـــر  وافًـــة احلدي ـــة كمـــا  ـــ
  يع  عضاي اجملل  .

 من النرام األساسي تعد  كاآليتو 24املادة 
مـــــــع عـــــــدم اإلخـــــــال  أبحكـــــــام مـــــــااون 
ــة العامــة  ــة فــدد ايتمعي الشــركاع الت اري

 العادية مكاف ة  عضاي جمل  اإلدارة .

لســنة  1مــع عــدم اإلخــال  أبحكــام  مــااون  رمــ  
ركاع  فدد ايتمعية العامـة من مااون الش 2016

 العادية مكاف ة  عضاي جمل  اإلدارة .
 من النرام األساسي تعد  كاآليتو 25املادة 

جمللـــــ  اإلدارة  وســـــع الســـــلءاع إلدارة 
الشـــــركة والًيـــــام تميـــــع األعمـــــا  الـــــص 
تًتضــــيها إدارة الشــــركة وفًــــا ألغراضــــها 
وال حيـــد مــــن هـــ   الســــلءة إال مـــا اــــف 

هـــ ا النرـــام  و مـــراراع عليــه الًـــااون  و 
ايتمعيـــة العامـــة، وال  ـــوز جمللـــ  اإلدارة 
بيــع عًــاراع الشــركة  و رهنهــا  و إعءــاي 
الكيــــــاالع  و عًــــــد الًــــــرو  إال بعــــــد 

 موافًة ايتمعية العامة

جمللـــــ  اإلدارة  وســـــع الســـــلءاع إلدارة الشـــــركة 
والًيام تميع األعما  الص تًتضـيها إدارة الشـركة 

حيــد مــن هــ   الســلءة إال مــا وفًــا ألغراضــها وال 
اـــــف عليـــــه الًـــــااون  و هـــــ ا النرـــــام  و مـــــراراع 
ـــــع  ـــــ  اإلدارة بي ـــــة ، وال  ـــــوز جملل ـــــة العام ايتمعي
عًاراع الشـركة  و رهنهـا  و إعءـاي الكيـاالع  و 
عًد الًرو   و التاثكي   و ال ـلح  و التحعـاع 

 إال بعد موافًة ايتمعية العامة .

 تعد  كاآليتو من النرام األساسي 28املادة 
مــــــن فًــــــرة و وتوجــــــه الــــــدعوة حلضــــــور 
االجتمــاع متضــمنة خاللــة واضــاثة عــن 
جـــــــدو  األعمـــــــا  إبحـــــــدى الءـــــــريًتأل 

 :اآلتيتأل
ـــــع -  خءـــــاتع مســـــ لة ترســـــل اس  ي

املســـاخأل ماـــل املوعـــد الـــدد الاعًادهـــا 
 . أبساوع على األمل

إعــــالن يف لــــاثييتأل يــــوميتأل علــــى - 
، و ــب  ن  األمــل ت ــدر تللغــة العربيــة

حي ــــل اإلعــــالن مــــرتأل ، علــــى  ن يــــت  
اإلعــالن يف املــرة  ال اايــة بعــد مضــى مــدة 
ـــــخ اشـــــر  ال تًـــــل عـــــن  ســـــاوع مـــــن اتري

توجــــه الــــدعوة حلضــــور اجتمــــاع ايتمعيــــة العامــــة 
متضـــمنة جـــدو  األعمـــا  وزمـــان ومكـــان ااعًـــاد 

  االجتماع إبحدى الءرت التاليةو
خءــاتع مســـ لة ترســل اس  يـــع املســـاخأل 1-

د الاعًـــاد االجتمـــاع أبســـاوعأل ماـــل املوعـــد الـــد
 .على األمل

اإلعـــالن ، و ـــب  ن حي ـــل اإلعـــالن مـــرتأل 2-
علـــى  ن يـــت  اإلعـــالن يف املـــرة ال اايـــة بعـــد مضـــى 
مـــــدة ال تًـــــل عـــــن ســـــاعة   م مـــــن اتريـــــخ اشـــــر 
اإلعـــالن األو  ، وماـــل ااعًـــاد االجتمـــاع بســـاعة 

 .   م على األمل
ـــــد اس املســـــاخأل  و 3- ـــــدعوة تلي ـــــن تســـــل  ال م

ــــــــة  ــــــــاين يف ايتريــــــــدة الرةي اإلعــــــــالن ال 
 .تإلضافة اس ال اثييتأل اليوميتأل

ــــــــدعوة جــــــــدو   و ــــــــب  ن تتضــــــــمن ال
اإلعمـــــــا  ويضـــــــع املؤسســـــــون جـــــــدو  

دة ب ــــية  عمــــا  ايتمعيــــة العامــــة منعًــــ
 سيســــية ويضــــع جملــــ  اإلدارة جــــدو  
 عمــــا  ايتمعيــــة العامــــة منعًــــدة ب ــــية 

 عادية وغري عادية .

ينو  عنه  مااوان مال موعـد االجتمـاع بيـوم علـى 
ــــدعوة  ــــا يييــــد  األمــــل ، ويواــــر علــــى لــــورة ال

 .االستالم
 ي وســيلة مــن وســا ل اإلعــالن احلدي ــة وفًــا 4-

 ملا فدد  الال اثة التنيي ية لًااون الشركاع
و ـــــب إخءـــــار وزارة الت ـــــارة وال ـــــناعة كتابيـــــا 

ع ماـــل تـــدو  األعمـــا  و يعـــاد ومكـــان االجتمـــا 
ااعًــــاد  بســــاعة   م علــــى األمــــل وذلــــط حلضــــور 

 مم لها.
 من النرام األساسي تعد  كاآليتو 29املادة 

يف األحوا  الـص  ـوز فيهـا عًـد ايتمعيـة 
العامـــــة بنـــــاي علـــــى رلـــــب املســـــاخأل  و 
مـــــــــرامة احلســـــــــاتع  و وزارة الت ـــــــــارة 
وال ــــناعة يضــــع جــــدو  األعمــــا  مــــن 

ز حبــ   يــة رلــب ااعًــاد ايتمعيــة وال  ــو 
 مس لة غري مدرجة يف جدو  األعما 

يف األحــوا  الــص  ــوز فيهـــا عًــد ايتمعيــة العامـــة 
بناي على رلب املساخأل  و مـرامة احلسـاتع  و 
وزارة الت ارة وال ناعة يضع جـدو  األعمـا  مـن 
رلب ااعًاد ايتمعية وال  وز منامشـة موضـوعاع 

مــن  غـري مدرجــة يف جــدو  األعمـا  إال إذا كااــت
األمور العاجلة الـص رـر ع بعـد إعـداد ايتـدو   و 
تكشـــيت يف  ثنـــاي االجتمـــاع  و إذا رلاـــت ذلـــط 
إحــدى ايتهــاع الرمابيــة  و مرامــب احلســاتع  و 
عدد من املساخأل للكـون عسـة تملا ـة مـن ر س 

 ما  الشركة
 من النرام األساسي تعد  كاآليتو 38املادة 

ب ــــية  تنــــامم ايتمعيــــة العامــــة منعًــــدة
عاديـة تًريـر جملـ  اإلدارة وتًـرر مـا تـرا  
يف ا اه النرر يف تًرير مرامة احلسـاتع 
وتًرير وزارة الت ـارة وال ـناعة إن وجـد. 
وتنتمــــب  عضــــاي جملــــ  اإلدارة وتعــــأل 
مـــرامة احلســـاتع للســـنة املًالـــة وفـــدد 
اتعــــــاهب  ووفًــــــا ملــــــا اــــــف عليــــــه مــــــااون 

 الشركاع الت ارية.

الًــااون ختــتف ايتمعيــة العامــة مــع مراعــاة  حكــام 
العاديـــة يف اجتماعهـــا الســـنوي تختـــاذ مـــراراع يف 
املســا ل الـــص تـــدخل يف اخت الــا ا وعلـــى وجـــه 

 : اخل وص ما يلى
ــــــ  اإلدارة عــــــن اشــــــاا الشــــــركة 1- ــــــر جمل تًري

 . ومرك ها املاق للسنة املالية املنتهية
ــاانع املاليــة 2- ــر مرامــب احلســاتع عــن الاي تًري

 .للشركة
ــر أبيــة  اليــاع رلــد ا ايتهــاع الرمابيــة 3- تًري

 و ومعت بش هنا ج اياع على الشركة.
 .الاياانع املالية للشركة4-
 ام احاع جمل  اإلدارة بش ن توزيع األرت 5-
 .إبراي ذمة  عضاي جمل  اإلدارة6-
ااتمـــــــا   عضـــــــاي جملـــــــ  اإلدارة  و عـــــــ هل  7-

 وفديد مكاف   .
شـركة وفديـد  تعابـه تعيـأل مرامـب حسـاتع ال8-

  و تيويض جمل  اإلدارة يف ذلط
ـــــص متـــــت  و ســـــتت  مـــــع -9 تًريـــــر التعـــــامالع ال

ــــــاد  الاســــــاة  األرــــــرا  ذاع ال ــــــلة راًــــــا ملا
 الدولية.

 من النرام األساسي تعد  كاآليتو 39املادة 
بتمــع ايتمعيــة العامــة ب ــية غــري عاديــة 
بنـــاي علـــى دعـــوة مـــن جملـــ  اإلدارة،  و 

رلــب مســاخأل للكــون مــا ال بنــاي علــى 
يًــــل عــــن ربــــع  ســــه  الشــــركة و  هــــ   
احلالة  ب علـى جملـ  اإلدارة  ن يـدعو 
ايتمعيـــة خـــال  اـــهر مـــن اتريـــخ ولـــو  

 الءلب إليه

بتمع ايتمعية العامـة غـري العاديـة بنـاي علـى دعـوة 
جملـــ  اإلدارة ،  و بنـــاي علـــى رلـــب مســـاب مـــن 

 س مـا  مساخأل ل لـون عسـة عشـر تملا ـة مـن ر 
الشــــركة امل ـــــدر  و مـــــن الــــوزارة ، و ـــــب علـــــى 
ــــــدعو ايتمعيــــــة العامــــــة غــــــري  جملــــــ  اإلدارة  ن ي
العاديـــة لالجتمـــاع خـــال  ثالثـــأل يومـــا مـــن اتريـــخ 

 تًدء الءلب
 من النرام األساسي تعد  كاآليتو 40املادة 

املسا ل الص ال تنررها إال ايتمعية العامة 
 منعًدة ب ية غري عاديةو

عًد الت سي   و النرام  تعديل1-
 األساسي للشركة.

بيع كل املشروع ال ي مامت به 2-

اة االخت الــــاع األخــــرى الــــص يــــنف مــــع مراعــــ
عليهــا الًــااون ختــتف ايتمعيــة العامــة غــري العاديــة 

 : تملسا ل التالية
 تعديل عًد الت سي .1-
بيــــع كــــل املشــــروع الــــ ى مامــــت مــــن  جلــــه 2-
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 الشركة  و الت ر  فيه أبي وجه خخر

حل الشركة  و اادماجها يف اركة  3-
  و هيفة  خرى.

 ختييض ر س ما  الشركة.4-
وكل تعديل بنرام الشـركة ال يكـون انفـ ا 
 إال بعد موافًة  وزارة الت ارة وال ناعة

 الشركة  و الت ر  فيه أبي وجه خخر
حـــــــــل الشـــــــــركة  و ااـــــــــدماجها  و فوهلـــــــــا  و 3-

 . ااًسامها
 و ختييضهز دة ر س ما  الشركة  4-

كل مرار ي در عن ايتمعية العامة غـري العاديـة ال 
يكـــون انفـــ ا إال بعـــد اختـــاذ إجـــراياع اإلاـــهار ، 
و ب احل و  على موافًة الوزارة إذا كـان الًـرار 

 متعلًا تس  الشركة  و  غراضها  و ر ةاهلا .
 من النرام األساسي تعد  كاآليتو 43املادة 

ــــــه يكــــــون للمرامــــــب ال ــــــالحياع وع لي
االلت امــــاع املن ــــوص عليهــــا يف مــــااون 

ومـــااون م اولـــة مهنـــة الشـــركاع الت اريـــة 
 1981لســنه  5مــرامة احلســاتع رمــ  

وله بوجه خاص احلـم يف االرـالع يف  ي 
ومت على  يع دفاتر الشركة وسـ ال ا 
ومستندا ا و  رلـب الايـاانع الـص يـرى 
ــه كــ لط  ن  ضــرورة احل ــو  عليهــا ، ول

اع الشــركة والت اما ــا وإذا حيًــم موجــود
مل يتمكن من استعما  هـ   ال ـالحياع 
ـــــر يًـــــدم إس  ـــــة يف تًري ـــــط كتاب ـــــت ذل اثا
جملــــــ  اإلدارة ويعــــــر  علــــــى ايتمعيــــــة 
العامة وله حم دعـوة ايتمعيـة العامـة هلـ ا 

 الغر .

ملرامـــــــب احلســـــــاتع يف كـــــــل ومـــــــت ، احلـــــــم يف 
ــــع دفــــاتر الشــــركة وســــ ال ا  االرــــالع علــــى  ي

و  رلــب الايــاانع الــص يــرى ضــرورة  ومســتندا ا
ـــه كـــ لط  ن حيًـــم موجـــوداع  احل ـــو  عليهـــا ول
الشركة والت اما ـا وعليـه يف حالـة عـدم متكينـه مـن 
استعما  ه   احلًوت إثاـاع ذلـط كتابـة يف تًريـر 
يًــــدم إس جملـــــ  اإلدارة ويعـــــر  علـــــى ايتمعيـــــة 

 العامة العادية وختءر به الوزارة .

 األساسي تعد  كاآليتو من النرام 46املادة 
و يًتءــــع جــــ ي مــــن األرت  بنــــاي 4بنــــد 

على ام ا  جمل  اإلدارة وتًرر  ايتمعيـة 
العامـــة ملواجهـــة االلت امـــاع امل تاـــة علـــى 
الشـــركة  وجـــب مـــوااأل العمـــل وال  ـــوز 

 توزيع ه   األموا  على املساخأل

و يًتءــع جــ ي مــن األرت  بنــاي علــى امــ ا  4بنــد 
ة وتًــــــرر  ايتمعيــــــة العامــــــة العاديــــــة  جملــــــ  اإلدار 

ــة علــى الشــركة  وجــب  ملواجهــة االلت امــاع امل تا
مــــوااأل العمــــل والت مينــــاع االجتماعيــــة وال  ــــوز 

 توزيع ه   األموا  على املساخأل
 من النرام األساسي تعد  كاآليتو 47املادة 

ـــدفع ح ـــف األرت  إس املســـاخأل يف  ت
دها جملـــــ  املكــــان واملواعيــــد الــــص حيــــد

 اإلدارة.

 ــــوز لل معيــــة العامــــة بنــــاي علــــى امــــ ا  جملــــ  
اإلدارة  ن توزع يف هنايـة السـنة املاليـة  رتحـاش علـى 
املســاخأل ويشــ ا ل ــاثة هــ ا التوزيــع  ن يكــون 
ــــــا للماــــــاد  الاســــــاية  ًش مــــــن  رت  حًيًيــــــة، ووف
املتعار  عليها، و ال لـ  هـ ا التوزيـع ر س املـا  

 املدفوع للشركة
 من النرام األساسي تعد  كاآليتو 50املادة 

تنًضــــــــــي الشــــــــــركة أبحــــــــــد األســــــــــاا  
ـــــااون الشـــــركاع  املن ـــــوص عليهـــــا يف م

 الت ارية.

تنًضــي الشــركة أبحــد األســاا  املن ــوص عليهــا 
 2016لســــــــنة  1يف مــــــــااون  الشــــــــركاع رمــــــــ  
 وتعديالته وال اثته التنيي ية.

 من النرام األساسي تعد  كاآليتو 51املادة 
بـــــــري ت ـــــــيية  مـــــــوا  الشـــــــركة عنـــــــد 
ااًضا ها وفًا لألحكام الواردة يف مـااون 

 الشركاع الت ارية.

بــري ت ــيية  مــوا  الشــركة عنــد ااًضــا ها وفًــا 
 1لألحكـــــام الـــــواردة يف مـــــااون  الشـــــركاع رمـــــ  

 وتعديالته وال اثته التنيي ية. 2016لسنة 
 من النرام األساسي تعد  كاآليتو 52املادة 

كـــام مـــااون الشـــركاع الت اريـــة تءاـــم  ح
وتعديالتـه يف كـل  1960لسـنة  15رم  

ــــرد بشــــ اه اــــف خــــاص يف عًــــد  مــــا مل ي
 الت سي   و ه ا النرام.

ـــــااون الشـــــركاع رمـــــ   ـــــم  حكـــــام م لســـــنة  1تءا
وتعديالتــه وال اثتــه التنيي يــة يف كــل مــا مل  2016

يــرد بشــ اه اــف خــاص يف عًــد الت ســي   و هــ ا 
 النرام.

 موافًة ايتهاع املمت ة(. وذلط بعد  خ  
 ر ي  جمل  اإلدارة

 

 إعالن
 تًدم السادة اركة/ هولدكو كوربوريشن للوكيل تلعمولة

بءلــب ميــد الوكالــة إس إدارة الســ ل الت ــاري الــ ي تعتمــد  الــوزارة. 
اـــــــــــــركةو  2018/ 1976حيـــــــــــــ  مت تســـــــــــــ يل الوكالـــــــــــــة رمـــــــــــــ  

ELECTRONICA Y ELECTLCIDAD S.A TSK /
. واشاا الوكالة عاارة عنو وكيـل التشـغيل وال ـيااة ايتنسية االساااية

مل نع الءامة والتنريل لأللوا  الشمسية ال يااة للعاك  الكهرت ي 
 وليااة الوالع من ااتاج املوكل .

 6/5/2023اس  7/5/2018على  ن تكون املدة من و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تًدم السادة اركة / جمموعة التاثالل األهلية للت ارة العامة.

لــب ميــد الوكالــة إس إدارة الســ ل الت ــاري الــ ي تعتمــد  الــوزارة. بء
ـــــــــــــ   ـــــــــــــة رم ـــــــــــــ  مت تســـــــــــــ يل الوكال اـــــــــــــركةو  1843/2018حي

DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & 
CONSTRUCTION CO. LTD   

 ايتنسية و كور  ايتنوبية 
واشاا الوكالة عاارة عنو خدماع مشروع إعادة  هيل وإعادة ضـا  

 تي بواسءة املوكل.املولداع لءاع الكهر 
 .25/06/2023إس  26/06/2018على  ن تكون املدة من و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تًدم السادة اركة / مؤسسة انلر ايت يرة الت ارية.
بءلــب ميــد الوكالــة اس إدارة الســ ل الت ــاري الــ ي تعتمــد  الــوزارة. 

اــركةو م ــنع الرامــي  1896/2018حيــ  مت تســ يل الوكالــة رمــ  
 اان / ايتنسية امل رية.لت نيع منت اع األل

واشاا الوكالة عاارة عنو موزع  جاان تميع  اواعها من إاتاج املوكـل 
 فت االس  الت اري دهب ولياق.

 11/8/2023إس  12/8/2018على  ن تكون املدة من 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن
 تًدم السادة اركة/ اكسايت للت ارة العامة

تعتمــد  الــوزارة، بءلــب ميــد الوكالــة إس إدارة الســ ل الت ــاري الــ ي 
 SUMECاـركةو  1895/2018حي  مت تس يل الوكالـة رمـ  

MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD /
 ايتنسية ال ينية.

ــداع الءامــة العاملــة تيتــازولأل  ــارة عــنو مــوزع مول ــة عا واشــاا الوكال
 .FIRMANفت االس  الت اري 

 .10/4/2019إس  11/4/2018على  ن تكون املدة منو 
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 إعالن
 م السادة / مؤسسة الع ران للت ارة العامة واملًاوالع تًد

بءلب ميد الوكالة إس إدارة الس ل الت اري ال ي تعتمد  الوزارة 
 اركة  2028/2018،حي  مت تس يل الوكالة رم  و

 TECNICAS REUNIDAS  S.A/ ايتنسية االساااية .
ما  واشاا الوكالة عاارة عنو وكيل مشاريع األعما  اهلندسية واع

الاناي خل   انبيب ت دير الغاز االس اتي ي من منءًة مشا  الكويت 
 من ااتاج  املوكل  RFP-2038588/ منام ة رم  و 

 .9/8/2021إس  10/8/2018على ان تكون املدة من و  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تًدم السادة اركة/ دهب امل رية للمواد الغ ا ية واخلضار واليواكه.

الس ل الت اري ال ي تعتمد  الوزارة.  بءلب ميد الوكالة إس إدارة
اركةو م نع الرامي 1972/2018حي  مت تس يل الوكالة رم  

 لت نيع منت اع األلاان / ايتنسية م رية.
واشاا الوكالة عاارة عن. موزع  جاان تميع  اواعها من إاتاج املوكل 

 فت االس  الت اري لياق.
 . 11/8/2023إس  12/8/2018على  ن تكون املدة من 

 

 وزارة ال بية
 إعالن 

 (2019 -2018/ 6املمارسة رم    م.ك / 
 حلاجة / مءاع الااثوث –لءااعة وتوريد كتب مدرسية 

 ال بوية واملناهج
تعلن وزارة ال بية عن رر  ممارسة  حمدودة( بش ن رااعة وتوريد كتب 
مدرســــية حلاجــــة / مءــــاع الااثــــوث ال بويــــة واملنــــاهج راًــــا للشــــروا 

 والياع الينية الواردة يف وق م املمارسة .وامل
 إرااداع عامة للممارسة و

 املمارسة  حمدودة( على املمارسأل املعتمدين لدى وزارة ال بية . -1
 يوم عمل من  اتريخ ا و  اإلعالن. 15 ب تسلي  وثيًة العءاي خال   -2
لة ، يش ا يف من يتًدم هل   املمارسة  ن يكون من املءابع املؤه -3

ومًيد يف الس ل الت اري وغرفة بارة وال ناعة الكويت للعام احلاق 
ويرفم بعءا ه اهادة ب لط على  ن يكون اتر ها معالرا لتاريخ رر  

 املمارسة .
ه   املمارسة   مابلة للت   ة( والحيم ملًدم العءاي تًدء عرو   -4

 بديلة إال إذا ا ت الوق م على ذلط .
 ادي للاث و  على اسمة من وق م املمــارسة يتم ل يف املًابل امل -5

 دينارا كويتيا(. 75 
( اثنان تملا ة من %2ي احب العءاي  مأل  وق اليًل عن   -6

ميمة العءاي و ن يكون ه ا الت مأل  وجب ايط م دت  و خءا  
ضمان من بنط معتمد لدى دولة الكويت ولادر تس  مًدم العءاي 

ة ، وغري مً ن أبي ميد  و ارا ولن يلتيت إس ول احل وزارة ال بي
العءاياع غري امل اثوبة هب ا الت مأل ،  و امل اثوبة بت مأل  الل 
ألي من الضواب  املشار إليها ، و ب  ن يكون الت مأل لاحلا ملدة 

 سر ن العءاي املءلو  .
يوم من اتريخ اعتماد الءاع(  15إن املدة اإل الية للعًد هي   -7
 م خالهلا املتعهد بتنيي   عما  املمارسة راًا للشروا العامة يلت

 واخلالة واألحكام واملوالياع الينية الواردة بوق م املمارسة .
يًال مًدم العءاي  ن ياًى عءا ه ما ما وانف  امليعو  غري جا    -8

الرجوع فيه وال لكن ساثاه وذلط من ومت ت دير  حىت هناية مدة 
 تد أبي خيض يف األسعار بعد ت دير العءاي .سر اه ، ولن يع

إذا تاأل للممارس عند دراسة املمارسة وجود  ي خء   و اًف  -9
 و تااين يف املستنداع الينية  و يف جداو  الكمياع مما مد يؤثر على 
ففاع عءا ه  و على ميمة األعما  فعليه  ن يستوضح يف ذلط من 

س الوزارة دراسة ه   املالحراع وزارة ال بية مال تًدء عءا ه وستتو 
واالستيساراع واإلجابة عليها وإزالة  ي خء   و اًف  و تااين  و 
تعار   إن وجد( وال ي تب على ذلط  ي مسؤولية  و الت ام إضايف 

 على الوزارة .
تودع وق م املمارسة يف لندوت العءاياع إبدارة التوريداع  -10

ال   وماع الدوام الرةي يف موعد واملمازن  نءًة لااثان ايتنويب خ
وا ل ظهرا( حسب الًراراع ال ادرة من  12 م ا  الساعة  

الوزارة يف ا ن تغيري  و متديد موعد اإلميا  ، ولن يًال  ي عءاي يرد 
بعد ااًضاي املوعد املًرر لاميا  وك لط لن يلتيت إس  ي تعديل يف 

 ي . سعار العءاياع املًدمة يرد بعد ت دير العءا
 ب على املمارس تعافة ايتداو  املرفًة وتًدء بيان يتميع  -11

املستل ماع الالزمة لتنيي  األعما  موضوع املمارسة  إن وجد( 
وذلط يف اي  وق م العءاي ال ي تًدم به ، وللوزارة احلم يف عدم 
ماو  العءاي مامل يتضمن تعافة ايتداو  وفًا للم لاثة العامة مع 

 م  ا جاي يف املوالياع والشروا الينية للممارسة .ضرورة االلت ا
على املمارس تًدء  يع الكياالع امل رفية اخلالة هب    -12

 املمارسة تللغة العربية .
 وكيل وزارة ال بية
  ةاي املءابع اللية املؤهلة واملرااثة لءااعة الكتب املدرسي

 2019-2018املًررة للعام الدراسي 
 لة لءااعة الكتا  املدرسي وما يف مستوا  ففة ِ  (املءابع املؤه
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 اســــــ  املءاعــــة م
 اركة مءابع الرسالة لل اثافة والءااعة 1
   اركة مءابع اخل                                                                                                2
 نشر والتوزيعالشركة الع رية للءااعة وال 3
 اركة جمموعة اليور فيلم  للءااعة       4
 اركة ال ناعاع الحيءااية للءااعة والتغليل 5
 مءابع األليأل للءااعة والنشر والتوزيع 6
 جمموعة النرا ر اإلعالمية                    7
  روى العاملية ألعما  الءااعة               8
 للءااعة         ية اركة املءاعة األملاا 9
 دار الًا  لل اثافة والءااعة والنشر                       10
 اركة  مءابع اجملموعة الدولية           11
 اركة دار السياسة للءااعة و ال اثافة و النشر               12

 املءابع املؤهلة لءااعة الكتا  املدرسي وما يف مستوا  ففة ِ  (  
 ــ  املءاعــــةاســــ م
 مءاعة الدروازة 1
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2019 -2018/ 8إعالن عن املمارسة رم    م.ك / 
حلاجة / مءاع الااثوث  –لءااعة وتوريد كتب مدرسية 

 ال بوية واملناهج
تعلن وزارة ال بية عن رر  ممارسة  حمدودة( بش ن رااعة وتوريد كتب 

اًاش للشروا مدرسية حلاجة / مءاع الااثوث ال بوية واملناهج ر
 واملوالياع الينية الواردة يف وق م املمارسة.

 إرااداع عامة للممارسةو
 املمارسة  حمدودة( على املمارسأل املعتمدين لدى وزارة ال بية. -1
 يوماش عمل من اتريخ ا و  اإلعالن. 15 ب تسلي  وثيًة العءاي خال   -2
املؤهلة، يش ا يف من يتًدم هل   املمارسة  ن يكون من املءابع  -3

ومًيداش يف الس ل الت اري وغرفة الت ارة وال ناعة الكويت للعام 
احلاق ويرفم بعءا ه اهادة ب لط على  ن يكون اتر ها معالراش 

 لتاريخ رر  املمارسة.
ه   املمارسة  مابلة للت   ة( وال حيم ملًدم العءاي تًدء عرو   -4

 بديلة إال إذا ا ت الوق م على ذلط.
الـمادي للاثــ و  على اســـمة مــن وثـــا م املمــارسة  املًـــابل -5

 ديناراش كويتياش(. 75يتم ل فــي  
%( اثنأل تملا ة من 2ي احب العءاي  مأل  وق ال يًل عن   -6

ميمة العءاي و ن يكون ه ا الت مأل  وجب ايط م دت  و خءا  
 ضمان من بنط معتمد لدى دولة الكويت ولادر تس  مًدم العءاي
ول احل وزارة ال بية، وغري مً ن أبي ميد  و ارا ولن يلتيت إس 
العءاياع غري امل اثوبة هب ا الت مأل،  و امل اثوبة بت مأل  الل ألي 

من الضواب  املشار إليها، و ب  ن يكون الت مأل لاحلاش ملدة سر ن 
 العءاي املءلو .

عتماد الءاع( يوماش من اتريخ ا 15إن املدة اإل الية للعًد هي   -7
يلت م خالهلا املتعهد بتنيي   عما  املمارسة راًاش للشروا العامة 

 واخلالة واألحكام واملوالياع الينية الواردة بوق م املمارسة.
يًال مًدم العءاي  ن ياًى عءا ه ما ما وانف  امليعو  غري جا    -8

الرجوع فيه وال لكن ساثاه وذلط من ومت ت دير  حىت هناية مدة 
  اه، ولن يعتد أبي خيض يف األسعار بعد ت دير العءاي.سر 
إذا تاأل للممارس عند دراسة املمارسة وجود  ي خء   و اًف  -9

 و تااين يف املستنداع الينية  و يف جداو  الكمياع مما مد يؤثر على 
ففاع عءا ه  و على ميمة األعما  فعليه  ن يستوضح يف ذلط من 

 ه وستتوس الوزارة دراسة ه   املالحراع وزارة ال بية مال تًدء عءا
واالستيساراع واإلجابة عليها وإزالة  ي خء   و اًف  و تااين  و 
تعار   إن وجد( وال ي تب على ذلط  ي مسؤولية  و الت ام إضايف 

 على الوزارة.
تودع وق م املمارسة يف لندوت العءاياع إبدارة التوريداع  -10

 خال   وماع الدوام الرةي يف موعد واملمازن  نءًة لااثان ايتنويب
وا ل ظهراش( حسب الًراراع ال ادرة من  12 م ا  الساعة  

الوزارة يف ا ن تغيري  و متديد موعد اإلميا ، ولن يًال  ي عءاي يرد 
بعد ااًضاي املوعد املًرر لاميا  وك لط لن يلتيت إس  ي تعديل يف 

 عءاي. سعار العءاياع املًدمة يرد بعد ت دير ال
 ب على املمارس تعافة ايتداو  املرفًة وتًدء بياانش يتميع  -11

املستل ماع الالزمة لتنيي  األعما  موضوع املمارسة  إن وجد( 
وذلط يف اي  وق م العءاي ال ي تًدم به، وللوزارة احلم يف عدم 
ماو  العءاي مامل يتضمن تعافة ايتداو  وفًاش للم لاثة العامة مع 

 م  ا جاي يف املوالياع والشروا الينية للممارسة.ضرورة االلت ا
على املمارس تًدء  يع الكياالع امل رفية اخلالة هب    -12

 املمارسة تللغة العربية.
 وكيل وزارة ال بية

  ةاي املءابع اللية املؤهلة واملرااثة لءااعة الكتا  املدرسي
 2019-2018املًررة للعام الدراسي 

 هلة لءااعة الكتا  املدرسي وما يف مستوا  ففة ِ  (املءابع املؤ       
 اســــــ  املءاعــــة م
 اركة مءابع الرسالة لل اثافة والءااعة 1
   اركة مءابع اخل                                                                                                2
 نشر والتوزيعالشركة الع رية للءااعة وال 3
 اركة جمموعة اليور فيلم  للءااعة       4
 اركة ال ناعاع الحيءااية للءااعة والتغليل 5
 مءابع األليأل للءااعة والنشر والتوزيع 6
 جمموعة النرا ر اإلعالمية                    7
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  روى العاملية ألعما  الءااعة               8
 للءااعة         ية اركة املءاعة األملاا 9
 دار الًا  لل اثافة والءااعة والنشر                       10
 اركة  مءابع اجملموعة الدولية           11
 اركة دار السياسة للءااعة و ال اثافة و النشر               12

 املءابع املؤهلة لءااعة الكتا  املدرسي وما يف مستوا  ففة ِ  (  
 ــ  املءاعــــةاســــ م
 مءاعة الدروازة 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن 
 عن فًدان اهادة

( وال ــــــادر بتــــــاريخ 89/2000بنــــــاي علــــــى الًــــــرار الــــــوزاري رمــــــ   
 م بش ن استمراج اهادة  بد  فامد(.13/6/2000

حنيءك  علماش أبن/ ااترار ا ا  املءريي، رم  مدين 
 -، مدرسة ريءة بنت احلارث مراك  ال ااوية 285010600634

ع، مد فًدع اهاد ا االللية وجاري استمراج اهادة بد  فامد بنا
هلا بعد اشر اةها يف ايتريدة الرةية  الكويت اليوم( واحضار ما 

 ي ات ذلط.
 وكيل وزارة ال بية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن فًدان اهادة
( وال ــــــادر بتــــــاريخ 89/2000بنــــــاي علــــــى الًــــــرار الــــــوزاري رمــــــ   

 فامد(.م بش ن استمراج اهادة  بد  13/6/2000
حنيءك  علماش أبن فهد ا ا  املءريي، رم  مدين 

بنأل، مد فًد  -، مدرسة  ود ايتابر ال ااوية 297081500815
اهادته األللية وجار استمراج اهادة بد  فامد له بعد اشر اةه يف 

 ايتريدة الرةية  الكويت اليوم( واحضار ما ي ات ذلط.
 وكيل وزارة ال بية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 ادةعن فًدان اه

( وال ــــــادر بتــــــاريخ 89/2000بنــــــاي علــــــى الًــــــرار الــــــوزاري رمــــــ   
 م بش ن استمراج اهادة  بد  فامد(.13/6/2000

حنيءك  علماش أبن الءالب / عمر إيها  عاداهلادي   د، رم  مدين 
بنأل،  –، مدرسة عادهللا العسعوسي ال ااوية 300090101909

بد  فامد له بعد مد فًد اهادته األللية وجاري استمراج اهادة 
 اشر اةه يف ايتريدة الرةية  الكويت اليوم( وإحضار ما ي ات ذلط.
 وكيل وزارة ال بية

 

 عن فًدان اهادة إعالن
( وال ــــــادر بتــــــاريخ 89/2000بنــــــاي علــــــى الًــــــرار الــــــوزاري رمــــــ   

 م بش ن استمراج اهادة  بد  فامد(.13/6/2000
ــــــــة /هــــــــديل ا ــــــــد حممــــــــد  ــــــــدين حنــــــــيءك  علمــــــــاش أبن الءالا ــــــــه، رمــــــــ  م رومي

ـــة ال ااويـــة 300071201197 ـــة العربيـــة احلدي  ـــاع،  -، مدرســـة االكادلي بن
مــد فًــدع اــهاد ا األلــلية وجــاري اســتمراج اــهادة بــد  فامــد هلــا بعــد اشــر 

 اةها يف ايتريدة الرةية  الكويت اليوم( وإحضار ما ي ات ذلط.
 وكيل وزارة ال بية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن 
 عن فًدان اهادة

( وال ــــــادر بتــــــاريخ 89/2000لًــــــرار الــــــوزاري رمــــــ   بنــــــاي علــــــى ا
 م بش ن استمراج اهادة  بد  فامد(.13/6/2000

، 300090600353حنيءك  علماش أبن هاه ماجد دب ، رم  مدين 
بناع، مد فًدع اهاد ا االللية  -مدرسة ف ر ال اا  ال ااوية 

وجاري استمراج اهادة بد  فامد هلا بعد اشر اةها يف ايتريدة 
 لرةية  الكويت اليوم( وإحضار ما ي ات ذلط.ا

 وكيل وزارة ال بية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن فًدان اهادة
( وال ادر بتاريخ 89/2000بناي على الًرار الوزاري رم   

 م بش ن استمراج اهادة  بد  فامد(.13/6/2000
حنيءك  علماش أبن الءالب / لؤي بشار ر   ابراهي ، رم  مدين 

بنأل، مد  –ا  بن مالط ال ااوية ، مدرسة  300070201494
فًد اهادته األللية وجاري استمراج اهادة بد  فامد له بعد اشر 

 اةه يف ايتريدة الرةية  الكويت اليوم( واحضار ما ي ات ذلط.
 وكيل وزارة ال بية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن 
 عن فًدان اهادة

( وال ــــــادر بتــــــاريخ 89/2000بنــــــاي علــــــى الًــــــرار الــــــوزاري رمــــــ   
  ن استمراج اهادة  بد  فامد(.م بش13/6/2000

حنــــيءك  علمــــاش أبن جمــــد الــــدين عالــــ  م ــــءيى كمــــا ، رمــــ  مــــدين 
ـــــدويري  300110900485 ـــــأل، مـــــد فًـــــد  –، قاويـــــة فهـــــد ال بن

اهادته األللية وجاري استمراج اهادة بد  فامد لـه بعـد اشـر اةـه 
 يف ايتريدة الرةية  الكويت اليوم( وإحضار ما ي ات ذلط.

 التنسيم ومتابعة التعلي  العاممدير إدارة 



 م 7/10/2018 -هـ  1440حمـــــرم  27 األحد                  31             والستون     الرابعة السنة  1413الكويت اليوم العدد 

 وزارة الداخلية
 إعـــــــــالن

( توريد 2019-9/2018تعلن وزارة الداخلية عن املمارسة رم   
وتركيب بءار ع لافراع اإلا ار لادارة العامة للدفاع املدين ـ بوزارة 

 الداخلية.
فعلى السادة الشركاع / املؤسساع املتم  ة يف ه ا اجملا  مراجعة 

إدارة املنام اع  تلعارضية  -إلدارة العامة للشفون املالية ا
-ال ناعية( للاث و  على وق م ه   املمارسة مًابل رســــــ  مدر   

( د.ك فً  عشرون ديناراش كويتياش ال غري  عن رريم الكي ات( 20/
( د.ك فً   لل 1,600/- ال ترد( وتًدم كيالة  ولية  الغ  

ال غري ، م ءاثاأل معه  لورة من إعالن وستما ة دينار كويص 
 املمارسة تيتريدة الرةية  الكويت اليوم( ،  واملستنداع التالية و

 (. و2018إي ا  التس يل لدى وزارة الداخلية عن عام  - 
 رلب تس يل وذلط للتس يل تلوزارة ومن أ اراي وق م املمارسة.-

يوم األحد املوافم  علماش أبن موعد اإلغالت  تسلي  العءاياع( هو
ـاعة  ال امنة( لااحاش وحىت 8اعتاارا من السـ - 11/11/2018
ـاعة  الواحدة( ظهراش، ولن تًال  ي عءاياع تًدم مال  و بعد 1السـ

املوعد امل كور ، على  ن تًدم العءاياع إبدارة اخلدماع اجملتمعية 
 (.الدور األو  –( 2ما  رم    – ا  وزارة الداخلية  لااثان 

 وكيل وزارة الداخلية املســـاعد للشفون املاليـــة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 (2019-29/2018عن رر  املمارسة رم   

( توريـد 2019-29/2018تعلن وزارة الداخلية عن املمارسـة رمـ   
وضمان مستل ماع عسكرية متنوعة ل وم اإلدارة العامة لًـواع األمـن 

ـــادارة العامـــة لامـــ داد والتمـــوين  إدارة اخلالـــة  إدارة املتي ـــراع( ل
 بوزارة الداخلية. –الت هي اع األمنية( 

فعلـــــى الســـــادة الشـــــركاع / املؤسســـــاع املتم  ـــــة يف هـــــ ا اجملـــــا  
إدارة املنام ــــــــــــاع -مراجعــــــــــــة اإلدارة العامــــــــــــة للشــــــــــــفون املاليــــــــــــة 

 تلعارضـــــــية ال ـــــــناعية( للاث ـــــــو  علـــــــى وق ـــــــم هـــــــ   املمارســـــــة 
ــــــ  مـــــدر    ـــــل رســـــ ـــــاراش ( د.ك فًـــــ  ما150/-مًاب ـــــة وعســـــون دين  

كـــويص ال غـــري  عـــن رريـــم الكـــي اـــت(  ال تـــرد( وتًـــدم كيالـــة  وليـــة 
ـــــغ   ـــــل وتســـــعما ة وتســـــعة وتســـــعون 1,999/- ال ( د.ك فًـــــ   ل

ـــار كـــويص ال غـــري، م ـــءاثاأل معهـــ  لـــورة مـــن إعـــالن املمارســـة  دين
 -تيتريدة الرةية  كويت اليوم(،  واملستنداع التالية و

 (.  و2018ارة الداخلية عن عام  إي ا  التس يل لدى وز  -
 رلب تس يل وذلط للتس يل تلوزارة ومن أ اراي وق م املمارسة. -

علمــاش أبن موعــد اإلغــالت  تســلي  العءــاياع( هــو يــوم االثنــأل املوافــم 
ـــــاعة  ال امنــــة( لــــااحاش وحــــىت 8اعتاــــارا مــــن الســـــ -24/12/2018
تًدم مال  و بعـد ـاعة  الواحدة( ظهراش ، ولن تًال  ي عءاياع 1السـ

املوعــد املــ كور ، علــى  ن تًــدم العءــاياع إبدارة اخلــدماع اجملتمعيــة 
 الدور األو (. –( 2ما  رم    – ا  وزارة الداخلية  لااثان 

 املــسـاعـد للـشـفـون الـمـالـيـة وكـيـل وزارة الـداخـلـيـة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
املدرجـــة تعلـــن اإلدارة العامـــة لل نســـية ووق ـــم الســـير  ن األاـــماص 

الكويتية اخلالة  هب    اهاداع جنسيا   ةاؤه   دان  يدعون فًدان 
فريجى ممن يع ر علـى  ي منهـا  ن يسـلمها إس اإلدارة خـال   سـاوعأل 
مـن اتريـخ اشـر هـ ا  اإلعــالن تيتريـدة الرةيـة ، وإال فسـتمنح هلــؤالي 

 حسب اإلجراياع املتاعة .  األاماص اهاداع جنسية كويتية
 ايتنسيةرم   ســـــــــــــــ اإل م

 107908104 ااوار فال  حشاش اءي وميت الريريي 1

 131446822 حممود ااكر حممد ا د اليهد 2

 118022296 ايمه جاس  يوسل جاس  املاارك  3

 150797949 عادالع ي  ماارك عادالسن سامل فهد العريمان الع مي 4

 118505080 غريب سعود  د اليف مسير الع مي 5

 105024438  فرا  م يد حممد فال  ايتيري  املءريي 6

 105026437   د م يد حممد فال  ايتيري  املءريي 7

 105891588 فاحل هندي فاحل مرمح العتية  8

 149595173 عادهللا سعد خلل سعد حممد اهلاجري 9

 137805259 عادالع ي  فال  حمسن ز د هنري الشمري 10

 107164801 جءلي حممد جمعد سعيد رااد املءريي حممد 11

 149985096 عادهللا سامل عادهللا علي جعير ايتعير 12

 103238216 بدر ماارك فهد ظافر الًاثءاين 13

 118977785 ا د حممد عادالسن حممد عاداللءيل الدويسان 14

 104353879 حممد سامل ابال  العامر 15

 134624568 العتية اندر اتاد حممد لاحل 16

 107985651 هند يوسل عادهللا حممد 17

 106307264 الان حايب سليمان علي الًءان 18

 130695293 عادالسن هويدي حمسن هويدي زعا  الا اق 19

 106131646  د ابراهي  عادهللا ذ   حممد 20

 100504023 فهد عامر حممد املءريي 21

 101187004 ي الع ميحممد من ور فاحل ع از  22

 107245411 حنان خلل غالب ثويين املءريي 23

 107624001 ابرار بدر ماجد عادهللا ابراهي  الشءي 24

 107719723 سار  رايد خالد سامل ا د الوهيب 25

 127669719 غاليه فوزي سامل فرحان العلي الريريي 26

 مدير عام االدارة العامة لل نسية ووق م السير
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 عالنإ
تعلـــن اإلدارة العامـــة لل نســـية ووق ـــم الســـير  ن األاـــماص املدرجـــة 
 ةـاؤه   دان  يــدعون فًـدان جــوازاع ســيره  الكويتيـة اخلالــة هبــ  ، 
فريجى ممن يع ر علـى  ي منهـا  ن يسـلمها إس اإلدارة خـال   سـاوعأل 
مــن اتريــخ اشــر هــ ا اإلعــالن تيتريــدة الرةيــة , وإال فســتمنح هلــؤالي 

 حسب اإلجراياع املتاعة. اص جوازاع سير كويتيةاألام
 الرم  املسلسل رم  ايتواز االسـ  م

غاليه فاحل سعود حايم فاحل  1
 الرايدي 

105844039 P05927947 

سلءان حممد دهام دغي  علي  2
 الرايدي

138335803 P05045601 

اروت عادهللا سليمان العيسى  3
 الًناعي

106669308 P05998969 

 P05938579 100991040   عيسى لاحل العادايتادر حيا 4
 4402270 104952671 ايتازي حممد خلل ايتعيب  5

مناور مدره  مناور انلر عروان  6
 الرايدي

106149063 3810923 

 4409611 279405232 سلمان سعد فهد سير العتية  7

 3865887 168491050  وراد قمر هءيل معتم احلربم العن ي 8

 176119 141887840 (17ي ل  يد عادهللا حسان  ماد ف 9

عادالع ي  قمر عامر عايد سعد  10
 الرايدي

141517268 3907061 

 1066322 103001564 حيا  اعاان غلوم تمر غلوم 11

عادالر ن خلل هندي مير  هندي حممد  12
 اهلرااين

146115756 1793913 

 4098077 107473927 رء خالد حممد رامي حممد العازمي  13

فوزيه عادالسالم لاحل ه اع ال احل  14
 اهل اع 

101406366 4096946 

 3662010 103187333 اور  عايد حممد لح انلر الشمري  15

عادهللا وخيضر عادالع ي  مرزوت  16
 اهلاجري

231873620 3320415 

 P05331029 117805388 عادهللا خالد عادهللا مشعل العادهللا  17

خالد حممد هادي اًيه ال عريي  18
 املءريي

173901175 P05205116 

 P05199154 124474381 اور حممد حسأل عيسى لادت حممد  19

ابراهي  انلر ابراهي  سليمان عويد م يد  20
 ابراهي  

107903924 P05698386 

مشعل ابراهي  انلر ابراهي  سليمان  21
 ابراهي  

307055453 P05696759 

فهد اكري عادهللا حممود عاداخلالم  22
 الن ار

107431815 P05957600 

 P05499012 148794084 رء لاا  عايد بريط  23

عادهللا بدر جازع فهاد جازع  24
 الًاثءاين

133095812 P05566555 

في ل عادالع ي  فهد مساعد  25
 اخلضاري 

107738786 P05539756 

 الرم  املسلسل رم  ايتواز االسـ  م

 3156174 121718877 تسل مءر كميل مءر مرزوت  26

عادهللا ع ام عاداللءيل عاداجمليد  27
 العوضي

120779506 2208242 

 3094985 106375866 اور بدر سلءان غلوم عادهللا دهرا   28

 3933162 140312272 فهد عادالع ي  رااد زهيميل املءريي 29

عادالع ي  سعد جابر سعيد حممد  30
 املري 

131486787 4401302 

 1679912 148387265 ايب حمار  عوا  الدحياين ماين ح 31

 4284441 150998996 خلييه علي رعمه  ود الشمري 32

اور  مسل  عادهللا فهد عادايتاار  33
 الرايدي

120285986 3026259 

اوا  عامر ذايب غازي مشعان  34
 العتية 

119801444 P05823678 

 P05809212 131446822 حممود ااكر حممد ا د اليهد  35

 P05015782 102299778 امري  عااس عادالسن 36

 P05144331 101573274 توفيم ابراهي  حسن علي الد ي  37

 P05144338 108139002 م  عادالرضا عواضه  38

 P05541710 105019391 عيد سعود اارع اال  الريريي 39

وضاثه عاد  فريوز  موع ماارك  40
 املااع

106902153 2093272 

 2129034 165387097 علي جابر علي  د املري 41

 4329499 146646643 عادالر ن سعود عادالع ي  على عادالع ي   42

 3464761 222047614 ع ي ة عالي حسأل على الًام  43

حممد عادهللا سعد جملى عادهللا  44
 اخلالدي

105696779 1158435 

 3430548 107827965 ف ر تسل يوسل عي   عه الربيع 45

عادالوها  انيل خالد عيسي عاداللءيل  46
 الرجيب

197041119 4371766 

هشام انيل خالد عيسي عاداللءيل  47
 الرجيب

236351985 4371767 

 482710 102675972 هادى على حممد مهدي الع مي 48

 3330064 175739991 عاليه حممد دهام دغي  الرايدي 49

 4079453 124375697 ييان  ود الءرييعلي سعود علي اع 50

حنان علي عادهللا  عه عادهللا  51
 الءرارو 

106861581 4083040 

 P05719123 178812899 فارمه عامر عادهللا ا د الكندري 52

عادالوها  عامر عادهللا ا د  53
 الكندري

252276799 P05719163 

 P05897208 104196445 اهلام حسن علي لاحل علي 54

 P05719142 102122721 عامر عادهللا ا د حسأل الكندري 55

 P05334830 170088309 عاداالله تركي علي تركي اخلالدي 56

 مدير عام االدارة العامة لل نسية ووق م السير
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 وزارة الدفاع
 تنويه
 (1342918بش ن املنام ة رم   

 هندسة املنش ع العسكرية
 ة إس يوم اخلمي  املوافم عن تًدء موعد إميا  املنام

 .06/11/2018بدال من يوم ال القي املوافم 11/10/2018
على  ن تكون ال  رة املومعية الساعة التاسعة لااحا يوم األحد 

 –وذلط يف مًر هندسة املنش ع العسكرية  07/10/2018املوافم 
 ميدان حوق.

ملوافم االجتماع التمهيدي الساعة العاارة لاا  يوم االثنأل ا
ميدان  –وذلط يف مًر هندسة املنش ع العسكرية  08/10/2018

 حوق.
 ل ا امتضى التنويه،،،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
لشراي  2414-10-204-180املمارسة رمـ و 

 رابعة هو ع بتًنية احلير تللي ر ل وم/ وزارة الدفاع
تعلن وزارة الدفاع عن رر  املمارسة امل كورة  عال  على الشركاع 

وذلط راًاش  2018لية املتم  ة يف ه ا اجملا  للعام واملؤسساع ال
للشروا واملوالياع الواردة يف وق م املمارسة الص لكن احل و  
عليها من إدارة الت هي  اللي   مراماة الت هي اع اإلدارية ( وذلط 

مال خال  ساعاع الدوام الرةي على  ن تًدم العءاياع  ًر الوزارة 
مرك   -ظهرشا (  ًر الوزارة  00و12متام الساعة   يف موعد اإلغالت 

 ( 2( لندوت رم    1اااك رم    –تسلي  الحيد واملنام اع تلسيارة 
يتنة املش واع اخلالة بوزارة الدفاع ما دون الن ا  الًيمي لل هاز 

( تااب  12املرك ي للمنام اع العامة، تلًر  من بوابة رم    
 ضي.االفاد العسكري الر 

 املًابل النًدي
   غري مابل للرد 

ــــر  ـــخ اإلغــــــالت اتريـــخ الءــ ــــي اتريــ ــــ ـــ ــن الانكـــ  الت ميـــــ
   األولـــــــي (

  00/75 
 د.ك (
 كي ات

 االثنأل املوافم
08/10/2018 

 األحد املوافم
21/10/2018 

% (  لكل بند من 2  
 بنود العءاي  

 ( يوماش 90مدة ال الحية  
 ويش ا تلشركاع/املؤسساع الص ترغب يف املشـاركة االلت ام  ا يليو

 . كتا  تيويض من الشركة/املؤسسة بشـراي الوق متًدء  - 1
 ن تكــــون الشركة/املؤسســــة متم  ــــة يف هــــ ا اجملــــا  مــــع تًــــدء  -2

 األورات الدالة على اشارها.
ية السـنوية لـدى الشـركاع تًدء لورة عن اهادة دع  العمالة الورن -3

 اريءة  ن تكون ساريةو. غري احلكومية

 (.K-NETسداد الرسوم املًررة لشراي وق م املمارسة عن رريم   -4
ي استيسـاراع يكـون خـال    سـاوع واحـد( تًـدء كتـا  رةـي أل  -5

 من اتريخ اشر اإلعالن.
 24816219 – 24820156 لالستيســـــــــــــــــــــارو هـــــــــــــــــــــاتلو

  (248933209 فاك و   -( 127- داخلى
     

 وزارة ال اثة
 إعالن

 ولءاية( عن رر  املمارساع التاليةتعلن وزارة ال اثة  إدارة اهلندسة ا
اتريخ 
 اإلميــــا 

 م رم  املمارسة ـــــــــــلالول الرسوم

اهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

75 

(8TN593) 
 Dental توريد  جه ة 

Cabinets وملاثًا ا 
 عياداع – حلاجة جمل   مسام األسنان

 593 هـ.ا.
2018/2019 1 

اهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

75 

(8TN647) 
 FINE MESHتوريد 

BASKET WITH LID & 
REEL DISPENCER 

WITH CUTTER 
 وملاثًا ا

 عياداع –حلاجة جمل   مسام األسنان 

 647هـ.ا.
2018/2019 2 

اهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

75 

(8TN734) 
 TURBINE W & Hتوريد 

TA (97 , 98) LED 
 عياداع –حلاجة جمل   مسام األسنان 

 734هـ.ا.
2018/2019 3 

اهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

75 

(8TN735) 
 NSK X 600توريد 

CARTILLAGE 
 عياداع –حلاجة جمل   مسام األسنان 

 735 هـ.ا.
2018/2019 4 

اهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

75 

(8TN737) 
 IN LINE WATERتوريد 

FILTER 0.22 
MICRON 

 عياداع –اجة جمل   مسام األسنان حل

 737 هـ.ا.
2018/2019 

5 

اهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

75 

(8TN739) 
 W&H WG 56LTتوريد 

HEAD, W&H WG 
ELECTRONICS, 

SEAL, PRESS 
BUTTON  و دواع اخرى 

 عياداع –حلاجة جمل   مسام األسنان 

 739 هـ.ا.
2018/2019 6 

اهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

75 

(8TN747) 
 COTTLEريد تو 

OSTEOTOME, 
LAMBOTTE 

 747هـ.ا.
2018/2019 

7 
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OSEOTOME, NASAL 

SEPTAL 
OSTEOTOME, 
SMITH BONE 

SPREADER  و دواع اخرى 
 عياداع –حلاجة جمل   مسام األسنان 

اهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

75 

(8TN751) 
 MULTIFLEXتوريد 

KAVO LED 
COUPLING 
 عياداع –حلاجة جمل   مسام األسنان 

 751 هـ.ا.
2018/2019 8 

اهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

75 

(8TN752) 
 XSMART PLUSتوريد 

HANDPIECES 
(HEAD CAPS, 

JOINTS, 
CARTRIDGES)   و دواع

 اخرى
 عياداع –حلاجة جمل   مسام األسنان 

 752هـ.ا.
2018/2019 

9 

اهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

75 

(8TN753) 
 MOTOR FORتوريد 

SEALING MACHINE 
 عياداع –ة جمل   مسام األسنان حلاج

 753هـ.ا.
2018/2019 10 

اهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

75 

(8TN779) 
 BULB 10 V-52 Wتوريد 

FOR MECTRON 
LIGHT CURE 

 عياداع –حلاجة جمل   مسام األسنان 

 779 هـ.ا.
2018/2019 11 

الءاية  رم   اهلندسةتوضع العءاياع يف لندوت العءاياع إبدارة 
يوما( من  90 ن تكون العءاياع سارية امليعو  ملدة   (، وعلى2

%( من  2اتريخ االميا ،  كما تالغ الكيالة األولية هل   املمارسة  
الًيمة اإل الية للعءاي املًدم ويناغي  ن تكون لاحلة روا  مدة 

 سر ن العءاي.
 ويش ا تلشركاع الص ترغب يف املشاركة تملمارسة مايليو

 اهلندســةً ــورة علــى الشــركاع املســ لة لــدى إدارة  ن تكــون م -1
 الءاية.

 ن تكــون الشــركة متم  ــة يف هــ ا اجملــا  مــع إحضــار مــا يييــد  -2
 ذلط.

 سداد الرسوم املًررة لشراي وق م املمارسة اًدا. -3
 كتا  تيويض من الشركة بشراي وق م املمارسة.  -4
 لورنية. ن تًدم الشركاع املشاركة اهادة دع  العمالة ا -5
ولكــن احل ــو  علــى وق ــم املمارســة مــن اتريــخ اشــر اس اتريــخ  -6

 االغالت.
 
 

 إعالن
 تعلن وزارة ال اثة  إدارة اهلندسة الءاية( عن رر  املمارساع التاليةو

اتريخ  الرسوم ـــــــــــلالول رم  املمارسة م
 األميــــا 

 /769هـ.ا.  1
2019-2018 

8TN769 
 PLUSED   توريد جهاز

FIELD GEL 
ELECTROPHORESIS 

EQUIPMENT وملاثًاته 
-حلاجة جمل   مسام املمتحاع
  تحاع ال اثة العامة

اسابيع 3 75
من 
اتريخ 
 اإلعالن

 /786هـ.ا.  2
2019-2018 

8TN786 
 توريد جهاز 

CRYOSTATحلاجة  وملاثًاته
مستشيى -جمل   مسام املمتحاع
 الوالدة

اسابيع 3 75
من 
اتريخ 
 اإلعالن

 /833ـ.ا. ه 3
2019-2018 

8TN833 
 توريد  جه ة 

REFRIGERATORS  
حلاجة  –مستشيى الرازي  وملاثًاته

 جمل   مسام املمتحاع

اسابيع 3 75
من 
اتريخ 
 اإلعالن

 /854هـ.ا.  4
2019-2018 

8TN854 
 TWO DOORتوريد  جه ة 

BLOOD BANK 
REFRIGERATOR 

حلاجة إدارة  واجه ة اخرى وملاثًا ا
 مستشيى ايتهراي ايتديد –بنط الدم 

اسابيع 3 75
من 
اتريخ 
 اإلعالن

 /855هـ.ا.  5
2019-2018 

8TN855 
 MICROتوريد  جه ة 

PLATE SEALING 
SYSTEM حلاجة إدارة  وملاثًا ا

 مستشيى ايتهراي ايتديد –بنط الدم 

اسابيع 3 75
من 
اتريخ 
 اإلعالن

 /857هـ.ا.  6
2019-2018 

8TN857 
 Centrifuges  توريد  جه ة

and Pipetors حلاجة  وملاثًا ا
مستشيى ايتهراي  –إدارة بنط الدم 

 ايتديد

اسابيع 3 75
من 
اتريخ 
 اإلعالن

 /858هـ.ا.  7
2019-2018 

8TN858 
توريد  جه ة 

UNDERCOUNTER 
BLOOD BANK 

FREEZER حلاجة  وملاثًا ا
مستشيى ايتهراي  –إدارة بنط الدم 

 ايتديد

اسابيع 3 75
من 
اتريخ 
 اإلعالن

 /862هـ.ا.  8
2019-2018 

8TN862 
 HAND-HELDتوريد  جه ة 

INFRARED 
THERMOMETER 

WITH LASER 

اسابيع 3 75
من 
اتريخ 
 اإلعالن
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اتريخ  الرسوم ـــــــــــلالول رم  املمارسة م
 األميــــا 

SIGHTING حلاجة  وملاثًا ا
مستشيى ايتهراي  –إدارة بنط الدم 

 ايتديد
 /863هـ.ا.  9

2019-2018 
8TN863 
توريد  جه ة 

UNDERCOUNTER 
BLOOD BANK 

REFRIGERATOR  
حلاجة إدارة  واجه ة اخرى وملاثًا ا

 مستشيى ايتهراي ايتديد –بنط الدم 

اسابيع 3 75
من 
اتريخ 
 اإلعالن

 /864هـ.ا.  10
2019-2018 

8TN864 
 CENTRIFUGEتوريد  جه ة 

BALANCE-
TRANSPORT CART 

 –حلاجة إدارة بنط الدم  وملاثًا ا
 مستشيى ايتهراي ايتديد

اسابيع 3 75
من 
اتريخ 
 ناإلعال

 /867هـ.ا.  11
2019-2018 

8TN867 
 DEIONIZERتوريد  جه ة
 –حلاجة إدارة بنط الدم  وملاثًا ا

 مستشيى ايتهراي ايتديد

اسابيع 3 75
من 
اتريخ 
 اإلعالن

 /868هـ.ا.  12
2019-2018 

8TN868 
 BLASTتوريد  جه ة 

FREEZER حلاجة  وملاثًا ا
مستشيى ايتهراي  –إدارة بنط الدم 

 ايتديد

اسابيع 3 75
من 
اتريخ 
 اإلعالن

 /870هـ.ا.  13
2019-2018 

8TN870 
 DATA توريد  جه ة 

LOGGER-RACKS 
CROSS MATCH 

HOLDERS حلاجة  وملاثًا ا
مستشيى ايتهراي  –إدارة بنط الدم 

 ايتديد

اسابيع 3 75
من 
اتريخ 
 اإلعالن

 /873هـ.ا.  14
2019-2018 

8TN873 
توريد 

 REFRIGERATOR جه ة
CENTRIFUGE-

BENCH TOP  واجه ة اخرى
 –حلاجة إدارة بنط الدم  وملاثًا ا

 مستشيى ايتهراي ايتديد

اسابيع 3 75
من 
اتريخ 
 اإلعالن

(، وعلــى 2توضــع العءــاياع يف لــندوت العءــاياع إبدارة اهلندســة الءايــة رم  
يومــا( مــن اتريــخ اإلميــا ،  كمــا  90 ن تكــون العءــاياع ســارية امليعــو  ملــدة  

%( مـن الًيمـة اإل اليـة للعءـاي املًـدم  2األولية هلـ   املمارسـة  تالغ الكيالة 
 ويناغي  ن تكون لاحلة روا  مدة سر ن العءاي.

 ويش ا تلشركاع الص ترغب يف املشاركة تملمارسة ما يليو
 (  ن تكون مً ورة على الشركاع املس لة لدى إدارة اهلندسة الءاية.1
 ا اجملا  مع إحضار ما يييد ذلط.(  ن تكون الشركة متم  ة يف ه 2

 ( سداد الرسوم املًررة لشراي وق م املمارسة اًدا.3
 ( كتا  تيويض من الشركة بشراي وق م املمارسة.4
 (  ن تًدم الشركاع املشاركة اهادة دع  العمالة الورنية.5
 ( ولكن احل و  على وق م املمارسة من اتريخ اشر اس اتريخ االغالت.6
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالنإ
 علن وزارة ال اثة  إدارة اهلندسة الءاية( عن رر  املمارسة التالية وت

اتريخ 
 اإلميــــا 

الر 
سو 
 م

 م رم  املمارسة ـــــــــــلالول

 ساوع من 
اتريخ 
 اإلعالن

7
5 

(8TN888) 
 WASHERتوريد  جه ة 

DISINFECTORS & 
CENTRAL 

DOSING SYSTEM  
 و دواع  خرى  وملاثًا ا

جابر  حلاجة مشروع مستشيى
 األ د  اعاة التعًي (

 888 هـ.ا.
2018/
2019 

1 

 ساوع من 
اتريخ 
 اإلعالن

7
5 

(8TN896) 
توريد 

THORACOSCOPI
C MICRO 

SCISSORS   و دواع
 اخرى  وملاثًا ا

حلاجة مشروع مستشيى جابر 
 األ د  عملياع ال در(

 896هـ.ا.
2018/
2019 

2 

 ساوع من 
اتريخ 
 اإلعالن

7
5 

(8TN898) 
توريد 

THORACOSPIC 
JACOBSON 

NEEDLE HOLDER 
 و دواع اخرى  وملاثًا ا

حلاجة مشروع مستشيى جابر 
 األ د  عملياع ال در(

 898هـ.ا.
2018/
2019 

3 

توضع العءاياع يف لندوت العءاياع إبدارة اهلندسة الءاية رم  
يوما( من  90(، وعلى  ن تكون العءاياع سارية امليعو  ملدة  2

%( من  2كما تالغ الكيالة األولية هل   املمارسة     اتريخ اإلميا ،
الًيمة اإل الية للعءاي املًدم ويناغي  ن تكون لاحلة روا  مدة 

 سر ن العءاي.
 ويش ا تلشركاع الص ترغب يف املشاركة تملمارسة ما يليو

  ن تكون مً ورة على الشركاع املس لة لدى إدارة اهلندسة الءاية. -1
 الشركة متم  ة يف ه ا اجملا  مع إحضار ما يييد ذلط. ن تكون  -2
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 سداد الرسوم املًررة لشراي وق م املمارسة اًدا. -3
 كتا  تيويض من الشركة بشراي وق م املمارسة.  -4
  ن تًدم الشركاع املشاركة اهادة دع  العمالة الورنية. -5
يــخ ولكــن احل ــو  علــى وق ــم املمارســة مــن اتريــخ اشــر اس اتر  -6

 االغالت.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 2019/  2018/  39املمارسة رم  ص/ م س/ 

 2018/  39تـعـلـن وزارة ال ـاثة عن رـر  املمارسة رم  ص/ م س/ 
توريد و تركيب ااكة اًل معلوماع و رب  بأل مستشيى  2019/ 

االريا  و مرك  ال اثة الوما ية  و مستشيى الانط الور  و 
ــــــــاع املتم  ة يف ه ا اجملا   راًا ال يدلية املرك ية بأل الشركـــ

للشروا العامة واخلالة املوضاثة يف وق م املمارسة الص لكن 
إدارة  –الدور األو   –احل و  عليها من  جهاز الشفون املالية 

مســـــــــــ  املمارساع الكا ن  ا  الوزارة  تل لياماع  –املش  ع 
د  75و ذلط مًابل دفع مالغ     وذلط خال   وماع الدوام الرةي

 ديناراش كويتياش ال غري ال ترد .عسة و ساعون  . ك ( فً  مالغ 
مــع ضــرورة إرفــات كتــابأل عــن تًــدء الكراســة األو  مــن وزارة الشــفون 
االجتماعية والعمل يتضمن االلت ام بًـااون دعـ  العمالـة الورنيـة راًـا 

ــــــــ   ــــــــو  2000لســــــــنة  19للًــــــــااون رم ــــــــ  ال ــــــــرار جمل ــــــــ  وم زراي رم
يف ا ن دعـ  وتشـ يع العمالـة الورنيـة  2008/خامسا لسنة 1104

 وال اين من ايتهاز املرك ي لتكنولوجيا املعلوماع.
علما أبن خخر موعد لتًـدء العءـاياع هـو السـاعة الواحـدة مـن ظهـر 

م يف لـــــندوت العءـــــاياع  2018/ 11/ 5املوافـــــم    األثنـــــأل يـــــوم 
( يوما اعتاارا 90سرى العءاياع ملدة  تلعنوان امل كور  عال  ، كما ت

( فً  اثنـان تملا ـة مـن %2من اتريخ اإلميا  وتالغ الكيالة األولية  
 ميمة العءاي لاحلة ريلة  مدة سر ن العءاي .

 وكيل وزارة ال اثة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 2018/2019/ 42تعلن وزارة ال اثة عن رر  املمارسة رم  ص/م س/

 نءًـــــة ال ـــــاا  الءايـــــة توريـــــد وتركيـــــب اًـــــاا اـــــاكة حاســـــب خق 
التم  ـــية وماـــ  ديـــوان الـــوزارة بـــأل الشـــركاع املتم  ـــة يف هـــ ا 
اجملا  راًا للشروا العامة واخلالة املوضاثة يف وق ـم املمارسـة والـص 

إدارة  –الـدور األو   –لكن احل و  عليها من جهاز الشفون املالية 

 لياماع وذلـط مس  املمارساع الكا ن  ا  الوزارة تل -املش  ع
د. ك( فً   75خال   وماع الدوام الرةي وذلط مًابل دفع مالغ  

 مالغ عسة وساعون ديناراش كويتياش ال غري ال يرد.
مع ضرورة إرفات كتابأل عند تًدء الكراسة ، األو  من وزارة الشفون 
االجتماعية والعمل يتضمن االلت ام بًـااون دعـ  العمالـة الورنيـة راًـا 

ــــــــ   للًــــــــااون ــــــــ   2000لســــــــنة  19رم ــــــــوزراي رم ــــــــ  ال ــــــــرار جمل وم
يف ا ن دعـ  وتشـ يع العمالـة الورنيـة  2008/خامساش لسنة 1104

 وال اين من ايتهاز املرك ي لتكنولوجيا املعلوماع.
علما أبن خخر موعد لتًـدء العءـاياع هـو السـاعة الواحـدة مـن ظهـر 

تلعنوان م يف لندوت العءاياع  2018/ 11/ 5يوم االثنأل املوافم 
( يوما اعتاارا من اتريخ 90امل كور  عال ، كما تسري العءاياع ملدة  

%( فًـــ  اثنـــان تملا ـــة مـــن ميمـــة 2اإلميـــا  وتالـــغ الكيالـــة األوليـــة  
 العءاي لاحلة روا  مدة سر ن العءاي.

 وكيل وزارة ال اثة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
( عن اماة املمتحاعمر  -تعلن وزارة ال اثة  إدارة اهلندسة الءاية 

 إعادة رر  املمارسة التالية و
اتريخ 
 األميــــا 

 م رم  املمارسة ـــــــــــلالول الرسوم

إساوعأل من 
 اتريخ اإلعالن

75 

 
 توريد حماليل  حية

 حلاجة خدماع اًل الدم
 تحاع بنط الدم 

 املرك ي
 

8LS248 1 

ــة  رمــ   توضــع العءــاياع يف لــندوت العءــاياع إبدارة اهلندســة الءاي
يومــاش( مــن  90وعلــى  ن تكــون العءــاياع ســارية امليعــو  ملــدة  (، 2

%( مــن  2اتريــخ اإلميــا ، كمــا تالــغ الكيالــة األوليــة هلــ   املمارســة  
الًيمــة اإل اليــة للعءــاي املًــدم ويناغــي  ن تكــون لــاحلة رــوا  مــدة 

 سر ن العءاي.
 ويش ا تلشركاع الص ترغب يف املشاركة تملمارسة ما يليو

 كون مً ورة على الشركاع املس لة لدى إدارة اهلندسة الءاية.(  ن ت1
 . ن تكون الشركة متم  ة يف ه ا اجملا  مع إحضار ما يييد ذلط( 2
 ( سداد الرسوم املًررة لشراي وق م املمارسة بءوابع إلك واية.3
 ( كتا  تيويض من الشركة بشراي وق م املمارسة.4
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 ادة دع  العمالة الورنية.(  ن تًدم الشركاع املشاركة اه5
 21( ولكن احل و  على وق م املمارسة من اتريخ اشر وملدة 6

 يوماش فً .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
( عـــن اماــة املمتـــحاعمر  -تعلــن وزارة ال ـــاثة  إدارة اهلندســة الءايـــة 

 التاليةو ةرر  املمارس

 م
رم  
 املمارسة

 الرسوم ـــــــــــلالول
اتريخ 
 اإلميــــا 

1 8LS376  حماليل  حيةتوريد 
حلاجة إدارة خدماع املمتحاع 

 الءاية
 تحاع مرك  األمرا  الوراثية 

  تح الوراثة ايت يفية –

اهر من  75
اتريخ 
 اإلعالن

2 8LS387 توريد حماليل  حية 
 حلاجة جمل   مسام املمتحاع

 تحاع مرك  الكويت ملكافاثة 
 السرران / وحدة اليريوساع

اهر من  75
اتريخ 

 عالناإل

ــــــة  توضــــــع العءــــــاياع يف لــــــندوت العءــــــاياع إبدارة اهلندســــــة الءاي
 90(، وعلـــــى  ن تكـــــون العءـــــاياع ســـــارية امليعـــــو  ملـــــدة  2 رمـــــ  

يومـــاش( مـــن اتريـــخ اإلميـــا ، كمـــا تالـــغ الكيالـــة األوليـــة هلـــ   املمارســـة 
%( مــــــن الًيمــــــة اإل اليــــــة للعءــــــاي املًــــــدم ويناغــــــي  ن تكــــــون  2 

 لعءاي.لاحلة روا  مدة سر ن ا
 ويش ا تلشركاع الص ترغب يف املشاركة تملمارسة ما يليو

(  ن تكــــــــون مً ــــــــورة علــــــــى الشــــــــركاع املســــــــ لة لــــــــدى إدارة 1
 اهلندسة الءاية.

(  ن تكـــــون الشـــــركة متم  ـــــة يف هـــــ ا اجملـــــا  مـــــع إحضـــــار مـــــا 2
 يييد ذلط.

 ( سداد الرسوم املًررة لشراي وق م املمارسة بءوابع إلك واية.3
   تيويض من الشركة بشراي وق م املمارسة.( كتا4
 (  ن تًدم الشركاع املشاركة اهادة دع  العمالة الورنية.5
( ولكــــن احل ــــو  علــــى وق ــــم املمارســــة مــــن اتريــــخ النشــــر وملــــدة 6

 يوماش فً . 21

 
 
 

 إعالن
عن  (اماة املمتحاعمر  -تعلن وزارة ال اثة  إدارة اهلندسة الءاية 

 ورر  املمارسة التالية
اتريخ 
 األميــــا 

 ـــــــــــلالول الرسوم
رم  
 املمارسة

 م

 ساوعأل 
من اتريخ 
 اإلعالن

75 

 
 توريد حماليل  حية

 حلاجة جمل   مسام املمتحاع
 تحاع مستشيى ال اا  / وحدة 

 اهلستوتثوجي
 

8LS388 1 

 ساوعأل 
من اتريخ 
 اإلعالن

75 

 
 توريد مستهلكاع  حية يتهاز

SHANDON 
CYTOSPIN 4 

CYTO 
CENTRIFUGE 

حلاجة إدارة خدماع املمتحاع 
 الءاية

 تحاع مسيتشيى ماارك / وحدة 
 السيتولوجي

 

8LS385 2 

توضع العءاياع يف لندوت العءاياع إبدارة اهلندسة الءاية رم  
يوما( من  90(، وعلى  ن تكون العءاياع سارية امليعو  ملدة  2

%( من  2الة األولية هل   املمارسة  اتريخ اإلميا ،  كما تالغ الكي
الًيمة اإل الية للعءاي املًدم ويناغي  ن تكون لاحلة روا  مدة 

 سر ن العءاي.
 ويش ا تلشركاع الص ترغب يف املشاركة تملمارسة ما يليو

  ن تكون مً ورة على الشركاع املس لة لدى إدارة اهلندسة الءاية.( 1
  ه ا اجملا  مع إحضار ما يييد ذلط. ن تكون الشركة متم  ة يف( 2
 ( سداد الرسوم املًررة لشراي وق م املمارسة بءوابع إلك واية.3
 ( كتا  تيويض من الشركة بشراي وق م املمارسة.4
 (  ن تًدم الشركاع املشاركة اهادة دع  العمالة الورنية.5
 14( ولكــن احل ــو  علــى وق ــم املمارســة مــن اتريــخ اشــر وملــدة 6
 وما فً .ي
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 حمضر اجتماع يتنة املواليد والوفياع تلستها
 06/08/2018املنعًدة  50/2018رم  

فـذذا مل تتلـم وبعد حب  للءلااع املًدمة بتعديل الاياانع بس الع املواليد والوفياع مررع تلتعديل املدرج  دان  تيتريدة الرةية  الكويت اليوم( 
يومـا مـن اتريــخ اشـر هــ ا اإلعـالن فســي رى التعـديل تلسـ الع وت ــدر اـهاداع املــيالد  و الوفـاة راًــا الل نـة  ي اعـ ا  خــال  عسـة عشــر 

 للتعديل اآليتو
 حمضر اجتماع يتنة املواليد والوفياع تلستها

 50/2018يتنة  06/08/2018املنعًدة بتاريخ 
  124/2008واملشكلة تلًرار الوزاري رم   36/69  من الًااون رم 15اجتمعت يتنة املواليد والوفياع املن وص عليها تملادة 

 عضواش             السيد / مدير إدارة الس ل املرك ي للمواليد والوفياع            ر يساش                الدكتور/ ر ي  اجملل  الءة العام         
 السيد / ر ي  مس  الًيد                              عضواش                 السيدة / ر يسة مس  الااثوث والر ي                              عضواش 

 عضواش              السيد / ر ي  مس  الوفياع                                       عضواش                السيد / الااح  الًااوين                  
 عضواش                           السيد / ر ي  مس  الس الع          

 ومامت أبعما  سكراترية الل نة السيدة / اورية حسن
(( تلكشــل املرفــم واخلالــة بتعــديل الايــاانع يف ســ الع املواليــد والوفيــاع 5634إس رمــ     (((5592وارــرع الل نــة الءلاــاع مــن رمــ     

 كــد مــن اســتيياي الوق ــم واملســتنداع، تًــرر اإلعــالن عــن التعــديالع والءلاــاع يف بءلاــاع ســوام  ميــد املــيالد والوفــاة فــذن الل نــة بعــد حب هــا والت
ًدم  حد أبي ايتريدة الرةية  الكويت اليوم( يف عددين متتاليأل حتــى إذا ما ااًضت املدة الًااواية  عسة عشر يوما( من اتريخ خخر إعالن ومل يت

 يالد والوفاة اع ا  برى التعديالع تلدفاتر وت در اهاداع امل
 الس العر ي  مس  الااثوث والر ي          ر ي  مس  الًيد             ر ي  مس  الوفياع                                         ر ي  مس  

 مدير إدارة الس ل املرك ي للمواليد  الااح  الًااوين                      سكرتري الل نة               ر ي  اجملل  الءة العام                    
 رم 

 الءلب
 رم  الشهادة
 وم درها

الرم  املدين او ايتنسية او  ايتنسية 988/88االس  املءلو  تغيري   وجب الًااون رم  
التعديل يف  جواز السير

 اس 
 إق من اس  املولود

 100579610ج  كويص ب حممد الع ميعلي ااي علي اايب حممد هيا الوالد الياثياثيل 1س 572/1978 5592
ســــلءان مســــل  عاــــدهللا عمــــر  سلءان مسل  عادهللا  عادهللا  الوالد املرك ي 1س 4299/1978 5593

 العياس
 100813216ج  كويص

 102014040ج  كويص  د عايد  يدي  د الشمري  د عايد  يدي  حسأل  الوالد اال دي 1س 543/1986 5594
 100827525ج  كويص انيل جابر ح ام حممد اهلاجري  انيل جابر ح ام حممد  جنا  الوالد الياثياثيل 764/1972 5595
 104889545ج  كويص حممد سعيد ار ن املءريي حممد سعيد ار ن  سعيد الوالد ايتهراي 1س 433/1978 5596
 104889545ج  كويص د سعيد ار ن املءرييسعيد حمم سعيد حممد سعيد ار ن هديل  الوالد املرك ي 2س 8836/2005 5597
 104889545ج  كويص سعيد حممد سعيد ار ن املءريي سعيد حممد سعيد ار ن ترتيل الوالد ايتهراي 2س 496/2007 5598
 100551684ج  كويص معيان  لوس فرحان العن ي معيان  لوس فرحان  عادايتاار الوالد املرك ي 364/1973 5599
 100393726ج  كويص ملاث  حممد فاحل الدوسري ملاث  حممد فاحل مساعد الوالد املرك ي 1س 5143/1983 5600
 100393726ج  كويص ملاث  حممد فاحل الدوسري ملاث  حممد فاحل انيل الوالد املرك ي 1س 1840/1982 5601
 100416711ج  كويص ي حممدتًي عادالكرء عل تًى عادالكرء على زينب الوالد املرك ي 2س 4482/1983 5602
 100129943ج   كويص عاداللءيل بال  الرايد عاداللءيل بال  انديه الوالد الشامية 161/1962 5603
 239041600015ج  كويص   د خليل إبراهي  ما  هللا ا د خليل ابراهي   فاي   الوالد فيلكا 2/1967 5604
 269102800641ج  كويص فاي  حممد املنديل اليياثان فاي  حممد منديل اليياثان وها عادال الوالد املرك ي 1س 11243/2013 5605
 269102800641ج  كويص فاي  حممد املنديل اليياثان فاي  حممد منديل اليياثان سعد الوالد املرك ي 1س 5170/2006 5606
 269102800641ج  كويص د املنديل اليياثانفاي  حمم فاي  حممد منديل اليياثان حممد الوالد املرك ي 1س 7384/2003 5607
 269102800641ج  كويص فاي  حممد املنديل اليياثان فاي  حممد منديل اليياثان ايمه الوالد املرك ي 2س 9356/2008 5608
 269102800641ج  كويص فاي  حممد املنديل اليياثان فاي  حممد منديل اليياثان فر  الوالد املرك ي 2س 5179/2001 5609
 104671166ج  كويص  ود حممد عادهللا العدواين  ود حممد عادهللا ع اري الوالد املرك ي 2س 1417/1977 5610
 100547966ج  كويص مرداس ظاهر ليا  السعيدي مرداس ظاهر ليا   اور  الوالد ايتهراي 651503/1965 5611
 100707102ج  كويص هاين حسأل حممد عااس لريي هاين حسأل حممد ع اري الوالد املرك ي 2س 990/1977 5612
 105518958ج  كويص عادالر ن حمسن عايض احلريب عادالر ن حمسن عايض موضي الوالد ايتهراي 2س 649/1978 5613
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 100611033ج  كويص ماالن سند مشعان العتية ماالن سند مشعان  بدر الوالد املرك ي 1س 2495/1979 5614
 101042714ج  كويص جعير عادهللا عاد الًادر غلوم جعير عادهللا عاد الًادر  مل الوالد الياثياثيل 2س 828/1979 5615
مكــــــارى عــــــو  ح ــــــر  بدر الوالد الًالة 1441/1966 5616

 العن ي
 100405393ج  كويص مكاري عو  ح ر العن ي

 102163159ج  كويص ي عو  العن يبدر مكار  بدر مكاري عو  العن ي مها الوالد املرك ي 2س 766/2003 5617
 138989549ج  كويص  مل لح كسار العن ي امل لح كسار العن ي  الوالدة املرك ي 2س 766/2003 *****
 102163159ج  كويص بدر مكاري عو  العن ي بدر مكاري عو  العن ي عادهللا الوالد ايتهراي 1س 1070/2007 5618
 102163159ج  كويص بدر مكاري عو  العن ي بدر مكاري عو  العن ي  حالم والدال املرك ي 2س 1593/1987 5619
 102163159ج  كويص بدر مكاري عو  العن ي بدر مكاري عو  العن ي حممد الوالد ايتهراي 1س 1717/2010 5620
 102163159ج  كويص بدر مكاري عو  العن ي بدر مكاري عو  العن ي رغد الوالد املرك ي 2س 1501/2004 5621
 138989549ج  كويص  مل لح كسار العن ي امل لح كسار العن ي  الوالدة املرك ي 2س 1501/2004 ******
بدر مكارى عو  ح ر  فر  الوالد املرك ي 2س 3493/2000 5622

 العن ي
بـــــــدر مكـــــــاري عـــــــو  ح ـــــــر 

 العن ي
 102163159ج  كويص

 138989549ج  كويص لح كسار العن ي مل   مل لح كسار العن ي  الوالدة  ******
كينج دافيد ام  املولود املرك ي 3س 3294/2018 5623

 ديليون
كينج ديييـد اليـي  رييـا سـدى  اليي  رييا سدى ليون 

 ليون
 282062704212  م  فلايين

اـــــوي جـــــى ار اـــــو سيليســـــ ي  او سيليس ي فالدلار اوى املولود املرك ي 3س 3312/2018 5624
 فالدلار

 281101006755  م  فلايين

ســــــــــيد فاضــــــــــل ســــــــــيد  فارمه املولودة املرك ي 4س 2296/2018 5625
 عاداحلسأل رضوي

سيد  فارمه سيد فاضل سيد 
 عاداحلسأل رضوي

 283012900922  م  ايراين

فواز حممد هادي ذياان  اافعه املولودة املرك ي 2س 6980/2018 5626
 الع مي

ايهااه فواز حممد هادي ذياان 
 الع مي

 285112101975  م  كويص

حممــــد علــــي حممــــد هنــــار  جرا  املولود املرك ي1س12268/2014 5627
 خضر املءريي

عمــــر حممــــد علـــــي حممــــد هنـــــار 
 خضر املءريي

 277021901184  م  كويص

ــــل ســــامل خليــــل  بدر املولود املرك ي 1س 865/2015 5628 حبــــر خلي
 عادهللا حممد الرااد

ــــل رااــــد حبــــر خليــــل ســــامل خل ي
 عادهللا حممد الرااد

 294050900214  م  كويص

رااـــــــد بـــــــويم فرحـــــــان   روى املولودة املرك ي 2س 7131/2018 5629
 دلاو  السعيدي

فنــر رااــد بــويم فرحــان دلاــو  
 السعيدي

 275031600781  م  كويص

عاــــــــدهللا حممــــــــد ا ــــــــد  ليا  املولودة املرك ي 2س 7178/2018 5630
 عادهللا العلي الًويعي

يان عاـدهللا حممـد ا ـد عاـدهللا ل
 العلي الًويعي

 286052201337  م  كويص

 271072702655  م  م ري سيليي سامح ميما يل لاحل سامح ميما يل لاحل سليى املولودة املرك ي 4س 5829/2012 5631
 

رم  
 06/08/2018اتريخ االاعًاد و  مًدم الءلب الءلب

 د سامل حممد الع مي             ب يتهو الع  الوكيل عن ايتد / رءتًدم هل   الوزارة السيد /   5632
 رالاا تس يلها بس الع املواليد////// فمن له اع ا  يتًدم به هل   الوزارة

 26/02/2009املولودة/  بتاريخ و
 284100802219ج -–والد  خارجيه السعودية 

 ي  حسن عاد الع ي       ب يتهو و/الوكيل عن االم / اسعد عادهللا تًدم هل   الوزارة السيد / عاد الر ن عاد الع 5633
 عاداللءيل الع مان

 رالاا تس يله بس الع الوفياع////// فمن له اع ا  يتًدم به هل   الوزارة

 02/12/2015املتو /  بتاريخ و
 251011501886ج -–وفاة خارجيه امريكا 

 يتان عادهللا الشمري      ب يته وو/االبن / دال  مءر  يدش الشمريتًدم هل   الوزارة السيد / ع مان لن 5634
 رالاا تس يلها بس الع الوفياع////// فمن له اع ا  يتًدم به هل   الوزارة

 21/07/2016املتوفاة /  بتاريخ و
 102493212ج -–وفاة خارجيه السعودية 
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 حمضر اجتماع يتنة املواليد والوفياع تلستها
 8/8/2018املنعًدة  51/2018  رم

فــذذا مل تتلــم الل نــة  ي وبعــد حبــ  للءلاــاع املًدمــة بتعــديل الايــاانع بســ الع املواليــد والوفيــاع مــررع تلتعــديل املــدرج  دان  تيتريــدة الرةيــة  الكويــت اليــوم( 
 اهاداع امليالد  و الوفاة راًا للتعديل اآليتو اع ا  خال  عسة عشر يوما من اتريخ اشر ه ا اإلعالن فسي رى التعديل تلس الع وت در

 حمضر اجتماع يتنة املواليد والوفياع تلستها
 51/2018يتنة  8/8/2018املنعًدة بتاريخ 

  124/2008واملشكلة تلًرار الوزاري رم   36/69من الًااون رم   15اجتمعت يتنة املواليد والوفياع املن وص عليها تملادة 
 ادارة الس ل املرك ي للمواليد والوفياع            ر يسا                الدكتور/ ر ي  اجملل  الءة العام                     عضو السيد / مدير إ

 عضوا         السيدة / ر يسة مس  الااثوث والر ي                              عضوا                السيد / ر ي  مس  الًيد                     
 عضوا            السيد / ر ي  مس  الوفياع                                       عضوا                السيد / الااح  الًااوين                   

 عضوا                          السيد / ر ي  مس  الس الع          
 لياي حسأل ال يارومامت أبعما  سكراترية الل نة السيدة / ع

(( تلكشــل املرفــم واخلالــة بتعــديل الايــاانع يف ســ الع املواليــد والوفيــاع 5670إس رمــ     (((5635وارــرع الل نــة الءلاــاع مــن رمــ     
والءلاــاع يف  بءلاــاع ســوام  ميــد املــيالد والوفــاة فــذن الل نــة بعــد حب هــا والت كــد مــن اســتيياي الوق ــم واملســتنداع، تًــرر اإلعــالن عــن التعــديالع
ًدم  حد أبي ايتريدة الرةية  الكويت اليوم( يف عددين متتاليأل حتــى إذا ما ااًضت املدة الًااواية  عسة عشر يوما( من اتريخ خخر إعالن ومل يت

 اع ا  برى التعديالع تلدفاتر وت در اهاداع امليالد والوفاة 
 د             ر ي  مس  الوفياع                                         ر ي  مس  الس العر ي  مس  الااثوث والر ي          ر ي  مس  الًي

 ل املرك ي للمواليدالااح  الًااوين                      سكرتري الل نة               ر ي  اجملل  الءة العام                      مدير إدارة الس 
 رم 

 الءلب
 رم  الشهادة

  درهاوم
الرم  املدين او ايتنسية او  ايتنسية 988/88االس  املءلو  تغيري   وجب الًااون رم  

التعديل  جواز السير
 يف اس 

 إق من اس  املولود

 100432994ج  كويص فارس سعدون السهدي العازمي فارس سعدون السهدى عيد  الوالد الياثياثيل 2س 489/1980 5635
 100854029ج  كويص حممد حشاش ح ا  فريح الدوسري حممد حشاش ح ا  ابدا  الوالد رك يامل 2588/1973 5636
 101816337ج  كويص مديح غريب زامل السعيدي مديح غريب زامل ايمه الوالد ايتهراي 144/1965 5637
 ج 101728863 كويص علي عًيل علي العًا  على عًيل علي سعد الوالد حوق 898/1961 5638
 100561849ج  كويص ماعد غامن غنيمان املءريي ماعد غامن غنيمان متعب الوالد املرك ي 1س 2017/1977 5639
 100738119ج  كويص  ود اداد دواس املءريي  ود اداد دواس فواز الوالد املرك ي 1س 2518/1979 5640
 100616053ج   كويص مناع العن ي األفن  حسأل االفن  حسأل مناع فارمه الوالد لليايماع 203/1971 5641
 101278311ج  كويص عادهللا حايب حممد عااس غلوم عادهللا حايب حممد عااس علي الوالد املرك ي 1س 1384/1987 5642
 100561107ج  كويص مهنا عءوان عيسى العن ي مهنا عءوان عيسى اوا  الوالد الياثياثيل1س 2848/1977 5643
 100886110ج  كويص علي عادهللا متعب النويهض الرايدي علي عادهللا النويهض فال  الوالد رك يامل 1س 3082/1978 5644
 100446513ج  كويص اليف فهاد جدعان العازمي ال  فهاد جدعان مارر الوالد الياثياثيل1س 1070/1977 5645
 104672983ج  كويص لالواي  د حممود علي ا ا د حممود علي ارييه الوالد الياثياثيل 2س 88/1979 5646
 100509446ج  كويص هادي اندر انلر الدوسري هادى اندر انلر سعد الوالد اليرواايه 761/1971 5647
 271022000962ج  كويص سعد هادي اندر انلر الدوسري سعد هادى اندر الدوسرى اور  الوالد اليرواايه 2س 1278/1996 5648
 271022000962ج  كويص سعد هادي اندر انلر الدوسري سعد هادى اندر الدوسرى عادالر ن لوالدا الياثياثيل 1س 501/2004 5649
 271022000962ج  كويص سعد هادي اندر انلر الدوسري سعد هادى اندر الدوسرى انلر الوالد الياثياثيل 1س 728/2013 5650
 271022000962ج  كويص سعد هادي اندر انلر الدوسري رىسعد هادي اندر الدوس عادهللا الوالد الياثياثيل 1س 748/2001 5651
 271022000962ج  كويص سعد هادي اندر انلر الدوسري سعد هادى اندر الدوسرى هيا الوالد الياثياثيل2س 1977/2017 5652
 107461844ج  كويص حممد رهيل حممد راضي هليل الريريي حممد رهيل حممد راضى مرء الوالد ايتهراي 2س 958/2013 5653
 107461844ج  كويص حممد رهيل حممد راضي هليل الريريي حممد رهيل حممد راضى ع مان الوالد ايتهراي 1س 442/2004 5654
 107461844ج  كويص حممد رهيل حممد راضي هليل الريريي حممد رهيل حممد راضى عادالع ي  الوالد ايتهراي 1س 948/2013 5655
 100237300ج  كويص عادالًادر حممد عادالًادر السرحان عادالًادر حممد عادالًادر  وفاي الوالد فيلكا 121/1965 5656
 100245772ج  كويص علي حسأل حممد رضا على حسأل حممد  جابر الوالد املرك ي 1س 3524/1977 5657
 100338168ج  كويص سعدون لعيم سعد العازمي سعدون لعيم سعد بدر الوالد الياثياثيل 1س 385/1978 5658
 100774075ج  كويص زاكي مسد  حممد سامل جلوي العن ي زاكى مسد  حممد سامل جلوى وا ل الوالد الياثياثيل 1247/1973 5659
 106287157ج  كويص وا ل زاكي مسد  حممد سامل جلوي العن ي وا ل زاكى مسد  سامل  زم م الوالد املرك ي 2س 400/2003 5660
 101042258ج  كويص فهد علي سامل الساثيب العازمي فهد على الساثيب عهود الوالد املرك ي 2س 1106/1980 5661
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 100398942ج  كويص حممد معريف سير املعريف حممد معريف سير ايمه الوالد املرك ي 2س 339/1978 5662
 283072000184  م  ايراين ي      ما ديخالي عادالع   عادالع ي      ما دي غدير املولودة املرك ي 4س 3067/2018 5663
 284050400878  م  كويص حممد سامل حوران عا د عو  الءرمي سامل حوران عا د عو  الءرمي ع مان املولود املرك ي1س11025/2017 5664
 286040102147  م  كويص رايديمرء عادالع ي  ااحل ةر  ال عادالع ي  ااحل ةر  الرايدي رء  املولودة املرك ي 2س 9809/2013 5665

 
 8/8/2018اتريخ االاعًاد و  مًدم الءلب رم  الءلب
 فيا  إبراهي  سعيد فيا  الدوسري ب يته و االبنو/خالد فيا  إبراهي  الدوسري    تًدم هل   الوزارة السيد / 5666

 رالاا تس يله بس الع الوفياع/ فمن له اع ا  يتًدم به هل   الوزارة .
 21/09/2016/  بتاريخ وو املت

 100474073ج –وفاة خارجيه السعودية 
 علوش مءارد سعود املءريي ب يته و ال وجهو /ريله عايد رااد املءريي    تًدم هل   الوزارة السيد / 5667

 رالاا تس يله بس الع الوفياع/ فمن له اع ا  يتًدم به هل   الوزارة .
 28/05/2018/  بتاريخ واملتو 

 100375103ج –اة الكويت وف
 بناي ب يته و اال   /مري  عايد ماارك العازمي    تًدم هل   الوزارة السيد / 5668

 رالاا تس يله بس الع املواليد/ فمن له اع ا  يتًدم به هل   الوزارة .
 03/12/2011املولود/  بتاريخ و

 258101600628ج –والد  خارجيه السعودية 
 جواهر ب يته و اال  /  رايد حممد رايد عًيل  زارة السيد /تًدم هل   الو  5669

 رالاا تس يلها بس الع املواليد/ فمن له اع ا  يتًدم به هل   الوزارة .
 02/05/2016/  بتاريخ واملولودة

 264111900406ج –والد  خارجيه السعودية
  يله   /ب يته و اال   رايد حممد رايد عًيل تًدم هل   الوزارة السيد / 5670

 رالاا تس يلها بس الع املواليد/ فمن له اع ا  يتًدم به هل   الوزارة .
  19/03/2015/  بتاريخ واملولودة

 264111900406ج –والد  خارجيه السعودية
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حمضر اجتماع يتنة املواليد والوفياع تلستها

 13/08/2018املنعًدة  52/2018رم  
ــة  الكويــت اليــوم( فــذذا مل تتلــم الل نــة  ي وبعــد حب هــا للءلاــاع املًدمــة بتعــد يل الايــاانع بســ الع املواليــد والوفيــاع مــررع تلتعــديل املــدرج  دان  تيتريــدة الرةي

 اع ا  خال  عسة عشر يوما من اتريخ اشر ه ا اإلعالن فسي رى التعديل تلس الع وت در اهاداع امليالد  و الوفاة راًا للتعديل اآليتو
 يتنة املواليد والوفياع تلستها حمضر اجتماع
 52/2018يتنة  13/08/2018املنعًدة بتاريخ 

  124/2008واملشكلة تلًرار الوزاري رم   36/69من الًااون رم   15اجتمعت يتنة املواليد والوفياع املن وص عليها تملادة 
 الدكتور/ ر ي  اجملل  الءة العام                     عضوا              السيد / مدير إدارة الس ل املرك ي للمواليد والوفياع            ر يسا  

 عضوا         السيدة / ر يسة مس  الااثوث والر ي                              عضوا                السيد / ر ي  مس  الًيد                     
 عضوا                السيد / الااح  الًااوين                               عضوا                  السيد / ر ي  مس  الوفياع                     

 عضوا                          السيد / ر ي  مس  الس الع          
 ومامت أبعما  سكراترية الل نة السيدة / اورية عادهللا

(( تلكشــل املرفــم واخلالــة بتعــديل الايــاانع يف ســ الع املواليــد والوفيــاع 5711رمــ     إس (((5671وارــرع الل نــة الءلاــاع مــن رمــ     
اع يف بءلاــاع ســوام  ميــد املــيالد والوفــاة فــذن الل نــة بعــد حب هــا والت كــد مــن اســتيياي الوق ــم واملســتنداع، تًــرر اإلعــالن عــن التعــديالع والءلاــ

أل حتــى إذا ما ااًضت املدة الًااواية  عسة عشر يوما( من اتريخ خخر إعالن ومل يتًدم  حد أبي ايتريدة الرةية  الكويت اليوم( يف عددين متتالي
 اع ا  برى التعديالع تلدفاتر وت در اهاداع امليالد والوفاة 

 ر ي  مس  الس الع            ر ي  مس  الااثوث والر ي          ر ي  مس  الًيد             ر ي  مس  الوفياع                             
 ل املرك ي للمواليدالااح  الًااوين                      سكرتري الل نة               ر ي  اجملل  الءة العام                      مدير إدارة الس 

 رم 
 الءلب

 رم  الشهادة
 وم درها

 988/88االس  املءلو  تغيري   وجب الًااون رم  
 ايتنسية

الرم  املدين او ايتنسية او 
التعديل يف  جواز السير

 اس 
 إس من اس  املولود

 103801691ج  كويص رااد حممد لاحل الع مي رااد حممد لاحل  اين الوالد اال دي 2س 229/1979 5671
 100959290ج  كويص العازمي حممد ميلح حممد احلميدي العرير  حممد ميلح حممد عاد  الوالد املرك ي 1س 3223/1978 5672
 100698233ج  كويص   د  سد حسن   د   د اسد حسن رال  الوالد املرك ي 1س 5354/1982 5673
 100818267ج  كويص علي خ ام انلر سليمان الً ري على خ ام انلر سليمان الان الوالد ايتهراي 451/1972 5674
راهي  عادالع ي  العاد اب هشام الوالد الًالة  2293/1963 5675

 الع ي  مًهوي
 100136441ج  كويص ابراهي  عادالع ي  العاد الع ي  املًهوي

 104949801ج  كويص عادهللا  د وةي العازمي عادهللا  د وةي اور  الوالد املرك ي 2س 1980/1977 5676
 106199294ج  كويص خالد املءلع العتية عادهللا عادهللا خالد املءلع سعد الوالد املرك ي 1س 3698/1978 5677
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يوسل يعًو  رالب حسأل حممد علي  يوسل يعًو  رالب حسأل حممد الوالد املرك ي 1س 922/1992 5678

 ال كماين
 259080101241ج  كويص

 244042100449ج  كويص سعد رفاعي سعيد   بن علي سعد رفاعي سعيد ف ر الوالد املرك ي 2س 22593/1978 5679
 101738625ج  كويص لاحل لاثا  علي حممد علي لاحل لاثا  على حممد رميه الوالد املرك ي 2س 3808/1992 5680
 101095437ج  كويص فهد عادالر ن خلل حممد الييلكاوي فهد عادالر ن خلل دال  الوالد املرك ي 2س 3050/1981 5681
هد عادالر ن عادهللا بدر ف عادهللا الوالد املرك ي 1س 8094/2013 5682

 رااد الءرموم
بدر فهد عادالر ن عادهللا الرااد 

 الءرموم
 285010300113ج  كويص

 100692298ج  كويص حممد اكنيي  عو  اكنيي  حممد كنييد عو  اماىن الوالد اليروااية 2س 1045/1986 5683
 102119393ج  كويص ال العن يمءر دوجان جم مءر دوجان جمال خالد الوالد الًالة 3747/1965 5684
 102119393ج  كويص خالد مءر دوجان جمال العن ي  خالد مءر دوجان جمال العن ى ماارك الوالد اال دي 1س 288/1989 5685
 102119393ج  كويص خالد مءر دوجان جمال العن ي  خالد مءر العن ي مرء الوالد واانءن  2س 50/1991 5686
 102119393ج  كويص خالد مءر دوجان جمال العن ي  خالد مءر دوجان العن ي رء الوالد الياثياثيل 2س 1427/1997 5687
 102119393ج  كويص خالد مءر دوجان جمال العن ي  خالد مءر دوجان العن ى لاا الوالد الياثياثيل 2س 2064/2009 5688
 102119393ج  كويص خالد مءر دوجان جمال العن ي   ىخالد مءر دوجان العن سار  الوالد الياثياثيل 2س 2445/1994 5689
 105717538ج  كويص بندر ةا  ثعيل راود الرايدي بندر ةا  ثعيل راود لورا الوالد اليرواايه 2س 705/2003 5690
 100565223ج  كويص حممد عادهللا جمهو  املءريي حممد عادهللا جمهو  مشعل الوالد ايتهراي 1س 846/1978 5691
 100345864ج  كويص سعد مهنا ماارك الرايدي سعد مهنا ماارك لاحل الوالد املرك ي 1س 1408/1977 5692
 100082002ج  كويص   د رااد عادالع ي  ال يمان ا د رااد عادالع ي  اور  الوالد املرك ي 2س 4520/1983 5693
 241052800517ج  كويص امل سعود منري العازميس سامل سعود منري اوا  الوالد املرك ي 1س 5138/1977 5694
حسأل حممد خليل حايب  ليان املولودة املرك ي 2س 4329/2015 5695

 غلوم  عه
حوراي حسأل حممد خليل حايب غلوم 

  عه
 291071300556  م  كويص

 283031300201  م  اردين حممد اًدانانلر اا  عاداليتا   اا  عاداليتا  حممد اًدان سند املولود املرك ي 3س 3500/2018 5696
 274072203884  م  لين ج  مراد حممد حسأل العلوي مراد حممد حسأل العلوي جنا املولودة الياثياثيل 4س 1259/2018 5697
 282041201106  م  كويص  مينه رال  سامل  عامج عايد العن ي  رال  سامل  عامج عايد العن ي اهلام املولودة املرك ي 2س 7416/2015 5698
 د  يد مءر ثويات برج   حكيمه املولودة املرك ي 2س 997/2018 5699

 العن ي
ايتوهر   د  يد مءر ثويات برج  

 العن ي
 293090500691  م  كويص

 286080701734  م  كويص ايمة   د سعيد ه اع علي   د سعيد ه اع علي وحم املولودة اليرواايه 2س 1042/2012 5700
فاي  سهيل حممد هنار خضر  وحم املولودة اليرواايه 2س 861/2015 5701

 املءريي
رغد فاي  سهيل حممد هنار خضر 

 املءريي
 288042401342  م  كويص

  د يوسل حممد حاجي  رميه املولودة املرك ي 2س 7354/2018 5702
 يوسل ايتلي ل

رمية   د يوسل حممد حاجي يوسل  
 ايتلي ل

 279083101237م    كويص

 284121203821  م  هندي عالية حماو  حماو  سوهباىن حممد حماو  سوهباىن حممد حممد عالية املولود املرك ي 4س 1049/2018 5703
مريسون  املولود املرك ي 3س 3418/2018 5704

 داايا  راجا
مريسون  زيل راجا الأل قتلو مريلأل  الأل قتلو مريلأل راجا

 راجا
 278052003808  م  هندي

 287071202102  م  سوري انديه ا د حممد الرفاعي ا د حممد الرفاعي ذى مار املولودة املرك ي 4س 3168/2018 5705
علي  كرء مسري عكاش  اًليه املولودة املرك ي 2س 1591/2015 5706

 جنديل
 278010400709  م  كويص اور علي  كرء مسري عكاش جنديل

مشعل ااكر عادال مد علي  علي املولود املرك ي 1س 4239/2017 5707
 حسأل ال يار

علي حيدر مشعل ااكر عادال مد 
 علي حسأل ال يار

 275061900718  م  كويص

 
 13/08/2018اتريخ االاعًاد و  مًدم الءلب رم  الءلب
 البن / اعيمه جاس  حممد العايديتًدم هل   الوزارة السيد /خالد غلوم حسن   د حممد           ب يته و ا 5708

 رالاا تس يلها بس الع الوفياع////// فمن له اع ا  يتًدم به هل   الوزارة
 24/01/2012املتوفاة/  بتاريخ و

 s0028108ج -–وفاة الكويت
 تًدم هل   الوزارة السيد /حممد خالد فهاد احل ام                ب يته و الوالد / العنود 5709

  يلها بس الع الوفياع////// فمن له اع ا  يتًدم به هل   الوزارةرالاا تس
 09/11/2015املتوفاة/  بتاريخ و

 280090401594ج -–وفاة الكويت
 تًدم هل   الوزارة السيد / عادهللا على لاحل الًاثءاين            ب يته و الوكيل / حسأل علي لاحل لًر الًاثءاين 5710

 وفياع////// فمن له اع ا  يتًدم به هل   الوزارةرالاا تس يله بس الع ال
 09/05/2017املتو /  بتاريخ و

 105663195ج -–وفاة الكويت
 تًدم هل   الوزارة السيد /فاضل عادالسن بشري العتيًي              ب يته و اال   / فارمه 5711

    الوزارةرالاا تس يلها بس الع املواليد////// فمن له اع ا  يتًدم به هل
 24/07/2014املولودة/  بتاريخ و

 258101600628ج -–والد  خارجيه امريكا 
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 وزارة العد 
 إعـالن

( توفري مكا ن خلية 2018/2019 - 2عن رر  امل ايدة رم   وع/
 خلدمة سداد اليواتري وتعافة الرليد للهواتل النًالة  ااين وزارة العد 

ؤسساع املتم  ة يف ه ا اجملا  عن تعلن وزارة العد  للشركاع وامل
حاجتهــــا لتــــوفري مكــــا ن خليــــة خلدمــــة ســــداد اليــــواتري وتعافــــة الرلــــيد 
للهواتل النًالة  ااين وزارة العد  ، وذلط راًاش للشروا واملوالياع 

مســـ  الينيـــة الـــددة بوق ـــم امل ايـــدة والـــص لكـــن احل ـــو  عليهـــا مـــن 
  -( الدور ال ال 14بلوك    الكا ن  ا  جممع الوزاراع – العءاياع

إدارة الشفون املالية ، وذلط يف مواعيد العمـل الرةيـة اعتاـاراش مـن يـوم 
 20/-، مًابل دفع رس  اا اك مدر   7/10/2018املوافم  األحد

ال غري  غري مابل للرد( وتًدم العرو  إس عشرون ديناراش .ك( فً / د
%( مــن 5ألوق ومــدر   تلــوزارة م ــاثوتش تلتــ مأل ا مســ  العءــاياع

ــ مأل ســار ش رــوا  مــدة  إ ــاق ميمــة العءــاي ، علــى  ن يكــون هــ ا الت
( يومـاش وخخـر موعــد لتًـدء العءـاياع هـو الســاعة 60سـر ن العءـاي  

 . 29/10/2018املوافم  االثنألالواحدة من بعد ظهر يوم 
ا ن علماش أباه سو  يعًد اجتماع متهيدي  ًر إدارة الشفون املالية الك

( الدور ال ال  يف متام الساعة العاارة 14 ا  جممع الوزاراع بلوك  
، وسـواي حضـر امل ايـد 22/10/2018من لاا  يوم االثنأل املوافـم 

هــ ا االجتمــاع  و مل حيضــر فســو  يكــون مل مــاش بكــل مــا يســير عنــه 
 االجتماع من مراراع  و تولياع.

 مدير إدارة الشفون املالية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن
راراع ال ادرة من يتنة دعاوى النسب وت اثيح الً

 16/9/2018تلسة    األةاي
( املنعًدة بتاريخ  37/2018 لدرع الل نة تلستها رم   

 الًراراع التاليةو 16/9/2018
( ت اثيح إس  الءالب من/براك 2085/2017يف الءلب رم  -1

برج  عادهللا خلوي إس/براك برج  عادهللا خليوي عو  املءريي 
 وذلط يف اهادة ميالد  إستناداَ إس اهادة جنسيته الكويتية.

( تعديل إس  الءالب من/جعير 288/2018يف الءلب رم   -2
غالم حسأل حممد على حاجى بور إس/ جعير غالحمسأل حاجى بور 
وك لط تعديل  ةاي اخواته من/إبراهي  غالم حسأل حممد على حاجى 

ر ومن/فارمه غالم حسأل حممد بور إس/إبراهي  غالحمسأل حاجى بو 
على حاجى بور إس/فارمه غالحمسأل حاجى بور وذلط يف اهاداع 

 ميالده  إستناداَ إس جوازاع سيره  اإليرااية.

 

( ت اثيح إس  الءالاه من/عنود 655/2018يف الءلب رم   -3
حسأل عيد ذ   إس/عنود حسأل عيد ذ   علي وذلط يف اهادة 

 اهادة جنسيتها الكويتية.ميالدها إستناداَ إس 
( ت اثيح إس  الءالاه 2042/2017يف الءلب رم   -4

من/فارمه عواد فنءل إس/فارمه عواد فنءل بءي العن ي وذلط يف 
 اهادة ميالدها إستناداَ إس اهادة جنسيتها الكويتية.

( ت اثيح إس  الءالاه من/منا  1256/2017يف الءلب رم   -5
جديعان علي حرويب العن ي وذلط يف  جديعان علي حرويب إس/منا 

 اهادة ميالدها إستناداَ إس اهادة جنسيتها الكويتية.
( ت اثيح إس  الءالاه من/ بدريه 1080/2017يف الءلب رم   -6

عواد رايد العاالن إس/بدريه عواد ارايد عاالن وذلط يف اهادة 
 ميالدها إستناداَ إس اهادة جنسيتها الكويتية.

( ت اثيح إس  الءالب من/حممد 1356/2017  يف الءلب رم-7
يعًو  عشاان اعمه إس/حممد يعًو  عشاان اعمه اايف العن ي 

 وذلط يف اهادة ميالد  إستناداَ إس اهادة جنسيته الكويتية.
( تعديل  ةاي  والد 1844/2017يف الءلب رم   -8

الءالب/حسن حممد من/فاي حسن ممدو  حنيي حممد إةاعيل 
مد ومن/اسيل حسن ممدو  حنيي حممد إةاعيل إس/ سيل إس/فاي حم

حممد وذلط يف اهاداع ميالده  إستنادَا إس جوازاع سيره  
 اليواناية.

( تعديل إس  ابنة الءالب/حممد عري  اا  509/2018يف الءلب رم   -9
حممد علي اا  خان من/قايه عري  حممد عري  اا  خان حممد علي إس/قايه 

ي  اا  وك لط تعديل إس  زوجته من/ ري  عري  حممد عري  عري  حممد عر
اا  خان إس/ ري  عري  حممد عري  اا  وذلط يف اهادة ميالد االبنة 

 إستنادَا إس جوازاع سيره  الااكستااية.
( تعديل إس  الءالاه من/ابتسام 749/2018يف الءلب رم   -10

ط يف بءامتها جاار سدخان إس/ابتسام جاار سدخان السهالين وذل
 املداية إستناداَ إس جواز سيرها العرامي.

( تعديل إس  الءالب من/سلمان 461/2018يف الءلب رم   -11
ضايل حما  إس/سلمان ضايل حما  زويد وذلط يف بءامته املداية 

 إستناداَ إس جواز سير  العرامي.
( تعديل إس  الءالب من/حممد 759/2018يف الءلب رم    -12
  عادالرسو  إس/حممد إبراهي  اريزي وذلط يف بءامته املداية إبراهي

 إستناداَ إس جواز سير  االفغاين.
( تعديل إس  الءالب من/فاروت 809/2018يف الءلب رم   -13

ا د اتالتدي إس/عمر فاروت اتالتدي ايخ عااس وذلط يف بءامته 
 املداية إستناداَ إس جواز سير  اهلندي.

( تعديل إس  الءالب من/حممد 36/2018رم   يف الءلب -14
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رضا ا دي إس/حممد رضا امان هللا ا دي وذلط يف بءامته املداية 
 إستناداَ إس جواز سير  االفغاين.

( تعديل إس  الءالب من/اجهر 794/2018يف الءلب رم   -15
على عاد الر ن إس/اجهر علي ايخ وذلط يف بءامته املداية إستناداَ 

 از سير  اهلندي.إس جو 
( تعديل إس  الءالب 393/2018يف الءلب رم   -16

من/عادالع ي  سعود عادالع ي  فهد إس/عادالع ي  سعود عادالع ي  
 اهللاان وذلط يف بءامته املداية إستناداَ إس جواز سير  العرامي

( تعديل إس  الءالب من/وق 896/2018يف الءلب رم   -17
/وس خان بشتون جار وذلط يف بءامته خان حاجي مهرا  خان إس

 املداية إستناداَ إس جواز سير  االفغاين.
( تعديل إس  الءالب من/عار  145/2018يف الءلب رم   -18

زمان مشتات ا د إس/عار  زمان تجو  مشتات ا د تجو  وذلط 
 يف بءامته املداية إستناداَ إس جواز سير  الااكستاين.

( تعديل إس  الءالاه من/سيوس 559/2018يف الءلب رم   -19
عادالر ن إس/سيوس ممتاز الدين وذلط يف بءامتها املداية إستنادَا إس 

 جواز سيرها الانغالديشي.
( تعديل إس  الءالاه من/فارمه 855/2018يف الءلب رم   -20

بي   عادالغيور إس/فارمة بي   حممد اناوميا  وذلط يف بءامتها 
 داَ إس جواز سيرها الانغالديشي.املداية إستنا

( تعديل إس  ابنة الءالب/حممد 752/2018يف الءلب رم   -21
علوي لاحل ا د ال الحي من/ روى حممد علوي ا د إس/اروى 
حممد علوي لاحل ال الحي وذلط يف بءامتها املداية إستنادَا إس 

 جواز سيرها اليم .
الءالب من/ا ر ( تعديل إس  486/2018يف الءلب رم  -22

هللا خان حسن خان إس/جال  خبتيار وذلط يف بءامته املداية إستناداَ 
 جواز سير  االفغاين.

( تعديل إس  الءالب من/عارل 836/2018يف الءلب رم   -23
حممود ا د عاداملنع  إس/عارل حممود ا د عادالنعي  وذلط يف 

 بءامته املداية إستناداَ إس جواز سير  امل رى.
( تعديل إس  الءالب 1004/2018يف الءلب رم   -24

من/سورجيت سينج دهان سينج إس/سورجيت كومار دهيان سينج 
 وذلط يف بءامته املداية إستناداَ إس جواز سير  اهلندي.

( تعديل إس  الءالب من/حممد 342/2018يف الءلب رم   -25
ط يف ااري حسأل حممد إس/حممد ااري حسأل حممد سرور حسأل وذل

 بءامته املداية إستناداَ جواز سير  الااكستاين.
( تعديل إس  الءالب من/امان 789/2018يف الءلب رم  -26

هللا عو  على إس/امان هللا ااورى وذلط يف بءامته املداية إستنادَا إس 
 جواز سير  االفغاين.

( ت اثيح إس  الءالاه 666/2018يف الءلب رم   -27
رلى بور إس/فارمه عاداالمري حسأل كرلى بور من/فارمه عاداألمري ك

إستنادَا إس  27/9/2012( املؤرخ 352وذلط يف عًد ال واج رم  
 جنسيتها الكويتية.

( تعديل إس  الءالاه من/تياان 703/2018يف الءلب رم   -28
اور هاان ساليط إس/اورهاان تياان ساليط وذلط يف عًد ال واج رم  

 إستناداَ إس جواز سيرها اليلاي . 8/7/2013( املؤرخ 1375 
( تعديل إس  الءالاه من / فر  651/2018يف الءلب رم   -29

عادالكرء امأل احلاج من ور إس / فر  عادالكرء امأل حممود وذلط 
 يف اهادة ميالدها وبءامتها املداية إستناداَ إس جواز سيرها األردين.

س  الءالب من/عماد ( تعديل إ1406/2014يف الءلب رم   -30
لاحل عواد ومن/عماد لاحل عواد العيسى إس/عماد لاحل عواد 
ايتناعي وذلط يف اهادة ميالد  وبءامته املداية والاياانع ال ابتة لدى 

 اهليفة العامة للمعلوماع املداية إستناداَ إس جواز سير  العرامي.
( تعديل إس  الءالب من/حافظ 842/2018يف الءلب  -31

الشيخ حافظ زيد إس/حافظ لااثي الشيخ حافظ الكيالين  لااثي
وذلط يف اهادة ميالد  وبياانته لدي اهليفة العامة للمعلوماع املداية 

 إستناداَ إس جواز سير  األردين.
( تعديل إس  الءالاه من/الان 395/2018يف الءلب رم    -32

إس/غ ا  حايب هللا مراد حممدى ومن/الااه حايب هللا مراد حممدى 
حايب اله حممدى وذلط يف اهادة ميالدها وبءامتها املداية إستناداَ 

 إس جواز سيرها اإليراين.
( تعديل إس  الءالاه من/مناي 683/2018يف الءلب رم   -33

ا د يوسل خءيب إس/مناي ا د يوسل زغلو  وذلط يف بءامتها 
 سيرها األردين. املداية واهادة ميالد االبن رااد( إستناداَ إس جواز

( تعديل إس  الءالاه من/عا شه 406/2018يف الءلب رم    -34
عيسى عادهللا حممد إس/عا شة عيسى عادهللا وذلط يف عًد ال واج 

واهاداع ميالد األبناي  مرء  30/10/2005( املؤرخ 2620رم  
 ،  ةأل ، حي  ، يوا  ، يعًو ( إستناداَ إس جواز سيرها ال وماق.

( ت اثيح إس  الءالاه من/عنود 1555/2017يف الءلب رم  -35
 يد ث يل الشمري إس/عنود  يد ث يل اريد  وذلط يف اهادة 

 15/4/2009( املؤرخ 22ميالد االبنة  خمنه( ويف عًد ال واج رم   
 إس اهادة جنسيتها الكويتية.

( ت اثيح إس  الءالاه 681/2018يف الءلب رم    -36
  على ومن/ح ه فاضل ف ي  على إس/ح ه من/ح ه فاضل م ي

( املؤرخ 733فاضل م ي  على مسل  وذلط يف عًد ال واج رم   
 ويف اهاداع ميالد األبناي  17/4/2013

  بندر سلءان، مرء( إستناداَ إس اهادة جنسيتها الكويتية.
( ت اثيح إس  الءالاه من/اوا  477/2018يف الءلب رم   -37
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ااس سامل الادري وذلط يف عًد ال واج رم  عااس سامل إس/اوا  ع
ويف اهادة ميالد  19/8/2003( املؤرخ 1747 

 االبنة ايمه(إستناداَ إس اهادة جنسيتها الكويتية.
( تعديل إس  الءالاه 403/2018يف الءلب رم   -38

من/موايًوى ميًويىت بومثا إس/موايًوى ميًويىت جوبرع وذلط يف 
( 2756ن، اذعان( ويف عًد ال واج رم   اهاداع ميالد األبناي ر 

 إستناداَ إس جواز سيرها ايتنو   فريًي. 18/12/2014املؤرخ 
( ت اثيح إس  الءالاه 665/2018يف الءلب رم    -39

من/عوارل لًر فرحان غدير إس/عوارل لًر فرحان غدير 
الشمري وذلط يف اهاداع ميالد األبناي على ، العنود( ويف عًد 

إستنادَا إس اهادة  5/9/2013( املؤرخ 1247  ال واج رم 
 جنسيتها الكويتية.

( تعديل إس  الءالاه من/سار  767/2018يف الءلب رم    -40
رارت ا د ومن/سارة رارت ا د إس/سارة رارت التميمي وذلط يف 

 27/7/2015( املؤرخ 1906بءامتها املداية وعًد ال واج رم   
 مريكي.إستناداَ إس جواز سيرها األ

( تعديل إس  الءالب من/على 110/2018يف الءلب رم   -41
عادايتاار عادالكرء إس/على عادايتاار عادالكرء العاودي وذلط يف 

 28/6/2011( املؤرخ 198بءامته املداية ويف عًد ال واج رم   
 إستناداَ إس جواز سير  العرامي.

من / م   ( تعديل إس  الءالاه430/2018يف الءلب رم   -42
حممد إةاعيل حممد إس/ م  حممد إةاعيل حممد ال الحي وذلط يف 

( املؤرخ 24اهادة ميالدها وباءامتها املداية وعًد ال واج رم   
 إستناداَ إس جواز سيرها اليم . 5/5/1997

( ت اثيح إس  الءالاه 2411/2017يف الءلب رم    -43
ماهري ومن/اايا  حايب من/اايا  حايب السيد انلر السيد حممود 

السيد انلر ماهري إس/اايا  السيد حايب انلر حممود ماهري 
وذلط يف اهادة ميالدها واهادة ميالد االبن  على( ويف عًد ال واج 

إستنادَا إس اهادة جنسيتها  25/1/2012( املؤرخ 1رم   
 الكويتية.

( ت اثيح إس  الءالاه من/خالي 232/2018يف الءلب رم   -44
عااور خلل ومن/االي ره عااور خلل إس/خالي ره عااور ره 

الرحياين وذلط يف بءامتها املداية ويف اهاداع ميالد األبناي حسأل ، 
 15/10/2012( املؤرخ 496استحت( ويف عًد ال واج رم   
 إستناداَ إس اهادة جنسيتها الكويتية.

( تعديل إس  ابنة 2255/2017يف الءلب رم    -45
رت السيد السيد إبراهي  من/ايماي هامن رارت السيد الءالب/را

إبراهي  ومن/ايماي هامن رارت السيد السيد إبراهي  إس/ايماي رارت 
السيد السيد إبراهي  وذلط يف اهادة ميالدها وبءامتها املداية 

 والشهادة الدراسية إستناداَ إس جواز سيرها امل ري.        
تعديل إس  الءالب من/را د ( 765/2018يف الءلب رم    -46

يوسل ا د سلي  ومن/را د  يوسل ا د سلي  مراد إس/را د 
يوسل ا د غامن وذلط يف اهادة ميالد  واهادته الدراسية وك لط 
تعديل إس  ابنته من/ مار را د يوسل ا د غامن إس/امار را د يوسل 

 رداية.غامن وذلط يف اهادة ميالدها إستناداَ إس جوازاع سيره  األ
( تعديل إس  الءالب من/م مل 745/2018يف الءلب رم   -47

ااهد ااهد بروي  ومن / م مل ااهد إس / م مل ااهد ااهد بروي  
هباتى وذلط يف بءامته املداية ورخ ة الًيادة إستنادَا جواز سير  

 الااكستاين.
( تعديل إس  الءالاه من/اوا  1393/2017يف الءلب رم   -48

ود الدوسري ومن/اوا  ماارك حممود ماارك ومن/اوا  ماارك حمم
الدوسري إس/اوا  ماارك حممود السيا  وذلط يف بءامتها املداية 
واهادة ميالدها ورخ ة الًيادة وبياانع اإلمامة لدي وزارة الداخلية 
والاءاماع الانكية ال ادرة من بنط اخلليج والانط الت اري الكويص 

 ا العرامي.إستناداَ إس جواز سيره
( تعديل إس  الءالب من/توفيم 327/2018يف الءلب رم    -49

سعدالدين عاداحلميد ومن/توفيم عاداحلميد إس/توفيم سعدالدين 
عاداجمليد عادالر ن وذلط يف بءامته املداية وبياانع اإلمامة لدى 

 وزارة الداخلية إستناداَ إس جواز  امل ري.
ت اثيح إس  الءالاه ( 226/2018يف الءلب رم    -50

من/سعاد فتح هللا ومن/سعاد فتح هللا اسد جابط ومن/سعاد فتح هللا 
حسأل عااس إس/سعاد فتح هللا اسد وذلط يف اهادة ميالدها 
وبءامتها املداية ويف اهادة ميالد االبن جرا ( ولدى املؤسسة العامة 

   للت ميناع االجتماعية إستناداَ إس اهادة جنسيتها الكويتية.
 ر ي  يتنة دعاوى النسب وت اثيح األةاي   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اركة م ر اخلليج العًارية
  )م .ك.م.ش (مًيلة  كويتية مساخة اركة

  سي   عًد
 م13/9/2018إاه يف يوم واخلمي  املوافم 

 لدي  ان /زهراي حسن علي إبراهي  ايتدي  املوثًة تإلدارة
 :السادة من كل بأل العًد ه ا حرر

ــــة اــــركة الشــــمف الواحــــد  وال و اــــركة ايت ليعــــة بيــــتم ثــــريت العًاري
بتــاريخ  5216 ش.ش.و( هادفــه للــربح / موثــم عًــد  سيســها بــرم  

ول لهــــا تلتوميــــع / انلــــر ســــعد عاــــدهللا العتيــــة /   18/10/2017
( 284042401395كـــويص ايتنســـية وحيمــــل بءامـــة مدايـــة رمــــ   

رج لادر من ب يته املدير املمو  تلتوميع عن الشركة  وجب مستم
 15/08/2018بتــــاريخ  380511وزارة الت ــــارة وال ــــناعة بــــرم  
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 ب يته املدير املمو  تلتوميع                     رر   و  ب يته 
قايــا و اــركة ايتليعــة بيــتم ثــريت فــور العًاريــة اــركة الشــمف الواحــد 

بتــاريخ  5796 ش.ش.و( هادفــه للــربح / موثــم عًــد  سيســها بــرم  
ول لهــــا تلتوميــــع / انلــــر ســــعد عاــــدهللا العتيــــة /   01/11/2017

( 284042401395كـــويص ايتنســـية وحيمــــل بءامـــة مدايـــة رمــــ   
ب يته املدير املمو  تلتوميع عن الشركة  وجب مستمرج لادر من 

 15/08/2018بتــــاريخ  381585وزارة الت ــــارة وال ــــناعة بــــرم  
 رر  قن ب يته  ب يته املدير املمو  تلتوميع                 

قل ا و اركة ايتليعة بيتم ثـريت سـين العًاريـة اـركة الشـمف الواحـد 
بتــاريخ  5799 ش.ش.و( هادفــه للــربح / موثــم عًــد  سيســها بــرم  

ول لهــــا تلتوميــــع / انلــــر ســــعد عاــــدهللا العتيــــة /   01/11/2017
( 284042401395كـــويص ايتنســـية وحيمــــل بءامـــة مدايـــة رمــــ   

ملمو  تلتوميع عن الشركة  وجب مستمرج لادر من ب يته املدير ا
 15/08/2018بتــــاريخ  381568وزارة الت ــــارة وال ــــناعة بــــرم  

 ب يته املدير املمو  تلتوميع                    رر  قل  ب يته
رابعا و اركة ايتليعة بيتم ثريت خيـت العًاريـة اـركة الشـمف الواحـد 

بتــاريخ  5792سيســها بــرم   ش.ش.و( هادفــه للــربح / موثــم عًــد  
ول لهــــا تلتوميــــع / انلــــر ســــعد عاــــدهللا العتيــــة /   01/11/2017

( 284042401395كـــويص ايتنســـية وحيمــــل بءامـــة مدايـــة رمــــ   
ب يته املدير املمو  تلتوميع عن الشركة  وجب مستمرج لادر من 

 15/08/2018بتــــاريخ  381575وزارة الت ــــارة وال ــــناعة بــــرم  
 ر املمو  تلتوميع                   رر  رابع ب يتهب يته املدي

خامسا و اركة ايتليعة بيتم ثريت انين العًارية اركة الشمف الواحد 
بتــاريخ  5791 ش.ش.و( هادفــه للــربح / موثــم عًــد  سيســها بــرم  

ول لهــــا تلتوميــــع / انلــــر ســــعد عاــــدهللا العتيــــة /   01/11/2017
( 284042401395يـــة رمــــ   كـــويص ايتنســـية وحيمــــل بءامـــة مدا

ب يته املدير املمو  تلتوميع عن الشركة  وجب مستمرج لادر من 
 15/08/2018بتــــاريخ  381598وزارة الت ــــارة وال ــــناعة بــــرم  

 ب يته املدير املمو  تلتوميع                  رر  خام  ب يته
 كويتية مساخة اركة لت سي  الًااواية أبهليته  املؤسسون يًر **

 لت سيسها املًررة الت امه  تلًواعد و بينه  مابضة( فيما - مًيلة 
 وال اثته وتعديالته 2016 سنة 1 رم  الشركاع مااون ألحكام راًا

 . التنيي ية
 لت ســي  املًــررة الًواعــد بكافــة تلتــ امه   يضــا يًــرون كمــا

  :اآلتية املواد ألحكام وفًا الشركة
 (1مادة  

 .العًد ه ا من يت    ال  ياش ج السابم التمهيد يعتح
 
 

 ( 2مادة   
رم   الشركاع مااون ألحكام راًا  سست الشركة أبن املؤسسون يًر
 .العًد ه ا و حكام وال اثته التنيي ية وتعديالته 2016 لسنة (1 

 .الشهر اتريخ من اعتاارا االعتاارية تلشم ية الشركة وتتمتع
 ايتهاع كافة وموافًة الشهر يخاتر  من إال اشارها م اولة هلا  وز وال

 .للنشاا م اولتها على الرمابية
 (3مادة  

 اـركة م ـر اخللـيج العًاريـة/ وعنواهنـا الت اري/اـركة / الشـركة اسـ 
 مًيلة. كويتية مساخة

 (4مادة  
 / دولة يف ومورنها الكويت دولة يف الر يسي الشركة مرك  يًع

 داخل  خرى جهة  ي إس الر يسي اًل املرك  للشركاي الكويت و وز
 دولة الكويت وخارج داخل للشركة ووكاالع فروع وفتح الكويت،
 ويف الكويت دولة يف ذكرها السابم األعما  مااارة للشركة ويكون
 مشاهبة  عماال متارس  ن للشركة و وز  و تلوكالة  للية ب ية اخلارج

 الشركة مًر ويعتح  امل كورة أبغراضها مرتاءة  و الزمة  و مكملة  و
 واإلعالانع املراسالع توجيه يف به يعتد ال ي هلا الًااوين املورن هو

 ه ا بتغيري يعتد وال .الت اري الس ل يف بياانته إليها وت ات الًضا ية
 الت اري. الس ل يف ميد  بعد إال املًر

 (5مادة  
 . الشهر اتريخ من تاد  حمددة غري الشركة مدة

 (6مادة  
 2016 / 1 رم  الشركاع بًااون املرسوم أبحكام  اإلخال عدم مع
  جلها من  سست الص التنيي ية، فذن األغرا  وال اثته – تعديالته و

 و هي الشركة
متلط وبيع واراي العًاراع واألراضي وتءويرها حلسا  الشركة داخل  -1

دولة الكويت وخارجها وك لط إدارة  مالك الغري، وكل ذلط  ا ال  الل 
ملن وص عليها يف الًوااأل الًا مة وما حررته من اإلبار يف مسا   األحكام ا

 السكن اخلاص على الناثو ال ي ا ت عليه ه   الًوااأل .
متلط وبيع واراي  سه  وسنداع الشركاع العًارية حلسا   -2

 الشركة فً  يف الكويت ويف اخلارج .
فة إعداد الدراساع وتًدء االستشاراع يف اجملاالع العًارية بكا -3

  اواعها على  ن تتوافر الشروا املءلوبة يف من ي او  تًدء ه   اخلدمة .
متلط وإدارة املنش ع اليندمية والنوادي ال اثية واملرافم  -4

 السياحية وإ ارها واستف ارها .
الًيام أبعما  ال يااة املتعلًة تملااين والعًاراع تملااين والعًاراع  -5

ذلط  عما  ال يااة وتنيي  األعما  اململوكة للشركة وللغري  ا يف 
املداية وامليكاايكية والكهرت ية وامل اعد و عما  تكييل اهلواي  ا 

 يكيل الافرة على املااين وسالمتها .
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إدارة وتشغيل واست مار وإ ار واستف ار الينادت والنوادي  -6
واملوتيالع وبيوع الضيافة واالس احاع واملنت هاع واحلدا م 

واملءاع  والكاف  ع واجملمعاع السكنية واملنت عاع  واملعار 
السياحية وال اثية واملشروعاع ال وحيية والر ضية والالع وذلط 
على  تلل الدرجاع واملستو ع اامالش  يع اخلدماع األللية 

 واملساعدة واملرافم امللاثًة هبا وغريها من اخلدماع الالزمة هلا .
اخلالة  شاريع الشركة العًارية وذلط تنري  املعار  العًارية  -7

 حسب األارمة املعمو  هبا يف الوزارة.
 إماماع امل اداع العًارية وذلط حسب األارمة املعمو  هبا يف الوزارة. -8
 متلط األسوات الت ارية واجملمعاع السكنية وإدار ا . -9
استغال  اليوا ض املالية املتوافرة لدى الشركة عن رريم  -11

 افظ مالية تدار من مال اركاع وجهاع متم  ة .است مارها يف حم
املساخة املااارة لوضع الانية األساسية للمنارم واملشاريع  -11

السكنية والت ارية وال ناعية بنرام "الاناي والتشغيل والتاثويل " 
 BOT  وإدارة املرافم العًارية بنرام )BOT. ) 
 يف و الكويت دولة يف ذكرها السابم األعما  مااارة للشركة يكون و

 مشاهبة  عماال متارس  ن للشركة و وز تلوكالة  و  للية ب ية اخلارج
 . امل كورة أبغراضها مرتاءة  و الزمة  و مكملة  و

 (7مادة  
 اهر ديسمح خخر يف تنتهي اهر يناير و او  من للشركة املالية السنة تاد 
 ميد اتريخ من  فتاد األوس املالية السنة ذلط من يست   عام و كل من

 التالية. املالية السنة يف ديسمح من تنتهي و الت اري الس ل يف الشركة
 ) الشرعية الرمابة هيفة (

 اختياري (8مادة  
 الشريعة ألحكام وفًا اشارها متارس الشركة كاات اذا ما حا  يف 

 أبحكام ت رفاع من فيما بريه تتًيد  ن عليها في ب اإلسالمية
 مستًلة هيفة تشكل  ن الشركة على  ب مية( واإلسال الشريعة
 يف املتم  أل من عدد من تكون و) الشرعية الرمابة هيفة ( تسمى
 يف جامعي مؤهل على األمل على احلاللأل اإلسالمي اليًه  لو 

 للشركة العمومية ايتمعية تعينه  ثالثة عن عدده  يًل وال ه ا اجملا 
 : تآليت ختتف

 . ت رفا ا و الشركة  اشءة حو  اإلسالمي رعيالش الر ي إبداي ) 
 . الشريعة أبحكام الشركة الت ام من التاثًم ) 
 يف ر يهـا علـى يشـتمل للشـركة العامة لل معية سنوي تًرير تًدء )ج

 الشـريعة احكـام مـع وت ـرفا ا اشـارها و الشـركة  عما  توافم مدى
 الرمابـة هيفـة تاديه  ا تلتًيد الشركة إدارة الت ام مدى و , اإلسالمية

 مالحرـاع مـن لـديها مـا يكـون و , الشـ ن هـ ا يف خراي الشـرعية مـن
 السنوي الشركة تًرير ضمن التًرير ه ا يندرج الشركة و  عما  على
 وجـود و األغلايـة فًيـم تعـ ر حـا  يف و تألغلايـة اآلراي تؤخـ  و

 يـت  الشـرعي احلكـ  الشـرعية حـو  الرمابـة هيفـة  عضـاي بـأل خـال 
  اإلسالمية الشفون و األوما  وزارة يف اليتوى هيفة إس املوضوع إحالة

 (9مادة  
فًـ   د.ك(   5,000,000     الـغ بـه امل ـر  الشـركة مـا  ر س حـدد

 ميمـة ) سـه  50,000,000 (على   عسة ماليأل دينار كويص( موزعة
 املـا  اًديـة وعينيـة ( ور س ( األسـه   يـع فلـ  ( و 100   سه  كل

 فًـ    عسـة ماليـأل دينـار كـويص( و د.ك(  5,000,000   امل ـدر
 :  كالتاق سدادها مت اًدية  سه  من الشركة ما  ر س يتكون
 الشـركة  عرفـة سـدادها مت ) ك.د  10,000 ( املـدفوع املـا  ر س
 ( 2018/ 07/ 16 ( بتاريخ ال ادر الكتا  الانط  وجب لدى

 (10مادة  
 الشـركة مـا  ر س كامـل يف العًـد علـى عـوناملوم املؤسسـون اكتتـب
 : التاق الوجه على

الًيمة تلدينار  عدد األسه  اس  املساه  الرم 
 الكويص

اركة ايتليعة بيـتم  1
 ثريت العًارية

10,000,000 1,000,000 
 د.ك 

اركة ايتليعة بيـتم  2
 ثريت فور العًارية

10,000,000 1,000,000 
 د.ك 

اركة ايتليعة بيـتم  3
 ثريت سين العًارية

10,000,000 1,000,000 
 د.ك 

اركة ايتليعة بيـتم  4
 ثريت خيت العًارية

10,000,000 1,000,000 
 د.ك 

اركة ايتليعة بيـتم  5
 ثريت انين العًارية

10,000,000 1,000,000 
 د.ك 

 5,000,000 50,000,000 اجملموع
 د.ك  

 للشـركة النًـدي ملـا ا ر س ميمـة إبيـداع مـاموا أبهن  املؤسسون يًر و
 إ ـاق مـن للشـركة النًـدي ر س املا  ميمة %( من0.02    بنساة
 مـنه  سـه ( كـل 10,000    مدرها و هبا اكتتاوا الص األسه  ميمة
 من ال ادرة الشهادة  وجب األهلي املتاثد الانط لدى اكتتابه بنساة
  اه أبلل املرفًة ( و16/07/2018املؤرخة يف   و امل كور الانط

 ك.د 4,990,000 (مدر  و الشركة ما  ر س من الاامي والعًد ، 
 عـ   م ـاها مـدة خـال  الااميـة بسـداد ح ـته رـر  كـل يلتـ م )

الـص  املواعيـد يف و الت ـاري تلسـ ل الشـركة ميـد اتريـخ مـن سـنواع
 . اإلدارة جمل  حيددها

 (11مادة  
 الشـركة تالت مـ الـص التكـاليل و النيًـاع و األجـور و امل ـروفاع

 . .)ك.دلير مالغ    هي  سيسها بساب أبدا ها
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 (12مادة  
 اإلجـراياع تميـع تلًيـام العًـد هـ ا علـى املومعون املؤسسون يتعهد
 رلاـاع إلغـاي و تسـتاعاد ويلت مـون الشـركة  سـي  إلمتـام الالزمـة

  . ذلط لتاثًيم الالزمة اإلجراياع اختاذ و املكررة و الوخية االكتتا 
   انلـر سـعد عاـدهللا العتيـة ( يف السـيد عـنه  وكلـوا الغـر   اهلـ و

 إدخـا  و الالزمـة املسـتنداع اسـتيياي و اإلجـراياع الًااوايـة اختـاذ
 يف  و يف العًـد إدخاهلـا ضـرورة الرةيـة ايتهـاع تـرى الـص التعـديالع

 . به املرفم األساسي النرام
 االكتتـا  مـن ياالاتهـا اتريـخ مـن  اـهر ثالثـة خـال  املؤسسأل وعلى
 وال ـناعة الت ـارة لـوزارة  ن يًـدموا الت سيسـية ايتمعيـة اجتماع ومال
 بـدفع وبًيـامه  مؤسـ  كـل فيهـا اكتتـب الـص األسـه  بعـدد بيـاان

 دفـع ومـا السـه  وميمـة وعنـاوينه  و ةـا ه  دفعها األمساا الواجب
 . ميمته من

 (13مادة  
 ال ي الضرر تعويض عن بينه  فيما تلتضامن الشركة مؤسسو يس  
 . الشركة عًد بءالن الغري بساب  و مساخيها  و الشركة ي يب

 
 (14مادة  

 لياثة من تتكون اسمة كل اسخ و ربع  لل من العًد ه ا فرر
 اسمة كل اسخ  ربع من للشركة املكون األساسي النرام به ومرفم
  و اءب بال مادة      ( عدد ويتضمن لياثة      ( من تتكون
 . ةإضاف
 الر يسـي مرك هـا يف الشـركة عًـد مـن  لـلية بنسـمة االحتيـا  ويـت 
 . اإللك وين مومعها وعلى
 اإلدارة لدى الشركة  لل العًد ه ا من  للية اسمة فيظ كما

 على احل و  يف يرغب من ولكل وال ناعة الت ارة بوزارة املمت ة
 فدد  معأل رس  مًابل الشركة من يءلاها  ن لأللل مءابًة اسمة
 . الشركة

ال اين ب يته  الءر  ال ال  ب يته    الءر  األو  ب يته    الءر 
 الءر  الرابع ب يته            الءر  اخلام  ب يته

 
 ومعو . احلاضرين على تالوته وبعد العًد ه ا فرر ذكر و ا

 م ر اخلليج العًارية اركة
 )م.ك.م.ش( مًيلة كويتية مساخة اركة

 ياألساس النرام
 الشركة  سي 

 الشركة  سي  عنالر –  
 
 

 (1مادة  
 1/2016 رمـ  الشـركاع مـااون ألحكـام راًـا الشـركة  سسـت
 األسه  مالكي األساسي بأل النرام وه ا التنيي ية وال اثته وتعديالته

 . )م.ك.م.ش( مًيلة كويتية مساخة اركة بعد فيما  حكامها املاينة
  (2مادة  

يف  الكا ن الكويت دولة يف الًااوين وحملها الر يسي الشركة مرك 
 املراسالع توجيه به يف يعتد ال ي املورن مدينة الكويت، وهو

 التغيري مت إذا إال املورن ه ا بتغيري يعتد وال الًضا ية واالعالانع
 .الت اري تلس ل
 بدولة مكاتب  و توكيالع  و فروعا هلا ينشئ  ن اإلدارة جملل  و وز

 .خلارجت  و الكويت
 (3مادة  

 .الشهر اتريخ من وتاد  حمددة غري الشركة ه   مدة
 (4مادة  

 تعديالتـه 2016/ 1رمـ   الشركاع مااون أبحكام اإلخال  عدم مع
 : هي الشركة  جلها  سست من الص األغرا  فذن التنيي ية وال اثته

متلــط وبيــع واــراي العًــاراع واألراضــي وتءويرهــا حلســا  الشــركة -1
ة الكويـت وخارجهـا وكـ لط إدارة  مـالك الغـري، وكـل ذلــط داخـل دولـ

 ا ال  الل األحكام املن وص عليها يف الًـوااأل الًا مـة ومـا حررتـه 
مــن اإلبــار يف مســا   الســكن اخلــاص علــى الناثــو الــ ي ا ــت عليــه 

 ه   الًوااأل .
متلـــط وبيـــع واـــراي  ســـه  وســـنداع الشـــركاع العًاريـــة حلســـا   -2

 كويت ويف اخلارج .الشركة فً  يف ال
إعداد الدراساع وتًدء االستشاراع يف اجملـاالع العًاريـة بكافـة  -3

 اواعهـــا علـــى  ن تتـــوافر الشـــروا املءلوبـــة يف مـــن يـــ او  تًـــدء هـــ   
 اخلدمة .

ـــــم  -4 ـــــوادي ال ـــــاثية واملراف ـــــة والن ـــــط وإدارة املنشـــــ ع اليندمي متل
 السياحية وإ ارها واستف ارها .

ل ــــــيااة املتعلًــــــة تملاــــــاين والعًــــــاراع تملاــــــاين الًيــــــام أبعمــــــا  ا -5
والعًاراع اململوكة للشركة وللغـري  ـا يف ذلـط  عمـا  ال ـيااة وتنييـ  
ــة والكهرت يــة وامل ــاعد و عمــا  تكييــل  ــة وامليكاايكي األعمــا  املداي

 اهلواي  ا يكيل الافرة على املااين وسالمتها .
ــــادت والنــــوادي إدارة وتشــــغيل واســــت مار وإ ــــار واســــت -6 ف ار الين

واملـــــوتيالع وبيــــــوع الضــــــيافة واالســـــ احاع واملنت هــــــاع واحلــــــدا م 
ــــاع  ــــاع الســــكنية واملنت ع واملعــــار  واملءــــاع  والكــــاف  ع واجملمع
السـياحية وال ـاثية واملشــروعاع ال وحييـة والر ضــية والـالع وذلــط 
 علـــى  تلـــل الـــدرجاع واملســـتو ع اـــامالش  يـــع اخلـــدماع األلـــلية

 واملساعدة واملرافم امللاثًة هبا وغريها من اخلدماع الالزمة هلا .
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تنرــي  املعــار  العًاريــة اخلالــة  شــاريع الشــركة العًاريــة وذلــط  -7
 حسب األارمة املعمو  هبا يف الوزارة .

إمامـاع املـ اداع العًاريــة وذلـط حسـب األارمــة املعمـو  هبــا يف  -8
 الوزارة .

 ية واجملمعاع السكنية وإدار ا .متلط األسوات الت ار  -9
اســــتغال  اليــــوا ض املاليــــة املتــــوافرة لــــدى الشــــركة عــــن رريــــم  -10

 است مارها يف حمافظ مالية تدار من مال اركاع وجهاع متم  ة .
املســـاخة املاااـــرة لوضـــع الانيـــة األساســـية للمنـــارم واملشـــاريع  -11

ـــاي والتشـــغ ـــة وال ـــناعية بنرـــام "الان ـــل " الســـكنية والت اري يل والتاثوي
 BOT  وإدارة املرافم العًارية بنرام )BOT. ) 

 ز دته وررت املا  ر س –  
 (5مادة  

ك  عسة .د (5,000,000 الغ   به امل ر  املا  ر س حدد
ك .د (5,000,000  امل در ما  ور س ماليأل دينار كويص ال غري(

 (10,000  املدفوع املا    عسة ماليأل دينار كويص ال غري( ور س
 الشركة ما  ر س ك  عشرة خال  دينار كويص ال غري ( يتكون.د

  : اآليت الناثو على موزعة اًدية  سه  من امل در
 مت اًدا ) ك.د ك  عشرة خال  دينار كويص(.د (10,000  مالغ

 عرفة الشركاي يف  الانط األهلي املتاثد بتاريخ  سدادها
16/07/2018 . 

 (6مادة  
 ألحكام وفًا متلكها الكويتيأل لغري ) ال  وز(  اةية الشركة  سه 

 . املنرمة ل لط الوزارية والًراراع الًااون
 (7مادة  

 األسه  ميمة كاات إذا إال به امل ر  املا  ر س ز دة  وز ال
  ن العادية غري لل معية العامة و وز كاملة، دفعت مد األللية
 من بًرار  وز  اه على يي  ،تن اتريخ فديد يف اإلدارة جمل  تيو 
 املا  ر س حدود يف امل در املا  ر س ز دة إدارة الشركة جمل 

 تلكامل مت سداد  مد امل در املا  ر س يكون  ن على به امل ر 
 . اإلةية ميمتها من أبمل ايتديدة األسه  إلدار  وز وال.

 (8مادة  
 بًـرار  ـوز .تلكامـل دفعـت مـد األلـلية األسـه  ميمـة كااـت إذا

 الرمابيـة ايتهـاع بعـد موافًـة العاديـة غـري العامـة ايتمعيـة مـن ي ـدر
 من مساب ام ا  على بناي وذلط به امل ر  الشركة ما  ر س ز دة
  ن علـى الشـ ن هـ ا يف احلسـاتع مرامـب مـن اإلدارة وتًريـر جملـ 
 . وررت ال  دة مًدار املا  ر س ب  دة ال ادر الًرار يتضمن

 (9مادة  
  ولوية حم املساخأل بعض لارس ومل الشركة ما  ر س ز دة تًرر إذا

 املكتتب غري األسه  خت يف يت  ر س املا  ز دة  سه  يف االكتتا 

رلااع  باوزع الشركة، فذن مساخي من ذلط يف يرغب ملن فيها
 ما بنساة املكتتاأل على خت ي ها مت املءروحة األسه  عدد االكتتا 
 . به اكتتاوا

 جاز ايتديدة األسه  كامل يف فيها االكتتا  يت  ال الص األحوا   يع ويف
 ، جدد ملساخأل فيها املكتتب غري بتم يف األسه  يًوم  ن اإلدارة جملل 
 . الًااون بًوة ملغاة فيها املكتتب غري ايتديدة األسه  وتعتح

 (10ادة  م
 علـى وذلـط العـام  االكتتـا رريـم عـن املـا  ر س ز دة للشـركة  وز

 2016 لسنة 1 رم  الشركاع مااون من (160تملادة   املاأل الناثو
 التنيي ية وال اثته وتعديالته

  (11مادة   اختياري (  اف
  : حدخا  و التاليأل تلًيدين  سهمه يف الت ر  يف املساه  حم يًيد
 الص األسه  اراي يف الشركة يف للمساخأل  ولوية حم اا اا - 1

 . بيعها يف مالكها يرغب
 . األسه  مش ي على اإلدارة جمل  موافًة اا اا - 2

 172 ((1تملادة   إليها املشار الت رفاع الًيدين ه ين من ويست  
 .) الشركاع مااون من
 .) الاورلة يف املدرجة الشركاع على النف ه ا يسري ال (

 (12مادة  
 النرام( ه ا من 11 (1املادة   من  األو  تلًيد األخ  حالة يف إل امي اف (

 الايـع بشـروا الشـركة إخءـار  سـهمه يف الت ر  مال املساه  على  ب
 اتريخ على   م عشرة ااًضاي بعد انف ا إال األسه  يف الت ر  يكون وال

 .األسه  اراي بءلب املساخأل من  ي يتًدم  ن دون اإلخءار
 تلسـعر ذلـط يـت   ن ألتعـ األسـه  لشـراي املسـاخأل  حـد فـذذا تًـدم

 .الايع بشروا الوارد
  (13مادة  

  النرام( ه ا من 11 (1املادة   من ال اين تلًيد األخ  حالة يف إل امي اف (
 علـى يتعـأل ألسـهمها الشـركة بشـراي اخلالـة تألحكـام اإلخـال  عـدم مـع

 حلسـا  األسـه  اـراي لشـمف املشـ ي، رفضـه حالـة يف اإلدارة جملـ 
ويـت   املوافًـة، بءلـب اجمللـ  إخءـار اتريـخ مـن   م عشـرة خـال  الشـركة

 .به  سهمه بيع على املساه  اتيم ال ي تلسعر احلالة ه   الشراي يف
 االكتتا 

 (14مادة  
 ما  ر س كامل يف الت سي  عًد على املومعون املؤسسون اكتتب
سه   ما ة  لل سه (  100,000عددها  يالغ أبسه  الشركة

د.ك  عشرة خال  دينار كويص( موزعة فيما  10,000ة ميمتها األةي
بينه  كل بنساة اكتتابه املاينة يف عًد الت سي  ومد مت دفع 

د.ك  عشرة خال  دينار كويص( من الًيمة اإلةية  10,000
األهلي املتاثد( وذلط  وجب لألسه  الص اكتتاوا هبا لدى بنط  
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 م .16/07/2018اهادة الانط املرفًة املؤرخة يف 
 ع   م اها مدة خال  األسه  ميمة من الاامي ايت ي ويسدد
 الص املواعيد ، ويف الت اري الس ل يف الشركة ميد اتريخ من سنواع
 تلًس  الوفاي عن املساه   خر وإذا ، اإلدارة جمل  حيددها

 عسة مضي بعد الشركة على وجب موعد  يف األسه  على املستاثم
 تمي على للايع  سهمه تعر   ن  ار إا اتريخ من يوما عشر

  يع على تألولوية األسه  بيع مثن من الشركة ، وتستويف املساخأل
 مد تكون وما واليا دة تسدد مل الص ميمة األمساا املساه  دا ين
 مثن بيع يكل مل فذذا للمساه  الاامي ،ويرد ايًاع من الشركة فملته
 . اخلالة  مواله يف لااميت املساه  على الشركة رجعت األسه 

  (15مادة  
  حكام و الت سي  عًد املساه  ماو  السه  ملكية على حتما ي تب
 . العامة مراراع  عيا ا و للشركة األساسي النرام

  (16مادة  
 يف متييـ  بـال غـري  حل ة معادلة ح ة يف احلم لاحاه  و  سه  كل

 ة.املًسم يف األرت  و الشركة موجوداع ملكية
  (17مادة  

  ةاي فيه تًيد و مًالة وكالة لدى حييظ خاص س ل للشركة يكون
 و منه  لك  اململوكة األسه  وعدد مورنه  و جنسيا   و املساخأل

  . سه  كل عن املدفوعة الًيمة و اوعها
 فيه املس لة الاياانع على تءر  تغيرياع أبي املساخأل س ل يف الت اري ويت 
 يءلب ان ا ن ذي  ولكل بياانع من املًالة  و وكالة الشركة ا تتلً ملا وفًا
 .الس ل ه ا باياانع ت ويد  املًالة وكالة  و الشركة من

 الت سيسية ايتمعية
  (18مادة  

 اجتمـاع ماـل و االكتتا  اتريخ من  اهر ثالثة خال  املؤسسأل على
 بعـدد انبيـا ال ـناعة و لـوزارة الت ـارة يًـدموا  ن الت سيسـية ايتمعيـة
 الواجـب األمسـاا بـدفع املكتتاـأل بًيـام و هبـا اكتتـب الـص األسـه 
 هبـا اكتتـب الـص األسـه  عـدد و عنـاوينه  و أبةاي املكتتاأل و دفعها
 . ميمته من ما دفع و السه  ميمة و منه  كل

 (19مادة  
  اـهر ثالثـة خـال  لالاعًـاد الت سيسـية ايتمعيـة دعـوة املؤسسأل على
 تعًـد ان دون املـدة فـذذا ااًضـت االكتتـا  مـن اتهـاياال اتريـخ مـن

 مـن يومـا عشـر عسـة خـال  ال ـناعة و الت ـارة وزارة مامت ايتمعية
 . لالاعًاد الت سيسية ايتمعية بدعوة امل كورة املدة اتريخ ااًضاي

 (20مادة  
 جـدو  متضـمنة الت سيسـية ايتمعيـة اجتمـاع حضـور إس الـدعوة توجه

 : التالية الءرت االجتماع إبحدى ااعًاد انمك و زمان و األعما 
 الـدد املوعـد ماـل املكتتاـأل  يـع إس ترسـل مسـ لة خءـاتع - 1

 .األمل على أبساوعأل االجتماع الاعًاد
 يف اإلعـالن يـت   ن علـى مـرتأل اإلعالن حي ل ان  ب اإلعالن، و – 2
 اإلعـالن شـرا اتريـخ مـن   م سـاعة تًل عن ال مدة مضي بعد ال ااية املرة

 . األمل على   م بساعة االجتماع ااعًاد مال و األو 
 موعـد ماـل مـااوان عـنه  ينـو  مـن او املسـاخأل إس تليـد الـدعوة تسلي  - 3

 . االستالم يييد  ا الدعوة لورة يؤار على و األمل على بيوم االجتماع
 ةتلال اثـ املاينـة احلدي ـة االت ـا  وسـا ل مـن اخـرى وسـيلة  ي 4- 

 ال ـناعة و الت ـارة اخءـار وزارة  ـب و الشـركاع لًـااون التنيي يـة
 بساعة ااعًاد  مال االجتماع مكان و  يعاد و االعما  تدو  كتابيا
 . مم لها األمل حلضور على   م

 . الغر  هل ا ايتمعية تنتماه من الت سيسية ايتمعية اجتماع ي  س
 (21مادة  

 مساخون حضر  إذا إال لاثياثا سيسيةالت  ايتمعية اجتماع يكون ال
 .هبـا املكتتـب األسـه  عـدد من ا ل  ك ر ل لون الت ويت حم هل 
 قين اجتمـاع إس ايتمعيـة دعـوة جـب و الن ـا  هـ ا يتـوافر مل فـذذا

 ال و   م سـاعة عـن تًـل ال مـدة خـال  يعًـد األعمـا  لـ اع جـدو 
 االجتمـاع ونو يكـ االو  االجتمـاع اتريـخ مـن يومـا ثالثـأل عـن ت يـد
 . احلاضرين عدد كان    لاثياثا ال اين

 اتر ه حدد مد كان إذا ال اين لالجتماع جديدة دعوة توجه  ال  وز و
 املءلًـة تألغلايـة ت ـدر الًـراراع و االو  االجتمـاع إس الـدعوة يف

 . االجتماع يف احلاضرة لألسه 
  (22مادة  

 وافيـة معلومـاع يتضمن راتًري الت سيسية ايتمعية إس املؤسسون يًدم
 املسـتنداع مـع اايًـت الـص واملاـالغ الت سـي  عمليـاع  يـع عـن

 الرالع املؤسسون حيدد  مكان يف التًرير ه ا يوضع و ل لط املؤيدة
 و األمـل علـى   م بسـاعة ايتمعية اجتماع مال ذلط و املكتتاأل عليه

 .حلضور االجتماع املكتتاأل دعوة يف ذلط إس يشار
  (23 مادة 

 : اآلتية تملسا ل الت سيسية ايتمعية ختتف
 و لاثتها من الت ات بعد الشركة  سي  إجراياع على / املوافًة 1

 . لعًد الشركة و الشركاع مااون ألحكام موافًتها
 علـى ذلـط و ، وجـدع إن العينيـة احل ـف تًـوء علـى / املوافًـة 2

 . عمااون الشركا من 11 ( (1تملادة   الواردة الناثو
 . االو  اإلدارة جمل   عضاي / ااتما  3
 .  تعابه فديد و احلساتع مرامب / اختيار 4
 تـ او  الشـركة كااـت إذا ( الشـرعية الرمابـة هيفـة  عضـاي / تعيـأل 5

 ) االسالمية الشريعة ألحكام وفًا اشارها
 .هنا يا الشركة  سي  / إعالن 6
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 الت ارة وزارة إس سيسيةالت  ايتمعية اجتماع حمضر من لورة ترسل و
 . الص اخت ع الًراراع متضمنة ال ناعة و
 تلس ل ميدها و الشركة عًد بنشر يًوم  ن االو  اإلدارة جمل  على و

 . هنا يا الشركة  سي  اتريخ إعالن من يوما ثالثأل خال  الت اري
 املساخأل والت اماع حًوت

  (24مادة  
 : التالية تحلًوت خاص بوجه الشركة يف العضو يتمتع

 .توزيعها يتًرر الص املناثة  سه  على احل و  و األرت  / ماض  1
 و اإلدارة جملـ  يف العضـوية رريـم عـن الشـركة ادارة يف / املشـاركة 2

 ألحكـام راًـا وذلـط مـداوال ا يف و االاـ اك العامـة ايتمعيـاع حضـور
 .ذلط خال  على اتيات اي ترال يًع و النرام وه ا الشركاع مااون

 علـى األمل على   م بساعة العامة ايتمعية اجتماع مال احل و  / 3
 جملـ  تًريـر و املنًضـية اليـ ة الاسـاية عـن للشـركة املاليـة الايـاانع
 . احلساتع مرامب تًرير و اإلدارة

 األسه  يف االكتتا  يف واألولوية له اململوكة األسه  يف الت ر  / 4
 .ايتديدة

 بعـد الت ـيية عنـد الشـركة موجـوداع مـن ا ـيب علـى احل ـو  / 5
 .ديون من عليها  ا الوفاي

  (25مادة  
 : يلي  ا خاص بوجه الشركة يف العضو يلت م
 حلـو  عنـد  سـه  مـن للكه ما على املستاثًة األمساا / تسديد 1

 . السداد يف عن الت خري التعويض دفع و االستاثًات مواعيد
 اسـتيياي سـايل يف فملتهـا مـد الشـركة نتكـو  الـص النيًـاع / دمـع 2

 علـى التنييـ  و للشـركة  سـهمه ميمـة مـن املدفوعـة غـري األمسـاا
 . حلًومها استيياي األسه 

 . للشركة العامة ايتمعية ت درها الص الًراراع / تنيي  3
  و املاليـة تمل ـاحل اإلضـرار إس يـؤدي عمـل  ي عـن االمتنـاع / 4

  ذلط  الية تنش  عن الص بتعويض األضرار مااللت ا و للشركة األدبية
  (26مادة  

 : يلي  ا الًيام للمساخأل العامة لل معية  وز ال
 . األةية السه  ميمة ز دة او املالية املساه   عااي / ز دة  1
 على ال افية األرت  من توزيعها الواجب املفوية النساة / ااًاص  2

 .الشركة عًد يف الددة و املساخأل
 او الت سي  عًد يف امل كورة الشروا غري جديدة اروا / فر   3
 و العامـة ايتمعيـاع يف حضـور املسـاه  أبحًيـة تتعلـم النرـام هـ ا

 . فيها الت ويت
 او كتابيـا املسـاخأل  يـع بًاـو  األحكـام هـ   علـى اخلـروج  ـوز و

 راياعاالجـ اسـتيياي و ،  يع املساخأل فيه يش ك إ اعي بت ويت
 . الشركة عًد لتعديل الالزمة

 اإلدارة جمل  –  
 (27مادة  

 عضـاي(،  عـدد   ثالثـة مـن مكـون إدارة جملـ  الشـركة إدارة يتـوس
 . مابلة للت ديد سنواع ثالث العضوية مدة وتكون
 اسـتمر لـ لط الـدد امليعـاد يف جديد إدارة جمل  ااتما  تع ر وإذا

 وااتمـا  األسـاا  زوا  لشـركة حلـألا  عمـا  إدارة يف الًادم اجملل 
 . جديد إدارة جمل 

 (28مادة  
  ن و وز السري، تلت ويت اإلدارة جمل   عضاي املساخون ينتمب
 جملـ   عضـاي ا ـل  ـاوز عـدد ال ااتمـا  الشـركة عًـد يف يش ا
 .الشركة مؤسسي بأل من األو  اإلدارة

  (29مادة  
 للر ي  وان اا للم ل  ر يسا السري تالم اع اإلدارة جمل  ينتمب
 الًضـاي و مام الغري مع عالما ا يف الشركة اإلدارة جمل  ر ي  ول ل
 توميعـه ويعتـح ، تلعًـد املاينـة األخـرى االخت الـاع جااـب إس

 مـراراع تنييـ  وعليـه ، تلغـري الشركة عالمة يف اإلدارة كتوميع جمل 
 عنـد الـر ي  حمـل ي ان ـب الـر  وحيـل ، بتولـياته يتًيـد و ن اجمللـ 
 . اخت الاته ممارسة من لديه مااع ميام  و ، غيابه

 (30مادة  
  عضـاي مـن اإلدارة جملـ  يعينـه تنييـ   ر يسـا للشركة يكون  ن  وز

    ـاته اجمللـ  وحيـدد إدارة الشـركة بـه ينـاا غـريه  مـن  و اجملل 
 . الشركة عن التوميع يف ولالحياته

  (31مادة  
 الشركة،  عما  لءايعة وفًا  عضا ه بأل العمل يوزع  ن اإلدارة جملل 
  و  عضا ه بأل من يتنة  و  حد  عضا ه ييو   ن للم ل   وز كما
 وجـه علـى اإلاـرا   و  ك ـر  و معـأل بعمـل الًيـام يف الغري من  حدا

  و الســلءاع بعــض ممارســة يف  و الشــركة اشــاا مــن وجــو 
 . تجملل  املنورة االخت الاع

  (32مادة  
 له مم لأل تعيأل اعتاار   و رايعيا ام ا كان سواي مساه  لكل  وز
 عـدد ويسـتن   فيهـا  سـه  من ما للكه بنساة الشركة إدارة جمل  يف

  عضاي جمل  جمموع من الءريًة هب   املمتارين اإلدارة جمل   عضاي
 يف مم لون هل  ال ين للمساخأل  وز وال ، ااتماهب  يت  ال ين اإلدارة
  عضاي بًية ااتما  يف اآلخرين مع املساخأل االا اك اإلدارة جمل 
 يف تعيـأل املسـتمدمة النسـاة عـن زاد مـا حـدود يف إال اإلدارة جملـ 
 فيمـا يتاثاليوا  ن املساخأل من جملموعة و وز اإلدارة جمل  يف مم ليه
 بنسـاة وذلـط اإلدارة جملـ  يف  ك ـر عـنه   و مم ـل لتعيـأل بيـنه 

 . جمتمعة كيته مل
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 . والواجااع احلًوت من املنتماأل لألعضاي ما املم لأل هلؤالي ويكون
 ودا نيهـا الشـركة بـا  مم ليـه  عمـا  عـن مسـؤوال املسـاه  ويكـون

 . ومساخيها
  (33مادة  

 عـدد ا ـل حضـر  إذا إال لـاثياثا اإلدارة جملـ  اجتمـاع ال يكـون
 على االتيات و وز ، ثةعن ثال احلاضرين عدد يًل  ال على األعضاي

 احلدي ـة االت ـا  وسـا ل تسـتمدام واالجتمـاع ،  كـح عـدد  و اساة
 . اجملل   عضاي  يع  وافًة مراراع تلتمرير واختاذ
 السـنة خـال  األمـل علـى مـراع سـت اإلدارة جملـ   تمـع  ن و ب

 . مراع  ك ر عدد على االتيات و وز الواحدة،
 (34مادة  

 األعضـاي ماـل مـن وتومـع اإلدارة جملـ  تماعـاعاج حماضـر تـدون
 اخت   مرار على يوافم مل وللعضو ال ي ، اجملل  سر و مأل احلاضرين
 . االجتماع حمضر يف اع اضه ي ات  ن اجملل 

  (35مادة  
 علـى حـا  ا كـان مـن فيـه خليـه ، اإلدارة جملـ  يف عضـو مركـ  اـغر إذا

 ، اإلدارة جملـ  بعضـوية زواييـو  مل الـ ين املسـاخأل مـن األلـواع  ك ـر
  فً  سليه مدة ايتديد العضو ويكمل ، يليه من خليه لديه مااع مام وإذا
 علـى يتعـأل فذاـه ، األلـلية املراكـ  ربـع الشاغرة املراك  بلغت إذا  ما

 ميعـاد يف لت تمـع العامـة للمسـاخأل ايتمعيـة دعـوة اإلدارة جملـ 
  الشاغرة املراك  لأل نم وتنتمب ، مرك  خخر اغر اتريخ من اهرين

  (36مادة  
 : التالية الشروا اإلدارة جمل  لعضوية يراح من يف تتوافر  ن  ب
 . الت ر  أبهلية متمتعا يكون  ن - 1
 جرلـة  و للاثريـة مًيـدة بعًوبـة جنايـة يف عليـه احلكـ  سـام مـد يكون  ال - 2

 بعًوبـة  و اـةاألما  و تلشـر   لـة  و جرلـة التـدلي   و تلتً ـري إفـالس
 .إليه اعتاار  رد مد يكن مل ما الًااون ألحكام  اليته بساب للاثرية مًيدة

لعـدد  ل لـه الـ ي الشـمف  و ام ـية ب ـية مالكـا يكـون  ن - 3
 .الشركة  سه  من مليون( 10 

 لـية عنـه زالـت املتًدمـة الشـروا مـن    اإلدارة جملـ  عضـو فًـد وإذا
 . العضوية

  (37مادة  
 لعـدد األم ـى احلـد ضـمن الشـركة إدارة جملـ  يف العضوية تدخل ال

 .الشركاع ( من مااون1/234 (تملادة إليها املشار العضو ع
 .مًيلة مساخة اركة من  ك ر إدارة جملل  ر يسا يكون  ن للشمف و وز

 (38مادة  
 لشـمف ممـ ال كـان ولـو ، اإلدارة جملـ  عضـو  و لـر ي   ـوز ال

 من اه حبك  إليه وللت املعلوماع الص يستغل  ن اعتااري  و رايعي
 . غري   و لنيسه فا دة على احل و  يف

 عضويته  ثناي تلشركة  سهمه يف الت ر  اإلدارة جمل  لعضو و وز
 املن ـوص األسـه  يف بًيـود الت ـر  إخـال  دون وذلـط تجمللـ 
 . النرام ه ا  و الشركة عًد  و الشركاع مااون يف عليها

  (39مادة  
 غـري يف املسـاخأل إس يي ـاثوا  ن اإلدارة جملـ  ألعضـاي  ـوز ال

  سـرار مـن عليـه وميـوا الغـري عمـا إس  و العامـة ايتمعيـة اجتماعـاع
 عـن ومسـايلته  عـ هل  وجـب وإال إلدار ـا ماااـر   بسـاب الشـركة

 . املمالية عن النابة تعويض األضرار
  (40مادة  

 بأل  مع  ن اجملل ،  عضاي من ألي  و اإلدارة جمل  لر ي   وز ال
 عمـل  ي يف يشـ ك  ن  و ، اـركتأل متنافسـتأل إدارة جملـ  عضـوية

 حلسا  غـري   و اخلاص حلسابه يت ر  ن  و الشركة منافسة ا اه من
 تءالاـه  ن هلـا كـان وإال ، الشـركة ت اولـه الـ ي النشـاا فروع  حد يف

  جريـت ك هنـا سـابهحل الـص زاوهلـا العمليـاع تعتاـار  و تلتعـويض
 . العادية العامة ايتمعية  وافًة ذلط يكن مل ما ، الشركة حلسا 

  (41مادة  
 من أبك ر اإلدارة جمل  و عضاي ر ي  مكاف ع جمموع تًدير  وز ال

 واالحتيارـاع االسـتهالك بعد استن ا  ال ايف الربح من تملا ة عشرة
و ـوز  (املسـاخأل علـى املـا  ر س مـن % 5 عـن يًـل ال ربـح وتوزيـع
 . ) على اساة على االتيات
 لر ي  كويص دينار خال  ستة على ت يد ال سنوية مكاف ة توزيع و وز
  سـي  اتريـخ مـن اجملل  ه ا من  عضاي عضو ولكل اإلدارة جمل 
 وفًـا ملـا املكافـ ع بتوزيـع هلـا تسـمح الـص األرت  فًيـم حلأل الشركة
 العامـة ايتمعيـة عـن ي ـدر بًـرار  ـوزو  ، السـابًة اليًـرة عليـه ا ت
 األعلـى احلـد مـن املسـتًل جملـ  اإلدارة عضـو اسـت ناي للشـركة

 . )مستًلون  عضاي الشركة يف كان إذا ( امل كورة للمكاف ع
 العامـة ايتمعيـة علـى يعـر  سـنوي تًريـر بتًـدء اإلدارة جمل  ويلت م
 بيـاان دميـم وجـه علـى  ن يتضـمن علـى عليـه للموافًة للشركة العادية
    اإلدارة جمل  عليها ح ل الص وامل ا  واملنافع املاالغ عن مي ال

 .ومسماها كاات رايعتها
 ( 42مادة   

  حـد  و لـر ي   و اإلدارة جملـ  يف مم ـل لـه ملـن يكـون  ن  ـوز ال
  و  زواجه   و التنيي ية  عضاي اإلدارة  حد  و اإلدارة جمل   عضاي
العًـود  يف ماااـرة غـري  و ماااـرة م ـلاثة  اايـةال الدرجـة مـن  مـارهب 

 ذلـط كـان إذا إال حلسـاهبا  و الشـركة مـع تـحم الـص والت ـرفاع
 . العادية العامة ايتمعية عن ي در ب خيف
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  (43مادة  
 الـر ي   و إدار ـا جملـ   عضـاي  حـد تًـر   ن للشـركة  ـوز ال

 الشـركاع  و ايـةال ا حـىت الدرجـة  مـارهب   و  زواجهـ   و التنييـ ي
 للشركة العادية العامة ايتمعية من تيويض هناك يكن مامل ، هل  التابعة

 وذلط ، الشركة مواجهة يف يني  ال ل لط تملمالية يت  وكل ت ر  ،
 علـى احلكـ  هـ ا يسـري ال(. النيـة حسـن الغـري حبًـوت إخـال  دون

 )اإلمرا  هلا  وز الص الشركاع
  (44مادة  

 والغري واملساخأل الشركة با  مسؤولون و عضاؤ  ارةاإلد جمل  ر ي 
  اليـة كـل وعـن السـلءة، اسـتعما  وإسـاية الغـم  عمـا   يـع عـن

 . اإلدارة يف اخلء  عن  و ، الشركة لعًد  و للًااون
 إببـراي العامـة ايتمعية من ام اع املسؤولية دعوى إمامة دون حيو  وال
 يف االاـ اك اإلدارة لـ جم ألعضـاي  ـوز وال اإلدارة جملـ  ذمـة

 مـن ذمـته  إببـراي اخلالـة العامـة ايتمعيـة مـراراع علـى الت ـويت
  و ألزواجه   و هل  خالة  نيعة تتعلم الص  و إدار   عن املسؤولية
 . الشركة وبأل بينه  ما   خبال   و األوس الدرجة من  مارهب 

  (45مادة  
 مسـؤولية إمـا السـابًة (1 املـادة  يف عليها املن وص املسؤولية تكون

 جملـ   عضـاي بـأل فيمـا وإمـا مشـ كة تلـ اع، عضوا تلاثم ام ية
علـى   يعـا مسـؤولأل األعضـاي يكـون األخـرية احلالـة ويف  يعا اإلدارة
 رتب ال ي الًرار على اع   من إال ، التعويض أبداي التضامن وجه

 . يف الضر اع اضه و ثات املسؤولية
  (46مادة  

 بسـاب اإلدارة جملـ   عضـاي علـى املسـؤولية دعوى ترفع  ن كةللشر 
 دور يف الشـركة كااـت فـذذا  ضـرار للشـركة عنهـا تنشـ  الـص األخءـاي
 الدعوى . رفع امل يي توس الت يية

 (47مادة  
 يف الشـركة عـن ايابـة منيـردا املسـؤولية دعـوى يرفـع  ن مسـاه  لكـل
 الشركة اخت ام  ب الةه   احل ويف ، برفعها الشركة ميام عدم حالة

 دعـوا  رفع للمساه  و وز ، مًتض له كان إن تلتعويض هلا لياثك 
 ترـال ويًـع ، ضـررا بـه  حلـم مـد اخلءـ  كان إذا الشم ية تلتعويض

 . ذلط بغري يًضي اتيات كل
 العامة ايتمعية –  

  (48مادة  
 اإلدارة جمل  من دعوة على بناي السنوية العادية العامة ايتمعية تنعًد
 ال مـان يف وذلـط املاليـة السـنة الاتهـاي التاليـة  اـهر ال الثـة خـال 

 ايتمعيـة يـدعو  ن وللم لـ  اإلدارة، جملـ  يعينهمـا الـ ين واملكـان
 اإلدارة جملـ  وعلـى ذلـط إس الضـرورة دعـت كلما لالجتماع العامة

 عـدد مـن مسـاب رلـب علـى بنـاي لالجتمـاع ايتمعيـة دعـوة يوجـه  ن

 رلـب على بناي  و الشركة، ر ةا  من تملا ة عشرة لكونل مساخأل
 الءلـب، اتريـخ من يوما عشر عسة خال  وذلط احلساتع، مرامب
 علـى ويسـري .االجتمـاع إس تـدعو الـص ايتهـة األعمـا  جـدو  وتعـد

 األحكـام والت ـويت احلضـور وا ـا  العامة ايتمعية دعوة إجراياع
 1 رمـ  الشـركاع بًـااون عليها صاملن و  الت سيسية تيتمعية اخلالة
 .وتعديالته 2016 لسنة

  (49مادة  
 ويكون العامة، ايتمعية حضور حم  سهمه عدد كان    مساه  لكل
 مـن اليفة ل اع املًررة األلواع عدد يساوي األلواع من عدد له

 يف ل لـه عمـن  و ايسـه عـن الت ـويت للمسـاه   ـوز وال األسـه ،
 الشركة وبأل بينه ما   خبال   و ، له خالة يعة ن تتعلم الص املسا ل

  ن للمسـاه  و ـوز ، ذلـط  ـالل مـرار  و اـرا كـل ترـال ويًـع ،
 تعـد  تيـويض  و خـاص توكيـل  ًتضـى وذلـط عنـه احلضـور يف يوكـل

 .الغر  هل ا الشركة
 سـ ل يف قبـت هـو مـا مـع يتعـار  األسـه  علـى حًـا يـدعي ملـن و ـوز

 علـى  مـر الست ـدار الومتية األمور ماضي إس يتًدم  ن الشركة مساخي
 الًاضـي حيـددها ملدة الت ويت من عليها املتنازع األسه  حبرمان عريضة
 وذلـط املمت ـة الكمـة مال من الن اع موضوع يف الي ل حلأل  و اآلمر
 .والت ارية املداية املرافعاع مااون يف املًررة لاجراياع وفًا

 (50اختياري( مادة    اف
 لنرـام اإلدارة جملـ  لعضـوية املراـاثأل علـى الت ـويت ضـع 

 بعـدد ت ـويتية مسـاه  مـدرة كـل لـنح والـ ي ، ال اكمـي الت ـويت
  و واحـد ملراـح هبـا الت ـويت لـه حيـم حبيـ  ، للكهـا الـص األسـه 
 . األلواع هل   تكرار دون املرااثأل من من  تاره  بأل توزيعها

  (51مادة  
 مـن  و ان اـه  و اإلدارة جملـ  ر ـي  العامـة ةايتمعيـ اجتمـاع يـر س
 مـن العامـة ايتمعيـة مـن تنتماـه  و الغر  ل لط اإلدارة جمل  ينتدبه

 . غريه  من  و املساخأل
 
  (52مادة  

 اجتماعهـا يف العاديـة العامـة ايتمعيـة ختـتف الًااون  حكام مراعاة مع
 وعلـى  ااخت الـا يف تـدخل املسـا ل الـص يف مـراراع تختاذ السنوي

 : ما يلي اخل وص وجه
 للسـنة املاليـة ومرك هـا الشـركة اشـاا عـن اإلدارة جملـ  تًريـر - 1

 . املنتهية املالية
 . للشركة املالية الاياانع عن احلساتع مرامب تًرير - 2
 بشـ هنا و ومعـت الرمابيـة ايتهـاع رلـد ا  اليـاع أبيـة تًريـر - 3

 . الشركة على ج اياع
 . للشركة ملاليةا الاياانع - 4
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 . األرت  توزيع بش ن اإلدارة جمل  ام احاع - 5
 . اإلدارة جمل   عضاي ذمة إبراي - 6
 . مكاف    وفديد ع هل   و اإلدارة جمل   عضاي ااتما  - 7
 جمل  تيويض  و  تعابه وفديد ، الشركة حساتع مرامب تعيأل - 8

 . ذلط يف اإلدارة
 وفًـا تعمـل الشـركة كااـت إذا (لشـرعيةا الرمابـة هيفـة تعيـأل - 9

 .تلط اهليفة تًرير وةاع) اإلسالمية الشريعة ألحكام
 ، ال لة ذاع األررا  مع ستت   و متت الص التعامالع تًرير - 10

 .الدولية الاساة راًا ملااد  ال لة ذاع األررا  وتعر 
  (53مادة  

  و ر ـي  إمالـة كةللشـر  العاديـة العامـة ايتمعيـة عـن ي ـدر بًـرار  وز
 الشـركة إدارة جملـ  حـل  و اإلدارة جملـ   عضاي من  ك ر  و عضو

 مـن بـ لط يًـدم امـ ا  على بناي وذلط جديد إدارة جمل  وااتما 
 . امل در الشركة ر ةا  ربع عن يًل ماال للكون املساخأل من عدد
 يف جديد جمل  ااتما  وتع ر اإلدارة، جمل  حبل مرار لدور وعند

 يف اجمللـ  ه ا يستمر  ن إما تًرر  ن لل معية يكون االجتماع اعذ
 يتنـة تعيـأل  و ايتديـد اجمللـ  ااتمـا  حـأل إس الشـركة  مـور تسـيري
 الاتمـا  العامـة ايتمعيـة دعـوة األساسـية مهمتهـا تكـون مؤمتة إدارية
 .تعيينها من اهر خال  وذلط ايتديد، اجملل 

  (54مادة  
 يف مدرجـة غـري موضـوعاع منامشـة العاديـة ةالعامـ لل معيـة  ـوز ال

 بعـد رـر ع الـص العاجلـة األمـور مـن كااـت إذا إال األعمـا  جـدو 
 ذلـط رلاـت إذا  و ، االجتمـاع  ثنـاي يف تكشـل  و ايتـدو  إعـداد
 املسـاخأل مـن عـدد  و احلسـاتع مرامـب  و الرمابيـة ايتهـاع إحـدى
 عدم املنامشة  ثناي تاأل وإذا ، الشركة ر ةا  من تملا ة عسة للكون
  جيـل تعـأل ، املعروضـة املسـا ل بـاعض املتعلًـة املعلومـاع كيايـة

 مـن عـدد ذلـط رلـب إذا عمـل   م عشرة عن ت يد ال مدة االجتماع
 املؤجـل االجتمـاع وينعًـد ، امل ـدر املـا  ر س ربـع ل لـون املسـاخأل

 . للدعوة جديدة إجراياع إس احلاجة دون
 (55مادة  

 تلـط تكـن مـامل العامـة ايتمعيـة مـراراع تنييـ  اإلدارة جملـ  علـى
 جمل  وعلى .النرام ه ا  و الت سي  عًد  و للًااون  الية الًراراع
 يف العاديـة العامة ايتمعية على املمالية الًراراع عر  إعادة اإلدارة
 .املمالية  وجه له ملنامشة الدعوة يت  اجتماع

  (56مادة  
 تيتمعيـة املتعلًـة األحكـام العاديـة غـري العامـة ايتمعيـة علـى تسـري
 : التالية املواد يف عليها األحكام املن وص مراعاة مع العادية العامة

  (57مادة  
  و اإلدارة جمل  من دعوة على بناي العادية غري العامة ايتمعية بتمع

 مـن تملا ـة عشـر عسـة ل لـون مسـاخأل مـن مسـاب رلـب علـى بنـاي
 علـى و ـب وال ـناعة، الت ـارة وزارة مـن  و امل ـدر كةالشـر  ر ةـا 
 خـال  لالجتمـاع العاديـة غـري العامـة ايتمعيـة يـدعو  ن اإلدارة جملـ 
 . الءلب تًدء اتريخ من يوما ثالثأل
 املن وص املدة خال  العامة ايتمعية بدعوة اإلدارة جمل  يً  مل وإذا
 عسة مدة خال  جتماعلال تلدعوة الوزارة تًوم السابًة تليًرة عليها
 . السابًة اليًرة يف إليها املشار املدة ااتهاي اتريخ من يوما عشر

 (58مادة  
 حيضـر  مل مـا لـاثياثا العاديـة غـري العامـة ايتمعيـة اجتمـاع يكـون ال

 يتـوافر مل فـذذا امل ـدر، الشـركة ر ةـا   رتع ثالثـة ل لـون مسـاخون
 إذا لـاثياثا يكـون قن اجتمـاع إس الـدعوة وجهـت الن ـا  هـ ا

 . امل در املا  ر س ا ل من  ك ر من ل ل حضر 
 الشركة ر ةا   سه  جمموع ا ل على ت يد أبغلاية الًراراع وت در
 . امل در

  (59مادة  
 ختـتف الًـااون عليهـا يـنف الـص األخـرى االخت الـاع مراعـاة مـع

 : تملسا ل التالية العادية غري العامة ايتمعية
 . الشركة عًد تعديل - 1
 فيه الت ر   و الشركة  جله من مامت ال ي املشروع كل بيع - 2
 . خخر وجه أبي
 . ااًسامها  و فوهلا  و اادماجها  و الشركة حل - 3
 . ختييضه  و الشركة ر ةا  ز دة - 4

  (60مادة  
 بعد إال انف ا يكون ال العادية غري العامة ايتمعية عن ي در مرار كل
 . الشهر عإجرايا اختاذ
 الًـرار كـان إذا وال ـناعة الت ـارة وزارة موافًـة علـى احل ـو  و ـب
 . و ر ةاهلا  غراضها  و الشركة تس  متعلًا

 (61مادة  
جمل   عن ي در مرار  ي باءالن الدعوى إمامة مساه  لكل  وز

 عًد  و للًااون  اليا العادية غري  و العادية العامة ايتمعية  و اإلدارة
   احل اإلضرار به يً د كان  و النرام ه ا  و الشركة  سي 
 . االمتضاي عند تلتعويض واملءالاة ، الشركة
 الص العادية وغري العادية العامة ايتمعية مراراع على الءعن  وز كما

 مـن عـدد ماـل مـن الءعـن ويـت  األمليـة حبًـوت اجاثـا  فيهـا يكـون
 الشـركة ر ةـا  نمـ تملا ـة عشـر عسـة للكـون الشـركة مسـاخي
 .الًراراع تلط على وافًوا ممن يكواوا وال امل در،

 (62مادة  
 الًابضة للشركة 

 اـركا ا ديـون عـن – التضـامن سـايل علـى – مسـؤولة الشـركة تكـون
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 : التالية الشروا توافر حالة يف التابعة
 . الت اماع من عليها  ا للوفاي التابعة الشركة  موا  كياية عدم - 1
 متكنهـا ماهلـا ر س من اساة التابعة الشركة يف الشركة تتملط ن  - 2
 يف  و ، املديرين  و اإلدارة  عضاي جمل  غالاية تعيأل يف التاثك  من

 . اإلدارة عن ت در الص الًراراع
 تسـتهد  بت ـرفاع تًـوم  و مـراراع التابعـة الشـركة تتمـ   ن - 3

 التابعة الشركة  لاثة  وتضر عليها واملسيءرة املالكة الشركة م لاثة
 التابعة الشركة مدرة عدم يف الر يسي الساب هي وتكون ، دا نيها  و

 . الت اماع من عليها  ا الوفاي على
 التابعة الشركة ديون عن مسؤولة الًابضة الشركة تكن مامل كله وذلط
 . خخر ساب إس استنادا

 الشركة حساتع
 (63مادة  

اـهر  خخـر يف اـهر ينـاير وتنتهـي  و  مـن للشـركة املاليـة السـنة تاـد 
 مـن فتاـد  األوس املاليـة السـنة ذلـط مـن ويسـت   عـام كـل ديسـمح مـن

  التالية املالية السنة من يف وتنتهي الت اري الس ل يف الشركة ميد اتريخ
 (64مادة  

 امـ ا  علـى بنـاي العاديـة العامة ايتمعية من ي در بًرار سنو  يًتءع
 ال ـافية األرت  مـن تملا ـة عشـرة عـن تًـل ال ةاسـا اإلدارة، جملـ 
 . للشركة إجااري احتياري لتكوين
 على اإلجااري االحتياري زاد إذا االمتءاع ه ا ومل لل معية و وز
 . امل در الشركة ر ةا  ا ل

 الشـركة خسـا ر تغءيـة يف إال اإلجاـاري االحتياري استمدام  وز وال
 تملا ـة عسـة عـن ت يد ال بنساة اخألاملس على  رت  توزيع لت مأل  و
 الشـركة  رت  فيهـا تسـمح ال الـص السنواع يف املدفوع املا  ر س من

 يسمح اختياري احتياري وجود عدم بساب وذلط النساة ه   بتوزيع
 .األرت  من النساة ه   بتوزيع
 تسـمح عنـدما منـه امتءـع مـا اإلجاـاري االحتيـاري إس يعاد  ن و ب
 علـى ي يـد االحتيـاري هـ ا يكـن مـامل التاليـة، السـنواع   رت بـ لط
 .امل در املا  ر س اضل

  (65مادة  
 % 10 مـدرها مفويـة اسـاة ال ـافية غـري األرت  مـن سـنو  يًتءـع

 وتستعمل ميمتها، ا و  عن التعويض  و الشركة موجوداع الستهالك
 الحها،إللـ  و الالزمـة واملنش ع واآلالع لشراي املواد األموا  ه  
 .املساخأل على األموا  ه   توزيع  وز وال

  (66مادة  
 ملواجهـة األرت  مـن اسـاة امتءـاع تًـرر  ن العامـة ايتمعيـة علـى  ب

 والت مينـاع العمـل مـوااأل  وجـب الشـركة علـى امل تاـة االلت امـاع
 . االجتماعية

 . ومستمدميها الشركة عما  ملساعدة خاص لندوت إاشاي و وز
 (67 مادة 

 علـى بنـاي العاديـة العامـة ايتمعيـة مـن ي ـدر بًـرار سـنو ، يًتءـع  ن  وز
 ال ـافية األرت  مـن تملا ـة عشرة ت يد على ال اساة اإلدارة جمل  ام ا 
 . ايتمعية فددها الص لألغرا    ف اختياري احتياري لتكوين

 (68مادة   
 هنايـة يف تـوزع  ن رةاإلدا جملـ  ام ا  على بناي العامة لل معية  وز

  ن التوزيـع هـ ا ل ـاثة ويشـ ا علـى املسـاخأل  رتحـا املاليـة السـنة
 و ال املتعار  عليها، الاساية للمااد  ووفًا حًيًية،  رت  من يكون
 . للشركة املدفوع املا  ر س التوزيع ه ا ل 

 احلساتع مرامب
  (69مادة  

 2016 / 1 رمـ  اعالشـرك بًـااون الـواردة املـواد  حكـام تءاـم
 . 233 حىت 227 رم  من املواد وهي وتعديالته

  (70مادة  
 جممعـة مي اايـة ماليـة، سـنة كـل هنايـة يف تعـد  ن الشـركة علـى  ـب

 مشـيوعة التابعـة اـركا ا ويتميـع هلـا واخلسـا ر تألرت  وبيـاانع
 . الدولية الاساية املعايري تتءلاه ملا وفًا والاياانع تإليضاحاع

 وت ييتها الشركة ًضاياا
  (71مادة  

 266 رم  من املواد يف عليها املن وص األمور أبحد الشركة تنًضي
 .التنيي ية وال اثته الشركاع وتعديالته مااون من 277 حىت

  (72مادة  
 278 رمـ  مـن املـواد أبحكـام املاـأل الناثـو علـى الشركة ت يية بري
 .التنيي ية اثتهوتعديالته وال  الشركاع مااون من 295 حىت

  (73مادة  
 وال اثتـه وتعديالتـه 2016/  1 رمـ  الشـركاع مـااون  حكـام تءاـم

 يف  و الت سـي  يف عًـد خـاص اـف بشـ اه يـرد مل مـا كل يف التنيي ية
 .النرام ه ا

  (74مادة  
 مومعها وعلى الر يسي الشركة  رك  العًد ه ا من  للية اسمة فيظ

 لدى الشركة  لل العًد ه ا من ية لل اسمة فيظ كما اإللك وين،
 .وال ناعة الت ارة بوزارة املمت ة اإلدارة

  (75مادة  
 :تآليت املؤسسون يًر
 يوجـب الـ ي الًـدر و ودعـوا األسـه ، تميـع اكتتاـوا مـد أبهنـ  : وال

 .الشركة ت ر  فت الانوك اللية  حد يف ميمتها من  داي  الًااون
 مت ومـد الًـااون، ألحكـام وفًـا مومـت مـد العينيـة احل ـف  ن :قايـا

 .كاملة هبا الوفاي
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 . إلدارة الشركة الالزمة اإلدارية األجه ة عينوا مد أبهن  :قل ا
 مع ال كر املتًدمة لامراراع املؤيدة واملستنداع األورات حيظ :رابعا
 . الرةي الرر

   ب يته  ال اين األو  ب يته             الءر  الءر 
  ال  ب يته          الءر  الرابع ب يته  ال الءر 

 الءر  اخلام  ب يته
 ومعو . احلاضرين على تالوته وبعد العًد ه ا فرر ذكر و ا

 املوثًة / زهراي حسن علي إبراهي  ايتدي  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اركة بوابة املسيلة العًارية
 ) م.ك.م.ش (مًيلة  كويتية مساخة اركة

  سي  عًد
 م 13/9/2018و إاه يف يوم اخلمي  املوافم

 لدي  ان و حوراي في ل ال كي         املوثًة
 : السادة من كل بأل العًد ه ا حرر

ــــة اــــركة الشــــمف الواحــــد   وال و اــــركة ايتليعــــة بيــــتم ثــــريت العًاري
بتــاريخ  5216 ش.ش.و( هادفــه للــربح / موثــم عًــد  سيســها بــرم  

ة /  ول لهــــا تلتوميــــع / انلــــر ســــعد عاــــدهللا العتيــــ 18/10/2017
( 284042401395كـــويص ايتنســـية وحيمــــل بءامـــة مدايـــة رمــــ   

ب يته املدير املمـو  تلتوميـع عـن الشـركة  وجـب مسـتمرج لــــــــادر 
  15/08/2018مــــــــــن وزارة الت ــــــــــارة وال ــــــــناعة بتــــــــــاريخ 

 رر   و  ب يته
ريــة اــركة الشــمف الواحــد قايــا و اــركة ايتليعــة بيــتم ثــريت ون العًا

بتــاريخ  5796 ش.ش.و( هادفــه للــربح / موثــم عًــد  سيســها بــرم  
ول لهــــا تلتوميــــع / انلــــر ســــعد عاــــدهللا العتيــــة /   01/11/2017

( 284042401395كـــويص ايتنســـية وحيمــــل بءامـــة مدايـــة رمــــ   
ب يته املدير املمـو  تلتوميـع عـن الشـركة  وجـب مسـتمرج لــــــــادر 

  15/08/2018ـــــن وزارة الت ــــــــــارة وال ــــــــناعة بتــــــــــاريخ مـــــ
 رر  قين ب يته
قل ا و اركة ايتليعة بيتم ثريت تو العًارية اركة الشمف الواحد 

بتاريخ  5799 ش.ش.و( هادفه للربح / موثم عًد  سيسها برم  
العتية /  ول لها تلتوميع / انلر سعد عادهللا  01/11/2017

( 284042401395كويص ايتنسية وحيمل بءامة مداية رم   
ب يته املدير املمو  تلتوميع عن الشركة  وجب مستمرج لـــــادر 

بتــــــــــاريخ  380938مــــــــن وزارة الت ــــــــارة وال ـــــناعة بـــــــرم  
29/08/2018  

 رر  قل  ب يته
 

يــــتم ثــــريت ســــك  العًاريــــة اــــركة الشــــمف الواحــــد رابعــــا و اــــركة ايتليعــــة ب
بتـــــــاريخ  5792 ش.ش.و( هادفـــــــه للـــــــربح / موثـــــــم عًـــــــد  سيســـــــها بـــــــرم  

ول لهـا تلتوميــع / انلــر ســعد عاـدهللا العتيــة / كــويص ايتنســية  1/11/2017
( ب ـــــيته املـــــدير املمـــــو  284042401395وحيمـــــل بءامـــــة مدايـــــة رمـــــ   

ـــــــارة تلتوميــــــع عــــــن الشــــــركة  وجــــــب مســــــتمرج ل ـــــــن وزارة الت ـــــــ ـــــــادر مـــــــ ــــ
   29/08/2018بتــــــــــاريخ  381557وال ـــــناعة بـــــــرم  

 رر  رابع ب يته
ـــــــة / اـــــــركة  ـــــــريت ســـــــين العًاري ـــــــتم ث ـــــــة بي خامســـــــا و اـــــــركة ايتليع

 5791الشــمف ش.ش.م( هادفــة للــربح موثــم عًــد  سيســها بــرم  
/ انلر سعد عادهللا العتيـة /  ول لها تلتوميع  1/11/2017بتاريخ 

( 284042401395كـــويص ايتنســـية وحيمــــل بءامـــة مدايـــة رمــــ   
ب ـــيته املـــدير املمـــو  تلتوميـــع  وجـــب مســـتمرج لـــادر مـــن وزارة 

  29/8/2018بتاريخ  381568الت ارة وال ناعة برم  
 رر  خام  ب يته

 مسـاخة اــركة لت سـي  الًااوايــة أبهليـته  املؤسســون يًـر **
 املًــررة التــ امه  تلًواعــد و بيــنه  ( فيمــا- مًيلــة  يــةكويت

 2016 سـنة 1 رمـ  الشـركاع مـااون ألحكـام راًـا لت سيسـها
 . التنيي ية وال اثته وتعديالته

 وفًا الشركة لت سي  املًررة الًواعد بكافة تلت امه   يضا يًرون كما
 - :اآلتية املواد ألحكام

 (1مادة  
 .العًد ه ا من يت    ال ج ي السابم التمهيد يعتح

 ( 2مادة   
رم   الشركاع مااون ألحكام راًا  سست الشركة أبن املؤسسون يًر
 .العًد ه ا و حكام وال اثته التنيي ية وتعديالته 2016 لسنة (1 

 .الشهر اتريخ من اعتاارا االعتاارية تلشم ية الشركة وتتمتع
 ايتهاع كافة وموافًة رالشه اتريخ من إال اشارها م اولة هلا  وز وال

 . للنشاا م اولتها على الرمابية
 (3مادة  

 اـركة بوابـة املسـيلة العًاريـة/ وعنواهنـا الت اري/اـركة / الشـركة اسـ 
 مًيلة. كويتية مساخة

 (4مادة  
 / دولـة يف مورنهـا و الكويـت دولــة يف الر يســي الشــركة مركــ  يًـع

  خــرى جهــة  ي سإ الر يســي اًــل املركــ  للشــركاي  ــوز الكويــت و
دولـة  خـارج و داخـل للشـركة وكـاالع و فـروع فـتح و الكويـت، داخـل

 دولــة يف ذكرهــا الســابم األعمــا  ماااــرة للشــركة يكــون و الكويــت
  ن للشــركة  ــوز و  و تلوكالــة  لــلية ب ــية اخلــارج يف و الكويــت
 املـ كورة أبغراضـها مرتاءـة  و الزمـة  و مكملـة  و مشـاهبة  عمـاال متـارس

.   
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 يف بـه يعتـد الـ ي هلـا الًـااوين املـورن هـو الشـركة مًـر يعتـح و
 يف بياانتـه ت اـت إليهـا و الًضـا ية اإلعـالانع و املراسـالع توجيـه

 يف ميـد  بعـد إال املًـر هـ ا بتغيـري يعتـد وال . الت ـاري السـ ل
 . الت اري الس ل

 (5مادة  
 . الشهر اتريخ من تاد  حمددة غري الشركة مدة

 (6مادة  
 2016 / 1 رم  الشركاع بًااون املرسوم أبحكام اإلخال  عدم عم
 من  سست الص التنيي ية، فذن األغرا  ال اثته و – تعديالته و

 .  هي الشركة  جلها
متلط وبيع واراي العًاراع واألراضي وتءويرها حلسا  الشركة  -1

داخل دولة الكويت وخارجها وك لط إدارة  مالك الغري، وكل ذلط 
  الل األحكام املن وص عليها يف الًوااأل الًا مة وما حررته  ا ال

من اإلجناز يف الًسا   السكن اخلاص على الناثو ال ي ا ت عليه 
 ه   الًوااأل .

متلط وبيع واراي  سه  وسنداع الشركاع العًارية حلسا   -2
 الشركة فً  يف الكويت ويف اخلارج .

ـــــة  إعـــــداد الدراســـــاع وتًـــــدء االستشـــــاراع -3 يف اجملـــــاالع العًاري
ـــــ او   ـــــن ي ـــــة يف م ـــــوافر الشـــــروا املءلوب ـــــى  ن تت بكافـــــة  اواعهـــــا عل

 تًدء ه   اخلدمة .
متلط وإدارة املنش ع اليندمية والنوادي ال اثية واملرافم  -4

 السياحية وإ ارها واستف ارها .
الًيام أبعما  ال يااة املتعلًة تملااين والعًاراع تملااين  -5

اململوكة للشركة وللغري  ا يف ذلط  عما  ال يااة وتنيي   والعًاراع
األعما  املداية وامليكاايكية والكهرت ية وامل اعد و عما  تكييل 

 اهلواي  ا يكيل الافرة على املااين وسالمتها .
إدارة وتشغيل واست مار وإ ار واستف ار الينادت والنوادي  -6

احاع واملنت هاع واحلدا م واملوتيالع وبيوع الضيافة واالس  
واملعار  واملءاع  والكي  ع واجملمعاع السكنية واملنت عاع 
السياحية وال اثية واملشروعاع ال وحيية والر ضية والالع وذلط 
على  تلل الدرجاع واملستو ع اامالش  يع اخلدماع األللية 

 زمة هلا .واملساعدة واملرافم امللاثًة هبا وغريها من اخلدماع الال
تنري  املعار  العًارية اخلالة  شاريع الشركة العًارية وذلط  -7

 حسب األارمة املعمو  هبا يف الوزارة .
إماماع امل اداع العًارية وذلط حسب األارمة املعمو  هبا يف  -8

 الوزارة .
 متلط األسوات الت ارية واجملمعاع السكنية وإدار ا . -9

الية املتوفرة لدى الشركة عن رريم استغال  اليوا ض امل -10
 است مارها يف حمافظ مالية تدار من مال اركاع وجهاع متم  ة .

املساخة املااارة لوضع الانية األساسية للمنارم واملشاريع  -11
السكنية والت ارية وال ناعية بنرام "الاناي والتشغيل والتاثويل " 

 BOT  وإدارة املرافم العًارية بنرام )BOT ). 
 يف و الكويت دولة يف ذكرها السابم األعما  مااارة للشركة يكون و

 مشاهبة  عماال متارس  ن للشركة و وز تلوكالة  و  للية ب ية اخلارج
 . امل كورة أبغراضها مرتاءة  و الزمة  و مكملة  و

 (7مادة  
اهر  خخر يف تنتهي اهر يناير و  و  من للشركة املالية السنة تاد 

 من فتاد  األوس املالية السنة ذلط من يست   عام و كل من ديسمح
 السنة يف ديسمح من تنتهي و الت اري الس ل يف الشركة ميد اتريخ
 التالية . املالية

 ) الشرعية الرمابة هيفة (
 اختياري  (8مادة  

 الشريعة ألحكام وفًا اشارها متارس الشركة كاات اذا ما حا  يف
 أبحكام ت رفاع من فيما بريه تتًيد  ن اعليه في ب اإلسالمية
 مستًلة هيفة تشكل  ن الشركة على  ب اإلسالمية( و الشريعة
 يف املتم  أل من عدد من تكون و) الشرعية الرمابة هيفة ( تسمى
 يف جامعي مؤهل على األمل على احلاللأل اإلسالمي اليًه  لو 

 للشركة العمومية عيةايتم تعينه  ثالثة عن عدده  يًل وال ه ا اجملا 
 : تآليت ختتف

 . ت رفا ا و الشركة  اشءة حو  اإلسالمي الشرعي الر ي إبداي  ) 
 . الشريعة أبحكام الشركة الت ام من التاثًم  ) 
 علـى يشـتمل للشـركة العامـة لل معيـة سـنوي تًريـر تًـدء  )ج

 مـع وت ـرفا ا اشـارها و الشـركة  عمـا  توافـم مـدى يف ر يهـا
 تلتًيـد الشـركة إدارة التـ ام مـدى و ، اإلسـالمية شـريعةال  حكـام

مـا  و ، الشـ ن هـ ا يف خراي الشـرعية مـن الرمابـة هيفـة تاديـه  ـا
 هـ ا ينـدرج الشـركة و  عمـا  علـى مالحرـاع مـن لـديها يكـون
 و تألغلايـة اآلراي تؤخـ  السـنوي و الشـركة تًريـر ضـمن التًريـر

 هيفـة  عضـاي بـأل  خـال وجـود و األغلايـة فًيـم تعـ ر حـا  يف
 إس املوضـوع إحالـة يـت  الشـرعي احلكـ  الشـرعية حـو  الرمابـة
 .اإلسالمية الشفون و األوما  وزارة يف اليتوى هيفة

 (9مادة  
د.ك(  5,000,000     الـغ بـه امل ـر  الشـركة مـا  ر س حـدد

 50,000,000 (علــى  فًــ   عســة ماليــأل دينــار كــويص( موزعــة
اًديـة  ( األسـه   يـع فلـ  ( و 100   سـه  كـل ميمـة ) سـه 

فًـ    عسـة  د.ك(  5,000,000   امل ـدر املـا  وعينيـة ( ور س
 مت اًديـة  سـه  مـن الشـركة مـا  ر س يتكـون ماليـأل دينـار كـويص( و

 :  كالتاق سدادها
 الشـركة  عرفـة سـدادها مت ) ك.د  10,000 ( املـدفوع املـا  ر س
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 ( 2018/ 07/ 30 ( تاريخب ال ادر الكتا  الانط  وجب لدى
 (10مادة  

 الشـركة املـا  ر س كامـل يف العًـد علـى املومعـون املؤسسـون  كتتـب
 : التاق الوجة على
 الًيمة تلدينار الكويص عدد األسه  إس  املساه  الرم 
 د.ك  1,000,000 10,000,000 اركة ايتليعة بيتم ثريت العًارية 1

 د.ك  1,000,000 10,000,000 عًاريةاركة ايتليعة بيتم ثريت ون ال 2

 د.ك  1,000,000 10,000,000 اركة ايتليعة بيتم ثريت تو العًارية 3

 د.ك  1,000,000 10,000,000 اركة ايتليعة بيتم ثريت سك  العًارية 4

 د.ك  1,000,000 10,000,000 اركة ايتليعة بيتم ثريت سين العًارية 5
 د.ك   5,000,000 50,000,000 اجملموع

 للشـركة النًـدي املـا  ر س ميمـة إبيـداع مـاموا تهن  املؤسسون يًر و
 إ ـاق مـن للشـركة النًـدي ر س املـا  ميمـة %( مـن 0,02بنسـاة  

 مـنه  سـه ( كـل 10,000    مدرها و هبا اكتتاوا الص األسه  ميمة
 من ال ادرة الشهادة  وجب األهلي املتاثد الانط لدى اكتتابه بنساة
 ه ا أبلل املرفًة ( و16/07/2018املؤرخة يف   و امل كور الانط

 )ك.د 4,990,000 (مدر  و الشركة ما  ر س من الاامي والعًد ، 
عـ    م ـاها مـدة خـال  الااميـة بسـداد ح ـته رـر  كـل يلتـ م

الـص  املواعيـد يف و الت ـاري تلسـ ل الشـركة ميـد اتريـخ مـن سـنواع
 . اإلدارة جمل  حيددها

 (11مادة  
 الشـركة الت مـت الـص التكـاليل و النيًـاع و األجـور و امل ـروفاع

 املرفـم للايـان وفًـا )ك.دلـير مالـغ   هـي  سيسـها بسـاب أبدا هـا
 . العامة امل روفاع حسا  من خت   العًد أبلل

 (12مادة  
 اإلجـراياع تميـع تلًيـام العًـد هـ ا علـى املومعون املؤسسون يتعهد
 رلاـاع إلغـاي و تسـتاعاد ويلت مـون ركةالشـ  سـي  إلمتـام الالزمـة

  . ذلط لتاثًيم الالزمة اإلجراياع اختاذ و املكررة و الوخية االكتتا 
   انلـر سـعد عاـدهللا العتيـة ( يف السـيد عـنه  وكلـوا الغـر  هلـ ا و

 إدخـا  و الالزمـة املسـتنداع اسـتيياي و اإلجـراياع الًااوايـة اختـاذ
 يف  و يف العًـد إدخاهلـا ضـرورة ةيـةالر  ايتهـاع تـرى الـص التعـديالع

 . به املرفم األساسي النرام
 مــن االاتهــاي اتريـخ مــن  اــهر ثالثـة خــال  املؤسســأل وعلـى

 لــوزارة  ن يًــدموا الت سيســية ايتمعيــة اجتمــاع وماــل االكتتــا 
 كـل فيهـا اكتتـب الـص األسـه  بعـدد بيـاان وال ـناعة الت ـارة
 و ةــا ه  دفعهــا األمســاا الواجــب بــدفع وبًيــامه  مؤســ 

 . ميمته من دفع وما السه  وميمة وعناوينه 
 (13مادة  

 ال ي الضرر تعويض عن بينه  فيما تلتضامن الشركة مؤسسو يس  
 . الشركة عًد بءالن الغري بساب  و مساخيها  و الشركة ي يب

 (14مادة  
 مـن تتكـون اسـمة كـل اسـخ و ربـع  لـل مـن العًـد هـ ا فـرر

  ربعـة مـن للشـركة املكــون األساسـي نرـامال بـه ومرفـم لـياثة
 مـادة  ( عـدد ويتضـمن لـياثة  ( مـن تتكـون اسـمة كـل اسـخ
 . إضا   و اءب بال

 الر يسـي مرك هـا يف الشـركة عًـد مـن  لـلية بنسـمة االحتيـا  ويـت 
 . اإللك وين مومعها وعلى
 اإلدارة لدى الشركة  لل العًد ه ا من  للية اسمة فيظ كما

 على احل و  يف يرغب من ولكل وال ناعة الت ارة بوزارة املمت ة
 فدد  معأل رس  مًابل الشركة من يءلاها  ن لأللل مءابًة اسمة
 . الشركة
 ب يته ال اين األو  ب يته           الءر  الءر 

 
 ال ال  ب يته        الءر  الرابع  ب يته  الءر 

 الءر  اخلام  ب يته 
 من فرر املومعون احلاضرين على تالوته وبعد العًد ه ا فرر ذكر و ا
 الًـدر وهـ ا لـياثة    (   عـدد من ومكون    ( اسمه وعدد  لل
 . ومرفًاته ، إضافة  و اءب به ولي  الكتابة من

 
 بوابة املسيلة العًارية اركة

 )م.ك.م.ش( مًيلة كويتية مساخة اركة
 مًيلة اركة
 األساسي النرام

 الشركة  سي 
 الشركة  سي  عنالر –  

 (1مادة  
 1/2016 رمـ  الشـركاع مـااون ألحكـام راًـا الشـركة  سسـت
 األسه  مالكي األساسي بأل النرام وه ا التنيي ية وال اثته وتعديالته

 . )م.ك.م.ش( مًيلة كويتية مساخة اركة بعد فيما  حكامها املاينة
  (2مادة  

يف  لكا نا الكويت دولة يف الًااوين وحملها الر يسي الشركة مرك 
 املراسالع توجيه به يف يعتد ال ي املورن مدينة الكويت، وهو

 التغيري مت إذا إال املورن ه ا بتغيري يعتد وال الًضا ية واإلعالانع
 . الت اري تلس ل
 بدولة مكاتب  و توكيالع  و فروعا هلا ينشئ  ن اإلدارة جملل  و وز

 . تخلارج  و الكويت
 (3مادة  

 .الشهر اتريخ من وتاد  حمددة غري الشركة ه   مدة
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 (4مادة  
 تعديالتـه 2016/ 1رمـ   الشركاع مااون أبحكام اإلخال  عدم مع

 : هي الشركة  جلها  سست من الص األغرا  فذن التنيي ية وال اثته
متلط وبيع واـراي العًـاراع واألراضـي وتءويرهـا حلسـا  الشـركة  -1

 مـالك الغـري، وكـل ذلــط داخـل دولـة الكويـت وخارجهـا وكـ لط إدارة 
 ا ال  الل األحكام املن وص عليها يف الًـوااأل الًا مـة ومـا حررتـه 
من اإلجناز يف الًسا   السـكن اخلـاص علـى الناثـو الـ ي ا ـت عليـه 

 ه   الًوااأل .
متلـــط وبيـــع واـــراي  ســـه  وســـنداع الشـــركاع العًاريـــة حلســـا   -2

 الشركة فً  يف الكويت ويف اخلارج .
ـــــة إعـــــداد  -3 الدراســـــاع وتًـــــدء االستشـــــاراع يف اجملـــــاالع العًاري

ـــــ او   ـــــن ي ـــــة يف م ـــــوافر الشـــــروا املءلوب ـــــى  ن تت بكافـــــة  اواعهـــــا عل
 تًدء ه   اخلدمة .

ـــــم  -4 ـــــوادي ال ـــــاثية واملراف ـــــة والن ـــــط وإدارة املنشـــــ ع اليندمي متل
 السياحية وإ ارها واستف ارها .

لعًــــــاراع تملاــــــاين الًيــــــام أبعمــــــا  ال ــــــيااة املتعلًــــــة تملاــــــاين وا -5
والعًاراع اململوكة للشركة وللغـري  ـا يف ذلـط  عمـا  ال ـيااة وتنييـ  
ــة والكهرت يــة وامل ــاعد و عمــا  تكييــل  ــة وامليكاايكي األعمــا  املداي

 اهلواي  ا يكيل الافرة على املااين وسالمتها .
ــــادت والنــــوادي  -6 إدارة وتشــــغيل واســــت مار وإ ــــار واســــتف ار الين

تيالع وبيــــــوع الضــــــيافة واالســـــ احاع واملنت هــــــاع واحلــــــدا م واملـــــو 
واملعـــــار  واملءـــــاع  والكيـــــ  ع واجملمعـــــاع الســـــكنية واملنت عـــــاع 
السـياحية وال ـاثية واملشــروعاع ال وحييـة والر ضــية والـالع وذلــط 
علـــى  تلـــل الـــدرجاع واملســـتو ع اـــامالش  يـــع اخلـــدماع األلـــلية 

 هبا وغريها من اخلدماع الالزمة هلا .واملساعدة واملرافم امللاثًة 
تنرــي  املعــار  العًاريــة اخلالــة  شــاريع الشــركة العًاريــة وذلــط  -7

 حسب األارمة املعمو  هبا يف الوزارة .
ـــــط حســـــب األارمـــــة املعمـــــو   -8 ـــــة وذل إمامـــــاع املـــــ اداع العًاري

 هبا يف الوزارة .
 . متلط األسوات الت ارية واجملمعاع السكنية وإدار ا -9

اســــتغال  اليــــوا ض املاليــــة املتــــوفرة لــــدى الشــــركة عــــن رريــــم  -10
 است مارها يف حمافظ مالية تدار من مال اركاع وجهاع متم  ة .

املســـاخة املاااـــرة لوضـــع الانيـــة األساســـية للمنـــارم واملشـــاريع  -11
ـــل "  ـــاي والتشـــغيل والتاثوي ـــة وال ـــناعية بنرـــام "الان الســـكنية والت اري

 BOTرافم العًارية بنرام  ( وإدارة املBOT. ) 
 ز دته وررت املا  ر س –  

 (5مادة  
ك  عسة .د (5,000,000 الغ   به امل ر  املا  ر س حدد

ك .د (5,000,000  امل در ما  ور س ماليأل دينار كويص ال غري(

 (10,000  املدفوع املا    عسة ماليأل دينار كويص ال غري( ور س
 الشركة ما  ر س كويص ال غري ( يتكون  ك  عشرة خال  دينار.د

  : اآليت الناثو على موزعة اًدية  سه  من امل در
 مت اًــدا ك   عشــرة خال  دينــار كــويص(.د (10,000  مالــغ

ســـــــــــدادها  عرفـــــــــــة الشـــــــــــركاي الاـــــــــــط األهلـــــــــــي املتاثـــــــــــد بتـــــــــــاريخ 
30/07/2018. 

 (6مادة  
 ألحكام فًاو  متلكها الكويتيأل لغري ) ال  وز(  اةية الشركة  سه 

 . املنرمة ل لط الوزارية والًراراع الًااون
 (7مادة  

 األسه  ميمة كاات إذا إال به امل ر  املا  ر س ز دة  وز ال
  ن العادية غري لل معية العامة و وز كاملة، دفعت مد األللية
 من بًرار  وز  اه ،على تنيي   اتريخ فديد يف اإلدارة جمل  تيو 
 املا  ر س حدود يف امل در املا  ر س ز دة شركةإدارة ال جمل 

 . تلكامل مت سداد  مد امل در املا  ر س يكون  ن على به امل ر 
 . اإلةية ميمتها من أبمل ايتديدة األسه  إلدار  وز وال

 (8مادة  
 بًـرار  ـوز .تلكامـل دفعـت مـد األلـلية األسـه  ميمـة كااـت إذا

 الرمابيـة ايتهـاع بعـد موافًـة لعاديـةا غـري العامـة ايتمعيـة مـن ي ـدر
 من مساب ام ا  على بناي وذلط به امل ر  الشركة ما  ر س ز دة
  ن علـى الشـ ن هـ ا يف احلسـاتع مرامـب مـن اإلدارة وتًريـر جملـ 
 . وررت ال  دة مًدار املا  ر س ب  دة ال ادر الًرار يتضمن

 (9مادة  
 حـم املسـاخأل بعـض رسلـا ومل الشـركة مـا  ر س ز دة تًـرر إذا

 األسـه  خت ـيف يـت  ر س املـا  ز دة  سـه  يف االكتتـا   ولويـة
الشــركة،  مسـاخي مـن ذلــط يف يرغـب ملـن فيهـا املكتتـب غـري
 مت املءروحــة األســه  عــدد رلاــاع االكتتــا  بــاوزع فــذن

 . به اكتتاوا ما بنساة املكتتاأل على خت ي ها
 جاز ايتديدة األسه  كامل يف فيها ا االكتت يت  ال الص األحوا   يع ويف

 ، جدد ملساخأل فيها املكتتب غري بتم يف األسه  يًوم  ن اإلدارة جملل 
 . الًااون بًوة ملغاة فيها املكتتب غري ايتديدة األسه  وتعتح

 (10ادة  م
 علـى وذلـط العـام االكتتـا  رريـم عـن املـا  ر س ز دة للشـركة  وز

 2016 لسنة 1 رم  الشركاع مااون من (160تملادة   املاأل الناثو
 التنيي ية وال اثته وتعديالته

  (11مادة   اختياري ( اف  
  : حدخا  و التاليأل تلًيدين  سهمه يف الت ر  يف املساه  حم يًيد

 الص األسه  اراي يف الشركة يف للمساخأل  ولوية حم اا اا - 1
 . بيعها يف مالكها يرغب
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 . األسه  مش ي على اإلدارة جمل  ةموافً اا اا - 2
 172 ((1تملادة   إليها املشار الت رفاع الًيدين ه ين من ويست  

 .) الشركاع مااون من
 . )الاورلة يف املدرجة الشركاع على النف ه ا يسري ال(

 (12مادة  
 11 (1املـادة   مـن األو  تلًيـد األخـ  حالـة يف إل امـي اـف(

 ) النرام ه ا من
 بشـروا الشـركة إخءـار  سـهمه يف الت ـر  ماـل املسـاه  ىعلـ  ـب
   م عشـرة ااًضـاي بعد انف ا إال األسه  يف الت ر  يكون وال الايع
 اـراي بءلـب املسـاخأل مـن  ي يتًـدم  ن دون اإلخءـار اتريـخ علـى

 .األسه 
 تلسـعر ذلـط يـت   ن تعـأل األسـه  لشـراي املسـاخأل  حـد فـذذا تًـدم

 .الايع بشروا الوارد
  (13مادة  

 11 (1املـادة   مـن ال ـاين تلًيـد األخـ  حالـة يف إل امـي اـف(
 ) النرام ه ا من
 يتعـأل ألسـهمها الشـركة بشـراي اخلالـة تألحكـام اإلخـال  عـدم مـع
 األسـه  اـراي لشـمف املشـ ي، رفضـه حالـة يف اإلدارة جملـ  علـى

 بءلـب اجمللـ  إخءـار اتريـخ مـن   م عشـرة خـال  الشـركة حلسـا 
 علـى املسـاه  اتيم ال ي تلسعر احلالة ه   ويت  الشراي يف وافًة،امل
 .به  سهمه بيع

 االكتتا 
 (14مادة  

 ما  ر س كامل يف الت سي  عًد على املومعون املؤسسون اكتتب
سه   ما ة  لل سه (  100,000عددها  يالغ أبسه  الشركة

ة فيما د.ك  عشرة  ال  دينار كويص( موزع 10,000ميمتها األةية 
بينه  كل بنساة اكتتابه املاينة يف عًد الت سي  ومد مت دفع 

د.ك  عشرة  ال  دينار كويص( من الًيمة اإلةية لألسه   10,000
األهلي املتاثد ( وذلط  وجب اهادة  الص اكتتاوا هبا لدى بنط  

 م .30/07/2018الانط املرفًة املؤرخة يف 
 ع   م اها مدة خال  األسه  ميمة من الاامي ايت ي ويسدد
 الص املواعيد ، ويف الت اري الس ل يف الشركة ميد اتريخ من سنواع
 تلًس  الوفاي عن املساه   خر وإذا ، اإلدارة جمل  حيددها

 عسة مضي بعد الشركة على وجب موعد  يف األسه  على املستاثم
 تمي على للايع  سهمه تعر   ن إا ار  اتريخ من يوما عشر
  يع على تألولوية األسه  بيع مثن من الشركة ، وتستويف خألاملسا
 مد تكون وما واليا دة تسدد مل الص ميمة األمساا املساه  دا ين
 مثن بيع يكل مل فذذا للمساه  الاامي ،ويرد ايًاع من الشركة فملته
 . اخلالة  مواله يف تلاامي املساه  على الشركة رجعت األسه 

  (15مادة  
  حكام و الت سي  عًد املساه  ماو  السه  ملكية على حتما تبي  

 . العامة مراراع  عيا ا و للشركة األساسي النرام
  (16مادة  

 يف متييـ  بـال غـرية حل ة معادلة ح ة يف احلم لاحاه  و  سه  كل
 املًسمة يف األرت  و الشركة موجوداع ملكية

  (17مادة  
  ةاي فيه تًيد و مًالة وكالة دىل حييظ خاص س ل للشركة يكون

 و منه  لك  اململوكة األسه  وعدد مورنه  و جنسيا   و املساخأل
  . سه  كل عن املدفوعة الًيمة و اوعها

 الاياانع على تءر  تغيرياع أبي املساخأل س ل يف الت اري يت  و
 و بياانع من املًالة  و وكالة الشركة تتلًا  ملا وفًا فيه املس لة

 باياانع ت ويد  املًالة وكالة  و الشركة من يءلب  ن ا ن ذي لكل
 .الس ل ه ا

 الت سيسية ايتمعية
  (18مادة  

 اجتمـاع ماـل و االكتتا  اتريخ من  اهر ثالثة خال  املؤسسأل على
 بعـدد بيـاان ال ـناعة و لـوزارة الت ـارة يًـدموا  ن الت سيسـية ايتمعيـة
 الواجـب األمسـاا بـدفع ملكتتاـألا بًيـام و هبـا اكتتـب الـص األسـه 
 هبـا اكتتـب الـص األسـه  عـدد و عنـاوينه  و أبةاي املكتتاأل و دفعها
 . ميمته من ما دفع و السه  ميمة و منه  كل

 (19مادة  
  اـهر ثالثـة خـال  لالاعًـاد الت سيسـية ايتمعيـة دعـوة املؤسسأل على
 تعًـد  ن دون املـدة فـذذا ااًضـت االكتتـا  مـن االاتهـاي اتريـخ مـن

 مـن يومـا عشـر عسـة خـال  ال ـناعة و الت ـارة وزارة مامت ايتمعية
 . لالاعًاد الت سيسية ايتمعية بدعوة امل كورة املدة اتريخ ااًضاي

 (20مادة  
 جـدو  متضـمنة الت سيسـية ايتمعيـة اجتمـاع حضـور إس الـدعوة توجه

 : التالية الءرت االجتماع أبحد ااعًاد مكان و زمان و األعما 
 الـدد املوعـد ماـل املكتتاـأل  يـع إس ترسـل مسـ لة خءـاتع -1

 .األمل على أبساوعأل االجتماع الاعًاد
 اإلعـالن يـت   ن علـى مرتأل اإلعالن حي ل  ن  ب اإلعالن، و –2
 اشـر اتريـخ مـن   م سـاعة تًـل عـن ال مـدة مضـي بعـد ال ااية املرة يف

 . األمل على   م عةبسا االجتماع ااعًاد مال و األو  اإلعالن
 ماـل مااوان عنه  ينو  من  و املساخأل إس تليد الدعوة تسلي  -3

 يييـد  ـا الـدعوة لورة يؤار على و األمل على بيوم االجتماع موعد
 . االستالم

 تلال اثـة املاينـة احلدي ـة االت ـا  وسـا ل مـن  خـرى وسـيلة  ي4- 
 ال ـناعة و الت ـارة إخءـار وزارة  ـب و الشـركاع لًـااون التنيي يـة
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 بساعة ااعًاد  مال االجتماع مكان و  يعاد و األعما  تدو  كتابيا
 . مم لها األمل حلضور على   م

 . الغر  هل ا ايتمعية تنتماه من الت سيسية ايتمعية اجتماع ي  س
 (21مادة  

 مساخون حضر  إذا إال لاثياثا الت سيسية ايتمعية اجتماع يكون ال
 . هبـا املكتتـب األسه  عدد من ا ل اك ر ل لون ويتالت  حم هل 
 قين اجتمـاع إس ايتمعيـة دعـوة جـب و الن ـا  هـ ا يتـوافر مل فـذذا

 ال و   م سـاعة عـن تًـل ال مـدة خـال  يعًـد األعمـا  لـ اع جـدو 
 االجتمـاع و يكـون األو  االجتمـاع اتريـخ مـن يومـا ثالثـأل عـن ت يـد
 . يناحلاضر  عدد كان    لاثياثا ال اين

 اتر ه حدد مد كان إذا ال اين لالجتماع جديدة دعوة توجه  ال  وز و
 املءلًـة تألغلايـة ت ـدر الًـراراع و األو  االجتمـاع إس الـدعوة يف

 . االجتماع يف احلاضرة لالسه 
  (22مادة  

 وافيـة معلومـاع يتضمن تًريرا الت سيسية ايتمعية إس املؤسسون يًدم
 املسـتنداع مـع  ايًـت املاـالغ الـص و ي الت سـ عمليـاع  يـع عـن

 الرالع املؤسسون حيدد  مكان يف التًرير ه ا يوضع و ل لط املؤيدة
 و األمـل علـى   م بسـاعة ايتمعية اجتماع مال ذلط و املكتتاأل عليه

 .حلضور االجتماع املكتتاأل دعوة يف ذلط إس يشار
  (23مادة  

 : يةاآلت تملسا ل الت سيسية ايتمعية ختتف
 و لـاثتها من الت ات بعد الشركة  سي  إجراياع على / املوافًة1

 . لعًد الشركة و الشركاع مااون ألحكام موافًتها
 علـى ذلـط و ، وجـدع  ن العينيـة احل ـف تًـوء علـى / املوافًـة 2

 ). مااون الشركاع من 11 ( (1تملادة   الواردة الناثو
 . األو  اإلدارة جمل   عضاي / ااتما  3
 .  تعابه فديد و احلساتع مرامب / اختيار 4
 تـ او  الشـركة كااـت إذا ( الشـرعية الرمابـة هيفـة  عضـاي / تعيـأل 5

 ) اإلسالمية الشريعة ألحكام وفًا اشارها
 .هنا يا الشركة  سي  / إعالن 6
 الت ارة وزارة إس الت سيسية ايتمعية اجتماع حمضر من لورة ترسل و
 . الص اخت ع ًراراعال متضمنة ال ناعة و
 و الشـركة عًـد بنشـر يًـوم  ن األو  اإلدارة جملـ  علـى و

 اتريـخ إعـالن مـن يومـا ثالثـأل خـال  الت ـاري تلسـ ل ميـدها
 . هنا يا الشركة  سي 

 املساخأل الت اماع و حًوت
  (24مادة  

 -: التالية تحلًوت خاص بوجه الشركة يف العضو يتمتع
 .توزيعها يتًرر الص املناثة  سه  على و احل  و األرت  / ماض  1

 جملـ  يف العضـوية رريـم عـن الشـركة إدارة يف / املشـاركة 2
 مــداوال ا يف و االاــ اك العامــة ايتمعيــاع حضــور و اإلدارة
 ترـال يًـع و النرـام وهـ ا الشـركاع مـااون ألحكـام راًـا وذلـط

 .ذلط خال  على اتيات  ي
 علـى األمل على   م بساعة لعامةا ايتمعية اجتماع مال احل و  / 3

 جملـ  تًريـر و املنًضـية اليـ ة الاسـاية عـن للشـركة املاليـة الايـاانع
 . احلساتع مرامب تًرير و اإلدارة

 يف االكتتـا  يف األولويـة و لـه اململوكـة األسـه  يف الت ـر  / 4
 .ايتديدة األسه 

 عـدب الت ـيية عنـد الشـركة موجـوداع مـن ا ـيب علـى احل ـو  / 5
 .ديون من عليها  ا الوفاي

  (25مادة  
 : يلي  ا خاص بوجه الشركة يف العضو يلت م
 حلـو  عنـد اسـه  مـن للكه ما على املستاثًة األمساا / تسديد 1

 . السداد يف عن الت خري التعويض دفع و االستاثًات مواعيد
 اسـتيياي سـايل يف فملتهـا مـد الشـركة تكـون الـص النيًـاع / دفـع 2
 علـى التنييـ  و للشـركة  سـهمه ميمـة مـن املدفوعـة غـري سـاااألم

 . حلًومها استيياي األسه 
 . للشركة العامة ايتمعية ت درها الص الًراراع / تنيي  3
  و املاليـة تمل ـاحل األضـرار إس يـؤدي عمـل  ي عـن االمتنـاع / 4

  ذلط  الية عن تنشا الص بتعويض األضرار االلت ام و للشركة األدبية
  (26مادة  

 : يلي  ا الًيام للمساخأل العامة لل معية  وز ال
 . األةية السه  ميمة ز دة  و املالية املساه   عااي / ز دة  1
 على ال افية األرت  من توزيعها الواجب املفوية النساة / ااًاص  2

 .الشركة عًد يف الددة و املساخأل
  و الت سي  عًد يف امل كورة الشروا غري جديدة اروا / فر   3
 و العامـة ايتمعيـاع يف حضـور املسـاه  أبحًيـة تتعلـم النرـام هـ ا

 . فيها الت ويت
  و كتابيـا املسـاخأل  يـع بًاـو  األحكـام هـ   علـى اخلـروج  ـوز و

 اإلجـراياع اسـتيياي و ،  يع املساخأل فيه يش ك إ اعي بت ويت
 . الشركة عًد لتعديل الالزمة

 اإلدارة ل جم –  
 (27مادة  

 عضـاي(،  عـدد  ثالثـة مـن مكـون إدارة جملـ  الشـركة إدارة يتـوس
 . مابلة للت ديد سنواع ثالث العضوية مدة وتكون
 اسـتمر لـ لط الـدد امليعـاد يف جديد إدارة جمل  ااتما  تع ر وإذا

 وااتمـا  األسـاا  زوا  الشـركة حلـأل  عمـا  إدارة يف الًادم اجملل 
 . جديد ةإدار  جمل 
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 (28مادة  
  ن و وز السري، تلت ويت اإلدارة جمل   عضاي املساخون ينتمب
 جملـ   عضـاي ا ـل  ـاوز عـدد ال ااتمـا  الشـركة عًـد يف يش ا
 . الشركة مؤسسي بأل من األو  اإلدارة

  (29مادة  
 للر ي  وان اا للم ل  ر يسا السري تالم اع اإلدارة جمل  ينتمب
 الًضـاي و مام الغري مع عالما ا يف الشركة اإلدارة ل جم ر ي  ول ل
 توميعـه ويعتـح ، تلعًـد املاينـة األخـرى االخت الـاع جااـب إس

 مـراراع تنييـ  وعليـه ، تلغـري الشركة عالمة يف اإلدارة كتوميع جمل 
 عنـد الـر ي  حمـل ان ـب الـر ي  وحيـل ، بتولـياته يتًيـد و ن اجمللـ 
 . اخت الاته ممارسة من ديهل مااع ميام  و ، غيابه

 (30مادة  
  عضـاي مـن اإلدارة جملـ  يعينـه تنييـ   ر يسـا للشركة يكون  ن  وز

    ـاته اجمللـ  وحيـدد إدارة الشـركة بـه ينـاا غـريه  مـن  و اجملل 
 . الشركة عن التوميع يف ولالحياته

  (31مادة  
 الشـركة ما  ع لءايعة وفًا  عضا ه بأل العمل يوزع  ن اإلدارة جملل 

  عضا ه بأل من يتنة  و  حد  عضا ه ييو   ن للم ل   وز كما ،
 وجه على اإلارا   و  ك ر  و معأل بعمل الًيام يف الغري من  حدا  و

  و الســلءاع بعــض ممارســة يف  و الشــركة اشــاا مــن وجــو 
 . تجملل  املنورة االخت الاع

  (32مادة  
 له مم لأل تعيأل اعتاار   و ارايعي ام ا كان سواي مساه  لكل  وز
 عـدد ويسـتن   فيهـا  سـه  من ما للكه بنساة الشركة إدارة جمل  يف

  عضاي جمل  جمموع من الءريًة هب   املمتارين اإلدارة جمل   عضاي
 يف مم لون هل  ال ين للمساخأل  وز وال ، ااتماهب  يت  ال ين اإلدارة
  عضاي بًية ااتما  يف اآلخرين مع املساخأل االا اك اإلدارة جمل 
 يف تعيـأل املسـتمدمة النسـاة عـن زاد مـا حـدود يف إال اإلدارة جملـ 
 فيمـا يتاثاليوا  ن املساخأل من جملموعة و وز اإلدارة جمل  يف مم ليه
 بنسـاة وذلـط اإلدارة جملـ  يف  ك ـر عـنه   و مم ـل لتعيـأل بيـنه 

 . جمتمعة ملكيته 
 . والواجااع احلًوت من املنتماأل لألعضاي ما املم لأل هلؤالي ويكون
 ودا نيهـا الشـركة بـا  مم ليـه  عمـا  عـن مسـؤوال املسـاه  ويكـون

 . ومساخيها
  (33مادة  

 عـدد ا ـل حضـر  إذا إال لـاثياثا اإلدارة جملـ  اجتمـاع ال يكـون
 على االتيات و وز ، عن ثالثة احلاضرين عدد يًل  ال على األعضاي

 احلدي ـة االت ـا  وسـا ل تسـتمدام واالجتمـاع ،  كـح عـدد  و اساة
 . اجملل   عضاي  يع  وافًة مراراع تلتمرير واختاذ

 السـنة خـال  األمـل علـى مـراع سـت اإلدارة جملـ   تمـع  ن و ب
 . مراع  ك ر عدد على االتيات و وز ، الواحدة

 (34مادة  
 ياألعضـا ماـل مـن وتومـع اإلدارة جملـ  اجتماعـاع حماضـر تـدون

 اخت   مرار على يوافم مل وللعضو ال ي ، اجملل  سر و مأل احلاضرين
 . االجتماع حمضر يف اع اضه ي ات  ن اجملل 

  (35مادة  
 كـان مـن فيـه خليـه ، اإلدارة جملـ  يف عضـو مركـ  اـغر إذا

 ييــوزوا مل الــ ين املســاخأل مــن األلــواع  ك ــر علــى حــا  ا
 ، يليـه مـن خليـه لديـه مـااع مـام وإذا ، اإلدارة جملـ  بعضـوية
 . فً  سليه مدة ايتديد العضو ويكمل

 علـى يتعـأل فذاـه األلـلية، املراكـ  ربـع الشـاغرة املراكـ  بلغـت إذا  مـا
 ميعـاد يف لت تمـع العامـة للمسـاخأل ايتمعيـة دعـوة اإلدارة جملـ 
 .الشاغرة املراك  لأل من وتنتمب ، مرك  خخر اغر اتريخ من اهرين

  (36مادة  
 : التالية الشروا اإلدارة جمل  لعضوية يراح من يف تتوافر  ن  ب
 . الت ر  أبهلية متمتعا يكون  ن - 1
  و للاثرية مًيدة بعًوبة جناية يف عليه احلك  سام مد يكون  ال - 2

 األمااـة  و تلشر   لة  و جرلة التدلي   و تلتً ري إفالس جرلة
 مد يكن مل ما الًااون ألحكام  اليته بساب للاثرية مًيدة بعًوبة  و
 . إليه اعتاار  رد

 ل لـه الـ ي الشـمف  و ام ـية ب ـية مالكـا يكـون  ن - 3
 . الشركة  سه  من مليون( 10لعدد 
 زالـت املتًدمـة الشـروا مـن    اإلدارة جملـ  عضـو فًـد وإذا
 . العضوية لية عنه

  (37مادة  
 لعـدد األم ـى احلـد ضـمن الشـركة إدارة جملـ  يف العضوية تدخل ال

 . الشركاع ( من مااون1/234 (تملادة إليها املشار العضو ع
 اـركة مـن  ك ـر إدارة جمللـ  ر يسـا يكـون  ن للشـمف و ـوز

 . مًيلة مساخة
 (38مادة  

 لشـمف ممـ ال كـان ولـو ، اإلدارة جملـ  عضـو  و لـر ي   ـوز ال
 من اه حبك  إليه وللت املعلوماع الص يستغل  ن اعتااري  و رايعي

 . غري   و لنيسه فا دة على احل و  يف
 عضويته  ثناي تلشركة  سهمه يف الت ر  اإلدارة جمل  لعضو و وز

 املن ـوص األسـه  يف بًيـود الت ـر  إخـال  دون وذلـط تجمللـ 
 . النرام ه ا  و الشركة عًد  و الشركاع مااون يف عليها
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  (39مادة  
 غـري يف املسـاخأل إس  ـاثوايي  ن اإلدارة جملـ  ألعضـاي  ـوز ال

  سـرار مـن عليـه وميـوا الغـري عمـا إس  و العامـة ايتمعيـة اجتماعـاع
 عـن ومسـا لته  عـ هل  وجـب وإال إلدار ـا ماااـر   بسـاب الشـركة

 . املمالية عن النابة تعويض األضرار
  (40مادة  

  مـع  ن ، اجمللـ   عضـاي مـن ألي  و اإلدارة جملـ  لـر ي   ـوز ال
  ي يف يشـ ك  ن  و ، اـركتأل متنافسـتأل إدارة جملـ  عضـوية بـأل

حلسـا    و اخلـاص حلسـابه يت ر  ن  و الشركة منافسة ا اه من عمل
  ن هلـا كـان وإال ، الشـركة ت اولـه الـ ي النشـاا فـروع  حـد يف غـري 
  جريت ك هنا حلسابه الص زاوهلا العملياع تعتاار  و تلتعويض تءالاه

 . العادية العامة ايتمعية  وافًة ذلط يكن مل ما ، الشركة حلسا 
  (41مادة  

 من أبك ر اإلدارة جمل  و عضاي ر ي  مكاف ع جمموع تًدير  وز ال
 واالحتيارـاع االسـتهالك بعد استن ا  ال ايف الربح من تملا ة عشرة
 املساخأل. على املا  ر س من % 5 عن يًل ال ربح وتوزيع
 لر ي  كويص دينار خال  ستة على ت يد ال ويةسن مكاف ة توزيع و وز
  سـي  اتريـخ مـن اجملل  ه ا من  عضاي عضو ولكل اإلدارة جمل 
 وفًـا ملـا املكافـ ع بتوزيـع هلـا تسـمح الـص األرت  فًيـم حلأل الشركة
 العامـة ايتمعيـة عـن ي ـدر بًـرار و ـوز ، السـابًة اليًـرة عليـه ا ت
 األعلـى احلـد مـن املسـتًل ةجملـ  اإلدار  عضـو اسـت ناي للشـركة

 . )مستًلون  عضاي الشركة يف كان إذا ( امل كورة للمكاف ع
 العامـة ايتمعيـة علـى يعـر  سـنوي تًريـر بتًـدء اإلدارة جمل  ويلت م
 بيـاان دميـم وجـه علـى  ن يتضـمن علـى عليـه للموافًة للشركة العادية
    اإلدارة  جمل عليها ح ل الص وامل ا  واملنافع املاالغ عن مي ال

 . ومسماها كاات رايعتها
 ( 42مادة   

  حـد  و لـر ي   و اإلدارة جملـ  يف مم ـل لـه ملـن يكـون  ن  ـوز ال
  و  زواجه   و التنيي ية  عضاي اإلدارة  حد  و اإلدارة جمل   عضاي
العًـود  يف ماااـرة غـري  و ماااـرة م ـلاثة ال اايـة الدرجـة مـن  مـارهب 

 ذلـط كـان إذا إال حلسـاهبا  و الشـركة مـع تـحم الـص والت ـرفاع
 . العادية العامة ايتمعية عن ي در ب خيف

  (43مادة  
 الـر ي   و إدار ـا جملـ   عضـاي  حـد تًـر   ن للشـركة  ـوز ال

 الشـركاع  و ال اايـة حـىت الدرجـة  مـارهب   و  زواجهـ   و التنييـ ي
 للشركة العادية العامة ايتمعية من تيويض هناك يكن مامل ، هل  التابعة

 وذلط ، الشركة مواجهة يف يني  ال ل لط تملمالية يت  وكل ت ر  ،
 . النية حسن الغري حبًوت إخال  دون

 )اإلمرا  هلا  وز الص الشركاع على احلك  ه ا يسري ال(

  (44مادة  
 والغري واملساخأل الشركة با  مسؤولون و عضاؤ  اإلدارة جمل  ر ي 
  اليـة كـل وعـن ، السلءة استعما   وإساية لغما  عما   يع عن

 . اإلدارة يف اخلء  عن  و ، الشركة لعًد  و للًااون
 إببـراي العامـة ايتمعية من ام اع املسؤولية دعوى إمامة دون حيو  وال
 يف االاـ اك اإلدارة جملـ  ألعضـاي  ـوز وال اإلدارة جملـ  ذمـة

 مـن ذمـته  إببـراي ةاخلالـ العامـة ايتمعيـة مـراراع علـى الت ـويت
  و ألزواجه   و هل  خالة  نيعة تتعلم الص  و إدار   عن املسؤولية
 . الشركة وبأل بينه  ما   خبال   و األوس الدرجة من  مارهب 

  (45مادة  
 مسـؤولية إمـا السـابًة (1املـادة   يف عليها املن وص املسؤولية تكون

 جملـ   عضـاي بـأل مافي وإما مش كة ، تل اع عضوا تلاثم ام ية
  يعـا مسـؤولأل األعضـاي يكـون األخـرية احلليـة ويف ن  يعـا اإلدارة

 ال ي الًرار على اع   من إال ، التعويض أبداي التضامن على وجه
 . يف الضر اع اضه و ثات املسؤولية رتب

  (46مادة  
 بسـاب اإلدارة جملـ   عضـاي علـى املسـؤولية دعوى ترفع  ن للشركة
 دور يف الشـركة كااـت فـذذا  ضـرار للشـركة عنهـا تنشـ  الـص ياألخءـا
 الدعوى . رفع امل يي توس الت يية

 (47مادة  
 يف الشـركة عـن ايابـة منيـردا املسـؤولية دعـوى يرفـع  ن مسـاه  لكـل
 الشركة اخت ام  ب ه   احلالة ويف ، برفعها الشركة ميام عدم حالة

 دعـوا  رفع للمساه   وزو  ، مًتض له كان إن تلتعويض هلا لياثك 
 ترـال ويًـع ، ضـررا بـه  حلـم مـد اخلءـ  كان إذا الشم ية تلتعويض

 . ذلط بغري يًضي اتيات كل
 العامة ايتمعية –  

  (48مادة  
 اإلدارة جمل  من دعوة على بناي السنوية العادية العامة ايتمعية تنعًد
 ال مـان يف طوذلـ املاليـة السـنة الاتهـاي التاليـة  اـهر ال الثـة خـال 

 ايتمعيـة يـدعو  ن وللم لـ  اإلدارة، جملـ  يعينهمـا الـ ين واملكـان
 اإلدارة جملـ  وعلـى ذلـط إس الضـرورة دعـت كلما لالجتماع العامة

 عـدد مـن مسـاب رلـب علـى بنـاي لالجتمـاع ايتمعيـة دعـوة يوجـه  ن
 رلـب على بناي  و الشركة، ر ةا  من تملا ة عشرة للكون مساخأل
 الءلـب، اتريـخ من يوما عشر عسة خال  وذلط ساتع،احل مرامب
 علـى ويسـري .االجتمـاع إس تـدعو الـص ايتهـة األعمـا  جـدو  وتعـد

 األحكـام والت ـويت احلضـور وا ـا  العامة ايتمعية دعوة إجراياع
 1 رمـ  الشـركاع بًـااون عليها املن وص الت سيسية تيتمعية اخلالة
 .وتعديالته 2016 لسنة
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  (49مادة  
 ويكون العامة، ايتمعية حضور حم  سهمه عدد كان    مساه  لكل
 مـن اليفة ل اع املًررة األلواع عدد يساوي األلواع من عدد له

 يف ل لـه عمـن  و ايسـه عـن الت ـويت للمسـاه   ـوز وال ، األسـه 
 الشركة وبأل بينه ما   خبال   و ، له خالة  نيعة تتعلم الص املسا ل

  ن للمسـاه  و ـوز ، ذلـط  ـالل مـرار  و اـرا كـل ترـال ويًـع ،
 تعـد  تيـويض  و خـاص توكيـل  ًتضـى وذلـط عنـه احلضـور يف يوكـل

 .الغر  هل ا الشركة
 يف قبـت هـو مـا مـع يتعـار  األسـه  علـى حًـا يـدعي ملـن و ـوز
 الومتيــة األمــور ماضــي إس يتًــدم  ن الشــركة مســاخي ســ ل

 مـن عليهـا املتنـازع سـه األ حبرمـان عريضـة علـى  مـر الست ـدار
 يف الي ــل حلــأل  و اآلمــر الًاضــي حيــددها ملــدة الت ــويت
 وفًــا وذلــط املمت ــة الكمــة ماــل مــن النــ اع موضــوع

 . والت ارية املداية املرافعاع مااون يف املًررة لاجراياع
 (50اختياري( مادة    اف

 لنرـام اإلدارة جملـ  لعضـوية املراـاثأل علـى الت ـويت  ضـع
 بعـدد ت ـويتية مسـاه  مـدرة كـل لـنح والـ ي ، ال اكمـي تالت ـوي
  و واحـد ملراـح هبـا الت ـويت لـه حيـم حبيـ  ، للكهـا الـص األسـه 
 . األلواع هل   تكرار دون املرااثأل من من  تاره  بأل توزيعها

  (51مادة  
 مـن  و ان اـه  و اإلدارة جملـ  ر ـي  العامـة ايتمعيـة اجتمـاع يـر س
 مـن العامـة ايتمعيـة مـن تنتماـه  و الغر  ل لط دارةاإل جمل  ينتدبه

 . غريه  من  و املساخأل
  (52مادة  

 اجتماعهـا يف العاديـة العامـة ايتمعيـة ختـتف الًااون  حكام مراعاة مع
 وعلـى اخت الـا ا يف تـدخل املسـا ل الـص يف مـراراع تختاذ السنوي

 : ما يلي اخل وص وجه
 للسـنة املاليـة ومرك هـا الشـركة ااشـا عـن اإلدارة جملـ  تًريـر - 1

 . املنتهية املالية
 . للشركة املالية الاياانع عن احلساتع مرامب تًرير - 2
 بشـ هنا و ومعـت الرمابيـة ايتهـاع رلـد ا  اليـاع أبيـة تًريـر - 3

 . الشركة على ج اياع
 . للشركة املالية الاياانع - 4
 .  األرت توزيع بش ن اإلدارة جمل  ام احاع - 5
 . اإلدارة جمل   عضاي ذمة إبراي - 6
 . مكاف    وفديد ع هل   و اإلدارة جمل   عضاي ااتما  - 7
 جمل  تيويض  و  تعابه وفديد ، الشركة حساتع مرامب تعيأل - 8

 . ذلط يف اإلدارة
 وفًـا تعمـل الشـركة كااـت إذا( الشـرعية الرمابـة هيفـة تعيـأل - 9

 .تلط اهليفة تًرير وةاع ) اإلسالمية الشريعة ألحكام
 ، ال لة ذاع األررا  مع ستت   و متت الص التعامالع تًرير - 10

 . الدولية الاساة راًا ملااد  ال لة ذاع األررا  وتعر 
  (53مادة  

  و ر ـي  إمالـة للشـركة العاديـة العامـة ايتمعيـة عـن ي ـدر بًـرار  وز
 الشـركة إدارة جملـ  حـل  و اإلدارة جملـ   عضاي من  ك ر  و عضو

 مـن بـ لط يًـدم امـ ا  على بناي وذلط جديد إدارة جمل  وااتما 
 . امل در الشركة ر ةا  ربع عن يًل ماال للكون املساخأل من عدد
 يف جديد جمل  ااتما  وتع ر ، اإلدارة جمل  حبل مرار لدور وعند
 يف  اجمللـ ه ا يستمر  ن إما تًرر  ن لل معية يكون االجتماع ذاع
 يتنـة تعيـأل  و ايتديـد اجمللـ  ااتمـا  حـأل إس الشـركة  مـور تسـيري
 الاتمـا  العامـة ايتمعيـة دعـوة األساسـية مهمتهـا تكـون مؤمتة إدارية
 . تعيينها من اهر خال  وذلط ، ايتديد اجملل 

  (54مادة  
 يف مدرجـة غـري موضـوعاع منامشـة العاديـة العامـة لل معيـة  ـوز ال

 بعـد رـر ع الـص العاجلـة األمـور مـن كااـت إذا إال األعمـا  جـدو 
 ذلـط رلاـت إذا  و ، االجتمـاع  ثنـاي يف تكشـل  و ايتـدو  إعـداد
 املسـاخأل مـن عـدد  و احلسـاتع مرامـب  و الرمابيـة ايتهـاع إحـدى
 عدم املنامشة  ثناي تاأل وإذا ، الشركة ر ةا  من تملا ة عسة للكون
  جيـل تعـأل ، املعروضـة املسـا ل بـاعض املتعلًـة املعلومـاع كيايـة

 مـن عـدد ذلـط رلـب إذا عمـل   م عشرة عن ت يد ال مدة االجتماع
 املؤجـل االجتمـاع وينعًـد ، امل ـدر املـا  ر س ربـع ل لـون املسـاخأل

 . للدعوة جديدة إجراياع إس احلاجة دون
 (55مادة  

 تلـط تكـن مـامل العامـة ايتمعيـة مـراراع تنييـ  اإلدارة جملـ  علـى
 جمل  وعلى. النرام ه ا  و الت سي  عًد  و للًااون  الية الًراراع
 يف العاديـة العامة ايتمعية على املمالية الًراراع عر  إعادة اإلدارة
 .املمالية  وجه له ملنامشة الدعوة يت  اجتماع

  (56مادة  
 تيتمعيـة املتعلًـة األحكـام العاديـة غـري العامـة ايتمعيـة علـى تسـري
 : التالية املواد يف عليها األحكام املن وص مراعاة مع لعاديةا العامة

  (57مادة  
  و اإلدارة جمل  من دعوة على بناي العادية غري العامة ايتمعية بتمع
 مـن تملا ـة عشـر عسـة ل لـون مسـاخأل مـن مسـاب رلـب علـى بنـاي

 علـى و ـب ، وال ـناعة الت ـارة وزارة مـن  و امل ـدر الشـركة ر ةـا 
 خـال  لالجتمـاع العاديـة غـري العامـة ايتمعيـة يـدعو  ن اإلدارة  جملـ

 . الءلب تًدء اتريخ من يوما ثالثأل
 املن وص املدة خال  العامة ايتمعية بدعوة اإلدارة جمل  يً  مل وإذا
 عسة مدة خال  لالجتماع تلدعوة الوزارة تًوم السابًة تليًرة عليها
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 . السابًة اليًرة يف إليها املشار املدة ااتهاي اتريخ من يوما عشر
 (58مادة  

 حيضـر  مل مـا لـاثياثا العاديـة غـري العامـة ايتمعيـة اجتمـاع يكـون ال
 يتـوافر مل فـذذا ، امل ـدر الشـركة ر ةـا   رتع ثالثـة ل لـون مساخون

 إذا لـاثياثا يكـون قن اجتمـاع إس الـدعوة وجهـت الن ـا  هـ ا
 . امل در املا  ر س ا ل من  ك ر من ل ل حضر 
 ر ةـا   سـه  جممـوع ا ـل علـى ت يـد أبغلايـة الًـراراع وت ـدر
 . امل در الشركة

  (59مادة  
 ختـتف الًـااون عليهـا يـنف الـص األخـرى االخت الـاع مراعـاة مـع

 : تملسا ل التالية العادية غري العامة ايتمعية
 . الشركة عًد تعديل - 1
 فيه الت ر   و كةالشر   جله من مامت ال ي املشروع كل بيع - 2
 . خخر وجه أبي
 . ااًسامها  و فوهلا  و اادماجها  و الشركة حل - 3
 . ختييضه  و الشركة ر ةا  ز دة - 4

  (60مادة  
 بعد إال انف ا يكون ال العادية غري العامة ايتمعية عن ي در مرار كل
 . الشهر إجراياع اختاذ
 الًـرار كـان إذا ناعةوال ـ الت ـارة وزارة موافًـة علـى احل ـو  و ـب
 . و ر ةاهلا  غراضها  و الشركة تس  متعلًا

  (61مادة  
 جملـ  عـن ي ـدر مـرار  ي بـاءالن الـدعوى إمامـة مسـاه  لكل  وز

 عًد  و للًااون  اليا العادية غري  و العادية العامة ايتمعية  و اإلدارة
   ـاحل اإلضـرار بـه يً ـد كـان  و النرـام هـ ا  و الشـركة  سـي 
 . االمتضاي عند تلتعويض واملءالاة ، الشركة
 الص العادية وغري العادية العامة ايتمعية مراراع على الءعن  وز كما

 مـن عـدد ماـل مـن الءعـن ويـت  األمليـة حبًـوت إجاثـا  فيهـا يكـون
 امل در الشركة ر ةا  من تملا ة عشر عسة للكون الشركة مساخي

 . الًراراع تلط على وافًوا ممن يكواوا وال ،
 الًابضة للشركة (62مادة  

 اـركا ا ديـون عـن – التضـامن سـايل علـى – مسـؤولة الشـركة تكـون
 : التالية الشروا توافر حالة يف التابعة

 . الت اماع من عليها  ا للوفاي التابعة الشركة  موا  كياية عدم - 1
 متكنهـا اماهلـ ر س من اساة التابعة الشركة يف الشركة تتملط  ن - 2
 يف  و ، املديرين  و اإلدارة جمل   عضاي غالاية تعيأل يف التاثك  من

 . اإلدارة عن ت در الص الًراراع
 تسـتهد  بت ـرفاع تًـوم  و مـراراع التابعـة الشـركة تتمـ   ن - 3

 التابعة الشركة   لاثة وتضر عليها واملسيءرة املالكة الشركة م لاثة

 التابعة الشركة مدرة عدم يف لر يسيا الساب هي وتكون ، دا نيها  و
 . الت اماع من عليها  ا الوفاي على

 التابعة الشركة ديون عن مسؤولة الًابضة الشركة تكن مامل كله وذلط
 . خخر ساب إس استنادا

 الشركة حساتع
 (63مادة  

اـهر  خخـر يف اـهر ينـاير وتنتهـي   و  مـن للشـركة املاليـة السـنة تاـد 
 مـن فتاـد  األوس املالية السنة ذلط من ويست   عام كل ديسمح من

 املاليـة السـنة مـن يف وتنتهـي الت ـاري السـ ل يف الشـركة ميـد اتريـخ
 . التالية

 (64مادة  
 امـ ا  علـى بنـاي العاديـة العامة ايتمعية من ي در بًرار سنو  يًتءع
 ال ـافية األرت  مـن تملا ـة عشـرة عـن تًـل ال اسـاة ، اإلدارة جملـ 

 . للشركة إجااري احتياري كوينلت
 على اإلجااري االحتياري زاد إذا االمتءاع ه ا ومل لل معية و وز
 . امل در الشركة ر ةا  ا ل

 الشـركة خسـا ر تغءيـة يف إال اإلجاـاري االحتياري استمدام  وز وال
 تملا ـة عسـة عـن ت يد ال بنساة املساخأل على  رت  توزيع لت مأل  و
 الشـركة  رت  فيهـا تسـمح ال الـص السنواع يف املدفوع ا امل ر س من

 يسمح اختياري احتياري وجود عدم بساب وذلط النساة ه   بتوزيع
 . األرت  من النساة ه   بتوزيع
 تسـمح عنـدما منـه امتءـع مـا اإلجاـاري االحتيـاري إس يعاد  ن و ب
 علـى يـدي   االحتيـاري هـ ا يكـن مـامل ، التاليـة السـنواع  رت  بـ لط
 . امل در املا  ر س اضل

  (65مادة  
 % 10 مـدرها مفويـة اسـاة ال ـافية غـري األرت  مـن سـنو  يًتءـع

 وتستعمل ميمتها، ا و  عن التعويض  و الشركة موجوداع الستهالك
 إللـالحها،  و الالزمـة واملنش ع واآلالع لشراي املواد األموا  ه  
 .خألاملسا على األموا  ه   توزيع  وز وال

  (66مادة  
 ملواجهـة األرت  مـن اسـاة امتءـاع تًـرر  ن العامـة ايتمعيـة علـى  ب

 والت مينـاع العمـل مـوااأل  وجـب الشـركة علـى امل تاـة االلت امـاع
 . االجتماعية

 . ومستمدميها الشركة عما  ملساعدة خاص لندوت إاشاي و وز
 (67مادة  

 العاديـة العامـة معيـةايت مـن ي ـدر بًـرار ، سـنو  يًتءـع  ن  ـوز
 تملا ـة عشـرة ت يـد علـى ال اسـاة اإلدارة جملـ  امـ ا  علـى بنـاي
   ــف اختيــاري احتيــاري لتكــوين ال ــافية األرت  مــن

 . ايتمعية فددها الص لألغرا 
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 (68مادة   
 هنايـة يف تـوزع  ن اإلدارة جملـ  ام ا  على بناي العامة لل معية  وز

  ن التوزيـع هـ ا ل ـاثة ويشـ ا لـى املسـاخألع  رتحـا املاليـة السـنة
 ، املتعـار  عليهـا الاسـاية للماـاد  ووفًـا ، حًيًية  رت  من يكون
 . للشركة املدفوع املا  ر س التوزيع ه ا ل  و ال

 احلساتع مرامب
  (69مادة  

 2016 / 1 رمـ  الشـركاع بًـااون الـواردة املـواد  حكـام تءاـم
 . 233 حىت 227 رم  من املواد وهي وتعديالته

  (70مادة  
 جممعـة مي اايـة ، ماليـة سـنة كـل هنايـة يف تعـد  ن الشـركة علـى  ـب

 مشـيوعة التابعـة اـركا ا ويتميـع هلـا واخلسـا ر تألرت  وبيـاانع
 . الدولية الاساية املعايري تتءلاه ملا وفًا والاياانع تإليضاحاع

 وت ييتها الشركة ااًضاي
  (71مادة  

 266 رم  من املواد يف عليها املن وص األمور أبحد لشركةا تنًضي
 .التنيي ية وال اثته الشركاع وتعديالته مااون من 277 حىت

  (72مادة  
 278 رمـ  مـن املـواد أبحكـام املاـأل الناثـو علـى الشركة ت يية بري
 . التنيي ية وتعديالته وال اثته الشركاع مااون من 295 حىت

  (73مادة  
 وال اثتـه وتعديالتـه 2016/  1 رمـ  الشـركاع ااونمـ  حكـام تءاـم

 يف  و الت سـي  يف عًـد خـاص اـف بشـ اه يـرد مل مـا كل يف التنيي ية
 . النرام ه ا

  (74مادة  
 مومعها وعلى الر يسي الشركة  رك  العًد ه ا من  للية اسمة فيظ

 الشـركة  لـل العًـد هـ ا مـن  لـلية اسـمة فيـظ كمـا ، اإللكـ وين
 . وال ناعة الت ارة بوزارة املمت ة ارةاإلد لدى

  (75مادة  
 : تآليت املؤسسون يًر
 يوجـب الـ ي الًـدر و ودعـوا ، األسـه  تميع اكتتاوا مد أبهن  :  وال

 . الشركة ت ر  فت الانوك اللية  حد يف ميمتها من  داي  الًااون
 مت ومـد ، الًـااون ألحكـام وفًـا مومـت مـد العينية احل ف  ن : قايا

 . كاملة هبا الوفاي
 . إلدارة الشركة الالزمة اإلدارية األجه ة عينوا مد أبهن  : قل ا
 الـ كر املتًدمـة لامـراراع املؤيـدة واملسـتنداع األورات حيـظ : رابعـا
 . الرةي الرر مع
 
 

 ال اين ب يته األو  ب يته              الءر  الءر 
 

 لءر  الرابع  ب يتهال ال  ب يته              ا الءر 
 الءر  اخلام   ب يته

 
 عو مو  احلاضرين على تالوته وبعد العًد ه ا فرر ذكر و ا

 املوثًة / حوراي في ل ال كي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لعًاريةاركة م ر املسيلة ا
 مًيلة كويتية مساخة اركة

 ) م.ك.م.ش (
  سي  عًد

 ميالدي 13/9/2018إاه يف يوم اخلمي                 املوافم و
 لدي  انو حوراي عيسى إةاعيل هب اد     املوثًة

 :السادة من كل بأل العًد ه ا حرر
 والو اركة ايتليعة بيتم ثريت العًارية /اركة الشمف الواحـد هادفـة 

 18/10/2017بتــاريخ  5216لــربح / موثــم عًــد  سيســها بــرم  ل
ول لها تلتوميع / انلر سعد عاد هللا العتيـة / كـويص ايتنسـية وحيمـل 

( ب يته املـدير املمـو  تلتوميـع 2842401395بءامة مداية رم   
عـــــن الشــــــركة  وجــــــب مســــــتمرج لـــــــــــــادر مــــــــــــــــن وزارة الت ــــــــــــــــارة 

  15/08/2018بتــــــــــاريخ  380811ــــناعة برم  وال ـــ
 رر   و  ب يته-                                                   

قايــاشو اــركة ايتليعــة بيــتم ثــريت ون العًاريــة /اــركة الشــمف الواحــد 
ــــــــرم   ــــــــد  سيســــــــها ب ــــــــم عً ــــــــربح / موث ــــــــة لل ــــــــاريخ  5797هادف بت

ـــع 01/11/2017 ـــد هللا العتيـــة /   ول لهـــا تلتومي / انلـــر ســـعد عا
( ب ـيته 2842401395كويص ايتنسية وحيمـل بءامـة مدايـة رمـ   

املـدير املمــو  تلتوميــع عـن الشــركة  وجــب مسـتمرج لـــــــــادر مــــــــــــن 
بتـــــــــــــــــــــــــاريخ  381580وزارة الت ــــــــــــــــــــــــارة وال ـــــــــــــــــــــــناعة بـــــــــــــــرم  

 رر  قن ب يته -                ـ                  15/08/2018
قل ــاشو اــركة ايتليعــة بيــتم ثــريت تــو العًاريــة اــركة الشــمف الواحــد 

بتــاريخ  7858 ش.ش.م( هادفــة للــربح / موثــم عًــد  سيســها بــرم  
ـــد هللا العتيـــة /   26/12/2017 ـــع / انلـــر ســـعد عا ول لهـــا تلتومي

ب ـيته ( 2842401395كويص ايتنسية وحيمـل بءامـة مدايـة رمـ   
املـدير املمــو  تلتوميــع عـن الشــركة  وجــب مسـتمرج لـــــــــادر مــــــــــــن 

بتـــــــــــــــــــــــــاريخ  383933وزارة الت ــــــــــــــــــــــــارة وال ـــــــــــــــــــــــناعة بـــــــــــــــرم  
 رر  قل  ب يته  -ـ                               15/08/2018
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ـــة اـــركة الشـــ مف الواحـــد رابعـــاشو اـــركة ايتليعـــة بيـــتم فـــوريت العًاري
بتــاريخ  7841 ش.ش.م( هادفــة للــربح / موثــم عًــد  سيســها بــرم  

 ول لها تلتوميع /  26/12/2017
كويص ايتنسـية وحيمـل بءامـة مدايـة رمـ                ( ب ـيته املـدير 
 املمو  تلتوميع عن الشركة                          رر  رابع ب يته

يت فور العًاريـة اـركة الشـمف الواحـد خامساشو اركة ايتليعة بيتم ثر 
بتــاريخ  5796 ش.ش.م( هادفــة للــربح / موثــم عًــد  سيســها بــرم  

ـــد هللا العتيـــة /   01/11/2017 ـــع / انلـــر ســـعد عا ول لهـــا تلتومي
( ب ـيته 2842401395كويص ايتنسية وحيمـل بءامـة مدايـة رمـ   

ـادر مــــــــــــن املـدير املمــو  تلتوميــع عـن الشــركة  وجــب مسـتمرج لــــــــ
بتـــــــــــــــــــــــــاريخ  381585وزارة الت ــــــــــــــــــــــــارة وال ـــــــــــــــــــــــناعة بـــــــــــــــرم  

 رر  خام  ب يته-ـ                               15/08/2018
 كويتيـة مسـاخة اـركة لت سـي  الًااوايـة أبهليـته  املؤسسـون يًـر **

 لت سيسـها ًـررةامل التـ امه  تلًواعـد و بيـنه  مابضـة( فيمـا - مًيلـة 
 وال اثته وتعديالته 2016 سنة 1 رم  الشركاع مااون ألحكام راًاش 

 .التنيي ية
 لت ســي  املًــررة الًواعــد بكافــة تلتــ امه   يضــا يًــرون كمــا

  :اآلتية املواد ألحكام وفًا الشركة
 (1مادة  

 .العًد ه ا من يت    ال ج ياش  السابم التمهيد يعتح
 (2مادة  

رم   الشركاع مااون ألحكام راًا  سست الشركة أبن املؤسسون يًر
 .العًد ه ا و حكام وال اثته التنيي ية وتعديالته 2016 لسنة (1 

 .الشهر اتريخ من اعتااراش  االعتاارية تلشم ية الشركة وتتمتع
 ايتهاع كافة وموافًة الشهر اتريخ من إال اشارها م اولة هلا  وز وال

 .نشاالل م اولتها على الرمابية
 (3مادة  

 اـركة م ـر املسـيلة العًاريـة/ وعنواهنـا الت اري/اـركة / الشـركة اس 
 مًيلة. كويتية مساخة

 (4مادة  
 / دولة يف ومورنها الكويت دولة يف الر يسي الشركة مرك  يًع

 داخل  خرى جهة  ي إس الر يسي اًل املرك  للشركاي الكويت و وز
 دولة الكويت وخارج داخل ةللشرك ووكاالع فروع وفتح الكويت،
 ويف الكويت دولة يف ذكرها السابم األعما  مااارة للشركة ويكون
 مشاهبة  عماال متارس  ن للشركة و وز  و تلوكالة  للية ب ية اخلارج

  امل كورة أبغراضها مرتاءة  و الزمة  و مكملة  و
 وجيهت يف به يعتد ال ي هلا الًااوين املورن هو الشركة مًر ويعتح

 الس ل يف بياانته إليها وت ات الًضا ية واإلعالانع املراسالع
  الت اري الس ل يف ميد  بعد إال املًر ه ا بتغيري يعتد وال .الت اري

 (5مادة  
 .الشهر اتريخ من تاد  حمددة غري الشركة مدة

 (6مادة  
 2016 / 1 رم  الشركاع بًااون املرسوم أبحكام اإلخال  عدم مع

  جلها من  سست الص التنيي ية، فذن األغرا  وال اثته – هوتعديالت
 .هي الشركة
متلط وبيع واراي العًاراع واألراضي وتءويرها حلسا  الشركة  -1

داخل دولة الكويت وخارجها وك لط إدارة  مالك الغري، وكل ذلط 
 ا ال  الل األحكام املن وص عليها يف الًوااأل الًا مة وما حررته 

 الًسا   السكن اخلاص على الناثو ال ي ا ت عليه من اإلجناز يف
 ه   الًوااأل.

متلط وبيع واراي  سه  وسنداع الشركاع العًارية حلسا   -2
 الشركة فً  يف الكويت ويف اخلارج.

إعداد الدراساع وتًدء االستشاراع يف اجملاالع العًارية بكافة  -3
 دء ه   اخلدمة. اواعها على  ن تتوافر الشروا املءلوبة يف من ي او  تً

متلط وإدارة املنش ع اليندمية والنوادي ال اثية واملرافم  -4
 السياحية وإ ارها واستف ارها.

الًيام أبعما  ال يااة املتعلًة تملااين والعًاراع تملااين والعًاراع  -5
اململوكة للشركة وللغري  ا يف ذلط  عما  ال يااة وتنيي  األعما  

كهرت ية وامل اعد و عما  تكييل اهلواي  ا املداية وامليكاايكية وال
 يكيل الافرة على املااين وسالمتها.

إدارة وتشغيل واست مار وإ ار واستف ار الينادت والنوادي  -6
واملوتيالع وبيوع الضيافة واالس احاع واملنت هاع واحلدا م 
واملعار  واملءاع  والكي  ع واجملمعاع السكنية واملنت عاع 

وال اثية واملشروعاع ال وحيية والر ضية والالع وذلط  السياحية
على  تلل الدرجاع واملستو ع اامالش  يع اخلدماع األللية 

 واملساعدة واملرافم امللاثًة هبا وغريها من اخلدماع الالزمة هلا.
تنري  املعار  العًارية اخلالة  شاريع الشركة العًارية وذلط  -7

 يف الوزارة.حسب األارمة املعمو  هبا 
 إمامة امل اداع العًارية وذلط حسب األارمة املعمو  هبا يف الوزارة. -8
 متلط األسوات الت ارية واجملمعاع السكنية وإدار ا. -9
استغال  اليوا ض املالية املتوفرة لدى الشركة عن رريم  -11

 است مارها يف حمافظ مالية تدار من مال اركاع وجهاع متم  ة.
ضع الانية األساسية للمنارم واملشاريع املساخة املااارة لو  -11

السكنية والت ارية وال ناعية بنرام "الاناي والتشغيل والتاثويل " 
 BOT  وإدارة املرافم العًارية بنرام )BOT.) 

 ويف الكويت دولة يف ذكرها السابم األعما  مااارة للشركة ويكون
 مشاهبة ماال ع متارس  ن للشركة و وز تلوكالة  و  للية ب ية اخلارج

 .امل كورة أبغراضها مرتاءة  و الزمة  و مكملة  و
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 (7مادة  
اهر  خخر يف اهر يناير وتنتهي  و  من للشركة املالية السنة تاد 

 من فتاد  األوس املالية السنة ذلط من عام ويست   كل من ديسمح
 يةاملال السنة يف ديسمح من وتنتهي الت اري الس ل يف الشركة ميد اتريخ
 التالية.

 ) الشرعية الرمابة هيفة (
 اختياري (8مادة  

 الشريعة ألحكام وفًا اشارها متارس الشركة كاات إذا ما حا  يف 
 أبحكام ت رفاع من فيما بريه تتًيد  ن عليها في ب اإلسالمية
 مستًلة هيفة تشكل  ن الشركة على اإلسالمية( و ب الشريعة
 يف املتم  أل من عدد من تكونو ) الشرعية الرمابة هيفة (تسمى
 يف جامعي مؤهل على األمل على احلاللأل اإلسالمي اليًه  لو 

 للشركة العمومية ايتمعية تعينه  ثالثة عن عدده  يًل وال ه ا اجملا 
 :تآليت ختتف

 .وت رفا ا الشركة  اشءة حو  اإلسالمي الشرعي الر ي إبداي)  
 .الشريعة أبحكام الشركة الت ام من التاثًم)  
 يف ر يها على يشتمل للشركة العامة لل معية سنوي تًرير تًدء) ج

 الشريعة  حكام مع وت رفا ا واشارها الشركة  عما  توافم مدى
 الرمابة هيفة تاديه  ا تلتًيد الشركة إدارة الت ام ومدى اإلسالمية،
 على مالحراع من لديها يكون وما الش ن، ه ا يف خراي الشرعية من

 السنوي الشركة تًرير ضمن التًرير ه ا الشركة ويندرج عما ا
 خال  ووجود االغلاية فًيم تع ر حا  ويف تألغلاية اآلراي وتؤخ 

 إحالة يت  الشرعي احلك  الشرعية حو  الرمابة هيفة  عضاي بأل
  اإلسالمية والشفون األوما  وزارة يف اليتوى هيفة إس املوضوع

 (9مادة  
د.ك(    5,000,000   الـغ بـه امل ـر  الشـركة مـا  ر س حـدد

 50,000,000علــى   فًــ   عســة ماليــأل دينــار كــويص( موزعــة
اًديـة  (األسـه  فلـ ( و يـع 100  سـه  كـل ميمـة) مليـون سـه 

د.ك( فًــ   عســة  5,000,000  امل ــدر املــا  وعينيــة( ور س
اًديـة   سـه  مـن الشـركة مـا  ر س ماليـأل دينـار كـويص( ويتكـون

 وكالتاق سدادها مت  ف عينيةوح
الانـط  لـدى الشـركة  عرفـة سـدادها مت ) د.ك 10,000 (املـدفوع املـا  ر س

 ( 2018/ 07/ 16 ( بتاريخ ال ادر الكتا  األهلي املتاثد  وجب
 (10مادة  

 الشـركة املـا  ر س كامـل يف العًـد علـى املومعـون املؤسسـون  كتتـب
 :التاق الوجه على

الًيمة تلدينار  عدد األسه  اس  املساه  الرم 
 الكويص

اركة ايتليعة بيـتم  1
 ثريت العًارية

 د.ك  1,000,000 10,000,000

اركة ايتليعة بيـتم  2
 ثريت ون العًارية

 د.ك  1,000,000 10,000,000

اركة ايتليعة بيـتم  3
 ثريت تو العًارية

 د.ك  1,000,000 10,000,000

اركة ايتليعة بيـتم  4
 اريةفوريت العً

 د.ك  1,000,000 10,000,000

اركة ايتليعة بيـتم  5
 ثريت فور العًارية

 د.ك  1,000,000 10,000,000

 د.ك   5,000,000 50,000,000 اجملموع

 للشـركة النًـدي املـا  ر س ميمـة إبيـداع مـاموا أبهن  املؤسسون يًر و
 إ ـاق مـن للشـركة النًـدي ر س املـا  ميمـة %( مـن0.02   بنسـاة
 مـنه  سـه ( كـل 10,000    مدرها و هبا اكتتاوا الص األسه  ةميم

 من ال ادرة الشهادة  وجب األهلي املتاثد الانط لدى اكتتابه بنساة
 ه ا أبلل املرفًة ( و16/07/2018املؤرخة يف   و امل كور الانط

 ) ك.د 4,990,000 (مـدر  و الشـركة مـا  ر س مـن الاامي والعًد ، 
 عـ   م ـاها مـدة خـال  الااميـة ح ـته بسـداد رـر  كـل يلتـ م

الـص  املواعيـد يف و الت ـاري تلسـ ل الشـركة ميـد اتريـخ مـن سـنواع
 . اإلدارة جمل  حيددها

 (11مادة  
 أبدا ها الشركة الت مت الص والتكاليل والنيًاع واألجور امل روفاع

 العًد أبلل املرفم للايان وفًا)ك.دلير مالغ   هي  سيسها بساب
 .العامة امل روفاع حسا  نم خت  

 (12مادة  
 اإلجـراياع تميـع تلًيـام العًـد هـ ا علـى املومعون املؤسسون يتعهد
 رلاـاع وإلغـاي تسـتاعاد ويلت مـون الشـركة  سـي  إلمتـام الالزمـة

  .ذلط لتاثًيم الالزمة اإلجراياع واختاذ واملكررة الوخية االكتتا 
 اختاذ عد عاد هللا العتية( يف انلر س السيد عنه  وكلوا الغر  وهل ا

 التعـديالع وإدخا  الالزمة املستنداع واستيياي اإلجراياع الًااواية
 النرـام يف  و يف العًـد إدخاهلـا ضـرورة الرةيـة ايتهـاع تـرى الـص

 .به املرفم األساسي
 االكتتـا  مـن االاتهـاي اتريـخ مـن  اـهر ثالثـة خـال  املؤسسأل وعلى
 وال ـناعة الت ـارة لـوزارة  ن يًـدموا  سيسـيةالت ايتمعيـة اجتماع ومال
 بـدفع وبًيـامه  مؤسـ  كـل فيهـا اكتتـب الـص االسـه  بعـدد بيـاان

 دفـع ومـا السـه  وميمـة وعنـاوينه  و ةـا ه  دفعها األمساا الواجب
 .ميمته من
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 (13مادة  
 ال ي الضرر تعويض عن بينه  فيما تلتضامن الشركة مؤسسو يس  
 .الشركة عًد بءالن الغري بساب  و يهامساخ  و الشركة ي يب

 (14مادة  
 لياثة من تتكون اسمة كل اسخ و ربع  لل من العًد ه ا فرر

 اسمة كل  ربع اسخ من للشركة املكون األساسي النرام به ومرفم
  و اءب بال مادة      ( عدد ويتضمن لياثة      ( من تتكون
 مرك ها يف ركةالش عًد من  للية بنسمة االحتيا  ويت . إضافة

 . اإللك وين مومعها وعلى الر يسي
 اإلدارة لدى الشركة  لل العًد ه ا من  للية اسمة فيظ كما

 على احل و  يف يرغب من ولكل وال ناعة الت ارة بوزارة املمت ة
 فدد  معأل رس  مًابل الشركة من يءلاها  ن لأللل مءابًة اسمة
 .الشركة
  ب يته ال اين الءر                  األو  ب يته          الءر 
 ال ال  ب يته                         الءر  الرابع ب يته    الءر 

 الءر  اخلام  ب يته                               
 

 األساسي النرام
 الشركة  سي 

 الشركة  سي  عنالر –  
 (1مادة  

 1/2016 رمـ  الشـركاع مـااون ألحكـام راًـاش  الشـركة  سسـت
 األسه  مالكي األساسي بأل النرام وه ا التنيي ية وال اثته وتعديالته

 . )م.ك.م.ش (مًيلة كويتية مساخة اركة بعد فيما  حكامها املاينة
  (2مادة  

يف  الكا ن الكويت دولة يف الًااوين وحملها الر يسي الشركة مرك 
 راسالعامل توجيه به يف يعتد ال ي املورن مدينة الكويت، وهو

 التغيري مت إذا إال املورن ه ا بتغيري يعتد وال الًضا ية واالعالانع
 .الت اري تلس ل
 بدولة مكاتب  و توكيالع  و فروعا هلا ينشئ  ن اإلدارة جملل  و وز

 .تخلارج  و الكويت
 (3مادة  

 .الشهر اتريخ من وتاد  حمددة غري الشركة ه   مدة
 (4مادة  

 تعديالتـه 2016/ 1رمـ   الشركاع مااون امأبحك اإلخال  عدم مع
 :هي الشركة  جلها  سست من الص األغرا  فذن التنيي ية وال اثته

.متلــط وبيــع واــراي العًــاراع واألراضــي وتءويرهــا حلســا  الشــركة 1
داخـل دولـة الكويـت وخارجهـا وكـ لط إدارة  مـالك الغـري، وكـل ذلــط 

ااأل الًا مـة ومـا حررتـه  ا ال  الل األحكام املن وص عليها يف الًـو 

من االبار يف الًسا   السـكن اخلـاص علـى الناثـو الـ ي ا ـت عليـه 
 ه   الًوااأل.

.متلــــط وبيــــع واــــراي  ســــه  وســــنداع الشــــركاع العًاريــــة حلســــا  2
 الشركة فً  يف الكويت ويف اخلارج.

.إعــداد الدراســاع وتًــدء االستشــاراع يف اجملــاالع العًاريــة بكافــة 3
ن تتـــوافر الشـــروا املءلوبـــة يف مـــن يـــ او  تًـــدء هـــ    اواعهـــا علـــى  

 اخلدمة.
.متلط وإدارة املنش ع اليندمية والنوادي ال اثية واملرافم السياحية 4

 وإ ارها واستف ارها.
.الًيام أبعما  ال يااة املتعلًة تملااين والعًـاراع تملاـاين والعًـاراع 5

ااة وتنييــ  األعمــا  اململوكــة للشــركة وللغــري  ــا يف ذلــط  عمــا  ال ــي
املدايــة وامليكاايكيــة والكهرت يــة وامل ــاعد و عمــا  تكييــل اهلــواي  ــا 

 يكيل الافرة على املااين وسالمتها.
.إدارة وتشــــــغيل واســــــت مار وإ ــــــار واســــــتف ار الينــــــادت والنــــــوادي 6

واملـــــوتيالع وبيــــــوع الضــــــيافة واالســـــ احاع واملنت هــــــاع واحلــــــدا م 
كيـــــ  ع واجملمعـــــاع الســـــكنية واملنت عـــــاع واملعـــــار  واملءـــــاع  وال

السـياحية وال ـاثية واملشــروعاع ال وحييـة والر ضــية والـالع وذلــط 
علـــى  تلـــل الـــدرجاع واملســـتو ع اـــامالش  يـــع اخلـــدماع األلـــلية 

 واملساعدة واملرافم امللاثًة هبا وغريها من اخلدماع الالزمة هلا.
ع الشـــركة العًاريـــة وذلـــط .تنرـــي  املعـــار  العًاريـــة اخلالـــة  شـــاري7

 حسب األارمة املعمو  هبا يف الوزارة.
ــة وذلــط حســب األارمــة املعمــو  هبــا يف 8 .إمامــاع املــ اداع العًاري

 الوزارة.
 .متلط األسوات الت ارية واجملمعاع السكنية وإدار ا.9

.اســـــتغال  اليـــــوا ض املاليـــــة املتـــــوفرة لـــــدى الشـــــركة عـــــن رريـــــم 10
 ية تدار من مال اركاع وجهاع متم  ة.است مارها يف حمافظ مال

.املســــاخة املاااــــرة لوضــــع الانيــــة األساســــية للمنــــارم واملشــــاريع 11
ـــل "  ـــاي والتشـــغيل والتاثوي ـــة وال ـــناعية بنرـــام "الان الســـكنية والت اري

 BOT  وإدارة املرافم العًارية بنرام )BOT. ) 
 ز دته وررت املا  ر س –  

 (5مادة  
ك  عسة .د (5,000,000 الغ   به امل ر  املا  ر س حدد

ك .د (5,000,000  امل در ما  ور س ماليأل دينار كويص ال غري(
 ك.د (10,000  املدفوع املا   عسة ماليأل دينار كويص ال غري( ور س

 امل در الشركة ما  ر س  عشرة خال  دينار كويص ال غري( يتكون
  :اآليت الناثو على موزعة اًدية  سه  من
 سدادها مت اًدا ك  عشرة خال  دينار كويص(.د (10,000  غمال

  16/07/2018 عرفة الشركاي الانط األهلي املتاثد بتاريخ 
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 (6مادة  
 ألحكام وفًا متلكها الكويتيأل لغري)  وز ( الاةية الشركة  سه 

 .املنرمة ل لط الوزارية والًراراع الًااون
 (7مادة  

 األسه  ميمة كاات إذا إال به  ر امل املا  ر س ز دة  وز ال
  ن العادية غري لل معية العامة و وز كاملة، دفعت مد األللية
 من بًرار  وز  اه على تنيي  ، اتريخ فديد يف اإلدارة جمل  تيو 
 املا  ر س حدود يف امل در املا  ر س ز دة إدارة الشركة جمل 

 .تلكامل مت سداد  مد امل در املا  ر س يكون  ن على به امل ر 
 .االةية ميمتها من أبمل ايتديدة األسه  إلدار  وز وال

 (8مادة  
 بًـرار  ـوز .تلكامـل دفعـت مـد األلـلية األسـه  ميمـة كااـت إذا

 الرمابيـة ايتهـاع بعـد موافًـة العاديـة غـري العامـة ايتمعيـة مـن ي ـدر
 من مساب ام ا  على بناي وذلط به امل ر  الشركة ما  ر س ز دة
  ن علـى الشـ ن هـ ا يف احلسـاتع مرامـب مـن اإلدارة وتًريـر جملـ 
 .وررت ال  دة مًدار املا  ر س ب  دة ال ادر الًرار يتضمن

 (9مادة  
  ولوية حم املساخأل بعض لارس ومل الشركة ما  ر س ز دة تًرر إذا

 هافي املكتتب غري األسه  خت يف يت  ر س املا  ز دة  سه  يف االكتتا 
 عدد رلااع االكتتا  باوزع الشركة، فذن مساخي من ذلط يف يرغب ملن

 .به اكتتاوا ما بنساة املكتتاأل على خت ي ها مت املءروحة األسه 
 ايتديدة األسه  كامل يف فيها االكتتا  يت  ال الص األحوا   يع ويف
 خألملسا فيها املكتتب غري بتم يف األسه  يًوم  ن اإلدارة جملل  جاز

 .الًااون بًوة ملغاة فيها املكتتب غري ايتديدة األسه  وتعتح جدد،
 (10ادة  م

 علـى وذلـط العـام االكتتـا  رريـم عـن املـا  ر س ز دة للشـركة  وز
 2016 لسنة 1 رم  الشركاع مااون من (160تملادة   املاأل الناثو

 التنيي ية وال اثته وتعديالته
  (11مادة   اختياري(  اف

  : حدخا  و التاليأل تلًيدين  سهمه يف الت ر  يف املساه  حم يًيد
 الص األسه  اراي يف الشركة يف للمساخأل  ولوية حم اا اا - 1

 .بيعها يف مالكها يرغب
 .األسه  مش ي على اإلدارة جمل  موافًة اا اا - 2

 172 (1تملادة   إليها املشار الت رفاع الًيدين ه ين من ويست  
 .) الشركاع مااون ن م
 .) الاورلة يف املدرجة الشركاع على النف ه ا يسري ال (

 (12مادة  
 النرام( ه ا من11املادة  من األو  تلًيد األخ  حالة يف إل امي اف (

 بشـروا الشـركة إخءـار  سـهمه يف الت ـر  ماـل املسـاه  علـى  ـب

   م عشـرة ااًضـاي بعد انف ا إال األسه  يف الت ر  يكون وال الايع
 اـراي بءلـب املسـاخأل مـن  ي يتًـدم  ن دون اإلخءـار اتريـخ علـى

 ذلـط يـت   ن تعـأل األسـه  لشـراي املسـاخأل  حـد فذذا تًدم .األسه 
 .الايع بشروا الوارد تلسعر

  (13مادة  
 النرـام هـ ا مـن 11املـادة  مـن ال ـاين تلًيـد األخ  حالة يف إل امي اف (
 علـى يتعـأل ألسـهمها الشـركة بشـراي اخلالـة تألحكـام اإلخـال  عـدم مـع

 حلسـا  األسـه  اـراي لشـمف املشـ ي، رفضـه حالـة يف اإلدارة جملـ 
ويـت   املوافًـة، بءلـب اجمللـ  إخءـار اتريـخ مـن   م عشـرة خـال  الشـركة

 .به  سهمه بيع على املساه  اتيم ال ي تلسعر احلالة ه   الشراي يف
 االكتتا 

 (14مادة  
 ما  ر س كامل يف الت سي  عًد على املومعون وناملؤسس اكتتب
سه   ما ة  لل سه (  100,000عددها  يالغ أبسه  الشركة

د.ك  عشرة خال  دينار كويص( موزعة فيما  10,000ميمتها االةية 
بينه  كل بنساة اكتتابه املاينة يف عًد الت سي  ومد مت دفع 

ة االةية د.ك  عشرة خال  دينار كويص( من الًيم 10,000
األهلي املتاثد( وذلط  وجب لألسه  الص اكتتاوا هبا لدى بنط  

 م .16/07/2018اهادة الانط املرفًة املؤرخة يف 
 ع   م اها مدة خال  األسه  ميمة من الاامي ايت ي ويسدد
 الص املواعيد ، ويف الت اري الس ل يف الشركة ميد اتريخ من سنواع
 تلًس  الوفاي عن املساه   خر اوإذ ، اإلدارة جمل  حيددها

 عسة مضي بعد الشركة على وجب موعد  يف األسه  على املستاثم
 تمي على للايع  سهمه تعر   ن إا ار  اتريخ من يوما عشر

  يع على تألولوية األسه  بيع مثن من الشركة ، وتستويف املساخأل
 مد تكون ماو  واليا دة تسدد مل الص ميمة األمساا املساه  دا ين
 مثن بيع يكل مل فذذا للمساه  الاامي ،ويرد ايًاع من الشركة فملته
 . اخلالة  مواله يف تلاامي املساه  على الشركة رجعت األسه 

  (15مادة  
 واحكام الت سي  عًد املساه  ماو  السه  ملكية على حتما ي تب
 .العامة  عيا ا ومراراع للشركة األساسي النرام

  (16مادة  
 يف متييـ  بـال غـري  حل ة معادلة ح ة يف احلم لاحاة  و  سه  كل

 املًسمة. األرت  ويف الشركة موجوداع ملكية
  (17مادة  

  ةاي فيه وتًيد مًالة وكالة لدى حييظ خاص س ل للشركة يكون
 منه  لك  اململوكة األسه  وعدد ومورنه  وجنسيا   املساخأل
  .سه  كل عن املدفوعة والًيمة واوعها
 الاياانع على تءر  تغيرياع أبي املساخأل س ل يف الت اري ويت 
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 ولكل بياانع من املًالة  و وكالة الشركة تتلًا  ملا وفًا فيه املس لة
 ه ا باياانع ت ويد  املًالة وكالة  و الشركة من يءلب ان ا ن ذي

 .الس ل
 الت سيسية ايتمعية

  (18مادة  
 اجتمـاع وماـل االكتتـا  اتريـخ مـن  اـهر الثةث خال  املؤسسأل على

 بعـدد بيـاان وال ـناعة لـوزارة الت ـارة يًـدموا  ن الت سيسـية ايتمعيـة
 دفعها الواجب األمساا بدفع املكتتاأل وبًيام هبا اكتتب الص األسه 
 مـنه  كـل هبـا اكتتـب الـص األسـه  وعدد وعناوينه  املكتتاأل وأبةاي
 .متهمي من دفع وما السه  وميمة

 (19مادة  
  اـهر ثالثـة خـال  لالاعًـاد الت سيسـية ايتمعيـة دعـوة املؤسسأل على
 تعًـد  ن دون املـدة فـذذا ااًضـت االكتتـا  مـن االاتهـاي اتريـخ مـن

 مـن يومـا عشـر عسـة خـال  وال ـناعة الت ـارة وزارة مامـت ايتمعيـة
 .لالاعًاد الت سيسية ايتمعية بدعوة امل كورة املدة اتريخ ااًضاي

 (20ادة  م
 جـدو  متضـمنة الت سيسـية ايتمعيـة اجتمـاع حضـور إس الـدعوة توجه

 :التالية الءرت االجتماع أبحد ااعًاد ومكان وزمان االعما 
 الـدد املوعـد ماـل املكتتاـأل  يـع إس ترسـل مسـ لة خءـاتع - 1

 .األمل على أبساوعأل االجتماع الاعًاد
 اإلعالن يت   ن على تألمر  اإلعالن حي ل  ن  ب اإلعالن، و – 2
 اشـر اتريـخ مـن   م سـاعة تًـل عـن ال مـدة مضـي بعـد ال ااية املرة يف

 .األمل على   م بساعة االجتماع ااعًاد مال و األو  اإلعالن
 مال مااوان عنه  ينو  من  و املساخأل إس تليد الدعوة تسلي  - 3

 يييـد  ـا وةالـدع لورة يؤار على و األمل على بيوم االجتماع موعد
 .االستالم

 تلال اثـة املاينـة احلدي ـة االت ـا  وسـا ل مـن  خـرى وسـيلة  ي 4- 
 ال ـناعة و الت ـارة إخءـار وزارة  ـب و الشـركاع لًـااون التنيي يـة

 بساعة ااعًاد  مال االجتماع مكان و  يعاد و االعما  تدو  كتابيا
 .مم لها األمل حلضور على   م

 .الغر  هل ا ايتمعية تنتماه من الت سيسية ايتمعية اجتماع ي  س
 (21مادة  

 مساخون حضر  إذا إال لاثياثا الت سيسية ايتمعية اجتماع يكون ال
 .هبـا املكتتـب األسـه  عـدد من ا ل  ك ر ل لون الت ويت حم هل 
ل اع  قن اجتماع إس ايتمعية دعوة وجب الن ا  ه ا يتوافر مل فذذا

 عـن ت يـد وال   م سـاعة عـن تًـل ال دةم خال  يعًد االعما  جدو 
 لاثياثا ال اين ويكون االجتماع االو  االجتماع اتريخ من يوما ثالثأل

 .احلاضرين عدد كان   
 

 اتر ه حدد مد كان إذا ال اين لالجتماع جديدة دعوة توجه  ال و وز
 املءلًـة تألغلايـة الًـراراع وت ـدر األو  االجتمـاع إس الـدعوة يف

 .االجتماع يف اضرةاحل لألسه 
  (22مادة  

 وافيـة معلومـاع يتضمن تًريرا الت سيسية ايتمعية إس املؤسسون يًدم
 املسـتنداع مـع اايًـت الـص واملاـالغ الت سـي  عمليـاع  يـع عـن

 الرالع املؤسسون حيدد  مكان يف التًرير ه ا ويوضع ل لط املؤيدة
 األمـل علـى  م  بسـاعة ايتمعيـة اجتمـاع ماـل وذلـط املكتتاـأل عليـه

 .حلضور االجتماع املكتتاأل دعوة يف ذلط إس ويشار
  (23مادة  

 :اآلتية تملسا ل الت سيسية ايتمعية ختتف
 و لاثتها من الت ات بعد الشركة  سي  إجراياع على / املوافًة 1

 .لعًد الشركة و الشركاع مااون ألحكام موافًتها
 علـى ذلـط و ,وجـدع نإ العينيـة احل ـف تًـوء علـى / املوافًـة 2

 .مااون الشركاع من 11 (1تملادة   الواردة الناثو
 .االو  اإلدارة جمل  اعضاي / ااتما  3
 . تعابه فديد و احلساتع مرامب / اختيار 4
 تـ او  الشـركة كااـت إذا (الشـرعية الرمابـة هيفـة  عضـاي / تعيـأل 5

 ) االسالمية الشريعة ألحكام وفًا اشارها
 .هنا يا الشركة ي  س / إعالن 6

 الت ـارة وزارة إس الت سيسـية ايتمعيـة اجتمـاع حمضـر مـن لـورة وترسـل
 .الص اخت ع الًراراع متضمنة وال ناعة

 تلسـ ل وميـدها الشـركة عًـد بنشـر يًـوم  ن االو  اإلدارة جملـ  وعلـى
 .هنا يا الشركة  سي  اتريخ اعالن من يوما ثالثأل خال  الت اري

 ملساخألا والت اماع حًوت
  (24مادة  

 - :التالية تحلًوت خاص بوجه الشركة يف العضو يتمتع
 .توزيعها يتًرر الص املناثة  سه  على احل و  و األرت  / ماض  1
 و اإلدارة جملـ  يف العضوية رريم عن الشركة ادارة يف / املشاركة 2

 ألحكـام راًـا وذلـط مـداوال ا يف و االاـ اك العامـة ايتمعيـاع حضـور
 .ذلط خال  على اتيات  ي ترال يًع و النرام وه ا الشركاع مااون

 علـى األمـل علـى   م بسـاعة العامة ايتمعية اجتماع مال احل و  /3
 جملـ  وتًريـر املنًضـية اليـ ة الاسـاية عـن للشـركة املاليـة الايـاانع
 .احلساتع مرامب وتًرير اإلدارة

 يف االكتتـا  يف ولويـةاأل و لـه اململوكـة األسـه  يف الت ـر  / 4
 .ايتديدة األسه 

 بعـد الت ـيية عنـد الشـركة موجـوداع مـن ا ـيب علـى احل ـو  / 5
 .ديون من عليها  ا الوفاي
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  (25مادة  
 :يلي  ا خاص بوجه الشركة يف العضو يلت م
 حلـو  عنـد  سـه  مـن للكه ما على املستاثًة االمساا / تسديد 1

 .السداد يف عن الت خري التعويض دفع و االستاثًات مواعيد
 اسـتيياي سـايل يف فملتهـا مـد الشـركة تكـون الـص النيًـاع / دمـع 2

 علـى التنييـ  و للشـركة  سـهمه ميمـة مـن املدفوعـة غـري االمسـاا
 .حلًومها استيياي األسه 

 .للشركة العامة ايتمعية ت درها الص الًراراع / تنيي  3
  و املاليـة تمل ـاحل اإلضـرار إس يـؤدي عمـل  ي عـن االمتنـاع / 4

  ذلط  الية تنش  عن الص بتعويض االضرار االلت ام و للشركة األدبية
  (26مادة  

 :يلي  ا الًيام للمساخأل العامة لل معية  وز ال
 . االةية السه  ميمة ز دة  و املالية املساه   عااي / ز دة  1
 على ال افية رت األ من توزيعها الواجب املفوية النساة / ااًاص  2

 .الشركة عًد يف والددة املساخأل 
  و الت سي  عًد يف امل كورة الشروا غري جديدة اروا / فر   3
 و العامـة ايتمعيـاع يف حضـور املسـاه  أبحًيـة تتعلـم النرـام هـ ا

 . فيها الت ويت
  و كتابيـا املسـاخأل  يـع بًاـو  األحكـام هـ   علـى اخلـروج و ـوز

 االجـراياع واسـتيياي  يـع املسـاخأل، فيـه يشـ ك يا ـاع بت ـويت
 .الشركة عًد لتعديل الالزمة

 اإلدارة جمل  –  
 (27مادة  

 عضـاي(،  عـدد  ثالثـة مـن مكـون إدارة جملـ  الشـركة إدارة يتـوس
 .مابلة للت ديد سنواع ثالث العضوية مدة وتكون
 اسـتمر طلـ ل الـدد امليعـاد يف جديد إدارة جمل  ااتما  تع ر وإذا

 وااتمـا  األسـاا  زوا  الشـركة حلـأل  عمـا  إدارة يف الًادم اجملل 
 .جديد إدارة جمل 

 (28مادة  
  ن و وز السري، تلت ويت اإلدارة جمل   عضاي املساخون ينتمب
 جملـ   عضـاي ا ـل  ـاوز عـدد ال ااتمـا  الشـركة عًـد يف يش ا
 .الشركة مؤسسي بأل من األو  اإلدارة

  (29مادة  
 للر ي  وان اا للم ل  ر يسا السري تالم اع اإلدارة جمل  ينتمب
 الًضـاي و مام الغري مع عالما ا يف الشركة اإلدارة جمل  ر ي  ول ل
كتوميع  توميعه ويعتح تلعًد، املاينة األخرى االخت الاع جااب إس

 اجمللـ  مـراراع تنييـ  وعليـه تلغـري، الشـركة عالمـة يف اإلدارة جملـ 
  و غيابـه، عنـد الـر ي  حمـل ان ـب الـر ي  وحيـل بتولياته، يتًيد و ن
 .اخت الاته ممارسة من لديه مااع ميام

 (30مادة  
  عضـاي مـن اإلدارة جملـ  يعينـه تنييـ   ر يسـا للشركة يكون  ن  وز

    ـاته اجمللـ  وحيـدد إدارة الشـركة بـه ينـاا غـريه  مـن  و اجملل 
 .لشركةا عن التوميع يف ولالحياته

  (31مادة  
 الشركة،  عما  لءايعة وفًا  عضا ه بأل العمل يوزع  ن اإلدارة جملل 
  و  عضا ه بأل من يتنة  و  حد  عضا ه ييو   ن للم ل   وز كما
 وجـه علـى اإلاـرا   و  ك ـر  و معـأل بعمـل الًيـام يف الغري من  حدا

  و الســلءاع بعــض ممارســة يف  و الشــركة اشــاا مــن وجــو 
 .تجملل  املنورة ت الاعاالخ

  (32مادة  
 له مم لأل تعيأل اعتاار   و رايعيا ام ا كان سواي مساه  لكل  وز
 عـدد ويسـتن   فيهـا  سـه  من ما للكه بنساة الشركة إدارة جمل  يف

  عضاي جمل  جمموع من الءريًة هب   املمتارين اإلدارة جمل   عضاي
 يف مم لـون هلـ  الـ ين للمسـاخأل وز ـ وال ، ااتمـاهب  يـت  الـ ين اإلدارة
  عضـاي بًيـة ااتمـا  يف اآلخـرين مـع املسـاخأل االاـ اك اإلدارة جملـ 
 مم ليـه يف تعيـأل املسـتمدمة النسـاة عـن زاد مـا حدود يف إال اإلدارة جمل 

 بيـنه  فيمـا يتاثـاليوا  ن املسـاخأل مـن جملموعـة و ـوز اإلدارة جملـ  يف
  جمتمعـة ملكيـته  بنساة وذلط اإلدارة جمل  يف  ك ر عنه   و مم ل لتعيأل
 .والواجااع احلًوت من املنتماأل لألعضاي ما املم لأل هلؤالي ويكون
 .ومساخيها ودا نيها الشركة با  مم ليه  عما  عن مسؤوال املساه  ويكون

  (33مادة  
 عـدد ا ـل حضـر  إذا إال لـاثياثا اإلدارة جملـ  اجتمـاع ال يكـون
 علـى االتيـات و وز عن ثالثة، احلاضرين عدد يًل ال  على األعضاي

 احلدي ـة االت ـا  وسـا ل تسـتمدام واالجتمـاع  كـح، عـدد  و اسـاة
 .اجملل   عضاي  يع  وافًة مراراع تلتمرير واختاذ
 السـنة خـال  األمـل علـى مـراع سـت اإلدارة جملـ   تمـع  ن و ب

 .مراع  ك ر عدد على االتيات و وز الواحدة،
 (34ادة  م

 األعضـاي ماـل مـن وتومـع اإلدارة جملـ  اجتماعـاع حماضـر تـدون
 اختـ   مـرار علـى يوافم مل وللعضو ال ي اجملل ، سر و مأل احلاضرين
 .االجتماع حمضر يف اع اضه ي ات  ن اجملل 

  (35مادة  
 علـى حـا  ا كـان مـن فيـه خليـه اإلدارة، جملـ  يف عضـو مركـ  اـغر إذا

 وإذا اإلدارة، جملـ  بعضوية ييوزوا مل ال ين ساخألامل من األلواع  ك ر
 .فً  سليه مدة ايتديد العضو ويكمل يليه، من خليه لديه مااع مام
 علـى يتعـأل فذاـه األلـلية، املراكـ  ربـع الشـاغرة املراكـ  بلغـت إذا  مـا

 ميعـاد يف لت تمـع العامـة للمسـاخأل ايتمعيـة دعـوة اإلدارة جملـ 
  الشاغرة املراك  لأل من وتنتمب مرك ، خخر اغر اتريخ من اهرين
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  (36مادة  
 :التالية الشروا اإلدارة جمل  لعضوية يراح من يف تتوافر  ن  ب
 .الت ر  أبهلية متمتعا يكون  ن - 1
  و للاثرية مًيدة بعًوبة جناية يف عليه احلك  سام مد يكون  ال - 2

 األمااـة  و لشر ت  لة  و جرلة التدلي   و تلتً ري إفالس جرلة
 مد يكن مل ما الًااون ألحكام  اليته بساب للاثرية مًيدة بعًوبة  و
 .إليه اعتاار  رد
لعـدد  ل لـه الـ ي الشـمف  و ام ـية ب ـية مالكـا يكـون  ن - 3
 .الشركة  سه  من مليون( 10 

 لية عنه زالت املتًدمة الشروا من    اإلدارة جمل  عضو فًد وإذا
 .العضوية

  (37مادة  
 لعدد األم ى احلد ضمن الشركة إدارة جمل  يف العضوية تدخل ال
 .الشركاع ( من مااون234 (تملادة إليها املشار العضو ع 

 مسـاخة اـركة مـن  ك ر إدارة جملل  ر يسا يكون  ن للشمف و وز
 .مًيلة

 (38مادة  
 رايعي لشمف مم ال كان ولو اإلدارة، جمل  عضو  و لر ي   وز ال
 يف من ـاه حبكـ  إليـه ولـلت املعلومـاع الـص يسـتغل  ن اعتاـاري  و

 .غري   و لنيسه فا دة على احل و 
 عضويته  ثناي تلشركة  سهمه يف الت ر  اإلدارة جمل  لعضو و وز

 املن ـوص األسـه  يف بًيـود الت ـر  إخـال  دون وذلـط تجمللـ 
 .النرام ه ا  و الشركة عًد  و الشركاع مااون يف عليها

  (39ادة  م
 غـري يف املسـاخأل إس يي ـاثوا  ن اإلدارة جملـ  ألعضـاي  ـوز ال

  سـرار مـن عليـه وميـوا الغـري عمـا إس  و العامـة ايتمعيـة اجتماعـاع
 عـن ومسـايلته  عـ هل  وجـب وإال إلدار ـا ماااـر   بسـاب الشـركة

 .املمالية عن النابة تعويض األضرار
  (40مادة  

 بأل  مع  ن اجملل ،  عضاي من ألي  و دارةاإل جمل  لر ي   وز ال
 من عمل  ي يف يش ك  ن  و اركتأل متنافستأل، إدارة جمل  عضوية
 يف حلسـا  غـري   و اخلـاص حلسـابه يت ـر  ن  و الشركة منافسة ا اه
 تءالاـه  ن هلـا كـان وإال الشـركة، ت اولـه الـ ي النشـاا فـروع  حـد

  جريـت ك هنـا حلسـابه وهلـاالـص زا العمليـاع تعتاـار  و تلتعـويض
 .العادية العامة ايتمعية  وافًة ذلط يكن مل ما الشركة، حلسا 

  (41مادة  
 من أبك ر اإلدارة جمل  و عضاي ر ي  مكاف ع جمموع تًدير  وز ال

 واالحتيارـاع االسـتهالك بعد استن ا  ال ايف الربح من تملا ة عشرة
و ـوز  (املسـاخأل علـى املـا  ر س مـن % 5 عـن يًـل ال ربـح وتوزيـع

 .)  على اساة على االتيات
 لر ي  كويص دينار خال  ستة على ت يد ال سنوية مكاف ة توزيع و وز
  سـي  اتريـخ مـن اجملل  ه ا من  عضاي عضو ولكل اإلدارة جمل 
 وفًـا ملـا املكافـ ع بتوزيـع هلـا تسـمح الـص األرت  فًيـم حلأل الشركة
 العامـة ايتمعيـة عـن ي ـدر بًـرار و ـوز ،السـابًة اليًـرة عليـه ا ـت
 األعلـى احلـد مـن املسـتًل جملـ  اإلدارة عضـو اسـت ناي للشـركة

 .) مستًلون  عضاي الشركة يف كان إذا (امل كورة للمكاف ع
 العاديـة العامـة ايتمعيـة علـى يعـر  سـنوي تًريـر بتًـدء اإلدارة جملـ  ويلتـ م
 املاالغ عن مي ال بياان دميم هوج على  ن يتضمن على عليه للموافًة للشركة
 .ومسماها كاات رايعتها    اإلدارة جمل  عليها ح ل الص وامل ا  واملنافع

 (42مادة  
  حـد  و لـر ي   و اإلدارة جملـ  يف مم ـل لـه ملـن يكـون  ن  ـوز ال

  و  زواجه   و التنيي ية  عضاي اإلدارة  حد  و اإلدارة جمل   عضاي
العًـود  يف ماااـرة غـري  و ماااـرة م ـلاثة  اايـةال الدرجـة مـن  مـارهب 

 ذلـط كـان إذا إال حلسـاهبا  و الشـركة مـع تـحم الـص والت ـرفاع
 .العادية العامة ايتمعية عن ي در ب خيف

  (43مادة  
 الـر ي   و إدار ـا جملـ   عضـاي  حـد تًـر   ن للشـركة  ـوز ال

 الشـركاع  و ال اايـة حـىت الدرجـة  مـارهب   و  زواجهـ   و التنييـ ي
 للشركة، العادية العامة ايتمعية من تيويض هناك يكن مامل هل ، التابعة

 وذلـط الشـركة، مواجهـة يف ينيـ  ال لـ لط تملماليـة يت  وكل ت ر 
 .النية حسن الغري حبًوت إخال  دون

 ) اإلمرا  هلا  وز الص الشركاع على احلك  ه ا يسري ال (
  (44مادة  

 والغري واملساخأل الشركة با  مسؤولون  عضاؤ و  اإلدارة جمل  ر ي 
  اليـة كـل وعـن السـلءة، اسـتعما  وإسـاية الغـم  عمـا   يـع عـن

 .اإلدارة يف اخلء  عن  و الشركة، لعًد  و للًااون
 إببـراي العامـة ايتمعية من ام اع املسؤولية دعوى إمامة دون حيو  وال
 يف االاـ اك دارةاإل جملـ  ألعضـاي  ـوز وال اإلدارة جملـ  ذمـة

 مـن ذمـته  إببـراي اخلالـة العامـة ايتمعيـة مـراراع علـى الت ـويت
  و ألزواجه   و هل  خالة  نيعة تتعلم الص  و إدار   عن املسؤولية
 .الشركة وبأل بينه  ما   خبال   و األوس الدرجة من  مارهب 

  (45مادة  
 مسـؤولية إمـا بًةالسـا (1املـادة   يف عليها املن وص املسؤولية تكون

 جملـ   عضـاي بـأل فيمـا وإمـا مشـ كة تلـ اع، عضوا تلاثم ام ية
علـى   يعـا مسـؤولأل األعضـاي يكـون األخـرية احللية ويف  يعا اإلدارة
 رتـب الـ ي الًرار على اع   من إال التعويض، أبداي التضامن وجه

 .يف الضر اع اضه و ثات املسؤولية
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  (46مادة  
 بسـاب اإلدارة جملـ   عضـاي علـى املسـؤولية دعوى عترف  ن للشركة
 دور يف الشـركة كااـت فـذذا  ضـرار للشـركة عنهـا تنشـ  الـص األخءـاي
 الدعوى رفع امل يى توس الت يية

 (47مادة  
 يف الشـركة عـن ايابـة منيـردا املسـؤولية دعـوى يرفـع  ن مسـاه  لكـل
 الشـركة  ـاماخت  ـب ه   احلالة ويف برفعها، الشركة ميام عدم حالة

 دعـوا  رفـع للمسـاه  و ـوز مًتض، له كان إن تلتعويض هلا لياثك 
 كل ترال ويًع ضررا، به  حلم مد اخلء  كان إذا الشم ية تلتعويض

 .ذلط بغري يًضي اتيات
 العامة ايتمعية –  

  (48مادة  
 اإلدارة جمل  من دعوة على بناي السنوية العادية العامة ايتمعية تنعًد
 ال مـان يف وذلـط املاليـة السـنة الاتهـاي التاليـة  اـهر ل الثـةا خـال 

 ايتمعيـة يـدعو  ن وللم لـ  اإلدارة، جملـ  يعينهمـا الـ ين واملكـان
 اإلدارة جملـ  وعلـى ذلـط إس الضـرورة دعـت كلما لالجتماع العامة

 عـدد مـن مسـاب رلـب علـى بنـاي لالجتمـاع ايتمعيـة دعـوة يوجـه  ن
 رلـب على بناي  و الشركة، ر ةا  من  ةتملا عشرة للكون مساخأل
 الءلـب، اتريـخ من يوما عشر عسة خال  وذلط احلساتع، مرامب
 علـى ويسـري .االجتمـاع إس تـدعو الـص ايتهـة األعمـا  جـدو  وتعـد

 األحكـام والت ـويت احلضـور وا ـا  العامة ايتمعية دعوة إجراياع
 1 رمـ  الشـركاع بًـااون عليها املن وص الت سيسية تيتمعية اخلالة
 .وتعديالته 2016 لسنة

  (49مادة  
 ويكون العامة، ايتمعية حضور حم  سهمه عدد كان    مساه  لكل
 مـن اليفة ل اع املًررة األلواع عدد يساوي األلواع من عدد له

 يف ل لـه عمـن  و ايسـه عـن الت ـويت للمسـاه   ـوز وال األسـه ،
 الشركة، وبأل بينه ما   خبال   و له، خالة  نيعة تتعلم الص املسا ل
 يوكـل  ن للمساه  و وز ذلط،  الل مرار  و ارا كل ترال ويًع
 الشـركة تعـد  تيـويض  و خاص توكيل  ًتضى وذلط عنه احلضور يف

 .الغر  هل ا
 سـ ل يف قبت هو ما مع يتعار  األسه  على حًا يدعي ملن و وز

  مـر الست ـدار لومتيـةا األمـور ماضـي إس يتًـدم  ن الشـركة مسـاخي
 حيـددها ملـدة الت ـويت مـن عليهـا املتنازع األسه  حبرمان عريضة على

 الكمـة ماـل مـن النـ اع موضـوع يف الي ـل حلـأل  و اآلمـر الًاضـي
 املدايـة املرافعـاع مـااون يف املًـررة لاجـراياع وفًـا وذلـط املمت ـة
 .والت ارية

 (50اختياري( مادة    اف
 لنرـام اإلدارة جملـ  لعضـوية راـاثألامل علـى الت ـويت  ضـع

 بعـدد ت ـويتية مسـاه  مـدرة كـل لـنح والـ ي ال اكمـي، الت ـويت
  و واحـد ملراـح هبـا الت ـويت لـه حيـم حبيـ  للكهـا، الـص األسـه 
 .األلواع هل   تكرار دون املرااثأل من من  تاره  بأل توزيعها

  (51مادة  
 مـن  و ان اـه  و دارةاإل جملـ  ر ـي  العامـة ايتمعيـة اجتمـاع يـر س
 مـن العامـة ايتمعيـة مـن تنتماـه  و الغر  ل لط اإلدارة جمل  ينتدبه

 .غريه  من  و املساخأل
  (52مادة  

 اجتماعهـا يف العاديـة العامـة ايتمعيـة ختـتف الًااون  حكام مراعاة مع
 وعلـى اخت الـا ا يف تـدخل املسـا ل الـص يف مـراراع تختاذ السنوي

 :يليما  اخل وص وجه
 للسـنة املاليـة ومرك هـا الشـركة اشـاا عـن اإلدارة جملـ  تًريـر - 1

 .املنتهية املالية
 .للشركة املالية الاياانع عن احلساتع مرامب تًرير - 2
 بشـ هنا و ومعـت الرمابيـة ايتهـاع رلـد ا  اليـاع أبيـة تًريـر - 3

 .الشركة على ج اياع
 .للشركة املالية الاياانع - 4
 .األرت  توزيع بش ن اإلدارة جمل  ام احاع - 5
 .اإلدارة جمل   عضاي ذمة إبراي - 6
 .مكاف    وفديد ع هل   و اإلدارة جمل   عضاي ااتما  - 7
 جمل  تيويض  و  تعابه وفديد ، الشركة حساتع مرامب تعيأل - 8

 .ذلط يف اإلدارة
 اوفًـ تعمـل الشـركة كااـت إذا (الشـرعية الرمابـة هيفـة تعيـأل - 9

 .تلط اهليفة تًرير وةاع) اإلسالمية الشريعة ألحكام
 ، ال لة ذاع األررا  مع ستت   و متت الص التعامالع تًرير - 10

 .الدولية الاساة راًا ملااد  ال لة ذاع األررا  وتعر 
  (53مادة  

  و ر ـي  إمالـة للشـركة العاديـة العامـة ايتمعيـة عـن ي ـدر بًـرار  وز
 الشـركة إدارة جملـ  حـل  و اإلدارة جملـ   عضاي من  ك ر  و عضو

 مـن بـ لط يًـدم امـ ا  على بناي وذلط جديد إدارة جمل  وااتما 
 .امل در الشركة ر ةا  ربع عن يًل ماال للكون املساخأل من عدد
 يف جديد جمل  ااتما  وتع ر اإلدارة، جمل  حبل مرار لدور وعند
 يف اجمللـ  ه ا يستمر  ن إما تًرر  ن لل معية يكون االجتماع ذاع
 يتنـة تعيـأل  و ايتديـد اجمللـ  ااتمـا  حـأل إس الشـركة  مـور تسـيري
 الاتمـا  العامـة ايتمعيـة دعـوة األساسـية مهمتهـا تكـون مؤمتة إدارية
 .تعيينها من اهر خال  وذلط ايتديد، اجملل 

  (54مادة  
 يف ةمدرجـ غـري موضـوعاع منامشـة العاديـة العامـة لل معيـة  ـوز ال

 بعـد رـر ع الـص العاجلـة األمـور مـن كااـت إذا إال األعمـا  جـدو 
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 ذلـط رلاـت إذا  و ، االجتمـاع  ثنـاي يف تكشـل  و ايتـدو  إعـداد
 املسـاخأل مـن عـدد  و احلسـاتع مرامـب  و الرمابيـة ايتهـاع إحـدى
 عدم املنامشة  ثناي تاأل وإذا ، الشركة ر ةا  من تملا ة عسة للكون
  جيـل تعـأل ، املعروضـة املسـا ل بـاعض املتعلًـة علومـاعامل كيايـة

 مـن عـدد ذلـط رلـب إذا عمـل   م عشرة عن ت يد ال مدة االجتماع
 املؤجـل االجتمـاع وينعًـد ، امل ـدر املـا  ر س ربـع ل لـون املسـاخأل

 . للدعوة جديدة إجراياع إس احلاجة دون
 (55مادة  

 تلـط تكـن مـامل العامـة ايتمعيـة مـراراع تنييـ  اإلدارة جملـ  علـى
 جمل  وعلى .النرام ه ا  و الت سي  عًد  و للًااون  الية الًراراع
 يف العاديـة العامة ايتمعية على املمالية الًراراع عر  إعادة اإلدارة
 .املمالية  وجه له ملنامشة الدعوة يت  اجتماع

  (56مادة  
 تيتمعية ًةاملتعل األحكام العادية غري العامة ايتمعية على تسري

 :التالية املواد يف عليها األحكام املن وص مراعاة مع العادية العامة 
  (57مادة  

  و اإلدارة جمل  من دعوة على بناي العادية غري العامة ايتمعية بتمع
 مـن تملا ـة عشـر عسـة ل لـون مسـاخأل مـن مسـاب رلـب علـى بنـاي

 علـى و ـب  ـناعة،وال الت ـارة وزارة مـن  و امل ـدر الشـركة ر ةـا 
 خـال  لالجتمـاع العاديـة غـري العامـة ايتمعيـة يـدعو  ن اإلدارة جملـ 
 .الءلب تًدء اتريخ من يوما ثالثأل
 املن وص املدة خال  العامة ايتمعية بدعوة اإلدارة جمل  يً  مل وإذا
 عسة مدة خال  لالجتماع تلدعوة الوزارة تًوم السابًة تليًرة عليها
 .السابًة اليًرة يف إليها املشار املدة ااتهاي ريخات من يوما عشر

 (58مادة  
 حيضـر  مل مـا لـاثياثا العاديـة غـري العامـة ايتمعيـة اجتمـاع يكـون ال

 يتـوافر مل فـذذا امل ـدر، الشـركة ر ةـا   رتع ثالثـة ل لـون مسـاخون
 إذا لـاثياثا يكـون قن اجتمـاع إس الـدعوة وجهـت الن ـا  هـ ا

 .امل در املا  ر س ا ل نم  ك ر من ل ل حضر 
 الشركة ر ةا   سه  جمموع ا ل على ت يد أبغلاية الًراراع وت در
 .امل در

  (59مادة  
 ختـتف الًـااون عليهـا يـنف الـص األخـرى االخت الـاع مراعـاة مـع

 :تملسا ل التالية العادية غري العامة ايتمعية
 .الشركة عًد تعديل - 1
 فيه الت ر   و الشركة  جله من مامت ال ي املشروع كل بيع - 2
 .خخر وجه أبي
 .ااًسامها  و فوهلا  و اادماجها  و الشركة حل - 3
 .ختييضه  و الشركة ر ةا  ز دة - 4

  (60مادة  
 بعد إال انف ا يكون ال العادية غري العامة ايتمعية عن ي در مرار كل
 .الشهر إجراياع اختاذ
 الًـرار كـان إذا وال ـناعة ارةالت ـ وزارة موافًـة علـى احل ـو  و ـب
 . و ر ةاهلا  غراضها  و الشركة تس  متعلًا

  (61مادة  
 جملـ  عـن ي ـدر مـرار  ي بـاءالن الـدعوى إمامـة مسـاه  لكل  وز

 عًد  و للًااون  اليا العادية غري  و العادية العامة ايتمعية  و اإلدارة
   ـاحل اراإلضـر  بـه يً ـد كـان  و النرـام هـ ا  و الشـركة  سـي 
 .االمتضاي عند تلتعويض واملءالاة الشركة،

 الص العادية وغري العادية العامة ايتمعية مراراع على الءعن  وز كما
 مـن عـدد ماـل مـن الءعـن ويـت  األمليـة حبًـوت اجاثـا  فيهـا يكـون

 الشـركة ر ةـا  مـن تملا ـة عشـر عسـة للكـون الشـركة مسـاخي
 .الًراراع تلط على اوافًو  ممن يكواوا وال امل در،

 الًابضة للشركة (62مادة  
 اـركا ا ديـون عـن – التضـامن سـايل علـى – مسـؤولة الشـركة تكـون
 :التالية الشروا توافر حالة يف التابعة

 .الت اماع من عليها  ا للوفاي التابعة الشركة  موا  كياية عدم - 1
 متكنهـا هلـاما ر س من اساة التابعة الشركة يف الشركة تتملط  ن - 2
  عضاي غالاية تعيأل يف التاثك  من

 .اإلدارة عن ت در الص الًراراع يف  و املديرين،  و اإلدارة جمل 
 تسـتهد  بت ـرفاع تًـوم  و مـراراع التابعـة الشـركة تتمـ   ن - 3

 التابعة الشركة   لاثة وتضر عليها واملسيءرة املالكة الشركة م لاثة
 التابعة الشركة مدرة عدم يف لر يسيا الساب هي وتكون ، دا نيها  و

 .الت اماع من عليها  ا الوفاي على
 التابعة الشركة ديون عن مسؤولة الًابضة الشركة تكن مامل كله وذلط
 .خخر ساب إس استنادا

 الشركة حساتع
 (63مادة  

اـهر  خخـر يف اـهر ينـاير وتنتهـي  و  مـن للشـركة املاليـة السـنة تاـد 
 مـن فتاـد  األوس املاليـة السـنة ذلـط مـن سـت  وي عـام كـل ديسـمح مـن

 .التالية املالية السنة من يف وتنتهي الت اري الس ل يف الشركة ميد اتريخ
 (64مادة  

 امـ ا  علـى بنـاي العاديـة العامة ايتمعية من ي در بًرار سنو  يًتءع
 ال ـافية األرت  مـن تملا ـة عشـرة عـن تًـل ال اسـاة اإلدارة، جملـ 
 .للشركة إجااري احتياري لتكوين
 على اإلجااري االحتياري زاد إذا االمتءاع ه ا ومل لل معية و وز
 .امل در الشركة ر ةا  ا ل
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 الشـركة خسـا ر تغءيـة يف إال اإلجاـاري االحتياري استمدام  وز وال
 تملا ـة عسـة عـن ت يد ال بنساة املساخأل على  رت  توزيع لت مأل  و
 الشـركة  رت  فيهـا تسـمح ال الـص السنواع يف دفوعامل املا  ر س من

 يسمح اختياري احتياري وجود عدم بساب وذلط النساة ه   بتوزيع
 .األرت  من النساة ه   بتوزيع
 تسـمح عنـدما منـه امتءـع مـا اإلجاـاري االحتيـاري إس يعاد  ن و ب
 علـى ي يـد االحتيـاري هـ ا يكـن مـامل التاليـة، السـنواع  رت  بـ لط

 .امل در املا  ر س ضلا
  (65مادة  

 % 10 مـدرها مفويـة اسـاة ال ـافية غـري األرت  مـن سـنو  يًتءـع
 وتستعمل ميمتها، ا و  عن التعويض  و الشركة موجوداع الستهالك

 إللـالحها،  و الالزمـة واملنش ع واآلالع لشراي املواد األموا  ه  
 .املساخأل على األموا  ه   توزيع  وز وال

  (66ة  ماد
 ملواجهة األرت  من اساة امتءاع تًرر  ن العامة ايتمعية على  ب

 والت مينـاع العمـل مـوااأل  وجـب الشـركة علـى امل تاـة االلت امـاع 
 .االجتماعية

 .ومستمدميها الشركة عما  ملساعدة خاص لندوت إاشاي و وز
 (67مادة  

 علـى بنـاي العاديـة ةالعامـ ايتمعيـة مـن ي ـدر بًـرار سـنو ، يًتءـع  ن  وز
 ال ـافية األرت  مـن تملا ـة عشرة ت يد على ال اساة اإلدارة جمل  ام ا 
 .ايتمعية فددها الص لألغرا    ف اختياري احتياري لتكوين

 (68مادة   
 هنايـة يف تـوزع  ن اإلدارة جملـ  ام ا  على بناي العامة لل معية  وز

  ن التوزيـع هـ ا ل ـاثة ويشـ ا علـى املسـاخأل  رتحـا املاليـة السـنة
 و ال املتعار  عليها، الاساية للمااد  ووفًا حًيًية،  رت  من يكون
 .للشركة املدفوع املا  ر س التوزيع ه ا ل 

 احلساتع مرامب
  (69مادة  

 2016 / 1 رمـ  الشـركاع بًـااون الـواردة املـواد  حكـام تءاـم
 .233 حىت 227 رم  من املواد وهي وتعديالته

  (70مادة  
 جممعـة مي اايـة ماليـة، سـنة كـل هنايـة يف تعـد  ن الشـركة علـى  ـب

 مشـيوعة التابعـة اـركا ا ويتميـع هلـا واخلسـا ر تألرت  وبيـاانع
 .الدولية الاساية املعايري تتءلاه ملا وفًا والاياانع تإليضاحاع

 وت ييتها الشركة ااًضاي
  (71مادة  

 266 رم  من املواد يف عليها املن وص األمور أبحد الشركة تنًضي
 .التنيي ية وال اثته الشركاع وتعديالته مااون من 277 حىت

  (72مادة  
 278 رمـ  مـن املـواد أبحكـام املاـأل الناثـو علـى الشركة ت يية بري
 .التنيي ية وتعديالته وال اثته الشركاع مااون من 295 حىت

  (73مادة  
 وال اثتـه وتعديالتـه 2016/  1 رمـ  الشـركاع مـااون  حكـام تءاـم

 يف  و الت سـي  يف عًـد خـاص اـف بشـ اه يـرد مل مـا كل يف التنيي ية
 .النرام ه ا

  (74مادة  
 مومعها وعلى الر يسي الشركة  رك  العًد ه ا من  للية اسمة فيظ

 لدى الشركة  لل العًد ه ا من  للية اسمة فيظ كما اإللك وين،
 .وال ناعة ت ارةال بوزارة املمت ة اإلدارة

  (75مادة  
 :تآليت املؤسسون يًر
 يوجـب الـ ي الًـدر و ودعـوا ، األسـه  تميع اكتتاوا مد أبهن  :  وال

 . الشركة ت ر  فت الانوك اللية  حد يف ميمتها من  داي  الًااون
 مت ومـد ، الًـااون ألحكـام وفًـا مومـت مـد العينية احل ف  ن : قايا

 . كاملة هبا الوفاي
 . إلدارة الشركة الالزمة اإلدارية األجه ة عينوا مد أبهن  : قل ا
 الـ كر املتًدمـة لامـراراع املؤيـدة واملسـتنداع األورات حيـظ : رابعـا
 . الرةي الرر مع

    ب يته ال اين األو  ب يته                   الءر  الءر 
 ته  ال ال  ب يته               الءر  الرابع   ب ي الءر 

 الءر  اخلام  ب يته  
 ومعو   احلاضرين على تالوته وبعد العًد ه ا فرر ذكر و ا

 املوثًةو حوراي عيسى إةاعيل هب اد                                    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العًارية الاوم مرزوتاركة 
 اركة مساخة كويتية مًيلة  ش.م.ك.م(

 عًد  سي 
 م 1/10/2018إاه يف يوم االثنأل املوافم و

 لدي  انو منرية علي إبراهي   املوثًة تإلدارة
 حضر /

 لدي  ان /
 والش و مـــرزوت عاــــد الوهــــا  داود املــــرزوت / كــــويص ايتنســــية وحيمــــل 

 رر   و .                    221020200033بءامة مداية رم  
عاــد الوهــا  املــرزوت للت ــارة العامــة /  قايــاشو اــركة جمموعــة مــرزوت

 7جلـد  109مسفولية حمـدودة موثـم عًـد  سيسـها بـرم  اركة ذاع 
واملعـــد  بعـــدة عًـــود تعـــديل خخرهـــا املوثـــم  10/11/2008بتـــاريخ 
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ول لها تلتوميع / حممد م ءيى  13/9/2018بتاريخ  3344برم  
ـــــــ   ـــــــة رم مـــــــرزوت املـــــــرزوت / كـــــــويص ايتنســـــــية وحيمـــــــل بءامـــــــة مداي

وذلـــط  ب ــيته مــديرا معينــا مــن ماــل الشــركاي 279103100013
ــــــــــاريخ   وجــــــــــب مســــــــــتمرج لــــــــــادر مــــــــــن الســــــــــ ل الت ــــــــــاري بت

 رر  قن ب يته.                                   01/10/2018
قل ــــاش و اــــركة مــــرزوت عاــــد الوهــــا  الــــداود و والد  للت ــــارة العامــــة 
واملًــاوالع / اــركة ذاع مســفولية حمــدودة موثــم عًــد  سيســها بــرم  

واملعد  بعدة عًود تعـديل  28/01/1982بتاريخ  1/د/جلد 309
ـــرم   ـــم ب ـــاريخ  7جلـــد  533اخرهـــا املوث ول لهـــا  08/05/2008بت

تلتوميع / عاد الوها  مرزوت عاد الوها  املـرزوت / كـويص ايتنسـية 
ب يته اـريكاش ومـديراش  268032800069وحيمل بءامة مداية رم  

  والش تلتوميع عن الشركة وذلط  وجب مستمرج لادر من السـ ل
 م      رر  قل  ب يته.2018/ 01/10الت اري بتاريخ 

رابعـــاشو عاـــد الوهـــا  مـــرزوت عاـــد الوهـــا  املـــرزوت / كـــويص ايتنســـية 
 رر  رابع.          268032800069وحيمل بءامة مداية رم  

ويومـــع الءـــر  الرابـــع عـــن ايســـه وعـــن الءـــر  األو   وجـــب توكيـــل 
ــرم   ويًــر  25/01/2000بتــاريخ  6جلــد  567رةــي عــام موثــم ب

الوكيل أبن توكيله ال ي ا  ساري امليعو  وانف  مـااوان و ن موكلـه علـى 
 ميد احلياة ويتمتع بكامل األهلية.

خامساشو حممد م ءيى مرزوت املرزوت / كـويص ايتنسـية وحيمـل بءامـة 
 رر  خام .                     279103100013مداية رم  

ــــة يًــــر املؤسســــون أبهليــــته  الًااو  ــــة لت ســــي  اــــركة مســــاخة كويتي اي
ــ امه  تلًواعــد املًــررة لت سيســها  ــنه  والت  مًيلــة( ش.م.ك.م فيمــا بي

ـــــه  2016لســـــنة  1راًـــــاش ألحكـــــام مـــــااون الشـــــركاع رمـــــ   وتعديالت
 وال اثته التنيي ية.

كما يًرون  يضاش تلت امه  بكافة الًواعد املًررة لت سي  الشركة وفًاش 
 ألحكام املواد اآلتيةو

 (1ادة  م
 يعتح التمهيد السابم ج ياش ال يت    من ه ا العًد.

 (2مادة  
يًر املؤسسون أبن الشركة  سست راًاش ألحكام مااون الشركاع رم  

 وتعديالته وال اثته التنيي ية و حكام ه ا العًد. 2016( لسنة 1 
 وتتمتع الشركة تلشم ية االعتاارية اعتااراش من اتريخ الشهر.

هلا م اولة اشارها إال من اتريخ الشهر وموافًة كافـة ايتهـاع وال  وز 
 الرمابية على م اولتها للنشاا.

 (3مادة  
اســ  الشــركة و اــركة الاــوم مــرزوت العًاريــة / وعنواهنــا الت ــاري دولــة 

 الكويت اركة مساخة كويتية مًيلة.
 

 (4مادة  
الكويـت  يًع مرك  الشركة الر يسي يف دولة الكويت ومورنها يف دولة

و ـــــوز للشـــــركاي اًـــــل املركـــــ  الر يســـــي إس  ي جهـــــة  خـــــرى داخـــــل 
الكويت، وفتح فروع ووكـاالع للشـركة داخـل وخـارج دولـة الكويـت، 
ويكـون للشــركة ماااـرة األعمــا  السـابم ذكرهــا يف دولـة الكويــت ويف 
اخلارج ب ية  للية  و تلوكالة و وز للشركة  ن متارس  عماالش مشاهبة 

 و الزمة  و مرتاءة أبغراضها امل كورة. و مكملة  
ــه  ويعتــح مًــر الشــركة هــو املــورن الًــااوين هلــا الــ ي يعتــد بــه يف توجي
املراســــالع واإلعــــالانع الًضــــا ية إليهــــا وت اــــت بياانتــــه يف الســــ ل 
 الت اري. وال يعتد بتغيري ه ا املًر إال بعد ميد  يف الس ل الت اري.

 (5مادة  
 اد  من اتريخ الشهر.مدة الشركة غري حمددة ت

 (6مادة  
 1/2016مــع عــدم اإلخــال  أبحكــام املرســوم بًــااون الشــركاع رمــ  

وال اثته التنيي ية، فذن األغرا  الص  سست مـن  جلهـا  –وتعديالته 
 الشركة هي و

متلط وبيع واـراي العًـاراع واألراضـي وتءويرهـا حلسـا  الشـركة  1-
مـالك الغـري ، وكـل ذلـط داخل دولة الكويت وخارجها وكـ لط إدارة  

 ا ال  الل األحكام املن وص عليها يف الًـوااأل الًا مـة ومـا حررتـه 
مــن اإلبــار يف مســا   الســكن اخلــاص علــى الناثــو الــ ي ا ــت عليــه 

 ه   الًوااأل.
ـــة حلســـا  2- متلـــط وبيـــع واـــراي  ســـه  وســـنداع الشـــركاع العًاري

 الشركة فً  يف الكويت ويف اخلارج.
اع وتًـدء االستشـاراع يف اجملـاالع العًاريـة بكافــة إعـداد الدراسـ3-

 اواعهـــا علـــى  ن تتـــوفر الشـــروا املءلوبـــة يف مـــن يـــ او  تًـــدء هـــ   
 اخلدمة.

متلــــــط وإدارة املنشــــــ ع اليندميــــــة والنــــــوادي ال ــــــاثية واملرافــــــم -4
 السياحية وإ ارها واستف ارها.

ملوكـة للشـركة الًيام أبعما  ال يااة املتعلًـة تملاـاين والعًـاراع امل5-
وللغري  ا يف ذلط  عما  ال يااة وتنيي  األعما  املداية وامليكاايكيـة 
والكهرت يــة وامل ــاعد و عمــا  تكييــل اهلــواي  ــا يكيــل الافرــة علــى 

 املااين وسالمتها.
إدارة وتشـــــغيل واســـــت مار وإ ـــــار واســـــتف ار الينـــــادت والنـــــوادي 6-

واملنت هــــــاع واحلــــــدا م واملـــــوتيالع وبيــــــوع الضــــــيافة واالســـــ احاع 
ــــاع  ــــاع الســــكنية واملنت ع واملعــــار  واملءــــاع  والكــــاف  ع واجملمع
السـياحية وال ـاثية واملشــروعاع ال وحييـة والر ضــية والـالع وذلــط 
علـــى  تلـــل الـــدرجاع واملســـتو ع اـــامالش  يـــع اخلـــدماع األلـــلية 

 ا.واملساعدة واملرافم امللاثًة هبا وغريها من اخلدماع الالزمة هل
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العًاريــة اخلالــة  شــاريع الشــركة العًاريــة وذلــط  تنرــي  املعــار 7-
 حسب األارمة املعمو  هبا يف الوزارة.

 إمامة امل اداع العًارية وذلط حسب األارمة املعمو  هبا يف الوزارة. -8
 متلط األسوات الت ارية واجملمعاع السكنية وإدار ا. 9-

ــــوا10- ــــة املت فرة لــــدى الشــــركة عــــن رريــــم اســــتغال  اليــــوا ض املالي
 است مارها يف حمافظ مالية تدار من مال اركاع وجهاع متم  ة.

ـــة األساســـية للمنـــارم واملشـــاريع 11- املســـاخة املاااـــرة لوضـــع الاني
الســــكنية والت اريــــة وال ــــناعية بنرــــام "الانــــاي والتشــــغيل والتاثويــــل" 

(BOT)  وإدارة املرافم العًارية بنرام(BOT). 
ماااـرة األعمــا  السـابم ذكرهــا يف دولـة الكويــت ويف  ويكـون للشــركة

اخلارج ب ية  للية  و تلوكالة و وز للشركة  ن متارس  عماالش مشاهبة 
  و مكملة  و الزمة  و مرتاءة أبغراضها امل كورة.

 (7مادة  
ديسمح من كل  31تاد  السنة املالية للشركة من  و  يناير وتنتهي يف 

لسنة املالية األوس فتاد  من اتريخ ميد الشركة عام ويست   من ذلط ا
 ديسمح من السنة املالية التالية. 31يف الس ل الت اري وتنتهي يف 

 (8مادة  
د.ك فًـ   10,000,000حدد ر س ما  الشـركة امل ـر  بـه  الـغ 

 100,000,000 عشرة ماليـأل دينـار كـويص ال غـري( موزعـة علـى  
  يع األسه  اًدية.فل ( و  100سه ( ميمة كل سه   
د.ك( فًــــ   عشــــرة ماليــــأل  10,000,000ور س املــــا  امل ــــدر  
 دينار كويص ال غري(.

 ويتكون ر س ما  الشركة من  سه  اًدية مت سدادها كالتاق و 
ــــدفوع   ــــار   10,000,000ر س املــــا  امل ــــأل دين د.ك(  عشــــرة مالي

 وجـب كويص( مت سدادها  عرفـة الشـركة لـدى بنـط الكويـت الـورين 
 .18/09/2018الكتا  ال ادر بتاريخ 

 (9مادة  
 كتتب املؤسسون املومعون على العًد يف كامل ر س ما  الشركة على 

 الوجه التاقو
الًيمة تلدينار  عدد األسه  اس  املساه  م

 الكويص
 9,999,900 99,999,000 مرزوت عاد الوها  داود املرزوت 1
   عاـد الوهـا اـركة جمموعـة مـرزوت 2

 املرزوت للت ارة العامة /  ذ.م. م(
250 25 

اـــركة مـــرزوت عاـــد الوهـــا  الـــداود  3
و والد  للت ـــارة العامـــة واملًــــاوالع 

  ذ.م. م(

250 25 

عاــد الوهـــا  مـــرزوت عاـــد الوهـــا   4
 املرزوت

250 25 

 25 250 حممد م ءيى مرزوت املرزوت 5
 100,000,000 اجملـــــــــــــــــــموع 

 سه 
10,000,000 

 د.ك

ويًــر املؤسســون أبهنــ  مــاموا إبيــداع ميمــة ر س املــا  النًــدي للشــركة 
%( من ميمة ر س املا  النًدي للشركة من إ اق ميمة 100بنساة  

ســه ( كــل مــنه  100,000,000األســه  الــص اكتتاــوا هبــا ومــدرها  
بنساة اكتتابه لدى بنط الكويت الورين  وجب الشهادة ال ادرة من 

( واملرفًة أبلـل 18/09/2018 لكويت الورين واملؤرخة يف  بنط ا
 ه ا العًد.

 (10مادة  
امل روفاع واألجور والنيًاع والتكاليل الص الت مت الشركة أبدا هـا 
بساب  سيسها هي مالغ  لير د.ك( فً   لير دينار كويص( وفًـاش 

 للايان املرفم أبلل العًد خت   من حسا  امل روفاع العامة.
 (11ة  ماد

يتعهـد املؤسســون املومعــون علـى هــ ا العًــد تلًيـام تميــع اإلجــراياع 
ــــاع  الالزمــــة إلمتــــام  ســــي  الشــــركة ويلت مــــون تســــتاعاد وإلغــــاي رلا
االكتتــا  الوخيــة واملكــررة واختــاذ اإلجــراياع الالزمــة لتاثًيــم ذلــط. 
وهلـ ا الغــر  وكلــوا عــنه  الســيد  حممــد م ــءيى مــرزوت املــرزوت( يف 

ــــة وإدخــــا  اختــــاذ  اإلجــــراياع الًااوايــــة واســــتيياي املســــتنداع الالزم
التعــديالع الــص تــرى ايتهــاع الرةيــة ضــرورة إدخاهلــا يف العًــد  و يف 

 النرام األساسي املرفم به.
وعلـــى املؤسســـأل خـــال  ثالثـــة  اـــهر مـــن اتريـــخ االاتهـــاي مـــن االكتتـــا  وماـــل 

ة وال ــــناعة بيــــاانش بعــــدد اجتمــــاع ايتمعيــــة الت سيســــية  ن يًــــدموا لــــوزارة الت ــــار 
األسه  الص اكتتب فيهـا كـل مؤسـ  وبًيـامه  بـدفع األمسـاا الواجـب دفعهـا 

 و ةا ه  وعناوينه  وميمة السه  وما دفع من ميمته.
 (12مادة  

يس   مؤسسو الشركة تلتضامن فيما بينه  عـن تعـويض الضـرر الـ ي 
 شركة.ي يب الشركة  و مساخيها  و الغري بساب بءالن عًد ال

 (13مادة  
 -----فرر ه ا العًد من  لل و ربع اسخ كل اسمة تتكون من 

لياثة ومرفم به النرام األساسي للشركة املكـون مـن  ربعـة اسـخ كـل 
( مــادة بــال 73لــياثة ويتضــمن عــدد   -----اســمة تتكــون مــن 
 اءب او اضافة.

ــت  االحتيــا  بنســمة  لــلية مــن عًــد الشــركة يف مرك هــا الر يســي  وي
مومعها اإللك وين كما فيظ اسمة  للية من ه ا العًد  لـل  وعلى

ـــوزارة الت ـــارة وال ـــناعة ولكـــل مـــن  ـــدى اإلدارة املمت ـــة ب الشـــركة ل
يرغب يف احل و  على اسـمة مءابًـة لأللـل ان يءلاهـا مـن الشـركة 

 مًابل رس  معأل فدد  الشركة .
 25180  حرر ه ا العًد بناي على كتا  وزارة الت ارة وال ناعة رم

بتـــاريخ  3884585واملســـ لة بـــرم  اآلق  23/09/2018بتـــاريخ 
01/10/2018. 
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 الءر  األو    الءر  ال اين   ب يته      الءر  ال ال  ب يته
 الءر  الرابع                 الءر  اخلام     

 و ا ذكر فرر ه ا العًد وبعد تالوته على احلاضرين ومعو  .
 

 ة الاوم مرزوت العًاريةارك
 اركة مساخة كويتية مًيلة  ش.م.ك.م( اركة مًيلة

 النرام األساسي
  سي  الشركة

 عنالر  سي  الشركة- 
 (1مادة  

 1/2016 سســــت الشــــركة راًــــاش ألحكــــام مــــااون الشــــركاع رمــــ  
وتعديالته وال اثته التنيي ية وه ا النرام األساسي بأل مـالكي األسـه  

هـــا فيمـــا بعـــد اـــركة مســـاخة كويتيـــة مًيلـــة  ش.م.ك.م( املاينـــة  حكام
 اركة مساخة كويتية مًيلة. -تسمى اركة الاوم مرزوت العًارية 

 (2مادة  
مرك  الشركة الر يسي وحملها الًااوين يف دولة الكويت الكا ن يف دولة 
الكويت وهو املـورن الـ ي يعتـد بـه يف توجيـه املراسـالع واإلعـالانع 

عتـــــد بتغيـــــري هـــــ ا املـــــورن إال إذا مت التغيـــــري تلســـــ ل الًضـــــا ية وال ي
الت ـــاري، و ـــوز جمللـــ  اإلدارة  ن ينشـــئ هلـــا فروعـــاش  و تـــوكيالع  و 

 مكاتب بدولة الكويت  و تخلارج.
 (3مادة  

 مدة ه   الشركة غري حمددة وتاد  من اتريخ الشهر.
 (4مادة  

ديالتـه وتع 1/2016مع عدم اإلخال  أبحكـام مـااون الشـركاع رمـ  
 وال اثته التنيي ية فذن األغرا  الص  سست من  جلها الشركة هيو

متلــط وبيــع واــراي العًــاراع واألراضــي وتءويرهــا حلســا  الشــركة -1
داخل دولة الكويت وخارجها وكـ لط إدارة  مـالك الغـري ، وكـل ذلـط 
 ا ال  الل األحكام املن وص عليها يف الًـوااأل الًا مـة ومـا حررتـه 

ار يف مســا   الســكن اخلــاص علــى الناثــو الــ ي ا ــت عليــه مــن اإلبــ
 ه   الًوااأل.

ـــة حلســـا  -2 متلـــط وبيـــع واـــراي  ســـه  وســـنداع الشـــركاع العًاري
 الشركة فً  يف الكويت ويف اخلارج.

إعـداد الدراسـاع وتًـدء االستشـاراع يف اجملـاالع العًاريـة بكافــة -3
 او  تًـــدء هـــ    اواعهـــا علـــى  ن تتـــوافر الشـــروا املءلوبـــة يف مـــن يـــ

 اخلدمة.
متلــــــط وإدارة املنشــــــ ع اليندميــــــة والنــــــوادي ال ــــــاثية واملرافــــــم -4

 السياحية وإ ارها واستف ارها.
الًيام أبعما  ال يااة املتعلًـة تملاـاين والعًـاراع اململوكـة للشـركة -5

وللغري  ا يف ذلط  عما  ال يااة وتنيي  األعما  املداية وامليكاايكيـة 

وامل ــاعد و عمــا  تكييــل اهلــواي  ــا يكيــل الافرــة علــى  والكهرت يــة
 املااين وسالمتها.

إدارة وتشـــــغيل واســـــت مار وإ ـــــار واســـــتف ار الينـــــادت والنـــــوادي -6
واملـــــوتيالع وبيــــــوع الضــــــيافة واالســـــ احاع واملنت هــــــاع واحلــــــدا م 
ــــاع  ــــاع الســــكنية واملنت ع واملعــــار  واملءــــاع  والكــــاف  ع واجملمع

اثية واملشــروعاع ال وحييـة والر ضــية والـالع وذلــط السـياحية وال ـ
علـــى  تلـــل الـــدرجاع واملســـتو ع اـــامالش  يـــع اخلـــدماع األلـــلية 

 واملساعدة واملرافم امللاثًة هبا وغريها من اخلدماع الالزمة هلا .
العًاريــة اخلالــة  شــاريع الشــركة العًاريــة وذلــط  تنرــي  املعــار -7

 الوزارة. حسب األارمة املعمو  هبا يف
إمامــة املــ اداع العًاريــة وذلــط حســب األارمــة املعمــو  هبــا يف  -8

 الوزارة.
 متلط األسوات الت ارية واجملمعاع السكنية وإدار ا.-9

ــــة املتــــوافرة لــــدى الشــــركة عــــن رريــــم -10 اســــتغال  اليــــوا ض املالي
 است مارها يف حمافظ مالية تدار من مال اركاع وجهاع متم  ة.

ـــة األساســـية للمنـــارم واملشـــاريع املســـاخة ا-11 ملاااـــرة لوضـــع الاني
الســـــــــــكنية والت اريـــــــــــة وال ـــــــــــناعية بنرـــــــــــام "الانـــــــــــاي  والتشـــــــــــغيل 

 .(BOT)وإدارة املرافم العًارية بنرام  (BOT)والتاثويل"
 ر س املا  وررت ز دته - 

 (5مادة  
د.ك(  عشـــرة  10,000,000حـــدد ر س املـــا  امل ـــر  بـــه  الـــغ  

د.ك  10,000,000ال غري( ور س املا  امل ـدر ماليأل دينار كويص
 10,000,000 عشـــرة ماليـــأل دينـــار كـــويص( ور س املـــا  املـــدفوع 
 100,000,000د.ك  عشرة ماليأل دينار كويص( وهو موزع على  

 فل ( و يع األسه  اًدية. 100سه ( ميمة كل سه   
 و اآليتويتكون ر س ما  الشركة امل در من  سه  اًدية موزعة على الناث

د.ك  عشرة ماليأل دينـار كـويص( اًـداش،  عرفـة 10,000,000مالغ 
 الشركة لدى بنط الكويت الورين.

 (6مادة  
ـــة وال  ـــوز لغـــري الكـــويتيأل متلكهـــا وفًـــاش ألحكـــام   ســـه  الشـــركة  ةي

 الًااون والًراراع الوزارية املنرمة ل لط.
 (7مادة  

إذا كااـــــت ميمـــــة األســـــه   ال  ـــــوز ز دة ر س املـــــا  امل ـــــر  بـــــه إال
ـــة  ن  ـــة العامـــة غـــري العادي األلـــلية مـــد دفعـــت كاملـــة، و ـــوز لل معي
تيو  جمل  اإلدارة يف فديد اتريخ تنييـ  ، علـى  اـه  ـوز بًـرار مـن 
جملــــ  إدارة الشــــركة ز دة ر س املــــا  امل ــــدر يف حــــدود ر س املــــا  

لكامـل، امل ـر  بـه علـى  ن يكـون ر س املـا  امل ـدر مـد مت سـداد  ت
 وال  وز إلدار األسه  ايتديدة أبمل من ميمتها اإلةية.
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 (8مادة  
إذا كاات ميمة األسه  األللية مد دفعت تلكامل.  وز بًرار ي در 
من ايتمعية العامة غري العادية بعـد موافًـة ايتهـاع الرمابيـة ز دة ر س 
ــايش علــى امــ ا  مســاب مــن جملــ   ــه وذلــط بن مــا  الشــركة امل ــر  ب
اإلدارة وتًريــر مــن مرامــب احلســاتع يف هــ ا الشــ ن علــى  ن يتضــمن 

 الًرار ال ادر ب  دة ر س املا  مًدار وررت ال  دة.
 (9مادة  

إذا تًرر ز دة ر س ما  الشركة ومل لارس بعض املسـاخأل حـم  ولويـة 
االكتتا  يف  سه  ز دة ر س املا  يت  خت يف األسه  غري املكتتـب 

غــب يف ذلــط مــن مســاخي الشــركة، فــذن بــاوزع رلاــاع فيهــا ملــن ير 
االكتتا  عدد األسه  املءروحة مت خت ي ها على املكتتاأل بنسـاة مـا 
اكتتاـــوا بـــه. ويف  يـــع األحـــوا  الـــص ال يـــت  االكتتـــا  فيهـــا يف كامـــل 
األســه  ايتديــدة جــاز جمللــ  اإلدارة  ن يًــوم بتم ــيف األســه  غــري 

وتعتــح األســه  ايتديــدة غــري املكتتــب  املكتتــب فيهــا ملســاخأل جــدد،
 فيها ملغاة بًوة الًااون.

 (10مادة  
 ــوز للشــركة ز دة ر س املــا  عــن رريــم االكتتــا  العــام وذلــط علــى 

 2016لسنة  1( من مااون الشركاع رم  160الناثو املاأل تملادة  
 وتعديالته وال اثته التنيي ية.

 (11مـادة  
 يف  سهمه تلًيدين التاليأل  و  حدخاويًيد حم املساه  يف الت ر  

ــة للمســاخأل يف الشــركة يف اــراي األســه  الــص -1 ااــ اا حــم  ولوي
 يرغب مالكها يف بيعها.

 اا اا موافًة جمل  اإلدارة على مش ي األسه .-2
( من 172ويست ين من ه ين الًيدين الت رفاع املشار إليها تملادة  

 مااون الشركاع.
 النف على الشركاع املدرجة يف الاورلة(  ال يسري ه ا

 (12مـادة  
 من ه ا النرام( 11 اف إل امي يف حالة األخ  تلًيد األو  من املادة 

 ــب علــى املســاه  ماــل الت ــر  يف  ســهمه إخءــار الشــركة بشــروا 
الايع وال يكون الت ر  يف األسـه  انفـ ا إال بعـد ااًضـاي عشـرة   م 

ن يتًـــدم  ي مـــن املســـاخأل بءلـــب اـــراي علـــى اتريـــخ اإلخءـــار دون  
األســه  فــذذا تًــدم  حــد املســاخأل لشــراي األســه  تعــأل  ن يــت  ذلــط 

 تلسعر الوارد بشروا الايع.
 (13مـادة  

مـــن هـــ ا  11 اـــف إل امـــي يف حالـــة األخـــ  تلًيـــد ال ـــاين مـــن املـــادة 
 النرام(

 مــع عــدم اإلخــال  تألحكــام اخلالــة بشــراي الشــركة ألســهمها يتعـــأل
علــى جملــ  اإلدارة يف حالــة رفضــه لشــمف املشــ ى،  اــراي األســه  

حلســا  الشـــركة خــال  عشـــرة   م مــن اتريـــخ إخءــار اجمللـــ  بءلـــب 
املوافًة، ويت  الشراي يف ه   احلالـة تلسـعر الـ ي اتيـم املسـاه  علـى 

 بيع  سهمه به.
 االكتتــــا 

 (14مادة  
 كامـــل ر س مـــا  اكتتـــب املؤسســـون املومعـــون علـــى عًـــد الت ســـي  يف

ســـه   ما ـــة مليـــون  100,000,000الشـــركة أبســـه  يالـــغ عـــددها 
ــة  ــة فلــ ( موزعــة فيمــا  100ســه ( ميمتهــا اإلةي فلــ  للســه   ما 

بيــــــــنه  كــــــــل بنســــــــاة اكتتابــــــــه املاينــــــــة يف عًــــــــد الت ســــــــي  ومــــــــد مت 
د.ك(  عشـرة ماليـأل دينـار كـويص( مـن الًيمـة  10,000,000دفع 

اــوا هبــا لــدى  بنــط الكويــت الــورين( وذلــط اإلةيــة لألســه  الــص اكتت
 .18/09/2018 وجب اهادة الانط املرفًة املؤرخة يف 

 (15مادة  
ي تب حتماش على ملكية السه  ماو  املساه  عًـد الت سـي  و حكـام 

 النرام األساسي للشركة ومراراع  عيا ا العامة.
 (16مادة  

ري  بـال متييـ  يف كل سه   و  لاحاه احلم يف ح ـة معادلـة حل ـة غـ
 ملكية موجوداع الشركة ويف األرت  املًسمة.

 (17مادة  
يكـــون للشـــركة ســـ ل خـــاص حييـــظ لـــدى وكالـــة مًالـــة وتًيـــد فيـــه  ةـــاي 
املساخأل وجنسيا   ومـورنه  وعـدد األسـه  اململوكـة لكـ  مـنه  واوعهـا 

 والًيمة املدفوعة عن كل سه .
رياع تءر  علـى الايـاانع املسـ لة ويت  الت اري يف س ل املساخأل أبي تغي

فيه وفًاش ملا تتلًا  الشركة  و وكالة املًالة من بياانع ولكـل ذي اـ ن  ن 
 يءلب من الشركة  و وكالة املًالة ت ويد  باياانع ه ا الس ل.

 ايتمعية الت سيسية
 (18مادة  

علـى املؤسســأل خـال  ثالثــة  اـهر مــن اتريـخ االكتتــا  وماـل اجتمــاع 
ـــة ال ـــاانش بعـــدد ايتمعي ـــوزارة الت ـــارة وال ـــناعة بي ت سيســـية  ن يًـــدموا ل

األسه  الص اكتتب هبا وبًيام املكتتاأل بدفع األمساا الواجب دفعها 
وأبةــاي املكتتاــأل وعنــاوينه  وعــدد األســه  الــص اكتتــب هبــا كــل مــنه  

 وميمة السه  وما دفع من ميمته.
 (19مادة  

ة لااعًــاد خــال  ثالثــة  اــهر علــى املؤسســأل دعــوة ايتمعيــة الت سيســي
مـــن اتريـــخ اإلاتهـــاي مـــن االكتتـــا  فـــذذا ااًضـــت املـــدة دون  ن تعًـــد 
ايتمعيــة مامــت وزارة الت ــارة وال ــناعة خــال  عســة عشــر يومــاش مــن 

 اتريخ ااًضاي املدة امل كورة بدعوة ايتمعية الت سيسية لااعًاد.
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 (20مادة  
لت سيســية متضــمنة جــدو  توجــه الــدعوة إس حضــور اجتمــاع ايتمعيــة ا

 -األعما  وزمان ومكان ااعًاد االجتماع إبحدى الءرت التالية و
ـــع املكتتاـــأل ماـــل املوعـــد الـــدد 1 . خءـــاتع مســـ لة ترســـل إس  ي

 الاعًاد االجتماع أبساوعأل على األمل.
. اإلعالن، و ب  ن حي ل اإلعالن مرتأل علـى  ن يـت  اإلعـالن يف 2

ي مـــدة ال تًـــل عـــن ســـاعة   م مـــن اتريـــخ اشـــر املـــرة ال اايـــة بعـــد مضـــ
 اإلعالن األو  ومال ااعًاد االجتماع بساعة   م على األمل.

. تسـلي  الـدعوة تليـد إس املسـاخأل  و مـن ينـو  عـنه  مـااوانش ماـل 3
موعـد االجتمـاع بيـوم علــى األمـل ويؤاـر علـى لــورة الـدعوة  ـا يييــد 

 االستالم.
االت ـــا  احلدي ـــة املاينـــة تلال اثـــة .  ي وســـيلة  خـــرى مـــن وســـا ل 4

التنيي ية لًااون الشركاع و ب اخءار وزارة الت ارة وال ناعة كتابياش 
تدو  األعما  و يعاد ومكان االجتماع مال ااعًاد  بساعة   م على 

 األمل حلضور مم لها.
 ي  س اجتماع ايتمعية الت سيسية من تنتماه ايتمعية هل ا الغر .

 (21مادة  
 يكون اجتمـاع ايتمعيـة الت سيسـية لـاثياثاش إال إذا حضـر مسـاخون ال

هل  حم الت ويت ل لـون  ك ـر مـن ا ـل عـدد األسـه  املكتتـب هبـا، 
ـــة إس اجتمـــاع قين  ـــوافر هـــ ا الن ـــا  وجـــب دعـــوة ايتمعي ـــذذا مل يت ف
ل اع جدو  األعما  يعًد خال  مدة ال تًل عن ساعة   م وال ت يد 

اتريــخ االجتمـــاع األو  ويكـــون االجتمـــاع ال ـــاين عــن ثالثـــأل يومـــاش مـــن 
 لاثياثاش   ش كان عدد احلاضرين.

و وز  ال توجه دعوة جديدة لالجتماع ال اين إذا كـان مـد حـدد اتر ـه 
يف الــــدعوة إس االجتمــــاع األو  وت ــــدر الًــــراراع تألغلايــــة املءلًــــة 

 لألسه  احلاضرة يف االجتماع.
 (22مادة  

يتمعية الت سيسـية تًريـراش يتضـمن معلومـاع وافيـة يًدم املؤسسون إس ا
ـــص اايًـــت مـــع املســـتنداع  ـــالغ ال ـــاع الت ســـي  واملا ـــع عملي عـــن  ي
املؤيدة ل لط ويوضع ه ا التًرير يف مكان حيـدد  املؤسسـون إلرـالع 
املكتتاـــأل عليـــه وذلـــط ماـــل اجتمـــاع ايتمعيـــة بســـاعة   م علـــى األمـــل 

 ضور االجتماع.ويشار إس ذلط يف دعوة املكتتاأل حل
 (23مادة  

 ختتف ايتمعية الت سيسية تملسا ل اآلتيةو
املوافًــة علــى إجــراياع  ســي  الشــركة بعــد الت اــت مــن لــاثتها -1

 وموافًتها ألحكام مااون الشركاع ولعًد الشركة.
املوافًة على تًوء احل ف العينية إن وجدع، وذلط على الناثو -2

 ركاع.( من مااون الش11الوارد تملادة  
 ااتما   عضاي جمل  اإلدارة األو .-3

 اختيار مرامب احلساتع وفديد  تعابه.-4
 إعالن  سي  الشركة هنا ياش.-5

وترسـل لـورة مـن حمضـر اجتمـاع ايتمعيـة الت سيسـية إس وزارة الت ــارة 
 وال ناعة متضمنة الًراراع الص اخت ع.

وميـــــدها  وعلـــــى جملـــــ  اإلدارة األو   ن يًـــــوم بنشـــــر عًـــــد الشـــــركة
 تلس ل الت اري خال  ثالثأل يوماش من اتريخ إعالن الشركة هنا ياش.

 حًوت والت اماع املساخأل
 (24مادة  

 -يتمتع العضو يف الشركة بوجه خاص تحلًوت التاليةو
 . ماض األرت  واحل و  على  سه  املناثة الص يتًرر توزيعها.1
ية يف جمل  اإلدارة . املشاركة يف إدارة الشركة عن رريم العضو 2

وحضور ايتمعياع العامة واالا اك يف مداوال ا وذلط راًاش ألحكام 
 مااون الشركاع وه ا النرام ويًع ترالش  ي اتيات على خال  ذلط.

. احل و  مال اجتماع ايتمعية العامة بساعة   م على األمل على 3
وتًرير جمل   الاياانع املالية للشركة عن الي ة الاساية املنًضية

 اإلدارة وتًرير مرامب احلساتع.
. الت ر  يف األسه  اململوكة له واألولوية يف االكتتا  يف األسه  4

 ايتديدة.
.احل ـــو  علـــى ا ـــيب مـــن موجـــوداع الشـــركة عنـــد الت ـــيية بعـــد 5

 الوفاي  ا عليها من ديون.
 (25مادة  

 يلت م العضو يف الشركة بوجه خاص  ا يلي و
ألمســاا املســتاثًة علــى مــا للكــه مــن  ســه  عنــد حلــو  . تســديد ا1

 مواعيد االستاثًات ودفع التعويض عن الت خري يف السداد.
. دفــع النيًــاع الــص تكــون الشــركة مــد فملتهــا يف ســايل األمســاا 2

غري املدفوعة من ميمـة  سـهمه وللشـركة التنييـ  علـى األسـه  اسـتيياي 
 حلًومها.

 ا ايتمعية العامة للشركة.. تنيي  الًراراع الص ت دره3
. االمتناع عن  ي عمل يؤدي إس اإلضرار تمل احل املالية  و األدبية 4

 للشركة وااللت ام بتعويض األضرار الص تنش  عن  الية ذلط.
 (26مادة  

 ال  وز لل معية العامة للمساخأل الًيام  ا يلي و
 سه  األةية.. ز دة  عااي املساه  املالية  و ز دة ميمة األ1
. إاًــاص النســاة املفويــة الواجــب توزيعهــا مــن األرت  ال ــافية علــى 2

 املساخأل والددة يف عًد الشركة.
. فــر  اــروا جديــدة غــري الشــروا املــ كورة يف عًــد التـــ سي   و 3

ــــة  ــــاع العام ــــة املســــاه  يف حضــــور ايتمعي ــــط النرــــام تتعلــــم أبحًي ذل
 والت ويت فيها.
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هـــ   األحكـــام بًاـــو   يـــع املســـاخأل كتابيـــاش  و و ـــوز اخلـــروج علـــى 
بت ـــويت  ـــاعي يشـــ ك فيـــه  يـــع املســـاخأل، واســـتيياي اإلجـــراياع 

 الالزمة لتعديل عًد الشركة.
 جمل  اإلدارة - 

 (27مادة  
ـــة  3يتـــوس إدارة الشـــركة جملـــ  إدارة مكـــون مـــن عـــدد   عضـــاي  ثالث
 لت ديد. عضاي(، وتكون مدة العضوية ثالث سنواع مابلة ل

وإذا تع ر ااتمـا  جملـ  إدارة جديـد يف امليعـاد الـدد لـ لط اسـتمر 
اجمللــ  الًــا   يف إدارة  عمــا  الشــركة حلــأل زوا  األســاا  وااتمــا  

 جمل  إدارة جديد.
 (28مادة  

ينتمب املساخون  عضاي جمل  اإلدارة تلت ويت السري، و ـوز  ن 
وز ا ــل  عضــاي جملــ  يشــ ا يف عًــد الشــركة ااتمــا  عــدد ال  ــا

 اإلدارة األو  من بأل مؤسسي الشركة
 (29مادة  

ينتمب جمل  اإلدارة تالم اع السري ر يساش للم لـ  وان اـاش للـر ي  
ول ل ر ي  جمل  اإلدارة الشركة يف عالمتهـا مـع الغـري و مـام الًضـاي 
إس جااب االخت الاع األخرى املاينة تلعًد، ويعتح توميعه كتوميـع 

ــ  مــراراع اجمللــ  جم لــ  اإلدارة يف عالمــة الشــركة تلغــري، وعليــه تنيي
و ن يتًيــد بتولــياته، وحيــل ان ــب الــر ي  حمــل الــر ي  عنــد غيابــه،  و 

 ميام مااع لديه يف ممارسة اخت الاته.
 (30مادة  

 ــوز  ن يكــون للشــركة ر يســاش تنييــ  ش يعينــه جملــ  اإلدارة مــن  عضــاي 
بــه إدارة الشــركة وحيــدد اجمللــ     ــاته  اجمللــ   و مــن غــريه  ينــاا

 ولالحياته يف التوميع عن الشركة.
 (31مادة  

جملل  اإلدارة  ن يوزع العمل بأل  عضا ه وفًاش لءايعة  عما  الشركة،  
كما  وز للم ل   ن ييو   حد  عضا ه  و يتنة من بأل  عضا ه  و 

  على وجه من  حد من الغري يف الًيام بعمل معأل  و  ك ر  و اإلارا
وجو  اشـاا الشـركة  و يف ممارسـة بعـض السـلءاع  و االخت الـاع 

 املنورة تجملل .
 (32مادة  

 وز لكل مساه  سواي كان ام اش رايعياش  و اعتاار ش تعيـأل مم لـأل لـه 
يف جمل  إدارة الشركة بنساة مـا للكـه مـن  سـه  فيهـا ويسـتن   عـدد 

  عضاي جمل  اإلدارة املمتارين  
   الءريًة من جمموع  عضاي جمل  اإلدارة ال ين يت  ااتمـاهب ، وال هب

 ـــوز للمســـاخأل الـــ ين هلــــ  مم لـــون يف جملـــ  اإلدارة االاـــ اك مــــع 
املساخأل اآلخرين يف ااتما  بًية  عضاي جمل  اإلدارة إال يف حدود 
مـا زاد عــن النسـاة املســتمدمة يف تعيـأل مم ليــه يف جملـ  اإلدارة و ــوز 

موعــة مــن املســاخأل  ن يتاثــاليوا فيمــا بيــنه  لتعيــأل مم ــل  و  ك ـــر جمل
 عنه  يف جمل  اإلدارة وذلط بنساة ملكيته  جمتمعة.

 ويكون هلؤالي املم لأل ما لألعضاي املنتماأل من احلًوت والواجااع.
ويكــــون املســــاه  مســــؤوالش عــــن  عمــــا  مم ليــــه بــــا  الشــــركة ودا نيهــــا 

 ومساخيها.
 (33مادة  

يكــون اجتمــاع جملــ  اإلدارة لــاثياثاش إال إذا حضــر  ا ــل عــدد ال 
األعضاي على  ال يًل عدد احلاضـرين عـن ثالثـة، و ـوز االتيـات علـى 
اســاة  و عــدد  كــح، واالجتمــاع تســتمدام وســا ل االت ــا  احلدي ــة 

 واختاذ مراراع تلتمرير  وافًة  يع  عضاي اجملل .
ع علــى األمــل خــال  الســنة و ــب  ن  تمــع جملــ  اإلدارة ســت مــرا

 الواحدة، و وز االتيات على عدد مراع  ك ر.
 (34مادة  

تــــدون حماضــــر اجتماعــــاع جملــــ  اإلدارة وتومــــع مــــن ماــــل األعضــــاي 
احلاضرين و مأل سر اجمللـ ، وللعضـو الـ ي مل يوافـم علـى مـرار اختـ   

 اجملل   ن ي ات اع اضه يف حمضر االجتماع.
 (35مادة  

ضـــو يف جملــ  اإلدارة، خليــه فيـــه مــن كــان حـــا  اش علــى  ك ـــر إذا اــغر مركــ  ع
األلــواع مــن املســاخأل الــ ي مل ييــوزوا بعضــوية جملــ  اإلدارة، وإذا مــام مــااع 

 لديه خليه من يليه، ويكمل العضو ايتديد مدة سليه فً .
 مــا إذا بلغــت املراكــ  الشــاغرة ربــع املراكــ  األلــلية، فذاــه يتعــأل علــى 

ة ايتمعيــــة العامــــة للمســــاخأل لت تمــــع يف ميعــــاد جملــــ  اإلدارة دعــــو 
 اهرين من اتريخ اغر خخر مرك ، وتنتمب من لأل املراك  الشاغرة.

 (36مادة  
  ب  ن تتوافر فيمن يراح لعضوية جمل  اإلدارة الشروا التاليةو

 .  ن يكون متمتعاش أبهلية الت ر .1
يـدة للاثريـة  و .  ال يكون مد سـام احلكـ  عليـه يف جنايـة بعًوبـة م2ً

جرلة إفالس تلتً ري  و التـدلي   و جرلـة  لـة تلشـر   و األمااـة 
 و بعًوبة مًيدة للاثرية بساب  اليته ألحكام ه ا الًااون ما مل يكن 

 مد رد إليه اعتاار .
.  ن يكون مالكاش ب ية ام ية  و الشمف الـ ي ل لـه لعـدد مـن 3

  سه  الشركة.
رة   ش مــــن الشــــروا املتًدمــــة زالــــت عنــــه لــــية وإذا فًــــد عضــــو جملــــ  اإلدا

 العضوية.
 (37مادة  

ال تــدخل العضــوية يف جملــ  إدارة الشــركة ضــمن احلــد األم ــى لعــدد 
 ( من مااون الشركاع.234العضو ع املشار إليها تملادة  

 و وز للشمف  ن يكون ر يساش جملل  إدارة  ك ر من اركة مساخة مًيلة.
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 (38مادة  
لر ي   و عضو جمل  اإلدارة، ولو كان مم الش لشمف رايعـي ال  وز 

ــه حبكــ  من ــاه يف   و اعتاــاري  ن يســتغل املعلومــاع الــص ولــلت إلي
 احل و  على فا دة لنيسه  و غري . 

و وز لعضو جمل  اإلدارة الت ر  يف  سـهمه تلشـركة  ثنـاي عضـويته 
 ــــوص تجمللــــ  وذلــــط دون إخــــال  بًيــــود الت ــــر  يف األســــه  املن

 عليها يف مااون الشركاع  و عًد الشركة  و ه ا النرام.
 (39مادة  

ــــ  اإلدارة  ن يي ــــاثوا إس املســــاخأل يف غــــري  ال  ــــوز ألعضــــاي جمل
اجتماعـــاع ايتمعيـــة العامـــة  و إس الغـــري عمـــا وميـــوا عليـــه مـــن  ســـرار 
الشــركة بســـاب ماااــر   إلدار ـــا وإال وجـــب عــ هل  ومســـايلته  عـــن 

 ر النابة عن املمالية.تعويض األضرا
 (40مادة  

ال  وز لر ي  جمل  اإلدارة  و ألي من  عضاي اجملل ،  ن  مع بأل 
عضوية جمل  إدارة اركتأل متنافستأل،  و  ن يش ك يف  ي عمل مـن 
اـ اه منافســة الشــركة  و  ن يت ــر حلسـابه اخلــاص  و حلســا  غــري  يف 

كــــان هلــــا  ن تءالاــــه    حــــد فــــروع النشــــاا الــــ ي ت اولــــه الشــــركة، وإال
تلتعويض  و تعتاار العملياع الص زاوهلا حلسابه ك هنا  جريت حلسا  

 الشركة، ما مل يكن ذلط  وافًة ايتمعية العامة العادية.
 (41مادة  

ال  وز تًدير جمموع مكاف ع ر ي  و عضاي جمل  اإلدارة أبك ر مـن 
هالك واالحتيارـاع عشرة تملا ة من الـربح ال ـايف بعـد اسـتن ا  االسـت

% مــن ر س املــا  علــى املســاخأل  و ــوز 5وتوزيــع ربــح ال يًــل عــن 
 االتيات على اساة  على(.

و وز توزيع مكاف ة سنوية ال ت يد على ستة خال  دينار كويص لر ي  
جمل  اإلدارة ولكل عضو مـن  عضـاي هـ ا اجمللـ  مـن اتريـخ  سـي  

هلــا بتوزيــع املكافــ ع وفًــاش ملــا الشــركة حلــأل فًيــم األرت  الــص تســمح 
ا ــت عليــه اليًــرة الســابًة، و ــوز بًــرار ي ــدر عــن ايتمعيــة العامــة 
للشـــــركة اســـــت ناي عضـــــو جملـــــ  اإلدارة املســـــتًل مـــــن احلـــــد األعلـــــى 

 للمكاف ع امل كورة  إذا كان يف الشركة  عضاي مستًلون(.
امــة العاديــة ويلتــ م جملــ  اإلدارة بتًــدء تًريــر ســنوي يعــر  علــى ايتمعيــة الع

للشركة للموافًة عليه على  ن يتضمن على وجه دميم بيـاانش مي ـالش عـن املاـالغ 
 واملنافع وامل ا  الص ح ل عليها جمل  اإلدارة   ش كاات رايعتها ومسماها.

 (42مادة  
ـــه مم ـــل يف جملـــ  اإلدارة  و لـــر ي   و  حـــد  ال  ـــوز  ن يكـــون ملـــن ل

اي اإلدارة التنيي يـة  و  زواجهـ   و  عضاي جمل  اإلدارة  و  حد  عض
 مــارهب  مــن الدرجــة ال اايــة م ــلاثة ماااــرة  و غــري ماااــرة يف العًــود 
والت رفاع الص تحم مع الشركة  و حلساهبا إال إذا كان ذلط ب خيف 

 ي در عن ايتمعية العامة العادية.

 (43مادة  
 ي  ال  ــــوز للشــــركة  ن تًــــر   حــــد  عضــــاي جملــــ  إدار ــــا  و الــــر 

التنييـــ ي  و  زواجهـــ   و  مـــارهب  حـــىت الدرجـــة ال اايـــة  و الشـــركاع 
التابعة هل ، ما مل يكن هناك تيويض من ايتمعية العامة العادية للشركة، 
وكــل ت ــر  يــت  تملماليــة لــ لط ال ينيــ  يف مواجهــة الشــركة، وذلــط 
دون إخـــال  حبًـــوت الغـــري حســـن النيـــة  ال يســـري هـــ ا احلكـــ  علـــى 

 لص  وز هلا االمرا (.الشركاع ا
 (44مادة  

ر ي  جمل  اإلدارة و عضاؤ  مسؤولون با  الشركة واملساخأل والغري 
عــن  يــع  عمــا  الغــم وإســاية اســتعما  الســلءة، وعــن كــل  اليــة 

 للًااون  و لعًد الشركة،  و عن اخلء  يف اإلدارة.
امـة إببـراي وال حيو  دون إمامة دعوى املسـؤولية امـ اع مـن ايتمعيـة الع

ذمـــــة جملـــــ  اإلدارة وال  ـــــوز ألعضـــــاي جملـــــ  اإلدارة االاـــــ اك يف 
الت ــــويت علــــى مــــراراع ايتمعيــــة العامــــة اخلالــــة إببــــراي ذمــــته  مــــن 
املسؤولية عن إدار    و الص تتعلم  نيعة خالـة هلـ   و ألزواجهـ   و 

  مارهب  من الدرجة األوس  و خبال  ما   بينه  وبأل الشركة.
 (45مادة  

تكــــون املســــؤولية املن ــــوص عليهــــا يف املــــادة الســــابًة إمــــا مســــؤولية 
ام ـية تلاثــم عضــواش تلــ اع، وإمــا مشــ كة فيمــا بــأل  عضــاي جملــ  
اإلدارة  يعاش ويف احلالـة األخـرية يكـون األعضـاي مسـؤولأل  يعـاش علـى 
وجه التضامن أبداي التعويض، إال من اعـ   علـى الًـرار الـ ي رتـب 

 و ثات اع اضه يف الضر.املسؤولية 
 (46مادة  

للشــركة  ن ترفــع دعــوى املســؤولية علــى  عضــاي جملــ  اإلدارة بســاب 
األخءــاي الــص تنشــ  عنهــا  ضــرار للشــركة فــذذا كااــت الشــركة يف دور 

 الت يية توس امل يي رفع الدعوى.
 (47مادة  

ــة عــن الشــركة يف  لكــل مســاه   ن يرفــع دعــوى املســؤولية منيــردا اياب
لــة عــدم ميــام الشــركة برفعهــا ويف هــ   احلالــة  ــب اخت ــام الشــركة حا

لـياثك  هلــا تلتعـويض إن كــان لـه مًــتض، و ـوز للمســاه  رفـع دعــوا  
الشم ية تلتعويض إذا كان اخلء  مد  حلم به ضررا، ويًع ترـال كـل 

 اتيات يًضي بغري ذلط.
 ايتمعية العامة -  

 (48مادة  
يـة السـنوية بنـاي علـى دعـوة مـن جملـ  اإلدارة خـال  تنعًد ايتمعية العامـة العاد

ـــة وذلـــط يف ال مـــان واملكـــان اللـــ ان  ـــة  اـــهر التاليـــة الاتهـــاي الســـنة املالي ال الث
يعينهمـــا جملـــ  اإلدارة، وللم لـــ   ن يـــدعو ايتمعيـــة العامـــة لالجتمـــاع كلمـــا 
دعــــــت الضــــــرورة إس ذلــــــط وعلــــــى جملــــــ  اإلدارة  ن يوجــــــه دعــــــوة ايتمعيــــــة 

 اي على رلب مساب من عدد مساخأل للكون لالجتماع بن
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عشـــــرة تملا ـــــة مـــــن ر ةـــــا  الشـــــركة،  و بنـــــاي علـــــى رلـــــب مرامـــــب  
احلســاتع، وذلــط خــال  عســة عشــر يومــا مــن اتريــخ الءلــب، وتعــد 

 جدو  األعما  ايتهة الص تدعو إس االجتماع.
ويســـــري علـــــى إجـــــراياع دعـــــوة ايتمعيـــــة العامـــــة وا ـــــا  احلضـــــور 

ام اخلــــاص تيتمعيــــة الت سيســــية املن ــــوص عليهــــا والت ــــويت األحكــــ
 وتعديالته. 2016لسنة  1بًااون الشركاع رم  

 (49مادة  
لكل مساه    ش كان عدد  سهمه حم حضـور ايتمعيـة العامـة، ويكـون 
له عدد من األلواع يساوي عدد األلـواع املًـررة لـ اع اليفـة مـن 

مـــن ل لـــه يف األســـه ، وال  ـــوز للمســـاه  الت ـــويت عـــن ايســـه  و ع
املسا ل الص تتعلم  نيعة خالة له،  و خبال  ما   بينه وبأل الشركة، 
ويًع ترالش كل اـرا  و مـرار  ـالل ذلـط، و ـوز للمسـاه   ن يوكـل 
يف احلضور عنه وذلـط  ًتضـى توكيـل خـاص  و تيـويض تعـد  الشـركة 

 هل ا الغر .
بـت يف سـ ل و وز ملن يدعي حًاش على األسه  يتعار  مع مـا هـو ق

مســاخي الشــركة  ن يتًــدم إس ماضــي األمــور الومتيــة الست ــدار  مــر 
على عريضة حبرمان األسه  املتنازع عليهـا مـن الت ـويت ملـدة حيـددها 
الًاضـــي اآلمـــر  و حلـــأل الي ـــل يف موضـــوع النـــ اع مـــن ِماـــل الكمـــة 
ــة  املمت ــة وذلــط وفًــاش لاجــراياع املًــررة يف مــااون املرافعــاع املداي

 والت ارية.
 (50مادة  

ـــه  و مـــن  ـــي  جملـــ  اإلدارة  و ان ا ـــة العامـــة ر  ـــر س اجتمـــاع ايتمعي ي
ينتدبـه جملـ  اإلدارة لــ لط الغـر   و مــن تنتماـه ايتمعيــة العامـة مــن 

 املساخأل  و من غريه .
 (51مادة  

مـع مراعـاة  حكـام الًـااون ختـتف ايتمعيـة العامـة العاديـة يف اجتماعهـا 
اراع يف املســا ل الــص تــدخل يف اخت الــا ا وعلــى الســنوي تختــاذ مــر 

 وجه اخل وص ما يليو
 . تًرير جمل  اإلدارة عن اشاا الشركة ومرك ها املاق للسنة املالية املنتهية.1
 . تًرير مرامب احلساتع عن الاياانع املالية للشركة.2
. تًريــــر أبيــــة  اليــــاع رلــــد ا ايتهــــاع الرمابيــــة و ومعــــت بشــــ هنا 3

 ع على الشركة.ج ايا
 . الاياانع املالية للشركة.4
 . ام احاع جمل  اإلدارة بش ن توزيع األرت .5
 . إبراي ذمة  عضاي جمل  اإلدارة.6
 . ااتما   عضاي جمل  اإلدارة  و ع هل  وفديد مكاف   .7
. تعيــأل مرامــب حســاتع الشــركة، وفديــد  تعابــه  و تيــويض جملــ  8

 اإلدارة يف ذلط.
 

يــر التعــامالع الــص متـــت  و ســتت  مــع األرــرا  ذاع ال ـــلة، . تًر 9
 وتعر  األررا  ذاع ال لة راًاش ملااد  الاساة الدولية.

 (52مادة  
 ــوز بًــرار ي ــدر عــن ايتمعيــة العامــة العاديــة للشــركة إمالــة ر ــي   و 
عضـو  و  ك ـر مـن  عضـاي جملـ  اإلدارة  و حـل جملـ  إدارة الشــركة 

جديـد وذلـط بنـايش علـى امـ ا  يًـدم بـ لط مـن  وااتما  جمل  ادارة
 عدد من املساخأل للكون ما ال يًل عن ربع ر ةا  الشركة امل در.
وعند لدور مرار حبل جمل  اإلدارة، وتع ر ااتما  جملـ  جديـد يف 
ذاع االجتماع يكون لل معية  ن تًـرر إمـا  ن يسـتمر هـ ا اجمللـ  يف 

اجمللـــ  ايتديـــد  و تعيـــأل يتنـــة  تســـيري  مـــور الشـــركة إس حـــأل ااتمـــا 
إداريــة مؤمتــة تكــون مهمتهــا األساســية دعــوة ايتمعيــة العامــة الاتمــا  

 اجملل  ايتديد، وذلط خال  اهر من تعيينها.
 (53مادة  

ال  ـــوز لل معيـــة العامـــة العاديـــة منامشـــة موضـــوعاع غـــري مدرجـــة يف 
عـــد جـــدو  األعمـــا  إال إذا كااـــت مـــن األمـــور العاجلـــة الـــص رـــر ع ب

ـــط  ـــت ذل ـــاي االجتمـــاع،  و إذا رلا إعـــداد ايتـــدو   و تكشـــل يف  ثن
إحــدى ايتهــاع الرمابيــة  و مرامــب احلســاتع  و عــدد مــن املســاخأل 
للكون عسة تملا ة من ر ةا  الشركة، وإذا تاأل  ثنـاي املنامشـة عـدم  
ــــاعض املســــا ل املعروضــــة، تعــــأل  جيــــل  كيايــــة املعلومــــاع املتعلًــــة ب

ال ت يـد عـن عشـرة   م عمـل إذا رلـب ذلـط عـدد مـن  االجتماع مدة
املســـاخأل ل لـــون ربـــع ر س املـــا  امل ـــدر، وينعًـــد االجتمـــاع املؤجـــل 

 دون احلاجة إس إجراياع جديدة للدعوة.
 (54مادة  

ـــراراع ايتمعيـــة العامـــة مـــا مل تكـــن تلـــط  ـــى جملـــ  اإلدارة تنييـــ  م عل
  ا النرام.الًراراع  الية للًااون  و عًد الت سي   و ه

ـــة  وعلـــى جملـــ  اإلدارة إعـــادة عـــر  الًـــراراع املماليـــة علـــى ايتمعي
 العامة العادية يف اجتماع يت  الدعوة له ملنامشة  وجه املمالية.

 (55مادة  
تســـري علـــى ايتمعيـــة العامـــة غـــري العاديـــة األحكـــام املتعلًـــة تيتمعيـــة 

 واد التاليةوالعامة العادية مع مراعاة األحكام املن وص عليها يف امل
 (56مادة  

بتمع ايتمعية العامة غري العادية بناي على دعوة من جملـ  اإلدارة  و 
بنــاي علــى رلــب مســاب مــن مســاخأل ل لــون عســة عشــر تملا ــة مــن 
ر ةــا  الشــركة امل ــدر  و مــن وزارة الت ــارة وال ــناعة، و ــب علــى 

جتمــاع خــال  جملــ  اإلدارة  ن يــدعو ايتمعيــة العامــة غــري العاديــة لال
 ثالثأل يوماش من اتريخ تًدء الءلب.

وإذا مل يً  جمل  اإلدارة بدعوة ايتمعية خال  املـدة املن ـوص عليهـا 
تليًرة السابًة تًوم الوزارة تلدعوة لالجتماع خال  مدة عسة عشر 

 يوماش من اتريخ ااتهاي املدة املشار إليها يف اليًرة السابًة.
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 (57مادة  
اع ايتمعيـــة العامـــة غـــري العاديـــة لـــاثياثاش مـــا مل حيضـــر  ال يكـــون اجتمـــ

ــة  رتع ر ةــا  الشــركة امل ــدر، فــذذا مل يتــوافر  مســاخون ل لــون ثالث
هــــ ا الن ــــا  وجهــــت الــــدعوة إس اجتمــــاع قن يكــــون لــــاثياثاش إذا 

 حضر  من ل ل  ك ر من ا ل ر س املا  امل در.
ر ةا  الشركة  وت در الًراراع أبغلاية ت يد على ا ل جمموع  سه 

 امل در.
 (58مادة  

مــع مراعـــاة االخت الــاع األخـــرى الــص يـــنف عليهــا الًـــااون ختـــتف 
 ايتمعية العامة غري العادية تملسا ل التاليةو

 . تعديل عًد الشركة.1
. بيــع كــل املشــروع الــ ي مامــت مــن  جلــه الشــركة  و الت ــر  فيــه 2

 أبي وجه خخر.
 هلا  و ااًسامها.. حل الشركة  و اادماجها  و فو 3
 . ز دة ر ةا  الشركة  و ختييضه.4

 (59مادة  
كل مرار ي در عن ايتمعية العامة غري العادية ال يكون انفـ ا إال بعـد 

 اختاذ إجراياع الشهر.
و ــب احل ــو  علــى موافًــة وزارة الت ــارة وال ــناعة إذا كــان الًــرار 

 متعلًاش تس  الشركة  و  غراضها  و ر ةاهلا.
 (60  مادة

 ــوز لكــل مســاه  إمامــة الــدعوى بــاءالن  ي مــرار ي ــدر عــن جملــ  
اإلدارة  و ايتمعية العامة العادية  و غري العادية  الياش للًااون  و عًد 
ـــه اإلضـــرار   ـــاحل   ســـي  الشـــركة  و هـــ ا النرـــام  و كـــان يً ـــد ب

 الشركة، واملءالاة تلتعويض عند االمتضاي.
ع ايتمعية العامة العادية وغري العادية الـص كما  وز الءعن على مرارا

يكــون فيهــا اجاثـــا  حبًــوت األمليــة ويـــت  الءعــن مــن ماـــل عــدد مـــن 
ــــة مــــن ر ةــــا  الشــــركة  مســــاخي الشــــركة للكــــون عســــة عشــــر تملا 

 امل در، وال يكواوا ممن وافًوا على تلط الًراراع.
 حساتع الشركة

 (61مادة  
ديســمح مــن كــل عــام  31  ينــاير وتنتهــي يف تاــد  الســنة املاليــة للشــركة مــن  و 

ويسـت   مــن ذلــط الســنة املاليــة األوس للشـركة فتاــد  مــن اتريــخ ميــد الشــركة يف 
 ديسمح من السنة املالية التالية. 31الس ل الت اري وتنتهي يف 

 (62مادة  
يًتءع سنو  بًرار ي در مـن ايتمعيـة العامـة العاديـة بنـاي علـى امـ ا  

ة، اســـاة ال تًـــل عـــن عشـــرة تملا ـــة مـــن األرت  ال ـــافية جملـــ  اإلدار 
 لتكوين احتياري اجااري للشركة.

و وز لل معية ومل ه ا االمتءاع إذا زاد االحتيـاري اإلجاـاري علـى 

 ا ل ر ةا  الشركة امل در.
وال  ــوز اســتمدام االحتيــاري االجاــاري إال يف تغءيــة خســا ر الشــركة 

املسـاخأل بنسـاة ال ت يـد عـن عسـة تملا ـة  و لت مأل توزيع  رت  على 
من ر س املا  املدفوع يف السنواع الـص ال تسـمح فيهـا  رت  الشـركة 
بتوزيع ه   النساة وذلط بساب عدم وجود احتياري اختياري يسمح 

 بتوزيع ه   النساة من األرت .
و ــب  ن يعــاد اس االحتيــاري االجاــاري مــا امتءــع منــه عنــدما تســمح 

 رت  الســنواع التاليــة، مــا مل يكــن هــ ا االحتيــاري ي يــد علــى بــ لط 
 ا ل ر س املا  امل در.

 (63مادة  
ـــة حيـــددها جملـــ   يًتءـــع ســـنو ش مـــن األرت  غـــري ال ـــافية اســـاة مفوي
اإلدارة بعد  خ  ر ي مرامب احلسـاتع السـتهالك موجـوداع الشـركة 

اي املــواد  و التعــويض عــن اــ و  ميمتهــا، وتســتعمل هــ   األمــوا  لشــر 
ـــــع هـــــ    ـــــة  و إللـــــالحها، وال  ـــــوز توزي واآلالع واملنشـــــ ع الالزم

 األموا  على املساخأل.
 (64مادة  

 ــب علــى ايتمعيــة العامــة  ن تًــرر امتءــاع اســاة مــن األرت  ملواجهــة 
االلت امـــاع امل تاـــة علـــى الشـــركة  وجـــب مـــوااأل العمـــل والت مينـــاع 

 االجتماعية.
 ملساعدة عما  الشركة ومستمدميها. و وز إاشاي لندوت خاص

 (65مادة  
 ــوز  ن يًتءــع ســنو ش، بًــرار ي ــدر مــن ايتمعيــة العامــة العاديــة بنــايش علــى 
ام ا  جمل  اإلدارة اسـاة ال ت يـد علـى عشـرة تملا ـة مـن األرت  ال ـافية 

 لتكوين احتياري اختياري   ف لألغرا  الص فددها ايتمعية.
 (66مادة  

معية العامـة بنـايش علـى امـ ا  جملـ  اإلدارة  ن تـوزع يف هنايـة  وز لل 
الســنة املاليــة  رتحــاش علــى املســاخأل ويشــ ا ل ــاثة هــ ا التوزيــع  ن 
يكون من  رت  حًيًية، ووفًاش للمااد  الاساية املتعـار  عليهـا و ال 

 ل  ه ا التوزيع ر س املا  املدفوع للشركة. 
 مرامب احلساتع

 (67مادة  
 01/2016تءاـــــم  حكـــــام املـــــواد الـــــواردة بًـــــااون الشـــــركاع رمـــــ  

 .233حىت  227وتعديالته وهي املواد من رم  
 (68مادة  

ـــة جممعـــة  ـــة، مي ااي ـــة كـــل ســـنة مالي ـــى الشـــركة  ن تعـــد يف هناي  ـــب عل
وبيـــــاانع تألرت  واخلســـــا ر هلـــــا ويتميـــــع اـــــركا ا التابعـــــة مشـــــيوعة 

 تءلاه املعايري الاساية الدولية.تإليضاحاع والاياانع وفًاش ملا ت
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 ااًضاي الشركة وت ييتها
 (69مادة  

 266تنًضي الشركة أبحد األمور املن وص عليهـا يف املـواد مـن رمـ  
 من مااون الشركاع وتعديالته وال اثته التنيي ية. 277حىت 

 (70مادة  
 278بـري ت ــيية الشـركة علــى الناثــو املاـأل أبحكــام املـواد مــن رمــ  

 من مااون الشركاع وتعديالته وال اثته التنيي ية. 295حىت 
 (71مادة  

وتعديالتــه وال اثتــه التنيي يــة يف   1/2016تءاــم  حكــام مــااون الشــركاع رمــ  
 كل ما مل يرد بش اه اف خاص يف عًد الت سي   و يف ه ا النرام.

 (72مادة  
ا فيظ اسمة  للية من ه ا العًد  رك  الشركة الر يسي وعلى مومعه

اإللك وين، كما فيظ اسمة  للية من ه ا العًد  لل الشركة لدى 
 اإلدارة املمت ة بوزارة الت ارة وال ناعة.

(73مادة    
 يًر املؤسسون تآليت و

ــوا تميــع األســه ، و ودعــوا الًــدر الــ ي يوجــب   والشو أبهنــ  مــد اكتتا
 ركة.الًااون  دا ه من ميمتها يف  حد الانوك اللية فت ت ر  الش
 قاياو أبهن  مد عينوا األجه ة اإلدارية الالزمة إلدارة الشركة.

قل او حيظ األورات واملستنداع املؤيدة لامراراع املتًدمة الـ كر مـع 
 الرر الرةي.

 الءر  األو            الءر  ال اين          الءر  ال ال 
 الءر  الرابع     الءر  اخلام 

 ًد وبعد تالوته على احلاضرين ومعو .و ا ذكر فرر ه ا الع
 املوثًة /منرية علي إبراهي   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشركة الكويتية ل ناعة احلديد
 مًيلة كويتية مساخة اركة

 ) م.ك.م.ش (
  سي  عًد

ـــ القي املوافـــم  ـــه يف يـــوم ال ـــدي  ان و منـــري  علـــي   25/9/2018 ا ل
 ابراهي 
 : السادة من كل بأل العًد ه ا حرر

املتاثــدة الًابضـــة / اــركة كويتيــة مســـاخة موثــم عًـــد  وال و  الشــركة 
ول لها تلتوميع /   4/3/1998بتاريخ  1جلد   462 سيسها برم   

عاد الواحد حممود العوضي / كويص ايتنسـية وحيمـل بءامـة مدايـة رمـ  
( ب يته ر ي  جمل  اإلدارة   وجب اهادة 255121700307 

ة وال ــــــــناعة بــــــــرم  ملــــــــن يهمــــــــه االمــــــــر لــــــــادر مــــــــن وزارة الت ــــــــار 

 رر   و  ب يته   17/9/2018بتاريخ   24881/2018
قايـاو اــركة اوفرســي  للت ــارة العامـة واملًــاوالع / عــواد ب يــع خلالــدي 
واــــركا  / اــــركة ذاع مســــفولية حمــــدودة موثــــم عًــــد تعــــديل الكيــــان 

 29/11/1995بتـــاريخ  318جلـــد  1481الًـــااوين للشـــركة بـــرم  
 2/10/1999بتـــاريخ  1جلـــد  2927م  والعًـــد الرةـــي املوثـــم بـــر 

ول لهــا تلتوميــع / عــواد ب يــع اخلالــدي / كــويص ايتنســية وحيمــل بءامــة 
( ب ـيته املـدير املمـو  تلتوميـع 2510220500412مداية رمـ   

 وجـــــــب مســـــــتمرج لـــــــادر مـــــــن وزارة الت ـــــــارة وال ـــــــناعة بتـــــــاريخ 
 ب يته رر  قن                                      17/9/2018

قل ــا / عــواد ب يــع اخلالــدي / كــويص ايتنســية وحيمــل بءامــة مدايــة رمــ  
 (                            رر  قل  2510220500412 

رابعــاو  عاـــد الواحـــد حممــود العوضـــي / كـــويص ايتنســية وحيمـــل بءامـــة 
 (                    رر  رابع 255121700307مداية رم   

خلالــدي / كــويص ايتنســية وحيمــل بءامــة مدايــة خامســاو في ــل عــواد ا
 (                         رر  خام 285120300341رم   

 كويتيـة مسـاخة اـركة لت سـي  الًااوايـة أبهليـته  املؤسسـون يًـر **
 راًـا لت سيسـها املًـررة تلًواعـد التـ امه  و بيـنه  ( فيمـا- مًيلـة 
 وال اثتـه ديالتـهوتع 2016 سـنة 1 رمـ  الشـركاع مـااون ألحكـام
 . التنيي ية

 لت ســي  املًــررة الًواعــد بكافــة تلتــ امه   يضــا يًــرون كمــا
 -: اآلتية املواد ألحكام وفًا الشركة

 (1مادة  
 . العًد ه ا من يت    ال ج ي السابم التمهيد يعتح

 ( 2مادة   
رم   الشركاع مااون ألحكام راًا  سست الشركة تن املؤسسون يًر
  العًد ه ا احكام و ال اثته التنيي ية و تعديالته و 2016 لسنة  (1 

 . الشهر اتريخ من اعتاارا االعتاارية تلشم ية الشركة وتتمتع
 ايتهاع كافة وموافًة الشهر اتريخ من إال اشارها م اولة هلا  وز وال

 للنشاا م اولتها على الرمابية
 (3مادة  

ديـد  / وعنواهنـا الت ـاري  الشـركة الكويتيـة ل ـناعة احل / الشـركة اسـ 
 مسـاخة الكويت / اـركة –( 5( الدور  3بلوك   –جممع دةان  -

 مًيلة   كويتية
 (4مادة  

  / دولـة يف مورنهـا و الكويـت دولـة يف الر يسـي الشـركة مركـ  يًـع
  خـرى جهـة  ي إس الر يسـي اًـل املركـ  للشـركاي  ـوز الكويـت و

 دولة خارج و داخل للشركة وكاالع و فروع فتح و , الكويت داخل
 ويف الكويـت دولـة يف ذكرهـا السـابم األعمـا  ماااـرة للشركة ويكون الكويت

  و مشـاهبة  عمـاال متـارس  ن للشـركة  ـوز و  و تلوكالـة  لـلية ب ـية اخلـارج 
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 .امل كورة أبغراضها مرتاءة  و الزمة  و مكملة
 توجيـه يف بـه يعتـد الـ ي هلـا الًـااوين املـورن هـو الشـركة مًـر ويعتـح

 السـ ل يف بياانتـه ت اـت إليهـا و الًضـا ية  واإلعـالانع املراسـالع
  الت اري الس ل يف ميد  بعد إال املًر ه ا بتغيري يعتد وال . الت اري

 (5مادة  
 . الشهر اتريخ من تاد  حمددة غري الشركة مدة

 (6مادة  
 2016 / 1 رم  الشركاع بًااون املرسوم أبحكام اإلخال  عدم مع
 مـن  سسـت الـص ، فـذن االغـرا  التنيي يـة ال اثتـه و – تعديالتـه و

 . هي الشركة اجلها
 /  لناعة حديد التسليح  متلل مًاساته وااواعه .1
 / لناعة مكوراع احلديد 2
 /لناعة االخت ا  املااار3
 /لناعة احلديد اإلسين ي 4
 /لناعة احلديد املًولب على الساخن5
 / لناعة لهر احلديد6
 / لناعة املسءاثاع احلديدية 7
 / لناعة خالا حديد سيليكون ومن ني 8
 / لناعة ايتري احلي والدولوميت9

 / لناعة خال   حديد سيليكون10
 / لناعة املواد املساادة لعملياع لناعة احلديد وال لب11
 / استرياد املواد االولية وت دير وتسويم املنت اع النها ية 12
 يف و الكويت دولة يف ذكرها السابم األعما  رةمااا للشركة يكون و

 مشاهبة  عماال متارس  ن للشركة و وز تلوكالة  و  للية ب ية اخلارج
 . امل كورة أبغراضها مرتاءة  و الزمة  و مكملة  و

 (7مادة  
اـهر  خخـر يف تنتهـي اـهر ينـاير و او  مـن للشـركة املاليـة السـنة تاـد 

 من فتاد  األوس املالية السنة ذلط نم يست   عام و كل من ديسمح
 السنة من يف ديسمح  تنتهي و الت اري الس ل يف الشركة ميد اتريخ
 التالية املالية

   (8مادة  
 د.ك(  30,000,000     الـغ بـه امل ـر  الشركة ما  ر س حدد

 300,000,000( علـى فًـ   ثالثـون مليـون دينـار كـويص( موزعـة
 اًدي ( ور س ( األسه  فل ( و يع 100   سه  كل ميمة ) سه 
فًـ   ثالثـون مليـون دينـار   د.ك(  30,000,000   امل ـدر املـا 

 كويص(
 : كالتاق سدادها مت اًدية  سه  من الشركة ما  ر س يتكون و

 الشركة  عرفة سدادها مت )ك.د 1,000,000 ( املدفوع املا  ر س
 ( 10/9/2018 ( بتاريخ ال ادر الكتا   وجب بنط اخلليج لدى

 (9مادة  
 الشـركة املـا  ر س كامـل يف العًـد علـى املومعـون املؤسسـون اكتتـب
 : التاق الوجه على
 الًيمة تلدينار الكويص عدد األسه  اس  املساه  الرم 
الشركة املتاثدة الًابضة /  1

 اركة مساخة
 د.ك21,000,000 210,000,000

اركة اوفرسي  للت ارة  2
 العامة ذ.م.م

 د.ك7,800,000 78,000,000

 د.ك1,050,000 10,500,000 عواد ب يع اخلالدي 3

عاد الواحد حممود  4
 العوضي

 د.ك75,000 750,000

 75,000 750,000 في ل عواد اخلالدي 5
 د.ك30,000,000 سه 300,000,000 اجملمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 للشـركة النًـدي املـا  ر س ميمـة إبيـداع وامـام تهن  املؤسسون يًر و
 إ ـاق مـن للشـركة النًـدي ر س املا  ميمة %( من 3,33   بنساة
 منه  ( كل30,000,000    مدرها و هبا اكتتاوا الص األسه  ميمة
 الانط من ال ادرة الشهادة  وجب اخلليج    بنط لدى اكتتابه بنساة

العًـد  هـ ا أبلـل املرفًـة و ( 10/9/2018املؤرخـة يف   و املـ كور
 يلت م  )ك.د 29,000,000  مدرة و الشركة ما  ر س من والاامي

 من سنواع عسة  م اها مدة خال  الاامية بسداد ح ته رر  كل
  اإلدارة جمل  الص حيددها املواعيد يف و الت اري تلس ل الشركة ميد اتريخ

 (10مادة  
 الشـركة الت مـت الـص لالتكـالي و النيًـاع و األجـور و امل ـروفاع

 املرفـم للايان وفًا )ك.د 5000 (مالغ  هي  سيسها بساب تدا ها
 . العامة امل روفاع حسا  من خت   العًد أبلل

 (11مادة  
 اإلجـراياع تميـع تلًيـام العًـد هـ ا علـى املومعون املؤسسون يتعهد
 رلاـاع إلغـاي و تسـتاعاد و يلت مـون الشـركة  سـي  إلمتـام الالزمـة

 . ذلط لتاثًيم الالزمة اإلجراياع اختاذ و املكررة و الوخية االكتتا 
 اختـاذ   عـواد ب يـع اخلالـدي ( يف السـيد عـنه  وكلـوا الغـر  هلـ ا و

 إدخــا  و الالزمــة املســتنداع اســتيياي و اإلجــراياع الًااوايــة
 يف او يف العًـد إدخاهلـا ضـرورة الرةيـة ايتهـاع تـرى الـص التعـديالع

 . به املرفم ساسياأل النرام
 االكتتـا  مـن االاتهـاي اتريـخ مـن  اـهر ثالثـة خـال  املؤسسأل وعلى
 وال ـناعة الت ـارة لـوزارة  ن يًـدموا الت سيسـية ايتمعيـة اجتماع ومال
 بـدفع وبًيـامه  مؤسـ  كـل فيهـا اكتتـب الـص االسـه  بعـدد بيـاان

 عدفـ ومـا السـه  وميمـة وعنـاوينه  و ةـا ه  دفعها األمساا الواجب
 . ميمته من

 (13مادة  
 ال ي الضرر تعويض عن بينه  فيما تلتضامن الشركة مؤسسو يس  
 . الشركة عًد بءالن الغري بساب  و مساخيها  و الشركة ي يب
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 (14مادة  
 لياثة من تتكون اسمة كل اسخ و ربع  لل من العًد ه ا فرر

 اسمة كل اسخ  ربعة من للشركة املكون األساسي النرام به ومرفم
 . إضافة  و اءب بال (1مادة   عدد ويتضمن لياثة من تتكون
 الر يسـي مرك هـا يف الشـركة عًـد مـن  لـلية بنسـمة االحتيـا  ويـت 
 . اإللك وين مومعها وعلى
 اإلدارة لـدى الشـركة  لـل العًـد هـ ا مـن  لـلية اسـمة فيـظ كمـا

  ولكل وال ناعة الت ارة بوزارة املمت ة
 
 مـن يءلاهـا  ن لأللـل مءايًـة اسـمة لـىع احل ـو  يف يرغـب مـن

 . الشركة فدد  معأل رس  مًابل الشركة
حــرر هــ ا العًــد بنــاي علــى كتــا  لــادر مــن وزارة الت ــارة وال ــناعة 

واملســـــــ ل بـــــــوارد  17/9/2018بتـــــــاريخ  24812/2018بـــــــرم  
  18/9/2018بتاريخ  3871503مراماة العًود والشركاع برم  

 ال ال  الءر      ب يته ال اين ر األو   ب يته    الء الءر 
 الءر  اخلام   الءر  الرابع  

  املومعون احلاضرين على تالوته وبعد العًد ه ا فرر ذكر و ا
 األساسي النرام

 الشركة  سي 
 الشركة  سي  عنالر –  

 (1مادة  
 1/2016رم  الشركاع مااون ألحكام راًا الشركة  سست

 مـالكي األساسـي بـأل النرـام وهـ ا  يـةالتنيي وال اثتـه وتعديالتـه  
 مًيلـة كويتيـة مسـاخة اـركة بعـد فيمـا  حكامهـا املاينـة االسـه 

 . )م.ك.م.ش(
  (2مادة  

يف  الكـا ن الكويـت دولـة يف الًـااوين وحملهـا الر يسـي الشـركة مركـ 
 املراسـالع توجيـه بـه يف يعتـد الـ ي املـورن مدينـة الكويـت، وهـو

 التغيـري مت إذا إال املـورن هـ ا بتغيـري عتـدي وال الًضـا ية واالعـالانع
 . الت اري تلس ل
 بدولة مكاتب  و توكيالع  و فروعا هلا ينشئ  ن اإلدارة جملل  و وز

 . تخلارج  و الكويت
 (3مادة  

 مـدة فديد  وز( الشهر اتريخ من وتاد  حمددة غري الشركة ه   مدة
 . )الشركة

 (4مادة  
 تعديالتـه 2016/ 1رمـ   الشركاع اونما أبحكام اإلخال  عدم مع

 : هي الشركة  جلها  سست من الص األغرا  فذن التنيي ية وال اثته
 / لناعة حديد التسليح  متلل مًاساته وااواعه.1

 / لناعة مكوراع احلديد 2
 / لناعة االخت ا  املااار3
 / لناعة احلديد اإلسين ي 4
 / لناعة احلديد املًولب على الساخن5
 اعة لهر احلديد/ لن6
 / لناعة املسءاثاع احلديدية 7
 / لناعة خالا حديد سيليكون ومن ني 8
 / لناعة ايتري احلي والدولوميت9

 / لناعة خال   حديد سيليكون10
 / لناعة املواد املساادة لعملياع لناعة احلديد وال لب11
 / استرياد املواد االولية وت دير وتسويم املنت اع النها ية 12

 ز دته وررت املا  ر س –  
 (5مادة  

ك   ثالثـون .د ( 30,000,000 الـغ   بـه امل ـر  املا  ر س حدد
 (30,000.000   امل ـدر ا املـ ور س مليون دينار كويص ال غـري(

ــار كــويص ال غــري( ور س.د  املــدفوع املــا  ك  ثالثــون مليــون دين
  سر  ك  مليـون  دينـار كـويص ال غـري ( ويتكـون.د (1,000.000 

 : اآليت الناثو على موزعة اًدية  سه  من امل در الشركة ما 
 ) ك.د ك   ثالثون مليون دينار كـويص(.د (30,000.000   مالغ
   10/9/2018 عرفة بنط اخلليج بتاريخ  سدادها مت اًدا

 (6مادة  
 ألحكـام وفًـا متلكهـا الكـويتيأل لغـري )  ـوز( اةيـة الشـركة  سـه 
 . املنرمة ل لط لوزاريةا والًراراع الًااون

 (7مادة  
 األسـه  ميمـة كااـت إذا إال بـه امل ـر  املـا  ر س ز دة  ـوز ال

  ن العاديـة غـري لل معيـة العامـة ،و ـوز كاملـة دفعـت مـد األلـلية
 مـن بًـرار  ـوز  اه ،على تنيي   اتريخ فديد يف اإلدارة جمل  تيو 
 املـا  ر س حـدود يف امل ـدر املـا  ر س ز دة إدارة الشـركة جملـ 
 . تلكامل مت سداد  مد امل در املا  ر س يكون  ن على به امل ر 

 .اإلةية ميمتها من أبمل ايتديدة األسه  إلدار  وز وال
 (8مادة  

 بًـرار  ـوز .تلكامـل دفعـت مـد األلـلية األسـه  ميمـة كااـت إذا
 يـةالرماب ايتهـاع بعـد موافًـة العاديـة غـري العامـة ايتمعيـة مـن ي ـدر
 من مساب ام ا  على بناي وذلط به امل ر  الشركة ما  ر س ز دة
  ن علـى الشـ ن هـ ا يف احلسـاتع مرامـب مـن اإلدارة وتًريـر جملـ 
 . وررت ال  دة مًدار املا  ر س ب  دة ال ادر الًرار يتضمن

 (9مادة  
  ولوية حم املساخأل بعض لارس ومل الشركة ما  ر س ز دة تًرر إذا
 املكتتب غري األسه  خت يف يت  ر س املا  ز دة  سه  يف تتا االك
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رلاـاع  بـاوزع ،فـذن الشـركة مسـاخي مـن ذلـط يف يرغـب ملـن فيهـا
 ما بنساة املكتتاأل على خت ي ها مت املءروحة األسه  عدد االكتتا 
 . به اكتتاوا

 األسـه  كامـل يف فيهـا االكتتـا  يـت  ال الـص األحـوا   يـع ويف
 املكتتـب غـري بتم يف األسـه  يًوم  ن اإلدارة جملل  جاز ايتديدة

 ملغاة فيها املكتتب غري ايتديدة األسه  وتعتح ، جدد ملساخأل فيها
 . الًااون بًوة

 (10مادة  
 علـى وذلـط العـام االكتتـا  رريـم عـن املـا  ر س ز دة للشـركة  وز

 2016 لسنة 1 رم  الشركاع مااون من (160تملادة   املاأل الناثو
 التنيي ية وال اثته وتعديالته

 االكتتا 
 (11مادة  

 مـا  ر س كامـل يف الت سـي  عًـد علـى املومعـون املؤسسـون اكتتـب
ثالمثا ة مليون   ( سه 300,000.000عددها   يالغ أبسه  الشركة
د.ك  ثالثـون مليـون دينـار  30,000,000اإلةيـة  ميمتهـا ) سـه  

 الت سـي  عًـد يف املاينـة اكتتابـه بنسـاة كل بينه  فيما كويص( موزعة
 مـن دينـار كـويص  مليـون  دينـار كـويص(1,000,000دفـع   مت ومـد

  اخللـيج ( وذلـط بنـط لـدى هبـا اكتتاـوا الـص لألسـه  اإلةيـة الًيمـة
 ايت ي ويسدد 10/9/2018 يف املؤرخة املرفًة الانط اهادة  وجب
 اتريـخ مـن سـنواع عـ   م ـاها مدة خال  األسه  ميمة من الاامي
 جملـ  حيـددها الـص املواعيـد ،ويف الت ـاري السـ ل يف الشـركة ميـد

 علـى املسـتاثم تلًسـ  الوفـاي عـن املسـاه   خـر وإذا ، اإلدارة
 من يوما عشر عسة مضي بعد الشركة على وجب موعد  يف األسه 
 ،وتسـتويف املسـاخأل تمـي علـى للايـع  سـهمه تعـر   ن إاـ ار  اتريخ

ميمـة  املسـاه  دا ـين  يـع علـى تألولويـة األسـه  بيـع مثـن من الشركة
 مـن الشـركة فملتـه مـد تكـون ومـا واليا ـدة تسـدد مل الـص األمسـاا
 رجعـت األسـه  مثـن بيـع يكـل مل فـذذا للمسـاه  الاـامي ،ويرد ايًاع
 . اخلالة  مواله يف تلاامي املساه  على الشركة

  (12مادة  
 احكام و الت سي  عًد املساه  ماو  السه  ملكية على حتما ي تب
 . العامة مراراع  عيا ا و للشركة األساسي النرام

  (13مادة  
 يف متييـ  بـال غـرية حل ة معادلة ح ة يف احلم لاحاة  و  سه  كل

 املًسمة األرت  ويف الشركة موجوداع ملكية
  (14مادة  

 اي ة فيه تًيد و مًالة وكالة لدى حييظ خاص س ل للشركة يكون
 مـنه  لكـ  اململوكـة األسه  و عدد مورنه  و جنسيا   و املساخأل

 . سه  كل عن املدفوعة الًيمة و اوعها و

 الايـاانع علـى تءـر  تغيـرياع أبي املسـاخأل سـ ل يف الت اـري يـت  و
 و بيـاانع مـن املًالـة  و وكالـة الشـركة تتلًـا  ملـا وفًـا فيـه املسـ لة

 باياانع ت ويد  املًالة وكالة  و الشركة من يءلب ان ا ن ذي لكل
 .الس ل ه ا

 الت سيسية ايتمعية
  (15مادة  

 اجتمـاع ماـل و االكتتا  اتريخ من  اهر ثالثة خال  املؤسسأل على
 بعـدد بيـاان ال ـناعة و لـوزارة الت ـارة يًـدموا  ن الت سيسـية ايتمعيـة
 الواجـب األمسـاا بـدفع املكتتاـأل بًيـام و هبـا اكتتـب الـص األسـه 
 هبـا اكتتـب الـص األسـه  عـدد و عنـاوينه  و أبةاي املكتتاأل و دفعها
 . ميمته من ما دفع و السه  ميمة و منه  كل

 (16مادة  
  اـهر ثالثـة خـال  لالاعًـاد الت سيسـية ايتمعيـة دعـوة املؤسسأل على
 تعًـد ان دون املـدة فـذذا ااًضـت االكتتـا  مـن االاتهـاي اتريـخ مـن

 مـن يومـا عشـر عسـة خـال  ال ـناعة و ت ـارةال وزارة مامت ايتمعية
 . لالاعًاد الت سيسية ايتمعية بدعوة امل كورة املدة اتريخ ااًضاي

 (17مادة  
 جـدو  متضـمنة الت سيسـية ايتمعيـة اجتمـاع حضـور إس الـدعوة توجه

 : التالية الءرت االجتماع أبحد ااعًاد مكان و  وزمان االعما 
 الـدد املوعـد ماـل املكتتاـأل يـع  إس ترسـل مسـ لة خءـاتع - 1

 .األمل على أبساوعأل االجتماع الاعًاد
 االعالن يت  ان على مرتأل االعالن حي ل ان  ب اإلعالن، و – 2
 اشـر اتريـخ مـن ا م سـاعة تًـل عـن ال مـدة مضـي بعـد ال ااية املرة يف

 األمل . على ا م بساعة االجتماع ااعًاد مال و االو  االعالن
 مال مااوان عنه  ينو  من او املساخأل إس تليد الدعوة ي تسل - 3

 يييـد  ـا الـدعوة لورة يؤار على و األمل على بيوم االجتماع موعد
 . االستالم

 تلال اثـة املاينـة احلدي ـة االت ـا  وسـا ل مـن اخـرى وسـيلة  ي 4- 
 ال ـناعة و الت ـارة اخءـار وزارة  ـب و الشـركاع لًـااون التنيي يـة

 بساعة ااعًاد  مال االجتماع مكان و  يعاد و االعما  تدو  كتابيا
 . مم لها االمل حلضور على ا م

 . الغر  هل ا ايتمعية تنتماه من الت سيسية ايتمعية اجتماع ي  س
 (18مادة  

 مساخون حضر  إذا إال لاثياثا الت سيسية ايتمعية اجتماع يكون ال
 . هبـا املكتتـب األسه  دعد من ا ل اك ر ل لون الت ويت حم هل 
 قين اجتمـاع إس ايتمعيـة دعـوة جـب و الن ـا  هـ ا يتـوافر مل فـذذا

 ال و   م سـاعة عـن تًـل ال مـدة خـال  يعًـد االعمـا  لـ اع جـدو 
 ال اين االجتماع ويكون االو  االجتماع اتريخ من يوما ثالثأل عن ت يد

 . احلاضرين عدد كان    لاثياثا
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 اتر ه حدد مد كان إذا ال اين لالجتماع جديدة دعوة توجه  ال  وز و
 املءلًـة تألغلايـة ت ـدر الًـراراع و االو  االجتمـاع إس الـدعوة يف

 . االجتماع يف احلاضرة لالسه 
  (19مادة  

 وافيـة معلومـاع يتضمن تًريرا الت سيسية ايتمعية إس املؤسسون يًدم
 املسـتنداع مـع اايًـت الـص  واملاـالغ الت سـي  عمليـاع  يـع عـن

 الرالع املؤسسون حيدد  مكان يف التًرير ه ا يوضع و ل لط املؤيدة
 و األمـل علـى   م بسـاعة ايتمعية اجتماع مال ذلط و املكتتاأل عليه

 .حلضور االجتماع املكتتاأل دعوة يف ذلط إس يشار
  (20مادة  

 : اآلتية تملسا ل الت سيسية ايتمعية ختتف
 و لاثتها من الت ات بعد الشركة  سي  ياعإجرا على / املوافًة 1

 . لعًد الشركة و الشركاع مااون ألحكام موافًتها
 علـى ذلـط و , وجـدع ان العينيـة احل ـف تًـوء علـى / املوافًـة 2

 . مااون الشركاع من (11) (1تملادة   الواردة الناثو
 . االو  اإلدارة جمل  اعضاي / ااتما  3
 .  تعابه فديد و احلساتع مرامب / اختيار 4
 .هنا يا الشركة  سي  / إعالن 5
 الت ارة وزارة إس الت سيسية ايتمعية اجتماع حمضر من لورة ترسل و
 . اخت ع الص الًراراع متضمنة ال ناعة و

  وميـدها الشـركة عًـد بنشـر يًـوم ان االو  اإلدارة جملـ  وعلـى
 .هنا يا الشركة ي  س اعالن اتريخ من يوما ثالثأل خال  الت اري تلس ل

 املساخأل والت اماع حًوت
  (21مادة  

 -: التالية تحلًوت خاص بوجه الشركة يف العضو يتمتع
 .توزيعها يتًرر الص املناثة  سه  على احل و  و األرت  / ماض  1
 اإلدارة جملـ  يف العضـوية رريـم عـن الشـركة ادارة يف / املشـاركة 2

 ألحكام راًا وذلط مداوال ا يف اكواالا   العامة ايتمعياع وحضور
 .ذلط خال  على اتيات اي ترال يًع و النرام وه ا الشركاع مااون

 علـى االمل على ا م بساعة العامة ايتمعية اجتماع مال احل و  / 3
 جملـ  تًريـر و املنًضـية اليـ ة الاسـاية عـن للشـركة املاليـة الايـاانع
 . احلساتع مرامب تًرير و اإلدارة

 يف االكتتـا  يف األولويـة و لـه اململوكـة األسـه  يف الت ـر  / 4
 .ايتديدة األسه 

 بعـد الت ـيية عنـد الشـركة موجـوداع مـن ا ـيب علـى احل ـو  / 5
 .ديون من عليها  ا الوفاي

  (22مادة  
 : يلي  ا خاص بوجه الشركة يف العضو يلت م
 حلـو  دعنـ اسـه  مـن للكه ما على املستاثًة االمساا / تسديد 1

 . السداد يف الت خري عن التعويض دفع و االستاثًات مواعيد
 اسـتيياي سـايل يف فملتهـا مـد الشـركة تكـون الـص النيًـاع / دمـع 2

 االسه  على التنيي  وللشركة اسهمه ميمة من املدفوعة غري االمساا
 . حلًومها استيياي

 . للشركة العامة ايتمعية ت درها الص الًراراع / تنيي  3
 او املاليـة تمل ـاحل االضـرار إس يـؤدي عمـل اي عـن االمتنـاع / 4

 .ذلط  الية عن تنشا الص االضرار بتعويض االلت ام و للشركة األدبية
  (23مادة  

 : يلي  ا الًيام للمساخأل العامة لل معية  وز ال
 . األةية السه  ميمة ز دة او املالية املساه  اعااي / ز دة  1
 على ال افية األرت  من توزيعها الواجب املفوية النساة اًاص/ ا  2

 .الشركة عًد يف الددة و املساخأل
 هـ ا او الت سـي  عًـد يف املـ كورة الشـروا غـري جديـدة اـروا / فـر   3

 . فيها والت ويت العامة ايتمعياع يف حضور املساه  أبحًية تتعلم النرام
 او كتابيـا املسـاخأل  يـع و بًاـ االحكـام هـ   علـى اخلـروج  ـوز و

 االجـراياع اسـتيياي و ,  يع املساخأل فيه يش ك ا اعي بت ويت
 . الشركة عًد لتعديل الالزمة

 اإلدارة جمل  –  
 (24مادة  

 عضـاي(،  عـدد  عسـة  مـن مكـون إدارة جملـ  الشـركة إدارة يتـوس
 . للت ديد مابلة سنواع ثالث العضوية مدة وتكون

 الًـادم اجمللـ  اسـتمر لـ لط الدد امليعاد يف جديد إدارة جمل  ااتما  تع ر وإذا
 . جديد إدارة جمل  وااتما  األساا  زوا  حلأل الشركة  عما  إدارة يف

 (25مادة  
  ن ،و وز السري تلت ويت اإلدارة جمل   عضاي املساخون ينتمب
 جملـ   عضـاي ا ـل  ـاوز ال عـدد ااتمـا  الشـركة عًـد يف يش ا
 . الشركة مؤسسي بأل من األو  اإلدارة

  (26مادة  
 للر ي  وان اا للم ل  ر يسا السري تالم اع اإلدارة جمل  ينتمب
 الًضـاي و مام الغري مع عالما ا يف الشركة اإلدارة جمل  ر ي  ول ل
 توميعـه ويعتـح ، تلعًـد املاينـة األخـرى االخت الـاع جااـب إس

 مـراراع تنييـ  وعليـه ، تلغـري الشركة عالمة يف اإلدارة جمل  كتوميع
 عنـد الـر ي  حمـل الـر ي  ان ـب وحيـل ، بتولـياته يتًيـد و ن اجمللـ 
 . اخت الاته ممارسة من لديه مااع ميام  و ، غيابه

 (27مادة  
  عضـاي مـن اإلدارة جملـ  يعينـه تنييـ   ر يسـا للشركة يكون  ن  وز

    ـاته اجمللـ  وحيـدد شـركةال إدارة بـه ينـاا غـريه  مـن  و اجملل 
 . الشركة عن التوميع يف ولالحياته
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  (28مادة  
 الشـركة  عما  لءايعة وفًا  عضا ه بأل العمل يوزع  ن اإلدارة جملل 

  عضا ه بأل من يتنة  و  عضا ه  حد ييو   ن للم ل   وز كما ،
 هوج على اإلارا   و  ك ر  و معأل بعمل الًيام يف الغري من  حدا  و
  و السـلءاع بعـض ممارســة يف  و الشـركة اشـاا وجـو  مـن

 . تجملل  املنورة االخت الاع
  (29مادة  

 له مم لأل تعيأل اعتاار   و رايعيا ام ا كان سواي مساه  لكل  وز
 عـدد ويسـتن   فيهـا  سـه  من للكه ما بنساة الشركة إدارة جمل  يف

 جمل   عضاي جمموع من الءريًة هب   املمتارين اإلدارة جمل   عضاي
 يف مم لون هل  ال ين للمساخأل  وز وال ، ااتماهب  يت  ال ين اإلدارة
  عضاي بًية ااتما  يف اآلخرين املساخأل مع االا اك اإلدارة جمل 
 تعيـأل يف املسـتمدمة النسـاة عـن زاد مـا حـدود يف إال اإلدارة جملـ 
 فيمـا يتاثاليوا  ن ساخألامل من جملموعة و وز اإلدارة جمل  يف مم ليه
 بنسـاة وذلـط اإلدارة جملـ  يف عـنه   ك ـر  و مم ـل لتعيـأل بيـنه 

 . جمتمعة ملكيته 
 . والواجااع احلًوت من املنتماأل لألعضاي ما املم لأل هلؤالي ويكون
 ودا نيهـا الشـركة بـا  مم ليـه  عمـا  عـن مسـؤوال املسـاه  ويكـون

 . ومساخيها
  (30مادة  

 عـدد ا ـل حضـر  إذا إال لـاثياثا اإلدارة جملـ  تمـاعاج ال يكـون
 على االتيات و وز ، ثالثة عن احلاضرين عدد يًل  ال على األعضاي

 احلدي ـة االت ـا  وسـا ل تسـتمدام واالجتمـاع ،  كـح عـدد  و اساة
 . اجملل   عضاي  يع  وافًة تلتمرير مراراع واختاذ
 السـنة خـال  األمـل علـى مـراع سـت اإلدارة جملـ   تمـع  ن و ب

 .  ك ر مراع عدد على االتيات و وز ، الواحدة
 (31مادة  

 األعضـاي ماـل مـن وتومـع اإلدارة جملـ  اجتماعـاع حماضـر تـدون
 اخت   مرار على يوافم مل ال ي وللعضو ، اجملل  سر و مأل احلاضرين
 . االجتماع حمضر يف اع اضه ي ات  ن اجملل 

  (32مادة  
 على حا  ا كان من فيه خليه ، اإلدارة جمل  يف ضوع مرك  اغر إذا

 اإلدارة، جملـ  بعضـوية ييوزوا مل ال ين املساخأل من األلواع  ك ر
 . فً  سليه مدة ايتديد العضو ويكمل ، يليه من خليه لديه مااع مام وإذا
 علـى يتعـأل فذاـه ، األلـلية املراكـ  ربـع الشاغرة املراك  بلغت إذا  ما

 ميعـاد يف لت تمـع للمسـاخأل العامـة ايتمعيـة دعـوة اإلدارة جملـ 
  الشاغرة املراك  لأل من وتنتمب ، مرك  خخر اغر اتريخ من اهرين

  (33مادة  
 : التالية الشروا اإلدارة جمل  لعضوية يراح من يف تتوافر  ن  ب

 . الت ر  أبهلية متمتعا يكون  ن - 1
  و للاثرية مًيدة بعًوبة جناية يف عليه احلك  سام مد يكون  ال - 2

 األمااـة  و تلشر   لة  و جرلة التدلي   و تلتً ري إفالس جرلة
 مد يكن مل ما الًااون ألحكام  اليته بساب للاثرية مًيدة بعًوبة  و
 . اعتاار  إليه رد
 لعـدد ل لـه الـ ي الشـمف  و ام ـية ب ـية مالكـا يكـون  ن - 3
 . الشركة  سه  من 1%

 لية عنه زالت املتًدمة الشروا من    اإلدارة جمل  عضو فًد وإذا
 . العضوية

  (34مادة  
 لعـدد األم ـى احلـد ضـمن الشـركة إدارة جملـ  يف العضوية تدخل ال

 . الشركاع مااون ( من234 (تملادة إليها املشار العضو ع
 . مًيلة مساخة اركة من  ك ر إدارة جملل  ر يسا يكون  ن للشمف و وز

 (35مادة  
 لشـمف ممـ ال كـان ولـو ، اإلدارة جملـ  عضـو  و لـر ي   ـوز ال

 من اه حبك  إليه وللت الص املعلوماع يستغل  ن اعتااري  و رايعي
 . غري   و لنيسه فا دة على احل و  يف

 عضويته  ثناي تلشركة  سهمه يف الت ر  اإلدارة جمل  لعضو و وز
 املن ـوص األسـه  يف الت ـر  بًيـود إخـال  دون وذلـط تجمللـ 
 . النرام ه ا  و الشركة عًد  و الشركاع مااون يف عليها

  (36مادة  
 غـري يف املسـاخأل إس يي ـاثوا  ن اإلدارة جملـ  ألعضـاي  ـوز ال

  سـرار مـن عليـه وميـوا عمـا الغـري إس  و العامـة ايتمعيـة اجتماعـاع
 نعـ ومسـا لته  عـ هل  وجـب وإال إلدار ـا ماااـر   بسـاب الشـركة
 . املمالية عن النابة األضرار تعويض

  (37مادة  
  مـع  ن ، اجمللـ   عضـاي مـن ألي  و اإلدارة جملـ  لـر ي   ـوز ال
  ي يف يشـ ك  ن  و ، متنافسـتأل اـركتأل إدارة جملـ  عضـوية بـأل

 حلسا   و اخلاص حلسابه يت ر  ن  و الشركة منافسة ا اه من عمل
  ن هلـا كـان وإال ، الشـركة  اولـهت الـ ي النشـاا فـروع  حـد يف غـري 
  جريت ك هنا حلسابه زاوهلا الص العملياع تعتاار  و تلتعويض تءالاه

 . العادية العامة ايتمعية  وافًة ذلط يكن مل ما ، الشركة حلسا 
  (38مادة  

 من أبك ر اإلدارة جمل  و عضاي ر ي  مكاف ع جمموع تًدير  وز ال
 واالحتيارـاع االسـتهالك استن ا  بعد  ايفال الربح من تملا ة عشرة
 و ـوز (املسـاخأل علـى املـا  ر س مـن % 5 عن يًل ال ربح وتوزيع
 . ) على اساة على االتيات
 لر ي  كويص دينار خال  ستة على ت يد ال سنوية مكاف ة توزيع و وز
  سـي  اتريـخ مـن اجملل  ه ا  عضاي من عضو ولكل اإلدارة جمل 
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 ملـا وفًـا املكافـ ع بتوزيـع هلـا تسـمح الـص األرت  فًيـم حلأل الشركة
 العامـة ايتمعيـة عـن ي ـدر بًـرار و ـوز ، السـابًة اليًـرة عليـه ا ت
 األعلـى احلـد مـن املسـتًل اإلدارة جملـ  عضـو اسـت ناي للشـركة

 . )مستًلون  عضاي الشركة يف كان إذا ( امل كورة للمكاف ع
 العامـة ايتمعيـة علـى يعـر  سـنوي تًريـر بتًـدء اإلدارة جمل  ويلت م
 بيـاان دميـم وجـه علـى يتضـمن  ن علـى عليـه للموافًة للشركة العادية
    اإلدارة جمل  عليها ح ل الص وامل ا  واملنافع املاالغ عن مي ال
 . ومسماها رايعتها كاات

 ( 39مادة   
  حـد  و لـر ي   و اإلدارة جملـ  يف مم ـل لـه ملـن يكـون  ن  ـوز ال

  و  زواجه   و التنيي ية اإلدارة  عضاي  حد  و اإلدارة جمل  اي عض
 العًـود يف ماااـرة غـري  و ماااـرة م ـلاثة ال اايـة الدرجـة مـن  مـارهب 

 ذلـط كـان إذا إال حلسـاهبا  و الشـركة مـع تـحم الـص والت ـرفاع
 . العادية العامة ايتمعية عن ي در ب خيف

  (40مادة  
 الـر ي   و إدار ـا جملـ   عضـاي حـد  تًـر   ن للشـركة  ـوز ال

 الشـركاع  و ال اايـة الدرجـة حـىت  مـارهب   و  زواجهـ   و التنييـ ي
 للشركة العادية العامة ايتمعية من تيويض هناك يكن مامل ، هل  التابعة

 وذلط ، الشركة مواجهة يف يني  ال ل لط تملمالية يت  ت ر  وكل ،
 . النية حسن الغري حبًوت إخال  دون

 )اإلمرا  هلا  وز الص الشركاع على احلك  ه ا يسري ال(
  (41مادة  

 والغري واملساخأل الشركة با  مسؤولون و عضاؤ  اإلدارة جمل  ر ي 
  اليـة كـل وعـن ، السـلءة اسـتعما  وإسـاية الغـم  عما   يع عن

 . اإلدارة يف اخلء  عن  و ، الشركة لعًد  و للًااون
 إببـراي العامـة ايتمعية من ام اع املسؤولية عوىد إمامة دون حيو  وال
 يف االاـ اك اإلدارة جملـ  ألعضـاي  ـوز وال اإلدارة جملـ  ذمـة

 مـن ذمـته  إببـراي اخلالـة العامـة ايتمعيـة مـراراع علـى الت ـويت
  و ألزواجه   و هل  خالة  نيعة تتعلم الص  و إدار   عن املسؤولية
 . الشركة وبأل بينه  ما   ال خب  و األوس الدرجة من  مارهب 

  (42مادة  
 مسـؤولية إمـا السـابًة (1املـادة   يف عليها املن وص املسؤولية تكون

 جملـ   عضـاي بـأل فيما مش كة وإما ، تل اع عضوا تلاثم ام ية
 علـى  يعـا مسـؤولأل األعضاي يكون األخرية احللية ويف  يعا اإلدارة
 رتب ال ي الًرار على اع   من إال ، التعويض أبداي التضامن وجه

 . الضر يف اع اضه و ثات املسؤولية
  (43مادة  

 بسـاب اإلدارة جملـ   عضـاي علـى املسـؤولية دعوى ترفع  ن للشركة
 دور يف الشـركة كااـت فـذذا للشـركة  ضـرار عنهـا تنشـ  الـص األخءـاي

 الدعوى رفع امل يي توس الت يية
  (44مادة  

 يف الشـركة عـن ايابـة منيـردا املسـؤولية عـوىد يرفـع  ن مسـاه  لكـل
 الشركة اخت ام  ب احلالة ه   ويف ، برفعها الشركة ميام عدم حالة

 دعـوا  رفع للمساه  و وز ، مًتض له كان إن تلتعويض هلا لياثك 
 ترـال ويًـع ، ضـررا بـه  حلـم مـد اخلءـ  كان إذا تلتعويض الشم ية

 . ذلط بغري يًضي اتيات كل
 العامة عيةايتم –  

  (45مادة  
 اإلدارة جمل  من دعوة على بناي السنوية العادية العامة ايتمعية تنعًد
 ال مـان يف وذلـط املاليـة السـنة الاتهـاي التاليـة  اـهر ال الثـة خـال 
 ايتمعيـة يـدعو  ن وللم لـ  ، اإلدارة جملـ  يعينهمـا الـ ين واملكان
 اإلدارة جملـ  لـىوع ذلـط إس الضـرورة دعـت كلما لالجتماع العامة

 عـدد مـن مسـاب رلـب علـى بنـاي لالجتمـاع ايتمعيـة دعـوة يوجـه  ن
 رلب على بناي  و ، الشركة ر ةا  من تملا ة عشرة للكون مساخأل
 ، الءلب اتريخ من يوما عشر عسة خال  وذلط ، احلساتع مرامب
 علـى ويسـري . االجتمـاع إس تـدعو الـص ايتهـة األعما  جدو  وتعد
 األحكـام والت ـويت احلضـور وا ـا  العامة ايتمعية دعوة اعإجراي
 1 رمـ  الشـركاع بًـااون عليها املن وص الت سيسية تيتمعية اخلالة
 . وتعديالته 2016 لسنة

  (46مادة  
 ويكون ، العامة ايتمعية حضور حم  سهمه عدد كان    مساه  لكل
 مـن ليفةا ل اع املًررة األلواع عدد يساوي األلواع من عدد له

 يف ل لـه عمـن  و ايسـه عـن الت ـويت للمسـاه   ـوز وال ، األسـه 
 الشركة وبأل بينه ما   خبال   و ، له خالة  نيعة تتعلم الص املسا ل

  ن للمسـاه  و ـوز ، ذلـط  ـالل مـرار  و اـرا كـل ترـال ويًـع ،
 تعـد  تيـويض  و خـاص توكيـل  ًتضـى وذلـط عنـه احلضـور يف يوكـل

 .الغر  هل ا الشركة
 سـ ل يف قبت هو ما مع يتعار  األسه  على حًا يدعي ملن و وز

  مـر الست ـدار الومتيـة األمـور ماضـي إس يتًـدم  ن الشـركة مسـاخي
 حيـددها ملـدة الت ـويت مـن عليهـا املتنازع األسه  حبرمان عريضة على

 الكمـة ماـل مـن النـ اع موضـوع يف الي ـل حلـأل  و اآلمـر الًاضـي
  والت ارية املداية املرافعاع مااون يف املًررة لاجراياع وفًا لطوذ املمت ة

 (47مادة  
 لنرـام اإلدارة جملـ  لعضـوية املراـاثأل علـى الت ـويت  ضـع

 بعـدد ت ـويتية مـدرة مسـاه  كـل لـنح والـ ي ، ال اكمـي الت ـويت
  و واحـد ملراـح هبـا الت ـويت لـه حيـم حبيـ  ، للكهـا الـص األسـه 
 . األلواع هل   تكرار دون املرااثأل من  تاره  من بأل توزيعها
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  (48مادة  
 مـن  و ان اـه  و اإلدارة جملـ  ر ـي  العامـة ايتمعيـة اجتمـاع يـر س
 مـن العامـة ايتمعيـة تنتماـه مـن  و الغر  ل لط اإلدارة جمل  ينتدبه

 . غريه  من  و املساخأل
  (49مادة  

 اجتماعهـا يف العاديـة مـةالعا ايتمعيـة ختـتف الًااون  حكام مراعاة مع
 املسا ل يف مراراع تختاذ السنوي

 : ما يلي اخل وص وجه وعلى اخت الا ا يف تدخل الص
 للسـنة املاليـة ومرك هـا الشـركة اشـاا عـن اإلدارة جملـ  تًريـر - 1

 . املنتهية املالية
 . للشركة املالية الاياانع عن احلساتع مرامب تًرير - 2
 بشـ هنا و ومعـت الرمابيـة ايتهـاع رلـد ا يـاع ال أبيـة تًريـر - 3

 . الشركة على ج اياع
 . للشركة املالية الاياانع - 4
 . األرت  توزيع بش ن اإلدارة جمل  ام احاع - 5
 . اإلدارة جمل   عضاي ذمة إبراي - 6
 . مكاف    وفديد ع هل   و اإلدارة جمل   عضاي ااتما  - 7
 جمل  تيويض  و  تعابه وفديد ، ركةالش حساتع مرامب تعيأل - 8

 . ذلط يف اإلدارة
 ، ال ـلة ذاع األررا  مع ستت   و متت الص التعامالع تًرير - 9

 راًا ال لة ذاع األررا  وتعر 
 . الدولية الاساة ملااد 

  (50مادة  
  و ر ـي  إمالـة للشـركة العاديـة العامـة ايتمعيـة عـن ي ـدر بًـرار  وز
 الشـركة إدارة جملـ  حـل  و اإلدارة جملـ  عضاي  من  ك ر  و عضو

 مـن بـ لط يًـدم امـ ا  على بناي وذلط جديد إدارة جمل  وااتما 
 . امل در الشركة ر ةا  ربع عن يًل ماال للكون املساخأل من عدد
 يف جديد جمل  ااتما  وتع ر ، اإلدارة جمل  حبل مرار لدور وعند
 يف اجمللـ  ه ا يستمر  ن إما تًرر  ن لل معية يكون االجتماع ذاع
 يتنـة تعيـأل  و ايتديـد اجمللـ  ااتمـا  حـأل إس الشـركة  مـور تسـيري
 الاتمـا  العامـة ايتمعيـة دعـوة األساسـية مهمتهـا تكـون مؤمتة إدارية
 . تعيينها من اهر خال  وذلط ، ايتديد اجملل 

  (51مادة  
 يف درجـةم غـري موضـوعاع منامشـة العاديـة العامـة لل معيـة  ـوز ال

 بعـد رـر ع الـص العاجلـة األمـور مـن كااـت إذا إال األعمـا  جـدو 
 ذلـط رلاـت إذا  و ، االجتمـاع  ثنـاي يف تكشـل  و ايتـدو  إعـداد
 املسـاخأل مـن عـدد  و احلسـاتع مرامـب  و الرمابيـة ايتهـاع إحـدى
 عدم املنامشة  ثناي تاأل وإذا ، الشركة ر ةا  من تملا ة عسة للكون
  جيـل تعـأل ، املعروضـة املسـا ل بـاعض املتعلًـة املعلومـاع كيايـة

 مـن عـدد ذلـط رلـب إذا عمـل   م عشرة عن ت يد ال مدة االجتماع
 املؤجـل االجتمـاع وينعًـد ، امل ـدر املـا  ر س ربـع ل لـون املسـاخأل

 . للدعوة جديدة إجراياع إس احلاجة دون
 (52مادة  

 تلـط تكـن مـامل العامـة عيـةايتم مـراراع تنييـ  اإلدارة جملـ  علـى
 جمل  وعلى .النرام ه ا  و الت سي  عًد  و للًااون  الية الًراراع
 يف العاديـة العامة ايتمعية على املمالية الًراراع عر  إعادة اإلدارة
 .املمالية  وجه ملنامشة له الدعوة يت  اجتماع

  (53مادة  
 تيتمعيـة تعلًـةامل األحكـام العاديـة غـري العامـة ايتمعيـة علـى تسـري
 : التالية املواد يف عليها املن وص األحكام مراعاة مع العادية العامة

  (54مادة  
  و اإلدارة جمل  من دعوة على بناي العادية غري العامة ايتمعية بتمع
 مـن تملا ـة عشـر عسـة ل لـون مسـاخأل مـن مسـاب رلـب علـى بنـاي

 علـى و ـب وال ـناعة، الت ـارة وزارة مـن  و امل ـدر الشـركة ر ةـا 
 خـال  لالجتمـاع العاديـة غـري العامـة ايتمعيـة يـدعو  ن اإلدارة جملـ 
 . الءلب تًدء اتريخ من يوما ثالثأل
 املن وص املدة خال  العامة ايتمعية بدعوة اإلدارة جمل  يً  مل وإذا
 عسة مدة خال  لالجتماع تلدعوة الوزارة تًوم السابًة تليًرة عليها
 . السابًة اليًرة يف إليها املشار املدة ااتهاي اتريخ من يوما عشر

 (55مادة  
 حيضـر  مل مـا لـاثياثا العاديـة غـري العامـة ايتمعيـة اجتمـاع يكـون ال

 يتـوافر مل فـذذا ، امل ـدر الشـركة ر ةـا   رتع ثالثـة ل لـون مساخون
 إذا لـاثياثا يكـون قن اجتمـاع إس الـدعوة وجهـت الن ـا  هـ ا

 . امل در املا  ر س ا ل من  ك ر ل ل من حضر 
 الشـركة ر ةـا   سـه  جممـوع ا ـل علـى ت يـد أبغلايـة الًـراراع وت ـدر
 .امل در

  (56مادة  
 ختـتف الًـااون عليهـا يـنف الـص األخـرى االخت الـاع مراعـاة مـع

 : التالية تملسا ل العادية غري العامة ايتمعية
 . الشركة عًد تعديل - 1
 فيه الت ر   و الشركة  جله من مامت ل يا املشروع كل بيع - 2
 . خخر وجه أبي
 . ااًسامها  و فوهلا  و اادماجها  و الشركة حل - 3
 . ختييضه  و الشركة ر ةا  ز دة - 4

  (57مادة  
 بعد إال انف ا يكون ال العادية غري العامة ايتمعية عن ي در مرار كل
 . الشهر إجراياع اختاذ
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 الًـرار كـان إذا وال ـناعة الت ـارة وزارة فًـةموا علـى احل ـو  و ـب
 . ر ةاهلا  و  غراضها  و الشركة تس  متعلًا

  (58مادة  
 جملـ  عـن ي ـدر مـرار  ي بـاءالن الـدعوى إمامـة مسـاه  لكل  وز

 عًد  و للًااون  اليا العادية غري  و العادية العامة ايتمعية  و اإلدارة
   ـاحل اإلضـرار بـه يً ـد نكـا  و النرـام هـ ا  و الشـركة  سـي 
 . االمتضاي عند تلتعويض واملءالاة ، الشركة
 الص العادية وغري العادية العامة ايتمعية مراراع على الءعن  وز كما

 مـن عـدد ماـل مـن الءعـن ويـت  األمليـة حبًـوت اجاثـا  فيهـا يكـون
 امل در الشركة ر ةا  من تملا ة عشر عسة للكون الشركة مساخي

 . الًراراع تلط على وافًوا ممن يكواوا وال ،
 الشركة حساتع
 (59مادة  

اـهر  خخـر يف اـهر ينـاير وتنتهـي   و  مـن للشـركة املاليـة السـنة تاـد 
 مـن فتاـد  األوس املالية السنة ذلط من ويست   عام كل ديسمح من

 . التالية املالية السنة من يف وتنتهي الت اري الس ل يف الشركة ميد اتريخ
 (60مادة  

 امـ ا  علـى بنـاي العاديـة العامة ايتمعية من ي در بًرار سنو  يًتءع
 ال ـافية األرت  مـن تملا ـة عشـرة عـن تًـل ال اسـاة ، اإلدارة جملـ 
 . للشركة إجااري احتياري لتكوين
 على اإلجااري االحتياري زاد إذا االمتءاع ه ا ومل لل معية و وز
 . امل در الشركة ر ةا  ا ل

 الشـركة خسـا ر تغءيـة يف إال اإلجاـاري االحتياري استمدام  وز وال
 تملا ـة عسـة عـن ت يد ال بنساة املساخأل على  رت  توزيع لت مأل  و
 الشـركة  رت  فيهـا تسـمح ال الـص السنواع يف املدفوع املا  ر س من

 يسمح اختياري احتياري وجود عدم بساب وذلط النساة ه   بتوزيع
 . األرت  من النساة ه   يعبتوز 

 تسـمح عنـدما منـه امتءـع مـا اإلجاـاري االحتيـاري إس يعاد  ن و ب
 علـى ي يـد االحتيـاري هـ ا يكـن مـامل ، التاليـة السـنواع  رت  بـ لط
 . امل در املا  ر س اضل

  (61مادة  
 بعـد اإلدارة جملـ  حيـددها مفويـة اسـاة ال ـافية غـري األرت  مـن سـنو  يًتءـع
 عـن التعـويض  و الشـركة موجـوداع السـتهالك احلسـاتع ر ي مرامـب  خـ 
 الالزمـة واملنش ع واآلالع لشراي املواد األموا  ه   وتستعمل ، ميمتها ا و 
 . املساخأل على األموا  ه   توزيع  وز وال ، إللالحها  و

  (62مادة  
 االلت امـاع هةملواج األرت  من اساة امتءاع تًرر  ن العامة ايتمعية على  ب

 . االجتماعية والت ميناع العمل موااأل  وجب الشركة على امل تاة
 . ومستمدميها الشركة عما  ملساعدة خاص لندوت إاشاي و وز

 (63مادة  
 بنـاي العاديـة العامـة ايتمعيـة مـن ي ـدر بًـرار ، سـنو  يًتءـع  ن  ـوز
 األرت  من ا ةتمل عشرة ت يد على ال اساة اإلدارة جمل  ام ا  على

 . ايتمعية فددها الص لألغرا    ف اختياري احتياري لتكوين ال افية
 (64مادة  

 هنايـة يف تـوزع  ن اإلدارة جملـ  ام ا  على بناي العامة لل معية  وز
  ن التوزيـع هـ ا ل ـاثة ويشـ ا املسـاخأل علـى  رتحـا املاليـة السـنة
 ، عليهـا املتعـار  الاسـاية للماـاد  ووفًـا ، حًيًية  رت  من يكون
 . للشركة املدفوع املا  ر س التوزيع ه ا ل  و ال

 احلساتع مرامب
  (65مادة  

 2016/1   رمـ  الشـركاع بًـااون الـواردة املـواد  حكـام تءاـم
 . 233 حىت 227 رم  من املواد وهي وتعديالته

  (66مادة  
 جممعـة  اايـةمي ، ماليـة سـنة كـل هنايـة يف تعـد  ن الشـركة علـى  ـب

 مشـيوعة التابعـة اـركا ا ويتميـع هلـا واخلسـا ر تألرت  وبيـاانع
 . الدولية الاساية املعايري تتءلاه ملا وفًا والاياانع تإليضاحاع

 وت ييتها الشركة ااًضاي
  (67مادة  

 266 رم  من املواد يف عليها املن وص األمور أبحد الشركة تنًضي
 .التنيي ية وال اثته وتعديالته الشركاع مااون من 277 حىت

  (68مادة  
 278 رمـ  مـن املـواد أبحكـام املاـأل الناثـو علـى الشركة ت يية بري
 . التنيي ية وتعديالته وال اثته الشركاع مااون من 295 حىت

  (69مادة  
 وال اثتـه وتعديالتـه  2016/  1 رمـ  الشـركاع مـااون  حكـام تءاـم

 يف  و الت سـي  يف عًـد خـاص اـف بشـ اه يـرد مل مـا كل يف التنيي ية
 . النرام ه ا

  (70مادة  
 مومعها وعلى الر يسي الشركة  رك  العًد ه ا من  للية اسمة فيظ

 الشـركة  لـل العًـد هـ ا مـن  لـلية اسـمة فيـظ كمـا ، اإللكـ وين
 . وال ناعة الت ارة بوزارة املمت ة اإلدارة لدى

  (71مادة  
 : تآليت املؤسسون يًر
 يوجـب الـ ي الًـدر و ودعـوا ، األسـه  تميـع اكتتاـوا مـد أبهن  : وال

 . الشركة ت ر  فت اللية الانوك  حد يف ميمتها من  داي  الًااون
 مت ومـد ، الًـااون ألحكـام وفًـا مومـت مـد العينيـة احل ـف  ن :قايـا

 . كاملة هبا الوفاي
 . الشركةإلدارة  الالزمة اإلدارية األجه ة عينوا مد أبهن  : قل ا



 م 7/10/2018 -هـ  1440حمـــــرم  27 األحد                  95             والستون     الرابعة السنة  1413الكويت اليوم العدد 

 الـ كر املتًدمـة لامـراراع املؤيـدة واملسـتنداع األورات حيـظ : رابعـا
 . الرةي الرر مع

حــرر هــ ا العًــد بنــاي علــى كتــا  لــادر مــن وزارة الت ــارة وال ــناعة 
واملســـــــ ل بـــــــوارد  17/9/2018بتـــــــاريخ  24812/2018بـــــــرم  

  18/9/2018بتاريخ  3871503مراماة العًود والشركاع برم  
 الءر  ال ال    ب يته الءر  ال اين      األو  ب يتهالءر 

 الءر  اخلام     الءر  الرابع
 وتوميعه احلاضرين على تالوته وبعد العًد ه ا فرر ذكر و ا

 املوثًة                                                        
 منري  علي ابراهي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عًار تمل اد العلين
إدارة الكتــا  تلكمــة الكليــة عــن العًــار املولــوفة فيمــا يلـــي  تعلــن
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 2بيوع/ 215/2015تنيي ا حلك  الكمة ال ادر يف الدعوى رم  
 رمة عاد هللا سلمان األاوكفا  -1املرفوعة مـنو

 خد ة خضري علي  -1ضــــدو 
 زينب عاد هللا سلمان األاوك  -2
 سار  عاد هللا سلمان األاوك -3
 اندية عاد هللا سلمان األاوك -4
 بشاير عاد هللا سلمان األاوك -5
   د عاد هللا سلمان األاوك -6
 مدير إدارة التس يل العًاري ب يته -7

 عًارو والو  ولا  ال
عــأل النــ اع  44منــ    9اــارع  10يًــع العًــار  نءًــة ســلوى مءعــة 

اــارع واحــد وتًــع علــى  2م 567عاــارة عــن مســيمة ســكنية مســاحتها 
   وتتكون من دور  رضي +  و  + قين ويشغله كسكن للعوا ل.

التكســــياع مــــن احل ــــر االردين والتكييــــل مركــــ ي واالرضــــياع مــــن 
اــًم  6وجــد م ــعد وتتكــون مــن الســرياميط والكااــي املوزاييــط وي

 اًة.  ۲بكل دور عدد 
يتكــون الــدور األر  مــن ملاثــم مكــون مــن غرفــة حــارس +  ــام + 

 غرفة + مءاخ +  ام.  ۲  ن وملاثم يتكون من 
 يتكون الدور األر  من اًتأل تلتي يل اآليتو 

 غرفة + لالة + مءاخ +  ام.  ۲الشًة األوس تتكون من  - 
  ام.  ۲غرفة + لالة + مءاخ +  ۲تتكون من  الشًة ال ااية - 
 .الدور األو  وال اين مءابًة للشًم تلدور األرضي -

 قاياو اروا امل ادو 
، ويش ا “د.ك  530000 والو ياد  امل اد تل من االساسي مدر  " 

للمشاركة يف امل اد سداد ع  ذلط ال من على األمـل  وجـب اـيط 
يه  و  وجب خءا  ضمان من  حـد م دت من الانط املساثو  عل

 الانوك ل احل إدارة التنيي  بوزارة العد .
قاياو  ب على من يعتمد الًاضي عءاي   ن يودع حا  ااعًاد جلسة 

 الايع كامل ال من ال ي اعتمد وامل روفاع ورسوم التس يل .
قل ــاو فــذن مل يــودع مــن اعتمــد عءــاؤ  الــ من كــامال وجــب عليــه إيــداع 

علـــى األمـــل وإال  عيـــدع امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف ايـــ   عـــ  الـــ من
 ايتلسة على  ساس ال من ال ي كان مد رسا به الايع .

رابعاو يف حالة إيداع من اعتمد عءاؤ  ع  ال من على األمل يؤجل 
 الايع مع ز دة العشر. 

خامساو إذا  ودع امل ايد ال من يف ايتلسة التالية حك  برسو امل اد 
تًدم يف ه ا ايتلسة من يًال الشراي مع ز دة العشر  عليه إال إذا

م اثوت إبيداع كامل مثن امل اد فيي ه   احلالة تعاد امل ايدة يف اي  
 ايتلسة على  ساس ه ا ال من .

سادساو إذا مل يً  امل ايد األو  إبيداع ال من كامال يف ايتلسة التالية 
فورا على ذمته على  ساس ومل يتًدم  حد لل  دة تلعشر تعاد امل ايدة 

ال من ال ي كان مد رسا به عليه يف ايتلسة السابًة وال يعتد يف ه   
ايتلسة أبي عءاي غري م اثو  إبيداع كامل ميمته. ويل م امل ايد 

 املتملل  ا ينًف من مثن العًار 
احلاالع رسوم اًل  سابعاشو يتاثمل الراسي عليه امل اد يف  يع

د.ك  200وتس يل امللكية وم روفاع إجراياع التنيي  ومًدارها 
و تعا  الاماة واخلحة وم اريل اإلعالن والنشر عن الايع يف 

 ال اثل اليومية .
قمناو ينشر ه ا اإلعالن تءايًا للًااون وبءلب املااارين إلجراياع الايع 

 كتا  تلكمة الكلية  ية مسفولية . وعلى مسفوليته  دون  ن تتاثمل إدارة ال
 اتسعاو يًر الراسي عليه امل اد ااه عاين العًار معاينة انفية لل هالة

ينشر ه ا اإلعالن عن الايع تيتريدة الرةية راًا للمادة  -1تنايهو 
 من مااون املرافعاع .  266

حك  رسو امل اد مابل لالستفنا  خال  ساعة   م من اتريخ - 2
 من مااون املرافعاع .  277تحلك  راًا للمادة  النءم

من مااون املرافعاع ااه "  276تنف اليًرة األخرية من املادة  -3
إذا كان من ا عت ملكيته ساكناش يف العًار بًي فيه كمست جر بًوة 

  الًااون ويلت م الراسي عليه امل اد بتاثرير عًد إ ار ل احله أبجرة امل ل "
 ملاثوظة هامة و

حيرر على  يع الشركاع واملؤسساع اليردية املشاركة يف امل اد   
على الًسا    و الايوع املم  ة ألغرا  السكن اخلاص عمال 

من مااون الشركاع الت ارية املضافة تلًااون  230أبحكام املادة 
 . 2008لسنة  9رم  

 ر ي  الكمة الكلية          
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 إعالن عن بيع عًار تمل اد العلين
تعلن إدارة الكتا  تلكمة الكلية عن بيع العًار املولو  فيما يلي 
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 2بيوع/ 105/2017تنيي ا حلك  الكمة ال ادر يف الدعوى رم  
 و  مل بدر عاد الرسو  اجملادياملرفوعة مــن

 ضـــــــدو
 انيل حسأل عيد الادر. -1
 مدير عام بنط اال تمان الكويص ب يته.-2

  والشو  ولا  العًارو
 37من    5جادة  7اارع  8العارضية مءعة -
العًار عاارة عن بيت من الايوع احلكومية مستغل كسكن خاص -

  ر ايترييويًع على اارع واحد ومكسو من اخلارج تحل
العًار مكون من دورين  رضي و و  وبناي يف السءح ومساحته -

 ومكيل تكييياش مرك  ش وبه بدالة  هواتل( مرك ية  2م 300
الدور األرضي مكون من ديوااية حبمامها ومغاسل وبناؤها ملت م -

باناي الايت وهلا ت  خارجي  يضا والدور حيوي ك لط على عدد 
 ومءاخ ر يسي. ( لالة وغرفة رعام2 
  ام  2غر  وعدد  4الدور األو  مكون من عدد -
 السءح به غرفة و ام وغرفة غسيل وموزع بينه .-

 قاياشو اروا امل ادو 
د.ك ما ــة واثنــان  172000 والشو ياــد  املــ اد تلــ من األساســي مــدر  

وســاعون  لــل دينــار كــويص ويشــ ا للمشــاركة يف املــ اد ســداد عــ  
لــى األمــل  وجــب اــيط م ــدت مــن الانــط املســاثو  ذلــط الــ من ع

عليــه  و  وجــب خءــا  ضــمان مــن  حــد الانــوك ل ــاحل إدارة التنييــ  
 بوزارة العد .

قاياو قاياشو  ب على من يعتمد الًاضي عءاي   ن يـودع حـا  ااعًـاد 
 جلسة الايع كامل ال من ال ي اعتمد وامل روفاع ورسوم التس يل.

مــن اعتمــد عءــاؤ  الــ من كــامالش وجــب عليــه إيــداع قل ــاشو فــذن مل يــودع 
عـــ  الـــ من علـــى األمـــل وإال  عيـــدع امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف ايـــ  

 ايتلسة على  ساس ال من ال ي كان مد رسا به الايع.
رابعاشو يف حالة إيداع من اعتمد عءاؤ  ع  ال من على األمل يؤجل 

 الايع مع ز دة العشر. 
ال من يف ايتلسة التالية حك  برسو امل اد  خامساشو إذا  ودع امل ايد

عليه إال إذا تًدم يف ه   ايتلسة من يًال الشراي مع ز دة العشر 
م اثوتش إبيداع كامل مثن امل اد فيي ه   احلالة تعاد امل ايدة يف اي  

 ايتلسة على  ساس ه ا ال من.
لسة التالية سادساشو إذا مل يً  امل ايد األو  إبيداع ال من كامالش يف ايت

ومل يتًدم  حد لل  دة تلعشر تعاد امل ايدة فوراش على ذمته على  ساس 

ال من ال ي كان مد رسا به عليه يف ايتلسة السابًة وال يعتد يف ه   
ايتلسة أبي عءاي غري م اثو  إبيداع كامل ميمته. ويل م امل ايد 

 املتملل  ا ينًف من مثن العًار. 
عليه امل اد يف  يع احلاالع رسوم اًل سابعاشو يتاثمل الراسي 

د.ك  200وتس يل امللكية وم روفاع إجراياع التنيي  ومًدارها 
و تعا  الاماة واخلحة وم اريل اإلعالن والنشر عن الايع يف 

 ال اثل اليومية.
قمناشو ينشر ه ا اإلعالن تءايًاش للًااون وبءلب املااارين إلجراياع 

ون  ن تتاثمل إدارة الكتا  تلكمة الكلية الايع وعلى مسفوليته  د
  ية مسفولية. 

 اتسعاو يًر الراسي عليه امل اد  اه عاين العًار معاينة انفية لل هالة
 تنايهو

 266ينشر ه ا اإلعالن عن الايع تيتريدة الرةية راًاش للمادة  -1 
 من مااون املرافعاع. 

  م من اتريخ  حك  رسو امل اد مابل لالستفنا  خال  ساعة- 2
 من مااون املرافعاع.  277النءم تحلك  راًاش للمادة 

من مااون املرافعاع ااه "  276تنف اليًرة األخرية من املادة  -3
إذا كان من ا عت ملكيته ساكناش يف العًار بًي فيه كمست جر بًوة 

 ل " الًااون ويلت م الراسي عليه امل اد بتاثرير عًد إ ار ل احله أبجرة امل 
 ملاثوظة هامةو

حيرر على  يع الشركاع واملؤسساع اليردية املشاركة يف امل اد على 
الًسا    و الايوع املم  ة ألغرا  السكن اخلاص عمالش أبحكام 

 9من مااون الشركاع الت ارية املضافة تلًااون رم   230املادة 
 .2008لسنة 

 ر ي  الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مل اد العلينإعالن عن بيع ح ة يف عًار ت
 50تعلن إدارة الكتا  تلكمة الكلية عن بيع ح ة   عًار بنسـاة 

املولوفة فيما يلي تمل اد العلين  -  2م 400% مشاعا من مساحة 
  - 48 – ماعــــة –  31/10/2018وذلــــط يــــوم األربعــــاي املوافــــم 

وذلــط تنييــ ا  –تلــدور ال ــاين بً ــر العــد  الســاعة التاســعة لــااحاش 
 2بيوع/ 167/2015لكمة ال ادر يف الدعوى رم  حلك  ا

 املرفوعة مــنو ا د حممد جاسر العماوي
 ضـــــدو 

 ابراهي  عادهللا ابراهي  احلاي   -1
 اوا  علي سليمان ال احل  خ   مدخل( -2
 املم ل الًااوين لانط اال تمان الكويص -3

  والو  ولا  احل ة يف العًارو
  17من    4اارع  2الرحا /جنو  الرابية مءعة يًع العًار يف منءًة -
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حسب  2م 400عًار الن اع عاارة عن سكن خاص مساحته  -
 الشهادة العًارية. 

يًع العًار على اارع بءن وظهر وسكه جاااية وارتداد كاري على  -
 جااب الايت ومن ظهر الايت .

 يتكون العًار من دورين  رضي و و  مكسي من اخلارج تحل ر . -
 قاياو اروا امل ادو 

د.ك( للاث ة  121500/- والو ياد  امل اد تل من األساسي مدر    
املعروضة للايع  ويش ا للمشاركة يف املـ اد سـداد عـ  ذلـط الـ من 
ـــه  و  ـــط املســـاثو  علي ـــى األمـــل  وجـــب اـــيط م ـــدت مـــن الان عل
 وجــب خءــا  ضــمان مــن  حــد الانــوك ل ــاحل إدارة التنييــ  بـــوزارة 

 العد .
قاياو  ب على من يعتمد الًاضي عءاي   ن يودع حا  ااعًاد جلسة 

 الايع كامل ال من ال ي اعتمد وامل روفاع ورسوم التس يل .
قل ــاو فــان مل يــودع مــن اعتمــد عءــاؤ  الــ من كــامال وجــب عليــه إيــداع 
عـــ  الـــ من علـــى األمـــل وإال  عيـــدع امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف ايـــ  

 ل ي كان مد رسا به الايع .ايتلسة على  ساس ال من ا
رابعاو  يف حالة إيداع من اعتمد عءاؤ  ع  ال من على األمل يؤجل 

 الايع مع ز دة العشر. 
خامساو إذا  ودع امل ايد ال من يف ايتلسة التالية حك  برسو امل اد 
عليه إال إذا تًدم يف ه   ايتلسة من يًال الشراي مع ز دة العشر 

مثن امل اد فيي ه   احلالة تعاد امل ايدة يف اي  م اثوت إبيداع كامل 
 ايتلسة على  ساس ه ا ال من .

سادساو  إذا مل يً  امل ايد األو  إبيداع ال من كامال يف ايتلسة التالية 
ومل يتًدم  حد لل  دة تلعشر تعاد امل ايدة فورا على ذمته على  ساس 

ًة وال يعتد يف ه   ال من ال ي كان مد رسا به عليه يف ايتلسة الساب
ايتلسة أبي عءاي غري م اثو  إبيداع كامل ميمته . ويل م امل ايد 

 املتملل  ا ينًف من مثن العًار. 
سابعاشو  يتاثمل الراسي عليه امل اد يف  يع احلاالع رسوم اًل 

د.ك  200وتس يل امللكية وم روفاع إجراياع التنيي  ومًدارها 
ريل اإلعالن والنشر عن الايع يف و تعا  الاماة واخلحة وم ا

 ال اثل اليومية .
قمناو  ينشر ه ا اإلعالن تءايًا للًااون وبءلب املااارين إلجراياع 
الايع وعلى مسفوليته  دون  ن تتاثمل إدارة الكتا  تلكمة الكلية 

  ية مسفولية . 
 لةاتسعا و  يًر الراسي عليه امل اد ااه عاين العًار معاينة انفية لل ها

ينشر ه ا اإلعالن عن الايع تيتريدة الرةية راًا للمادة  -1تنايهو 
 من مااون املرافعاع .  266

حك  رسو امل اد مابل لالستفنا  خال  ساعة   م من اتريخ - 2
 من مااون املرافعاع .  277النءم تحلك  راًا للمادة 

ااه "  من مااون املرافعاع 276تنف اليًرة األخرية من املادة  -3
إذا كان من ا عت ملكيته ساكناش يف العًار بًي فيه كمست جر بًوة 
الًااون ويلت م الراسي عليه امل اد بتاثرير عًد إ ار ل احله أبجرة 

 امل ل " 
 ملاثوظة هامة و

حيرر على  يع الشركاع واملؤسساع اليردية املشاركة يف امل اد  
ن اخلاص عمال على الًسا    و الايوع املم  ة ألغرا  السك

من مااون الشركاع الت ارية املضافة تلًااون  230أبحكام املادة 
 . 2008لسنة  9رم  

 ر ي  الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عًار تمل اد العلين
تعلن إدارة الكتا  تلكمة الكلية عن بيع العًار املولو  فيما يلي 
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 2بيوع/ 166/2017تنيي اش حلك  الكمة ال ادر يف الدعوى رم  
 املرفوعة مــنو فهد مسير مهدي الع مي

 ضــــــدو
 . د  علي غيدان الع مي. 1
 .رفعه حممد خن . 2
 . دان مسير مهدي علي الع مي. 3
  ود مسير مهدي علي الع مي..4
 .عايد مسير مهدي علي الع مي.5
 .جهامان مسير مهدي علي الع مي.6
 .انجي مسير مهدي علي الع مي.7
 .مير  مسير مهدي علي الع مي.8
 .معيض مسير مهدي علي الع مي.9

 .عله مسير مهدي علي الع مي.10
 .رلة مسير مهدي علي الع مي.11
 لع مي..ظاية مسير مهدي علي ا12
 .عايض مسير مهدي علي الع مي.13
 .في ل مسير مهدي علي الع مي.14
 .جابر مسير مهدي علي الع مي.15
 . د مسير مهدي علي الع مي.16
 .عاد الر ن مسير مهدي علي الع مي.17
 .عاد اهلادي مسير مهدي علي الع مي.18
 .عليان مسير مهدي علي الع مي.19
 مي..فارمة مسير مهدي علي الع 20
 .غالية مسير مهدي علي الع مي.21
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 .اعمة مسير مهدي علي الع مي.22
 .م هرة مسير مهدي علي الع مي.23
 .خرلان مسير مهدي علي الع مي.24
 .مسعود مسير مهدي علي الع مي.25
 .عاد السن مسير مهدي علي الع مي.26
 .حاياة مسير مهدي علي الع مي.27

  والشو  ولا  العًارو
 1ضوع الدعوى الكا ن   ضاحية جابر العلي مءعة رم  العًار مو -

  31من   رم   3اارع رم  
 392العًار موضوع الدعوى عاارة عن من   سكن خاص مساحته -

 م اش مربعاش 
 مومع العًار موضوع الدعوى بءن وظهر وحيد  جريان من ايتاااأل -

  دوار 3يتكون العًار موضوع الدعوى من عدد 
 ة للعًار موضوع الدعوى ح ر اللون  بيض و لير الكسوة اخلارجي-
 التكييل تلعًار موضوع الدعوى ارام الشااك -

 قاياشو اروا امل ادو 
د.ك ما تـــــان  290000 والو ياـــــد  املـــــ اد تلـــــ من األساســـــي مـــــدر  

وتســعون  لــل دينــار كــويص ويشــ ا للمشــاركة يف املــ اد ســداد عــ  
ت مــن الانــط املســاثو  ذلــط الــ من علــى األمــل  وجــب اــيط م ــد

عليــه  و  وجــب خءــا  ضــمان مــن  حــد الانــوك ل ــاحل إدارة التنييــ  
 بوزارة العد .

قاياشو  ب على من يعتمد الًاضي عءاي   ن يودع حا  ااعًاد جلسة 
 الايع كامل ال من ال ي اعتمد وامل روفاع ورسوم التس يل.

جــب عليــه إيــداع قل ــاشو فــذن مل يــودع مــن اعتمــد عءــاؤ  الــ من كــامالش و 
عـــ  الـــ من علـــى األمـــل وإال  عيـــدع امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف ايـــ  

 ايتلسة على  ساس ال من ال ي كان مد رسا به الايع.
رابعاشو يف حالة إيداع من اعتمد عءاؤ  ع  ال من على األمل يؤجل 

 الايع مع ز دة العشر. 
برسو امل اد خامساشو إذا  ودع امل ايد ال من يف ايتلسة التالية حك  

عليه إال إذا تًدم يف ه   ايتلسة من يًال الشراي مع ز دة العشر 
م اثوتش إبيداع كامل مثن امل اد فيي ه   احلالة تعاد امل ايدة يف اي  

 ايتلسة على  ساس ه ا ال من.
سادساشو إذا مل يً  امل ايد األو  إبيداع ال من كامالش يف ايتلسة التالية 

 دة تلعشر تعاد امل ايدة فوراش على ذمته على  ساس ومل يتًدم  حد لل  
ال من ال ي كان مد رسا به عليه يف ايتلسة السابًة وال يعتد يف ه   

ايتلسة أبي عءاي غري م اثو  إبيداع كامل ميمته. ويل م امل ايد 
 املتملل  ا ينًف من مثن العًار. 

سوم اًل سابعاشو يتاثمل الراسي عليه امل اد يف  يع احلاالع ر 
د.ك  200وتس يل امللكية وم روفاع إجراياع التنيي  ومًدارها 

و تعا  الاماة واخلحة وم اريل اإلعالن والنشر عن الايع يف 
 ال اثل اليومية.

قمناشو ينشر ه ا اإلعالن تءايًاش للًااون وبءلب املااارين إلجراياع 
كمة الكلية الايع وعلى مسفوليته  دون  ن تتاثمل إدارة الكتا  تل

  ية مسفولية. 
 اتسعاو يًر الراسي عليه امل اد  اه عاين العًار معاينة انفية لل هالة

 تنايهو
 266ينشر ه ا اإلعالن عن الايع تيتريدة الرةية راًاش للمادة  -1 

 من مااون املرافعاع. 
حك  رسو امل اد مابل لالستفنا  خال  ساعة   م من اتريخ - 2

 من مااون املرافعاع.  277اًاش للمادة النءم تحلك  ر
من مااون املرافعاع ااه "  276تنف اليًرة األخرية من املادة  -3

إذا كان من ا عت ملكيته ساكناش يف العًار بًي فيه كمست جر بًوة 
 الًااون ويلت م الراسي عليه امل اد بتاثرير عًد إ ار ل احله أبجرة امل ل " 

 ملاثوظة هامةو
يع الشركاع واملؤسساع اليردية املشاركة يف امل اد على حيرر على  

الًسا    و الايوع املم  ة ألغرا  السكن اخلاص عمالش أبحكام 
 9من مااون الشركاع الت ارية املضافة تلًااون رم   230املادة 
 .2008لسنة 

 ر ي  الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عًار تمل اد العلين
كمة الكلية عن بيع العًار املولو  فيما يلي تعلن إدارة الكتا  تل

 – ماعة –  31/10/2018تمل اد العلين وذلط يوم األربعاي املوافم 
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 2بيوع/ 103/2017تنيي ا حلك  الكمة ال ادر يف الدعوى رم  
  ضيعاد الرسو  العو  املرفوعة مــنو فــريـا  عاد احلميد

 ضدو
 خلييه عاد الرزات خليية اال د  -1
 وكيل وزارة العد  لشفون التس يل العًاري والتوثيم ب يته -2
 مدير ادارة التس يل العًاري والتوثيم ب يته  -3
املم ــــل الًــــااوين لانـــــط التســــليل واالدخـــــار  ســــابًا( اال تمـــــان  -4

 الكويص  حاليا(.
  والو  ولا  العًارو

منـ    102اـارع  1يًع العًار حمـل التـداعي  نءًـة الشـهداي مءعـه 
ــه مــن دوريــن وربــع  11رمــ   وهــو عاــار  عــن فــيال ســكن خــاص مكوا

ـــار مـــن  ـــ الث وواجهـــاع العً وملاثـــم وحيـــدها جـــريان مـــن ايتهـــاع ال
 . 2م75,380السي ما ومساحته 
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وتكيييـــــــــه مرخـــــــــ ي وتاـــــــــأل خـــــــــال  املعاينـــــــــة  ن مكـــــــــوانع العًـــــــــار 
 كالتاقو  الداخليه هي

الـــدور األرضـــيو لـــالتأل وغـــرفص اـــوم و ـــامأل ومءـــاخ و رضـــياع  -
 ال االع من الرخام والغر  سرياميط. 

 امــاع ولـــاله ومءــاخ فضـــريي  3غــر  اـــوم و 4الــدور األو و  -
  إحدى الغر  ماس (  يع األرضياع تلدور األو  من السرياميط. 

ـــة خـــدم وغرفـــة غســـيل  - ـــاينو غرف ـــدور ال  ـــع ال امللاثـــم  -و ـــام. رب
 تحلوشو غرفة خادم و ام. 

تاــأل خـــال  املعاينـــة وجـــود هاــوا واضـــح ب ـــاالع الـــدور األرضـــي • 
 وك لط تحلوش جهة مدخل العًار. 

* تاأل للمحة خال  املعاينه إبن العًـار غـري مـؤجر ومـد عـاين السـيد خاـري 
 ع به.الدرايه العًار بشكل كامل متهيدا لتًدير ميمته ومًابل اإلاتيا 

 قاياو اروا امل ادو 
د.ك " اربعما ـة  405000 والو ياد  امل اد تلـ من األساسـي مـدر  / 

ويشــ ا للمشــاركة يف املــ اد ســداد عــ  “وعســة خال  دينــار كــويص 
ذلــط الــ من علــى األمــل  وجــب اــيط م ــدت مــن الانــط املســاثو  
  عليــه  و  وجــب خءــا  ضــمان مــن  حــد الانــوك ل ــاحل إدارة التنييــ

 بوزارة العد .
قاياو  ب على من يعتمد الًاضي عءاي   ن يودع حا  ااعًاد جلسة 

 الايع كامل ال من ال ي اعتمد وامل روفاع ورسوم التس يل .
قل ــاو فــذن مل يــودع مــن اعتمــد عءــاؤ  الــ من كــامال وجــب عليــه إيــداع 
عـــ  الـــ من علـــى األمـــل وإال  عيـــدع امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف ايـــ  

 على  ساس ال من ال ي كان مد رسا به الايع .ايتلسة 
رابعاو يف حالة إيداع من اعتمد عءاؤ  ع  ال من على األمل يؤجل 

 الايع مع ز دة العشر. 
خامساو إذا  ودع امل ايد ال من يف ايتلسة التالية حك  برسو امل اد 
عليه إال إذا تًدم يف ه   ايتلسة من يًال الشراي مع ز دة العشر 

ت إبيداع كامل مثن امل اد فيي ه   احلالة تعاد امل ايدة يف اي  م اثو 
 ايتلسة على  ساس ه ا ال من.

سادساو إذا مل يً  امل ايد األو  إبيداع ال من كامال يف ايتلسة التالية 
ومل يتًدم  حد لل  دة تلعشر تعاد امل ايدة فورا على ذمته على  ساس 

ايتلسة السابًة وال يعتد يف ه    ال من ال ي كان مد رسا به عليه يف
ايتلسة أبي عءاي غري م اثو  إبيداع كامل ميمته. ويل م امل ايد 

 املتملل  ا ينًف من مثن العًار 
سابعاشو يتاثمل الراسي عليه امل اد يف  يع احلاالع رسوم اًل 

د.ك  200وتس يل امللكية وم روفاع إجراياع التنيي  ومًدارها 
خلحة وم اريل اإلعالن والنشر عن الايع يف و تعا  الاماة وا
 ال اثل اليومية.

ــــــاو ينشــــــر هــــــ ا اإلعــــــالن تءايًــــــا للًــــــااون وبءلــــــب املاااــــــرين  قمن

ـــــــــــع وعلـــــــــــى مســـــــــــفوليته  دون  ن تتاثمـــــــــــل إدارة  إلجـــــــــــراياع الاي
 الكتا  تلكمة الكلية  ية مسفولية . 

 ية لل هالةاتسعا و  يًر الراسي عليه امل اد  اه عاين العًار معاينة انف
ينشر ه ا اإلعالن عن الايع تيتريدة الرةية راًا للمادة  -1تنايهو 
 من مااون املرافعاع .  266

حك  رسو امل اد مابل لالستفنا  خال  ساعة   م من اتريخ - 2
 من مااون املرافعاع.  277النءم تحلك  راًا للمادة 

ــــادة  -3 ــــرة األخــــرية مــــن امل ــــنف اليً ــــااون امل 276ت رافعــــاع مــــن م
ــــــه   ــــــه ســــــاكناش يف العًــــــار بًــــــي في ــــــه " إذا كــــــان مــــــن ا عــــــت ملكيت إا
كمســــت جر بًــــوة الًــــااون ويلتــــ م الراســــي عليــــه املــــ اد بتاثريــــر عًــــد 

 إ ار ل احله أبجرة امل ل ". 
 ملاثوظة هامة و

حيرر على  يع الشركاع واملؤسساع اليردية املشاركة يف امل اد على 
ا  السكن اخلاص عمال أبحكام الًسا    و الايوع املم  ة ألغر 

 9من مااون الشركاع الت ارية املضافة تلًااون رم   230املادة 
 . 2008لسنة 

 ر ي  الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عًاراع تمل اد العلين
تعلـــن إدارة الكتـــا  تلكمـــة الكليـــة عـــن بيـــع العًـــاراع املولـــوفة فيمـــا 

 – ماعــة – 5/11/2018وافــم يلــي تملــ اد العلــين وذلــط يــوم االثنــأل امل
وذلـــط  –تلـــدور ال ـــاين بً ـــر العـــد  الســـاعة التاســـعة لـــااحاش   - 48

 1بيوع/ 373/2017تنيي اش حلك  الكمة ال ادر يف الدعوى رم  
 لال  الدين اكري املرفوعة مــنو فادية

 ضـــــــدو
 عاد هللا حممد عاد الع ي  املن ور. .1
 ..ااهه عاد هللا ال مان الراد2
 .عاد الع ي  حممد عاد الع ي  املن ور. 3
 .من ور حممد عاد الع ي  املن ور. 4
 .اندية حممد عاد الع ي  املن ور. 5
 .هيا حممد عاد الع ي  املن ور. 6
 .مي حممد عاد الع ي  املن ور.7

  والشو  ولا  العًاراعو
من  41 نءًة اليياثاي مسيمة رم   15399/1998عًار الوثيًة رم  

تمل اد العلين بسعر  2م 405,5ومساحته  19013مء  رم  م/امل
 د.ك اربعما ة وعسة وتسعون  لل دينار كويص 495000اساسي مدر  

عًــار النــ اع عاــارة عــن بيــت ســكن خــاص مــدء اإلاشــاي يًــع علــى  -
 زاويـــة( اـــارعأل داخليـــأل وســـاحة ويتكـــون مـــن ســـردا  ودور  رضـــي 

 الوثيًة حسب  2م 405,5و و  حي  تالغ مساحته 
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 عًار الن اع مكسو من اخلارج تحل ر ايتريي والتكييل وحداع.  -
 عًار الن اع يتكون منو  -
  ام + مءاخ  1غرفة +  1لالة +  2الدور األرضي مكون منو 

 + غرفة رعام. 
  + ام.  2امللاثمو ديوااية + مءاخ  
 .السردا  مكون منو لالة + غرفة + غرفة مت عملها من مارع خشب 
  األو  مكون من موزع واًتألوالدور 
  ام  1غرفة +  2لالة + 1تتكون منو  1اًة  -
  ام  1غرفة + 2تتكون منو  2اًة  -
  كــان يســتغلها املــدعي حــىت ماــل ســنة مــن   1مــرر املــدعي  ن الشــًة

املعاينة و اه ال يستغلها حالياش إال إن ميتا  الشًة حبوزته وكما  اه تاـأل 
 ينة فذن الشًة هبا  غرا  املدعيللمحة وإاه وحىت اتريخ املعا

  مسـتغلة وحـىت اتر ـه مـن ماـل املـدعى عليهـا  2كما مرر  ن الشـًة
 هيا املن ور وكما  هنا تستغل العًار تلكامل 

 قاياو اروا امل ادو 
  والو ياد  امل اد تل من األساسي املاأل مرين العًار، ويش ا 

األمـل  وجـب اـيط  للمشاركة يف امل اد سداد ع  ذلط ال من على
م دت من الانط املساثو  عليه  و  وجب خءا  ضمان من  حـد 

 الانوك ل احل إدارة التنيي  بوزارة العد .
قاياشو  ب على من يعتمد الًاضي عءاي   ن يودع حا  ااعًاد جلسة 

 الايع كامل ال من ال ي اعتمد وامل روفاع ورسوم التس يل.
عءــاؤ  الــ من كــامالش وجــب عليــه إيــداع قل ــاشو فــذن مل يــودع مــن اعتمــد 

عـــ  الـــ من علـــى األمـــل وإال  عيـــدع امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف ايـــ  
 ايتلسة على  ساس ال من ال ي كان مد رسا به الايع.

رابعاشو يف حالة إيداع من اعتمد عءاؤ  ع  ال من على األمل يؤجل 
 الايع مع ز دة العشر. 

ايتلسة التالية حك  برسو امل اد  خامساشو إذا  ودع امل ايد ال من يف
عليه إال إذا تًدم يف ه   ايتلسة من يًال الشراي مع ز دة العشر 

م اثوتش إبيداع كامل مثن امل اد فيي ه   احلالة تعاد امل ايدة يف اي  
 ايتلسة على  ساس ه ا ال من.

ية سادساشو إذا مل يً  امل ايد األو  إبيداع ال من كامالش يف ايتلسة التال
ومل يتًدم  حد لل  دة تلعشر تعاد امل ايدة فوراش على ذمته على  ساس 
ال من ال ي كان مد رسا به عليه يف ايتلسة السابًة وال يعتد يف ه   

ايتلسة أبي عءاي غري م اثو  إبيداع كامل ميمته. ويل م امل ايد 
 املتملل  ا ينًف من مثن العًار. 

اد يف  يع احلاالع رسوم اًل وتس يل يتاثمل الراسي عليه امل  سابعاشو 
د.ك و تعا  الاماة  200امللكية وم روفاع إجراياع التنيي  ومًدارها 

 واخلحة وم اريل اإلعالن والنشر عن الايع يف ال اثل اليومية.
ينشر ه ا اإلعالن تءايًاش للًااون وبءلب املااارين إلجراياع الايع قمناشو 

 مل إدارة الكتا  تلكمة الكلية  ية مسفولية. وعلى مسفوليته  دون  ن تتاث
 اتسعاو يًر الراسي عليه امل اد  اه عاين العًار معاينة انفية لل هالة

 تنايهو
 266ينشر ه ا اإلعالن عن الايع تيتريدة الرةية راًاش للمادة  -1 

 من مااون املرافعاع. 
اتريخ حك  رسو امل اد مابل لالستفنا  خال  ساعة   م من - 2

 من مااون املرافعاع.  277النءم تحلك  راًاش للمادة 
من مااون املرافعاع ااه "  276تنف اليًرة األخرية من املادة  -3

إذا كان من ا عت ملكيته ساكناش يف العًار بًي فيه كمست جر بًوة 
 الًااون ويلت م الراسي عليه امل اد بتاثرير عًد إ ار ل احله أبجرة امل ل " 

 ظة هامةوملاثو 
حيرر على  يع الشركاع واملؤسساع اليردية املشاركة يف امل اد على 
الًسا    و الايوع املم  ة ألغرا  السكن اخلاص عمالش أبحكام 

 9من مااون الشركاع الت ارية املضافة تلًااون رم   230املادة 
 .2008لسنة 

 ر ي  الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عًار تمل اد العلين
لن إدارة الكتا  تلكمة الكلية عن بيع العًار املولوفة فيمـا يلـي تع

 – ماعــة –  5/11/2018تملــ اد العلــين وذلــط يــوم األثنــأل املوافــم 
وذلـط  –تلدور ال ـاين بً ـر العـد  السـاعة التاسـعة لـااحاش   - 48

  1بيوع/ 5/2018تنيي ا حلك  الكمة ال ادر يف الدعوى رم  
 مل كاظ  حممد تمر املرفوعة مــنو 

 ضـــدو
 عاد الع ي  جاس  عاد الع ي  التورة  -1
 جنان عااس رحأل  -2
 بنط اال تمان الكويص   بنط التسليل واالدخار سابًا( -3
 وكيل وزارة العد  للتوثيم والتس يل العًاري ب يته -4

  والو  ولا  العًارو
 1 جنو  الرابية مءعة رم  17241/1995عًار الوثيًة رم  

بسعر  2م 400ومساحته  36958من املمء  رم  م/ 13مسيمة 
 د.ك ما تان ومثااون الل دينار كويص.   280000اساسي 

العًار م ار الن اع عاارة عن بيت سكن خاص يًع على زاوية داخلية 
وهو مكون من ثالثة ادوار والواجهاع ح ر  2م 400ومساحته 

 جريي والتكييل عادي 
ا تسكن تلعًار مع  والدها   يوسل ، عليه ( وه   فادع املدعية أبهن

يستغلون الدور االرضي واالو   ما الدور ال اين فهو مستغل من 
املدعى عليه االو  لوحد  وان املدعى عليها ال ااية هى رليًة املدعى 

 عليه االو  والىت تًي    العًار .
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 قاياو اروا امل ادو 
ي املاأل مرين العًار ويش ا للمشاركة  والو ياد  امل اد تل من االساس

يف املــ اد ســداد عــ  ذلــط الــ من علــى األمــل  وجــب اــيط م ــدت 
من الانط املساثو  عليه  و  وجب خءـا  ضـمان مـن  حـد الانـوك 

 ل احل إدارة التنيي  بوزارة العد .
قاياو  ب على من يعتمد الًاضي عءاي   ن يودع حا  ااعًاد جلسة 

 ن ال ي اعتمد وامل روفاع ورسوم التس يل .الايع كامل ال م
قل ــاو فــذن مل يــودع مــن اعتمــد عءــاؤ  الــ من كــامال وجــب عليــه إيــداع 
عـــ  الـــ من علـــى األمـــل وإال  عيـــدع امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف ايـــ  

 ايتلسة على  ساس ال من ال ي كان مد رسا به الايع .
األمل يؤجل رابعاو يف حالة إيداع من اعتمد عءاؤ  ع  ال من على 

 الايع مع ز دة العشر. 
خامساو إذا  ودع امل ايد ال من يف ايتلسة التالية حك  برسو امل اد 
عليه إال إذا تًدم يف ه ا ايتلسة من يًال الشراي مع ز دة العشر 

م اثوت إبيداع كامل مثن امل اد فيي ه   احلالة تعاد امل ايدة يف اي  
 ايتلسة على  ساس ه ا ال من .

دساو  إذا مل يً  امل ايد األو  إبيداع ال من كامال يف ايتلسة التالية سا
ومل يتًدم احد لل  دة تلعشر تعاد امل ايدة فورا على ذمته على  ساس 
ال من ال ي كان مد رسا به عليه يف ايتلسة السابًة وال يعتد يف ه   

د ايتلسة أبي عءاي غري م اثو  إبيداع كامل ميمته . ويل م امل اي
 املتملل  ا ينًف من مثن العًار 

سابعاشو  يتاثمل الراسي عليه امل اد يف  يع احلاالع رسوم اًل 
د.ك  200وتس يل امللكية وم روفاع إجراياع التنيي  ومًدارها 

و تعا  الاماة واخلحة وم اريل اإلعالن والنشر عن الايع يف 
 ال اثل اليومية .

للًااون وبءلب املااارين إلجراياع  قمناو  ينشر ه ا اإلعالن تءايًا
الايع وعلى مسفوليته  دون  ن تتاثمل إدارة الكتا  تلكمة الكلية 

  ية مسفولية . 
 اتسعا و  يًر الراسي عليه امل اد ااه عاين العًار معاينة انفية لل هالة

ينشر ه ا اإلعالن عن الايع تيتريدة الرةية راًا للمادة  -1تنايهو 
 ون املرافعاع . من ماا 266

حك  رسو امل اد مابل لالستفنا  خال  ساعة   م من اتريخ - 2
 من مااون املرافعاع .  277النءم تحلك  راًا للمادة 

من مااون املرافعاع ااه "  276تنف اليًرة األخرية من املادة  -3
إذا كان من ا عت ملكيته ساكناش يف العًار بًي فيه كمست جر بًوة 

  لت م الراسي عليه امل اد بتاثرير عًد إ ار ل احله أبجرة امل ل "الًااون وي
 ملاثوظة هامة و

حيرر على  يع الشركاع واملؤسساع اليردية املشاركة يف امل اد على 
الًسا    و الايوع املم  ة ألغرا  السكن اخلاص عمال أبحكام 

 9من مااون الشركاع الت ارية املضافة تلًااون رم   230املادة 
 . 2008لسنة 

 ر ي  الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عًاراع تمل اد العلين
تعلن إدارة الكتا  تلكمة الكلية عن بيع العًاراع املولوفة فيما 

 ماعة – 5/11/2018يلي تمل اد العلين وذلط يوم االثنأل املوافم 
وذلط  –تلدور ال اين بً ر العد  الساعة التاسعة لااحاش   - 48 –
 1بيوع/ 365/2017نيي ا حلك  الكمة ال ادر يف الدعوى رم  ت

 املرفوعة مــنو 
مشعل لاحل  ـد الـ ويخ عـن ايسـه وب ـيته مـن ورثـة املرحـوم /  -1

 لاحل  د لاحل ال ويخ. 
فــواز لــاحل  ــد الــ ويخ عــن ايســه وب ــيته مــن ورثــة املرحــوم /  -2

 لاحل  د لاحل ال ويخ.
ــة املرحــوم /   ــد لــاحل  ــد الــ ويخ عــن -3 ايســه وب ــيته مــن ورث

 لاحل  د لاحل ال ويخ.
عـاد  لــاحل  ــد الــ ويخ عــن ايســه وب ــيته مــن ورثــة املرحــوم /  -4

 لاحل  د لاحل ال ويخ.
اــوا  لــاحل  ــد الــ ويخ عــن ايســه وب ــيته مــن ورثــة املرحــوم /  -5

 لاحل  د لاحل ال ويخ وب يته ولياش على ال ل  اخلريي.
د ال ويخ عن ايسها وب ـيتها مـن ورثـة املرحـوم / سعاد لاحل   -6

 لاحل  د لاحل ال ويخ. 
 ماين لاحل  د ال ويخ عـن ايسـها وب ـيتها مـن ورثـة املرحـوم /  -7

 لاحل  د لاحل ال ويخ.
 مـل لـاحل  ـد الــ ويخ عـن ايسـها وب ــيتها مـن ورثـة املرحــوم /  -8

 لاحل  د لاحل ال ويخ.
ايسها وب يتها من ورثة املرحوم / رحا  لاحل  د ال ويخ عن  -9

 لاحل  د لاحل ال ويخ.
ممااــة حممــد املن ــور عــن ايســها وب ــيتها مــن ورثــة املرحــوم /  -10

 لاحل  د لاحل ال ويخ.
 ضــدو

هااـ  لــاحل  ــد الــ ويخ عــن ايسـه وب ــيته مــن ورثــة املرحــوم /  -1
 لاحل  د لاحل ال ويخ.

تها مـن ورثـة املرحـوم / زمرم لاحل  د الـ ويخ عـن ايسـها وب ـي -2
 لاحل  د لاحل ال ويخ.

ليلى لاحل  د الـ ويخ عـن ايسـها وب ـيتها مـن ورثـة املرحـوم /  -3
 لاحل  د لاحل ال ويخ.

لءييه لاحل  د ال ويخ عن ايسها وب يتها مـن ورثـة املرحـوم /  -4
 لاحل  د لاحل ال ويخ.
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املرحـوم / مرء لـاحل  ـد الـ ويخ عـن ايسـها وب ـيتها مـن ورثـة  -5
 لاحل  د لاحل ال ويخ.

 ورثة املرحومة / فارمة لاحل  د ال ويخ وه و  -6
 اوا  فهد قبت احلاشي. -
 عاد الع ي  فهد  د قبت احلاشي. -
 عاد الر ن فهد  د احلاشي. -
  د فهد  د احلاشي.-
 اوا  فهد  د احلاشي.-
املرحــوم / حممــد لــاحل  ــد الــ ويخ عــن ايســه وب ــيته مــن ورثــة  -7

 لاحل  د لاحل ال ويخ
 مدير ادارة التس يل العًاري -8

  والشو  ولا  العًاراعو
 ء  م  1مءعة  11878/1994عًار السرة وثيًة رم   - 
 الغ تسعما ة  2م997,5ومساحته  120مسيمة  33196/

 وعسون  لل دينار كويص 
 184مسيمة  5مءعة  552/1989عًار األادل  وثيًة  - 

  الغ ما ص  لل دينار كويص 2م500ومساحته  33782م /  ء 
 ءــــ  رمــــ   28مءعــــة  1445/1976عًــــار ايتهــــراي وثيًــــة  -جـــــ
 الــــــــــــــغ مليــــــــــــــون  2م 866ومســــــــــــــاحته  3مســــــــــــــيمة  24175م/

 وستما ة  لل دينار كويص 
 العًار األو   السرة(

الكا ن يف  11878/1994ممنا تالاتًا  ملعاينة عًار السرة وثيًة 
وذلط حبضور املدعيأل  2م 997ومساحته  120مسيمة  1 مءعة

ال اين وال ال  والسيد خاري الدراية واملدعى عليه / حممد ومتت 
 املعاينة على الناثو التاق 

  العًـار عاــارة عـن بيــت سـكن خــاص يًـع علــى اـارعأل بءــن وظهــر
ــه جــار واحــد ماللــم فًــ  وهــو مكــون مــن ادوار  ومســاحة حمــو  ول

وســـــردا  والتكييـــــل ســـــن ا  والتلاـــــي  ح ـــــر،  رضـــــى و و  وقين 
تًريااش حسب  2009والعًار بناي منت ل التسعيناع ومت ترميمه عام 

 إفادة احلاضرين من اخل وم 
   ـــة الســـردا  مكـــون مـــن غـــرفتأل بينهمـــا  ـــام و ـــام خخـــر وديوااي

 كارية و  ن 
  الـــدور األرضـــي مكـــون مـــن غـــرفتأل ولـــالة و ـــام + لـــالة و ـــام

  ام وديوااية  2وعدد  ومءاخ فضريي
  هنـــــاك م ـــــعد تلعًـــــار إال  اـــــه ييـــــتح علـــــى بســـــءة بيـــــت الـــــدرج

  نت ل األدوار 
  األدوار األو  وال ـــــاين متءـــــابًأل وكـــــل دور بـــــه اـــــًة مكواـــــة مـــــن
غــــر  و ــــامأل ومءــــاخ ولــــالة واــــًتأل مكــــواتأل ومــــن غــــرفتأل  3

 ومءاخ و ام ولالة 

  السءح به غرفة غسيل وغرفة خادمة 
 تلعًــار هــ  املــدعى عليــه / حممــد واملــدعأل عــاد ، و ــد،  املنتيعــأل

 ومشعل، ووالد   املدعية العاارة 
 العًار ال اين  االادل ( 

ممنا تالاتًا  ب اع احلضور املاأل عالية لعًار األادل  وثيًة 
ومتت  2م 500ومساحته  184مسيمة  5مءعة  522/1989

 املعاينة على الناثو التاقو 
 عـن بيـت سـكن خـاص يًـع علـى اـارع واحـد ومكـون  العًار عاارة

مـن  دوار  رضــي و و  وبنـاي العًــار مــدء والتكييـل ســن ا   حاليــاش ال 
 يعمل حسب إفادة املدعي( مت تاديله اس وحداع 

  مل يــت  متكــأل اخلــحة مــن معاينــة العًــار مــن الــداخل حيــ  إاــه مــؤجر
 د.م اهر ش  900على خخرين بوامع 

 املــــدعيأل واملــــدعى عليــــه األو   ن مكــــوانع   فــــاد احلاضــــرين عــــن
لـــالة + مءـــاخ داخلـــي + غرفـــة و ـــام تلـــدور  2العًـــار هـــى عـــدد 

غرفة  2األرضي وحملم مكون من مءاخ خارجي وديوااية و ام وعدد 
خــادم ودور  و  مكــون مــن لــالة وغرفــة ر يســية مــع  ــام / مالبــ  

 غر  و امأل والسءح به غرفتأل و ام 4وعدد 
 ال ال   ايتهراي(  العًار

الكا ن   ايتهراي  1445/1976ممنا تالاتًا  ملعاينة عًار الوثيًة 
وذلط حبضور املدعى ال اين  2م 866ومساحته  3مسيمة  28مءعة 

وال ال  واملدعى عليه األو  هاا  وحبضور السيد خاري الدراية / 
 سعد الدحياين ومتت املعاينة على الناثو التاقو 

  ة عـن بنايـة باريـة / مركـ  الـ ويخ الت ـاري وهـي مكواـة العًار عاـار
مـــــن ســـــردا  و رضــــــى و و  والـــــدور األرضـــــي عاــــــارة عـــــن حمــــــالع 
والسـردا  أبكملـه مــؤجر علـى اـمف واحــد يسـتغله اسـتغالالش بــار ش 

 مكاتب  3والدور األو  عاار عن مًهى وعدد 
 إ اق ريع الاناية حسب إفادة احلارس املدعو / حممد فتاثي كمـا  

( ياــــأل 4د.ك ومــــدم كشــــياش  مــــرت رمــــ   9320 بــــو اعيشــــع مالــــغ 
 الًسيمة اإل ارية لألج اي املمتلية يف العًار 

 قاياو اروا امل ادو 
ـــ من األساســـي املاـــأل مـــرين كـــل عًـــار، ويشـــ ا  ـــد  املـــ اد تل  والو يا
للمشاركة يف امل اد سداد ع  ذلط ال من على األمـل  وجـب اـيط 

ساثو  عليه  و  وجب خءا  ضمان من  حـد م دت من الانط امل
 الانوك ل احل إدارة التنيي  بوزارة العد .

قاياشو  ب على من يعتمد الًاضي عءاي   ن يودع حا  ااعًاد جلسة 
 الايع كامل ال من ال ي اعتمد وامل روفاع ورسوم التس يل.

 قل ــاشو فــذن مل يــودع مــن اعتمــد عءــاؤ  الــ من كــامالش وجــب عليــه إيــداع
عـــ  الـــ من علـــى األمـــل وإال  عيـــدع امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف ايـــ  

 ايتلسة على  ساس ال من ال ي كان مد رسا به الايع.
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رابعاشو يف حالة إيداع من اعتمد عءاؤ  ع  ال من على األمل يؤجل 
 الايع مع ز دة العشر. 

خامساشو إذا  ودع امل ايد ال من يف ايتلسة التالية حك  برسو امل اد 
ليه إال إذا تًدم يف ه   ايتلسة من يًال الشراي مع ز دة العشر ع

م اثوتش إبيداع كامل مثن امل اد فيي ه   احلالة تعاد امل ايدة يف اي  
 ايتلسة على  ساس ه ا ال من.

سادساشو إذا مل يً  امل ايد األو  إبيداع ال من كامالش يف ايتلسة التالية 
عاد امل ايدة فوراش على ذمته على  ساس ومل يتًدم  حد لل  دة تلعشر ت

ال من ال ي كان مد رسا به عليه يف ايتلسة السابًة وال يعتد يف ه   
ايتلسة أبي عءاي غري م اثو  إبيداع كامل ميمته. ويل م امل ايد 

 املتملل  ا ينًف من مثن العًار. 
سابعاشو يتاثمل الراسي عليه امل اد يف  يع احلاالع رسوم اًل 

د.ك  200ل امللكية وم روفاع إجراياع التنيي  ومًدارها وتس ي
و تعا  الاماة واخلحة وم اريل اإلعالن والنشر عن الايع يف 

 ال اثل اليومية.
قمناشو ينشر ه ا اإلعالن تءايًاش للًااون وبءلب املااارين إلجراياع 
الايع وعلى مسفوليته  دون  ن تتاثمل إدارة الكتا  تلكمة الكلية 

 ية مسفولية.  
 اتسعاو يًر الراسي عليه امل اد  اه عاين العًار معاينة انفية لل هالة

 تنايهو
 266ينشر ه ا اإلعالن عن الايع تيتريدة الرةية راًاش للمادة  -1 

 من مااون املرافعاع. 
حك  رسو امل اد مابل لالستفنا  خال  ساعة   م من اتريخ - 2

 من مااون املرافعاع.  277النءم تحلك  راًاش للمادة 
من مااون املرافعاع ااه "  276تنف اليًرة األخرية من املادة  -3

إذا كان من ا عت ملكيته ساكناش يف العًار بًي فيه كمست جر بًوة 
 الًااون ويلت م الراسي عليه امل اد بتاثرير عًد إ ار ل احله أبجرة امل ل " 

 ملاثوظة هامةو
ملؤسساع اليردية املشاركة يف امل اد على حيرر على  يع الشركاع وا

الًسا    و الايوع املم  ة ألغرا  السكن اخلاص عمالش أبحكام 
 9من مااون الشركاع الت ارية املضافة تلًااون رم   230املادة 
 .2008لسنة 

 ر ي  الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع ح ة يف عًار تمل اد العلين
لكلية عن بيع ح ة يف العًار املولو  تعلن إدارة الكتا  تلكمة ا

 –  1/11/2018فيما يلي تمل اد العلين وذلط يوم اخلمي  املوافم 
 –تلدور ال اين بً ر العد  الساعة التاسـعة لـااحاش   - 52 – ماعة

 307/2016وذلــط تنييــ ا حلكــ  الكمــة ال ــادر يف الــدعوى رمــ  

   3بيوع/
 اثريياملرفوعة مــنو عاد   ود مرزوت الا

 ضــــــــــــــــــــــــدو
 سليمان عاد هللا سليمان املضيان  -1
 سعاد لاحل حممد العتيًي  -2
 رحا  عاد هللا سليمان املضيان  -3
 دال  عاد هللا سليمان املضيان -4
 جهان عاد هللا سليمان املضيان -5
 بدر الدجي عاد هللا سليمان املضيان -6
 الانط االهلي الكويص  -7
 مدير ادارة التنيي  ب يته -8
 منا  انلر العادان ب يتها حارس مضا ي  متدخلة ه وميا ( -9

  والو  ولا  احل ة يف العًارو
 56الوامع   الساملية مسيمة  9646/2017عًار الوثيًة رم   -

 2م 784,5ومساحته  21473ج من املمء  رم  م/ 221مءعة 
سهماش من  14 وز عليه بناية است ماري حل ة سليمان املضيان ال

 د.ك  335416,700سهماش  الغ  48إ اق عدد األسه  
يتكون العًار من دور  رضي وسردا  وعسة  دوار متكررة  -

 اًم.  3وحيتوي كل دور على
يءل العًار على اارع ر يسي وسكه جاااية لون العًار بيج  -

 ومكسو من اخلارج برخام وح ر. 
 د.ك للعًار تلكامل  5570اهري  التكييل مرك ي تدر ريع -

 قاياو اروا امل ادو 
د.ك "  335416,700 والو ياـــد  املـــ اد تلـــ من األساســـي مــــدر  "

للاث ـــة ال ـــوز عليهـــا املعروضـــة للايـــع ويشـــ ا للمشـــاركة يف املـــ اد 
سداد ع  ذلط ال من على األمل  وجـب اـيط م ـدت مـن الانـط 

 حـــد الانـــوك ل ـــاحل  املســاثو  عليـــه  و  وجـــب خءـــا  ضـــمان مـــن
 إدارة التنيي  بوزارة العد .

قاياو  ب على من يعتمد الًاضي عءاي   ن يودع حا  ااعًاد جلسة 
 الايع كامل ال من ال ي اعتمد وامل روفاع ورسوم التس يل .

قل ــاو فــان مل يــودع مــن اعتمــد عءــاؤ  الــ من كــامال وجــب عليــه إيــداع 
 ايـــدة علـــى ذمتـــه يف ايـــ  عـــ  الـــ من علـــى األمـــل وإال  عيـــدع امل

 ايتلسة على  ساس ال من ال ي كان مد رسا به الايع .
رابعاو  يف حالة إيداع من اعتمد عءاؤ  ع  ال من على األمل يؤجل 

 الايع مع ز دة العشر. 
خامساو إذا  ودع امل ايد ال من يف ايتلسة التالية حك  برسو امل اد 

يًال الشراي مع ز دة العشر عليه إال إذا تًدم يف ه   ايتلسة من 
م اثوت إبيداع كامل مثن امل اد فيي ه   احلالة تعاد امل ايدة يف اي  

 ايتلسة على  ساس ه ا ال من .
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سادساو إذا مل يً  امل ايد األو  إبيداع ال من كامال يف ايتلسة التالية 
ومل يتًدم  حد لل  دة تلعشر تعاد امل ايدة فورا على ذمته على  ساس 
ال من ال ي كان مد رسا به عليه يف ايتلسة السابًة وال يعتد يف ه   

ايتلسة أبي عءاي غري م اثو  إبيداع كامل ميمته. ويل م امل ايد 
 املتملل  ا ينًف من مثن العًار 

سابعاشو يتاثمل الراسي عليه امل اد يف  يع احلاالع رسوم اًل 
د.ك  200دارها وتس يل امللكية وم روفاع إجراياع التنيي  ومً

و تعا  الاماة واخلحة وم اريل اإلعالن والنشر عن الايع يف 
 ال اثل اليومية.

قمناو ينشر ه ا اإلعالن تءايًا للًااون وبءلب املااارين إلجراياع 
الايع وعلى مسفوليته  دون  ن تتاثمل إدارة الكتا  تلكمة الكلية 

  ية مسفولية . 
 مل اد ااه عاين العًار معاينة انفية لل هالةاتسعا و  يًر الراسي عليه ا

ينشر ه ا اإلعالن عن الايع تيتريدة الرةية راًا للمادة  -1تنايهو 
 من مااون املرافعاع .  266

حك  رسو امل اد مابل لالستفنا  خال  ساعة   م من اتريخ - 2
 من مااون املرافعاع .  277النءم تحلك  راًا للمادة 

من مااون املرافعاع إاه " إذا  276األخرية من املادة تنف اليًرة  -3
كان من ا عت ملكيته ساكناش يف العًار بًي فيه كمست جر بًوة الًااون 

 ويلت م الراسي عليه امل اد بتاثرير عًد إ ار ل احله أبجرة امل ل " 
 ملاثوظة هامة و

حيرر على  يع الشركاع واملؤسساع اليردية املشاركة يف امل اد  
لى الًسا    و الايوع املم  ة ألغرا  السكن اخلاص عمال ع

من مااون الشركاع الت ارية املضافة تلًااون  230أبحكام املادة 
 . 2008لسنة  9رم  

 ر ي  الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عًار تمل اد العلين
تعلن إدارة الكتا  تلكمة الكلية عن بيع العًار املولوفة فيمـا يلـي 

 – ماعـة –  1/11/2018اد العلين وذلط يـوم اخلمـي  املوافـم تمل  
وذلـط  –تلدور ال ـاين بً ـر العـد  السـاعة التاسـعة لـااحاش   - 52

 2بيوع/ 361/2017تنيي ا حلك  الكمة ال ادر يف الدعوى رم  
 املرفوعة مــنو عاد الرضا على حاجيه عاد هللا بو لمر

  ا د على حاجيه بولمر -1ضـــــــدو 
 م ءيى على حاجيه بولمر -2
 سار  على حاجيه بولمر -3
 راهر  على حاجيه بولمر -4
 مدير ادارة التس يل العًاري والتوثيم ب يته -5

  والو  ولا  العًارو

ــــة مءعــــة  940/1971عًــــار الوثيًــــة رمــــ   -  13الوامــــع   الرمي ي
 25708من املمء  رم  م/ 2م 1000ومساحته  5مسيمة 

ارع وســـكة جاايـــة وســـكة خلييـــة ومكـــون مـــن العًـــار يًـــع علـــى اـــ -
ســردا  وارضـــي ودور او  وربـــع دور قين والواجهــاع مســـا  ولـــاغ 
وحالـة العًــار مدلــة ومســتغل كاثضـااة تســ   حضــااة اــرج  ( مــؤجر 

مـــ  مربـــع حســـب الشـــهادة  1000للغـــري تلكامـــل والعًـــار  ســـاحة 
 العًارية املًدمة امام اخلحة 

 مكوانع العًار كالتاق  -
 لسردا  عاارة عن مساحة ميتوحة ا -
  ام 2غر  ولالة و  7الدور االرضي مكون من  -
غرفــــة  2اــــًة   الشـــًة االوس عـــدد  2الـــدور االو  مكـــون مـــن  -

  ام  1غر  و 4ومءاخ و ام ولالة وتلشًة ال ااية عدد 
 ربع الدور ال اين مكون من غرفة و ام  -
 التكييل تلعًار عادي واالرضياع من الكااي  -

 قاياو اروا امل ادو 
ــد  املــ اد تلــ من االساســي مــدر  /  د.ك ويشــ ا  650000 والو يا

للمشاركة يف امل اد سداد ع  ذلط ال من على األمـل  وجـب اـيط 
م دت من الانط املساثو  عليه  و  وجب خءا  ضمان من  حـد 

 الانوك ل احل إدارة التنيي  بوزارة العد .
الًاضي عءاي   ن يودع حا  ااعًاد جلسة قاياو  ب على من يعتمد 

 الايع كامل ال من ال ي اعتمد وامل روفاع ورسوم التس يل .
قل ــاو فــذن مل يــودع مــن اعتمــد عءــاؤ  الــ من كــامال وجــب عليــه إيــداع 
عـــ  الـــ من علـــى األمـــل وإال  عيـــدع امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف ايـــ  

 .ايتلسة على  ساس ال من ال ي كان مد رسا به الايع 
رابعاو يف حالة إيداع من اعتمد عءاؤ  ع  ال من على األمل يؤجل 

 الايع مع ز دة العشر. 
خامساو إذا  ودع امل ايد ال من يف ايتلسة التالية حك  برسو امل اد 
عليه إال إذا تًدم يف ه ا ايتلسة من يًال الشراي مع ز دة العشر 

تعاد امل ايدة يف اي   م اثوت إبيداع كامل مثن امل اد فيي ه   احلالة
 ايتلسة على  ساس ه ا ال من .

سادساو إذا مل يً  امل ايد األو  إبيداع ال من كامال يف ايتلسة التالية 
ومل يتًدم احد لل  دة تلعشر تعاد امل ايدة فورا على ذمته على  ساس 
ال من ال ي كان مد رسا به عليه يف ايتلسة السابًة وال يعتد يف ه   

أبي عءاي غري م اثو  إبيداع كامل ميمته . ويل م امل ايد ايتلسة 
 املتملل  ا ينًف من مثن العًار 

سابعاشو يتاثمل الراسي عليه امل اد يف  يع احلاالع رسوم اًل وتس يل 
د.ك و تعا  الاماة  200امللكية وم روفاع إجراياع التنيي  ومًدارها 

 يف ال اثل اليومية .واخلحة وم اريل اإلعالن والنشر عن الايع 
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قمناو ينشر ه ا اإلعالن تءايًا للًااون وبءلب املااارين إلجراياع 
الايع وعلى مسفوليته  دون  ن تتاثمل إدارة الكتا  تلكمة الكلية 

  ية مسفولية . 
 اتسعا و  يًر الراسي عليه امل اد ااه عاين العًار معاينة انفية لل هالة

عن الايع تيتريدة الرةية راًا للمادة  ينشر ه ا اإلعالن -1تنايهو 
 من مااون املرافعاع .  266

حك  رسو امل اد مابل لالستفنا  خال  ساعة   م من اتريخ - 2
 من مااون املرافعاع .  277النءم تحلك  راًا للمادة 

من مااون املرافعاع ااه "  276تنف اليًرة األخرية من املادة  -3
ساكناش يف العًار بًي فيه كمست جر بًوة  إذا كان من ا عت ملكيته

  الًااون ويلت م الراسي عليه امل اد بتاثرير عًد إ ار ل احله أبجرة امل ل "
 ملاثوظة هامة و

حيرر على  يع الشركاع واملؤسساع اليردية املشاركة يف امل اد   
على الًسا    و الايوع املم  ة ألغرا  السكن اخلاص عمال 

من مااون الشركاع الت ارية املضافة تلًااون  230أبحكام املادة 
 . 2008لسنة  9رم  

 ر ي  الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عًار تمل اد العلين
تعلن إدارة الكتا  تلكمة الكلية عن بيع العًار املولو  فيما يلي 

 – ماعـة –  1/11/2018تمل اد العلين وذلط يـوم اخلمـي  املوافـم 
وذلـط  – ـاين بً ـر العـد  السـاعة التاسـعة لـااحاش تلدور ال  - 52

 3بيوع/ 234/2016تنيي ا حلك  الكمة ال ادر يف الدعوى رم  
 املرفوعة مــنو  بنط الكويت الورين  ش.م.ك.ع(

 ورثة املرحومة/ اسيمة عيسى عادهللا هبمن وه و ضـــــــدو
 هشام عاداللءيل اخلمي   -1
 ل اخلمي  عيسى هشام عادهللا عاداللءي -2
 عادالسن هشام عادهللا عاداللءيل اخلمي  -3
 عا شة هشام عادهللا عاداللءيل اخلمي   -4
 فضة هشام عادهللا عاداللءيل اخلمي  -5
 فضة  سد عادهللا هبمن  -6

  والو  ولا  العًارو
مسيمة  2الكا ن يف املهاولة ت رم   / 133/2013عًار الوثيًة  -

 . 2م750ومساحته  33966من املمء  رم  م/ 107
عًار الن اع بناية است مارية تًع على اارع وساحة جاااية ومكواه  -

  دوار متكررة مكسية تلسي ما. 6من  رضي و
 الدور األرضي مكون من معلم وحمل مؤجر بًالة وغرفة حارس  -
غر  ولاله ومءاخ  3اًم كل اًه  3األدوار املكررة الستة هبا  -
  اماع.  3و

اًم  8اية مؤجرة للغري لي  تلكامل وإمنا فً  الل وعدد الان -
 د.ك. 2700وتدر ريع اهري يالغ 
 قاياو اروا امل ادو 

ـــ من األساســـي مـــدر   د.ك  ويشـــ ا  810000 والو ياـــد  املـــ اد تل
للمشاركة يف امل اد سداد ع  ذلط ال من على األمـل  وجـب اـيط 

خءا  ضمان من احـد م دت من الانط املساثو  عليه  و  وجب 
 الانوك ل احل إدارة التنيي  بوزارة العد .

قاياو  ب على من يعتمد الًاضي عءاي   ن يودع حا  ااعًاد جلسة 
 الايع كامل ال من ال ي اعتمد وامل روفاع ورسوم التس يل .

قل ــاو فــان مل يــودع مــن اعتمــد عءــاؤ  الــ من كــامال وجــب عليــه إيــداع 
إال  عيـــدع امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف ايـــ  عـــ  الـــ من علـــى األمـــل و 

 ايتلسة على  ساس ال من ال ي كان مد رسا به الايع .
رابعاو  يف حالة إيداع من اعتمد عءاؤ  ع  ال من على األمل يؤجل 

 الايع مع ز دة العشر. 
خامساو إذا  ودع امل ايد ال من يف ايتلسة التالية حك  برسو امل اد 

  ايتلسة من يًال الشراي مع ز دة العشر عليه إال إذا تًدم يف ه 
م اثوت إبيداع كامل مثن امل اد فيي ه   احلالة تعاد امل ايدة يف اي  

 ايتلسة على  ساس ه ا ال من .
سادساو  إذا مل يً  امل ايد األو  إبيداع ال من كامال يف ايتلسة التالية 

مته على  ساس ومل يتًدم  حد لل  دة تلعشر تعاد امل ايدة فورا على ذ
ال من ال ي كان مد رسا به عليه يف ايتلسة السابًة وال يعتد يف ه   
ايتلسة أبي عءاي غري م اثو  إبيداع كامل ميمته . ويل م امل ايد 

 املتملل  ا ينًف من مثن العًار 
سابعاشو  يتاثمل الراسي عليه امل اد يف  يع احلاالع رسوم اًل 

د.ك  200ياع التنيي  ومًدارها وتس يل امللكية وم روفاع إجرا
و تعا  الاماة واخلحة وم اريل اإلعالن والنشر عن الايع يف 

 ال اثل اليومية .
قمناو  ينشر ه ا اإلعالن تءايًا للًااون وبءلب املااارين إلجراياع 
الايع وعلى مسفوليته  دون  ن تتاثمل إدارة الكتا  تلكمة الكلية 

  ية مسفولية . 
 يًر الراسي عليه امل اد ااه عاين العًار معاينة انفية لل هالةاتسعا و  
ينشر ه ا اإلعالن عن الايع تيتريدة الرةية راًا للمادة  -1تنايهو 
 من مااون املرافعاع .  266

حك  رسو امل اد مابل لالستفنا  خال  ساعة   م من اتريخ - 2
 . من مااون املرافعاع  277النءم تحلك  راًا للمادة 

من مااون املرافعاع إاه " إذا  276تنف اليًرة األخرية من املادة  -3
كان من ا عت ملكيته ساكناش يف العًار بًي فيه كمست جر بًوة الًااون 

 ويلت م الراسي عليه امل اد بتاثرير عًد إ ار ل احله أبجرة امل ل " 
 ملاثوظة هامة و



 م 7/10/2018 -هـ  1440حمـــــرم  27 األحد                  106             والستون     الرابعة السنة  1413الكويت اليوم العدد 

اركة يف امل اد  حيرر على  يع الشركاع واملؤسساع اليردية املش
على الًسا    و الايوع املم  ة ألغرا  السكن اخلاص عمال 

من مااون الشركاع الت ارية املضافة تلًااون  230أبحكام املادة 
 . 2008لسنة  9رم  

 ر ي  الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عًار تمل اد العلين
  فيما يلي تعلن إدارة الكتا  تلكمة الكلية عن بيع العًار املولو 

 – ماعــة – 1/11/2018تملــ اد العلــين وذلــط يــوم اخلمــي  املوافــم 
وذلـط  –تلدور ال ـاين بً ـر العـد  السـاعة التاسـعة لـااحاش   - 52

 3بيوع/ 193/2016تنيي اش حلك  الكمة ال ادر يف الدعوى رم  
 املرفوعة مــنو منار حممد عاد هللا العمران

 ضـــــدو
 غلوم حسأل. عيسى عاد الرضا  -1
 بنط اال تمان الكويص.-2

  والو  ولا  العًارو
 11من    3  اارع  9العًار يًع يف منءًة لاا  السامل مءعة  -

  6957/2006واملولو  تلوثيًة رم   300,125ومساحة 
العًار عاارة عن بيت حكومي مكون من دورين ويًع على اارع  -

 ل عادي. واحد واجهاع العًار رابوت م اوغ والتكيي
 غر  + غرفة ر يسية + مءاخ + لالة +   ن 4الدور األرضي  -
  ام + مءاخ  2غر  + غرفة معيشة + لالة +  3الدور األو   -
 السءح به غرفتأل كرييب -

 قاياشو اروا امل ادو 
ــد  املــ اد تلــ من األساســي مــدر  /  د.ك ويشــ ا  162000 والشو يا

لط ال من على األمـل  وجـب اـيط للمشاركة يف امل اد سداد ع  ذ
م دت من الانط املساثو  عليه  و  وجب خءا  ضمان من  حـد 

 الانوك ل احل إدارة التنيي  بوزارة العد .
قاياشو  ب على من يعتمد الًاضي عءاي   ن يودع حا  ااعًاد جلسة 

 الايع كامل ال من ال ي اعتمد وامل روفاع ورسوم التس يل.
دع مــن اعتمــد عءــاؤ  الــ من كــامالش وجــب عليــه إيــداع قل ــاشو فــذن مل يــو 

عـــ  الـــ من علـــى األمـــل وإال  عيـــدع امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف ايـــ  
 ايتلسة على  ساس ال من ال ي كان مد رسا به الايع.

رابعاشو يف حالة إيداع من اعتمد عءاؤ  ع  ال من على األمل يؤجل 
 الايع مع ز دة العشر. 
ايد ال من يف ايتلسة التالية حك  برسو امل اد خامساشو إذا  ودع امل  

عليه إال إذا تًدم يف ه   ايتلسة من يًال الشراي مع ز دة العشر 
م اثوتش إبيداع كامل مثن امل اد فيي ه   احلالة تعاد امل ايدة يف اي  

 ايتلسة على  ساس ه ا ال من.

ايتلسة التالية سادساشو إذا مل يً  امل ايد األو  إبيداع ال من كامالش يف 
ومل يتًدم  حد لل  دة تلعشر تعاد امل ايدة فوراش على ذمته على  ساس 
ال من ال ي كان مد رسا به عليه يف ايتلسة السابًة وال يعتد يف ه   

ايتلسة أبي عءاي غري م اثو  إبيداع كامل ميمته. ويل م امل ايد 
 املتملل  ا ينًف من مثن العًار. 

سي عليه امل اد يف  يع احلاالع رسوم اًل سابعاشو يتاثمل الرا
د.ك  200وتس يل امللكية وم روفاع إجراياع التنيي  ومًدارها 

و تعا  الاماة واخلحة وم اريل اإلعالن والنشر عن الايع يف 
 ال اثل اليومية.

قمناشو ينشر ه ا اإلعالن تءايًاش للًااون وبءلب املااارين إلجراياع 
  دون  ن تتاثمل إدارة الكتا  تلكمة الكلية الايع وعلى مسفوليته

  ية مسفولية. 
 اتسعاو يًر الراسي عليه امل اد  اه عاين العًار معاينة انفية لل هالة

 تنايهو
 266ينشر ه ا اإلعالن عن الايع تيتريدة الرةية راًاش للمادة  -1 

 من مااون املرافعاع. 
اعة   م من اتريخ حك  رسو امل اد مابل لالستفنا  خال  س- 2

 من مااون املرافعاع.  277النءم تحلك  راًاش للمادة 
من مااون املرافعاع ااه "  276تنف اليًرة األخرية من املادة  -3

إذا كان من ا عت ملكيته ساكناش يف العًار بًي فيه كمست جر بًوة 
 مل ل " الًااون ويلت م الراسي عليه امل اد بتاثرير عًد إ ار ل احله أبجرة ا

 ملاثوظة هامةو
حيرر على  يع الشركاع واملؤسساع اليردية املشاركة يف امل اد على 
الًسا    و الايوع املم  ة ألغرا  السكن اخلاص عمالش أبحكام 

 9من مااون الشركاع الت ارية املضافة تلًااون رم   230املادة 
 .2008لسنة 

 ر ي  الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اد العلينإعالن عن بيع  عًار  تمل
تعلن إدارة الكتا  تلكمة الكلية عن بيع العًار املولو  فيما يلي 

 – ماعــة-  1/11/2018تملـ اد العلــين وذلــط يــوم اخلمــي  املوافــم 
وذلـط  –تلدور ال ـاين بً ـر العـد  السـاعة التاسـعة لـااحاش   - 52

 3بيوع/ 178/2016تنيي ا حلك  الكمة ال ادر يف الدعوى رم  
 فوعة مــنو     ليلى روحي حممد انرم املر 

 ضــــــــــــــــــــــــدو وليد عادالع ي  حممد العوضي 
  والو  ولا  العًارو

يًــــــــع العًــــــــار يف منءًــــــــة الســــــــرة املولــــــــو  يف الوثيًــــــــة رمـــــــــ   -
ومسـاحته  33093مسيمة رمـ  مـن املمءـ  رمـ   10727/2005

دور  رضـي والعًـار  32منـ    13اارع رمـ   2مءعة رم   2م 750
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 ربع غر  اوم ر يسية ماس  وثالث لاالع وك ا غرفة مكتب وغرفة 
خادمة حبمام و يضا غرفة خ ين تخلارج والدور به  ربع  اماع وكامل 
 عمـــا  التشـــءيااع  رضـــياع بورســـالن دهـــاانع الاالســـتط لل ـــدران 
وكامـل  عمـا  الكهـرتي وامليــا  وتالحـظ وجـود غرفــة غسـيل العًـار لــه 

 ي والواجهة  عما  سي ما والعًار له سور خارجي. سور خارج
 قاياو اروا امل ادو 

دينــاراش كويتيــاش  5,478264 والو ياــد  املــ اد تلــ من األساســي مــدر  
ـــ من علـــى األمـــل  ـــط ال ويشـــ ا للمشـــاركة يف املـــ اد ســـداد عـــ  ذل
 وجـب اـيط م ـدت مـن الانـط املسـاثو  عليـه  و  وجـب خءــا  

  احل إدارة التنيي  بوزارة العد .ضمان من  حد الانوك ل
قاياو  ب على من يعتمد الًاضي عءاي   ن يودع حا  ااعًاد جلسة 

 الايع كامل ال من ال ي اعتمد وامل روفاع ورسوم التس يل .
قل ــاو فــان مل يــودع مــن اعتمــد عءــاؤ  الــ من كــامال وجــب عليــه إيــداع 

تـــه يف ايـــ  عـــ  الـــ من علـــى األمـــل وإال  عيـــدع امل ايـــدة علـــى ذم
 ايتلسة على  ساس ال من ال ي كان مد رسا به الايع .

رابعاو  يف حالة إيداع من اعتمد عءاؤ  ع  ال من على األمل يؤجل 
 الايع مع ز دة العشر. 

خامساو إذا  ودع امل ايد ال من يف ايتلسة التالية حك  برسو امل اد 
ع ز دة العشر عليه إال إذا تًدم يف ه   ايتلسة من يًال الشراي م

م اثوت إبيداع كامل مثن امل اد فيي ه   احلالة تعاد امل ايدة يف اي  
 ايتلسة على  ساس ه ا ال من.

سادساو إذا مل يً  امل ايد األو  إبيداع ال من كامال يف ايتلسة التالية 
ومل يتًدم  حد لل  دة تلعشر تعاد امل ايدة فورا على ذمته على  ساس 

مد رسا به عليه يف ايتلسة السابًة وال يعتد يف ه    ال من ال ي كان
ايتلسة أبي عءاي غري م اثو  إبيداع كامل ميمته. ويل م امل ايد 

 املتملل  ا ينًف من مثن العًار. 
سابعاشو  يتاثمل الراسي عليه امل اد يف  يع احلاالع رسوم اًل 

ك د. 200وتس يل امللكية وم روفاع إجراياع التنيي  ومًدارها 
و تعا  الاماة واخلحة وم اريل اإلعالن والنشر عن الايع يف 

 ال اثل اليومية .
قمناو  ينشر ه ا اإلعالن تءايًا للًااون وبءلب املااارين إلجراياع 
الايع وعلى مسفوليته  دون  ن تتاثمل إدارة الكتا  تلكمة الكلية 

  ية مسفولية . 
 عاين العًار معاينة انفية لل هالةاتسعا و  يًر الراسي عليه امل اد ااه 

ينشر ه ا اإلعالن عن الايع تيتريدة الرةية راًا للمادة  -1تنايهو 
 من مااون املرافعاع .  266

حك  رسو امل اد مابل لالستفنا  خال  ساعة   م من اتريخ - 2
 من مااون املرافعاع .  277النءم تحلك  راًا للمادة 

من مااون املرافعاع إاه " إذا  276املادة  تنف اليًرة األخرية من -3

كان من ا عت ملكيته ساكناش يف العًار بًي فيه كمست جر بًوة الًااون 
 ويلت م الراسي عليه امل اد بتاثرير عًد إ ار ل احله أبجرة امل ل " 

 ملاثوظة هامة و
حيرر على  يع الشركاع واملؤسساع اليردية املشاركة يف امل اد   

   و الايوع املم  ة ألغرا  السكن اخلاص عمال على الًسا 
من مااون الشركاع الت ارية املضافة تلًااون  230أبحكام املادة 

 . 2008لسنة  9رم  
 ر ي  الكمة الكلية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عًار تمل اد العلين
تعلن إدارة الكتا  تلكمة الكلية عن بيع العًار املولو  فيما يلي 

 52 – ماعة 1/11/2018وذلط يوم اخلمي  املوافم تمل اد العلين 
وذلط تنيي اش  –تلدور ال اين بً ر العد  الساعة التاسعة لااحاش   -

 3بيوع/ 292/2016حلك  الكمة ال ادر يف الدعوى رم  
 املرفوعة مــنو جمدي اةاعيل جوهر الاناي

 ضـدو هنادي جنيب عي  اخلشص
  والشو  ولا  العًارو

ًـــــــار  نءًـــــــة لـــــــاا  الســـــــامل واملولـــــــو  تلوثيًـــــــة رمـــــــ  يًـــــــع الع-
 49عمــــــارة  1الشــــــارع األو  جــــــادة  9مءعــــــة رمــــــ   989/2000

ــــــــــــدور األرضــــــــــــي واألو  منــــــــــــوذج  ــــــــــــ   A1ال مــــــــــــن املمءــــــــــــ  رم
  2م 188,21ومساحته  37691م/
وهلا مدخل من الشارع ومكواة من دور  49الشًة تًع يف العمارة -

  رضي و و  ومولولأل بسل  داخلي.
 لدور األرضي مكون من غرفة وديوااية ومءاخ و ام. ا-
 غر  و امأل.  3الدور األو  مكون من غرفة اوم ر يسية و-
 للشًة مدخل خليي مءل على حديًة خارجية غري اتبعة للشًة. -

 قاياشو اروا امل ادو 
ــــ من األساســــي مــــدر   ــــد  املــــ اد تل د.ك، ويشــــ ا  81000 والشو يا

سداد ع  ذلط ال من على األمـل  وجـب اـيط للمشاركة يف امل اد 
م دت من الانط املساثو  عليه  و  وجب خءا  ضمان من  حـد 

 الانوك ل احل إدارة التنيي  بوزارة العد .
قاياشو  ب على من يعتمد الًاضي عءاي   ن يودع حا  ااعًاد جلسة 

 الايع كامل ال من ال ي اعتمد وامل روفاع ورسوم التس يل.
فــذن مل يــودع مــن اعتمــد عءــاؤ  الــ من كــامالش وجــب عليــه إيــداع  قل ــاشو

عـــ  الـــ من علـــى األمـــل وإال  عيـــدع امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف ايـــ  
 ايتلسة على  ساس ال من ال ي كان مد رسا به الايع.

رابعاشو يف حالة إيداع من اعتمد عءاؤ  ع  ال من على األمل يؤجل 
 الايع مع ز دة العشر. 

 ودع امل ايد ال من يف ايتلسة التالية حك  برسو امل اد  خامساشو إذا
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عليه إال إذا تًدم يف ه   ايتلسة من يًال الشراي مع ز دة العشر 
م اثوتش إبيداع كامل مثن امل اد فيي ه   احلالة تعاد امل ايدة يف اي  

 ايتلسة على  ساس ه ا ال من.
كامالش يف ايتلسة التالية سادساشو إذا مل يً  امل ايد األو  إبيداع ال من  

ومل يتًدم  حد لل  دة تلعشر تعاد امل ايدة فوراش على ذمته على  ساس 
ال من ال ي كان مد رسا به عليه يف ايتلسة السابًة وال يعتد يف ه   

ايتلسة أبي عءاي غري م اثو  إبيداع كامل ميمته. ويل م امل ايد 
 املتملل  ا ينًف من مثن العًار. 

يتاثمل الراسي عليه امل اد يف  يع احلاالع رسوم اًل سابعاشو 
د.ك  200وتس يل امللكية وم روفاع إجراياع التنيي  ومًدارها 

و تعا  الاماة واخلحة وم اريل اإلعالن والنشر عن الايع يف 
 ال اثل اليومية.

قمناشو ينشر ه ا اإلعالن تءايًاش للًااون وبءلب املااارين إلجراياع 
ى مسفوليته  دون  ن تتاثمل إدارة الكتا  تلكمة الكلية الايع وعل

  ية مسفولية. 
 اتسعاو يًر الراسي عليه امل اد  اه عاين العًار معاينة انفية لل هالة

 تنايهو
 266ينشر ه ا اإلعالن عن الايع تيتريدة الرةية راًاش للمادة  -1 

 من مااون املرافعاع. 
نا  خال  ساعة   م من اتريخ حك  رسو امل اد مابل لالستف- 2

 من مااون املرافعاع.  277النءم تحلك  راًاش للمادة 
من مااون املرافعاع ااه "  276تنف اليًرة األخرية من املادة  -3

إذا كان من ا عت ملكيته ساكناش يف العًار بًي فيه كمست جر بًوة 
 ه أبجرة امل ل " الًااون ويلت م الراسي عليه امل اد بتاثرير عًد إ ار ل احل

 ملاثوظة هامةو
حيرر على  يع الشركاع واملؤسساع اليردية املشاركة يف امل اد على 
الًسا    و الايوع املم  ة ألغرا  السكن اخلاص عمالش أبحكام 

 9من مااون الشركاع الت ارية املضافة تلًااون رم   230املادة 
 .2008لسنة 

 ر ي  الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ر تمل اد العلينإعالن بيع عًا
تعلن إدارة الكتا  تلكمة الكلية عن بيع العًار املولو  فيما يلي 

 –ماعــة  – 1/11/2018تملــ اد العلــين وذلــط يــوم اخلمــي  املوافــم 
وذلـط  –تلدور ال ـاين بً ـر العـد  السـاعة التاسـعة لـااحاش   - 52

 3بيوع/ 119/2017تنيي ا حلك  الكمة ال ادر يف الدعوى رم  
 املرفوعة مــنو

ورثــة املرحــوم / حممــد ســامل دخيــل هللا الاويليــد واملرحومــة / اــوير لــًر 
 ح ي املءريي وه 

 هب ه حممد سامل الاويليد -1
 وضاثة حممد سامل الاويليد -2
 مسهية حممد سامل الاويليد -3
 سهاي حممد سامل الاويليد -4
 موهية حممد سامل الاويليد -5

 ـــدوضـــــــــــــــــــــ
 ورثة املرحوم / حممد سامل دخيل هللا الاويليد وه 

 حاياه خالد لينيتان الشمري -1
غ وة حممد سامل دخيل هللا الاويليد من ورثـة املرحـوم / حممـد سـامل  -2

 دخيل هللا الاويليد ومن ورثة املرحومة / اوير لًر ح ي املءريي
مـد سـامل دخيـل هللا بدرية حممد سامل الاويليد من ورثة املرحوم / حم -3

 الاويليد ومن ورثة املرحومة / اوير لًر ح ي املءريي
 ورثة املرحومة / اوير لًر ح ي املءريي وه 

 لًر مع ب لًر املءريي -4
 حممد مع ب لًر املءريي -5
 اوا  مع ب لًر املءريي -6
 علي مع ب لًر املءريي -7
 فهد مع ب لًر املءريي -8
 يعادهللا مع ب لًر املءري  -9

 املم ل الًااوين لانط اال تمان الكويص ب يته  خ   مدخل ( -10
  والو  ولا  العًارو
 36874مــــن املمءــــ  رمــــ  م/ 9033/1994عًــــار الوثيًــــة رمــــ  

 2م 301ومساحته  47من    63مسيمة  4الكا ن تليردوس مءعة 
والعًــــار علــــى اــــارعأل بءــــن وظهــــر وواجهاتــــه مكســــيه بكســــوة مــــن 

 يض ومكيل تكييل عادي.املوزاييط لواه اب
 قاياو اروا امل ادو

د.ك  ويشــ ا  175،500 والو ياــد  املــ اد تلــ من األساســي مــدر  /
للمشاركة يف امل اد سداد ع  ذلط ال من على األمـل  وجـب اـيط 
م دت من الانط املساثو  عليه  و  وجب خءا  ضمان من  حـد 

 الانوك ل احل إدارة التنيي  بوزارة العد .
او   ـــب علـــى مـــن يعتمـــد الًاضـــي عءـــاي   ن يـــودع حـــا  ااعًـــاد قايـــ

 جلسة الايع كامل ال من ال ي اعتمد وامل روفاع ورسوم التس يل .
قل او   فان مل يودع من اعتمـد عءـاؤ  الـ من كـامال وجـب عليـه إيـداع 
عـــ  الـــ من علـــى األمـــل وإال  عيـــدع امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف ايـــ  

  ي كان مد رسا به الايع .ايتلسة على  ساس ال من ال
رابعاو  يف حالة إيداع من اعتمد عءاؤ  ع  ال من على األمل يؤجل 

 الايع مع ز دة العشر.
ــة حكــ  برســو املــ اد  ــد الــ من يف ايتلســة التالي خامســاو إذا  ودع امل اي
عليــه إال إذا تًــدم يف هــ   ايتلســة مــن يًاــل الشــراي مــع ز دة العشــر 
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ن امل اد فيي ه   احلالة تعـاد امل ايـدة يف ايـ  م اثوت إبيداع كامل مث
 ايتلسة على  ساس ه ا ال من .

سادساو  إذا مل يً  امل ايد األو  إبيداع ال من كامال يف ايتلسـة التاليـة 
ومل يتًدم احد لل  دة تلعشر تعاد امل ايدة فورا على ذمته على  ساس 

وال يعتـد يف هـ    ال من ال ي كان مد رسا به عليه يف ايتلسة السـابًة
ايتلســة أبي عءــاي غــري م ــاثو  إبيــداع كامــل ميمتــه . ويلــ م امل ايــد 

 املتملل  ا ينًف من مثن العًار
ســـابعاشو  يتاثمــــل الراســــي عليــــه املــــ اد يف  يــــع احلــــاالع رســــوم اًــــل 

د.ك  200وتســ يل امللكيــة وم ــروفاع إجــراياع التنييــ  ومًــدارها 
اإلعــــالن والنشــــر عــــن الايــــع يف و تعــــا  الامــــاة واخلــــحة وم ــــاريل 

 ال اثل اليومية .
قمناو  ينشر ه ا اإلعالن تءايًا للًااون وبءلب املااارين إلجراياع 
الايع وعلى مسفوليته  دون  ن تتاثمل إدارة الكتـا  تلكمـة الكليـة 

  ية مسفولية .
 اتسعا و  يًر الراسي عليه امل اد ااه عاين العًار معاينة انفية لل هالة

ينشر ه ا اإلعالن عـن الايـع تيتريـدة الرةيـة راًـا للمـادة  -1ايهو تن
 من مااون املرافعاع . 266

حكــ  رســو املـــ اد مابــل لالســـتفنا  خــال  ســـاعة   م مــن اتريـــخ - 2
 من مااون املرافعاع . 277النءم تحلك  راًا للمادة 

مــن مــااون املرافعــاع إاــه "  276تـنف اليًــرة األخــرية مــن املـادة  -3
إذا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكناش يف العًــار بًــي فيــه كمســت جر بًــوة 

 الًااون ويلت م الراسي عليه امل اد بتاثرير عًد إ ار ل احله أبجرة امل ل"
 ملاثوظة هامة و

ـــة املشـــاركة يف املـــ اد   ـــع الشـــركاع واملؤسســـاع اليردي حيرـــر علـــى  ي
مـــال علــى الًســـا    و الايـــوع املم  ـــة ألغــرا  الســـكن اخلـــاص ع

مــن مــااون الشــركاع الت اريــة املضــافة تلًــااون  230أبحكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9رم  

 ر ي  الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيع عًار تمل اد العلين إعالن
تعلن إدارة الكتا  تلكمة الكلية عن بيع العًار املولوفة فيمـا يلـي 

 –ماعـة  –  1/11/2018تمل اد العلين وذلط يـوم اخلمـي  املوافـم 
وذلـط  –تلدور ال ـاين بً ـر العـد  السـاعة التاسـعة لـااحاش   - 52

 3بيوع/ 255/2017تنيي ا حلك  الكمة ال ادر يف الدعوى رم  
 املرفوعة مــنو  عاد  عاد هللا ا د الشمار

 ضدو سعد  خلييه الشاهأل
  والو  ولا  العًارو
 26672مــــن املمءــــ  رمــــ  م/ 5420/2014عًــــار الوثيًــــة رمــــ  

 34منـ    74اـارع  7( والكا ن تلرمي ية مءعة 2م750احته  ومس

 15مسيمة 
 يتكون عًار الن اع من دور ارضي و و  وملاثم م نوع من الكرييب -
يتكـــون الـــدور االرضـــي مـــن ديواايـــة ولـــالة وغـــرفتأل و ـــام وغرفـــة  -

 خادمة مع  ام
  ام ومءامأل وغرفة خادمة 3غر  و 3يتكون امللاثم من لالة وعدد  -
 غر  ومءاخ فضريي و ام 3يتكون الدور االو  من لالة وعدد  -
 السءح خاق من املااين -

 قاياو اروا امل ادو
ويش ا  -د.ك  333000 والو ياد  امل اد تل من االساسي مدر  / 

للمشاركة يف امل اد سداد ع  ذلط ال من على األمـل  وجـب اـيط 
خءا  ضمان من  حـد  م دت من الانط املساثو  عليه  و  وجب

 الانوك ل احل إدارة التنيي  بوزارة العد .
قاياو  ب على من يعتمد الًاضي عءاي   ن يودع حا  ااعًاد جلسة 

 الايع كامل ال من ال ي اعتمد وامل روفاع ورسوم التس يل .
قل ــاو فــذن مل يــودع مــن اعتمــد عءــاؤ  الــ من كــامال وجــب عليــه إيــداع 

وإال  عيـــدع امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف ايـــ  عـــ  الـــ من علـــى األمـــل 
 ايتلسة على  ساس ال من ال ي كان مد رسا به الايع .

رابعاو يف حالة إيداع من اعتمد عءاؤ  ع  ال من علـى األمـل يؤجـل 
 الايع مع ز دة العشر.

ــة حكــ  برســو املــ اد  ــد الــ من يف ايتلســة التالي خامســاو إذا  ودع امل اي
ايتلســة مــن يًاــل الشــراي مــع ز دة العشــر  عليــه إال إذا تًــدم يف هــ ا

م اثوت إبيداع كامل مثن امل اد فيي ه   احلالة تعـاد امل ايـدة يف ايـ  
 ايتلسة على  ساس ه ا ال من .

سادساو  إذا مل يً  امل ايد األو  إبيداع ال من كامال يف ايتلسـة التاليـة 
ته على  ساس ومل يتًدم احد لل  دة تلعشر تعاد امل ايدة فورا على ذم

ال من ال ي كان مد رسا به عليه يف ايتلسة السـابًة وال يعتـد يف هـ   
ايتلســة أبي عءــاي غــري م ــاثو  إبيــداع كامــل ميمتــه . ويلــ م امل ايــد 

 املتملل  ا ينًف من مثن العًار
ســـابعاشو  يتاثمــــل الراســــي عليــــه املــــ اد يف  يــــع احلــــاالع رســــوم اًــــل 

د.ك  200ع التنييــ  ومًــدارها وتســ يل امللكيــة وم ــروفاع إجــرايا
و تعــــا  الامــــاة واخلــــحة وم ــــاريل اإلعــــالن والنشــــر عــــن الايــــع يف 

 ال اثل اليومية .
قمناو  ينشر ه ا اإلعالن تءايًا للًااون وبءلب املااارين إلجراياع 
الايع وعلى مسفوليته  دون  ن تتاثمل إدارة الكتـا  تلكمـة الكليـة 

  ية مسفولية .
 الراسي عليه امل اد ااه عاين العًار معاينة انفية لل هالة اتسعا و  يًر

 تنايهو
 266ينشر ه ا اإلعالن عن الايع تيتريـدة الرةيـة راًـا للمـادة  -1

 من مااون املرافعاع .
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حكــ  رســو املـــ اد مابــل لالســـتفنا  خــال  ســـاعة   م مــن اتريـــخ - 2
 من مااون املرافعاع . 277النءم تحلك  راًا للمادة 

مــن مــااون املرافعــاع ااــه "  276تـنف اليًــرة األخــرية مــن املـادة  -3
إذا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكناش يف العًــار بًــي فيــه كمســت جر بًــوة 

 الًااون ويلت م الراسي عليه امل اد بتاثرير عًد إ ار ل احله أبجرة امل ل"
 ملاثوظة هامة و

ـــة املشـــاركة يف ـــع الشـــركاع واملؤسســـاع اليردي املـــ اد   حيرـــر علـــى  ي
علــى الًســـا    و الايـــوع املم  ـــة ألغــرا  الســـكن اخلـــاص عمـــال 

مــن مــااون الشــركاع الت اريــة املضــافة تلًــااون  230أبحكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9رم  

 ر ي  الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن  عن بيع  عًارين  تمل اد العلين
فأل فيمـا تعلن إدارة الكتا  تلكمة الكليـة عـن بيـع العًـارين املولـو 

ماعة  –  1/11/2018يلي تمل اد العلين وذلط يوم اخلمي  املوافم 
 –تلــــدور ال ــــاين بً ــــر العــــد  الســــاعة التاســــعة لــــااحاش   - 52 –

 44/2017وذلـــط تنييـــ ا حلكـــ  الكمـــة ال ـــادر يف الـــدعوى رمـــ  
 3بيوع/

 املرفوعة مــنو  
 انيل حممد قمر مءلم املءريي

 ــدوضــــــــــــــــــــــ
  وال و ورثة املرحوم / حممد قمر مءلم املءريي وه 

 لاحل حممد قمر مءلم املءريي -1
 انلر حممد قمر مءلم املءريي -2
 ع بية حممد قمر مءلم املءريي  -3
 وضاثة حممد قمر مءلم املءريي -4
 لاحلة حممد قمر مءلم املءريي -5
 عادهللا حممد قمر مءلم املءريي -6
 د قمر مءلم املءرييفهد حمم -7

 قايا و مدير إدارة التس يل العًاري والتوثيم ب يته 
  والو  ولا  العًارينو

حاليـا مءعـة  10يًع العًـار األو  يف منءًـة جليـب الشـيوخ مءعـة  -
ــــة  108العًــــار األو  الًســــيمة رمــــ   5  3161/1990رمــــ  الوثيً

 د.ك 112000,500بًيمة  2م 182,13ومساحته 
 عن دورين وحوش ويتكون من عدة غر  مني لة وهو عاارة  -

 غر  + مءاخ +  ام 4 ام ال اين  2غر  + مءاخ +  4األرضي  -
وماــاين العًــار مــن الءــابوت والتكييــل وحــداع اــااك وريــع العًــار  -

 د.ك  580الشهري 
 5حاليا مءعة  10يًع العًار ال اين يف منءًة جليب الشيوخ مءعة  -

 190,064ومســاحته  3969/1983ًــة رمــ  الوثي 108الًســيمة 
ــــة  دوار وحــــوش  126000بًيمــــة  2م د.ك  وهــــو يتكــــون مــــن ثالث

ةاوي والدور ال ال  مسًو  تلكرييب األرضي ع  غـر  و ـامأل 
والدور األو  من  ربعة غر  و امأل واألخري من  ربع غر  و ـامأل 

 د.ك  800والتكييل وحداع اااك وريع العًار الشهري 
 روا امل ادو قاياو ا

د.ك للعًار  112000,500 والو ياد  امل اد تل من األساسي مدر  
د.ك للعًــار ال ــاين   ويشــ ا للمشــاركة يف املــ اد 126000األو  و 

سداد ع  ذلط ال من على األمل  وجـب اـيط م ـدت مـن الانـط 
املســاثو  عليـــه  و  وجـــب خءـــا  ضـــمان مـــن  حـــد الانـــوك ل ـــاحل 

 رة العد .إدارة التنيي  بوزا
قايـــاو   ـــب علـــى مـــن يعتمـــد الًاضـــي عءـــاي   ن يـــودع حـــا  ااعًـــاد 
 جلسة الايع كامل ال من ال ي اعتمد وامل روفاع ورسوم التس يل .
قل او   فان مل يودع من اعتمـد عءـاؤ  الـ من كـامال وجـب عليـه إيـداع 
عـــ  الـــ من علـــى األمـــل وإال  عيـــدع امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف ايـــ  

  ساس ال من ال ي كان مد رسا به الايع . ايتلسة على
رابعاو  يف حالة إيداع من اعتمد عءاؤ  ع  ال من على األمل يؤجل 

 الايع مع ز دة العشر. 
ــة حكــ  برســو املــ اد  ــد الــ من يف ايتلســة التالي خامســاو إذا  ودع امل اي
عليــه إال إذا تًــدم يف هــ   ايتلســة مــن يًاــل الشــراي مــع ز دة العشــر 

إبيداع كامل مثن امل اد فيي ه   احلالة تعـاد امل ايـدة يف ايـ   م اثوت
 ايتلسة على  ساس ه ا ال من .

سادساو  إذا مل يً  امل ايد األو  إبيداع ال من كامال يف ايتلسـة التاليـة 
ومل يتًدم  حد لل  دة تلعشر تعاد امل ايدة فورا على ذمته على  ساس 

ايتلسة السـابًة وال يعتـد يف هـ    ال من ال ي كان مد رسا به عليه يف
ايتلســة أبي عءــاي غــري م ــاثو  إبيــداع كامــل ميمتــه . ويلــ م امل ايــد 

 املتملل  ا ينًف من مثن العًار. 
ســـابعاشو  يتاثمــــل الراســــي عليــــه املــــ اد يف  يــــع احلــــاالع رســــوم اًــــل 

د.ك  200وتســ يل امللكيــة وم ــروفاع إجــراياع التنييــ  ومًــدارها 
واخلــــحة وم ــــاريل اإلعــــالن والنشــــر عــــن الايــــع يف  و تعــــا  الامــــاة

 ال اثل اليومية .
قمناو  ينشر ه ا اإلعالن تءايًا للًااون وبءلب املااارين إلجراياع 
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الايع وعلى مسفوليته  دون  ن تتاثمل إدارة الكتـا  تلكمـة الكليـة 
  ية مسفولية . 

 ة انفية لل هالةاتسعا و  يًر الراسي عليه امل اد ااه عاين العًار معاين
 تنايهو

 266ينشر ه ا اإلعالن عن الايع تيتريـدة الرةيـة راًـا للمـادة  -1
 من مااون املرافعاع . 

حكــ  رســو املـــ اد مابــل لالســـتفنا  خــال  ســـاعة   م مــن اتريـــخ - 2
 من مااون املرافعاع .  277النءم تحلك  راًا للمادة 

اون املرافعــاع ااــه " مــن مــا 276تـنف اليًــرة األخــرية مــن املـادة  -3
إذا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكناش يف العًــار بًــي فيــه كمســت جر بًــوة 

 الًااون ويلت م الراسي عليه امل اد بتاثرير عًد إ ار ل احله أبجرة امل ل"
 ملاثوظة هامة و

ــة املشــاركة يف املــ اد     حيرــر علــى  يــع الشــركاع واملؤسســاع اليردي
ة ألغــرا  الســـكن اخلـــاص عمـــال علــى الًســـا    و الايـــوع املم  ـــ

مــن مــااون الشــركاع الت اريــة املضــافة تلًــااون  230أبحكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9رم  

 ر ي  الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 ح ر وراثة

ـــي  ـــدى إدارة التوثيًـــاع الشـــرعية الســـيدة/ اـــروت فرحـــان عل تًـــدم ل
/ مســير عاــد هللا مســير العتيــة الشــمري وحضــر معهــا اــاهدين وخــا 

حممــد عاــد هللا مســير العتيــة  كــويص ايتنســية(  –كــويص ايتنســية( و 
اــــور  مســــري جيــــاد  كويتيــــة  ورلاــــت عمــــل ح ــــر وراثــــة للمرحومــــة/

واحن ــر ارثهــا يف ابنتيهــا  26/1/2017ايتنســيةا الــص توفــت بتــاريخ 
فارمة  ود ماارك الراـيدي واـروت فرحـان علـي الشـمري الاـالغتأل، 

 من ذكر. فً  من غري وارث هلا سوى
واإلدارة تعلــن ذلــط ملــدة  ســاوعأل مــن اتريــخ النشــر تيتريــدة الرةيــة 
بعددين متتاليأل فمن له  ي اع ا  على ما ذكـر فليتًـدم لـدى وزارة 

إدارة التوثيًــاع الشــرعية ماــد ش اع اضــه وبعــد مضــي املــدة  –العــد  
املشـــار إليهـــا عاليـــة ســـو  تتمـــ  اإلجـــراياع املتاعـــة هبـــ ا اخل ـــوص 

 لايان اعلن.ول
 مدير إدارة التوثيًاع الشرعية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 عن بيع حم وزاع تمل اد العلين

إدارة تنييـ  العالـمة  اـه يف يـوم االربعـاي املوافـم  -تعلن وزارة العـد  
لــااحاش ســـو  تاـــاع  10.00واعتاــاراش مـــن الســـاعة  31/10/2018

 – 2حم وزاع تمل اد العلين ب اع املكان الكـا ن تلشـويخ ال ـناعية 
تلدور األرضي  مام  22حمل  – 24مسيمة  – 26اارع  – 1مءعه 

اــركة املءــاحن الكويتيــة ، وال ــوزاع عاــارة عــن منًــوالع ومعــداع 
ــــدراق لت ــــليح الســــياراع اململوكــــة  وخالع اــــركة جــــراج الــــركن اليي
للمـــدعى عليـــه /  يـــد من ـــور لـــا  الشـــمري ، واملوضـــاثة تي ـــيالش 

، والص مت احل ـ  عليهـا  2/8/2016ؤرخ  اثضر احل   التنيي ي امل
وفــــاي ملالــــغ  20بــــارى كلــــى/ 5685/2013وتنييــــ اش للاثكــــ  رمــــ  

( د.ك  . واذا مل يكـــل هـــ ا اليـــوم إلمتـــام 225.736.790ومـــدر   
 الايع سي رى امتامه يف األ م ال الثة التالية .

 فعلــى الــراغاأل يف الشــراي احلضــور يف ال مــان واملكــان الــددين  عــال ،
ومن يرد االرالع على  يـة تيالـيل  خـرى عليـه مراجعـة مسـ  التنييـ  

 إدارة التنيي   ثناي الدوام الرةي وللايان اعلن . –ايتحي 
 إدارة تنيي  العالمة ر ي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع سياراع تمل اد العلين
ع راش سو  تااع تمل اد 3.00ثة التالية واعتااراش من الساعة واأل م ال ال 2018/ 7/10تعلن اإلدارة العامة للتنيي   اه يف يوم األحد املوافم 

 -العلين  ا  إيداع ال وزاع  نءًة العارضية السياراع التالية وذلط تنيي اش لعدة  حكام و 
 رم  اللوحة اوع السيارة املدعى عليه املدعي رم  امللل م
املم ـل الًـااوين لشـركة الكويتيـة للتمويـل  17367690 1

 الست ماروا
 5382/4 2007جي ام سي اكاد  اسود  ايماي توفيم   د اةاعيل

 1510/3 2007مرسيدس لالون رمادي  حممد  مأل عادالرحي  احلنيءي اركة التسهيالع الت ارية 18134108 2
 72219/3 1997ايسان تترو  ابيض  خ اه هادى مءلم املءريي اركة االت االع املتنًلة 18071887 3
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اركة جمموعة املسيل للت ارة العامة  الانط الت اري الكويص 18210646 4
 واملًاوالع

ـــــــيض  ـــــــل اب ـــــــوك  مًي دايهاتســـــــو ب
2016 

60152/13 

اركة جمموعة املسيل للت ارة العامة  الانط الت اري الكويص 18210646 5
 واملًاوالع

 61571/6 2002ايسان واايت ابيض 

اركة جمموعة املسيل للت ارة العامة  الانط الت اري الكويص 18210646 6
 واملًاوالع

 61861/6 2002ايسان واايت ابيض 

اركة جمموعة املسيل للت ارة العامة  الانط الت اري الكويص 18210646 7
 واملًاوالع

ـــــــيض  ـــــــل اب ـــــــوك  مًي دايهاتســـــــو ب
2016 

60339/13 

امة اركة جمموعة املسيل للت ارة الع الانط الت اري الكويص 18210646 8
 واملًاوالع

ـــــــيض  ـــــــل اب ـــــــوك  مًي دايهاتســـــــو ب
2016 

60436/13 

اركة جمموعة املسيل للت ارة العامة  الانط الت اري الكويص 18210646 9
 واملًاوالع

ـــــــيض  ـــــــل اب ـــــــوك  مًي دايهاتســـــــو ب
2016 

60292/13 

املم ــــــل الًــــــااوين لشــــــركة االعمــــــار  هاين عيد اةاعيل اافعي 17107448 10
 احلدي ة للت ارة

 56051/10 2011وات كامري فضي توي 

املم ــــــل الًــــــااوين لشــــــركة االعمــــــار  هاين عيد اةاعيل اافعي 17107448 11
 احلدي ة للت ارة

 4155/15 2005ايسان واايت ابيض 

اركة جمموعة املسيل للت ارة العامة  الانط الت اري الكويص 18210646 12
 واملًاوالع

ايســـان اورفـــان بـــوك  مًيـــل ابـــيض 
2003 

5375/18 

اركة جمموعة املسيل للت ارة العامة  الانط الت اري الكويص 18210646 13
 واملًاوالع

ـــــــيض  ـــــــل اب ـــــــوك  مًي دايهاتســـــــو ب
2016 

60056/13 

اركة جمموعة املسيل للت ارة العامة  الانط الت اري الكويص 18210646 14
 واملًاوالع

ـــــــيض  ـــــــل اب ـــــــوك  مًي دايهاتســـــــو ب
2016 

96713/13 

اركة جمموعة املسيل للت ارة العامة  انط الت اري الكويصال 18210646 15
 واملًاوالع

دايهاتســـــــــــــــــو بــــــــــــــــــوك  مًيــــــــــــــــــل 
 ابيض2016

96686/13 

اركة جمموعة املسيل للت ارة العامة  الانط الت اري الكويص 18210646 16
 واملًاوالع

ـــــــيض  ـــــــل اب ـــــــوك  مًي دايهاتســـــــو ب
2016 

60185/13 

ركة جمموعة املسيل للت ارة العامة ا الانط الت اري الكويص 18210646 17
 واملًاوالع

 73670/8 2006تويوات كروال ابيض 

اركة جمموعة املسيل للت ارة العامة  الانط الت اري الكويص 18210646 18
 واملًاوالع

 10827/7 2006تويوات  رس ابيض 

 94438/1 2004جيب برادو عنايب  تويوات عادهللا هاين عادهللا اسكندر انجي علي ابراهي  السيار 18120987 19
 89565/4 2003مرسيدس لالون ابيض    د حسن م ءيى   د اركة التسهيالع الت ارية 16366137 20
 55403/8 1979جي ام سي واايت بين بيج  سلءان سعدى فهيد الضيريي املم ل الًااوين لانط برمان ب يته 17326280 21
 55211/7 1999ميتسوبيشي الاسر اخضر  عادالر ن علي عادالر ن الراود  االع املتنًلةالشركة الورنية لالت 17160943 22
فــــــــولك  فــــــــاجن لــــــــالون ابــــــــيض  تركى مليح عادالكرء السعيد اركة االت االع املتنًلة 17338877 23

2013 
1259/30 

 32358/3 2008ون رمادي يب ام دبليو لال جهاد حممد سعيد غامن ابراهي  خليل عادالنة ال يار 18082925 24
 5588/44 2006كراي لر لالون رلالي  الان سامل لاحل املوس الشركة الورنية لالت االع املتنًلة 16140929 25
اــــــــــركة العيــــــــــار والعســــــــــاكر املتاثــــــــــدة  17328115 26

 لالك واياع
ــــــيج  عيد رلم مشلح اهلاجري ــــــد كــــــروس ب ــــــب الا ــــــوات جي توي

2012 
34600/20 

 66870/5 2008بنتلي لالون بيج  سليمان عادهللا لاحل الءايخ ة الًرين الدولية العًاريةارك 16394125 27
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اـــــــركة  س ااســـــــتوملنت  للتســـــــهيالع  18147190 28
 اال تمااية

جــــي ام ســـــي يـــــوكن بـــــوك  اســـــود   حممد سامل سعد النشوان
2007 

31081/2 

 10742/20 2013اييروليه مالياو ازرت غامم  ن التلاادي حمي الدي الشركة الورنية لالت االع املتنًلة 16363546 29
 4445/42 2005فورد جرااد ماركي  ابيض  مهل اعري مهل اهلاجري اركة االت االع الكويتية 17039657 30
 98835/20 2013تويوات كروال ابيض  حممد حسن ا ري هباهاين الانط الت اري الكويص 18210646 31
 2005دراجــة اليـــة ســـوزوكي اســـود  مشاري عادهللا عادالسن ال ويين الكويصالانط االهلي  16193673 32

gsx-r1000 دراجة انرية خالة 
189/4 

اــــركة اال ديــــة اهلندســــية للت ــــارة  اركة املال العاملية  للتمويل 18196740 33
 العامة

مرســيدس مــاررة واــاة مًءــورة بــراد 
 2000ازرت 

83074/15 

اــــركة اال ديــــة اهلندســــية للت ــــارة  عاملية للتمويلاركة املال ال 18196740 34
 العامة

مرســيدس مــاررة واــاة مًءــورة بــراد 
 2000اخضر 

40181/15 

اــــركة اال ديــــة اهلندســــية للت ــــارة  اركة املال العاملية للتمويل 18196740 35
 العامة

مرســيدس مــاررة واــاة مًءــورة بــراد 
 2001ابيض 

14449/15 

تويــــــــوات را  فــــــــور جيــــــــب لــــــــديف  اركة كواليص تور للءامة الاديلة  اهي  حسانجهاد حسين ابر  16252643 36
2017 

27434/15 

 31331/20 2011دودج اني و ابيض  فارمة حاا  حممد اخلالدي الشركة الورنية لالت االع املتنًلة 17351758 37
ـــــــــ جري  اركة عادالسن عادالع ي  الاابءأل 16240121 38 ـــــــــم لت ـــــــــا  الءري اـــــــــركة ميت

 السياراع
 46324/30 2015ايسان جيب جوك ازرت 

ـــــــــ جري  اركة عادالسن عادالع ي  الاابءأل 16240121 39 ـــــــــم لت ـــــــــا  الءري اـــــــــركة ميت
 السياراع

 6547/6 2015ايسان التيما فضي 

ميتسوبيشــــــي تجــــــريو بــــــوك  بــــــيج  جريسي جناان سيليي براميالن اركة التسهيالع الت ارية 15357743 40
 2000+عنايب

45971/11 

 86799/5 2000مرسيدس لالون عنايب  فهد حمسن هندي العن ي الانط االهلي املتاثد 18144457 41
جــــــي ام ســــــي تــــــرين بــــــوك  عنــــــايب  علي داد را  خدا اويسى راستايب علي الغر كرء  شيدي راستايب 16146618 42

2011 
12602/5 

 46837/12 2000فورد جرااد ماركي  اسود  يمرزوت عيد  ود العازم بيت التمويل الكويص 16328887 43
 30519/11 2012واايت اييرولية اسود  مرزوت عيد  ود العازمي بيت التمويل الكويص 16328887 44
ــــــين  دوران -اليكسوى اركة املال العاملية للتمويل 16425836 45 ــــــوك  ب ميتسوبيشــــــي تجــــــريو ب

2012 
35104/20  

فــــــــورد كــــــــراون فكتــــــــور  رلالــــــــي  بدر جاثيل عادالر ن جاثيل  صبيت التمويل الكوي 16404680 46
2002 

69941/1 

إدارة  –ي فعلى الراغاأل يف الشراي احلضور يف ال مان واملكان الددين  عال  ، ومن يرد االرالع علي  ية تياليل  خرى مراجعة مس  التنيي  ايتح 
 التنيي   ثناي الدوام الرةي .

 ل وزاعما  إيداع ا مشر       
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إعالن عن املتوفأل
عن  ةـاي املتـوفأل املـودع تعلن اإلدارة العامة للتنيي  " بوزارة العد  " 
 هل  ماالغ تإلدارة واملوضاثة اةاؤه   دان  

 كشل أبةاي املتوفأل 
 رم  امللل االســـــــــ  م

 998/2018 ع ر  رعمه غ اي الشمري  1
 999/2018 في ل سامل جح رومان  2
 1000/2018 عااس عادهللا فرج اخلضريي 3
 1001/2018 عاداملنع  جود  عادايتواد سليمان  4
 1002/2018 هيا علي العامر  5
 1003/2018 خلل حم م هادي العن ي 6
 1004/2018 لال  عاداللءيل فرحان الدوخي  7
 1005/2018 فري اتق راما  فري اتق  8
 1006/2018 فاي  منور املءريي  9

فريجى مـن  يـع وزاراع الدولـة ذاع االخت ـاص، ومـن  يـع الانـوك 
والشـركاع وسـا ر األفـراد ممـن لـه حـم  و عليـه ديـن للمـ كورين  عـال  

 مراجعة مس  ال كاع تإلدارة  ثناي الدوام الرةي .
( يومـــاش مـــن اتريـــخ اشـــر هـــ ا اإلعـــالن يف ايتريـــدة 15وذلـــط خـــال   

تكـون اإلدارة غــري مســفولة عــن  ي ت ــر   الرةيـة و ضــي هــ   املــدة
 تل كة للمستاثًأل هلا.

 اإلدارة العامة للتنيي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (486/2018إعالن رم   
 تًدمت إلينا السيدة/ مرء حيدر  ا .

رالاة إلدار  عو  ميًود( عن الوثيًة رمـــــ  و  23/9/2018بكتاهبا املؤرخ يف 
املاارك( مسيمة رم و  الكا نة يف و   .عادهللا     2008لسنه  11373

 (3(                 مءعة رم   208 
 38235 ء  رمـ و م/

 واملس لة تس  و مرء حيدر  ا  حممد.
يرجى ممن تكون حبوزته الوثيًة امل كورة  و لديه  ية معلوماع بش هنا 
 ن يتًدم إس إدارة التس يل العًاري / مس  اليوظاع ماد  

من اتريخ اشر ه ا اإلعالن يف ايتريدة معلوماته خال   ساوعأل 
الرةية وإال فذن اإلدارة ستًوم بعد ااًضاي املهلة إبلدار  عو  

 ميًود( املءلو  وللايان اعلن،،،
 مدير إدارة التس يل العًاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2018/   487إعالن رم    

 تًدم إلينا السيد/ فاضل حممد عادهللا األمري.
ا إلدار  عو  ميًود( عن رالا 25/9/2018 بكتابه املؤرخ يف

 الكا نة يف و  الساملية( 1994لسنه  26214الوثيًة رمـــــ  و 
 25489و م/ ء  رمـ ( 261 (   مءعة رم  3  :مسيمة رم 

 و فاضل حممد عادهللا األمري. واملس لة تس 
يرجى ممن تكون حبوزته الوثيًة امل كورة  و لديه  ية معلوماع بش هنا 

رة التس يل العًاري / مس  اليوظاع ماد   ن يتًدم إس إدا
معلوماته خال   ساوعأل من اتريخ اشر ه ا اإلعالن يف ايتريدة 
الرةية وإال فذن اإلدارة ستًوم بعد ااًضاي املهلة إبلدار  عو  

 ميًود( املءلو  وللايان اعلن،،،
 مدير إدارة التس يل العًاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (488/2018إعالن رم   
 / حسأل سرا  حممد رضا.تًدم إلينا السيد

رالااش إلدار  عو  ميًود( عن  25/9/2018بكتابه املؤرخ يف 
 الكا نة يفو  بنيد الًار(        2018لسنه  6776الوثيًة رمـــــ و 
 38845(  ء  رمـ و م/1( مءعة رم   --مسيمة رم و  

 واملس لة تس و حسأل سرا  حممد رضا
 كورة  و لديه  ية معلوماع بش هنا يرجى ممن تكون حبوزته الوثيًة امل

 ن يتًدم إس إدارة التس يل العًاري / مس  اليوظاع ماد  
معلوماته خال   ساوعأل من اتريخ اشر ه ا اإلعالن يف ايتريدة 
الرةية وإال فذن اإلدارة ستًوم بعد ااًضاي املهلة إبلدار  عو  

 ميًود( املءلو  وللايان اعلن،
  العًاري مدير إدارة التس يل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (489/2018إعالن رم   

 تًدم إلينا السيد/ حممد   د م كوري.
رالاـــــا إلــــــدار  عـــــو  ميًــــــود(  25/9/2018 بكتابـــــه املــــــؤرخ يف

ــــــــــ  و  ـــــــــة رمــــ ـــــــــة يف و    2002لســـــــــنه  10797عـــــــــن الوثيً الكا ن
 (12 (   مءعة رم  417  : الساملية( مسيمة رم 

 28939و م/ ء  رمـ 
 مود حسن وزوجته فوزيه موسى عيسىو   د حم واملس لة تس 

يرجى ممن تكون حبوزته الوثيًة امل كورة  و لديه  ية معلوماع بش هنا 
 ن يتًدم إس إدارة التس يل العًاري / مس  اليوظاع ماد  
معلوماته خال   ساوعأل من اتريخ اشر ه ا اإلعالن يف ايتريدة 

هلة إبلدار  عو  الرةية وإال فذن اإلدارة ستًوم بعد ااًضاي امل
 ميًود( املءلو  وللايان اعلن،،،

 مدير  إدارة التس يل العًاري
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 (490/2018إعالن رم   
 تًدم إلينا السيدة/ فر    يل إبراهي .

رالاـــــة إلـــــدار  عـــــو  ميًـــــود(  26/9/2018 بكتاهبـــــا املـــــؤرخ يف
الكا نـــــــــــة يفو    2012لســـــــــــنه  11657عـــــــــــن الوثيًـــــــــــة رمــــــــــــــــ و 

  الشعب الااثري(
 39081و م/ ء  رمـ ( 8 (   مءعة رم  81  :سيمة رم م

 فر    يل إبراهي  الشيخ حممد. وواملس لة تس 
يرجى ممن تكون حبوزته الوثيًة امل كورة  و لديه  ية معلوماع بش هنا 
 ن يتًدم إس إدارة التس يل العًاري / مس  اليوظاع ماد ش 

اإلعالن يف ايتريدة  معلوماته خال   ساوعأل من اتريخ اشر ه ا
الرةية وإال فذن اإلدارة ستًوم بعد ااًضاي املهلة إبلدار  عو  

 ميًود( املءلو  وللايان اعلن،
 مدير إدارة التس يل العًاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2018/  491إعالن رم   
 تًدم إلينا السيدة/ خد ة  سأل مال حممد العلي.

ود( عن رالاة إلدار  عو  ميً 26/9/2018 بكتاهبا املؤرخ يف
 الكا نة يفو  الرمي ية(  2001لسنة  14371الوثيًة رمـــــ و 

 26520و م/ ء  رمـ ( 3 ( مءعة رم  100  :مسيمة رم 
 خد ة  سأل مال حممد العلي. وواملس لة تس 

لديه  ية معلوماع بش هنا  ن يرجى ممن تكون حبوزته الوثيًة امل كورة  و 
/ مس  اليوظاع ماد ش معلوماته  يتًدم إس إدارة التس يل العًاري

خال   ساوعأل من اتريخ اشر ه ا اإلعالن يف ايتريدة الرةية وإال 
فذن اإلدارة ستًوم بعد ااًضاي املهلة إبلدار  عو  ميًود( 

 املءلو  وللايان اعلن،
 مدير إدارة التس يل العًاري 
 

 وزارة الكهرتي واملاي
 إعــالن 

 / املمارســة رمــ  و و ك م
إلـال  الكياـالع األرضية  2018/2019 – 8

للضغ  املنميض ومتديـد وحليــ  كياــالع ضغــ  
 منميض ملستهلكــأل جــدد يف حمافرــة العالمــة

ـــأل  تعلـــن وزارة الكهـــرتي واملـــاي عـــن رـــر  املمارســـة املـــ كورة  عـــال  ب
الشـــركاع املتم  ـــة يف إلـــال  الكيـــاالع األرضـــية ومتديـــد وحلـــي   

ع ضـغ  مـنميض وللـراغاأل يف اإلاـ اك احل ـو  علـى وق ــــم كياال

املمارســة مــن إدارة العًــود واملنام ــاع  مراماــة املنام ــاع( يف املاــ  
 –الــدا ري الســادس  -الر يســي لــوزارة الكهــرتي واملــاي تنــو  الســرة 

  الدور األو  حسب الاياانع التاليةو
  7/10/2018اتريــــــخ الءــــر  و      .          
   ــــخ تًــــدء العءــــاي و ، خخــــر موعــــد لتســــلي  28/10/2018اتري

 العءاياع يف متام الساعة الواحدة ظهـراش ولن يًال  ي عءاي بعد ذلط 
   د.ك   فًـــ  عســـة وعشـــرون دينـــاراش   25/-رســـوم بيـــع الوق ـــم و

كويتياش ال غري( ولكـن احل ـو  ولكــــن احل ـو  علـى وق ـم املمارسـة 
ًــود واملنام ــاع  مراماــة املنام ــاع ( يف املاــ  الر يســي مــن إدارة الع

 .الدور األو  -الدا ري السادس –لوزارة الكهرتي واملاي تنو  السرة 
   اهر.4مـدة تنيي  األعما و  ) 
  ه   املمارســـــةو حمدودة على الشركاع املعتمدة لدى وزارة

ستوفية ألس  الكهرتي واملاي مل ل ه   األعما  تلكشل املرفم وامل
 ( اركة.8ومعايري الوزارة وعددها  

 . ه   املمارســـــةو غري مابل للت   ة 
 . العرو  الاديلــةو ال يسمح بتًدء عرو  بديلة 
    د.ك    لل وعسما ة دينار   1,500/-الت مـــأل األولــي و

 كويص فً  الغري( ل احل وزارة الكهرتي واملاي غري مابلة للرد.      
 ًدم العءاياع مرفم هبا اهادة من غرفة بارة ولناعة الكويت ت

( وتوضع الوق م يف 2018/2019تييد بتس يل الشركة لعام  
 ظر   تومة تلشمع األ ر، وتودع ب ندوت العءاياع الكا ــــن يف 
إدارة العًود واملنام اع  مراماة املنام اع ( يف املا  الر يسي لوزارة 

 الدور األو . -الدا ري السادس –تنو  السرة الكهرتي واملاي 
 ةاي الشركاع املسمو  هلا تالا اك يف منام ه إللال  
 الكياالع األرضية للضغ  املنميض و متديد و حلي  كياالع 

 2019/2018ضغ  منميض ملستهلكأل جدد لعام 
LIST OF QUALIFIED COMPANIES 

 ه حمليهارك اركة كي سي سي للهندسه و املًاوالع 1
 اركه حمليه اركة العامو  للمًاوالع ال اثية و الكهرت ية 2
 اركه حمليه اركة فدان للت ارة و املًاوالع العامة 3
 اركه حمليه اركة اخلنيين للت ارة العامة و املًاوالع 4
 اركه حمليه اركة سامل حممد الن ل للمًاوالع العامة للمااين 5
 اركه حمليه ارة العامة و املًاوالعاركة كويت تكنولوجي للت  6
اركة  و  ي سي اا برايس  للت ار  العامة و  7

 املًاوالع
 اركه حمليه

 اركه حمليه اركة  والد عادالع ي  عادالسن الرااد  ذ. م. م.   8
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 وزارة املالية
  2019-2/2018إعالن ممارسة رم  

 ليااة الناااتع الداخلية
رر  ممارسة تلرر  املمتوم ، ل يااة الناااتع  تعلن وزارة املالية عن

الداخلية لوزارة املالية ، ولكن احل و  عليها من مكتب مس  
( 11اإليراداع تلوزارة الكا ن    مع الوزاراع الدور األرضي ما   

يف مواعيد العمل الرةية اعتاارا من يوم األحد  املوافم  
 دك ( ال يرد . 20/  -وذلط مًابل رس  ومدر     7/10/2018

وخخر موعد لتًدء العءـاياع هو الساعة الواحدة من ظهر يوم 
وتسل  العءاياع إس مس   21/10/2018األحـد املوافم 

املش  ع تلوزارة امل كورة   مع الوزاراع الدور ال ال  ما  رم  
( يوماش من اتريخ  فض املراريل  60( وتسري العءاياع ملدة   11 
. 

 وزارة املالية وكيل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 2018-21/2017املمارسة رم  

 بش ن تءوير اإلدارة الضرياية 
 2018-21/2017تعلن وزارة املالية عن متديد رر  املمارسـة رمـ  

بشـــــــــــــ ن تءـــــــــــــوير اإلدارة الضـــــــــــــرياية يف وزارة املاليـــــــــــــة إس اتريـــــــــــــخ 
ـــم يـــوم األحـــد ولكـــن احل ـــو  علـــى كراســـة  14/10/2018 املواف

إليــراداع تلــوزارة الكــا ن   مــع الــوزاراع الــدور الشــروا مــن مســ  ا
( يف مواعيد العمل الرةية وذلط مًابل رس  ومدر  11األرضي ما   

 د.ك( . 1000/- 
وخخر موعد لتًدء العءاياع هو الساعة الواحدة من ظهر يوم األحد 

، وتســـل  العءـــاياع إس مســـ  املنام ـــاع  14/10/2018املوافـــم 
( 11  مــــع الــــوزاراع الــــدور ال الــــ  ماــــ  رمــــ   تلــــوزارة املــــ كورة 

 ( يوماش من اتريخ فض املراريل .90وتسري العءاياع ملدة  
 مدير إدارة الشؤون املالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 عن بيع تمل اد تلرر  املمتوم

ـــع  جهـــ ة حاســـب خق وملاثًا ـــا ــــالية عـــن بي  جهـــ ة  -تعلـــن وزارة امل
ــة ــة - جهــ ة ال  تــو  -مكتاي  -مولــد كهــرتي كاــري - جهــ ة كهرت ي

ــــوا   ملنيــــوم ــــل - ب   - قث مكتــــة -مءــــاخ ســــتاال  -م ــــعد كام
جملـ  كابالع تور ومواد متنوعة خارجة عن اءـات االسـتمدام لـدى 

 -وفم الاياانع التاليةو  الوزراي
م ــر  مكــان اســتالم كراســـة الشـــروا وعــر  املشــاركة يف املــ ادو-1

/ 11/10حــىت  7/10/2018مـن اتريــخ  4بوابـه  –السـيل العـامر 
( دينـــاراش غـــري 20ويتــــ  تسليــــ  الوق ـــم مًابـــل رســــ  ومـــدر     2018

 مابلة للرد تدفـع يف لندوت جمل  الوزراي .
ـــــــــةو  ـــــــــاراش  (5 اتريـــــــــخ املعاين  –7/10/2018مـــــــــن   م عمـــــــــل اعتا

11/10/2018  
 ومت املعاينة و اثناي الدوام الرةي

 نءًة ال ليايه   ازن اجيلص(.مكـان استًاا  الراغاأل يف املعاينةو  م-2
 اتريخ تًدء العرو  وفتح املراريلو -4
لااحـاش حىت  العاارةتًدء العرو  يوم عًـد امل اد من الساعـة  -

لدى وزارة  15/10/2018املوافـم  ال اايـة عشرة ظهـراش يوم االثنأل
إدارة اؤون  –الدور ال ال   – 12بلوك – جممـع الوزاراع –املـاليـة 

ولن تًال  ية عرو  بعد الساعة  مس  الايع املرك ي– التم ين العامة
 ال ااية عشرة ظهراش.

فتح املراريل وعًد امل اد يف متام ال اايـة عشـرة والن ـل ظهـر يــوم  -
جممـع الــوزاراع  -لـدى وزارة املاليـة  15/10/2018األثنـأل املوافـم 

 . 18ماعة رم   –الدور ال اين  - 18بلوك  -
 جمل  الوزراي ./ الكيالة امل رفية تس   امل دتالشيط  يًدم -
 اروا خالة للم اد و   
مًيـداش يف السـ ل  –فـرداش  و اـركة  – ب  ن يكون امل ايد كويتيـاش  -

الت اري ولدى غرفة بارة ولـناعة الكويـت ، و ـوز  ن يكـون  جنايـاش 
  . بشرا  ن يكون له اريط  و وكيل كويص اتجر بعًد موثم

 يسمح تألفراد الكويتيأل املشاركة تمل اد  -
/ اـوا  العسـالوي، الستالم كراسة الشروا و يرجـى االت ـا  تلسـيد

 90021600هاتلو 
ــــــد ســــــعيد املعــــــود، هــــــاتلو مســــــفو  مومــــــع املعاينــــــةو  الســــــيد/ خال

99939955. 
ـــــــــــة  ـــــــــــرر يتن ـــــــــــع املركـــــــــــ ي ومً ــــــــــــالية /هـــــــــــاتلالاي ـــــــــــدى وزارة امل  ل

 .(22481979 و
 www.mof.gov.kw اإلا ات عنوان لياثة 

 وكيل وزارة املالية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( انمة و ل 59إعالن عن بيع عدد   
 عن رريم امل اد العلين

ـــالية عــن بيــع عــدد     ( انمــة و ــل كــل بيعــة علــى  59تعلــن وزارة امل
ــــــو  اتبعـــــأل إل ــــــم اد العلـــــين امليت ـــــدى وزارة الداخليــــــة تل دارة حـــــدة ل

ـــوم  ـــدهللا للعل ـــة ســـعد العا ـــة التابعـــة ألكادلي ـــة وايتمال املوســـيًى واخليال

http://www.mof.gov.kw/
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يف متـام السـاعة  2018/ 11/10األمنية وذلط يوم اخلمي  املوافــم 
 –الرابعة ع راش   على  ن يكون مكـان املـ اد العلـين   وزارة الداخليـة 

الــة  نءًــة  إبدارة املوســيًى واخليالــة وايتمالــة الكــا ن  ومــع مركــ  ايتم
 مًابل الكسارة(. -كاد  جواخري اهل ن

وذلط على  ن يت  امل اد إبدارة املوسيًى واخليالة وايتمالة وفًا للشروا 
 اآلتيةو

ديناراش  30يدفع كل من يرغب بدخو  امل اد  مأل مؤمت ومدر   -1
  ثالثون ديناراش ( .

لغ ومدر  يت  دفع  مأل لرفع النامة/ ايتمل ال ي يت  اراؤ  ما -2
 ديناراش    ربعون ديناراش( مًابل إي ا  مؤمت . 40
( من ميمة ال سية %25يًوم الراسي عليه امل اد بسداد اساة    -3

 يف حالة عدم استالمه للنامة/ ايتمل يف اي  يوم امل اد .
مدة رفع النامة/ ايتمل ال ي يت  اراؤ  من املومع   يومان ( من  -4

حالة تسديد مالغ النامة/ ايتمل كامالش يوم  اتريخ دخو  امل اد ويف
 امل اد حيم للراسي عليه امل اد استالم النامة/ ايتمل.

يت  م ادرة مالغ الت مأل والنامة/ ايتمل يف حالة عدم االستالم  -5
 يف املدة املًررة.

يت  امل اد لكل انمة/  ل على حد  ويًوم املمت أل تإلدارة  -6
ته كاملة للم ايدين من حي  السن والشكل املعنية بتاثديد مواليا

 والي يلة وايتن  منعا لوجود لا .
 ( دينار.10وحدة ال  دة يف امل اد   -7
عمولة الدال   عسة داناري( عن بيع كل النامة/ ايتمل يتاثملها  -8

 الراسي عليه امل اد . 
لالستيسار بشـ ن املوضـوع يرجـى االت ـا  تملـالزم  و  دكتـور/ حممـد 

 .97112993هاتلو  –ال  الً
 www.mof.gov.kw  عنوان لياثة اإلا ات

 وكيل وزارة املالية
 

 الديوان األمريي
 إعالن

عـن إلغـاي ممارسـة خـدماع  –مكتب الشهيد  –يعلن الديوان األمريي 
ديل الرعاية الءايـة املن ليـة ألسـر الشـهداي ملكتـب الشـهيد، وذلـط لتعـ

 بنود املمارسة.
وسيت  اعياي الشركاع الص سام هلا اراي كراسـة املمارسـة مـن الرسـوم 

 يف حا  رغاته  تملشاركة.
 وكيل الديوان األمريي

 

 إعالن
عن إلغـاي ممارسـة اسـتف ار  –مكتب الشهيد  –يعلن الديوان األمريي 

 سا ًأل ملكتب الشهيد، بناي على رلب مكتب الشهيد.
 مالغ رسوم الكراسة للشركاع املشاركة.و سيت  إرجاع 

 وكيل الديوان األمريي
 

 ديوان ةو وق العهد
 إعالن

يعـــلن ديــوان ةــو وق العهــد عــن متديــد موعــد إغــالت املمارســة رمــ    
( للًيــــام تألعمــــا  وتــــوفري اخلــــدماع وتًــــدء 2019 - 4/2018 

ــة املومــع االلكــ وين إلاتحــة ال يرلــة االستشــاراع اخلالــة أبمــن و اي
 ألكح عدد من الشركاع من املشاركة يف املمارسة .

فعلــى الســـادةو الشـــركاع / املؤسســـاع املتم  ـــة يف هـــ ا اجملـــا   -
مراجعــة إدارة الشــفون املاليــة  مســ  املنام ــاع(  ًــر ديــوان ةــو وق 

( وذلـــط للاث ـــو  علـــى وق ـــم هـــ   4العهـــد بً ـــر الســـيل بوابـــة  
ك( فًــ  عســة وســاعون دينــاراش  د.  75املمارســة مًابــل رســ  مــدر   

 كويتياش ال غري ال ترد م ءاثاأل معه  املستنداع التالية و 
 .  و2018إي ا  التس يل لدى ديوان ةو وق العهد عن العام 

 . لورة عن الس ل الت اري.1
 .2018. لورة عن اهادة غرفة بارة ولناعة الكويت لعام 2
 .2018وجيا املعلوماع لعام . لورة عن اهادة ايتهاز املرك ي لتكنول3
 .2018. لورة عن إي ا  التس يل لدى يتنة املنام اع املرك ية لعام 4
 . كتا  تيويض من الشركة / املؤسسة بشراي وق م املمارسة.5
 . لورة من اعتماد التوميع اخلاص تملمارس.6

علما أباه مد مت متديد موعد اإلغالت  خخر موعد لتسـلي  العءـاياع( 
اعتاـــــاراش مـــــن الســـــاعة  15/10/2018م االثنـــــأل املوافـــــم حـــــىت يـــــو 

 التاســعة( لــااحاش وحــىت الســاعة  ال اايــة عشــرة( ظهــراش ولــن تًاــل  ي 
 عءاياع تًدم مال  و بعد املوعد امل كور  عال . 

 . 381داخلي  1800000لالستيسار 
 ر يـــ  الديــــوان

 

 ديوان اخلدمة املداية
 إعـــــالن

 من املرك ي بنرام التوظيل س لألامل بياانع لتاثدي 
 دون فما واالبتدا ية املتوسءة الشهادة  لة

 من املرك ي التوظيل بنرام املس لأل لكافة املداية اخلدمة ديوان يعلن
 بدون املس لأل وك لط دون فما واالبتدا ية املتوسءة الشهادة  لة
 شويخال يف الكا ن  ًر  للديوان الشم ية املراجعة بضرورة مؤهل

http://www.mof.gov.kw/
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 : لآليت وذلط - الديوان مسر  - األرضي الدور - ( ) اإلداري
 :  التالية الاياانع لتاثدي  (١
 هلا امل اتة املستنداع وتًدء) االجتماعية احلالة  (  

  له امل اتة املستنداع وتًدء) الـمـؤهـــل  ( 
 هلا امل اتة املستنداع وتًدء) الـماــــــرة   (ج
  )اهلـاتل رم    (د
 االسـتمرار يف تلرغاـة و الايـاانع ب ـاثة إمـرار خءـي تًـدء (٢

 . املرك ي التوظيل بنرام تلتس يل
  اعتااراش  وذلط اإلمرار وتًدء التاثدي  إلجراي املراجعة تت   ن على
 املوافـم الـ القي يوم وحىت م 14/10/2018 املوافم األحد يوم من
  و اإلمـرار يـعلتوم ام ـياش  احلضـور ضـرورة مـع م13/11/2018

 اإلمـراراع تًـدء يف الوكيـل حـم لـراحة تتضمن خالة وكالة  وجب
 .التوظيل جما  يف والاياانع
 : مـالحرـة

 النرـام يف املسـ ل مـن إمـرار املهلـة هـ   خـال  املراجعـة عـدم تعتـح
 مـا مـع املركـ ي التوظيـل بنرـام تلتسـ يل االسـتمرار يف الرغاـة بعـدم
 .النرام من تس يله إلغاي يف مااارة يوانالد حم من ذلط على ي تب

       الديوان ر ي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
يعلن ديوان اخلدمة املداية عن رر  املمارسة رم  

 ( ليااة ار  التًارير ال اتية.2018/2019 -3 
وذلط راًاش للشروا واملوالياع الينية الواردة بوق م املمارسـة والـص 

 ا   –الدور اخلام   –الية لكن احل و  عليها من إدارة الشفون امل
الديوان تلشويخ خـال  مواعيـد العمـل الرةيـة اعتاـارا مـن يـوم األحـد 

د.ك  فً /عسـة  75/-مًابل رسـ  مـدر   07/10/2018املوافم 
 وساعون ديناراش ال غري( غري مابل للرد.

ــــدور اخلــــام   ــــة ال ــــوان اخلدمــــة املداي إدارة  –وتًــــدم العــــرو  إس دي
-مسـ  املشـ  ع م ـاثوبة تلتـ مأل األوق ومـدر    –الشفون املالية 

د.ك ال غـــري ( يف لـــورة خءـــا  ضـــمان  و اـــيط م ـــدت  2000/
لادر من  حد الانوك اللية املعتمدة بدولة الكويت ويناغي  ن يكون 

( تسـعأل يومـاش ، داخـل مرــروفأل 90لـاحلاش رـوا  مـدة سـر ن العءــاي 
ر  املاق واآلخر للعر  اليين  تومأل خبت  الشمع األ ر  حدخا للع

ويعنــون مرــرو  العءــاي مــن اخلــارج بعنــوان ديــوان اخلدمــة املدايــة مــع 
ذكر رمـ  املمارسـة واملوضـوع علـى الناثـو املاـأل  عـال  مـع بنـب ذكـر 
اس  املمارس  و  ية إاارة تد  عليه ، وخخر موعد لتسلي  العءـاياع 

، على 06/11/2018م هو الساعة الواحدة ظهراش يوم ال القي املواف
 ن يت  ارفات اهادة دع  العمالة الورنية مع العءاي وإال سـو  يعتـح 

 العءاي ملغياش .
 ر ي  الديوان

 جمل  الوزراي
 إعالن 

 ( 2019/ 2018 - 45عن رر  املمارسة رم   
بش ن توريد وتركيب  قث لل هاز املرك ي ملعايتة 

  وضاع املًيمأل ب ورة غري مااواية
مااــة العامــة جمللــ  الــوزراي عــن رــر  ممارســة عامــة غــري مابلــة تعلــن األ

ــــة بــــأل الشــــركاع املتم  ــــة رمــــ     ( 2018/2019- 45للت   
بشـــ ن توريـــد وتركيـــب  قث لل هـــاز املركـــ ي ملعايتـــة  وضـــاع املًيمـــأل 
ب ورة غري مااواية ، وذلط راًاش للموالياع والشروا العامة الواردة 

ــة العامــة جمللــ  يف وق ــم املمارســة والــص ل كــن احل ــو  عليهــا تألماا
( وذلط  ثناي مواعيد  4بوابة رم     -م ر السيل العامر  -الوزراي 

 العمل الرةية . 
 السعر اإلميا  الءر 

 األحد
7/10/2018 

 اخلمي 
18/10/2018 

 الساعة الواحدة ظهراش 
 ( 4م ر السيل العامر بوابة رم    

 د.ك 75
 غري مس جعة

( يوماش اعتااراش من اتريـخ فـض املرـاريل.. 90عءاياع ملدة  وتسري ال
%( من ميمـة العءـاي علـى  2ه ا وتالغ الكيالة األولية مالغ ومدر   

 ن تكون لاحلة ريلة مدة سر ن العءاي ولادرة تسـ  األمااـة العامـة 
 جملل  الوزراي.

 يرجى الءاثا  املستنداع التالية للاث و  على كراسة الشرواو 
 دة التس يل لدى ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة سارية امليعو . .اها1
.اـــــــهادة مـــــــن اهليفـــــــة العامـــــــة للمعلومـــــــاع املدايـــــــة  رمـــــــ  ايتهـــــــة 2

 املدين( سارية امليعو . 
 .اهادة استيياي اساة العمالة الورنية سارية امليعو . 3
 اسة. .كتا  تيويض واسمة من الاءامة املداية ملندو  الشركة لشراي الكر 4

لالستيسار يرجى االت ا   راماة العًود واملنام اعو بدالة 
    3207داخلي   - 1800008

 22221586وترسل االستيساراع على فاك و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جمل  األمة
 إعالن

عن بيع مواد خارجة عن اءات االستمدام تمل اد 
 تلرر  املمتـوم

ات تعلـــن األمااـــة العامـــة جمللـــ  األمـــة عـــن بيـــع مـــواد خارجـــة عـــن اءـــ
 لرر  املمتوم، وذلط حسب اآليتومل اد تاالستمدام ت
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  وال و املواد الص يشملها امل ادو
مـــواد متنوعـــة كا نـــة يف ســـردا  ماـــ  جملـــ  األمـــة   ملنيـــوم + خالع 
ت ــــوير+  جهــــ ة كمايــــوتر + رابعــــاع + ســــ اد +  قث مكتــــة + 

 حديد سكرا  + مواد  خرى(.
 عاينة وتًدء العرو وقاياو مكان وموعد امل اد ومدة امل

إدارة املنام ـاع  –مكان امل ادو جمل  األمة اارع اخلليج العـريب –1
 مس  املنام اع. –واملش  ع  واملمازن 

ــــــــم   –2 ــــــــ القي املواف ــــــــوم ال ــــــــةو خــــــــال  اليــــــــ ة مــــــــن ي مــــــــدة املعاين
ـــــوم اخلمـــــي  املوافـــــم 9/10/2018 م مـــــن 11/10/2018م إس ي

 ظهراش   ل  األمة. 12-9الساعة 
 تًدم العرو  إسو إدارة املنام اع واملش  ع واملمازن   ل  األمة. –3
 األحدوالساعة الواحدة بعد ظهر يوم  خخر موعد لتًدء العرو  -4

 م.14/10/2018املوافم 
 .15/10/2018 املوافماألثنأل موعد فتح املراريلو يوم  –5

 قل ا و اروا امل ادو
متوم علـى  ن يكـون املرـرو   ب  ن تًدم العرو  تلرر  امل -1

خالياش من  ي إاارة  و عالمة تد  على هوية لاحاه، وسو  يستاعد 
من امل اد  ي مررو  يوجد عليـه مـا يـد  علـى هويـة لـاحاه ويسـً  

 حًه يف الت مأل.
 ـــب علــــى كـــل مــــن يرغـــب يف دخــــو  املـــ اد  ن يًــــدم مرروفــــه  -2

ر فًـ  ال غـري( د.ك  ما ـة دينـا 100/-م اثوتش بت مأل مؤمت مـدر  
 يدفع اًداش مًابل إي ا  ف يل.

  ب  ن تسعر العءاياع تلعملة الكويتية الرةية. -3
 ـــب  ن تشــــتمل العءـــاياع علــــى  ســــعار إ اليـــة لكافــــة املــــواد  -4

 موضوع امل اد وإال استاعد العءاي.
 ب على امل ايد  ن يرفـم بعءا ـه اسـ  امليـو   و امليوضـأل عنـه  -5

 يتهة ومناذج توميعه .للتعامد مع ا
يسً  حم امل ايد يف الت مأل املؤمت يف حالة سـاثاه لعءا ـه ماـل  - 6

 التاريخ الدد ليتح املراريل.
 ب على امل ايد الراسي عليه امل اد  ن يًوم بـدفع املاـالغ اآلتيـة  - 7

 بعد  ن يرسى عليه امل اد مااارة.
يمــة الايــع مًابــل % مــن م25 ( مالــغ الســتكما  التــ مأل املؤمــت إس 

 إي ا  ف يل.
 د.ك 500/ -  (  مأل رفع املواد خال  املدة الددة ومـدر  

  عسما ة دينار فً  ال غري(.
 ـــب علـــى مـــن يرســـى عليـــه املـــ اد  ن يـــدفع تمـــي ميمـــة املـــواد  – 8

موضــوع املــ اد و ي ماــالغ مســتاثًة عليــه خــال  ســاعة   م عمــل اتليــة 
  ا  ف يل.ليوم رسو امل اد مًابل إي

 

% مــن ميمــة املـــواد 25إذا مل يســتكمل مــن يرســى عليـــه املــ اد  – 9
 يسً  حًه يف الت مأل املؤمت.

إذا مل يدفع من يرسى عليه امل اد تمي ميمة املواد موضوع املـ اد -10
 خال  الساعة   م التالية لرسو امل اد سً  حًه يف التاقو

 ( من ميمة الايع.%25 ( النساة املدفوعة من ميمة املواد  
  (  مأل رفع املواد.

 ج( املواد موضوع امل اد.
يومــاش( مــن اتريــخ اســتكما  ســداد تمــي  15مــدة رفــع املــواد   -11

 ميمة بيع املواد ، وذلط كاثد  م ى.
ال  ـوز للم ايــد الراســي عليــه  ن يرفـع املــواد موضــوع املــ اد إال  -12

 بعد سداد ميمتها تلكامل.
 ي عليه امل اد ايًاع رفع املواد موضوع امل اد.يتاثمل الراس -13
ـــع املـــواد خـــال  املـــدة  -14 ـــه املـــ اد برف ـــد الراســـي علي ـــام امل اي إذا م

 يوما( كان له احلم يف اس داد  مأل رفع املواد. 15الددة  
إذا مل يرفع امل ايد الراسي عليه امل اد املواد موضوع امل اد خال   -15

 ه يف التاقواملدة الددة ، سً  حً
  (  مأل رفع املواد   ( ميمة املواد موضوع امل اد.

 ج( املواد موضوع امل اد  كلها  و الاامي منها(.
 ب على امل ايد الراسي عليه امل اد تنريل مومع تواجـد املـواد  -16

واملوامــع واملمــراع الــص تــوار  ويف حالــة عــدم التنريــل خت ــ  تكليــة 
 رفع املواد.التنريل من ميمة  مأل 

 يلغى امل اد إذا كان عدد العرو  املًدمة  مل من ثالثة. -17
حيـــــم لل نـــــة الايـــــع إلغـــــاي املـــــ اد  و إعـــــادة ررحـــــه دون إبـــــداي  -18

 األساا  للم ايدين.
حيــم لل نــة ال ســية علــى قن  مــل األســعار يف حالــة عــدم التــ ام  -19

 الشركة تلشروا  عال .
 22002530-22002008ن لالستيسار يرجى االت ا و تليو 

 

 اهليفة العامة لشون ال راعة وال روة السمكية
 إعالن

 /6 /2019/2018عن رر  املمارسة رم  هـ ز / م س
 توريد موارير ولواين تشتيل للهيفة

ولكـــن للشـــركاع واملؤسســـاع املءلـــو  ااـــ اكها يف هـــ   املمارســـة 
املمارسـة  احل و  على وثيًة املمارسة  وجـب كتـا  برغاتهـا يف اـراي

مومعــا مــن املمــو  تلتوميــع تلشــركة  و املؤسســة وذلــط  ثنــاي الــدوام 
 –الرابيـة  –الرةي من إدارة الشفون املالية  مسـ  املنام ـاع( تهليفـة 

 اارع الغ اق.
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 الكيالة اإلميا  السعر

 يوم (90 د.ك لاحلة ملدة  2000/- يوم من اتريخ اإلعالن 45بعد  د.ك 75/-
لااحاش  10يف متام الساعة  -بعد  ساوعأل من اتريخ اإلعالن جتماع التمهيدي سيعًد اال

وذلط يف ماعة االجتماعاع  كتب ان ب املدير العامة لشفون ال روة النااتية ما  اهليفة 
 الر يسي تلرابية اارع الغ اق.

  ـــــدء العءـــــاياع هـــــو الســـــاعة الواحـــــدة ظهـــــراش وخخـــــر موعـــــد لتً
  ًر اهليفة.

 املًابـــــــل النًـــــــدي املـــــــ كور  عـــــــال  بواســـــــءة اـــــــيط  يـــــــت  دفـــــــع
 م دت  و بءامة كي ات.

  هـــــ   املمارســــــة مًت ــــــرة علــــــى الشــــــركاع املتم  ــــــة يف هــــــ ا
 اجملا  .
  خخــــــر موعــــــد لتًــــــدء  ي فيرــــــاع  و استيســــــاراع للممارســــــة

ـــن يلتيـــت  ـــخ اإلعـــالن ول ـــة  ســـابيع مـــن اتري املـــ كورة  عـــال  بعـــد ثالث
 لتلط الءلااع بعد ه ا التاريخ .

  ـــــب تًـــــدء اـــــهادة اســـــتيياي اســـــاة العمالـــــة الورنيـــــة ال ـــــادرة 
ــــــــــة والعمــــــــــل لعــــــــــام  ــــــــــل وزارة الشــــــــــفون االجتماعي  2018مــــــــــن ما

 وال احلة ملدة سنة مع اراي املمارسة وتًدء العءاي.
 املدير العام

 اهليفة العامة لشفون الً ر
 إعالن

لسنة  49مااون رم  تعلن اهليفة العامة لشفون الً ر أباه بنايش على 
بش ن املنام اع العامة وتنيي اش ألحكام ه ا الًااون وااللت ام  2016

( والص تنف على ضرورة إعداد واشر خء  ايتهاع 33بتءايم املادة  
احلكومية إبعداد جدو  عن املنام اع والت هيالع الص ستءر  من 

 يوماش مال ررحها مع وجود اا   عنها. 90مالها خال  مدة ادانها 
عليه، موضح لك  ادان  جدو  تميع املنام اع املءلوبة  وبنايش 

 و2018/2019للءر  من مال اهليفة للسنة املالية 
 اا ة عن املنام ة موضوع املنام ة م
عًد تًدء خدماع  1

 استشارية
تت  االستعااة خبحاع املستشارين لتءوير 
الحامج والنر  التءايًية وار  التشغيل 

ع وكل ما  تف وإدارة مواعد الاياان
 تحلاسب اآلق.

تــــــــــــوفري خــــــــــــدماع االمــــــــــــن واحلراســــــــــــة  خدماع االمن واحلراسة 2
 ملا  اهليفة واليروع التابعة هلا.

متابعة وإدارة العًاراع  3
العا دة للهيفة العامة لشفون 
 الً ر واملشمولأل برعايتها

اسناد متابعة وإدارة العًاراع العا دة 
ا إلحدى للهيفة واملشمولأل برعايته

 الشركاع املتم  ة.
 ليااة ل اخيف االوركل  ليااة تراخيف  وراكل  4

 املـــدير العـــام
 

 اهليفة العامة لشفون ذوي اإلعامة 
 إعالن 

-5/2018تعلن اهليفة العامة لشفون ذوي اإلعامة عن رر  املمارسة العامة رم  
ــة يف كراســة ا2019 لشــروا ووق ــم ، وذلــط حســب الشــروا واملوالــياع املاين

املمارسـة والــص لكــن احل ــو  عليهــا مـن مومــع اهليفــة العامــة لشــفون ذوي اإلعامــة 
اـــارع بـــريوع مًابـــل  – 11مءعـــة  –الـــدور األو (  حـــوق  – مســـ  املشـــ  ع 

 8مدرسة الايان ثنا ية اللغة( وذلـط يف مواعيـد الـدوام الرةيـة اعتاـارا مـن السـاعة 
 للتاقو لااحا حىت الواحدة ظهرا وفًا 

 اتريخ األميا  اس  املمارسة رم  املمارسة
ميمة 
 الكراسة

الكيالة 
 األولية

ممارســـــة تـــــراخيف  5/2018-2019
بــــــــــــرامج  ايــــــــــــة 
األجهـــــــــــ ة مـــــــــــن 
اليريوســــــــــــــــــــــــــاع 

 antivirus )
للهيفــــــــــة العامــــــــــة 
لشــــــــــــــــــــفون ذوى 

 اإلعامة

 20 م18/10/2018
 د.ك

% مــــــــــن 2
ميمة العءاي 
لــاحلة ملــدة 

يومــــــــــــا  90
مـــــن اتريـــــخ 

 العءاي

االجتماع 
 التمهيدي

 م11/10/2018

فعلى الشركاع واملؤسساع املتم  ـة تًـدء عءايهـا مسـتوفية كافـة 
املســتنداع داخــل مرــاريل مغلًــة تلشــمع األ ــر مرفــم هبــا اـــهادة 
استيياي اسـاة العمالـة الورنيـة لـاحلة ملـدة سـنة وتسـل  املرـاريل  ًـر 

عــد الــدد إلميــا  امل ايــدة اهليفــة ولــن تًاــل  ي عءــاياع تــرد بعــد املو 
وسو  يستاعد  ي ممارسة غـري مرفـم هبـا  لـل  و لـورة إي ـا  ميمـة  
كراسة الشروا والكيالة األوليـة واـهادة دعـ  العمالـة الورنيـة، علمـا 
أباه سو  يت  عًد اجتماع متهيدي  ًر إدارة الشفون اإلدارية الكا ن 

ع  م مل حيضر فسو  يف الدور األو  وسواي حضر امل ايد ه ا االجتما 
 يكون مل ما بكل ما يسير عنه االجتماع من مراراع وتولياع.

مالحرــة   ــوز للهيفــة إلغــاي املمارســة دون إبــداي األســاا  ودون  دىن 
 اع ا  من مال املمارس(

 

 اهليفة العامة لالت االع وتًنية املعلوماع
-6/2018إعالن عن رر  ممارسة عامة رم   

 إدارة الءيل ال ددي(  بش ن مشروع 2019
تعلـــــن اهليفـــــة العامـــــة لالت ـــــاالع وتًنيـــــة املعلومـــــاع عـــــن رـــــر  ممارســـــة 
عامــــــة إدارة الءيــــــل الــــــ ددي راًــــــاش للموالــــــياع والشــــــروا الــــــواردة 
ـــــت  ـــــة املؤم ـــــص لكـــــن احل ـــــو  عليهـــــا  ًـــــر اهليف ـــــم املمارســـــة وال يف وق 

ـــــة رمـــــ     –الكـــــا ن يف م ـــــر الســـــيل العـــــامر   –( الـــــدور األو   6بواب
ـــــــــة ، وتســـــــــري  ـــــــــاي مواعيـــــــــد العمـــــــــل الرةي ـــــــــط  ثن ـــــــــة وذل اإلدارة املالي

 ( يوماش اعتااراش من اتريخ فض املراريل. 90العءاياع ملدة   
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 السعر اإلميا  االجتماع التمهيدي الءر 
 األحد

7/10/2018 
 االثنأل

15/10/2018 
لااحا م ر  10الساعة 

 (6السيل  بوابة 
 ماعة االجتماعاع
 الدور األرضي

31/10/2018 505 
 د.ك

ـــــا   ـــــدي إرســـــا  كت ـــــن يرغـــــب يف حضـــــور االجتمـــــاع التمهي ـــــى م عل
ــــــام بءامــــــا    ــــــن يرغــــــب حبضــــــوره  وجنســــــيا   و رم ــــــأل  ةــــــاي م يا
ــــ   ــــة  حبــــد  م ــــى ام ــــأل مــــن كــــل اــــركة علــــى اليــــاك  رم املداي

ــــــط 22929970  ــــــة اســــــ  الشــــــركة ورمــــــ  اهلــــــاتل وذل ( مــــــع كتاب
يـــــدي ، علـــــى  ن يًت ـــــر ماـــــل هنايـــــة اليـــــوم الســـــابم لالجتمـــــاع التمه

 حضور االجتماع على الشركاع الص تًدمت بشراي الكراسة. 
 يرجى الءاثا  املستنداع التالية للاث و  على كراسة املمارسة و

 اهادة التس يل لدى ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة سارية امليعو . -1
اــــــهادة مــــــن اهليفــــــة العامــــــة للمعلومــــــاع املدايــــــة  رمــــــ  ايتهــــــة  -2

 ارية امليعو .املدين( س
 اهادة استيياي اساة العمالة الورنية سارية امليعو . -3
 كتا  تيويض واسمة من الاءامة املداية ملندو  الشركة لشراي الكراسة. -4

ــــــــة  ــــــــة األولي د.ك علــــــــى  ن تكــــــــون 60,000علمــــــــا أبن ميمةالكيال
 لاحلة روا  مدة سر ن العءاي

 22929950لالستيسار يرجى االت ا  تإلدارة املالية رم  
 ( 22929970وترسل االستيساراع على فاك  رم   

 Finance@citra.gov.kw او  اليل  
 

 اهليفة العامة للتعلي  التءايًي والتدريب 
 إعــــــــالن

ة للتعلي  التءايًي والتدريب عن اشر اإلعالن ـــــتعلن اهليفة العام
اخلالــــة بشراي  2018/2019 - 8  ــــة رمــارســــــاملم اخلاص بءر 

 جه ة تدرياية لكلية الدراساع التكنولوجية حســب الشــروا 
 واملوالياع الواردة بوق م املمارسة. 

الراغاة يف االا اك يف ه   املمارسة على الشركاع واملؤسساع 
ريب االلك وين مراجعة مومع اهليفة العامة للتعلي  التءايًي والتد

 WW.Paaet.edu.kw ) وذلط لشراي عءاي املمارسـة
( وتسلي  العءاياع يف 8املـــدرجـــة ضمن اخلدماع االلك واية رمــــ   

الدور السابع  -مًر اهليفة ايتديد الكا ن يف منءًة الشويخ ال ناعية 
 75/-  هـاإدارة التوريداع خــال   ساوعيــن مًابل رســـوم مـدر  -

 د.ك( ال ترد.
 املدير العام

النـــــــإع  
ة للتعلي  التءايًي والتدريب عن اشر اإلعالن ـــــة العامـتعلن اهليف   

 واخلالة 2019/  2018 – 77ة رم  ــاملمارس اخلاص بءر 
حسب الشروا واملوالياع   شروع ترمية النرام األكادلي اآلق

 الواردة بوق م املمارسة. 
الراغاــــة يف االاـــ اك يف هـــ   املمارســــة املؤسســـاع علـــى الشـــركاع و 

ـــــدريب  ـــــي  التءايًـــــي و الت ـــــة العامـــــة للتعل ـــــة اهليف مراجعـــــة مومـــــع اهليف
وذلــــط لشــــراي عءــــاي   (www.paaet.edu.kw)االلكــــ وين 

وتســـــلي   (8)املمارســـــة املدرجـــــة ضـــــمن اخلـــــدماع االلك وايـــــة رمـــــ  
لكـــا ن يف منءًـــة عءـــاياع املمارســـة يف إدارة التوريـــداع  ًـــر اهليفـــة ا

 خــــال  الشــــويخ املاــــين الر يســــي تجملمــــع التكنولــــوجي الــــدور الســــابع
 .د.ك( ال ترد  75/- هـا  ( من اتر ه مًابل رســـوم مـدر   ساوعأل

 املدير العام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
ـــة العامـــ ـــن اهليف ـــي  التءايًـــي والتـــدريب عـــن اشـــر اإلعـــالن ـتعل ة للتعل

ــــــــ   ــــــــة رمـ اخلالـــــــة  2018/2019 – 97اخلـــــــاص بءـــــــر  املمــارســ
ــــــــب الشــــــــروا واملوالـــــــياع  ـــــــة حسـ إبمامـــــــة حيـــــــالع خر ـــــــي اهليف

 الواردة بوق م املمارسة.
الراغاــــة يف االاـــ اك يف هـــ   املمارســــة علـــى الشـــركاع واملؤسســـاع 

ـــة العامـــة للتعلـــي  التءايًـــي والتـــدريب االلكـــ وين  ـــع اهليف مراجعـــة موم
(www.Paaet.edu.Kw)  ـــــط لشـــــراي عءـــــاي املمارســـــة وذل

( وتســلي  العءــاياع يف 8ملدرجــة ضــمن اخلــدماع االلك وايــة رمـــ   ا
مًر اهليفة الكا ن يف منءًة الشويخ املا  الر يسي تجملمع التكنولوجي 
الـــدور الســـابع إدارة التوريـــداع خـــال  اســـاوعأل مًابـــل رســـوم مـــدرها 

د.ك( ال تــرد . علــى  ن يكــون االجتمــاع التمهيــدي بعــد  75.000 
 الءر  إبدارة التوريداع الساعة العاارة لااحا. اساوع من اتريخ

 املدير العام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
ــــة العامـتعلـــن اهليفـــ ة للتعلـــي  التءايًـــي والتـــدريب عـــن اشـــر اإلعـــالن ــــ

ـــــ  هـــــ ع / ش   م ــــدة رمـ ـــــر  امل اي  2018/2019 -8/ اخلــــاص بءـ
لتًـدء خدمـة الست مار موامع اهليفة العامة للتعلي  التءايًي والتـدريب 

حسـب الشـروا  جمموعتـان - ـوير والءااعـة والًرراسـية للءالـب الت
 واملوالياع الواردة بوق م امل ايدة .

ــــدة علــــى الشــــركاع واملؤسســــاع  الراغاــــة يف االاــــ اك يف هــــ   امل اي
ـــة العامـــة للتعلـــي  التءايًـــي والتـــدريب االلكـــ وين  ـــع اهليف مراجعـــة موم

 www.paaet.edu.kw )ــــــــدة ـــــــط لشـــــــراي عءـــــــاي امل اي  وذل

mailto:Finance@citra.gov.kw
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( ويت  تسلي  العءاياع 8املـــدرجـــة ضمن اخلدماع االلك واية رمــــ   
 ًــــر اهليفــــة تلشــــويخ  اجملمــــع  -يف إدارة التوريــــداع الــــدور الســــابع 

التكنولوجي( وذلط خــال   اهـــر( مـن اتريـخ االعـالن علـى  ن يعًـد 
 التوريـداعاالجتماع التمهيدي مال موعد االغالت أبساوعأل يف إدارة 

-  هـا الدور السابع يف متام الساعة العاارة لااحاش مًابل رســـوم مـدر 
 د.ك ( ال ترد. 150/

 املدير العام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
ــــة العامـتعلـــن اهليفـــ ة للتعلـــي  التءايًـــي والتـــدريب عـــن اشـــر اإلعـــالن ــــ

 2018/2019 -12/ اخلـــاص بءـــــر  امل ايـــدة رمـــــ  هــــ ع / ش   م
لتًـدء خدمـة مة للتعلي  التءايًي والتـدريب الست مار موامع اهليفة العا

حسب الشروا واملوالـياع ماكيناع الايع اآللية للمشروتع الغازية 
 الواردة بوق م امل ايدة .

ــــدة علــــى الشــــركاع واملؤسســــاع  الراغاــــة يف االاــــ اك يف هــــ   امل اي
ـــة العامـــة للتعلـــي  التءايًـــي والتـــدريب االلكـــ وين  ـــع اهليف مراجعـــة موم

 www.paaet.edu.kw ) ــــــــدة ـــــــط لشـــــــراي عءـــــــاي امل اي وذل
( ويت  تسلي  العءاياع 8املـــدرجـــة ضمن اخلدماع االلك واية رمــــ   

ــــــر( علـــــى  ن يعًـــــد  -يف مًـــــر اهليفـــــة  ــــــال   اهـ إدارة التوريـــــداع خـ
 التوريـداعاالجتماع التمهيدي مال موعد االغالت أبساوعأل يف إدارة 

ع التكنولوجي( الدور السابع يف متام السـاعة  ًر اهليفة تلشويخ  اجملم
 د.ك ( ال ترد. 75/-  هـا العاارة لااحاش مًابل رســـوم مـدر 

 املدير العام
 

 اهليفة العامة لل ناعة
 إعالن

 تعلن اهليفة العامة لل ناعة أباه تًدم اليها
 السادة / اركة كي دي دي يب للت ارة العامة واملًاوالع

 ن  دان  يف الس ل ال ناعيرالاأل ميد امل كوري
 203192رم  ترخيف احلرفة ال ناعيةو 
 اوع النشااو  عما  احلدادة

 فت االس  الت اريو م نع كي دي دي يب ألعما  احلدادة
 2018-09-26(   بتاريخو 6219رم  واتريخ الًيد يف الس لو 

    منءًةو ارت األ دي             اس  املالطو اهليفة العامة لل ناعة  
     E2/E3/E4الدورواألو     حملو    51مسيمةو        8مءعةو

 
 

 إعالن
تعلن اهليفة العامة لل ناعة أباـه تًـدم اليهـا السـادة/ عاـد الع يـ  مديـد 

 الًاثءاين رالاأل تعديل يف الس ل ال ناعي 
 30556رم  ال خيفو

 فت االس  الت اريو م نع االم ى ل ب جا  الديكور 
 2003-7-16و ال ادر بتاريخ

 املعدو ااتاج لب جا  الديكور 
 منءًةو  مغرة ال ناعية   اس  املالطو اهليفة العامة لل ناعة 

    99-100مسيمةو            3مءعةو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلن اهليفة العامة لل ناعة أباه مد تًدم إلينا امل كورين  دان  رالاأل 

 بد  فامد ل خيف املنش ة ال ناعية 
خيفو اركة عادالع ي  ال امل واركا  للت ارة العامة اس  لاحب ال  

 واملًاوالع/ عادالع ي  حممد ال امل واركا 
 2013-12-19ال ادر بتاريخ و         13683رم  ال خيفو 

فت االس  الت اريو اركة عادالع ي  حممد ال امل واركا  لتًءيع 
 ولًل احل ر الءايعي والرخام.

 2014-10-13بتاريخ و    5215و رم  واتريخ الًيد يف الس ل
 اوع النشاا و لتًءيع ولًل احل ر الءايعي والرخام 

   55-54 االوس مسيمة و –منءًةو ال لياية ال ناعية 
 ملطو اهليفة العامة لل ناعة

يرجى ممن يكون حبوزته ال خيف امل كور  عال   و لديه معلوماع 
ة  الدور األرضي( خال  بش اه  ن يتًدم اس مًر اهليفة العامة لل ناع

 ساوعأل من اتريخ اشر اإلعالن واال فذن اهليفة ستًوم بعد ااًضاي 
 املهلة إبلدار بد  فامد عن ال خيف املءلو . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن اهليفة العامة لل ناعة أباه تًدم اليها

 السادة/ اوير  عو   فرج  دريع
 رالاأل ميد يف الس ل ال ناعي

 203221رم  ال خيفو 
 ت االس  الت اريو مرك  املعأل لألملنيومف

 2018-9-23ال ادر بتاريخو  
 املعدو   اعما  االملنيوم
 اس  املالطو اهليفة العامة لل ناعة      -منءًةو الري    اارعو 

 دورو األرضي             6حملو    329و  مسيمة    1مءعةو
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 إعالن
 تعلن اهليفة العامة لل ناعة أباه تًدم اليها

 السيدة/ عنود عو  عوا  املءريي
 رالاة ميد يف الس ل ال ناعي 

 203285رم  ال خيفو 
 فت االس  الت اريو مؤسسة ورين للن ارة

 2018-92-27ال ادر بتاريخو 
 املعدو  عما  الن ارة  

 اس  املالطو اهليفة العامة لل ناعة      -منءًةو الياثياثيل    اارعو 
 -دورو األرضي     بنايةو        8حملو     117مسيمةو    5مءعةو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن اهليفة العامة لل ناعة أباه تًدم اليها

السادة/  اركة السور إلاتاج اخلرسااة ايتاه ة ذاع املسؤولية الدودة 
 ذ.م.م رالاأل تعديل يف الس ل ال ناعي 

 11387رم  ال خيفو 
 يتاه ة فت االس  الت اريو م نع السور إلاتاج اخلرسااة ا

 2004-11-21ال ادر بتاريخو 
 املعدو ااتاج اخلرسااة ايتاه ة

 اس  املالطو اهليفة العامة لل ناعة    -منءًةو للياية كاد    اارعو 
    130-128-127-131-125-129مسيمةو      1مءعةو 
 -بنايةو      -دورو      -حملو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن اهليفة العامة لل ناعة أباه تًدم اليها

 عاد هللا   د الدارمي    ريجلسيدة/ ا
 رالاة تعديل يف الس ل ال ناعي 

 30417رم  ال خيفو 
 فت االس  الت اريو م نع الايت امل اق ألعما  الن ارة

 2007-7-30ال ادر بتاريخو 
 املعدو  عما  الن ارة 

 اس  املالطو اهليفة العامة لل ناعة  -منءًةو  مغرة ال ناعية اارعو 
 -بنايةو       -دورو      -حملو     249مسيمةو      4مءعةو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــــالن
تًـــدم إلينـــا الســـادة/ خالـــد العيســـى ومشـــاري ايتاســـ  وعاـــد اللءيـــل 

( 114/113/112الري رالاأل بد  فامد عن عًـد الًسـيمة رمـ   
 (  نءًة  الشويخ ال ال ة(.1مءعة  

عـــال   و لديـــه  ي يرجــى ممـــن يكـــون حبوزتـــه عًــد الًســـيمة املـــ كورة   
معلوماع بش اه  ن يتًدم إس مًر اهليفة العامة لل ناعة جنو  السـرة 
 الـدور األرضـي مســ  ال اخـيف والسـ ل ال ــناعي( خـال   ســاوعأل 
مـــن اتريـــخ اشـــر اإلعـــالن وإال فـــذن اهليفـــة ســـتًوم بعـــد ااًضـــاي املهلـــة 

 إبلدار بد  فامد عن العًد املءلو .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
ورثة إبراهي  يعًو   بو  رة رالاأل بد  فامد عن تًدم إلينا السادة/ 
(  نءًة  ارت األ ـدي( 6( مءعة  108/107عًد الًسيمة رم   

يرجـــى ممـــن يكـــون حبوزتـــه عًـــد الًســـيمة املـــ كورة  عـــال   و لديـــه  ي 
معلوماع بش اه  ن يتًدم إس مًر اهليفة العامة لل ناعة جنو  السـرة 

سـ ل ال ــناعي( خـال   ســاوعأل  الـدور األرضـي مســ  ال اخـيف وال
مـــن اتريـــخ اشـــر اإلعـــالن وإال فـــذن اهليفـــة ســـتًوم بعـــد ااًضـــاي املهلـــة 

 إبلدار بد  فامد عن العًد املءلو .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن اهليفة العامة لل ناعة أباه تًدم اليها

 السادة/ اركة ةارع كيميكال  ل ناعة الدهاانع وإاتاج امل يااع الا ولية
 عديالع امل كورة  دان  يف الس ل ال ناعيرالاأل إجراي الت

 27538رم  ال خيف للاثرفة ال ناعيةو 
 إاتاج االلااغ -إاتاج ال بنتأل-اوع النشااو إاتاج امل يب األبيض

ـــــاج املـــــ يب  ـــــ  إلات فـــــت االســـــ  الت ـــــاريو م ـــــنع ةـــــارع كيميكل
 ااتاج ال بنتأل وااتاج االلااغ-األبيض

 2018-09-30(   بتاريخو 4242رم  واتريخ الًيد يف الس لو  
 منءًةو الري            اس  املالطو اهليفة العامة لل ناعة

 الدورو االرضي       4حملو     392مسيمةو         1مءعةو 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلـن اهليفــة العامــة لل ــناعة أباــه تًــدم اليهــا السادة/اــركة امل ــ  بلــ  

ريي واريكه رالاأل للت ارة العامة واملًاوالع/فارس متعب سعود املء
 ميد امل كورين  دان  يف الس ل ال ناعي

 203585رم  ال خيف للاثرفة ال ناعيةو 
 اوع النشااو  عما  الن ارة

 فت االس  الت اريو من رة الاا  ال هة
 2018-09-30(   بتاريخو 6224رم  واتريخ الًيد يف الس لو 

 يفة العامة لل ناعة ال ااية   اس  املالطو اهل-منءًةو الشويخ ال ناعية
  4الدورو االرضي   حملو   49مءعةو     مسيمةو
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 إعالن
 تعلن اهليفة العامة لل ناعة أباه تًدم اليها

الســادة/ اــركة كيــو ااــد ار ل ــناعة األقث مــن الاالســتيط / ابــراهي  
 سليمان الايشي واريكه

 رالاأل تعديل ميد يف الس ل ال ناعي 
 28511رم  ال خيفو 

ـــــاج االقث واالعـــــالانع الســـــ  الت ـــــاري و  فـــــت ا ـــــد ار إلات كيـــــو اا
 والديكوراع من مادة الاالستيط واالكريلط

 2/2/2014ال ادر بتاريخو 
 الاتاج األقث واإلعالانع والديكوراع من مادة الاالستيط واألكريلطاملعدو 

 منءًةو  الري      اس  املالطو اهليفة العامة لل ناعة 
 دورو االرضي        4حملو      63 مسيمةو    1مءعةو  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 ( 7443إعادة رر  رلب الشراي رم   

 بش ن توريد مءع غيار ملنش ة الكلور 
ــة العامــة لل ــناعة عـــن رــر  رلــب الشــراي رمــ    (  7443تعلـــن اهليف

بشـــ ن توريـــد مءـــع غيـــار ملنشـــ ة الكلـــور راًــــاش للشـــروا واملوالـــياع 
الشراي والص لكن احل و  عليها من العامة واخلالة الواردة يف رلب 

يف مواعيـد -إدارة التوريداع و املمـازن  –ما  اهليفة العامة لل ناعة 
العمل الرةية علـى  ن يكـون خخـر موعـد لتًـدء العءـاياع بعـد مـرور 

يوماش على اتريخ اشر اإلعالن ويـرفض كـل عءـاي يًـدم بعـد ذلـط  21
اـــــ  اهليفـــــة العامـــــة املوعــــد، وتوضــــــع العءـــــاياع يف لـــــندوت لـــــدى م

ـــــداع واملمـــــازن -لل ـــــناعة الر يســـــي  جنـــــو  الســـــرة  –إدارة التوري
( يومــا اعتاــارا مــن اتريــخ فــض مرــاريل 90وتســري العءــاياع ملــــدة  

 العءاياع علما أبن رلب الشراي مابل للت   ة، وال تًال فيه عرو  بديلة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن 
 ( 7417إعادة رر  رلب الشراي رم   

 يب وتشغيل وليااة غر  للمدخنألبش ن توريد وترك 
تعلـــن اهليفــة العامــة لل ــناعة عـــن إعــادة رــر  رلــب الشــراي رمــ       

( بش ن توريد وتركيب وتشغيل وليااة غر  للمدخنأل راًـاش 7417 
للشــروا واملوالــياع العامــة واخلالــة الــواردة يف رلــب الشــراي والــص 

ـــــة لل ـــــن ـــــة العام ـــــ  اهليف إدارة  –اعة لكـــــن احل ـــــو  عليهـــــا مـــــن ما
يف مواعيد العمـل الرةيـة علـى  ن يكـون خخـر -التوريداع و املمازن 

موعد لتًدء العءاياع بعد مرور عشرة   م على اتريخ اشر اإلعـالن 
ـــط املوعـــد، وتوضــــع العءـــاياع يف  ـــرفض كـــل عءـــاي يًـــدم بعـــد ذل وي

إدارة التوريـداع -لندوت لـدى ماـ  اهليفـة العامـة لل ـناعة الر يسـي 
( يومـا اعتاـارا 90جنو  السرة وتسري العءـاياع ملـــدة   –ازن واملم

من اتريخ فـض مرـاريل العءـاياع علمـا أبن رلـب الشـراي غـري مابـل 
 للت   ة، وال تًال فيه عرو  بديلة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 ( 7388عن إعادة رر  رلب الشراي رم    
بش ن توريد مءع غيار لًس  ال يااة الكهرت ية  

 للماثءاع
هليفة العامة لل ناعة عـن إعادة رر  رلب الشراي رم  تعلـن ا     

( بش ن توريد مءع غيار لًس  ال يااة الكهرت ية للماثءاع 7388 
راًـاش للشروا واملوالياع العامة واخلالة الواردة يف رلب الشراي 

إدارة  –والص لكن احل و  عليها من ما  اهليفة العامة لل ناعة 
مواعيد العمل الرةية على  ن يكون خخر  يف-التوريداع و املمازن 

يوماش على اتريخ اشر اإلعالن  21موعد لتًدء العءاياع بعد مرور 
ويرفض كل عءاي يًدم بعد ذلط املوعد، وتوضـع العءاياع يف 

إدارة التوريداع -لندوت لدى ما  اهليفة العامة لل ناعة الر يسي 
( يوماش اعتااراش 90دة  جنو  السرة وتسري العءاياع ملــ –واملمازن 

من اتريخ فض مراريل العءاياع علماش أبن رلب الشراي مابل 
 للت   ة، وال تًال فيه عرو  بديلة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 (7495عن رر  رلب الشراي رم   

بش ن توريد وتركيب وتشغيل وضمان وليااة بءار ع 
 واواحن لًس  ال يااة الكهرت ية للماثءاع

( بشـ ن توريـد 7495عة عـن رر  رلب الشـراي  تعلـن اهليفة العامة لل نا
ــــب وتشــــغيل وضــــمان ولــــيااة بءــــار ع واــــواحن لًســــ  ال ــــيااة  وتركي
الكهرت يـة للماثءــاع راًــاش للشــروا واملوالـياع العامــة واخلالـة الــواردة 
يف رلب الشراي والص لكن احل و  عليها من ما  اهليفـة العامـة لل ـناعة 

يف مواعيــد العمــل الرةيــة علــى  ن يكــون -ن إدارة التوريــداع و املمــاز  –
يوما علـى اتريـخ اشـر اإلعـالن  21خخر موعد لتًدء العءاياع بعد مرور 

ويرفض كل عءـاي يًـدم بعـد ذلـط املوعـد، وتوضــع العءـاياع يف لـندوت 
 –إدارة التوريــداع واملمــازن -لــدى ماــ  اهليفــة العامــة لل ــناعة الر يســي 

( يومــا اعتاـارا مــن اتريـخ فــض 90ملـــدة  جنـو  الســرة وتسـري العءــاياع 
مرــاريل العءــاياع علمــا أبن رلــب الشــراي غــري مابــل للت   ــة، وال تًاــل 

 فيه عرو  بديلة.
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 إعالن 
( بش ن توريد مءع غيار 7500رر  رلب الشراي رم   

 ملنش ة الكلور لًس  ال يااة امليكاايكية للماثءاع
ــة العامــة لل ــناعة عـــن رــر       ـــن اهليف ( 7500رلــب الشــراي   تعل

ـــار ملنشـــ ة الكلـــور لًســـ  ال ـــيااة امليكاايكيـــة  بشـــ ن توريـــد مءـــع غي
للماثءـــاع راًــــاش للشـــروا واملوالـــياع العامـــة واخلالـــة الـــواردة يف 
رلــــب الشــــراي والــــص لكــــن احل ــــو  عليهــــا مــــن ماــــ  اهليفــــة العامــــة 

ى يف مواعيد العمل الرةية عل-إدارة التوريداع واملمازن  –لل ناعة 
يوماش علـى اتريـخ  21 ن يكون خخر موعد لتًدء العءاياع بعد مرور 

اشـــر اإلعـــالن ويـــرفض كـــل عءـــاي يًـــدم بعـــد ذلـــط املوعـــد، وتوضــــع 
ــة العامــة لل ــناعة الر يســي  -العءــاياع يف لــندوت لــدى ماــ  اهليف

ـــدة  –إدارة التوريــداع واملمــازن  جنــو  الســرة وتســري العءــاياع ملـ
اتريخ فض مراريل العءاياع علمـا أبن رلـب ( يوما اعتاارا من 90 

 الشراي غري مابل للت   ة، وال تًال فيه عرو  بديلة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 (7505عن رر  رلب الشراي رم   

توريد وتركيب وتشغيل جهاز لًياس الضغ  ومي ان 
 وجهاز ال  ماس  إلدارة  تحاع ايتودة

( توريــد 7505تعلـــن اهليفــة العامــة لل ــناعة عـــن رــر  رلــب الشــراي  
وتركيـــب وتشـــغيل جهـــاز لًيـــاس الضـــغ  وميـــ ان وجهـــاز ال  ماســـ  
إلدارة  تـــحاع ايتـــودة راًــــاش للشـــروا واملوالـــياع العامـــة واخلالـــة 
الــواردة يف رلــب الشــراي والــص لكــن احل ــو  عليهــا مــن ماــ  اهليفــة 

يف مواعيـــد العمــــل -إدارة التوريــــداع و املمـــازن  –العامـــة لل ـــناعة 
يوماش  21ى  ن يكون خخر موعد لتًدء العءاياع بعد مرور الرةية عل

علـى اتريــخ اشــر اإلعــالن ويــرفض كــل عءــاي يًــدم بعــد ذلــط املوعــد، 
ــــة العامــــة لل ــــناعة  وتوضـــــع العءــــاياع يف لــــندوت لــــدى ماــــ  اهليف

جنــــــو  الســــــرة وتســــــري  –إدارة التوريــــــداع واملمــــــازن -الر يســــــي 
ن اتريخ فض مرـاريل العءـاياع ( يوماش اعتااراش م90العءاياع ملــدة  

 علما أبن رلب الشراي غري مابل للت   ة، وال تًال فيه عرو  بديلة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 ملاثم عن اخلءة السنوية للمنام اع

تعلن اهليفة العامة لل ناعة إاه احلاماش لاعالن املنشور تريدة الكويت 
واملتضمن اإلعالن عن اخلءة السنوية  27/5/2018اليوم بتاريخ 

 . 2018/2019نام اع اهليفة العامة لل ناعة للسنة املالية مل
وحي  إن اهليفة ستًوم بءر  بعض املنام اع الص ستت  خال  السنة 

د. ك(  75,000والص ت يد ميمتها عن   2018/2019املالية 
فً  عسة وساعون  لل دينار كويص ال غري ، وذلط إعماالش ألحكام 

منه  33املادة رم   2016لسنة  49 مااون املنام اع العامة رم 
والص تنف على   على ايتهاع احلكومية إعداد واشر خءءها 
السنوية املل مة لعًود التوريد واخلدماع وتلت م إبعداد جدو  عن 
املنام اع والت هيالع الص ستءر  من مالها خال  مدة  دانها 

و ( تسعأل يوماش مال ررحها مع وجود اا ة عن املنام ة  90 
 الت هيل(( .

 وذلط وفم ايتدو  املرفم هب ا اإلعالن .
 اخلءة السنوية ملنام اع 

 2018/2019اهليفة العامة لل ناعة للسنة املالية 
 اس  املنام ة م

 
 رريًة الشراي

منام ة  جري حاسااع ورابعاع  1
وماساثاع ضو ية وبرامج ومعداع 
 ملمتلل مءاعاع اهليفة العامة لل ناعة

 منام ة 

منام ة توريد وتركيب وتشغيل وضمان  2
  جه ة املر ي واملسموع

 منام ة

مالحرةو ه   املنام اع مد تلغى  و  جل بعض منها من الءر  
 عند توافر محراع ذلط.

 

 اهليفة العامة للمعلوماع املداية
 إعالن

 2018/2019- 17هـ م م  ممارسةعن رر  
 بش ن اراي برانمج إدارة برامج اخلدماع

(CA Service Management) 
تعـلن اهلـيفة العامة للمعلوماع املداية عن اشـر ممارسـة بــءريًة الرـر  

 CA Service)اراي برانمج إدارة برامج اخلدماع  املمتوم بش ن
Management)يف الكراسة و 

. يـمـــكن احل ــو  علــى هــ   املســتنداع مـــن إدارة الشــفون املاليــة ــــ 1
ــ  منءًة الوزاراع  ــ  الدور األرضـي(  مس  ال ندوت  جنو  السرة 

د.ك  فًــ   50خــال  الــدوام الـــرةي مًابــل مالــغ ال ي يــد مًــدار   ــــ/
 عسون ديناراش كويتياش( .

. إن  خر موعد لتًدء العءـاياع إلدارة الشـفون املاليـة هـو السـاعة 2
ــــم  ــــوم  اخلمــــي  املواف ــــة عشــــرة ظهــــرا مــــن ي  2018/ 25/10ال ااي

 بعد ه ا  املوعد . ويرفض  ي عءاي
%  اثنان تملا ة( من  2. إن مالغ الكيالة األولية  ب  ال يًل عن 3

ميمة عءاي املمارسة و ب  ن تكون الكيالة لادرة من  حـدى الانوك 
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 اللية املـعتمدة تللغة العربية و سارية امليعو  روا  مدة سر ن العءاي.
ملا ــة( مــن جممــوع الًيمــة %  عشــرة ت 10. مالــغ الكيالــة النها يــة 4

اإل الية للعًد، على  ن تكون ه   الكيالة لـادرة من  حدى الانوك 
 اللية املعتمدة تللغة العربية .

 . مااارة تنيي  العًد من اتريخ التعامد .5
يوما  تسعأل يوما( اعتاارا من  90. ياًى العءاي ساري امليعو  ملدة 6

 اتريخ فتح مراريل العءاياع .
 ال تًال العرو  الاديلة . .7
 . املمارسة غري مابله للت   ة .8

 املدير العام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2018/2019- 11إعالن عن رر  ممارسة هـ م م 
 بش ن توريد وتركيب برامج تدميم النر  

Audit Solution for Administrative Changes 
  تعـلن اهلـيفة العامة للمعلوماع املداية عن اشر ممارسه بـءريًة الرر 

 Auditاملمتوم بش ن توريد وتركيب برامج تدميم النر  
Solution for Administrative Changes  

 يف الكراسة و
يـمـكن احل و  على هـ   املسـتنداع مــن إدارة الشـفون املاليـة ـــ  -1

مس  ال ندوت  جنو  السرة  ــ  منءًة الوزاراع  ــ  الدور األرضـي( 
د.ك  فًــ   50الــغ ال ي يــد مًــدار   ــــ/خــال  الــدوام الـــرةي مًابــل م

 عسون ديناراش كويتياش( .
إن خخر موعد لتًدء العءاياع إلدارة الشفون املالية هو الساعة  -2

 25/10/2018ال اايــــة عشــــرة ظهــــرا مــــن يــــوم  اخلمــــي   املوافــــم  
 ويرفض  ي عءاي بعد ه ا  املوعد .

 اثنـان تملا ـة( %  2إن مالغ الكيالة األولية  ـب  ال يًـل عـن   -3
مـن ميمــة عءــاي املمارسـة و ــب  ن تكــون الكيالـة لــادرة مــن  حـــدى 
الانـــوك الليـــة املــــعتمدة تللغـــة العربيـــة  و ســـارية امليعـــو  رـــوا  مـــدة 

 سر ن العءاي .
%  عشرة تملا ة( من جمموع الًيمة  10مالغ الكيالة النها ية  -4

لـادرة من  حدى الانوك  اإل الية للعًد، على  ن تكون ه   الكيالة
 اللية املعتمدة تللغة العربية .

 مااارة تنيي  العًد من اتريخ التعامد . -5
يومــا  تسـعأل يومـا( اعتاــارا  90ياًـى العءـاي ســاري امليعـو  ملـدة  -6

 من اتريخ فتح مراريل العءاياع .
 ال تًال العرو  الاديلة . -7
 غري مابله للت   ة . املمارسة -8

 ــديـــر الــــــعـــــــام املــ
 

 إعالن
 2018/2019ـ  13عن رر  ممارسة هـ م م 

 بش ن توريد مءع غيار
PACI SPARE PARTS & ACCESSORIES 
تعـلن اهلـيفة العامة للمعلوماع املداية عن اشـر ممارسـة بــءريًة الرـر  

 املمتوم بش ن توريد مءع غيار يف الكراسةو
ملســتنداع مـــن إدارة الشــفون املاليــة ــــ . يـمـــكن احل ــو  علــى هــ   ا1

ـــ الــدور األرضــي(  ـــ منءًــة الــوزاراع ـ مســ  ال ــندوت  جنــو  الســرة ـ
ـــ/ د.ك  فًــ   50خـــال  الــدوام الـــرةي مًابــل مالــغ ال ي يــد مًــدار  ـ

 عسون ديناراش كويتياش(.
. إن خخر موعد لتًدء العءاياع إلدارة الشفون املاليـة هـو السـاعة 2

ويـرفض  25/10/2018ة ظهرا من يوم اخلمي  املوافـم ال ااية عشر 
  ي عءاي بعد ه ا املوعد .

ــــــة  ــــــب  ال يًــــــل عــــــن 3 ــــــة األولي ــــــغ الكيال ــــــان  2. إن مال %  اثن
ـــة لـــادرة  ـــة( مـــن ميمـــة عءـــاي املمارســـة و ـــب  ن تكـــون الكيال تملا 
مـــن إحــــدى الانــــوك الليـــة املــــعتمدة تللغــــة العربيـــة وســـارية امليعــــو  

 ر ن العءاي.روا  مدة س
%  عشــرة تملا ــة( مــن جممــوع الًيمــة  10. مالــغ الكيالــة النها يــة 4

اإل الية للعًد، على  ن تكون ه   الكيالة لـادرة من إحدى الانوك 
 اللية املعتمدة تللغة العربية.

 . مااارة تنيي  العًد من اتريخ التعامد.5
 يوما( اعتاارا من يوما  تسعأل 90. ياًى العءاي ساري امليعو  ملدة 6

 اتريخ فتح مراريل العءاياع.
 . ال تًال العرو  الاديلة.7
 . املمارسة غري مابله للت   ة.8

 املدير العام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 2018/2019ـ  14عن رر  ممارسة هـ م م  

 بش ن اراي برامج  من ارام النءاماع
DNS SECURITY 
رسـة بــءريًة الرـر  تعـلن اهلـيفة العامة للمعلوماع املداية عن اشـر مما

 يف الكراسةو اراي برامج  من ارام النءاماع املمتوم بش ن
ـــ 1 .يـمـــكن احل ــو  علــى هــ   املســتنداع مـــن إدارة الشــفون املاليــة ـ

ـــ الــدور األرضــي(  ـــ منءًــة الــوزاراع ـ مســ  ال ــندوت  جنــو  الســرة ـ
ـــ/ د.ك  فًــ   50خـــال  الــدوام الـــرةي مًابــل مالــغ ال ي يــد مًــدار  ـ

 سون ديناراش كويتياش(.ع
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.إن خخر موعـد لتًـدء العءـاياع إلدارة الشـفون املاليـة هـو السـاعة 2
ويـرفض  25/10/2018ال ااية عشرة ظهراش من يوم اخلمي  املوافـم 

  ي عءاي بعد ه ا املوعد.
%  اثنأل تملا ـة( مـن  2.إن مالغ الكيالة األولية  ب  ال يًل عن 3

ن تكــون الكيالــة لــادرة مــن  حـــدى الانــوك ميمــة عءــاي املمارســة و ــب  
 اللية املـعتمدة تللغة العربية وسارية امليعو  روا  مدة سر ن العءاي.

ــة 4 ــة النها ي ــة( مــن جممــوع الًيمــة  10.مالــغ الكيال %  عشــرة تملا 
اإل الية للعًد، على  ن تكون ه   الكيالة لـادرة من إحدى الانوك 

 لعربية.اللية املعتمدة تللغة ا
 .مااارة تنيي  العًد من اتريخ التعامد.5
يوماش  تسعأل يوماش( اعتاارا مـن  90.ياًى العءاي ساري امليعو  ملدة 6

 اتريخ فتح مراريل العءاياع.
 .ال تًال العرو  الاديلة.7
 .املمارسة غري مابله للت   ة.8

 املــــديـــر الــــــعـــــــام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 2018/2019ــ  15م عن ممارسة رم  هـ م  

 بش ن اراي تراخيف استمدام لور فضا ية
(GIS SATELLITE IMAGING) 

 تعـلن اهلـيفة العامة للمعلوماع املداية عن إجـراي ممارسة داخلية بـءريًة
 الرر  املمتوم بش ن اراي تراخيف استمدام لور فضا ية

 (GIS SATELLITE IMAGING)  للشروا
 راسة وواملوالياع الواردة يف الك

يـمـكن احل و  على ه   املستنداع مـن إدارة الشفون املالية ــ  .1
ــ  منءًة الوزاراع  ــ  الدور األرضي(  مس  ال ندوت  جنو  السرة  

د.ك  فً   50خـال  الدوام الـرةي مًابل مالغ ال ي يد مًدار   ــ/
 عسون دينارا كويتيا( .

ن املالية هو الساعة إن  خر موعد لتًدء العءاياع إلدارة الشفو  .2
، 25/10/2018املوافم  اخلمي ال ااية عشرة ظهرا من يوم  

 ويرفض  ي عءاي بعد ه ا  املوعد .
%  اثنان تملا ة( من ميمة  2إن مالغ الكيالة األولية  ب  ال يًل عن   .3

عءاي املمارسة، و ب  ن تكون الكيالة لادرة من  حـدى الانوك اللية 
 العربية  و سارية امليعو  روا  مدة سر ن العءاي .املـعتمدة تللغة 

%  عشرة تملا ة( من جمموع الًيمة  10مالغ الكيالة النها ية  .4
اإل الية للعًد، على  ن تكون ه   الكيالة لـادرة من  حدى الانوك 

 اللية املعتمدة تللغة العربية .
 مااارة تنيي  العًد من اتريخ التعامد . .5

يوما  تسعأل يوما( اعتاارا من  90ري امليعو  ملدة ياًى العءاي سا .6
 اتريخ فتح مراريل العءاياع .

 ال تًال العرو  الاديلة . .7
 املمارسة غري مابلة للت   ة . .8

 املدير العام  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 2018/2019- 16عن رر  ممارسة هـ م م 

 بش ن ليااة ح م برامج احلماية من اليريوساع
Trend micro antivirus 

اهلـيفة العامة للمعلوماع املداية عن اشـر ممارسـة بــءريًة الرـر  تعـلن 
 املمتوم بش ن ليااة ح م برامج احلماية من اليريوساع يف الكراسة و

. يـمـــكن احل ــو  علــى هــ   املســتنداع مـــن إدارة الشــفون املاليــة ــــ 1
مس  ال ندوت  جنو  السرة  ــ  منءًة الوزاراع  ــ  الدور األرضـي( 

د.ك  فًــ   50الــدوام الـــرةي مًابــل مالــغ ال ي يــد مًــدار   ــــ/خــال  
 عسون ديناراش كويتياش( .

. إن خخر موعد لتًدء العءاياع إلدارة الشفون املاليـة هـو السـاعة 2
ويرفض  25/10/2018ال ااية عشرة ظهرا من يوم  اخلمي  املوافم 

  ي عءاي بعد ه ا  املوعد .
%  اثنان تملا ة( من  2 ب  ال يًل عن . إن مالغ الكيالة األولية 3

ميمة عءاي املمارسة و ب  ن تكون الكيالة لادرة من  حـدى الانوك 
 اللية املـعتمدة تللغة العربية وسارية امليعو  روا  مدة سر ن العءاي.

%  عشــرة تملا ــة( مــن جممــوع الًيمــة  10. مالــغ الكيالــة النها يــة 4
تكون ه   الكيالة لـادرة من  حدى الانوك اإل الية للعًد، على  ن 

 اللية املعتمدة تللغة العربية .
 . مااارة تنيي  العًد من اتريخ التعامد .5
يوما  تسعأل يوما( اعتاارا من  90. ياًى العءاي ساري امليعو  ملدة 6

 اتريخ فتح مراريل العءاياع .
 . ال تًال العرو  الاديلة .7
 للت   ة . . املمارسة غري مابله8

 املديـر العـام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 2018/2019ــ  19عن ممارسة رم  هـ م م 

 بش ن ليااة  جه ة توزيع األ ا 
 F5 LOAD BALANCER 

MAINTENANCE) 
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تعـلن اهلـيفة العامة للمعلوماع املداية عن إجــراي ممارسـة داخليـة بــءريًة الرـر  
 F5 LOADاملمتـــــوم بشــــــ ن لــــــيااة  جهــــــ ة توزيــــــع األ ــــــا   

BALANCER      MAINTENANCE للشــروا )
 واملوالياع الواردة يف الكراسة و

. يـمـــكن احل ــو  علــى هــ   املســتنداع مـــن إدارة الشــفون املاليــة ــــ 1
مس  ال ندوت  جنو  السرة  ــ  منءًة الوزاراع  ــ  الدور األرضـي( 

د.ك  فًــ   50خــال  الــدوام الـــرةي مًابــل مالــغ ال ي يــد مًــدار   ــــ/
 عسون دينارا كويتيا( .

. إن  خر موعد لتًدء العءـاياع إلدارة الشـفون املاليـة هـو السـاعة 2
ــــوم  اخلمــــي  املوافــــم  ــــة عشــــرة ظهــــرا مــــن ي ، 25/10/2018ال ااي

 ويرفض  ي عءاي بعد ه ا  املوعد .
%  اثنــان تملا ــة(  2. إن مالــغ الكيالــة األوليــة  ــب  ال يًــل عــن  3

و ـب  ن تكـون الكيالـة لـادرة مـن  حــدى  من ميمة عءاي املمارسة،
الانـــوك الليـــة املــــعتمدة تللغـــة العربيـــة  و ســـارية امليعـــو  رـــوا  مـــدة 

 سر ن العءاي .
%  عشــرة تملا ــة( مــن جممــوع الًيمــة  10. مالــغ الكيالــة النها يــة 4

اإل الية للعًد، على  ن تكون ه   الكيالة لـادرة من  حدى الانوك 
 دة تللغة العربية .اللية املعتم

 . مااارة تنيي  العًد من اتريخ التعامد .5
يومــا  تســعون يومــا( اعتاــارا  90. ياًــى العءــاي ســاري امليعــو  ملــدة 6

 من اتريخ فتح مراريل العءاياع .
 . ال تًال العرو  الاديلة .7
 . املمارسة غري مابلة للت   ة .8

 املدير العام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 2018/2019ـ  21عن رر  ممارسة هـ م م 

 بش ن اراي برانمج اخلدماع اإلدارية اإللك واية
E-Management Solution 

تعـلن اهلـيفة العامة للمعلوماع املداية عن اشـر ممارسـة بــءريًة الرـر  
  بش ن اراي برانمج اخلدماع اإلدارية اإللك وايةاملمتوم 

E-Management Solutionيف الكراسة و 
ــــ مســـ  . يـمــــكن احل ـــو  ع1 لـــى هـــ   املســـتنداع مــــن إدارة الشـــفون املاليـــة ـ

ـــ الــدور األرضــي( خـــال  الــدوام  ال ــندوت  جنــو  الســرة ـ منءًــة الــوزاراع ـ
 د.ك  فً  عسون ديناراش كويتياش( . 50الـرةي مًابل مالغ ال ي يد مًدار   ــ/

. إن خخر موعد لتًدء العءاياع إلدارة الشفون املاليـة هـو السـاعة 2
ويرفض  25/10/2018 ااية عشرة ظهرا من يوم  اخلمي  املوافم ال

  ي عءاي بعد ه ا  املوعد .

ــــــة  ــــــب  ال يًــــــل عــــــن 3 ــــــة األولي ــــــغ الكيال ــــــان  2. إن مال %  اثن
ـــة لـــادرة  ـــة( مـــن ميمـــة عءـــاي املمارســـة و ـــب  ن تكـــون الكيال تملا 
ـــــــة و ســـــــارية  ـــــــة املــــــــعتمدة تللغـــــــة العربي ـــــــوك اللي مـــــــن  حــــــــدى الان

   روا  مدة سر ن العءاي .امليعو 
%  عشــرة تملا ــة( مــن جممــوع الًيمــة  10. مالــغ الكيالــة النها يــة 4

اإل الية للعًد، على  ن تكون ه   الكيالة لـادرة من  حدى الانوك 
 اللية املعتمدة تللغة العربية .

 . مااارة تنيي  العًد من اتريخ التعامد .5
يوما  تسعأل يوما( اعتاارا من  90ة . ياًى العءاي ساري امليعو  ملد6

 اتريخ فتح مراريل العءاياع .
 . ال تًال العرو  الاديلة .7
 . املمارسة غري مابله للت   ة .8

 املدير العام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 2018/2019ـ  22عن رر  ممارسة هـ م م 

 بش ن اراي برانمج لنرام خت ين الوق م
Archiving Solution 

معلوماع املداية عن اشـر ممارسـة بــءريًة الرـر  تعـلن اهلـيفة العامة لل
 يف الكراسة و لنرام خت ين الوق م اراي برانمج املمتوم بش ن

. يـمـــكن احل ــو  علــى هــ   املســتنداع مـــن إدارة الشــفون املاليــة ــــ 1
ـــ الــدور األرضــي(  ـــ منءًــة الــوزاراع ـ مســ  ال ــندوت  جنــو  الســرة ـ

د.ك  فًــ   50ال ي يــد مًــدار   ــــ/خــال  الــدوام الـــرةي مًابــل مالــغ 
 عسون دينارا كويتيا( .

. إن  خر موعد لتًدء العءـاياع إلدارة الشـفون املاليـة هـو السـاعة 2
ويـرفض  25/10/2018ال ااية عشرة ظهرا من يوم اخلمي  املوافـم 

  ي عءاي بعد ه ا  املوعد .
ــــــة  ــــــب  ال يًــــــل عــــــن 3 ــــــة األولي ــــــغ الكيال ــــــان  2. إن مال %  اثن
ـــة لـــادرة تمل ـــة( مـــن ميمـــة عءـــاي املمارســـة و ـــب  ن تكـــون الكيال ا 

ـــــــة و ســـــــارية  ـــــــة املــــــــعتمدة تللغـــــــة العربي ـــــــوك اللي مـــــــن  حــــــــدى الان
 امليعو  روا  مدة سر ن العءاي .

%  عشــرة تملا ــة( مــن جممــوع الًيمــة  10. مالــغ الكيالــة النها يــة 4
 حدى الانوك اإل الية للعًد، على  ن تكون ه   الكيالة لـادرة من 

 اللية املعتمدة تللغة العربية .
 . مااارة تنيي  العًد من اتريخ التعامد .5
يومــا  تســعون يومــا( اعتاــارا  90. ياًــى العءــاي ســاري امليعــو  ملــدة 6

 من اتريخ فتح مراريل العءاياع .
 . ال تًال العرو  الاديلة .7
 . املمارسة غري مابله للت   ة .8

 املدير العام
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 النإع
 2018/2019ـ  24عن رر  ممارسة هـ م م 

 بش ن اراي برامج ارام منع فًدان الاياانع
DLP Solution 

تعـلن اهلـيفة العامة للمعلوماع املداية عن اشـر ممارسـه بــءريًة الرـر  
ـــاانع   DLPاملمتـــوم بشـــ ن اـــراي بـــرامج ارـــام منـــع فًـــدان الاي

Solutionيف الكراسةو 
املســتنداع مـــن إدارة الشــفون املاليــة ــــ  . يـمـــكن احل ــو  علــى هــ  1

ـــ الــدور األرضــي(  ـــ منءًــة الــوزاراع ـ مســ  ال ــندوت  جنــو  الســرة ـ
ـــ/ د.ك  فًــ   50خـــال  الــدوام الـــرةي مًابــل مالــغ ال ي يــد مًــدار  ـ

 عسون ديناراش كويتياش(.
. إن خخر موعد لتًدء العءاياع إلدارة الشفون املاليـة هـو السـاعة 2

ويـرفض  25/10/2018شر ظهرا مـن يـوم اخلمـي  املوافـم ال ااية ع
  ي عءاي بعد ه ا املوعد.

%  اثنــأل تملا ــة( مــن  2إن مالــغ الكيالــة األوليــة  ــب  ال يًــل عــن . 3
ميمــة عءــاي املمارســة و ــب  ن تكــون الكيالــة لــادرة مــن  حـــدى الانــوك 

 ر ن العءاي.اللية املـعتمدة تللغة العربية وسارية امليعو  روا  مدة س
%  عشــرة تملا ــة( مــن جممــوع الًيمــة  10. مالــغ الكيالــة النها يــة 4

اإل الية للعًد، على  ن تكون ه   الكيالة لـادرة من إحدى الانوك 
 اللية املعتمدة تللغة العربية.

 . مااارة تنيي  العًد من اتريخ التعامد.5
أل يوما( اعتااراش من يوماش  تسع 90. ياًى العءاي ساري امليعو  ملدة 6

 اتريخ فتح مراريل العءاياع.
 . ال تًال العرو  الاديلة.7
 . املمارسة غري مابله للت   ة.8

 املدير العام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 2018/2019ـ  26هـ م م  ممارسةعن رر  

 إدارة املمارربش ن اراي برانمج 
Risk Management Tool 

شـر ممارسـة بــءريًة الرـر  تعـلن اهلـيفة العامة للمعلوماع املداية عن ا
 إدارة املمارر جاراي برانم املمتوم بش ن

  Risk Management Toolيف الكراسة و 
. يـمـــكن احل ــو  علــى هــ   املســتنداع مـــن إدارة الشــفون املاليــة ــــ 1

مس  ال ندوت  جنو  السرة  ــ  منءًة الوزاراع  ــ  الدور األرضـي( 
د.ك  فًــ   50ال ي يــد مًــدار   ــــ/خــال  الــدوام الـــرةي مًابــل مالــغ 

 عسون دينارا كويتيا( .
. إن  خر موعد لتًدء العءـاياع إلدارة الشـفون املاليـة هـو السـاعة 2

ويرفض  2018/ 25/10ال ااية عشرة ظهرا من يوم اخلمي  املوافم 
  ي عءاي بعد ه ا  املوعد .

ــــــة  ــــــب  ال يًــــــل عــــــن 3 ــــــة األولي ــــــغ الكيال ــــــان  2. إن مال %  اثن
ـــة لـــادرة ت ـــة( مـــن ميمـــة عءـــاي املمارســـة و ـــب  ن تكـــون الكيال ملا 

ـــــــة و ســـــــارية  ـــــــة املــــــــعتمدة تللغـــــــة العربي ـــــــوك اللي مـــــــن  حــــــــدى الان
 امليعو  روا  مدة سر ن العءاي .

%  عشــرة تملا ــة( مــن جممــوع الًيمــة  10. مالــغ الكيالــة النها يــة 4
 حدى الانوك  اإل الية للعًد، على  ن تكون ه   الكيالة لـادرة من

 اللية املعتمدة تللغة العربية .
 . مااارة تنيي  العًد من اتريخ التعامد .5
يومــا  تســعون يومــا( اعتاــارا  90. ياًــى العءــاي ســاري امليعــو  ملــدة 6

 من اتريخ فتح مراريل العءاياع .
 . ال تًال العرو  الاديلة .7
 . املمارسة غري مابلة للت   ة .8

 املدير العام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النإع
 2018/2019ـ  27عن رر  ممارسة هـ م م 

 بش ن اراي تءوير  ارمة االت ا  اخلارجي للهيفة
Fiber Link Farwaniya to Mishref 

تعـلن اهلـيفة العامة للمعلوماع املداية عن اشـر ممارسـة بــءريًة الرـر  
ـــرانمج إدارة تءـــوير  ارمـــة االت ـــا  اخلـــارجي  ـــوم بشـــ ن اـــراي ب املمت

 يف الكراسةو Fiber Link Farwaniya to Mishrefللهيفة 
. يـمـــكن احل ــو  علــى هــ   املســتنداع مـــن إدارة الشــفون املاليــة ــــ 1

ـــ الــدور األرضــي(  ـــ منءًــة الــوزاراع ـ مســ  ال ــندوت  جنــو  الســرة ـ
ـــ/ د.ك  فًــ   50خـــال  الــدوام الـــرةي مًابــل مالــغ ال ي يــد مًــدار  ـ

 عسون ديناراش كويتياش(.
موعد لتًدء العءاياع إلدارة الشفون املاليـة هـو السـاعة . إن خخر 2

ويـرفض  2018/ 25/10ال ااية عشر ظهرا من يوم اخلمي  املوافم 
  ي عءاي بعد ه ا املوعد.

%  اثنأل تملا ة( من  2. إن مالغ الكيالة األولية  ب  ال يًل عن 3
انوك ميمة عءاي املمارسة و ب  ن تكون الكيالة لادرة من  حـدى ال
 اللية املـعتمدة تللغة العربية وسارية امليعو  روا  مدة سر ن العءاي.

%  عشــرة تملا ــة( مــن جممــوع الًيمــة  10. مالــغ الكيالــة النها يــة 4
اإل الية للعًد، على  ن تكون ه   الكيالة لـادرة من إحدى الانوك 

 اللية املعتمدة تللغة العربية.
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 ن اتريخ التعامد.. مااارة تنيي  العًد م5
يوماش  تسعأل يوما( اعتاارا من  90. ياًى العءاي ساري امليعو  ملدة 6

 اتريخ فتح مراريل العءاياع.
 . ال تًال العرو  الاديلة.7
 . املمارسة غري مابله للت   ة.8

 املدير العام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 2018/2019ـ  28عن رر  ممارسة هـ م م 

 cyber securityبش ن اراي برانمج  اية االا ات 
تعـلن اهلـيفة العامة للمعلوماع املداية عن اشـر ممارسـة بــءريًة الرـر  

 cyber securityاملمتـوم بشـ ن اـراي بـرانمج  ايـة االا اـت  
 يف الكراسة و

. يـمـــكن احل ــو  علــى هــ   املســتنداع مـــن إدارة الشــفون املاليــة ــــ 1
ــ  الدور األرضـي(   مس  ال ندوت  جنو  السرة  ــ  منءًة الوزاراع

د.ك  فًــ   50خــال  الــدوام الـــرةي مًابــل مالــغ ال ي يــد مًــدار   ــــ/
 عسون ديناراش كويتياش( .

. إن خخر موعد لتًدء العءاياع إلدارة الشفون املاليـة هـو السـاعة 2
ــــم  ــــوم  اخلمــــي  املواف ــــة عشــــرة ظهــــرا مــــن ي  2018/ 25/10ال ااي

 ويرفض  ي عءاي بعد ه ا  املوعد .
%  اثنان تملا ة( من  2. إن مالغ الكيالة األولية  ب  ال يًل عن 3

ميمة عءاي املمارسة و ب  ن تكون الكيالة لادرة من  حـدى الانوك 
 اللية املـعتمدة تللغة العربية و سارية امليعو  روا  مدة سر ن العءاي .

ًيمــة %  عشــرة تملا ــة( مــن جممــوع ال 10. مالــغ الكيالــة النها يــة 4
اإل الية للعًد، على  ن تكون ه   الكيالة لـادرة من  حدى الانوك 

 اللية املعتمدة تللغة العربية .
 . مااارة تنيي  العًد من اتريخ التعامد .5
يومــا  تســعون يومــا( اعتاــارا  90. ياًــى العءــاي ســاري امليعــو  ملــدة 6

 من اتريخ فتح مراريل العءاياع .
 اديلة .. ال تًال العرو  ال7
 . املمارسة غري مابله للت   ة .8

 املدير العام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 2018/2019- 4رر  م ايدة هـ م م  

بش ن است مار مومع خدمة موامل السياراع 
 للمراجعأل يف مًر اهليفة الر يسي تنو  السرة

تعـلن اهلـيفة العامة للمعلوماع املداية عن اشـر م ايـدة بــءريًة الرـر  
 مار مومــع خدمــة موامــل الســياراع للمــراجعأل يف اســتاملمتــوم بشــ ن 

 الر يسي يف الكراسة و مًر اهليفة
ـــ 1 .يـمـــكن احل ــو  علــى هــ   املســتنداع مـــن إدارة الشــفون املاليــة ـ

مس  ال ندوت  جنو  السرة  ــ  منءًة الوزاراع  ــ  الدور األرضـي( 
ك  فًــ  د. 50خــال  الــدوام الـــرةي مًابــل مالــغ ال ي يــد مًــدار   ــــ/

 عسون ديناراش كويتياش( .
.إن خخر موعـد لتًـدء العءـاياع إلدارة الشـفون املاليـة هـو السـاعة 2

ويـرفض  4/11/2018ال ااية عشرة ظهـرا مـن يـوم  اخلمـي  املوافـم 
  ي عءاي بعد ه ا  املوعد .

%  اثنان تملا ة( مـن  2.إن مالغ الكيالة األولية  ب  ال يًل عن 3
يدة و ب  ن تكون الكيالة لادرة مـن  حــدى الانـوك ميمة عءاي امل ا

 اللية املـعتمدة تللغة العربية وسارية امليعو  روا  مدة سر ن العءاي.
ــة 4 ــة النها ي ــة( مــن جممــوع الًيمــة  10.مالــغ الكيال %  عشــرة تملا 

اإل الية للعًد، على  ن تكون ه   الكيالة لـادرة من  حدى الانوك 
 ة تللغة العربية .اللية املعتمد

 .مااارة تنيي  العًد من اتريخ التعامد .5
يوما  تسعأل يوما( اعتاارا مـن  90.ياًى العءاي ساري امليعو  ملدة 6

 اتريخ فتح مراريل العءاياع .
 .ال تًال العرو  الاديلة .7
 .امل ايدة غري مابله للت   ة .8

 املــــديـــر الــــــعـــــــام

 ا هيفة  سوات امل
 إعالن

بش ن رخ ة ارام است مار  اعي املمنوحة لشركة 
 بيتط كابيتا  لالست مار

 
بشــ ن رخ ــة ارــام اســت مار  2018( لســنة 55اســتنادا للًــرار رمــ   

 ـــاعي املمنوحـــة لشـــركة بيتـــط كابيتـــا  لالســـت مار لت ســـي  لـــندوت 
 2010( لســنة 7بيتــط كابيتــا  للعًــاراع الليــة وفًــاش للًــااون رمــ   

ن إاشـاي هيفـة  سـوات املـا  وتنرـي  اشـاا األورات املاليـة وال اثتـه بش 
، تعلــن هيفــة 17/04/2018التنيي يــة وتعــديال ما وال ــادر بتــاريخ 

 سوات املا  أباه مت إلدار ال خيف لندوت بيتـط كابيتـا  للعًـاراع 
، وذلــــط ملــــدة ثــــالث ســــنواع مابلــــة 27/09/2018الليــــة بتــــاريخ 

 للت ديد.
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 إعالن
إلغاي ميد لندوت األمأل اإلسالمي لألسوات  بش ن

 املالية واءاه من س ل ال ناديم لدى اهليفة
إلغــاي ميــد لــندوت بشــ ن  2018( لســنة 130اســتناداش للًــرار رمــ   

األمــأل اإلســالمي لألســوات املاليــة واــءاه مــن ســ ل ال ــناديم لــدى 
ت بشـ ن إاشـاي هيفـة  سـوا 2010( لسـنة 7وفًـاش للًـااون رمـ   اهليفة 

املــــا  وتنرــــي  اشــــاا األورات املاليــــة وال اثتــــه التنيي يــــة وتعــــديال ما 
، تعلـــن هيفـــة  ســـوات املـــا  أباـــه مت 27/09/2018وال ـــادر بتـــاريخ 

إلغاي ميد لندوت األمأل اإلسالمي لألسوات املالية واءاه مـن سـ ل 
 .27/09/2018بتاريخ ال ناديم لدى اهليفة 

 

 هيفة تش يع االست مار املااار
 ة جنكي  لااشاياع وال ناعة والت ارةارك

 عًد  سي  اركة الشمف الواحد  ش.ش.و(
 م 16/09/1820إاه يف يومو األحد املوافمو 

 لدى  انو منرية وليد خالد املضل                 املوثًة                           
 حضر لدي كل منو
 رر   و / مالط

الت ارة املساخة اركة تركية اركة جنكي  لااشاياع وال ناعة   و 
 سست  وجب مرار الكمة الت ارية األللية الرابعة يف إسءناو  

واملًيدة يف إدارة  23/2/1995بتاريخ  1995/303رم  األساس 
املس لة يف إدارة فرع /ماديكوي  –الس ل الت اري/اسءناو  

 من مااون الت ارة  152 وجب  حكام املادة  225بس ل رممه / 
 ل كي اخلاص بت سي  الشركاع املساخة ا

تركي ايتنسية وحيمل جواز سير  - غور جنكي   ويومع عنها السيد/
 وجب مرار جمل  إدارة الشركة املعتمد من U03496462 رم  

و امل دت  8/9/2017مال كاتب العد  بناحية  سكودار بتاريخ 
ية الكويتية عليه  لوليا بكافة ايتهاع املمت ة خخرها وزارة اخلارج

 . 2017/ 24/9بتاريخ 
اتيم املؤس  و مر بت سي  اركة الشمف الواحد وفًا ملا ا ت 

وتعديالته  2016لسنة   1عليه  حكام مااون الشركاع رم  
بش ن  2013لسنة  116وال اثته التنيي ية وألحكام الًااون رم  

ًا تش يع االست مار املااار يف دولة الكويت وال اثته التنيي ية ووف
للًواعد والضواب  واألس  واملعايري الص ي درها جمل  إدارة هيفة 
تش يع االست مار املااار ، وتتمتع الشركة تلشم ية االعتاارية من 
اتريخ ميدها يف الس ل الت اري  ، وال  وز للشركة م اولة اشارها 
إال بعد اشرها تيتريدة الرةية ، واحل و  على ال اخيف وموافًاع 

هاع الرمابية على م اولة النشاا ، والت امه  بكافة الًواعد املًررة ايت
 لت سي  الشركاع وذلط وفًا لألحكام املًررة يف املواد اآلتية و

 ورلاوا وه  بكامل األهلية توثيم العًد اآليت ا هو 
اركة جنكي  للمًاوالع العامة للمااين والءرت وايتسور  اس  الشركةو

 و اجملاري 
 اركة الشمف الواحد  ش.ش.و( عنواهناو

 /     عشر خال  دينار كويص ال غري    10000ر س ما  الشركةو 
 (1مادة  

اركة جنكي  للمًاوالع العامة للمااين والءرت  اس  الشركة و عنواهنا
 اركة الشمف الواحد  ش.ش.و(وايتسور و اجملاري / 

 (2مادة  
، و وز ملالط ر س مرك  الشركة الر يسي ومورنها يف دولة الكويت

املا  اًله إس  ي جهة  خرى يف دولة الكويت، كما  وز له إاشاي 
فروع ووكاالع للشركة داخل وخارج دولة الكويت، ويعتح ه ا املرك  
هو املورن الًااوين للشركة ال ي يعتد به يف توجيه املراسالع 

ت اري واإلعالانع الًضا ية إس الشركة، وت ات بياانته يف الس ل ال
 وال يعتد بتغيري ه ا املورن إال بعد ميدها يف الس ل الت اري.

 (3مادة  
 مدة عًد الشركة هي غري حمددة املدة تاد  من اتريخ اهر عًد الشركة 

 (4مادة  
 2017لسنة  15مع عدم اإلخال  أبحكام مااون الشركاع رم  

نة لس 116وال اثته التنيي ية وألحكام الًااون رم   –وتعديالته 
بش ن تش يع االست مار املااار يف دولة الكويت وال اثته  2013

 التنيي ية، فذن األغرا  الص  سست الشركة من  جلها هيو
 مًاوالع الءرت واجملاري وايتسور. -1
 مًاوالع عامة للمااين. -2

و وز للشركة  ن متارس  عماال مشاهبة  و مكملة  و الزمة  و مرتاءة 
 أبغراضها امل كورة.

حيرر على الشركة ممارسة األاشءة الص اف عليها مرار جمل  الوزراي 
بش ن فديد ما مة تالست ماراع غري اخلاضعة  2015لسنة  75رم  

 2013لسنة  116ألحكام الًااون رم  
 (5مادة  
عشر خال   -د.ك.  10000حدد ر س ما  الشركة  الغ مدر  

 دينار كويص ال غري .
 توزيع ح ف الشركة و

 اس  لاحب احل ة        عدد احل ف     ميمتها تلدينار م
 اركه جنكي  لااشاياع 1

 وال ناعة والت ارة املساخة
100 10000 

 10000 100 اإل اق
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 (6مادة  
يتوس إدارة الشركة مالط ر س املا ، بنيسه إن كان ام ا رايعيا، 

 و ن ل له إن كان ام ا اعتاار .
ا مديراش  و  ك ر ل لها  مام الًضاي ويف مواجهة  و وز  ن يعأل هل

الغري، ويكون مسفوال عن إدار ا  مام املالط، وال يكون مرار تعيأل 
 املدير انف ا إال بًيد  يف الس ل الت اري(.

وحيمل  -ايتنسيةو تركي  -بياانع املدير هيو االس و  غور جنكي  
كيسيكلي العنوان و التواي ادة  U03496462جواز سير رم  
 إسءناو / تركية 34662اسكودار  37جددسي رم  

 (7مادة  
ل ل املدير الشركة يف عالما ا مع الغري و مام الًضاي وله  وسع 
السلءة يف التعامل تةها وإبرام كافة العًود واملعامالع الداخلة 
ضمن  غرا  الشركة، وعلى األخف تعيأل وومل وع   وكالي 

يد مرتاا   و جوره  ومكاف    وماض ومستمدمي الشركة، وفد
ودفع املاالغ وتوميع وفويل وإبرام  يع العًود واالتيامياع 
وال يًاع الص تتعلم  عامالع الشركة وفًيم  غراضها تلنًد  و 
تآلجل وتوكيل من يشاي يف كل  و بعض لالحياع اإلدارة.  ما مل 

 و يف الًرار  يكن املدير معينا وحددع سلءاته يف عًد الشركة
ال ادر من مالط ر س املا  بتعيينه(. وله احلم يف فتح حساتع 

 الانوك  اختياري(
 ويا   مدير الشركة عناية الرجل احلريف يف ممارسة سلءاته واخت الاته.

ويكون املدير مسفوالش تلتضامن با  الشركة  و الغري عن  اليته 
ء  يف اإلدارة وفًا للًواعد ألحكام الًااون و حكام ه ا النرام  و اخل

 1املن وص عليها يف ت  اركة املساخة يف مااون الشركاع رم  
  2016لسنة 

 (8مادة  
  تف مالط ر س املا  تألمور اآلتيةو

  .تعديل عًد الشركة.1
 .حل الشركة وت ييتها. 2
 .اادماج الشركة  و فويلها  و ااًسامها. 3
 ضه. .ز دة ر س ما  الشركة  و ختيي4
 .ع   مدير الشركة،  و تًييد سلءته. 5

ومع مراعاة  حكام االادماج والتاثو  واالاًسام املن وص عليها يف 
وتعديالته وال اثته التنيي ية  2016لسنة  1مااون الشركاع رم  

وتني  الًراراع السابًة بًيدها يف الس ل الت اري دون حاجة 
 إلفراغها يف حمرر رةي.

 (9مادة  
نة املالية للشركة يف يناير وتنتهي يف ديسمح كل عام، تاد  الس

ويست   من ذلط السنة املالية األوس فتاد  من اتريخ ميد الشركة يف 

 الس ل الت اري وتنتهي يف التاريخ الدد لنهاية السنة املالية التالية.
 (10مادة  

وفيما ال يتعار  مع رايعة اركة الشمف  –كما تنًضي الشركة 
  1أبحد األساا  املن وص عليها يف مااون الشركاع رم   –د الواح

و ب اهر ااًضاي الشركة، وال حيتج مال الغري تاًضاي الشركة إال 
 من اتريخ الشهر.

 وعلى مدير الشركة متابعة تنيي  ه ا اإلجراي.
 (11مادة  

بري ت يية  موا  الشركة عند ااًضا ها ألي ساب من األساا  
 وفًا

 2016لسنة  1الواردة يف مااون الشركاع رم  لألحكام  
 وال اثته التنيي ية. -وتعديالته

 (12مادة  
يكون املالط مسفوال يف  مواله اخلالة عن الت اماع الشركة يف 

 األحوا  اآلتيةو
 ( إذا مام بسوي اية بت ييتها  و ومل اشارها مال ااتهاي مد ا،  و 

 مال فًيم الغر  من إاشا ها.
 يً  تلي ل بأل ذمته املالية وال مة املالية للشركة.  ( إذا مل

ج( إذا زاو   عماال حلسا  الشركة مال اكتساهبا الشم ية 
 االعتاارية.

 (13مادة  
 ب  ن فمل  يع األورات والعًود واملءاوعاع واإلعالانع 
واملراسالع وسا ر الوق م الص ت در من الشركة اةها الت اري وبياان 

ورم  ميدها يف الس ل الت اري، وبياان عن مًدار ر س  عن اكلها
املا  واملدفوع منه و ن يتاعه عاارة اركة الشمف الواحد 

  ش.ش.و(.
 (14مادة  

ألحكام مااون  –فيما مل يرد ذكر  يف ه ا النرام  -ختضع الشركة 
 وال اثته التنيي ية. -وتعديالته 2016لسنة  1الشركاع رم  

 (15مادة  
 للية من ه ا العًد يف مرك  الشركة الر يسي وعلى فيظ اسمة 

 مومعها اإللك وين.
كما فيظ اسمة  للية من ه ا العًد  لل الشركة لدى كال من 

اإلدارة املمت ة يف وزارة الت ارة وال ناعة، وهيفة تش يع االست مار 
 املااار.

وعلى كل امف يريد احل و  على اسمة مءابًة لأللل  ن يءلاها 
 لشركة مًابل رس  حمدد من مال إدارة الشركة.من ا

 (16مادة  
حرر ه ا العًد بناي على كتا  وزارة الت ارة وال ناعة برم  
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واملس ل لدى وارد وزارة العد   16/8/2018بتاريخ  59293
و وجب الًرار ال ادر من  16/8/2018بتاريخ  3854282برم  

 2018( لسنة 223 مدير عام هيفة تش يع االست مار املااار رم  
 .3/5/2018بتاريخ 

 و ا ذكر فرر ه ا العًد وبعد تالوته على احلاضرين ومعو .
 املوثًة منرية وليد خالد املضل

 اإلدارة العامة لارياي
  ايدةإعـــالن رر  م

 تعلن اإلدارة العامة لارياي عن رر  م ايدة رم 
اع ( إدارة و استغال  كويف او  ذو موالي2018/2019 -1 

 ما  مءاع الوماية غر  مشر . -عاملية تإلدارة العامة لارياي
فعلى السادة الت ار املتم  أل يف ه ا اجملا  مراجعة مس  الاساة 
 ال ندوت( تإلدارة العامة لارياي  غر  مشر ( للاث و  على 

( د.ك فً  عسة 75املوالياع اخلالة هب   امل ايدة مًابل رسوم ومدر   
 -ينارا ال غري _ال ترد م ءاثاأل معه  املستنداع التاليةو وساعون د

 . لورة من الس ل الت اري. -1
  لورة اهادة غرفة بارة ولناعة الكويت.  -2
  لورة من إي ا  التس يل لدى يتنة املنام اع املرك ية. -3
لورة اهادة استيياي اساة العمالة الورنية لدى الشركاع غري  -4 

من وزارة الشفون االجتماعية والعمل وال احلة ملدة  احلكومية ال ادرة
سنة مع العءاي. علما أبن  خر موعد لتًدء العرو  هو الساعة 

يرفض  ي  28/10/2017 الواحدة ظهرا( من يوم االحد املوافم 
 عر  بعد ه ا امليعاد.

 16/10/2018سيت  عًد اجتماع متهيدي يوم ال القي بتاريخ  -5
 دور ال اين. ا  مءاع الوماية بغر  مشر  اللااحاش  10الساعة 

تسلي  العءاياع  مس  املنام اع والعًود تإلدارة العامة -6
 لارياي(  نءًة غر  مشر  الدور االو .

 مدير الشؤون املالية  

 اإلدارة العامة لل مارك 
 2018( لسنة    172تعليماع  ركية رم     

شروتع الًادمة بش ن منع دخو  املواد الغ ا ية وامل
 من  هورية العرات 

 -مدير عام ايتماركو
م 2/9/2018املــؤرخ يف  5182بنــاي علــى كتــا  وزارة ال ــاثة رمــ  

بتــــــــــاريخ  4879واملًيـــــــــد لــــــــــدينا بـــــــــواردة الســــــــــ ل العـــــــــام رمــــــــــ  
م واملتضـــــــمن رلـــــــب منـــــــع دخـــــــو  املـــــــواد الغ ا يـــــــة 10/9/2018

نافــ  احلدوديــة واملشــروتع الًادمــة مــن  هوريــة العــرات عــح  يــع امل

الحيــة وايتويــة والااثريــة وذلــط بســاب تلــوث امليــا  يف حمافرــة الا ــرة 
جنو   هورية العرات والـص  دع إس ز دة يف عـدد احلـاالع امل ـابة 

 أبعرا  مرضية يف ايتهاز اهلضمي    عرا  الكولريا ( .
وعليـــه يرجـــى مـــن الســـادة املـــدراي العلـــ  واإليعـــاز للممت ـــأل لـــديه  

  ا جاي بكتا  وزارة ال اثة  عـــــــال  .للعمل 
 للعل  والعمل  وجاه 

 .  2018/ 9/  30لدر بتاريخ و 
 مدير عام اإلدارة العامة لل مارك                                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2018( لسنة 173تعليماع  ركية رم   

بش ن التعديالع يف منوذج اهادة االسترياد ال ادرة 
 ة يف ايتمهورية ال كيةمن وزارة الت ار 

 -مدير عام ايتماركو
بنـاي علــى كتـا  وزارة اخلارجيــة املًيــد لـدينا بــواردة السـ ل العــام رمــ  

م واملرفم ريه م كرة سيارة ايتمهورية 6/8/2018املؤرخ يف  4345
ال كيـــــــــــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــــــــــدى دولـــــــــــــــــــــــــــــــة الكويـــــــــــــــــــــــــــــــت رمـــــــــــــــــــــــــــــــ  

م 26/7/2018( يف 2018/48857593/14154249 
 ارة يف ايتمهوريـة ال كيـة هـي ايتهـة الـص تًـوم واملتضمنة أبن وزارة الت

بعمليــة املوافًــة علــى اــهاداع االســترياد الــص ينرمهــا املســتوردون يف 
اءــات املــادة ذاع ال ــلة بال اثــة االســترياد الــص تــنر  عمليــة اســترياد 
املواد احلرجة ، وبساب التعديل يف الًـااون التنريمـي للـوزارة املـ كورة 

والتغيـــرياع الالزمـــة يف منـــوذج اـــهادة االســـترياد  مت إجـــراي التعـــديالع
 املوجودة على املومع االلك وين التابع هلا   مرفم لورة ( .

وعليه يرجى من السادة املدراي العلـ  واإليعـاز للممت ـأل لـديك  حنـو 
 التًيد  ا ورد  عال  .

 مدير عام اإلدارة العامة لل مارك
 م.2018ساتمح  30لدر بتاريخ و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م2018( لسنة 174ع  ركية رم   تعليما
بش ن إرالت النرام ال كي لشهاداع الت دير ال اثية لألغ ية 

 ال ادرة من بلدية ديب
 مدير عام ايتماركو

املــــــــؤرخ يف  11/36638تإلاــــــــارة لكتــــــــا  وزارة اخلارجيــــــــة رمــــــــ  
بتــاريخ    4454واملًيـد لـدينا بــواردة السـ ل العــام رمـ   8/8/2018

ــــم بــــ 12/8/2018 ــــام املســــاعد للشــــفون واملرف ــــا  األمــــأل الع ه كت
بتــــــــــــــاريخ  2/2/18/7االمت ــــــــــــــادية والتنمويــــــــــــــة رمــــــــــــــ  ص/ ج/ 

بشــــــ ن إرــــــالت النرــــــام الــــــ كي إللــــــدار اــــــهاداع  29/7/2018
الت دير ال ـاثية لألغ يـة مـن ماـل إدارة السـالمة الغ ا يـة بلديـة ديب 
هبد  تسهيل إلدار ه   الشهاداع مما لكن لاحب املنش ة رااعة 

 دة من ررفه.الشها
وإاــــه مت وضــــع خليــــة للتاثًــــم مــــن لــــاثة  يــــع اــــهاداع الت ــــدير  
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 لألغ ية من خال  راب  التاثًم املوجود على مومع بلدية ديب و
https://login.dm.gov/.ae/wps/home_ar)   )

من خـال  ادخـا  رمـ  املسـتند ورمـ  التاثًـم تإلضـافة إس تـوفري ارـ  
 األ تملرفًاع رية. . وذلط على الناثو امل QR codeخخر   

لـــ لط يرجــــى مـــن الســــادة املـــديرين العلــــ  وااليعـــاز للممت ــــأل حنــــو  
اعتماد النرام ال كي  الشـهاداع الت ـدير ال ـاثية لألغ يـة ال ـادرة 

 من بلدية  ديب على الناثو املشار إليه  عال  وبعد التاثًم .
 للعل  والعمل  وجاه.

 م30/9/2018لدر بتاريخ و
 العامة لل مارك  مدير عام اإلدارة

 

 االمااة العامة لألوما 
 إعالن
 (2019-2018/ 7عــــن  رر  املمارســــة رمـــــ     

بشـــ ن تنيي  احلملة االعالمية للملتًى الوميي اخلام  
 والعشرون

 تعلن األمااة العامة لألوما  عـــن رر  املمارســــة رمـــــ  
االعالمية للملتًى الوميي ( بشـــ ن تنيي  احلملة 7/2018-2019 

اخلام  والعشرون وذلط راًا للموالياع والشروا اخلالـة والعامـة 
الـــواردة يف وق ـــم املمارســـة مـــن مًـــر األمااـــة العامـــة لألومـــا  منءًـــة 

  -اإلدارة املاليـــة -اـــارع  ـــود الرماـــة   الـــدور ال ـــاين  6الدةـــة / ت 
يـــة مًابـــل رســـ  وذلـــط  ثنـــاي مواعيـــد العمـــل الرة -مســـ  املشـــ  ع 

ـــوم االحـــد  املوافـــم  75.000مًـــدار    ـــداي  مـــن ي ـــرد ابت د.ك ( ال ي
وعلــى  ن تًــدم العءــاياع تألمااــة العامــة لألومــا     7/10/2018

ـــــــــم  ـــــــــ القي  املواف ـــــــــوم ال ـــــــــل الســـــــــاعة الواحـــــــــدة ظهـــــــــرا  مـــــــــن ي ما
16/10/2018. 

ـــــــوم االحـــــــد املوافـــــــم  ـــــــدى مـــــــع الشـــــــركاع ي ســـــــيعًد اجتمـــــــاع متهي
االمااــــة العامــــة لألومــــا  تلتنســــيم مــــع ادارة  ًــــر  14/10/2018

 االعالم والتنمية الوميية بتمام الساعة ال ااية عشرة بعد الرهر.
( مــن ميمــة العءــاي  %2هــ ا وتالــغ الكيالــة األوليــة هلــ ا العءــاي    

 ويناغي  ن تكون لاحلة ريلة مدة سر ن العءاي.
اثا  فعلــى مــن يرغــب يف احل ــو  علــى كراســة الشــروا يرجــى الــء

 املستنداع اآلتية و
 . لورة من اهادة الس ل الت اري 
 . لورة من اهادة الًيد بغرفة بارة ولناعة الكويت 
 .لورة من إي ا  التس يل لدى ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة 
 . لورة من اهادة دع  العمالة 

 األمااة العامة لألوما 
 
 

 ال هاز المرك ي للمنام ات العامة
 إعالن

 رم   هاز المرك ي للمنام ات العامة عن ررح المنام ةيعلن ال
 /2018/2017/9ـ ب ب ه 

 استف ار سيارات متنوعة لوزرة الموالالت
 بناء علي رلب وزارة الموالالت

ويمكن الاث ول على وثا م المنام ة من ال هاز المرك ي 
 للمنام ات العامة.

الموعد المًرر  الءرح
 إليداع العءاءات
  تاريخ األميال(

 الكيالة سعرال

دك  23000 1000 2018-11-13 2018-10-07
 90 لالاثة لمدة

ل الح ال هاز 
المرك ي 

 للمنام ات العامة

الومت النها ي لتًدي  العءاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من  -
 اليوم الماثدد باإلعالن أعال  المًرر إليداع العءاءات. 

ات اسمة من كامل العءاء (2)ي ب على المنامف تًدي  عدد  -
المًدمة اامال كافة وثا م المنام ة وغيرها من المستندات 

 العءاء.  المءلوب تًديمها مع
يت  دفع المًابل النًدي الم كور أعالة بواسءة ايط م دق أو  -

 بءامة كي ات . 
اخر موعد لتلًى االستيسارات واإليضاحات المًدمة من  -

ولن يلتيت ألى استيسارات أو  25-10-2018الشركات هو 
 ه ا الموعد.  ترد بعد إيضاحات

 غير مابلة للت   ة  -
 تًدم العءاءات اسمتين ورميتين كاملتين.  -
ي ب تًدي  اهادة استيياء اساة العمالة الورنية ال ادرة من مال  -

وزارة الشفون االجتماعية و العمل ال الاثة لمد  سنة مع تًدي  
 العءاء. 

لسنة  49من مااون المنام ات العامة رم   48وفًا لنف المادة  -
 والتى تنف على و  2016

تيتح مراريل العءاءات فى الومت والمكان الماينين فى وثا م 
 المنام ة فى جلسة علنية باثضور مًدمي العءاءات أو من يم له  " 

يعتار ه ا اإلعالن بم ابة دعوة لاثضور المنام ين الراغاين حي   -
 اه ياثم للشركات الراغاة باثضور جلسة فض المراريل . إ
الشركات الراغاة بالاثضور التنسيم مع مس  فض  وعلى -

العءاءات مال اليوم الماثدد ل لسة فض العءاءات واحضار 
 المستندات التالية و
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 لورة من الاءامة المداية. .1
لورة من اعتماد التوميع الماص بال هاز المرك ي للمنام ات .2

 العامة. 
إحضار فى حال حضور غير الشمف المعتمد توميعه ف اه ي ب .3

كتاب خءي من المعتمد توميعه لدى ال هاز المرك ي للمنام ات 
 بتيويض من يرا  لاثضور ال لسة. 

 من وثا م المنام ة.   ال يت   اش يعتار ه ا اإلعالن ج ء -
لم يد من المعلومات يرجي زيارة مومعنا علي الشاكة العالمية  -

.WWW.CAPT.GOV.KW  
 ام ات العامةاألمين العام المساعد لل هاز المرك ي للمن

 
 إعالن

 رم   يعلن ال هاز المرك ي للمنام ات العامة عن ررح المنام ة
توريد وتركيب وتءوير خدمة الا   /2019/2018/284و أ 

 التلي يواي واالذاعي المااار عن رريم االاترات لوزارة االعالم
عالم ويمكن الاث ول على وثا م المنام ة اإل بناء علي رلب وزارة
 ي للمنام ات العامة.من ال هاز المرك 

الموعد المًرر  الءرح
 إليداع العءاءات
  تاريخ األميال(

 الكيالة السعر

دك لالاثة  2000 150 2019-01-08 2018-10-07
ل الح  90 لمدة

ال هاز المرك ي 
 للمنام ات العامة

اجتماع متهيدي 
 (جلسة استيسارات 

وذلط يف  05-11-2018الموافم  لااحا يوم االثنين 10
بمكتب مدير ار  المعلومات  زارة االعالم اارع السورم مع و

 بالدور االرضي

الومت النها ي لتًدي  العءاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من  -
 اليوم الماثدد باإلعالن أعال  المًرر إليداع العءاءات. 

اسمة من كامل العءاءات  (2)ي ب على المنامف تًدي  عدد  -
ا من المستندات المًدمة اامال كافة وثا م المنام ة وغيره

 المءلوب تًديمها مع العءاء. 
يت  دفع المًابل النًدي الم كور أعالة بواسءة ايط م دق أو  -

 بءامة كي ات . 
المنام ين الراغاة فى تًدي  استيسارات  /ي ب على الشركات  -

أو إيضاحات وغيرها االلت ام بتًديمها إلى ال هة لاحاة الش ن فى 
ال دول لالجتماع التمهيدي الموعد والمكان الماثدد أعال  ب

 جلسة استيسارات( ولن يلتيت ألى استيسارات أو إيضاحات 
 تًدم لل هاز.

 غير مابلة للت   ة  -
 تًدم العءاءات اسمتين ورميتين كاملتين.  -
ي ب تًدي  اهادة استيياء اساة العمالة الورنية ال ادرة من مال  -

تًدي   وزارة الشفون االجتماعية و العمل ال الاثة لمد  سنة مع
 العءاء. 

لسنة  49من مااون المنام ات العامة رم   48وفًا لنف المادة  -
 والتى تنف على و  2016

تيتح مراريل العءاءات فى الومت والمكان الماينين فى  "
وثا م المنام ة فى جلسة علنية باثضور مًدمي العءاءات أو من 

 يم له  " 
لراغاين حي  يعتار ه ا اإلعالن بم ابة دعوة لاثضور المنام ين ا -
 اه ياثم للشركات الراغاة باثضور جلسة فض المراريل . إ
وعلى الشركات الراغاة بالاثضور التنسيم مع مس  فض  -

العءاءات مال اليوم الماثدد ل لسة فض العءاءات واحضار 
 المستندات التالية و

 لورة من الاءامة المداية.  1.

للمنام ات  لورة من اعتماد التوميع الماص بال هاز المرك ي 2.
 العامة. 

فى حال حضور غير الشمف المعتمد توميعه ف اه ي ب إحضار  3.
كتاب خءي من المعتمد توميعه لدى ال هاز المرك ي للمنام ات 

 بتيويض من يرا  لاثضور ال لسة. 
 من وثا م المنام ة.   ال يت   اش يعتار ه ا اإلعالن ج ء -
كة العالمية لم يد من المعلومات يرجي زيارة مومعنا علي الشا -

.WWW.CAPT.GOV.KW  
 األمين العام المساعد لل هاز المرك ي للمنام ات العامة

 
 إعالن

رم   يعلن ال هاز المرك ي للمنام ات العامة عن ررح المنام ة
2019/2018/1  

 ليااة ارايل عام الالدية بناء علي رلب بلدية الكويت
ي ويمكن الاث ول على وثا م المنام ة من ال هاز المرك 

 للمنام ات العامة.
الموعد المًرر  الءرح

 إليداع العءاءات
  تاريخ األميال(

 الكيالة السعر

دك لالاثة  6000 300 2018-11-11 2018-10-07
ل الح  90 لمدة

ال هاز المرك ي 
 للمنام ات العامة

اجتماع متهيدي 
 (جلسة استيسارات 

وذلط يف  05-11-2018الموافم  لااحا يوم االثنين 10
 املعلوماع الدور االول ادارة ار  Bالر يسي  المانى

الومت النها ي لتًدي  العءاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من  -
 اليوم الماثدد باإلعالن أعال  المًرر إليداع العءاءات. 

اسمة من كامل العءاءات  (2)ي ب على المنامف تًدي  عدد  -
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المًدمة اامال كافة وثا م المنام ة وغيرها من المستندات 
 ءلوب تًديمها مع العءاء. الم
يت  دفع المًابل النًدي الم كور أعالة بواسءة ايط م دق أو  -

 بءامة كي ات . 
المنام ين الراغاة فى تًدي  استيسارات  /ي ب على الشركات  -

أو إيضاحات وغيرها االلت ام بتًديمها إلى ال هة لاحاة الش ن فى 
مهيدي الموعد والمكان الماثدد أعال  بال دول لالجتماع الت

 جلسة استيسارات( ولن يلتيت ألى استيسارات أو إيضاحات 
 تًدم لل هاز.

 مًت رة على ال هاز المرك ي لتكنولوجيا المعلومات  -
 غير مابلة للت   ة  -
ي ب تًدي  اهادة استيياء اساة العمالة الورنية ال ادرة من مال  -

وزارة الشفون االجتماعية و العمل ال الاثة لمد  سنة مع تًدي  
 عءاء. ال
لسنة  49من مااون المنام ات العامة رم   48فًا لنف المادة  -

 والتى تنف على و  2016
تيتح مراريل العءاءات فى الومت والمكان الماينين فى  "

وثا م المنام ة فى جلسة علنية باثضور مًدمي العءاءات أو من 
 يم له  " 

  يعتار ه ا اإلعالن بم ابة دعوة لاثضور المنام ين الراغاين حي -
 اه ياثم للشركات الراغاة باثضور جلسة فض المراريل . إ
وعلى الشركات الراغاة بالاثضور التنسيم مع مس  فض  -

العءاءات مال اليوم الماثدد ل لسة فض العءاءات واحضار 
 والمستندات التالية

 لورة من الاءامة المداية.  1.

لورة من اعتماد التوميع الماص بال هاز المرك ي للمنام ات  2.
 العامة. 

فى حال حضور غير الشمف المعتمد توميعه ف اه ي ب إحضار  3.
كتاب خءي من المعتمد توميعه لدى ال هاز المرك ي للمنام ات 

 بتيويض من يرا  لاثضور ال لسة. 
 من وثا م المنام ة.   ال يت   اش يعتار ه ا اإلعالن ج ء -
 لم يد من المعلومات يرجي زيارة مومعنا علي الشاكة العالمية -

.WWW.CAPT.GOV.KW  
 األمين العام المساعد لل هاز المرك ي للمنام ات العامة

 
 إعالن

  رم  يعلن ال هاز المرك ي للمنام ات العامة عن ررح المنام ة
 /22 /2018/2017م م /زـ ه

تًدي  خدمات و تنيي  أعمال بواسءة عمالة متم  ة بمنءًة 

 الوفرة ال راعية
 السمكية ةشفون ال راعة وال روبناء علي رلب الهيفة العامة ل

ويمكن الاث ول على وثا م المنام ة من ال هاز المرك ي 
 للمنام ات العامة.

 
 

الموعد المًرر  الءرح
 إليداع العءاءات
  تاريخ األميال(

 الكيالة السعر

دك  15000 1000 2019-01-08 2018-10-07
 90 لالاثة لمدة

ل الح ال هاز 
المرك ي 

 للمنام ات العامة

مت النها ي لتًدي  العءاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من الو -
 اليوم الماثدد باإلعالن أعال  المًرر إليداع العءاءات. 

اسمة من كامل العءاءات  (2)ي ب على المنامف تًدي  عدد  -
المًدمة اامال كافة وثا م المنام ة وغيرها من المستندات 

 المءلوب تًديمها مع العءاء. 
ي الم كور أعالة بواسءة ايط م دق أو يت  دفع المًابل النًد -

 بءامة كي ات . 
اخر موعد لتلًى االستيسارات واإليضاحات المًدمة من  -

ولن يلتيت ألى استيسارات أو  22-11-2018الشركات هو 
 إيضاحات ترد بعد ه ا الموعد. 

 غير مابلة للت   ة  -
 تًدم العءاءات اسمتين ورميتين كاملتين.  -
ساة العمالة الورنية ال ادرة من مال وزارة ي ب تًدي  اهادة استيياء ا -

 الشفون االجتماعية و العمل ال الاثة لمد  سنة مع تًدي  العءاء. 
لسنة  49من مااون المنام ات العامة رم   48وفًا لنف المادة  -

 والتى تنف على و  2016
تيتح مراريل العءاءات فى الومت والمكان الماينين فى وثا م "

 نية باثضور مًدمي العءاءات أو من يم له  " المنام ة فى جلسة عل
يعتار ه ا اإلعالن بم ابة دعوة لاثضور المنام ين الراغاين حي   -
 اه ياثم للشركات الراغاة باثضور جلسة فض المراريل . إ
وعلى الشركات الراغاة بالاثضور التنسيم مع مس  فض  -

العءاءات مال اليوم الماثدد ل لسة فض العءاءات واحضار 
 التالية والمستندات 

 لورة من الاءامة المداية. .1
 لورة من اعتماد التوميع الماص بال هاز المرك ي للمنام ات العامة. .2
فى حال حضور غير الشمف المعتمد توميعه ف اه ي ب إحضار .3

كتاب خءي من المعتمد توميعه لدى ال هاز المرك ي للمنام ات 
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 بتيويض من يرا  لاثضور ال لسة. 
 ال يت  ء من وثا م المنام ة.  اش عالن ج ءيعتار ه ا اإل -
لم يد من المعلومات يرجي زيارة مومعنا علي الشاكة العالمية  -

.WWW.CAPT.GOV.KW  
 األمين العام المساعد لل هاز المرك ي للمنام ات العامة

 
 إعالن 

 رم  يعلن ال هاز المرك ي للمنام ات العامة عن ررح المنام ة
2019-2018/53 

لمرك  ار   -اثوساة الساثابية المرحلة ال ااية مشروع تءوير ال
 جامعة الكويت -المعلومات 

 بناء علي رلب جامعة الكويت
ويمكن الاث ول على وثا م المنام ة من ال هاز المرك ي 

 للمنام ات العامة.
الموعد المًرر  الءرح

 إليداع العءاءات
  تاريخ األميال(

 الكيالة السعر

دك لالاثة  3500 150 2018-11-06 2018-10-07
ل الح  90 لمدة

ال هاز المرك ي 
 للمنام ات العامة

اجتماع متهيدي 
 (جلسة استيسارات 

وذلط يف  2018-10-14الموافم االحد لااحا يوم  10
 مرك  ار  المعلومات بالشويخ

الومت النها ي لتًدي  العءاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من  -
 العءاءات.  اليوم الماثدد باإلعالن أعال  المًرر إليداع

اسمة من كامل العءاءات  (2)ي ب على المنامف تًدي  عدد  -
المًدمة اامال كافة وثا م المنام ة وغيرها من المستندات 

 المءلوب تًديمها مع العءاء. 
يت  دفع المًابل النًدي الم كور أعالة بواسءة ايط م دق أو  -

 بءامة كي ات . 
دي  استيسارات المنام ين الراغاة فى تً /ي ب على الشركات  -

أو إيضاحات وغيرها االلت ام بتًديمها إلى ال هة لاحاة الش ن فى 
الموعد والمكان الماثدد أعال  بال دول لالجتماع التمهيدي 
 جلسة استيسارات( ولن يلتيت ألى استيسارات أو إيضاحات 

 تًدم لل هاز.
 غير مابلة للت   ة  -
 تًدم العءاءات اسمتين ورميتين كاملتين.  -
  اهادة استيياء اساة العمالة الورنية ال ادرة من مال ي ب تًدي -

وزارة الشفون االجتماعية و العمل ال الاثة لمد  سنة مع تًدي  
 العءاء. 

لسنة  49من مااون المنام ات العامة رم   48وفًا لنف المادة  -

 والتى تنف على و  2016
تيتح مراريل العءاءات فى الومت والمكان الماينين فى وثا م "
 منام ة فى جلسة علنية باثضور مًدمي العءاءات أو من يم له  " ال
يعتار ه ا اإلعالن بم ابة دعوة لاثضور المنام ين الراغاين حي   -
 اه ياثم للشركات الراغاة باثضور جلسة فض المراريل . إ
وعلى الشركات الراغاة بالاثضور التنسيم مع مس  فض  -

واحضار العءاءات مال اليوم الماثدد ل لسة فض العءاءات 
 لورة من الاءامة المداية.  1.-المستندات التالية و

لورة من اعتماد التوميع الماص بال هاز المرك ي للمنام ات  2.
 العامة. 

فى حال حضور غير الشمف المعتمد توميعه ف اه ي ب إحضار  3.
كتاب خءي من المعتمد توميعه لدى ال هاز المرك ي للمنام ات 

 ل لسة. بتيويض من يرا  لاثضور ا
 
 من وثا م المنام ة.   ال يت   اش يعتار ه ا اإلعالن ج ء -
لم يد من المعلومات يرجي زيارة مومعنا علي الشاكة العالمية  -

.WWW.CAPT.GOV.KW  
 األمين العام المساعد لل هاز المرك ي للمنام ات العامة

 إعالن ررح
 رم  يعلن ال هاز المرك ي للمنام ات العامة عن ررح المنام ة

2019/2018/56 
توريد وتركيب وتشغيل جهاز التم ين لمومع الشويخ 
Consolidatig/Upgrading KU Main 

Storage  مرك 
 جامعة الكويت-ار  المعلومات 

 بناء علي رلب جامعة الكويت
ويمكن الاث ول على وثا م المنام ة من ال هاز المرك ي 

 للمنام ات العامة.
الموعد المًرر  الءرح

 إليداع العءاءات
  تاريخ األميال(

 الكيالة السعر

دك لالاثة  2000 150 2018-11-11 2018-10-07
ل الح  90 لمدة

ال هاز المرك ي 
 للمنام ات العامة

اجتماع متهيدي 
 (جلسة استيسارات 

 22-10-2018العاار  لااح يوم االثنين يوم الموافم 
 تلشويخ وذلط في في مرك  ار  المعلومات

لعءاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من الومت النها ي لتًدي  ا -
 اليوم الماثدد باإلعالن أعال  المًرر إليداع العءاءات. 

اسمة من كامل العءاءات  (2)ي ب على المنامف تًدي  عدد  -
المًدمة اامال كافة وثا م المنام ة وغيرها من المستندات 



 م 7/10/2018 -هـ  1440حمـــــرم  27 األحد                  138             والستون     الرابعة السنة  1413الكويت اليوم العدد 

 المءلوب تًديمها مع العءاء. 
ءة ايط م دق أو يت  دفع المًابل النًدي الم كور أعالة بواس -

 بءامة كي ات . 
المنام ين الراغاة فى تًدي  استيسارات  /ي ب على الشركات  -

أو إيضاحات وغيرها االلت ام بتًديمها إلى ال هة لاحاة الش ن فى 
الموعد والمكان الماثدد أعال  بال دول لالجتماع التمهيدي 
 جلسة استيسارات( ولن يلتيت ألى استيسارات أو إيضاحات 

 هاز.تًدم لل 
المنام ة مًت رة على الشركات المس لة بال هاز المرك ي  -

 لتكنلوجيا المعلومات 
 غير مابلة للت   ة  -
ي ب تًدي  اهادة استيياء اساة العمالة الورنية ال ادرة من مال  -

وزارة الشفون االجتماعية و العمل ال الاثة لمد  سنة مع تًدي  
 العءاء. 

لسنة  49م ات العامة رم  من مااون المنا 48وفًا لنف المادة  -
 والتى تنف على و  2016

تيتح مراريل العءاءات فى الومت والمكان الماينين فى  "
وثا م المنام ة فى جلسة علنية باثضور مًدمي العءاءات أو من 

 يم له  " 
يعتار ه ا اإلعالن بم ابة دعوة لاثضور المنام ين الراغاين حي   -
 المراريل .  اه ياثم للشركات الراغاة باثضور جلسة فضإ
وعلى الشركات الراغاة بالاثضور التنسيم مع مس  فض  -

العءاءات مال اليوم الماثدد ل لسة فض العءاءات واحضار 
 المستندات التالية و

 لورة من الاءامة المداية.  .1
لورة من اعتماد التوميع الماص بال هاز المرك ي للمنام ات  2.

 العامة. 
تمد توميعه ف اه ي ب إحضار فى حال حضور غير الشمف المع 3.

كتاب خءي من المعتمد توميعه لدى ال هاز المرك ي للمنام ات 
 بتيويض من يرا  لاثضور ال لسة. 

 من وثا م المنام ة.   ال يت   اش يعتار ه ا اإلعالن ج ء -
لم يد من المعلومات يرجي زيارة مومعنا علي الشاكة العالمية  -

.WWW.CAPT.GOV.KW  
 لل هاز المرك ي للمنام ات العامة األمين العام المساعد

 
 إعالن 

رم   يعلن ال هاز المرك ي للمنام ات العامة عن ررح المنام ة
توفير رخف براامج لنرام أمني للاريد  2019-2018/58

مس  أمن  -مرك  ار  المعلومات  -سنوات  3اإللكترواي لمدة 

 جامعة -الشاكات 
 الكويت بناء علي رلب جامعة الكويت

اث ول على وثا م المنام ة من ال هاز المرك ي ويمكن ال
 للمنام ات العامة.

 
 

الموعد المًرر  الءرح
 إليداع العءاءات
  تاريخ األميال(

 الكيالة السعر

دك لالاثة  3500 150 2018-11-13 2018-10-07
ل الح  90 لمدة

ال هاز المرك ي 
 للمنام ات العامة

اجتماع متهيدي 
 (جلسة استيسارات 

وذلط في مرك   14-10-2018الموافم  حدص يوم اال 10
 ار  المعلومات بالشويخ

الومت النها ي لتًدي  العءاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من  -
 اليوم الماثدد باإلعالن أعال  المًرر إليداع العءاءات. 

اسمة من كامل العءاءات  (2)ي ب على المنامف تًدي  عدد  -
ن المستندات المًدمة اامال كافة وثا م المنام ة وغيرها م

 المءلوب تًديمها مع العءاء. 
يت  دفع المًابل النًدي الم كور أعالة بواسءة ايط م دق أو  -

 بءامة كي ات . 
المنام ين الراغاة فى تًدي  استيسارات  /ي ب على الشركات  -

أو إيضاحات وغيرها االلت ام بتًديمها إلى ال هة لاحاة الش ن فى 
دول لالجتماع التمهيدي الموعد والمكان الماثدد أعال  بال 

 جلسة استيسارات( ولن يلتيت ألى استيسارات أو إيضاحات 
 تًدم لل هاز.

 غير مابلة للت   ة  -
 تًدم العءاءات اسمتين ورميتين كاملتين.  -
ي ب تًدي  اهادة استيياء اساة العمالة الورنية ال ادرة من مال  -

دي  وزارة الشفون االجتماعية و العمل ال الاثة لمد  سنة مع تً
 العءاء. 

لسنة  49من مااون المنام ات العامة رم   48وفًا لنف المادة  -
 والتى تنف على و  2016

تيتح مراريل العءاءات فى الومت والمكان الماينين فى وثا م "
 المنام ة فى جلسة علنية باثضور مًدمي العءاءات أو من يم له  " 

اغاين حي  يعتار ه ا اإلعالن بم ابة دعوة لاثضور المنام ين الر -
 اه ياثم للشركات الراغاة باثضور جلسة فض المراريل . إ
وعلى الشركات الراغاة بالاثضور التنسيم مع مس  فض  -

العءاءات مال اليوم الماثدد ل لسة فض العءاءات واحضار 
 المستندات التالية و

 لورة من الاءامة المداية.  1.
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لمنام ات لورة من اعتماد التوميع الماص بال هاز المرك ي ل 2.
 العامة. 

فى حال حضور غير الشمف المعتمد توميعه ف اه ي ب إحضار  3.
كتاب خءي من المعتمد توميعه لدى ال هاز المرك ي للمنام ات 

 بتيويض من يرا  لاثضور ال لسة. 
 من وثا م المنام ة.   ال يت   اش يعتار ه ا اإلعالن ج ء -
العالمية  لم يد من المعلومات يرجي زيارة مومعنا علي الشاكة -

.WWW.CAPT.GOV.KW  
 األمين العام المساعد لل هاز المرك ي للمنام ات العامة

 
 إعالن ررح

 رم  يعلن ال هاز المرك ي للمنام ات العامة عن ررح المنام ة
2019/2018/60 

لمرك  ار   workflow -مشروع ارام إدارة المراسالت 
 جامعة الكويت -المعلومات 

 تبناء علي رلب جامعة الكوي
ويمكن الاث ول على وثا م المنام ة من ال هاز المرك ي 

 للمنام ات العامة.
الموعد المًرر  الءرح

 إليداع العءاءات
  تاريخ األميال(

 الكيالة السعر

دك لالاثة  3500 150 2018-11-11 2018-10-07
ل الح  90 لمدة

ال هاز المرك ي 
 للمنام ات العامة

اجتماع متهيدي 
 (جلسة استيسارات 

وذلط في مرك   14-10-2018الموافم  ص يوم االحد 10
 ار  المعلومات بالشويخ

الومت النها ي لتًدي  العءاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من  -
 اليوم الماثدد باإلعالن أعال  المًرر إليداع العءاءات. 

اسمة من كامل العءاءات  (2)ي ب على المنامف تًدي  عدد  -
وغيرها من المستندات المًدمة اامال كافة وثا م المنام ة 

 المءلوب تًديمها مع العءاء. 
يت  دفع المًابل النًدي الم كور أعالة بواسءة ايط م دق أو  -

 بءامة كي ات . 
المنام ين الراغاة فى تًدي  استيسارات  /ي ب على الشركات  -

أو إيضاحات وغيرها االلت ام بتًديمها إلى ال هة لاحاة الش ن فى 
عال  بال دول لالجتماع التمهيدي الموعد والمكان الماثدد أ

 جلسة استيسارات( ولن يلتيت ألى استيسارات أو إيضاحات 
 تًدم لل هاز.

 غير مابلة للت   ة  -
 تًدم العءاءات اسمتين ورميتين كاملتين.  -

ي ب تًدي  اهادة استيياء اساة العمالة الورنية ال ادرة من مال  -
نة مع تًدي  وزارة الشفون االجتماعية و العمل ال الاثة لمد  س

 العءاء. 
لسنة  49من مااون المنام ات العامة رم   48وفًا لنف المادة  -

 والتى تنف على و  2016
تيتح مراريل العءاءات فى الومت والمكان الماينين فى وثا م "

 المنام ة فى جلسة علنية باثضور مًدمي العءاءات أو من يم له  " 
م ين الراغاين حي  يعتار ه ا اإلعالن بم ابة دعوة لاثضور المنا -

 أاه ياثم للشركات الراغاة باثضور جلسة فض المراريل . 
وعلى الشركات الراغاة بالاثضور التنسيم مع مس  فض  -

العءاءات مال اليوم الماثدد ل لسة فض العءاءات واحضار 
 المستندات التالية و

 لورة من الاءامة المداية.  1.

 لمرك ي للمنام ات العامة. لورة من اعتماد التوميع الماص بال هاز ا 2.

فى حال حضور غير الشمف المعتمد توميعه ف اه ي ب إحضار  3.
كتاب خءي من المعتمد توميعه لدى ال هاز المرك ي للمنام ات 

 بتيويض من يرا  لاثضور ال لسة. 
 من وثا م المنام ة.  ال يت   اش يعتار ه ا اإلعالن ج ء -
الشاكة العالمية  لم يد من المعلومات يرجي زيارة مومعنا علي -

.WWW.CAPT.GOV.KW  
 األمين العام المساعد لل هاز المرك ي للمنام ات العامة

 

 النــــــــإع
توريد أاابيب آلبار  / 2017/7275بش ن المنام ة رم  و ك م 

 بولة 5 2/1 , 6 8/5حًول إاتاج الميا  ال وفية مءر 
 -وزارة الكهرباء و الماء  -

م ات العامة عن ت جيل موعد تًدي  عءاءات يعلن ال هاز المرك ي للمنا
بدال  04-11-2018إلي يوم االحد الموافم  المنام ة الم كور  أعال 

 04-11-2018 االحد الموافممن يوم 
 األمين العام المساعد لل هاز المرك ي للمنام ات العامة

 

 النــــــــإع
عًد ت مي  وتوريد  2018/2017/7بش ن المنام ة رم  

 مراماة والتاثك  ال ديد للانية التاثتية الكهربا يةوتركيب ارام ال
SCADA واعاد  ت هي  غرف التاثك  بمءار الكويت الدولي 

 -اإلدارة العامة للءيران المداي  -
يعلن ال هاز المرك ي للمنام ات العامة عن ت جيل موعد تًدي  عءاءات 

بدال  11-11-2018إلي يوم االحد الموافم  المنام ة الم كور  أعال 
 11-11-2018 االحد الموافميوم  من

 األمين العام المساعد لل هاز المرك ي للمنام ات العامة
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 النــــــــإع
أعمال ترمي   / 2018/2017/15أأ/بش ن المنام ة رم  ب ك

وليااة وأعمال إاشا ية لغيرة في المنشات والمرافم العا دة 
 الكويت بماثافرة العالمة لالدية

 -بلدية الكويت  -
 هاز المرك ي للمنام ات العامة عن ت جيل موعد تًدي  عءاءات يعلن ال

بدال  04-11-2018إلي يوم االحد الموافم  المنام ة الم كور  أعال 
 09-10-2018من يوم ال الثاء الموافم 

 األمين العام المساعد لل هاز المرك ي للمنام ات العامة
 

 النــــــــإع
ي  وليااة أعمال ترم 16-2018/2017بش ن المنام ة رم  

 واعمال ااشا ية لغيرة في المنش ت و المرافم العا دة لالدية
 الكويت بماثافرة ال هراء

 -بلدية الكويت  -
يعلن ال هاز المرك ي للمنام ات العامة عن ت جيل موعد تًدي  عءاءات 

بدال  04-11-2018إلي يوم االحد الموافم  المنام ة الم كور  أعال 
 30-09-2018من يوم االحد  الموافم 

 األمين العام المساعد لل هاز المرك ي للمنام ات العامة
 

 النــــــــإع
المالة باستف ار  /2017/2016/32بش ن المنام ة رم  و ك م 

 آليات مع سا ًيها للعمل لدى المشاغل الر يسية لمدمات جميع
 إدارات وزارة الكهرباء والماء

 -وزارة الكهرباء و الماء  -
ي للمنام ات العامة عن ت جيل موعد تًدي  عءاءات يعلن ال هاز المرك 

 13-11-2018إلي يوم ال الثاء الموافم  المنام ة الم كور  أعال 
 13-11-2018بدال من يوم ال الثاء الموافم 

 األمين العام المساعد لل هاز المرك ي للمنام ات العامة
 

 النــــــــإع
و ليااة  /2018/2017/20م خ ع  /بش ن المنام ة رم  ص 

الالح و توسعة ارام تلًي الاالغات و توجيه سيارات االسعاف 
 الءوارئ الءاية بادارة
 -وزارة ال اثة  -

يعلن ال هاز المرك ي للمنام ات العامة عن ت جيل موعد تًدي  عءاءات 
بدال  14-10-2018إلي يوم االحد الموافم  المنام ة الم كور  أعال 

 30-09-2018 االحد الموافممن يوم 
 ام المساعد لل هاز المرك ي للمنام ات العامةاألمين الع

 النــــــــإع
توريد أاابيب آلبار  / 2017/7275بش ن المنام ة رم  و ك م 

 بولة 5 2/1 , 6 8/5حًول إاتاج الميا  ال وفية مءر 
 -وزارة الكهرباء و الماء  -

يدعو ال هاز المرك ي للمنام ات العامة السادة المنام ين ال ين 
أن ياادروا إلى تاثميل  وثا م المنام ة الم كورة أعال  ح لوا على

  ماثضر اجتماع تمهيدي ( من خالل المومع اإللكترواي لل هاز 
- WWW.CAPT.GOV.KW 

 األمين العام المساعد لل هاز المرك ي للمنام ات العامة
 

 النــــــــإع
المالة باستف ار  /2017/2016/32بش ن المنام ة رم  و ك م 

 يها للعمل لدى المشاغل الر يسية لمدمات جميعآليات مع سا ً
 إدارات وزارة الكهرباء والماء

 -وزارة الكهرباء و الماء  -
يدعو ال هاز المرك ي للمنام ات العامة السادة المنام ين ال ين 

أن ياادروا إلى تاثميل  ح لوا على وثا م المنام ة الم كورة أعال 
اإللكترواي لل هاز   ماثضر اجتماع تمهيدي ( من خالل المومع 

- WWW.CAPT.GOV.KW 
 األمين العام المساعد لل هاز المرك ي للمنام ات العامة

 

 النــــــــإع
تشغيل وليااة  /2017/23-2020ع صـ بش ن المنام ة رم  ه

 وتوريد وتركيب ماثءات معال ة ال رف بمنءًة الشعياة الغربية
 والشرمية التابعة للهيفة العامة لل ناعة

 -العامة لل ناعة الهيفة  -
يدعو ال هاز المرك ي للمنام ات العامة السادة المنام ين ال ين 

أن ياادروا إلى تاثميل  ح لوا على وثا م المنام ة الم كورة أعال 
  ماثضر اجتماع تمهيدي ( من خالل المومع اإللكترواي لل هاز 

- WWW.CAPT.GOV.KW 
 عامةاألمين العام المساعد لل هاز المرك ي للمنام ات ال

 

 النــــــــإع
استف ار  / 2017/2016/17م م  /بش ن المنام ة رم    ز 

 سيارات متنوعة للعمل بمرافم الهيفة
 -الهيفة العامة لشفون ال راعة وال رو  السمكية  -

يدعو ال هاز المرك ي للمنام ات العامة السادة المنام ين ال ين 
 ادروا إلى تاثميل أن يا ح لوا على وثا م المنام ة الم كورة أعال 
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  ماثضر اجتماع تمهيدي ( من خالل المومع اإللكترواي لل هاز 
- WWW.CAPT.GOV.KW 

 األمين العام المساعد لل هاز المرك ي للمنام ات العامة
 النــــــــإع

أعمال ليااة ال  رية  2018/11-2019بش ن المنام ة رم  
 ءاتإلدارة اإلاشا -الينءاس (  -الشدادية  -لًءاع  المالدية 

 جامعه الكويت -وال يااة 
 -جامعة الكويت  -

يدعو ال هاز المرك ي للمنام ات العامة السادة المنام ين ال ين 
أن ياادروا إلى تاثميل  ح لوا على وثا م المنام ة الم كورة أعال 

  ماثضر اجتماع تمهيدي ( من خالل المومع اإللكترواي لل هاز 
- WWW.CAPT.GOV.KW 

 لل هاز المرك ي للمنام ات العامة األمين العام المساعد
 

 النــــــــإع
أعمال ترمي  وليااة  16-2018/2017بش ن المنام ة رم  

 واعمال ااشا ية لغيرة في المنش ت و المرافم العا دة لالدية
 الكويت بماثافرة ال هراء

 -بلدية الكويت  -
يدعو ال هاز المرك ي للمنام ات العامة السادة المنام ين ال ين 

لوا على وثا م المنام ة الم كورة أعال  أن ياادروا إلى تاثميل ح 
 -من خالل المومع اإللكترواي لل هاز  2) ملاثم رم  

WWW.CAPT.GOV.KW 
 األمين العام المساعد لل هاز المرك ي للمنام ات العامة

 
 النــــــــإع
 RFP-2038588بش ن المنام ة رم  

ًة امال الكويت ااشاء خ  ااابيب جديد لت دير الغاز في منء
NEW STRATEGIC GAS EXPORT PIPELINE 

FROM 
NORTH KUWAIT AREA 

 -اركة اي  الكويت  -
يدعو ال هاز المرك ي للمنام ات العامة السادة المنام ين ال ين 
ح لوا على وثا م المنام ة الم كورة أعال  أن ياادروا إلى تاثميل 

 -من خالل المومع اإللكترواي لل هاز  3) ملاثم رم  
WWW.CAPT.GOV.KW 

 األمين العام المساعد لل هاز المرك ي للمنام ات العامة
 
 

 تــنــويــه
 41/2017/2018بش ن املنام ة رم  و و ك م /

 .ك لتغ ية مدينة جنو   400ت ويد وتركيب خءوا هوا ية 
 املءالع تلءامة الكهرت ية

ادة يود ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة  ن يس عي إاتاا  الس
 املنام أل

 د,ك 850.000إس ان ميمة الكيالة األولية للمنام ة هي 
ولي  كما جاي يف اإلعالن املنشور يف جريدة كويت اليوم عدد 

 .23/9/2018اتريخ  1411
 

 تــنــويــه 
 RFP/2045041بش ن املنام ة رم  و  

تركيب مشعب ر يسي جديد للغاز منميض الضغ  و  عما  اخرى 
  منءًة الشعياة ال ناعية مرتاءة به يف

INSTALLATION OF NEW LP GAS 
RING HEADER AND ASSOCIATED 
WORKS AT SHUAIBA INDUSTRIAL 

AREA 
يود ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة  ن يس عي إاتاا  السادة 

 املنام أل
 د,ك 100.000إس ان ميمة الكيالة األولية للمنام ة هي 

ن املنشور يف جريدة كويت اليوم عدد ولي  كما جاي يف اإلعال
 .23/9/2018اتريخ  1411

 
 تــنــويــه 
 29/2017/2018بش ن املنام ة رم  و و ك م 

       LIVE    عما  غسيل وليااة اخلءوا اهلوا ية فت ايتهد حىت 
  ك .   400

اتاا  السادة ايود ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة  ن يس عي 
 املنام أل

 د,ك 220.000ان ميمة الكيالة األولية للمنام ة هي إس 
ولي  كما جاي يف اإلعالن املنشور يف جريدة كويت اليوم عدد 

  .23/9/2018اتريخ  1411
 

 تــنــويــه
 19/2018/2019بش ن املنام ة رم  و

-1تشيلر  رمام  7 عما  استادا  وتركيب تبياع مك ياع لعدد 
  –وال يااة  ادارة اإلاشاياع 2-3-5-6-8-12
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 جامعة الكويت
 يود ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة  ن يس عي إاتاا  السادة املنام أل
إس ان موعد اميا  املنام ة امل كورة  عال  هو يوم ال القي املوافم 

23/10/2018 
ولي  كما جاي يف اإلعالن املنشور يف جريدة كويت اليوم عدد 

 .23/9/2018اتريخ  1411
 

 النــــــــإع
 /2018/2017/7   بش ن المنام ة رم  

اعما  ال مي  واالاشاياع ال غرية  وامع  تلية ملساجد حمافرة 
 ماارك الكاري

 -األوما  و الشفون االسالمية وزارة  -
يعلن ال هاز المرك ي للمنام ات العامة عن ت جيل موعد تًدي  عءاءات 

بدال  21-10-2018موافم إلي يوم االحد ال المنام ة الم كور  أعال 
 23-09-2018من يوم االحد  الموافم 

 األمين العام المساعد لل هاز المرك ي للمنام ات العامة
 

 النــــــــإع
 /2018/2017/6   بش ن المنام ة رم  

 اال دياعما  ال مي  واالاشاياع ال غرية  وامع  تلية ملساجد حمافرة 
 - األوما  و الشفون االسالميةوزارة  -

يعلن ال هاز المرك ي للمنام ات العامة عن ت جيل موعد تًدي  عءاءات 
بدال  21-10-2018إلي يوم االحد الموافم  المنام ة الم كور  أعال 
 23-09-2018من يوم االحد  الموافم 

 األمين العام المساعد لل هاز المرك ي للمنام ات العامة
 

 النــــــــإع
 6/2017/2018هـ ع / ش   م /بش ن المنام ة رم  

العديلية  -تنيي   عما  احلراسة بكلياع و معاهد اهليفة املنءًة ال ااية 
 و حوق

 التابعة للهيفة العامة للتعلي  التءايًي و التدريب
 -اهليفة العامة للتعلي  التءايًي و التدريب  -

يدعو ال هاز المرك ي للمنام ات العامة السادة المنام ين ال ين 
أن ياادروا إلى تاثميل  م المنام ة الم كورة أعال ح لوا على وثا 

  ماثضر اجتماع تمهيدي ( من خالل المومع اإللكترواي لل هاز 
- WWW.CAPT.GOV.KW 

 األمين العام المساعد لل هاز المرك ي للمنام ات العامة
 

 النــــــــإع
 6/2017/2018هـ ع / ش   م /بش ن المنام ة رم  

 -تخلالدية  (KH-22) ام السااحةاعادة اتهيل وتءوير وليااة  
 جامعة الكويت -ادارة االاشاياع وال يااة 

 - جامعة الكويت -
يدعو ال هاز المرك ي للمنام ات العامة السادة المنام ين ال ين 

أن ياادروا إلى تاثميل  ح لوا على وثا م المنام ة الم كورة أعال 
ل هاز   ماثضر اجتماع تمهيدي ( من خالل المومع اإللكترواي ل

- WWW.CAPT.GOV.KW 
 األمين العام المساعد لل هاز المرك ي للمنام ات العامة

 
 تنويه

 11/2017/2018بش ن املنام ة رم  
توريد وتركيب وضمان اجه ة كهرت ية لتاثي  بيوع الً ر املشمولأل 

 برعاية اهليفة
 -اهليفة العامة لشفون الً ر  -

 ن يس عي ااتاا  السادة يود ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة 
املنام أل إس  ن موعد االجتماع التمهيدي هل   املنام ة يف يوم 

 وذلط يف اهليفة العامة لشفون الً ر . 15/10/2018االثنأل اتريخ 
اتريخ  1441ولي  كما جاي يف االعالن السابم عدد 

30/9/2018 
 لل هاز املرك ي للمنام اع العامة االمأل العام

 
 ــه تــنــوي
 19/2018/2019بش ن املنام ة رم  و 

-1تشيلر  رمام  7 عما  استادا  وتركيب تبياع مك ياع لعدد 
 ادارة اإلاشاياع وال يااة 2-3-5-6-8-12

 -جامعة الكويت  -
يود ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة  ن يس عي إاتاا  السادة 

 املنام أل
عال  هو يوم ال القي املوافم إس  ن موعد اميا  املنام ة امل كور  ا

23/10/2018 
ولي  كما جاي يف االعالن املنشور تريدة كويت اليوم عدد 

 23/9/2018( بتاريخ 1411 
 ل ا امتضي التنويــــــــــــــه ...
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 إعالن ررح
 رم  يعلن ال هاز المرك ى للمنام ات العامة عن ررح المنام ة

2019/2018/46 
 oracle forرايه الالك واية ليااة ودع  فين لرخف األ

document management - جامعة الكويت 
 جامعة اكويتبناء علي رلب 

ويمكن الاث ول على وثا م المنام ة من ال هاز المرك ى 
 للمنام ات العامة.

الموعد المًرر  الءرح
 إليداع العءاءات
  تاريخ األميال(

 الكيالة السعر

لالاثة  دك 2000 150 2018-10-23 2018-09-23
ل الح  90 لمدة

ال هاز المرك ي 
 للمنام ات العامة

الومت النها ي لتًدي  العءاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من  -
 اليوم الماثدد باإلعالن أعال  المًرر إليداع العءاءات. 

اسمة من كامل العءاءات المًدمة  (2)ي ب على المنامف تًدي  عدد  -
مستندات المءلوب تًديمها مع اامال كافة وثا م المنام ة وغيرها من ال

 العءاء. 
يت  دفع المًابل النًدي الم كور أعالة بواسءة ايط م دق أو  -

 بءامة كي ات . 
اخر موعد لتلًي االستيساراع و اإليضاحاع املًدمة من  -

ولن يلتيت الي استيساراع او  2018/10/08الشركاع هو 
 إيضاحاع ترد بعد ه ا املوعد

 غير مابلة للت   ة  -
 العءاياع اسمتأل ورميتأل كاملتألتًدم  -
ي ب تًدي  اهادة استيياء اساة العمالة الورنية ال ادرة من مال  -

وزارة الشفون االجتماعية و العمل ال الاثة لمد  سنة مع تًدي  
 العءاء. 

لسنة  49من مااون المنام ات العامة رم   48وفًا لنف المادة  -
 والتى تنف على و  2016

ات فى الومت والمكان الماينين فى وثا م تيتح مراريل العءاء"
 المنام ة فى جلسة علنية باثضور مًدمي العءاءات أو من يم له  " 

يعتار ه ا اإلعالن بم ابة دعوة لاثضور المنام ين الراغاين حي   -
 اه ياثم للشركات الراغاة باثضور جلسة فض المراريل . إ
وعلى الشركات الراغاة بالاثضور التنسيم مع مس  فض  -

اءات مال اليوم الماثدد ل لسة فض العءاءات واحضار العء
 المستندات التالية و

 لورة من الاءامة المداية.  1.
 

لورة من اعتماد التوميع الماص بال هاز المرك ي للمنام ات  2.
 العامة. 

فى حال حضور غير الشمف المعتمد توميعه ف اه ي ب إحضار  3.
المرك ي للمنام ات كتاب خءي من المعتمد توميعه لدى ال هاز 

 بتيويض من يرا  لاثضور ال لسة. 
 من وثا م المنام ة.   ال يت   اش يعتار ه ا اإلعالن ج ء -
لم يد من المعلومات يرجي زيارة مومعنا علي الشاكة العالمية  -

.WWW.CAPT.GOV.KW  
 ام المساعد لل هاز المرك ي للمنام ات العامةـعـين الـاألم

 
 النــــــــإع
 2019/2018/7رم  بش ن المنام ة 

 إلال  وتشغيل وليااة ار  ااكاع امليا  وال ر  ال اثي
 ومكافاثة احلريم وملاثًا ا  رافم اإلدارة العامة اإلرياي

 -اإلدارة العامة لارياي  -
يعلن ال هاز المرك ي للمنام ات العامة عن ت جيل موعد تًدي  عءاءات 

بدال  13-11-2018افم الموال القي إلي يوم  المنام ة الم كور  أعال 
 09-10-2018الموافم ال القي  من يوم 

 األمين العام المساعد لل هاز المرك ي للمنام ات العامة
 

 النــــــــإع
 2019/2018/7بش ن المنام ة رم  

 إلال  وتشغيل وليااة ار  ااكاع امليا  وال ر  ال اثي
 ومكافاثة احلريم وملاثًا ا  رافم اإلدارة العامة اإلرياي

 -اإلدارة العامة لارياي  -
يدعو ال هاز المرك ي للمنام ات العامة السادة المنام ين ال ين 

أن ياادروا إلى تاثميل  ح لوا على وثا م المنام ة الم كورة أعال 
  ماثضر اجتماع تمهيدي ( من خالل المومع اإللكترواي لل هاز 

- WWW.CAPT.GOV.KW 
 منام ات العامةاألمين العام المساعد لل هاز المرك ي لل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تنويه

 بش ن الءر  املسام للمنام ة 
 217رم  و هـ ص / ص / 

ت ويد وتركيب وتشغيل وليااة وحداع املعايتة 
 املتنًلة ملنارم الكويت املمتلية

 وزارة األاغا  العامة
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يـــود ايتهــــاز املركـــ ي للمنام ــــاع العامـــة  ن يســــ عى ااتاـــا  الســــادة 
ملـ كورة هـو  ت ويـد وتركيـب وتشـغيل املنام أل أبن موضـوع املنام ـة ا

وليااة وحداع املعايتة املتنًلة ملنـارم الكويـت املمتليـة( وحيـم لكـل 
ذي م لاثة مل يـرد اةـه يف هـ   الًا مـة الـترل  امـام اجمللـ  مـن مـرار 
االســتاعاد او عــدم ادراجــه خــال  مــدة اــهر مــن اشــر هــ ا اإلعــالن 

واالعـــــالن املعتمـــــد  تيتريـــــدة الرةيـــــة وبعـــــد ســـــداد الرســـــ  الـــــدد ،
 (1412( تلعدد رم   95للترلماع املنشور تل ياثة رم   

 االمأل العام لل هاز املرك ي للمنام اع العامة 
 إعالن

الءر  املسام للمنام اع الدودة على ما مة 
 اركاع 

 يعلن ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة 
 2016/2017/ 90رر  املنام ة رم  و ك و م / 

ك     11/0.433حمءاع التاثويل ال ااوية ليااة 
 يف حمافرة ايتهراي 

 وزارة الكهرتي ي واملاي 
يود ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة  ن يس عى ااتاا  السادة 

( من الًااون رممي 16املنام أل إس  اه واستنادا إس اف املادة  
على ، سو  يت  رر  املنام ة امل كورة  عال   2016( لسنة 49 

 مرفم   ( اركاع 7الشركاع امل كورة تلكشل املرفم وعددها   
( يوماش على األمل من اتريخ 30كشل  ةاي الشركاع( بعد مدة  
 اشر ه اش اإلعالن تيتريدة الرةية.

وحيم لكل ذي م لاثة مل يرد اةه يف ه   الًا مة الترل   مام اجملل  
تاداش  فً  ( يوم30   من مرار االستاعاد  و عدم إدراجه وذلط خال

مِن اليوم التاق لتاريخ اشر ه اش اإلعالن يف ايتريدة الرةية وبعد 
 (.114/2017سداد الرس  الدد تلًرار الوزاري رم   

  ولن يلتيت ألي رلب  و ترل  يرد بعد املدة الددة  و غري
مستوفياش للرسوم املءلوبة ، و ب على املتًدم  ن يرفم مع ترلمه 

  إي ا  سداد الرسوم املًررة. لورة
 االمأل العام املساعد لل هاز املرك ي للمنام اع العامة

 كشل الشركاع املؤهلة للمنام ة  رم  
90/2016/2017 

 اس  الشركة ع
 اركة اخلدماع املتكاملة للمًاوالع امليكاايكية واآلالع الدميًة   1
 اركة كي سي سي للهندسة واملًاوالع    2
 ايه يب جيه للهندسة واملًاوالع  اركة  3
 اركة الغامن إا انايوان  للت ارة العامة واملًاوالع  4
 اركة كويت تكنولوجي للت ارة العامة واملًاوالع 5

 اركة سامل حممد الن ل للمًاوالع العامة واملااين   6
 اركة  والد عاد الع ي  عاد السن الرااد  7

 تنويه 
 82/2016/2017 رم  و بش ن منام ة

للمغ  ع  34 عما  استادا  كياالع الًيادية 
واألعما  املداية  نارم متيرمة بدولة  132,33جهد

 الكويت.
 وزارة الكهرتي واملاي

يـــود ايتهــــاز املركـــ ي للمنام ــــاع العامـــة ان يســــ عي ااتاـــا  الســــادة 
املنام ـــأل اس تغيـــري اســـ  الوكيـــل اللـــي لي ـــاح اـــركة برمـــان الدوليـــة 

 لألدواع الكهرت ية وكيال لشركة
 CHINA NATIONAL CABLE(CCC) 

PEOPLE`S REPULIC OF CHINA  بـدال مـن
 اركة وارة ال هاية للت ارة العامة واملًاوالع.

( مــــن 1401ولـــي  كمـــا جـــاي يف االعـــالن املنشـــور يف العـــدد رمـــ   
 15/7/2018ايتريدة الرةية بتاريخ 

 لمنام اع العامة األميــن العام لل هاز املرك ي ل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (70/2018حمضراالجتماع رم   
 م 2018-9-24املوافم-هـ  1440 - حمرم 14املنعًد لاا  يوم  االثنأل

( الساعة 70/2018عًد ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة جلسته رم   
االجتماع  ًر بًاعة  2018-9-24التاسعة من لاا  يوم  االثنأل(املوافم

 م اع العامة و حبضور كل من السادةواملرك ي للمنا ايتهاز
  عضاي جمل  إدارة ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة و

ايتهاز املرك ي للمنام اع  ان ب ر ي  د.ران عادهللا اليارس 1
 العامة

 عضو ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة حممد انلر اخلرايف 2
 ع العامةعضو ايتهاز املرك ي للمنام ا حامد   د العلاان 3
بدر عاداللءيل  4

 الدويسان
 عضو ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة

 عضو ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة عاد  إبراهي  خريا  5
 عضو مم ل/ وزارة املالية مشعل منديل الًاثف 6
السيد/بدر عادالر ن  7

 الرفاعي
عضو/ مم ل األمااة العامة للم ل  

 ميةاألعلى للتمءي  والتن
 عضو/ مم ل اهليفة العامة للًوى العاملة د.ماارك فهاد العازمي 8
 

 -ومد حضر جااااش من االجتماع و
 عضو ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة د. حممد عادهللا العيسى 1
 عضو مم ل/ ادارة اليتوى والتشريع د.مرسا  سعد املاجدي 2
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 األمأل العام
 العام املساعد لل هاز املرك ي األمأل هيا   د الودعاين 1

 للمنام اع  العامة
 
 ومد اعت ر عن حضور االجتماع كل من  و

ر ي  ايتهاز املرك ي  للمنام اع  عادهللا سعود العادالرزات 1
 العامة

مت توميع ه ا الضر واعتماد  من ر ي  و عضاي جمل  ايتهاز بتاريخ 
 لتنيي ية  ( من الال اثة ا8وفًاش للمادة   26/9/2018

كما حضر حااااش من االجتماع العضو / مم ل ايتهاع احلكومية الص  ارفت 
 على تنيي   املنام ة وه  كالتاق و

العضو / مم ل ديوان اخلدمة  1
 املداية

السيدة/ تةة الرويح  ر ي  مس  
 املش  ع

العضو / مم ل الديوان  2
 األمريي

السيد/  ود النوم  ر ي  مس  
 عالضماان

العضو / مم ل اهليفة العامة  3
لشفون  ال راعة وال رو  

 السمكية

 السيدة/ ح ة احلريب     مدير املالية

العضو / مم ل الشركة  4
الكويتية لل ناعاع 

 الا ولية املتكاملة

السيد/ علي ال ايغ     مم ل وزارة 
 الني 

العضو / مم ل وزارة الشفون  5
 االجتماعية  والعمل

رء الرمضان     ر ي  مس  السيدة/ 
 ال يااة

السيد/ رارت التيل ي مدير إدارة  العضو / مم ل وزارة اإلعالم 6
 املش  ع

العضو / مم ل مؤسسة  7
 الا و  الكويتية

السيدة/علي ال ايغ     مم ل الًءاع 
 النيءي

العضو / مم ل اهليفة العامة  8
 للر ضة

السيد/ في ل عاداهلادي     ر ي  
 ال يااة  مس 

العضو / مم ل اركة اي   9
 الكويت

السيد/علي حامت ال ايغ     
 مم ل/الًءاع  النيءي

العضو / مم ل مؤسسة  10
 املواائ الكويتية

 

العضو / مم ل وزارة التعلي   11
 العاق

 السيدة/ فارمة الًناعي     م ج 

ي     مدير السيدة/ هدى عادهللا املءري  العضو / مم ل وزارة ال بية 12
 ادارة  ار  املعلوماع

العضو / مم ل األمااة العامة  13
 جملل   الوزراي

 السيدة/ رء العن ي     مرامب العًود  
 واملنام اع

العضو / مم ل اهليفة العامة  14
 للتعلي   التءايًي والتدريب

 السيد/ فال  اهلاجري     ر ي  مس   
 املشاريع

العضو / مم ل بلدية  15
 ويتالك

السيد/ جرا  املءريان     مرامب 
 العًود  واملنام اع وامل ايداع

العضو / مم ل جامعة  16
 الكويت

 السيد/ هي   درويم     ر ي  مس 

املهندس/ خالد الياسأل     مرامب  العضو / مم ل وزارة ال اثة 17
 اللوازم  املمحية تالانبة

العضو / مم ل وزارة  18
األوما  والشفون 

 سالميةاإل

 

العضو / مم ل اجملل   19
الورين لل ًافة  والينون 

 واآلدا 

 السيدة/ خنساي ال ااع     ر ي  مس   
 املش  ع

 فض العءاياع
 وزارة الكهرتي واملاي

 املوضوع الايان م
و ك م /  -الرم  و 1

54/2017/2018 
فض عءاي منام ة/ممارسة اعما  
استادا  عواز  اخلءوا اهلوا ية 

 ( ك .   132,300,400  جهد
يف منارم متيرمة من دولة الكويت  
 املنارم ايتنوبية -

 فتاثت مراريل املنام ة
 وزارة املوالالع

 املوضوع الايان م
فض عءاي منام ة/ممارسة توريد  7/2017/2018 -الرم  و 2

وتركيب وليااة الشاكة اهلاتيية 
وايتهراي ملدة  -لافرص اليروااية 

 ( سنواع3 
 تاثت مراريل املنام ةف

 وزارة الشفون االجتماعية والعمل
 املوضوع الايان م
/  2و ش ج  -الرم  و 3

2018 /2019 
فض عءاي منام ة/ممارسة توريد 
احلياضاع للمستييدين بًءاع 
الرعاية االجتماعية لوزارة الشفون 

 االجتماعية
 فتاثت مراريل املنام ة

 بلدية الكويت
 املوضوع الايان م
 -لرم  وا 4

14/2017/2018 
فض عءاي منام ة/ممارسة  عما  
ترمي  وليااة و عما  ااشا ية لغرية 
يف املنش ع واملرافم العا دة لالدية 

 الكويت  اثافرة حوق
 فتاثت مراريل املنام ة

 جامعة الكويت
 املوضوع الايان م
-34/2018 -الرم  و 5

2019 
فض عءاي منام ة/ممارسة اخلالة 

 مواعد املعلوماع  االا اك يف 
TRYLOR& 
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FRANCEIS 
INCLUDES 
INFORMA 

HEALTHCARE  
 -ادارة مكتاة مرك  العلوم الءاية 

 جامعة الكويت
 مت الغاي املنام ة لعدم تًدم  حد

 الشركة الكويتية لل ناعاع الا ولية املتكاملة
 التعامداع املااارة -رر  وترسية املمارساع 

 املوضوع الايان م
 253/18كتا  ورم  ال 1

اتريخ الكتا  
 28/08/2018و

رلب رر  املمارسة الدودة رم  
CZ/LNGI/OP/01   

   Operation and 
Maintenance Services 
for LNGI Terminal   

اهرا بأل الشركاع امل كورة  79ملدة 
تلكشل املرفم وفًا لنف املادة رم  

( من مااون املنام اع العامة 18 
 .    2016( لسنة 49رم   

 بعد االستماع إس مم ل ايتهةو 
السيد/ علي ال ايغ     مم ل وزارة  

 الني  
السيد/ فهد اليضلي     ر ي  فريم 

 ضمان ايتودة والدع  الت اري
مرر جمل  ادارة ايتهاز ب ل ي  عضا ه 

 عدم املوافًة على ررحها  مارسة 
 وموافًة   

عضو جمل  إدارة ايتهاز/ حامد 
 العلاان  

موافًة العضو مم ل جهتك  يف و 
جمل  ايتهاز املرك ي للمنام اع 

 العامة 
 مؤسسة الا و  الكويتية
 توليــــــاع ايتهــــاع

 املوضوع الايان م
 300/2018رم  الكتا  و 1

اتريخ الكتا  
 05/09/2018و

رلب ترسية املنام ة رم  م   ك 
الت ود خبدماع  330/2016/خ/

وماع ملدة الدع  اليين لنر  املعل
ثالث سنواع على/ اركة الد ر 
املتاثدة للت ارة واملًاوالع   مل 
األسعار( مءابم للموالياع الينية 

/ - الغ ا اق مدر   
د.ك( فً   مليون   1.962.406

وتسعما ة واثنان  وستون الياش 
 واربعما ة وستة دينار الغري. 

ارلع ايتهاز على كتا  رم   - 

 17/9/2018املؤرخ يف  339
املتضمن متديد الت مأل األوق ملدة 

 اهرين 
 بعد االستماع إس مم ل ايتهةو   
السيدة/علي ال ايغ     مم ل  

 الًءاع النيءي 
السيد/ ر   الشءي     إداري  و  

 الشراي وعًود اخلدماع
 مرر جمل  ادارة ايتهاز التاق
  والو املوافًة على التولية

 يتميع قاياو متديد الت مأل األوق
 الشركاع املشاركة تملنام ة

 وزارة األوما  والشفون اإلسالمية
 رر  املنام اع -رر  الت هيل 

 املوضوع الايان م
 رم  الكتا و 1

 اتريخ الكتا  و
إفادة ايتهاز بًر  ااتهاي الت مأل 
األوق للشركاع املشاركة تملنام ة 

 6/2018/2019رم   .   
ملااين  عما  حراسة و من وسالمة ا

واملنش ع التابعة لًءاع املساجد 
 و ي  مااين  خرى تلوزارة

مرر جمل  ادارة ايتهاز متديد الت مأل 
األوق يتميع الشركاع املشاركة 

 تملنام ة
 وزارة التعلي  العاق

 اإلجراياع اإلدارية االست نا ية للتعامداع احلكومية
 املوضوع الايان م
 4873رم  الكتا  و 1

كتا  اتريخ ال
 10/09/2018و

رلب التمديد ال ال  للعًد رم  
ا ار سكن ر ي   20/2016

لندن د.فوزان  -املكتب ال ًايف 
اليارس املحم مع/ اركة 

STRUTT&PARKER 
ملدة سنة اعتاارا من 

حىت  12/10/2018
 الغ ا اق مدر   11/10/2019
جنيه اس ليين(  ي  179,400/- 

د.ك(    500/76,867مايعاد   
فً  ستة وساعون الياش  ومثامنا ة 
وساعة وستون ديناراش  وعسما ة 

 فل   الغري  
 بعد االستماع إس مم ل ايتهة و   

 السيدة/ فارمة الًناعي     م ج 
مرر جمل  ادارة ايتهاز أبغلاية 

  عضا ه املوافًة  
 عدم موافًة

عضو جمل  إدارة ايتهاز/ حامد 
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ز/ عضو جمل  إدارة ايتها-العلاان 
مم ل وزارة املالية/ -عاد  خريا  

 مشعل الًاثف
 بلدية الكويت

 رر  املنام اع -رر  الت هيل 
 املوضوع الايان م
 12976رم  الكتا  و 1

اتريخ الكتا  
 11/07/2018و

رلب رر  املنام ة العامة رم  
ليااة ارايل  1/2018/2019

عام الالدية على الشركاع و 
ث املؤسساع املتم  ة و ملدة ثال

 سنواع 
 *بياانع املنام ةو  
 ال تًال عرو  بديلة -
 ال تًال الت   ة -
 ( 25االوامر التغيريية  %-
 *اروا املنام ةو  
ان يكون املنامف لديه اراكة -
 panther agreement )

 مع الشركاع امل نعة 
ان يكون لدى املًاو  مكتب -

 خدمة يف دولة الكويت 
ملي ان يكون لدى املنامف ارام عا-

 (  helpdeskمميكن  
سنواع ومام  5خحة ال تًل عن -

بتنيي  مشاريع مشاهبة على االمل 
( تلًءاع احلكومي لدى دولة 2 

 الكويت 
ان يكون حالل على اهادة -

ISO  يف املوالياع الينية 
موافًة اليتوى والتشريع ووزارة املالية * 

على  ن تكون املنام ة العامة املًت رة 
املرك ي لتكنولوجاا  على ايتهاز

 املعلوماع 
 بعد االستماع إس مم ل ايتهةو   
السيد/ جرا  املءريان     مرامب  

 العًود واملنام اع وامل ايداع
 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة

 الديوان األمريي
 توليــــــاع ايتهــــاع

 املوضوع الايان م
 رم  الكتا و 1

 اتريخ الكتا  و
بًر  ااتهاي الت مأل افادة ايتهاز 

األوق للشركاع املشاركة تملنام ة 
  ع(  130رم  د  /هـ/

اعما  تءوير الت مي  واالاشاي 
واالجناز والت هي  والت ثي  وال يااة 

والتشغيل ملشروع م ر العد  

 ايتديد 
 بعد االستماع إس مم ل ايتهةو    

السيد/  ود النوم      ر ي  مس  
 الضماانع
ادارة ايتهاز  جيل الات مرر جمل  

 تلًرار حلأل ورود كتا  الحم
 مؤسسة املواائ الكويتية
 توليــــــاع ايتهــــاع

 املوضوع الايان م
 رم  الكتا و 1

 اتريخ الكتا  و
افادة ايتهاز بًر  ااتهاي الت مأل 
االوق للشركاع املشاركة تملنام ة 

توريد  20/2016/2017رم  
كهرت ية وتركيب لوحاع تغ ية  

للاثاو ع املحدة  يناي الشعياة 
 التابع للمؤسسة

مرر جمل  ادارة ايتهاز متديد الت مأل 
 األوق يتميع الشركاع املشاركة

 تملنام ة
 وزارة الشفون االجتماعية والعمل

 اإلجراياع اإلدارية االست نا ية للتعامداع احلكومية
 املوضوع الايان م
 1108رم  الكتا  و 1

الكتا   اتريخ
 09/09/2018و

اهليفة العامة لشفون ذوي اإلعامة  -
رلب التمديد السادس للعًد رم  

من املنام ة  3/2014-2015
رم  و ش ج ع / 

استف ار مركااع  2/2012/2013
متنوعة لوزارة الشفون االجتماعية 
والعمل املحم مع/اركة اوتوماك 
للسياراع ملدة ثالث اهور اعتاارا 

 حىت 1/7/2018من 
 الغ ا اق مدر   30/9/2018
د.ك( فً  عسة  55,170/- 

وعسون الياش وما ة وساعون ديناراش 
الغري وذلط وحلأل االاتهاي من 
اجراياع ترسية املمارسة رم  

3/2017/2018   
 بعد اإلستماع إق مم ل ايتهةو   

السيدة/ رء الرمضان     ر ي  مس  
 ال يااة

 وافًةمرر جمل  ادارة ايتهاز امل
 1105رم  الكتا  و 2

اتريخ الكتا  
 06/09/2018و

اهليفة العامة لشفون ذوي اإلعامة  -
رلب التمديد ال امن للعًد رم  

من املنام ة  6/2013-2014
رم  و ش ج ع / 

استف ار مركااع  2/2012/2013
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متنوعة لوزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل املحم مع/ اركة حممد انلر 

راع ملدة ثالثة ااهر الشهري للسيا
حىت  1/7/2018اعتاارا من 

 الغ ا اق مدر   30/9/2018
د.ك( فً   19,110/- 

تسعةعشر الياش وما ة وعشر دينار 
الغري وحلأل االاتهاي من اجراياع 
ترسية املمارسة رم  

3/2017/2018. 
 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة

 باهليفة العامة للتعلي  التءايًي والتدري
 توليــــــاع ايتهــــاع

 املوضوع الايان م
 رم  الكتا و 1

 اتريخ الكتا  و
رلب افادة ايتهاز بًر  ااتهاي 
الت مأل األوق للشركاع املشاركة 
املنام ة رم  هـ ع / ش   م  

اعمل ال يااة  12/2017/2018/
الكهرت ية الشاملة يف كافة الكلياع 

 واملراك  التابعة للهيفة  
 ستماع إس مم ل ايتهةو  بعد اال 

السيد/ فال  اهلاجري     ر ي  
 مس  املشاريع

مرر جمل  ادارة ايتهاز متديد الت مأل 
األوق يتميع الشركاع املشاركة 

 تملنام ة
 التعامداع املااارة -رر  وترسية املمارساع 

 املوضوع الايان م
 9354رم  الكتا  و 2

اتريخ الكتا  
 06/09/2018و

يفة بتعديل بداية ف ة التعامد إفادة اهل
 2017/2018-161املااار رم  

لتشغيل وليااة والال  امل اعد 
الكهرت ية التابعة للهيفة مع/ اركة 
خالد وحازم مشاري اخلالد واركا  
للت ارة العامة ملدة ستة  اهر 

بدال من  1/11/2018لي اح من 
وذلط بناي على  1/6/2018

 مالحراع ديوان الاساة
 ر جمل  ادارة ايتهاز املوافًةمر 

 اهليفة العامة للر ضة
 توليــــــاع ايتهــــاع

 املوضوع الايان م
 رم  الكتا  و 1

 اتريخ الكتا  و
افادة ايتهاز بًر  ااتهاي الت مأل 
األوق للشركاع املشاركة تملنام ة 

 2017 -2016-17رم  هـ ع ر 
 عما  إاشاي إجناز وليااة رلل 

خدمي لل مهور من  رريم  سيلص
انحية مضمار ساات اهل ن بءو  

م تلنادي الكويص لساات 15.200
 اهل ن 

 بعد االستماع إس مم ل ايتهةو   
السيد/ في ل عاد اهلادي     ر ي   

 مس  ال يااة
مرر جمل  ادارة ايتهاز عدم املوافًة 

 10/9/2018لتوميع العًد يف 
 حسب افادة مم ل ايتهة

 رم  الكتا  و 2
 اتريخ الكتا  و

إفادة ايتهاز بًر  ااتهاي الت مأل 
األوق للشركاع املشاركة تملنام ة 

 2017 -2016-10رم  هـ ع ر 
وإلال  خدماع تشغيل وليااة 

 حوا  السااحة تألادية واالفاداع 
 الر ضية  املنءًة األوس(

مرر جمل  ادارة ايتهاز متديد الت مأل 
ركة األوق يتميع الشركاع املشا

 تملنام ة
 اجملل  الورين لل ًافه والينون واآلدا 

 اإلجراياع اإلدارية االست نا ية للتعامداع احلكومية
 املوضوع الايان م
 7048رم  الكتا  و 1

اتريخ الكتا  
 06/09/2018و

افادة اجملل  بتعديل الًيمة اإل الية 
للتمديد ال اين لعًد املنام ة رم  م و 

رااعة  2/2014/2015ث     /
سلسلة عامل املعرفة املحم مع/ اركة 
دار السياسه ملد  ستة ااهر  اعتاارا 

حىت  25/7/2018من 
-لت اح   24/1/2019
وساعون د.ك(  فً  ستة 76,675/

الياش   ومثامنا ة وعسة وساعون دينار  
د.ك(  71,085/-الغري بدال من  

ذلط ل  د  تكلية رااعة العدد  
 الواحد 

 تماع إق مم ل ايتهةو بعد االس  
السيدة/ خنساي ال ااع     ر ي   

 مس  املش  ع
 عدم اخت اص جمل  ادارة ايتهاز

 6245رم  الكتا  و 2
اتريخ الكتا  

 02/08/2018و

 اعادة حب ( رلب التمديد الرابع 
لعًد املنام ة رم  م و ث   

 عما  إعادة  7/2011/2012 /
 هيل متاثل الكويت الورين 

ة الرابعة( ألعما  التشءيااع  املرحل
واألعما  اخلارجية املحم مع/ اركة 
املدير الكويص للت ارة العامة 
واملًاوالع تلتعاون مع / سيااركو 
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الدودة للمًاوالع اعتاارا من 
حىت  1/10/2018

دون  ي تكلية مالية  17/2/2019
ب ر  دفعاته  رمام وذلط لت خر 

 11 ,12 ,13 ,14) 
رة ايتهاز أبغلاية مرر جمل  ادا

 عضا ه  جيل الات تلًرار حلأل 
 ورود كتا  الحم من ايتهة  

 وعدم موافًة كل منو  
عضو جمل  ادارة ايتهاز/ حممد 

مم ل اهليفة العامة للًوى -اخلرايف 
مم ل -العاملة / د. ماارك العازمي 
مم ل -وزارة املالية/ مشعل الًاثف 

ادارة اليتوى والتشريع / د. مرسا  
 املاجدي
 ديوان اخلدمة املداية
 توليــــــاع ايتهــــاع

 املوضوع الايان م
 74347رم  الكتا  و 1

اتريخ الكتا  
 12/09/2018و

رلب متديد الت مأل األوق للشركاع 
-1املشاركة تملنام ة رم  

اعما  املراسلأل  2017/2018
واليندمة والادالة  ا  الديوان 

 تلشويخ ملدة اهرين 
 عد االستماع إس مم ل ايتهةو ب  
السيدة/ تةة الرويح     ر ي   

 مس  املش  ع
مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة على 
متديد الت مأل األوق يتميع الشركاع 

 املشاركة  تملنام ة
 بند الترلماع / الشكاوى

 املوضوع الايان م
رم  الكتا و  2

$2124/2018 
اتريخ الكتا  

 01/09/2018و
اركة الورنية الكحى ملًاوالع 
 تنريل املااين  والءرت ذ م م

اكوى الشركة على ترسية املنام ة 
اعما   2017/2018-1رم  

املراسلأل واليندمة والادالة  ا  
ديوان اخلدمة املداية تلشويخ ورلب 
فليل االسعار والنرر مىت ما كان 
سعره  هو االاسب واالمر  للوامع 

 ع املنام ة.تلنساة ملتءلاا
مرر جمل  ادارة ايتهاز إحالة 
الكتا  لارالع واإلفادة وموافاة 
ايتهاز تلرد خال   ساوعأل من 

 اتريخ استالمه  
 
 
 
 

 األمااة العامة جملل  الوزراي
 التعامداع املااارة -رر  وترسية املمارساع 

 املوضوع الايان م
 10398رم  الكتا  و 1

اتريخ الكتا  
 04/09/2018و

( 8رر  املمارسة العامة رم   رلب 
مشروع املًر الدا   لل هاز املرك ي 
للمنام اع العامة املرحلة األوس 
 عما  احلير والت هي اع املومعية 
بأل الشركاع املتم  ة وذلط وفًا 

( من مااون 17لنف املادة  
( لسنة 49املنام اع العامة رم   

2016  
 بياانع املمارسةو  

 غري مابلة للت   ة 
 %( 10* اساة األمر التغيريي  

 بعد االستماع إق مم ل ايتهةو   
السيدة/ رء العن ي     مرامب  

 العًود واملنام اع 
السيدة/ لولوة الًءان     تح  

 مااوين  و 
مرر جمل  ادارة ايتهاز أبغلاية  عضا ه 
املوافًة على  ن تتوس ايتهة لاحاة 
ة الش ن اجراياع األعما   مارسة عام

من مااون  17وفًا للمادة رم  
لسنة  49املنام اع العامة رم  

2016  
 وعدم موافًةو 

مم ل ادارة اليتوى والتشريع/ د. 
 مرسا  املاجدي

 10399رم  الكتا  و 2
اتريخ الكتا  

 04/09/2018و

رلب رر  املمارسة العامة رم  
مشروع املًر  9/2018/2019

الدا   لل هاز املرك ي للمنام اع 
 عما   -عامة املرحلة ال ااية ال

الدراسة والت مي  وإعداد 
املستنداع والوق م بأل الشركاع 

( 17املتم  ة راًا للمادة رم   
من مااون املنام اع العامة رم  

   2016( لسنة 49 
 بياانع املمارسةو 

 * غري مابلة للت   ة  
 %(10* اساة األمر التغيريي  

فًة على مرر جمل  ادارة ايتهاز املوا
 ن تتوس ايتهة لاحاة الش ن 
اجراياع األعما    مارسة عامة 

ًّـا للمادة رم   من مااون  17وف
لسنة  49املنام اع العامة رم  

2016   
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 10447رم  الكتا  و 3
اتريخ الكتا  

 05/09/2018و

( مع / 4رلب التعامد املااار رم   
اركة إياال الستشاراع الكمايوتر 

يكروسوفت لشراي تراخيف ما
اإلضافية مع مي ة التاثدي  لل هاز 
املرك ي لتكنولوجيا املعلوماع  الغ 

د.ك(  171,948/-ا اق مدر   
فً  ما ة وإحدى وساعون الياش وتسعما ة 
ومثااية واربعون ديناراش   الغري وفًا للمادة 

( من مااون املنام اع العامة 18رم   
 2016( لسنة 49رم   

 هاز املوافًةمرر جمل  ادارة ايت
 جامعة الكويت

 اإلجراياع اإلدارية االست نا ية للتعامداع احلكومية
 املوضوع الايان م
 9833رم  الكتا  و 1

اتريخ الكتا  
 10/09/2018و

رلب التمديد االو  لعًد املنام ة 
اعما   25/2016/2017رم  

 -ال يااة ايت رية بًءاع  اخلالدية 
 ادارة -الينءاس(  -الشدادية 

االاشاياع وال يااة املحم مع/اركة 
الشرت االوس  لالاشاياع ملدة 
ثالثة  اهر اعتاارا من 

حىت  27/11/2018
بدون    اع  26/2/2019

مالية حلأل االاتهاي من اجراياع 
رر  املنام ة ايتديدة 

امياهلا يف  11/2018/2019
16/10/2018 . 
 بعد االستماع إس مم ل ايتهةو   
 درويم     ر ي  مس السيد/ هي    

 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة
 جامعة الكويت

 رر  املنام اع -رر  الت هيل 
 املوضوع الايان م
 9073رم  الكتا  و 2

اتريخ الكتا  
 12/08/2018و

رلب رر  املنام ة العامة رم  
مشروع ارام إدارة  60/2018/2019

  - workflowاملراسالع 
على الشركاع  -ملرك  ار  املعلوماع 
 املس لة لدى ايتهاز 
 *بياانع املنام ةو 

 ال تًال عرو  بديلة -
 ال تًال الت   ة -
 %( 25االوامر التغيريية  -
 *اروا املنام ةو  
 ب على املنامف ان يكون اريط -

 اوراكل معتمد 
مًت رة على الشركاع املس لة لدى -

 ايتهاز املرك ي لتكنولوجيا املعلوماع
 دارة ايتهاز املوافًةمرر جمل  ا

 8794رم  الكتا  و 3
اتريخ الكتا  

 02/08/2018و

رلب رر  املنام ة العامة رم  
مشروع تءوير  53/2018-2019

ملرك   -احلوساة الساثابية املرحلة ال ااية 
ار  املعلوماع على الشركاع املس لأل 

 تيتهاز   
ال تًال عرو  -*بياانع املنام ةو  

 بديلة 
 لت   ة ال تًال ا-
 %( 25االوامر التغيريية  -
 *اروا املنام ةو  
مًت ر  على الشركاع املس لة لدى -

 ايتهاز املرك ي لتكنولوجيا املعلوماع 
  ISO 2000-9001اهادة -
ان يكون اريط معتمد ل الث سنواع -

 على االمل  
على مًدم العءاي ان يًدم الوضع -

املاق للشركة واملي ااية خال  السنتأل 
 املاضيتأل

 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة
 9262رم  الكتا  و 4

اتريخ الكتا  
 15/08/2018و

رلب رر  املنام ة العامة رم  
توريد وتركيب  56/2018/2019

وتشغيل جهاز التم ين ملومع الشويخ 
Consolidatig/Upgrading 

KU Main Storage   مرك  ار
على الشركاع املس لة -املعلوماع 

 هاز املرك ي للمنام اع العامة تيت
 *بياانع املنام ةو  
 ال تًال عرو  بديلة -
 ال تًال الت   ة -
 %( 25االوامر التغيريية  -
 *اروا املنام ةو  
مًت ر  على الشركاع املس لة لدى -

 ايتهاز املرك ي لتكنولوجيا املعلوماع
 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة

 اركة اي  الكويت
 اع اإلدارية االست نا ية للتعامداع احلكوميةاإلجراي

 املوضوع الايان م
رم  الكتا و  1

$2300/2018 
اتريخ الكتا  

 10/09/2018و

رلب الدار االمر التغيريي السادس 
ب  دة مالغ إ اق مدر  

 د.ك( فً    960/633.230 
ستما ة وثالثة وثالثون الياش  وما تان 

تون وثالثون ديناراش  وتسعما ة وس
فلساش  الغري ما يعاد   اساة 

%( على ميمة عًد 1.98 
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 RFP-2018515املنام ة رم  
مراماة حالة وتًدء خدماع  ال يااة 
الوما ية ملرافم االاتاج يف منارم 
جنو  وارت الكويت 

CONDITION  
MONITORING 

AND PREVENTIVE 
MAINTENANCE 

SERVICES   
OF PRODUCTION 
FACILITIES IN SEK 

AREAS  املحم مع/ اركة املري
للمدماع الينية لالساا  املوضاثة 

 بكتا  الشركة.
مرر جمل  ادارة ايتهاز أبغلاية 

  عضا ه املوافًة 
 وعدم موافًة كل منو  

عضو جمل  ادارة ايتهاز/ عاد  
 خريا  

عضو جمل  ادارة ايتهاز/ حممد 
 اخلرايف 

مم ل األمااة العامة للم ل  األعلى 
 تنمية / بدر الرفاعي للتمءي  وال

 مم ل وزارة املالية / مشعل الًاثف 
مم ل ادارة اليتوى والتشريع / د. 

 مرسا  املاجدي
رم  الكتا   2

 2284/2018و$
اتريخ الكتا  

 09/09/2018و

رلب الدار األمر التغيريي ال اين 
-ب  دة مالغ ا اق مدر   

د.ك( فً  اربعما ة  441.000/
نار الغري واحدى واربعون الل دي

%( على 3.89مايعاد  اساة  
-RFPميمة عًد املنام ة رم   

ا ار سياراع جيب   2034876
كارية املحم مع/ اركة كي جي ا  
لت جري السياراع وذلط الضافة 

( مركاة اعتاارا من اتريخ األمر 100 
 . 31/8/2020التغيريي حىت 

 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة
رم  الكتا   3

 2280/2018و$
اتريخ الكتا  

 09/09/2018و

رلب إلدار األمر التغيريي ال اين 
-ب  دة مالغ إ اق مدر   

د.ك(  فً  ما تان   269.342/
وتسعة وستون الياش  وثالمثا ة واثنان 
واربعون ديناراش  الغري ما يعاد  اساة 

%( على ميمة  عًد 4.13 
 REP-2011323املنام ة رم  

واة واخلدماع مناولة املواد املم  

املت لة هبا  
WAREHOUSE 

HANDLING AND 
ASSOCIATED 

SERVICES  املحم مع/  اركة
 د الع يور واركا ه للت ارة العامة 
والت ارة وذلط لتغءية تكاليل متديد 

 31/10/2018العًد اعتاارا  من 
بني  االسعار  30/4/2019حىت 

واجراي التعديالع ملتءلااع 
 تا  الشركةالتكويت  املوضاثة بك

 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة
 رر  املنام اع -رر  الت هيل 

 املوضوع الايان م
رم  الكتا   4

 1711/2018و$
اتريخ الكتا  

 18/07/2018و

رلب رر  املنام ة الدودة رم  
RFP-2040331  خدماع

وتنريل واألاغا  املت لة هبا  يف 
منءًص جنو  وارت الكويت 
CLEANING AND 

ASSOCIATED 
SERVICES  FOR S& 

EK AREAS   على الشركاع
املؤهلة فت اليفة التم  ية رم  

من  16( وفًا  لنف املادة 88 
 49/2016مااون املنام اع العامة 

 - Alبعد استاعاد اركة /  
Ruwad Environmetal 

services Center   وذلط
بناي على تولياع الل نة  الداخلية 

الشركاع ذاع تلشركة تستاعاد 
األداي الضعيل يف عًود الشركة 
وبناي عليه مت حب   مس لة ضعل 
 داي الشركة امل كورة  عال  يف العًد 

( واسيرع  13050732احلاق رم   
النتي ة عن ايًافها من الدعوة هل   

  املنام ة .
 بياانع املنام ةو  
 ال تًال عرو  بديلة. -
 ال تًال الت   ة. -

ايتهاز  جيل الات  مرر جمل  ادارة
 تلًرار الجتماع مادم

 الرسا ل الواردة
 املوضوع الايان م
رم  الكتا   5

 2403/2018و$
اتريخ الكتا  

اعت ار الشركة عن متديد لالحية 
 20/12/2018التامأل األوق حىت 

 -RFQللمنام ة رم  
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 19/09/2018و
اركة  ا د فهد اليهد لت ارة 

 العامة واملًاوالع ذ م م

ت ويد  انايب حير من  2034292
مع  7ولغايه مياس2-8/3مياس

ملاثًا ا وولالع برليوم  
واخلدماع املرتاءة هبا للاثير 

 التءويري 
SUPPLY OF 
TUBING & 

ACCESSORIES 
SIZES 2-3/8 TO 7   

API/PREMIUM 
CONNECTION 

INCLIDING 
SERVICES FOR  

 بعد االستماع إس مم ل ايتهةو   
امت ال ايغ     السيد/علي ح 

 مم ل/الًءاع النيءي 
السيدة/ لءيية جاس  املءوع     

ر ي  فريم عمل خدماع العًود 
 االستشارية

مرر جمل  ادارة ايتهاز احالة 
الكتا  لل هة لالرالع واالفادة 
وموافاة ايتهاز تلرد خال   سيوع 

 من اتر ه
 التعامداع املااارة -رر  وترسية املمارساع 

 املوضوع ا  واتر هرم  الكت م
رم  الكتا   6

 1867/2017و$
اتريخ الكتا  

 18/12/2017و

  عيد حب ( رلب التعامد رم  
RFP-2034831   اراي ودع

عملياع التشغيل وليااة منش ة اإلاتاج 
( يف مشا  الكويت 120EPFاملاكر  

 kuwaitتألمر املااار من/ اركة 
processes  for 
petroleum equipment 

& facilities Co  الشركة 
 املالكة للمنش ة( على الناثو  التاسو 

ايت ي األو  يتضمن تكاليل اراي  -
-منش ة اإلاتاج املاكر بًيمة تًديرية  

د.ك( فً  ستة  16,442,085/
عشر مليوانش و ربعما ة واثنان و ربعون 

  لياش وعسة ومثااون ديناراش ال غري 
ايت ي ال اين يتضمن تكاليل دع   -

عملية التشغيل وال يااة بعد الشراي 
وت ويد املواد الالزمة لتنيي   يع 

يوماش بًيمة تًديرية  365األاشءة ملدة 
د.ك( فً  مليون  1.106.032/- 

وما ة وستة  لل واث  وثالثون ديناراش ال 
 غري 

( من 18وذلط وفًا للمادة رم    
لسنة  49مااون املنام اع العامة رم  

افاة ايتهاز تلًيمة وسيت  مو  2016
 النها ية للتعامد

مازا  جمل  ادارة ايتهاز عند مرار  
السابم ال ادر تجتماع رم  

( املنعًد يف  4/2018 
املتضمنو  جيل الات  15/1/2018

 تلًرار حلأل ورود كتا  الحم من ايتهة
 وزارة ال بية

 توليــــــاع ايتهــــاع
 املوضوع الايان م
رم  الكتا   1

 201824348و
اتريخ الكتا  

 20/09/2018و

رلب متديد الت مأل االوق للشركاع 
املشاركة تملنام ة رم  م ع / 

ليااة اجه ة  2017/ 58/2016
الي ل املتكامل وملاثًا ا  دارس 
الوزارة واملوامع التابعة هلا ملدة ثل  

 اهور 
 بعد اإلستماع إق مم ل ايتهةو   
ءريي     السيدة/ هدى عاد هللا امل 

 مدير ادارة ار  املعلوماع
 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة

 رم  الكتا  و 2
 اتريخ الكتا  و

افادة ايتهاز بًر  ااتهاي الت مأل 
األوق للشركاع املشاركة تملنام ة 

استف ار  1/2018/2019رم  
سلندر  4( سيارة جيب 70عدد  

 مع ومود بدون سا ًأل
متديد الت مأل مرر جمل  ادارة ايتهاز 

األوق يتميع الشركاع املشاركة 
 تملنام ة

رم  الكتا   3
 201806536و

اتريخ الكتا  
 12/03/2018و

 اعيد حب ( رلب االرالع وابداي 
الر ي للمنام ة رم  م ع / 

تنيي  وبهي   36/2015/2016
اعما  التنريل واخلدماع ملدارس 
ومااين الوزارة يف املنارم التعليمية 

 اة على الناثو التاقو املرس
منءًة العالمة التعليمية واملدارس -

التابعة هلا على/ اركة ترست 
التم  ية  الغ  

 د.ك(  636/7,977,486 
منءًة حوق التعليمية واملدارس -

التابعة هلا على/ اركة الكويتية االوس 
 7,417,836/-للنرافة  الغ  

 د.ك( 
منءًة ماارك الكاري التعليمية -
دارس التابعة هلا على/ مرك  وامل
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 -الشاهأل ال هة  الغ  
 د.ك(  5,694,543/
منءًة اال دي التعليمية واملدارس -

التابعة هلا على/ اركة الكويتية لنًل 
النيا ع ومعايتتها  الغ 

 د.ك(  120/6,856,611 
منءًة ايتهراي التعليمية واملدارس -

التابعة هلا على/ اركة ساحل اخلليج 
ماع الااثرية  الغ للمد

 د.ك(  120/6,856,611 
وذلط لعدم توميع العًود املنارم   

لعدم تءايم مرار وزارة الشؤون 
( لسنة 14االجتماعية والعمل رم   

ينف على ز دة احلد ال ي  2017
 75األدىن ألجر عامل النرافة اس  

  د.ك( 60د.ك( بدال من  
ارلع ايتهاز على كتا  الوزارة رم   

املؤرخ يف  201811950
املتضمن االفادة بعد  6/5/2018

الرد من مال ايتهاز واختاذ الالزم حنو 
عدم موافًة الشركاع اليا  ة التوميع 
على االجر املعتمد بوق م املنام ة 
واملوافًة على التوميع راًا لالجر 
ايتديد لتءايم مرار وزارة الشفون 

لسنة  14االجتماعية والعمل رم  
2017  

لع ايتهاز على كتا  الوزارة إر- 
( املؤرخ يف 34201رم   

24/12/2017  
علما أبن املنام ة فت اءات - 

لسنة  37عمل مواد مااون رم  
 يف ا ن املنام اع العامة1964

مرر جمل  ادارة ايتهاز  جيل الات 
 تلًرار حلأل ورود كتا  الحم

 وزارة ال بية
 امداع احلكوميةاإلجراياع اإلدارية االست نا ية للتع

 املوضوع الايان م
رم  الكتا   4

 201822838و
اتريخ الكتا  

 05/09/2018و

رلب التمديد التاسع املنام ة رم  م 
تنيي   2007/2008و /16ع /

 عما  النرافة ملااين ومدارس منءًة 
ايتهراي التعليمية املحم مع/الشركة 
الكويتية لنًل النيا ع ومعايتتها 

اعتاارا من ملدة ستة  اهر 
حىت  1/10/2018

 الغ ا اق مدر   31/3/2019
د.ك(   مليون  1,162,662/- 

وما ة و ث  وستون الياش وستما ة 
و ث  وستون ديناراش الغري ذلط حلأل 
االاتهاي من توميع عًود املنام ة 

  2016-36/2015رم  
*ارلع ايتهاز على كتا  الوزارة  

( املؤرخ يف 201824255رم   
املتضمن املالغ  20/9/2018

 ال اثيح
 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة

رم  الكتا   5
 201822834و

اتريخ الكتا  
 05/09/2018و

رلب التمديد احلادي عشر لعًد 
املنام ة رم  م ع 

تنيي   2007/2008 /16/
 عما  النرافة ملااين ومدارس منءًة 
العالمة التعليمية املحم مع/ اركة 

اركا  الت ارية ملدة وا ل الن ل و 
ستة ااهر اعتاارا من 

حىت  1/10/2018
 الغ ا اق مدر   31/3/2019
د.ك(  فً  مثامنا ة  864,453/- 

واربعة وستون الل  واربعما ة وثالثة 
وعسون دينار  الغري وذلط حلأل 
االاتهاي  من توميع عًود املنام ة 

 .36/2015/2016رم  
 ًةمرر جمل  ادارة ايتهاز املواف

رم  الكتا   6
 201822839و

اتريخ الكتا  
 05/09/2018و

رلب التمديد السادس املنام ة رم  
تنيي   2007/2008ي/16م ع /

 عما  النرافة ملااين ومدارس منءًة 
ماارك الكاري التعليمية املحم 
مع/الشركة الكويتية لنًل التيا ع 
ومعايتتها ملدة ستة  اهر اعتاارا من 

حىت  1/10/2018
 الغ ا اق مدر   31/3/2019
د.ك(   ساعما ة  735,090/- 

وعسة وثالثون الياش وتسعون دينار اش 
الغري ذلط حلأل االاتهاي من توميع 

-36عًود املنام ة رم  
2015/2016  

*ارلع ايتهاز على كتا  الوزارة  
( املؤرخ يف 201824254رم   

املتضمن املالغ  20/9/2018
 ال اثيح

 رة ايتهاز املوافًةمرر جمل  ادا
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 وزارة ال بية

 رر  املنام اع -رر  الت هيل 
 املوضوع الايان م
 583699رم  الكتا  و 7

اتريخ الكتا  
 05/08/2018و

رلب رر  املنام ة العامة رم  م ع 
تنيي  اعما   54/2016/2017/

فاثف والال  وتشغيل وليااة 
ااكة االا ار ومكافاثة احلريم 

م اتبعة ملنءًة ملدارس ومااين ومراف
 العالمة التعليمية 

 *بياانع املنام ةو  
 ال تًال عرو  بديلة -
 ال تًال الت   ة -
 %( 40االوامر التغيريية  -
 *اروا املنام ةو  
ه   املنام ة ميتوحة على -

املًاولأل املعتمدين لدى االدارة 
العامة لالرياي من اليفة االوس 

 وال ااية 
  املنام ة يش ا فيمن يتًدم هل -

ان يكون من الشركاع املتم  ة 
يف االعما  موضوع املنام ة و هلا 
سابًة اعما  يف ه ا اجملا   اعما  
فاثف و الال  و تشغيل و ليااة 

 ااكة االا ار و مكافاثة احلريم( 
سنواع  5ارا اخلحة ال تًل عن -

يف ه ا اجملا  وان يكون لدى الشركة 
 ة امكاانع وايدي عاملة فنية مدرب

 يوماش  1080مدة العًد -
مرر جمل  ادارة ايتهاز  جيل الات 

 تلًرار حلأل ورود كتا  الحم
 اهليفة العامة لشفون ال راعة وال رو  السمكية

 توليــــــاع ايتهــــاع
 املوضوع الايان م
 14384رم  الكتا  و 1

اتريخ الكتا  
 07/08/2018و

 اعيد حب ( رلب ترسية املنام ة 
 13/2017/2018/م م/رم  هـ ز

الًيام أبعما  احلراسة األمنية  ًر 
اهليفة وبعض مرافًها على/ اركة 
جاس  الشهري للت ارة العامة 
 سادس  مل األسعار مكرر( املءابم 
للشروا واملوالياع  الغ ا اق 

د.ك(  2,310,480/-ومدر   
مليوانن وثالمثا ة وعشرة خال  

 ياش ال غري و ربعما ة ومثااون ديناراش كويت
ارلع ايتهاز على اكوى اركة  

اليي ل  رابع  مل األسعار( رم  
بتاريخ  1952/2018

15/8/2018  
 بعد االستماع إس مم ل ايتهةو   
السيدة/ ح ة احلريب     مدير  

 املالية
 مرر جمل  ادارة ايتهاز التاقو 

اوالو  جيل الات تلًرار الجتماع 
 مادم 

األوق يتميع  قاياو متديد الت مأل
 الشركاع املشاركة تملنام ة 

قل او احالة اكوى اركص اركة 
الدروازة للمدماع اللوجستية و 
اركة امح   للمدماع اللوجستية 
لل هة لالرالع واالفادة وموافاة 
ايتهاز تلرد خال  اساوعنب من 

 اتر ه
 14772رم  الكتا  و 2

اتريخ الكتا  
 13/08/2018و

لب ترسية املنام ة   عيد حب ( ر
 17/2017/2018رم  هـ ز/م م/

تًدء خدماع وتنيي   عما  بواسءة 
عمالة متم  ة  نءًة العادق 
ال راعية على/ اركة جرين 
لوجستيط ال راعية   مل االسعار( 
املءابم للشروا واملوالياع  الغ 

د.ك(    613,808/-إ اق مدر   
فً  ستما ة وثالثة عشر  لياش 

  ة ومثااية دينار ال غري ومثامنا
** علما أبن اهليفة مامت تستدعاي  

املنامف لاستيسار منه عن بعض 
األمور والت كد من إمكااية اإللت ام 

 تلشروا واملوالياع 
ومام املنامف تلتعديل على  -

جداو  الكمياع واألسعار وجداو  
 فليل األسعار وفًاش للًيمة اإل الية

 هاز التاق  مرر جمل  ادارة ايت
 اوالو املوافًة 

قاياو متديد الت مأل األوق يتميع 
 الشركاع املشاركة تملنام ة

 15926رم  الكتا  و 3
اتريخ الكتا  

 05/09/2018و

  عيد حب ( إفادة اهليفة تلرد على 
مالحراع ديوان الاساة بش ن 
املنام ة رم  هـ ز/م  

ليااة  16/2016/2017م/
هليفة املرسا  على / ايتهاز الر يسي ت

اركة اليا   للاثاسااع  الستشاراع 
تًنية املعلوماع  قين  مل األسعار( 

 مع  كيد  ساا  االختيار 
 ارلع ايتهاز على التاقو  
املؤرخ  10504كتا  اهليفة رم    -
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املتضمن إعادة  20/5/2018يف 
ترسية املنام ة على/ اركة اهلندسة 

سعار( والتًنياع املتعددة   مل األ
 بناي على مالحراع ديوان الاساة 

بتاريخ  15926كتا  اهليفة رم    -
املتضمن رد الًءاع  5/9/2018

اليين املمتف تهليفة على بياانع 
 ديوان الاساة

 مرر جمل  ادارة ايتهاز التاق  
اوالو مازا  عند مرار  السابم 

( 87/2017ال ادر إبجتماع رم   
  27/11/2017املنعًد يف 
 املتضمنو املوافًة 

قاياو متديد الت مأل األوق يتميع 
 الشركاع املشاركة تملنام ة

 اإلجراياع اإلدارية االست نا ية للتعامداع احلكومية
 املوضوع الايان م
 14983رم  الكتا  و 4

اتريخ الكتا  
 16/08/2018و

 اعيد حب ( رلب التمديد األو  
لعًد املنام ة رم  هـ ز/م 

تًدء  24/2014/2015م/
خدماع  وتنيي   عما  بواسءة 
عمالة متم  ة للعمل  نءًة 
الوفرة مع/ اركة لااثان للمًاوالع  
ال راعية ملدة ثالثة اهور اعتاارا من 

ولغاية  1/12/2018
 الغ ا اق مدر   28/2/2019
د.ك( فً  مثااون  80.406/ - 

 لياش و ربعما ة وستة دينار ال غري 
تهاي من اجراياع وذلط حلأل اإلا

رر  املنام ة رم  هـ ز/م 
 2018-22/2017م/

 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة
 اهليفة العامة لشفون ال راعة وال رو  السمكية

 رر  املنام اع -رر  الت هيل 
 املوضوع الايان م
 10503رم  الكتا  و 5

اتريخ الكتا  
 20/05/2018و

 اعيد حب ( رلب رر  املنام ة 
رم  هـ ز/م  العامة

تًدء  22/2017/2018م/
خدماع وتنيي    عما  بواسءة 
عمالة متم  ة  نءًة الوفرة 
ال راعية على الشركاع واملؤسساع 

 املتم  ة ملدة ثالث سنواع 
 *بياانع املنام ةو  
 ال تًال عرو  بديلة   -
 ال تًال الت   ة   -
 % 25األوامر التغيريية  -

الوزارة ارلع ايتهاز على كتا   - 
املؤرخ يف  15809رم  

املتضمن موافًة وزارة  3/9/2018
 املالية

 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة
 بند الترلماع / الشكاوى

 املوضوع الايان م
رم  الكتا   6

 2477/2018و$
اتريخ الكتا  

 24/09/2018و
اركة امح   للمدماع 

 اللوجستية ذ م م

رم   اكوى الشركة على ترسية املنام ة
الًيام  13/2017/2018هـ ز/م م/

تعما  احلراسة  االمنية  ًر اهليفة 
وبعض مرافًها وذلط لألساا  امل كورة 

 بكتا  الشركة
مرر جمل  ادارة ايتهاز إحالة 
الكتا  لارالع واإلفادة وموافاة 
ايتهاز تلرد خال   ساوعأل من 

 اتريخ استالمه  
 689رم  الكتا  و 7

اتريخ الكتا  
 24/09/2018و

اركة الدروازة للمدماع 
 اللوجستية ذ م م

اكوى الشركة على ترسية املنام ة 
 13/2017/2018رم  هـ ز/م م/

الًيام تعما  احلراسة  االمنية  ًر 
اهليفة وبعض مرافًها وذلط لألساا  

 امل كورة بكتا  الشركة
مرر جمل  ادارة ايتهاز إحالة 

 الكتا  لارالع واإلفادة وموافاة
 ايتهاز تلرد خال   ساوعأل من

 اتريخ استالمه  
 وزارة اإلعالم

 توليــــــاع ايتهــــاع
 املوضوع الايان م
 رم  الكتا  و 1

 اتريخ الكتا  و
افادة ايتهاز بًر  ااتهاي الت مأل 
االوق للشركاع املشاركة تملنام ة 

توريد  2018/  257رم  و   / 
وتركيب وفاثف وتسلي  وضمان 

  HDفضا ية متنًلة  حمءة
 بعد اإلستماع إق مم ل ايتهة و   
السيد/ رارت التيل ي     مدير  

 إدارة املش  ع
مرر جمل  ادارة ايتهاز متديد الت مأل 

األوق يتميع الشركاع املشاركة 
 تملنام ة

 رم  الكتا  و 2
 اتريخ الكتا  و

افادة ايتهاز بًر  ااتهاي الت مأل 
شاركة تملنام ة االوق للشركاع امل

/   2017/  258رم  و  / 
مشروع تءوير وفدي    2018

عدد ثالثة استوديوهاع ب  مااار 
 (10,9,5اذاعي  
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مرر جمل  ادارة ايتهاز متديد الت مأل 
األوق يتميع الشركاع املشاركة 

 تملنام ة
 رم  الكتا  و 3

 اتريخ الكتا  و
افادة ايتهاز بًر  ااتهاي الت مأل 

للشركاع املشاركة تملنام ة االوق 
/   2017/  259رم  و  / 

مشروع تءوير وفدي   2018
  (3- 3استوديو تس يل إذاعي  

مرر جمل  ادارة ايتهاز متديد الت مأل 
األوق يتميع الشركاع املشاركة 

 تملنام ة
 رم  الكتا  و 4

 اتريخ الكتا  و
افادة ايتهاز بًر  ااتهاي الت مأل 

املشاركة تملنام ة  االوق للشركاع
/  2017/  266رم  و   / 

توريد وتركيب وتشغيل  2018
وضمان  جه ة استًاا  وإرسا  
رممية ملراماة الولالع  اإلذاعية 

 تلوزارة
مرر جمل  ادارة ايتهاز متديد الت مأل 
األوق يتميع الشركاع املشاركة 

 تملنام ة
 رم  الكتا  و 5

 اتريخ الكتا  و
تاتهاي الت مأل االوق افادة ايتهاز 

للشركاع املشاركة تملنام ة رم  وا/ 
فدي   2018/  2017/  255

مس  مراماة التشغيل التلي يوين 
واالذاعي ووراة ال يااة ولالة 
االجه ة    مع الوزارة تلدور 

 الرابع عشر
مرر جمل  ادارة ايتهاز بديد الت مأل 

املشاركة األوق يتميع الشركاع 
 ةتملنام 

 وزارة اإلعالم
 اإلجراياع اإلدارية االست نا ية للتعامداع احلكومية

 املوضوع الايان م
 201رم  الكتا  و 6

اتريخ الكتا  
 19/09/2018و

رلب الت ديد االو  لعًد املمارسة 
 91/2010/2011ممارسة و  /

تًدء خدماع و تًارير م ورة  من 
مومع احلدث لتلي يون دولة الكويت 

/ مؤسسة احلدث لالاتاج املحم مع
اليين و الدعاية و  االعالن ملدة سنة 

حىت  4/10/2018اعتاارا من 
 الغ ا اق مدر   3/10/2019
د.ك(  فً  ما ة   124,740/- 

واربعة وعشرون الل  وساعما ة 
 واربعون دينار  الغري

مرر جمل  ادارة ايتهاز أبغلاية 

  عضا ه املوافًة 
 و عدم موافًةو  

ل  ادارة ايتهاز/ بدر عضو جم
 الدويسان

 182رم  الكتا  و 7
اتريخ الكتا  

 12/08/2018و

 اعيد حب ( رلب التمديد ال اين 
لعًد املنام ة رم  و 

 عما   230/2015-2016 /
خدماع األمن واحلراسة للموامع 
التابعه للوزارة املحم مع/ اركة 
جمموعة اليريم األمنية الينية خلدماع  

تة  اهر اعتاارا من املدن ملدة س
 الغ ا اق مدر   22/10/2018
د.ك( اثنان   52,698/- 

وعسون  لل وستما ة ومثااية 
وتسعون دينار ال غري وذلط حلأل 
اإلاتهاي من رر  املنام ة  الاديلة 

 2019-276/2018رم  
 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة

 رر  املنام اع -رر  الت هيل 
 املوضوع الايان م
 186رم  الكتا  و 8

اتريخ الكتا  
 12/08/2018و

رلب رر  املنام ة العامة رم  و   
توريد  284/2018/2019/

وتركيب وتءوير خدمة الا   
التلي يوين واالذاعي املااار عن 

 رريم االا ات للوزارة  
 *بياانع املنام ةو  
 ال تًال عرو  بديلة -
 ال تًال الت   ة -
 %(25االوامر التغيريية  -

 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة
 وزارة ال اثة

 اإلجراياع اإلدارية االست نا ية للتعامداع احلكومية
 املوضوع الايان م
 705رم  الكتا  و 1

اتريخ الكتا  
 26/08/2018و

رلب التمديد االو  لعًد املنام ة 
 27/2015/2016رم  ص/م خ /

استف ار وسا ل اًل برية    تلاع 
اد هيفة التمريض لل اثة لنًل افر 

املدرسية ( املحم مع/ اركة رساميل 
اوتولي  لت جري  السياراع ملدة سنة 

 الغ  1/11/2018اعتاارا من 
د.ك(   608,455/-ا اق مدر   

فً   ستما ة ومثااية الل  واربعما ة 
وعسة وعسون دينار  الغري بني  
الشروا واالسعار وذلط  حلأل 

اع رر  املنام ة االاتهاي من اجراي
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ايتديدة   بعد اإلستماع إق مم ل 
ايتهة و  املهندس/ خالد الياسأل     

 مرامب اللوازم املمحية تإلانبة
 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة

 492/2018رم  الكتا  و 2
اتريخ الكتا  

 06/09/2018و

رلب الدار االمر التغيريي االو  
ب  دة  الغ إ اق مدر  

د.ك (  فً   394/96,327 
ستة  وتسعون الل  وثالمثا ة وساعة 
وعشرون دينار  وثالمثا ة واربعة 
وتسعون فل   الغري بنساة  

 561/2017%( لعًد رم  20 
( فاثولاع االيدز 126للاند  

والتها  الكاد الوت ي على جهاز  
ARC  للمرضى حلاجة ال اثة
 تح اليريوساع املحم مع  -العامة 

ع ل لألدوية  وذلط / اركة امل
 للاثاجة املاسة

 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة
 728رم  الكتا  و 3

اتريخ الكتا  
 05/09/2018و

رلب الدار األمر التغيريي األو  
ب  دة مالغ ا اق مدر  

د.ك(  فً   422/51,529 
وعسما ة احدى  وعسون الل  

وتسعة وعشرون دينار  واربعما ة واث  
ل   الغري ما  يعاد  وعشرون ف

%(على ميمة عًد توريد 25اساة  
-138(  للاند  C0151/18رم   

(  دوية رع  الساثا  الرتعي املحم 1
مع / اركة املع ل لألدوية وذلط 

 للاثاجة املاسة
 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة

 وزارة ال اثة
 رر  املنام اع -رر  الت هيل 

 املوضوع الايان م
 484ا  ورم  الكت 4

اتريخ الكتا  
 27/08/2018و

رلب رر  املنام ة العامة رم  هـ ا 
بهي   تح  1098/2017/2016

الايوكمس ي مستشيى جابر اال د 
على الشركاع املس لة يف ادارة  -

 اهلندسة الءاية
 *بياانع املنام ةو

 ال تًال عرو  بديلة-
 تًال الت   ة -

 %(25االوامر التغيريية  -
 ادارة ايتهاز املوافًة مرر جمل 

 294501رم  الكتا  و 5
اتريخ الكتا  

 06/08/2017و

  عيد حب ( اتي ة  هيل الشركاع 
املتم  ة لتًدء خدماع التغ ية 

   2016واإلرعام للعام 

مرر جمل  ادارة ايتهاز عدم املوافًة 
اررا لءر  الت هيل وفًا لًااون 

لسنة  37املنام اع العامة رم   
1964 

 التعامداع املااارة -  وترسية املمارساع رر 
 املوضوع الايان م
 18/1/14رم  الكتا  و 6

اتريخ الكتا  
 03/09/2018و

رلب رر  املمارسة العامة رم  
8LS001  مواد  حية املادة

  -تستمدم فاليل ترسل للمارج 
إدارة اهلندسة الءاية وفًا لنف املادة 

( من مااون املنام اع العامة 17 
  2016( لسنة 49رم  

 عامة.  -بياانع املمارسةو  
 تًال العرو  الاديلة.  -
 مابلة للت   ة.  -
 % 25اساة االوامر التغيريية  -

مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة على 
 ن تتوس ايتهة لاحاة الش ن 
اجراياع األعما    مارسة عامة 

ًّـا للمادة رم   من مااون  17وف
لسنة  49رم   املنام اع العامة

2016   
 16878رم  الكتا  و 7

اتريخ الكتا  
 27/08/2018و

رلب االحارة والعل  بتعديل املالغ 
اال اق لشراي ادوية حاو  لعالج 
االمرا  الروماتي مية واالمرا  
ايتلدية لكافة امسام ايتلدية يف 
املستشيياع وكافة امسام امرا  
الروماتي م يف املستشيياع من/ اركة 

حياد  د لاحل احلميضي الدوا ية ا
 - املوزع اللي( لي اح  

-$( ما يعاد    3,133,687/
د.ك(  فً  تسعما ة  944,650/

واربعة واربعون الل  وستما ة  
وعسون دينار  الغري بدال من 

$( ما يعاد   33/3,413,333 
 د.ك(  وذلط   1,060,000/- 

 لتًدء الشركة ختييضا تلسعر
 ارة ايتهاز املوافًةمرر جمل  اد

 16877رم  الكتا  و 8
اتريخ الكتا  

 27/08/2018و

رلب االحارة والعل  بتعديل املالغ 
اال اق لشراي ادوية لعالج مرضى 
االدمان حلاجة مرك  االدمان من/ 
اركة علي عادالوها  املءوع 
-الت ارية  املوزع اللي(لي اح  

-$( ما يعاد     2,895,750/
.ك(  فً  مثامنا ة د 876,833/

وستة وساعون الل  ومثامنا ة وثالثة 
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-وثالثون  دينار  الغري بدال من  
$( ما يعاد   3,217,500/
د.ك(  وذلط  500/981,337 

 لتًدء الشركة  ختييض تلسعر  
 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة

 15/2رم  الكتا  و 9
اتريخ الكتا  

 07/08/2018و

(  رً  225 رلب اراي الاند رم  
تستمدم يتراحة الًلب امليتو  

مس   جراحة  -ملستشيي ال دري 
الًلب من / اركة جنمة برمان 
للت ارة العامة واملًاوالع  قين  مل 
-األسعار(  الغ  ا اق مدر   

د.ك(  فً  مثامنا ة  825,000/
 وعسة وعشرون الل  دينار  الغري

 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة
 17/12/18  الكتا  ورم 10

اتريخ الكتا  
 21/05/2018و

  عيد حب ( رلب االذن بشراي 
مواد تستمدم خباخ  فكسأل( 
ألمرا  احلساسية ملرك  عادالع ي  
الرااد للاثساسية من/ اركة برمان 
العاملية الءاية  املوزع اللي(  الغ 

د.ك(  250/605,815تًديري   
فً  ستما ة وعسة  لل ومثامنا ة 

سة عشر دينار وما تأل  وعسون وع
فل  ال غري  وذلط لتع ي  املم ون 
ولكوهنا الشركة الوحيدة املس لة 
للمواد تدارة  املستودعاع الءاية 

( من الًااون 18وفًا للمادة رم   
( يف ا ن املنام اع العامة 49رم   

وال اثته التنيي ية  ال ادرة  وجب 
  30/2017املرسوم رم  

هاز على كتا  الوزارة ارلع ايت - 
 6/9/2018املؤرخ يف  747رم  

املتضمن توضيح  ساا  ارتياع سعر 
 الوحدة

 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة
 13/2رم  الكتا  و 11

اتريخ الكتا  
 07/08/2018و

( 222رلب اراي الاند رم   
مستهلكاع خالة بعملياع الًلب 
امليتو  ملستشيى ال دري من  

ورة بكتا  الوزارة الشركاع امل ك
 383,616/- الغ إ اق مدر   

د.ك (  فً  ثالمثا ة وثالثة  ومثااون 
الل  وستما ة وستةعشر دينار  

 الغري  .
 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة

 803رم  الكتا  و 12
اتريخ الكتا  

 10/09/2018و

رلب االحاره والعل  بتعديل اراي 
(  دوية  حًن(  75الاند رم   

رتي ون حلاجة كافة األمسام يف كو 

املراك  ال اثية واملستشيياع 
لت اح من/ اركة ميد كري للت ارة 
العامة بدال من/ اركة الرواين  
للت ارة العامة واملًاوالع وذلط 
إلاتًا  حم التوزيع للمواد من 

 الشركة امل نعة
 احي  جمل  ادارة ايتهاز علما

 16876رم  الكتا  و 13
اتريخ الكتا  

 27/08/2018و

رلب االحارة والعل  بتعديل املالغ 
اال اق لشراي ادوية لعالج مرضى 
السرران ملرك  حسأل مكي  عه 
لل راحاع التم  ية من/ اركة 
ليوان للت ارة واملًاوالع  موزع 
-حملي وحيد(  لي اح  

-$( ما يعاد    772,500/
د.ك(  فً  ما تأل  232,870/

ا ة واث  وثالثون الل   ومثامن
-وساعون دينار  الغري بدال من  

$( ما يعاد   853,776/
د.ك(  وذلط  128/258,694 

 لتًدء الشركة ختييضا تلسعر
 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة

 16875رم  الكتا  و 14
اتريخ الكتا  

 27/08/2018و

رلب االحارة والعل  بتعديل املالغ 
اال اق لشراي   ادوية  حًن( 

تياع الكوليس و   تلدم لعالج ار 
لكافة املستشيياع من/ اركة 
الدا رة املرك ية  املوزع اللي( 

د.ك(    191,580/-لي اح  
فً  ما ة واحدى وتسعون الل  
وعسما ة ومثااون دينار  الغري بدال 

د.ك( وذلط   205,200/-من  
 لتًدء الشركة ختييضا تلسعر

 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة
 10/2رم  الكتا  و 15

اتريخ الكتا  
 07/08/2018و

( مواد 219رلب اراي الاند رم   
استهالكية حلاجة مس  الًلب يف 
 مستشيى االمريي على الناثو  التاق 

( من / اركة 219/1الاند رم     -
الدا رة املرك ية  قل  امل االسعار( 

 19,576/ - الغ ا اق مدر   
 د.ك( 

( من / اركة 219/2الاند رم     -
جنمة برمان للت ارة العامة 
واملًاوالع امل االسعار(  الغ  

 د.ك(  29,400/-ا اق مدر   
( من / اركة 219/3الاند رم    -

جنمة برمان للت ارة العامة 
واملًاوالع  رابع امل االسعار( الغ 
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 د.ك( 138,842/-ا اق مدر   
 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة

 9الكتا  ورم   16
اتريخ الكتا  

 07/08/2018و

( مواد 218رلب اراي الاند رم   
استهالكية عاارة عن م اتا  ورواب  
وبعض مءع غيار لألررا  ال ناعية 
ايتاه ة ملرك  االررا  ال ناعية من 
/ اركة مارين جرو    مل االسعار(  

 175,375/- الغ ا اق مدر   
د.ك(  فً  ما ة وعسة وساعون 

وثالمثا ة وعسة  وساعون   الل
 دينار  الغري

مرر جمل  ادارة ايتهاز  جيل الات 
تلًرار الجتماع مادم مع إحالة 
اكوى اركة  اللوجأل  العربية 
للت ارة العامة واملًاوالع  اس ايتهة 
لالرالع وافيادة وموافاة ايتهاز 

 تلرد خال    ساوعأل من اتر ه
 7532رم  الكتا  و 17

لكتا  اتريخ ا
 18/04/2018و

رلب االحارة والعل  بتعديل اراي 
( 187وتوريد الاند رم   

مستهلكاع خالة تراحة املناظري 
لكافة امسام ايتراحة يف 
املستشيياع من / اركة الدا رة 

املرك ية  بدال من/ اركة  كو الءاية   
 وذلط الاتًا  الوكالة

 احي  جمل  ادارة ايتهاز علما
 

 15706و رم  الكتا  18
اتريخ الكتا  

 06/08/2018و

 اعيد حب ( رلب إلغاي اراي الاند 
( تلوانع ودعاماع 6-131رم   

خالة بًسءرة األريا  أبح ام 
وحدة  - تلية ملستشيى ال دري 

مسءرة األريا  من/ اركة خرجون 
للت ارة العامة وذلط لعدم موافًة 

 ديوان الاساة
ت مرر جمل  ادارة ايتهاز  جيل الا

 تلًرار حلأل ورود كتا  الحم
 168رم  الكتا  و 19

اتريخ الكتا  
 19/02/2018و

رلب اإلذن لشراي الاند رم  
( مستهلكاع حلاجة مس  142 

الًلب حلاجة مستشيى األمريي على 
  -الناثو التاق و

( من / اركة 142/1الاند رم   -
جنمة برمان للت ارة العامة املًاوالع 

(   الغ ا اق  سابع  مل االسعار
د.ك(  فً   924/-مدر   

تسعما ة و ربعة وعشرون دينار كويص 
 الغري . 

( من / اركة 142/2الاند رم    -

رارت العوضي واركا   قين  مل 
-االسعار(  الغ ا اق مدر    

د.ك(  فً   لل و ربعما ة 1,440/
 و ربعون دينار كويص الغري . 

كة ( من / ار 142/3الاند رم    -
خرجون للت ارة العامة واملًاوالع 
 سادس  مل االسعار(  الغ  ا اق 

د.ك(  فً   ربعة  4,870/-مدر   
خال  ومثامنا ة وساعون دينار كويص 

( من / 142/4الاند رم    -الغري 
اركة ميد في ن للمدماع  رابع 
 مل االسعار( الءاية  الغ ا اق  

د.ك(  فً  ساعة  7,500/-مدر  
   وعسما ة دينار كويص الغري . ىال
( من / اركة 142/5الاند رم    -

 كو الءاية  خام   مل االسعار( 
د.ك(  15,761 الغ ا اق مدر   /

فً  عسة عشر  لل وساعما ة 
 وواحد وستون دينار كويص الغري . 

( من / اركة 142/6الاند رم    -
مودلك  للت ارة العامة واملًاوالع 

االسعار(  الغ  ا اق   قمن  مل
د.ك(  فً   82,400/-مدر   

اثنان ومثااون  لل و ربعما ة دينار  
 كويص الغري .

(  9282مرفم كتا  الوزارة رم    
املتضمن ااتًا  وكالة 
ETHICON (J&J)   
لت اح  لشركة الدا رة املرك ية بدال 

 من اركة  كو الءاية  
 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة

 18/3/28رم  الكتا  و 20
اتريخ الكتا  

 03/09/2018و

رلب رر  املمارسة العامة رم  
LS3037 مواد  حية تستمدم

فاثولاع جينية للممتحاع  
إدارة اهلندسة الءاية  -اخلارجية 

( من مااون 17وفًا لنف املادة  
( لسنة 49املنام اع العامة رم   

2016   
 بياانع املمارسة و  
   الاديلة. تًال العرو  - 
 مابلة للت   ة .  -
 % .25اساة االوامر التغيريية  -

مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة على 
 ن تتوس ايتهة لاحاة الش ن 
اجراياع األعما    مارسة عامة 

ًّـا للمادة رم   من مااون  17وف
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لسنة  49املنام اع العامة رم  
2016   

 7رم  الكتا  و 21
اتريخ الكتا  

 07/08/2018و

( لوازم 216رلب اراي الاند رم   
ومستهلكاع خالة مرضى الاتور 
لالررا  ال ناعية لألررا  
السيلية حلاجة مرك  األررا  

 ال ناعية من الشركاع التاليةو 
( من / اركة 216-1الاند رم    -

الل أل العربية للت ارة العامة 
 واملًاوالع  قين امل االسعار(  

د.ك  2,500/-   الغ إ اق مدر 
 . ) 
( من / اركة 2/216الاند رم    -

بدر سلءان واخوااه  قل  امل 
-االسعار (  الغ إ اق مدر   

 د.ك (. 72,810/
 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة

 802رم  الكتا  و 22
اتريخ الكتا  

 10/09/2018و

رلب اإلحارة والعل  بتعديل اراي 
  ( حاو 1-59وتوريد الاند رم   

  دوية( لعالج  مرا  األع ا  
حلاجة كافة املستشيياع لي اح مع/ 
اركة الرواين هل  كري للت ارة 
العامة بدال من  اركة/ الرواين 
للت ارة العامة واملًاوالع وذلط 
الاتًا  حم توزيع مواد الشركة 

 امل نعة
 احي  جمل  ادارة ايتهاز علما

 804رم  الكتا  و 23
اتريخ الكتا  

 10/09/2018و

رلب االحاره والعل  بتعديل اراي 
( مسارر جاه ة 74الاند  

لالستمدام الحتوا ها على جل 
لكافة  االمسام يف املستشيياع 
لي اح من/ اركة ميد في ن بدال 
من/ اركة رارت العوضي واركا   
وذلط إلاتًا  حم التوزيع ملواد 

 الشركة امل نعه
 احي  جمل  ادارة ايتهاز علما

 790لكتا  ورم  ا 24
اتريخ الكتا  

 10/09/2018و

رلب االحارة والعل  بتعديل اراي 
( من منام ة اخلليج 1الاند رم   

( لوازم جراحة األال واالذن 2رم   
واحلن رة ملنام ة اخلليج لت اح 
من/ اركة الدا رة املرك ية بدال من/ 

 اركة  كو الءاية  
وذلط الاتًا  حم توزيع مواد 

 الشركة امل نعة
 احي  جمل  ادارة ايتهاز علما

 

 وزارة ال اثة
 بند الترلماع / الشكاوي

 املوضوع الايان م
رم  الكتا   25

 2277/2018و$
اتريخ الكتا  

 10/09/2018و
اركة الل أل العربية للت ارة 
 العامة واملًاوالع ش  ع

اكوى الشركة على ترسية املمارسة 
اراي الاند رم   7AR006رم  

هالكية عاارة عن ( مواد است218 
م اتا  ورواب  وبعض مءع غيار 
لألررا  ال ناعية ايتاه ة ملرك  

 االررا   
ال ناعية على/ اركة مارين جرو  
حي  اهنا الوحيدة املمولة بتنيي  

 العًد لالساا  املوضاثة بكتاهبا 
مرر جمل  ادارة ايتهاز إحالة 
الكتا  لارالع واإلفادة وموافاة 

 ساوعأل من ايتهاز تلرد خال  
 اتريخ استالمه  

رم  الكتا   26
 2282/2018و$

اتريخ الكتا  
 09/09/2018و

اركه اوكس أل الكويت ذ م 
 م

الكيالة الانكية  45فًا للمادة 
موجهة لل هة اكوى الشركة 
الستاعادها من املنام ة رم  م . ا  

ت ويد مستشيياع   1/2018/
وزارة ال اثة تألوكس أل الءة 

عافة سلندراع الغازاع  السا ل و ت
الءاية ورلب استادا  الكيالة 
الانكية املًدمة سابًا وماو  الل 

 الكيالة املعدلة لت اح لل هاز  
وذلط لالساا  امل كورة بكتا  

 الشركة 
مرر جمل  إدارة ايتهاز رفض 

 الشكوى
 تس يل اركاع او  مرة

 املوضوع الايان م
رم  الكتا   1

 2435/2018و$
ا  اتريخ الكت

 20/09/2018و

رلب اعتماد  ةاي الشركاع 
ومستنداع املوردين واملتعهدين 
والينيأل املتًدمأل لألمااة العامة 
لل هاز املرك ي للمنام اع العامة 
واملستوفأل للمستنداع والاياانع 
املءلوبة للتس يل راًا  للمادة رم  

( من الال اثة التنيي ية  16  
  2016لسنة 49للًااون رم  

اركة جريتن   بل  للدعاية  -1 
 واإلعالن 

اركة ايًون العاملية للت ارة  -2
 العامة واملًاوالع 

اركة جمموعة مارس  -3
اا انايوان  للت ارة العامة 

 واملًاوالع 
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 اركة في  للت هي اع الغ ا ية  -4
 ET SOLARاركة  -5

ITERNATIONAL 
CO.LIMITED  

اركة تكنلوجيا التشييد  -6
 لعامة للمااين للمًاوالع ا

اركة دافينشي تالس للت ارة  -7
 العامة 

اركة ايتمران األهلية للت ارة  -8
 العامة واملًاوالع 

 اركة الضمان للت مأل التكافلي  -9
اركة الوسي  املعتمد للت ارة  -10

 العامة واملًاوالع 
اركة الور امللكي للت ارة  -11

 العامة 
اركة األغ ان اخلضراي  -12
 اوالع الت اريةللمً

مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة على 
 اعتماد تس يل الشركاع  عال 

 عًود اخلدماع اإلستشارية
 بلدية الكويت

 املوضوع الايان م
 14357رم  الكتا  و 1

اتريخ الكتا  
 31/07/2018و

رلب التمديد ال ال  لعًد مشروع 
تءوير ارام املعلوماع ايتغرافية املحم 

خءيب  وعلمي مع / مكتب 
تملشاركة مع دار ام اي اس 
-لالستشاراع  الغ إ اق مدر  

اهراش   18د.ك( ملدة  74,423/
لغاية  16/8/2018اعتاارا من 

لألساا  الددة  15/2/2020
 بكتا  الالدية.

 14525مرفم كتا  الالدية رم  -
بش ن ت اثيح  2/8/2018بتاريخ 

 هناية مدة التمديد.
هاز أبغلاية مرر جمل  ادارة ايت

 عضاؤ  املوافًة على  ن يكون 
 التمديد األخري

 عدم موافًة كل منو
ر ي  جمل  ادارة ايتهاز تالانبة/ 

 د. ران اليارس
عضو جمل  ادارة ايتهاز/ حامد 

 العلاان
عضو جمل  ادارة ايتهاز/ بدر 

 الدويسان
مم ل اهليفة العامة للًوى العاملة / د. 

 ماارك العازمي

 يتجامعة الكو 
 املوضوع الايان م
 9496رم  الكتا  و 1

اتريخ الكتا  
 26/08/2018و

رلب االحارة والعل  بتعديل الًيمة 
اإل الية لألمر التغيريي الرابع 
ال ادر علىعًد االتيامية رم   ج 

دراسة وت مي   3/04/05ك/
واإلارا  على مشاريع الانية 
التاثتية املحم مع / اجملموعة  

ية تلتعاون مع دار املعمارية الكند
اس اس اتم اا انايوان  

(  42لالستشاراع اهلندسية ملدة  
 28/3/2018اهراش اعتاارا من 

-لت اح    27/9/2021لغاية 
 -د.ك( بدال من   7،805،690/
د.ك( بناي على  7،811،962/

 مالحراع ديوان الاساة .
 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة

ل  ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة دعوة مال اخلتام وجه ر ي  جم
السادة  عضاي اجملل  حلضور االجتماع الًادم يوم   األربعاي املوافم 

 التاسعة لااحاش.   26/9/2018
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (71/2018االجتماع رم   حمضر 
 املنعًد لاا  يوم األربعاي(

م  2018-09-26املوافــــــــــــــم  -هـــــــــــــــ  1440 -حمــــــــــــــرم  – 16
عًـــــــــــد ايتهـــــــــــاز املركـــــــــــ ي للمنام ـــــــــــاع العامـــــــــــة جلســـــــــــته رمـــــــــــ  

ـــــــــوم  األربعـــــــــاي( 71/2018  ( الســـــــــاعة التاســـــــــعة مـــــــــن لـــــــــاا  ي
بًاعـــــة االجتمـــــاع  ًـــــر ايتهـــــاز املركـــــ ي  2018-09-26املوافـــــم 

  للمنام اع العامة وحبضور كل من السادةو
  عضاي جمل  إدارة ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة و

 ان ب ر ي  ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة ادهللا اليارسد. ران ع 1
 عضو ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة عاد  إبراهي  خريا  2
 عضو ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة حامد   د العلاان 3
 عضو ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة بدر عاداللءيل الدويسان 4
 عضو مم ل/ إدارة اليتوى والتشريع د.مرسا  سعد املاجدي 5
 عضو / مم ل وزارة املالية مشعل منديل الياثف 6
السيد/ بدر عاد الر ن  7

 الرفاعي
عضو / مم ل األمااة العامة للم ل  األعلى 

 للتمءي  و التنمية
 

 األمأل العامو 
 األمأل العام لل هاز املرك ي للمنام اع العامة هيا   د الودعاين 1

 
 حضر جااب من االجتماع و ومد

 عضو/ مم ل اهليفة العامة للًوى العاملة د/ماارك فهاد العازمي 1
 عضو ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة حممد انلر اخلرايف 2
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 ومد اعت ر عن حضور االجتماع كل منو

 ر ي  ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة عادهللا سعود العادالرزات 1
 عضو ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة ادهللا العيسىد. حممد ع 2

-01مت توميــع هــ ا الضــر واعتمــاد  مــن ر ــي  و  عضــاي جملــ  ايتهــاز بتــاريخ 
 (من الال اثة التنيي ية   8وفًا للمادة   10-2018

ــة الــص  اــرفت علــى تنييــ   كمــا حضــر جااــب مــن االجتمــاع العضــو / مم ــل ايتهــاع احلكومي
 تاق واملنام ة وه  كال

العضــــــــو / مم ــــــــل اإلدارة العامـــــــــة  1
 لارياي

املهندس/ حممد ال را     ر ـي  مسـ  ت ـمي  
 العًود 

العضــــــــو / مم ــــــــل وزارة الت ــــــــارة   2
 وال ناعة

ـــــــة  الســـــــيدة/ ســـــــندس حيـــــــاع     جهـــــــاز  اي
 مستشار ار  املعلوماع -املنافسة

 -كاري املهندسـأل   السيد/ عادالسن ال امل     العضو / مم ل وزارة اخلارجية  3
 إدارة اإلاشاياع و ال يااة 

 السيد/ ا د ااكناين     ر ي  مس  اخلدماع  العضو / مم ل اهليفة العامة الايفة  4
   العضو / مم ل وزارة الداخلية  5
العضـــــــو / مم ـــــــل اهليفـــــــة العامـــــــة   6

 لل ناعة
الســـيد/ جميـــد مـــ وك     ر ـــي  مســـ  التشـــغيل 

 والدع  اليين
 السيد/ هشام اليليج     ر ي  املهندسأل  عضو / مم ل جامعة الكويتال  7
العضـــــــو / مم ـــــــل وزارة األاـــــــغا    8

 العامة
السيد / خلل املءـريي     ر ـي  مسـ  ال ـيااة 
الينيـــة   الســـيدة/ منـــا  بـــدر الضـــايب     مم ـــل 

 وزارة األاغا  العامة 
   العضو / مم ل وزارة ال اثة  9
زارة األومــــــا  العضــــــو / مم ــــــل و   10

 والشفون اإلسالمية 
 السيد/ اليف الع يمي     مرامب التوريداع 

ــــــدالغيور     ر ــــــي  مســــــ   العضو / مم ل بيت ال كاة  11 الســــــيدة/ وداد العا
 الدع  اليين 

العضــو / مم ــل ال ــندوت الــورين   12
لرعاية وتنمية املشـروعاع ال ـغرية 

 واملتوسءة 

ب املــــدير العــــام الســــيد/ منــــا  املنييــــي     ان ــــ
 لًءاع التمويل و االست مار 

الســيد/ جماـــل املءـــريي     مـــدير إدارة خـــدماع  العضو / مم ل وزارة املوالالع  13
 الءامة تلتكليل 

 املهندس/  اور الشءي     مرامب املنام اع  العضو / مم ل وزارة الدفاع  14
   العضو / مم ل بلدية الكويت  15
وزارة الكهــــرتي و  العضـــو / مم ــــل  16

 املاي
 املهندسة/ غدير الًويضي     مم ل الوزارة 

الســـيدة/ إلـــان احلايشـــي     مرامـــب املشـــ  ع  العضو / مم ل وزارة العد   17
 واملمازن تلتكليل إدارة الشفون املالية 

العضــــو / مم ــــل هيفــــة مشــــروعاع  18
ـــــــأل الًءـــــــاعأل العـــــــام  الشـــــــراكة ب

 واخلاص 

املوســى     مـــدير إدارة الشـــفون الســيدة/  ةـــاي 
 املالية 

 فض العءاياع
 اهليفة العامة لشفون ال راعة وال روة السمكية

 املوضوع الايــــان م
هـ ز / م م /  -الرم  و 1

14/2017-2018 
فــض عءـــاي منام ة/ممارســـة  املشـــروع الـــورين ملكافاثـــة 

 مرضى السل واإلجها  املعدي يف  الي يلة الاًرية
 ل املنام ةفتاثت مراري

 جامعة الكويت
 املوضوع الايــــان م
 -الرم  و 2

41/2018/2019 
فــض عءــاي منام ة/ممارســة  لــيااة ودعــ  رخــف بــرامج 

ملركــــ  ارــــ     - ملــــدة ســــنتأل(  SISارــــام معلومــــاع 
 جامعة الكويت -املعلوماع 

 فتاثت مراريل املنام ة
تًــــــدء خدمــــــة ح مــــــة   فــــــض عءــــــاي منام ة/ممارســــــة -الرم  و 3

مس   -مرك  ار  املعلوماع  - 0365املايكروسوفت  2019/  2018/  43 
 جامعة الكويت -ار  التشغيل 

 فتاثت مراريل املنام ة
 ال ندوت الورين لرعاية وتنمية املشروعاع ال غرية واملتوسءة

 رر  املنام اع -رر  الت هيل 
 املوضوع الايــــان م
 1145رم  الكتا  و 1

اتريخ الكتا   
 16/09/2018و

 1/2017/2018رلــــب إلغـــــاي املنام ـــــة رمـــــ  ص و 
تًـــــدء خــــــدماع مراماــــــة وإعـــــداد احلســــــاتع اخلالــــــة  
للمشروعاع ال غرية واملتوسءة وإعادة ررحهـا  مارسـة 

ـــــــ    ( مـــــــن  مـــــــااون 55حمـــــــدودة اســـــــتنادا للمـــــــادة رم
   2016لسنة  49املنام اع رم  

 بعد االستماع إس مم ل ايتهة و  
ـــب املـــدير العـــام لًءـــاع الســـيد/ منـــا  امل  نييـــي     ان 

 التمويل و االست مار
مرر جمل  إدارة ايتهاز  جيل الات تلًرار وتوجيه 
دعوة حلضور مدير عام ال ندوت الورين لرعاية و 
 تنمية املشروعاع ال غرية و التنمية الجتماع مادم

 وزارة ال اثة
 بند الترلماع / الشكاوي

 املوضوع الايــــان م 
  الكتا  رم 1

 2441/2018و$
اتريخ الكتا  

 20/09/2018و
اركة في ن الدولية 

للت ارة العامة واملًاوالع 
 ذ م م 

اـــــــكوي الشـــــــركة مـــــــن املنام ـــــــة رمـــــــ  ص / م خ ع 
لــــــــيااة و إلــــــــال  و توســــــــعة    20/2017/2018/

ارـام تلًـي الاالغـاع و توجيـه سـياراع اإلســعا  إبدارة 
راع   املســتمدمة الءــوار  الءايــة إللغــاي كافــة االاــ ا

 ورلب  جيل املنام ة مدة زمنية مناساة
مرر جمل  إدارة ايتهاز إحالة الكتا  لل هة لالرالع 
 واإلفادة مع متديد موعد إميا  املنام ة   ملدة  ساوعأل

 وزارة الت ارة وال ناعة
 التعامداع املااارة -رر  وترسية املمارساع 

 املوضوع الايــــان م
 23829ورم  الكتا   1

اتريخ الكتا   
 06/09/2018و

رلــــــــب اإلحارــــــــة والعلــــــــ  بتعــــــــديل املالــــــــغ اإل ــــــــاق 
توريــــــد و تركيـــــــب  2017/2018-10للعًــــــد رمـــــــ  

ــــــة املنافســــــة  ــــــرامج يتهــــــاز  اي و   لــــــيااة  جهــــــ ة و ب
املـــــحم مـــــع/ اـــــركة اخلـــــرايف للاثاســـــااع اآلليـــــة  وكيـــــل  

-ح ــــــــــــري( ملــــــــــــدة ثــــــــــــالث ســــــــــــنواع لي ــــــــــــاح  
وما ـــــــــــــة واحـــــــــــــدى  د.ك( مليـــــــــــــون  1,161,150/

ـــــدال  وســـــتون الـــــل   وما ـــــة وعســـــون دينـــــار  الغـــــري ب
ــــــــــــــط لتعــــــــــــــديل  1,187,525/-مــــــــــــــن   د.ك( وذل

ــــــحامج  ــــــراخيف ال ــــــ  دة الســــــنوية  لت ديــــــد ت اســــــاة ال
 بناي على موافًة ديوان الاساة  

 بعد االستماع إس مم ل ايتهة و  
-الســــيدة/ ســــندس حيــــاع     جهــــاز  ايــــة املنافســــه

 وماعمستشار ار  املعل
مرر جمل  إدارة ايتهاز املوافًة بناي على موافًة ديوان 

 الاساة
 اهليفة العامة لل ناعة

 اإلجراياع اإلدارية االست نا ية للتعامداع احلكومية
 املوضوع الايــــان م
رم  الكتا   1

 1334/2018و
اتريخ الكتا   
 27/08/2018و

 ــاق رلــب إلــدار األمــر التغيــريي األو  بــ  دة مالــغ إ
د.ك(  فًـــ  اربعـــة وســـاعون  الـــل  74,922/-مـــدر   

ــار  الغــري مايعــاد  اســاة  وتســعما ة واثــ  وعشــرون دين
%( علــــى ميمــــة عًــــد املنام ــــه رمــــ  هـــــ ع 5,386 

توريـــــد وتشـــــغيل والتـــــدريب  2019-12/2014ص/



 م 7/10/2018 -هـ  1440حمـــــرم  27 األحد                  163             والستون     الرابعة السنة  1413الكويت اليوم العدد 
وليااة اخلادماع الر يسية ومرك   احلماية مـن الكـوارث 

ر الالزمـة هلــا إلدارة ومعـداع التشـغيل وتوريـد مءـع الغيـا
مركــــ  املعلومـــــاع  املــــحم مـــــع /اــــركة الـــــد ر املتاثـــــدة 
للت ـــارة العامـــة واملًـــاوالع ودعـــ  الًـــرار حلاجـــة اهليفـــة 
لـــــ  دة  املســـــاحة التم ينيـــــة لالارمـــــة وذلـــــط اليًـــــا  

 العمل تملراسالع الورمية .  
 بعد االستماع إس مم ل ايتهة و   

التشــــغيل والــــدع  الســــيد/ جميــــد مــــ وك   ر ــــي  مســــ  
 اليين

 مرر جمل  إدارة ايتهاز املوافًة
 بيت ال كاة

 االستدعاياع
 املوضوع الايــــان م
 2039رم  الكتا  و 1

اتريخ الكتا   
 07/05/2018و

 اعيد حب ( رلـب اختـاذ اإلجـراياع املناسـاة حبـم اـركة 
املستشــــار الـــــورين لالستشــــاراع اإلداريـــــة  وال ـــــناعية 

ا بتــوفري الـدع  اليـين املءلـو  لعًــد وذلـط لعـدم الت امهـ
بديــد تــراخيف بــرامج   2015-2املنام ــة رمــ    ز 

 األوراكل للنرام املاق وافون املوظيأل للايت  
( املـؤرخ 3360ارلع ايتهاز على كتا  الايت رمـ    -

ـــاريخ  املتضـــمن رلـــب حـــ    الشـــركة  6/8/2018بت
مـــن ســـ ل املـــوردين ب ـــية دا مـــة ، والـــرد علـــى كتـــا  

 لشركة  ا
ارلـــع ايتهــــاز علـــى كتــــا  اـــركة مكتــــب املستشــــار  -

 5/6/2018املـــؤرخ يف   1311/2018الـــورين رمـــ  
 املتضمن اإلجراياع الص مامت هبا الشركة للمنام ة  

 حضر من جااب الايتو 
 عادهللا عيسى العن ي     تح  مااوين(  -

ومـــــــــن جااـــــــــب اـــــــــركة مكتـــــــــب املستشـــــــــار الـــــــــورين 
 وال ناعيةو لالستشاراع اإلدارية 

 هنادي سامل     مدير عام(  -
 مراد عامر     مدير املايعاع(  -
 عماد الدين حممد     تح  مااوين(   -
 بعد االستماع إس مم ل ايتهة و   

 السيدة/ وداد العادالغيور     ر ي  مس  الدع  اليين
مرر جمل  إدارة ايتهاز  جيل الات تلًرار الجتماع 

 مادم
 د وزارة الع

 توليــــــاع ايتهــــاع
 املوضوع الايــــان م
رم  الكتا   1

 2018018719و
اتريخ الكتا  

 16/08/2018و

 4/2017/2018رلــــب ترســــية املنام ــــة رمــــ  و ع /
تـــوفري خــــدماع  مــــن و ايــــة وإدارة اــــاكة  املعلومــــاع 
تلـــوزارة علـــى/ اـــركة زاك سلواـــن  ألارمـــة الكمايـــوتر 

ـــ  امـــل األســـعار( املءـــا بم  للشـــروا واملوالـــياع  قل
د.ك(  فًــ  مــا تأل 233,000/- الــغ إ ــاق مــدر   

 وثالثة وثالثون الل   دينار  الغري  
 بعد االستماع إس مم ل ايتهة و   

السـيدة/ إلـان احلايشـي     مرامـب املشـ  ع واملمــازن 
 تلتكليل إدارة الشفون املالية

الت مأل األوق  مرر جمل  إدارة ايتهاز املوافًة مع متديد
 يتميع الشركاع املشاركة تملنام ة

 رر  املنام اع -رر  الت هيل 
 املوضوع الايــــان م
 رم  الكتا  و 2

 اتريخ الكتا  و
افــــادة ايتهــــاز بًــــر  ااتهــــاي التــــ مأل األوق للشــــركاع 

 2/2017/2018املشــــــاركة تملنام ــــــة رمــــــ  و ع /  

ـــــــأل و  خ ـــــــا يأل يف جمـــــــا  ارـــــــ  و ـــــــة  تًـــــــدء فني تًني
 املعلوماع   

***علمـــا أبن املنام ـــة  عـــال  فـــت اءـــات عمـــل مـــواد 
 يف ا ن املنام اع العامة 2016لسنة  49مااون رم  

مرر جمل  ادارة ايتهاز متديد الت مأل األوق يتميع 
 الشركاع املشاركة تملنام ة

 وزارة املوالالع
 رر  املنام اع -رر  الت هيل 

 املوضوع الايــــان م
 27369رم  الكتا  و 1

اتريخ الكتا   
 28/06/2018و

 اعيـــد حبـــ ( رلـــب رـــر  املنام ـــة العامـــة رمـــ      
اســــــــتف ار ســــــــياراع متنوعــــــــة   9/2017/2018هـــــــــ/

 للوزارة ملدة سنتأل  
( 28043ارلــــع ايتهــــاز علــــى كتــــا  الــــوزارة رمــــ    -

 املتضمن تعديل   27/8/2018املؤرخ يف 
 الشرا املءلو   

  ةو *بياانع املنام
 منام ة عامة   -
 ال تًال عرو  بديلة  -
 غري مابلة للت   ة  -
 %(  25اساة األوامر التغيريية   -

 *اروا املنام ةو 
ـــة يف املنام ـــة  و  -  ن يكـــون مالكـــا للســـياراع املءلوب

 مست جرا هلا  
 ن يكــون لديــه كــراج كامــل املعــداع تســتوعب رامتــه  -

ـــد مـــع كـــراج إلـــال  ولـــيااة  عـــداد املركاـــاع  و يت عام
 جمه  مستوفيا كامل متءلااع اخلدمة  

 بعد االستماع إس مم ل ايتهة و   
الســـيد/ جماـــل املءـــريي     مـــدير ادارة خـــدماع الءامـــة 

 تلتكليل
 مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة

 رم  الكتا  و 2
 اتريخ الكتا  و 

افــــادة ايتهــــاز بًــــر  ااتهــــاي التــــ مأل األوق للشــــركاع 
 4/2016/2017ة تملنام ــة رمـ      هـــ   املشـارك

اعمــــا  التشــــغيل و ال ــــيااة الكاملــــة و اإللــــال  مــــع  
كافة مءع الغيار خلدماع    جه ة التكييـل و ملاثًا ـا 

 يف  يع مرافم الوزارة
مرر جمل  إدارة ايتهاز متديد الت مأل األوق يتميع 

 الشركاع املشاركة تملنام ة
 اهليفة العامة الايفة

 ــــــاع ايتهــــاعتولي
 املوضوع الايــــان م
 رم  الكتا  و 1

 اتريخ الكتا  و 
افــــادة ايتهــــاز بًــــر  ااتهــــاي التــــ مأل األوق للشــــركاع 

 3/2017/2018املشـــاركة تملنام ـــه رمـــ  هــــ ع   /
 توفري خدماع التنريل والضيافة للهيفة  

 بعد االستماع إس مم ل ايتهة و   
 ر ي  مس  اخلدماع   السيد/ ا د ااكناين  

مرر جمل  إدارة ايتهاز متديد الت مأل األوق يتميع 
 الشركاع املشاركة تملنام ة

 رم  الكتا  و 2
 اتريخ الكتا  و 

افــــادة ايتهــــاز بًــــر  ااتهــــاي التــــ مأل األوق  للشــــركاع 
 2/2017/2018املشــاركة تملنام ــه رمــ  هـــ ع    /

 أل للهيفةتوفري خدماع االمن واحلراسة واملراسل
مرر جمل  ادارة ايتهاز متديد الت مأل األوق يتميع 

 الشركاع املشاركة تملنام ة
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 بلدية الكويت

 توليــــــاع ايتهــــاع
 املوضوع الايــــان م
 رم  الكتا  و 1

 اتريخ الكتا  و 
افــــادة ايتهــــاز بًــــر  ااتهــــاي التــــ مأل األوق للشــــركاع 

ـــــوفري    1/2017/2018املشـــــاركة تملنام ـــــة رمـــــ   ت
إخ ا يأل خدماع الـدع  اليـين يف جمـا  املسـاحة وارـ  

 و املعلوماع ايتغرافية  
تغيـــب عـــن حضـــور اجتمـــاع جملـــ  اإلدارة مم ـــل ايتهـــة 

 املشرفة على تنيي  األعما 
مرر جمل  إدارة ايتهاز  جيل الات تلًرار الجتماع 

 مادم لعدم حضور مم ل ايتهة
 ا ية للتعامداع احلكوميةاإلجراياع اإلدارية االست ن

 املوضوع الايــــان م
 14926رم  الكتا  و 2

اتريخ الكتا   
 07/08/2018و

رلــب إلــدار األمــر التغيــريي األو  خب ــ  مالــغ ا ــاق 
د.ك(  فًــــــــــــ  ثالثــــــــــــة خال    881/3,356مــــــــــــدر   

وثالمثا ة وستة وعسون دينارا  ومثامنا ـة واحـدى ومثـااون 
%( مـــن ميمـــة 0,434   فلســـا  الغـــري مايعـــاد  اســـاة

تشـــــــغيل  2014/2015-15عًـــــــد املنام ـــــــه رمـــــــ  
والال  وليااة اخلدماع  الينيـة ملاـاين الالديـة واملراكـ  
التابعه هلا يف حمافرص اال ـدي وماـارك الكاـري املـحم مـع 
/ اــــركة عــــريب للءامــــة والتكنولوجيــــا وذلــــط لألســــاا  

 امل كورة بكتا  الالدية  
( املــــــؤرخ يف 16113   مرفـــــم كتـــــا  الالديــــــة رمـــــ -

املتضــمن اســاة اخل ــ  وســاب  اخل ــ   28/8/2018
 ولورة من العًد   

علمـا أبن املنام ــة فــت اءــات عمــل مــواد مــااون رمــ  -
 يف ا ن املنام اع  العامة1964لسنة  37

مرر جمل  إدارة ايتهاز  جيل الات تلًرار الجتماع 
 مادم لعدم حضور مم ل ايتهة

 املنام اع رر  -رر  الت هيل 
 املوضوع الايــــان م
 رم  الكتا  و 3

 اتريخ الكتا  و 
افــــادة ايتهــــاز بًــــر  ااتهــــاي التــــ مأل األوق للشــــركاع 

تشــغيل      11/2016/2017املشــاركة تملنام ــه رمــ  
ولـيااة والـال  اخلــدماع الينيـة ملاــاين الالديـة واملراكــ  

 التابعه هلا يف حمافرص حوق  واليروااية
ل  ادارة ايتهاز  جيل الات تلًرار الجتماع مرر جم

 مادم لعدم حضور مم ل ايتهة
 اإلدارة العامة لارياي
 توليــــــاع ايتهــــاع

 املوضوع الايــــان م
 9235رم  الكتا  و 1

اتريخ الكتا   
 15/08/2018و

ــــود املنام ــــه رمــــ    7/2017/2018رلــــب ترســــية بن
ملاثًا ـــا  علـــى / لـــيااة  ارمـــة االت ـــاالع الســـلكية و 

ـــة للت ـــارة   قين  مـــل األســـعار ( املءـــابم  الشـــركة العربي
ـــــــــغ ا ـــــــــاق  مـــــــــدر    -للشـــــــــروا واملوالـــــــــياع  ال

د.ك(  فًــــــ  تســــــعما ة وعســــــون الـــــــل  950,000/
ــــــــام   ــــــــود ارم ــــــــط بعــــــــد الغــــــــاي الان ــــــــار  الغــــــــري وذل دين

(  وتًـــــــدء خ ـــــــ  1.2/1.3/2.1/2.2/2.3/5.1 
 د.ك(  96.514/-خاص  الغ  

 اإلستماع إق مم ل ايتهة و  بعد  
 املهندس/ حممد ال را      ر ي  مس  ت مي  العًود

مرر جمل  ادارة ايتهاز املوافًة بعد استاعاد  
اركة/هبمن للت ارة العامة واملًاوالع   مل األسعار(  

 ملماليته الشروا واملوالياع

 رم  الكتا  و 2
 اتريخ الكتا  و 

تــــ مأل االوق للشــــركاع افــــادة ايتهــــاز بًــــر  ااتهــــاي ال
 هيـــل   2017/2018-10املشـــاركة تملنام ـــة رمـــ  

 مااين ومناذج التدريب  رك  اعداد رجا  اإلرياي
مرر جمل  ادارة ايتهاز متديد الت مأل األوق يتميع 

 الشركاع املشاركة تملنام ة
 رر  املنام اع -رر  الت هيل 

 املوضوع الايــــان م
 9309رم  الكتا  و 3

اتريخ الكتا   
 27/08/2018و

رلــــــــــــــــــب رــــــــــــــــــر  املنام ــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــة رمــــــــــــــــــ  
ــــــــاي وتوريــــــــد وضــــــــمان عــــــــدد  11/2017/2018 بن
( مـــــ  تًرياــــــا 25( زورت إريـــــاي   وإاًـــــاذ بءــــــو   2 

 وتوابعه لادارة   
 بياانع املنام ةو 

 ال تًال الت   ة -
 ال تًال عرو  بديلة -
 %  25األوامر التغيريية -

 اروا املنام ةو 
 الشركاع املتم  ة   بأل -
 5 ــــــب  ن ال تًـــــــل خــــــحة الشـــــــركة امل ــــــنعة عـــــــن -

 سنواع كتم ف يف جما  لناعة ال وارت ومد  
 مام بتوريد زوارت لل هاع احلكومية سابًا.  

 بعد االستماع إس مم ل ايتهة و   
ـــــدس/ حممـــــد ال ـــــرا      ر ـــــي  مســـــ  ت ـــــمي   املهن

 العًود
لًرار حلأل ورود  مرر جمل  إدارة ايتهاز  جيل الات ت
 كتا  الحم من ايتهة

 بند الترلماع / الشكاوي
 املوضوع الايــــان م
 1220رم  الكتا  و 4

اتريخ الكتا  
 15/09/2018و

اركة توات  ترايد للت ارة 
 العامة واملًاوالع ذ م م

-10اــكوى الشــركة مــن االســتاعاد مــن املنام ــة رمــ  
ـــدريب  2017/2018  ركـــ    هيـــل ماـــاين ومنـــاذج الت

إعــداد رجــا  اإلريــاي وال ســية علــى قين امــل األســعار 
حي  إن الشركة م نية تليفة ال ال ة تيتهاز  ي مؤهلـة 

 فنيا لتنيي  االعما 
مرر جمل  ادارة ايتهاز احالة الكتا  لل هة لالرالع 

 واإلفادة
 وزارة الداخلية

 توليــــــاع ايتهــــاع
 املوضوع الايــــان م
 9271كتا  ورم  ال 1

اتريخ الكتا   
 05/09/2018و

 52/2015/2016رلـــب ترســـية بنـــود املنام ـــة رمـــ  
الت هيـــــــ اع اهلندســـــــية واالارمـــــــة املســـــــاادة  واـــــــاكة 
حاســــب خق وات ــــاالع احلاســــب الر يســــي ملاــــ  ادارة 

 اؤون امامة ماارك الكاري على  الناثو التاقو 
ة ( علـــى / اـــركة كـــواات  سلواـــن  للت ـــار 1الانـــد رمـــ   

-العامـــــة  قين  مـــــل األســـــعار(  الـــــغ إ ـــــاق مـــــدر    
 د.ك(   57,900/

( علـــــى / اـــــركة زاك سلواـــــن  ألارمـــــة 2الانـــــد رمـــــ   
-الكمايوتر  خام   مل األسعار(  الغ إ اق  مـدر   

 د.ك(   268,500/
( علــــــى / الشــــــركة الكمايــــــوتر الرمميــــــة 4الانــــــد رمــــــ   

-ق مـدر    للاثاسااع  قل   مل األسـعار(  الـغ إ ـا
( 3د.ك(  وإلغــاي وإعــادة رــر  الانــد رمــ    11,565/

 لعدم مءابًة العرو  للموالياع الينية  
علما أبن املنام ة  عال  فت اءات عمل مـواد مـااون -

 بش ن املنام اع العامة   1964لسنة  37
 مرفم إفادة ايتهاز تاتهاي الت مأل األوق   -
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دارة مم ــل ايتهــة تغيــب عــن حضــور اجتمــاع جملــ  اإل -

 املشرفة على تنيي  األعما  
مرر جمل  إدارة ايتهاز  جيل الات تلًرار الجتماع 

 مادم لعدم حضور مم ل ايتهة
 اإلجراياع اإلدارية االست نا ية للتعامداع احلكومية

 املوضوع الايــــان م
 9360رم  الكتا  و 2

اتريخ الكتا   
 06/09/2018و

ليغة مرار ايتهاز على رلب متديـد  افادة الوزارة بتعديل
ــوفري  12/2014/2015عًــد املنام ــة رمــ      ع ( ت

ــــل واًــــل النيــــا ع واعمــــا  خدماتيــــة  خــــدماع التنري
 وامع وزارة الداخلية  اثافرة     اليروااية ( املـحم مـع/ 
اــركة معــريف الكويتيــة للت ــارة العامــة واملًــاوالع وذلــط 

  لألساا  املوضاثه بكتا  الوزارة 
تغيــب عــن حضــور اجتمــاع جملــ  االدارة مم ــل ايتهــة  -

 املشرفة على تنيي  االعما 
مرر جمل  ادارة ايتهاز  جيل الات تلًرار الجتماع 

 مادم لعدم حضور مم ل ايتهة
 9358رم  الكتا  و 3

اتريخ الكتا   
 06/09/2018و

ـــى رلـــب   ـــرار ايتهـــاز عل افـــادة الـــوزارة بتعـــديل لـــيغة م
   ع (  10/2014/2015ام ــة رمــ  متديــد عًــد املن

تــــــوفري خــــــدماع التنريــــــل واًــــــل النيــــــا ع واعمــــــا  
خدماتية  وامع وزارة الداخليـة  اثافرـة      العالـمة ( 
املــحم مــع/ اــركة لــيا الورنيــة ملًــاوالع تنريــل املاــاين 
ــــط  لألســــاا  املوضــــاثه بكتــــا   والءــــرت واملــــدن وذل

 الوزارة  
رة مم ـــل ايتهـــة تغيـــب عـــن حضـــور اجتمـــاع جملـــ  االدا

 املشرفة على تنيي  االعما 
مرر جمل  ادارة ايتهاز  جيل الات تلًرار الجتماع 

 مادم لعدم حضور مم ل ايتهة
 9359رم  الكتا  و 4

اتريخ الكتا   
 06/09/2018و

ـــى رلـــب   ـــرار ايتهـــاز عل افـــادة الـــوزارة بتعـــديل لـــيغة م
 ع(   11/2014/2015متديــــد عًــــد املنام ــــة رمــــ  

دماع التنريــــــل واًــــــل النيــــــا ع واعمــــــا  تــــــوفري خــــــ
خدماتيــة  وامــع وزارة الداخليــة  اثافرــة   حــوق( املــحم 
مـــــع/ اـــــركة دملـــــا العامليـــــة الت اريـــــة وذلـــــط لألســـــاا  

 املوضاثه بكتا  الوزارة  
تغيـــب عـــن حضـــور اجتمـــاع جملـــ  االدارة مم ـــل ايتهـــة 

 املشرفة على تنيي  االعما 
ات تلًرار الجتماع مرر جمل  ادارة ايتهاز  جيل ال

 مادم لعدم حضور مم ل ايتهة
 التعامداع املااارة -رر  وترسية املمارساع 

 املوضوع الايــــان م
 7101رم  الكتا  و 5

اتريخ الكتا   
 14/06/2018و

توريـــد  37/2015/2016رلــب إلغـــاي املمارســـة رمـــ  
وتركيـــب وتشـــغيل  جهـــ ة حاســـب ام ـــي  وملاثًا ـــا 

دارة العامة لنر  املعلوماع املرسـاة ل وم عدة إداراع لا
علــى/ اــركة النوالــي  للت ــارة العامــة واملًــاوالع  امــل 

 االسعار( وذلط العت ار الشركة عن التوريد.  
علما أبن املمارسة  عال  فت اءات عمل مـواد مـااون -

 بش ن املنام اع العامة   1964لسنة  37
يتهــة تغيــب عــن حضــور اجتمــاع جملــ  االدارة مم ــل ا -

 املشرفة على تنيي  االعما 
مرر جمل  ادارة ايتهاز  جيل الات تلًرار الجتماع 

 مادم لعدم حضور مم ل ايتهة
 
 
 

 وزارة األوما  والشفون اإلسالمية
 توليــــــاع ايتهــــاع

 املوضوع الايــــان م
 15403رم  الكتا  و 1

اتريخ الكتا   
 03/09/2018و

 7/2018/2019 /رلــــب ترســــية املنام ــــة رمــــ   .
 عمــا  ارافــة ماــ  وزارة األومــا  والشــؤون  اإلســالمية 
بــحج التــو م و ي ماــاين  خــرى اتبعــة للــوزارة علــى/ اــركة 
عـــحاع اخللـــيج للت ـــارة العامـــة  واملًـــاوالع  رابـــع  مـــل 
األسـعار( املءــابم للشــروا واملوالــياع ملــدة ســنة  الــغ 

د.ك( فًـــــ  ما ـــــة  520/180,005إ ـــــاق مـــــدر    
مثــااون الــل  وعســة دينــار  وعســما ة وعشــرون فلــ   و 

 ال غري  
 بعد االستماع إس مم ل ايتهة و   

 السيد/ اليف الع يمي     مرامب التوريداع
مرر جمل  إدارة ايتهاز  جيل الات تلًرار الجتماع 
مادم مع إحالة اكوى اركة الورنية الكحى و اركة 

فادة وموافاة ايتهاز ربوع اخلليج إس ايتهة لالرالع واإل
 تلرد خال   ساوعأل من اتر ه

 اإلجراياع اإلدارية االست نا ية للتعامداع احلكومية
 املوضوع الايــــان م
 16358رم  الكتا  و 2

اتريخ الكتا   
 13/09/2018و

ــــــد ال ــــــاين لعًــــــد املنام ــــــة رمــــــ    .    رلــــــب الت دي
 عمـــــا  تنريـــــل ماـــــاين املســـــ د   31/2013/2014

 وملاثًاتـه املــحم مـع/ اـركة ربــوع اخللـيج للت ــارة الكاـري
 1/1/2019العامــة واملًــاوالع ملــدة ســنة اعتاــارا مــن  

ــــــــــــــدر   31/12/2019حــــــــــــــىت  ــــــــــــــغ إ ــــــــــــــاق م  ال
د.ك(  فً  ما تأل وعسة ومثـااون  510/285,840 

اليا  ومثامنا ة و ربعون دينارا  وعسما ة وعشر فلـ   ال 
-13املنام ـــة رمـــ  غـــري حلـــأل االاتهـــاي مـــن  إجـــراياع 

   9/10/2018إمياهلا يف  2017/2018
 بعد االستماع إس مم ل ايتهة و   

 السيد/ اليف الع يمي     مرامب التوريداع
مرر جمل  إدارة ايتهاز أبغلاية  عضا ه املوافًة و عدم 

موافًةو عضو ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة 
 السيد/ حامد العلاان

 15731رم  الكتا  و 3
اتريخ الكتا   
 05/09/2018و

 اعيــد حبــ ( رلــب التمديــد األو  لعًــد املنام ــة رمــ  
ـــــي   وال ـــــيااة  13/2015/2016 .    عمـــــا  ال م

ايت ريــــة والدوريــــة والاســــيءة للمســــاجد  وامــــع  تليــــة 
املنءًـــة ال اايـــة( املـــحم مـــع/   -تلـــوزارة  حمافرـــة حـــوق 

ـــة املشـــ كة للت ـــارة العامـــة وامل ًـــاوالع ملـــدة اـــركة الدل
ــــــــارا مــــــــن  ــــــــة اــــــــهور  اعتا حــــــــىت  4/12/2018 ربع

ــــــــدر    4/4/2019  231,000/- الــــــــغ إ ــــــــاق م
د.ك( فًــ  مــا تأل  واحــدى وثالثــون  لــل دينــار ال غــري 
وذلـــــط حلـــــأل االاتهـــــاي مـــــن إجـــــراياع رـــــر  املنام ـــــة 

 ايتديدة  
( 10185ارلــــع ايتهــــاز علــــى كتــــا  الــــوزارة رمــــ    -

من رلــب التمديــد األو  املتضــ 7/6/2018املــؤرخ يف 
 مال تعديل املدة واملالغ

مرر جمل  إدارة ايتهاز أبغلاية  عضا ه املوافًة حسب 
إفادة مم ل وزارة املالية بتوافر االعتماد املاق  و عدم 
موافًةو عضو ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة 

 السيد/ بدر الدويسان
 16084رم  الكتا  و 4

اتريخ الكتا   
 10/09/2018و

  عيـد حبـ ( رلـب التمديـد األو  لعًـد املنام ـة رمــ    
 عمـــــــا  ال مـــــــي   وال ـــــــيااة  14/2015/2016 /

ايت ريــــة والدوريــــة والاســــيءة للمســــاجد  وامــــع  تليــــة 
ــارك الكاــري  املنءًــة األوس( املــحم  -تلــوزارة  حمافرــة ما



 م 7/10/2018 -هـ  1440حمـــــرم  27 األحد                  166             والستون     الرابعة السنة  1413الكويت اليوم العدد 
مــع/ اــركة اخلــرايف لااشــاياع ملــدة  ربــع اــهور اعتاــارا 

 الــــــــغ  18/4/2019حــــــــىت  18/12/2018مــــــــن  
ــة وعســة   165,000/-إ ــاق مــدر    د.ك( فًــ  ما 

وســـتون  لـــل دينـــار ال غـــري وذلـــط لألســـاا  املـــ كورة 
 بكتا  الوزارة  

( 10183ارلــــع ايتهــــاز علــــى كتــــا  الــــوزارة رمــــ    -
املتضــــمن رلـــــب  متديـــــد  7/6/2018املــــؤرخ بتـــــاريخ 

 و األو  للعًد مال تعديل املدة واملالغ املءل
مرر جمل  إدارة ايتهاز أبغلاية  عضاؤ  وفًا للمدة 
امل كورة  وافًة وزارة املالية و عدم موافًةو عضو 
ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة السيد/ بدر 

 الدويسان
 15733رم  الكتا  و 5

اتريخ الكتا   
 05/09/2018و

 اعيــد حبــ ( رلــب التمديــد األو  لعًــد املنام ــة رمــ  
ـــــي   وال ـــــيااة  15/2015/2016 .    عمـــــا  ال م

ايت ريــــة والدوريــــة والاســــيءة للمســــاجد  وامــــع  تليــــة 
املنءًــة ال اايــة( املــحم  -تلــوزارة  حمافرــة ماــارك الكاــري 

مــع/ اـــركة اهلندســـة امليكاايكيــة واملًـــاوالع ملـــدة  ربعـــة 
حــــــــــــــىت  18/12/2018اــــــــــــــهور اعتاــــــــــــــارا مــــــــــــــن  

 145,000/- الــــــغ إ ــــــاق مــــــدر    18/4/2019
ـــار ال غـــري  ـــة وعســـة  و ربعـــون  لـــل دين د.ك( فًـــ  ما 
وذلـــــط حلـــــأل االاتهـــــاي مـــــن إجـــــراياع رـــــر  املنام ـــــة 

 ايتديدة  
( 10184ارلــــع ايتهــــاز علــــى كتــــا  الــــوزارة رمــــ    -

املتضـــمن رلـــب  التمديـــد  7/6/2018املـــؤرخ بتـــاريخ 
 األو  مال تعديل املدة واملالغ

ًا للمدة مرر جمل  إدارة ايتهاز أبغلاية  عضاؤ  وف
امل كورة  وافًة وزارة املالية و عدم موافًةو عضو 
ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة السيد/ بدر 

 الدويسان
 بند الترلماع / الشكاوي

 املوضوع الايــــان م
رم  الكتا   6

 2216/2018و$
اتريخ الكتا  

 03/09/2018و
اركة الورنية الكحى 
ملًاوالع تنريل املااين 

 ذ م موالءرت 

اـــــكوى الشـــــركة مـــــن االســـــتاعاد مـــــن املنام ـــــة رمـــــ  
 عمـــــا  ارافـــــة ماـــــ  الـــــوزارة    7/2018/2019 . /

بـــــحج التـــــو م و ي ماـــــاين  خـــــرى اتبعـــــة للـــــوزارة وذلـــــط 
 لألساا  امل كورة بكتاهبا

مرر جمل  إدارة ايتهاز إحالة الكتا  لل هة لالرالع 
 واإلفادة

رم  الكتا   7
 2244/2018و$

  اتريخ الكتا
 06/09/2018و

اركة ربوع اخلليج للت ارة 
 العامة واملًاوالع ش ع

اــكوى الشــركة مــن االســتاعاد مــن ترســية املنام ــة رمــ  
 عمــــــا  ارافــــــة ماــــــ    وزارة  7/2018/2019 . /

األومــــا  والشــــؤون اإلســــالمية بــــحج التــــو م و ي ماــــاين 
  خرى اتبعة للوزارة تعتاارها امل  األسعار

هاز إحالة الكتا  لل هة لالرالع مرر جمل  إدارة ايت
 واإلفادة

 وزارة الدفاع
 اإلجراياع اإلدارية االست نا ية للتعامداع احلكومية

 املوضوع الايــــان م
رم  الكتا   1

 272722022075و
اتريخ الكتا   
 30/08/2018و

 1572913رلــب التمديــد ال ــاين لعًــد املنام ــة رمــ  
م مـــع/  اـــركة خـــدماع ارافـــة معســـكر عريي ـــان املـــح 

الشماســية العامليــة للت ــارة العامــة واملًــاوالع ملــدة ســتة 
 2/5/2019حـــىت   3/11/2018ااــهر اعتاـــارا مــن 

د.ك( فًــــ  600/176,601- الــــغ إ ــــاق مــــدر   
ما ـــــة وســـــتة وســـــاعون الـــــل   وســـــتما ة وواحـــــد دينـــــار  
وستما ة فل   ال غري حلـأل االاتهـاي مـن إجـراياع رـر  

   1082917رم  املنام ة ايتديدة  
 بعد االستماع إس مم ل ايتهة و   

 املهندس/  اور الشءي     مرامب املنام اع
مرر جمل  إدارة ايتهاز  جيل الات تلًرار حلأل ورود  

 كتا  الحم من ايتهة
رم  الكتا   2

 272722020370و
اتريخ الكتا   
 02/08/2018و

 1052813رلب التمديد ال الـ  لعًـد املنام ـة رمـ  
 عما  تشـغيل و لـيااة و إلـال  األجهـ ة و  املعـداع 
الكهرت يـــــة وامليكاايكيـــــة والتكييـــــل والتحيـــــد  عســـــكر 
املغــــاوير املــــحم مــــع/ اــــركة الع مــــان  وال امــــل للت ــــارة 
العامــــة واملًــــاوالع العامــــة ملــــدة ســــتة اــــهور تنتهــــي يف 

د.ك(   57,963/- الـــــــــغ  إ ـــــــــاق   31/3/2019
تســـعما ة وثالثـــة وســـتون فًـــ  ســـاعة وعســـون الـــل  و 

دينـــار ال غـــري بـــني   الشـــروا واملوالـــياع واألســـعار 
وذلـــــط حلـــــأل االاتهـــــاي مـــــن إجـــــراياع رـــــر  املنام ـــــة 

 1022816ايتديدة رم   
مرر جمل  إدارة ايتهاز  جيل الات تلًرار حلأل ورود  

 كتا  الحم من ايتهة
رم  الكتا   3

 272722019388و
اتريخ الكتا   
 22/07/2018و

 1102813لــب التمديــد ال ــاين لعًــد املنام ــة رمــ  ر
تشـــغيل ولـــيااة وإلـــال  املعـــداع امليكاايكيـــة  بلـــواي 
ـــر الســـادس املـــحم مـــع / اـــركة الع مـــان وال امـــل  التاثري

 31/3/2019للت ـــارة العامـــة ملـــدة ســـتة  اـــهر حـــىت  
د.ك(  فًـــ  عســـة  45,963/- الـــغ إ ـــاق مـــدر   

وســتون دينــار  ال غــري و ربعــون الــل  وتســعما ة وثالثــة  
حلـأل االاتهــاي مـن إجــراياع رـر  املنام ــة ايتديـدة رمــ  

1172817 
مرر جمل  إدارة ايتهاز  جيل الات تلًرار حلأل ورود  

 كتا  الحم من ايتهة
رم  الكتا   4

 27241140291و
اتريخ الكتا   
 09/09/2018و

-222152رلــب التمديـــد األو  لعًــد املمارســـة رمـــ 
وإلال  مكا ن ت وير ااملة  مءـع ليااة  2-2414

الغيار املحم مع / اركة التسويم املتاثـدة للت ـارة العامـة 
 1/3/2019اهرا (  اعتاارا من  24واملًاوالع ملدة  

بـــني  الشـــروا واألســـعار  الـــغ  2021/ 28/2حـــىت 
د.ك(  فًــ  عشــرون الــل  20,736/ -إ ــاق مــدر   

ـــار  ال غـــري وذ لـــط حلاجـــة وســـاعما ة وســـتة وثالثـــون دين
هيفـــة  التعلـــي  العســـكري ألعمـــا  ال ـــيااة واإللـــال  

 دون ااًءاع
مرر جمل  إدارة ايتهاز  جيل الات تلًرار حلأل ورود  

 كتا  الحم من ايتهة
رم  الكتا   5

 272722019961و
اتريخ الكتا   
 29/07/2018و

رلـــب إعـــادة النرـــر بًـــرار ايتهـــاز علـــى رلـــب التمديـــد 
خـدماع  غسـيل 2302813رمـ  ال اين لعًد املنام ـة 

وكــــي املالبــــ  تألديــــرع وماعــــدة علــــي الســــامل والكليــــة 
العسكرية وما  االستمااراع املحم  مع / اركة األبـرت 

 1/10/2018الت اريـــة ملـــدة ســـتة  اـــهر اعتاـــارا مـــن 
د.ك(  فًـــ  عســـة 55,440/ - الـــغ إ ـــاق مـــدر   

 وعســون الــل  واربعما ــة واربعــون دينــار  الغــري وذلــط
حلـــــــأل االاتهـــــــاي  مـــــــن توميـــــــع عًـــــــد املنام ـــــــه رمــــــــ  

 1382817   ) 
ـــــــــــوزارة  رمـــــــــــام  - ـــــــــــب ال ارلـــــــــــع ايتهـــــــــــاز علـــــــــــى كت
(  272722022604( و  272722020386 

واملتضـــــــمنة  5/9/2018و  2/8/2018املؤرخـــــــة يف 
ف ة التمديد املءلوبة و املالغ اال ـاق واالعتمـاد  املـاق 

 لتمديد
د مرار  السابم ال ادر مازا  جمل  إدارة ايتهاز عن

 4/7/2018( املنعًد يف 50/2018تجتماع رم    
على رلب التمديد ال اين املحم  ملدة ستة  اهر حىت 
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 املتضمنو عدم املوافًة
 رر  املنام اع -رر  الت هيل 

 املوضوع الايــــان م
رم  الكتا   6

 272762414279و
خ الكتا  اتري 
 27/05/2018و

خـدماع  1442916رلب رـر  املنام ـة العامـة رمـ  
الغسيل والكي معداع املغسلة ملستشيى  جـابر األ ـد 
ـــى الشـــركاع املتم  ـــة يف هـــ ا  للًـــواع املســـلاثة عل

 اجملا   
 *بياانع املنام ةو 

 ال تًال عرو  بديلة -
 ال تًال الت   ة -
 %10األوامر التغيريية -

رة ايتهاز  جيل الات تلًرار حلأل ورود  مرر جمل  إدا
 كتا  الحم من ايتهة

رم  الكتا   7
 272762430655و

اتريخ الكتا  
 24/12/2017و

 عمــا   1372717رلــب رــر  املنام ــة العامــة رمــ  
خـــدماع ال ـــيااة ملاـــ  معـــاق الـــوزير واهليفـــة  اإلداريـــة 
ــــــى الشــــــركاع  ــــــوزارة ورائســــــة واألركــــــان عل ــــــة تل واملالي

  ة يف ه ا اجملا    املتم 
 بياانع املنام ةو 

 ال تًال عرو  بديلة -
 ال تًال الت   ة -
 % 10األوامر التغيريية -

مرر جمل  إدارة ايتهاز  جيل الات تلًرار حلأل ورود  
 كتا  الحم من ايتهة

 وزارة األاغا  العامة
 توليــــــاع ايتهــــاع

 املوضوع الايــــان م
 4955رم  الكتا  و 1

اتريخ الكتا   
 06/09/2018و

رلب متديد الت مأل األوق للمنامف/اركة كـي سـي سـي 
للهندســة واملًــاوالع املشــارك تملنام ــة   رمــ  هـــ ص / 

إاشـــاي وتشــــغيل ولــــيااة اــــاكة وخــــ اانع امليــــا   158
 يوما   90( ملدة  D 1املعايتة  

علما أبن املنام ة  عال  فت اءات عمل مـواد مـااون -
 بشان املنام اع العامة   1964 لسنة 37
 بعد االستماع إس مم ل ايتهة و  

 السيد / خلل املءريي     ر ي  مس  ال يااة الينية
مرر جمل  إدارة ايتهاز املوافًة على متديد الت مأل 

 األوق يتميع الشركاع املشاركة تملنام ة
 3895رم  الكتا  و 2

اتريخ الكتا   
 12/07/2018و

رلـب إعـادة عـر  ترسـية املنام ـة رمـ  ت   عيد حب ( 
 عمـــــــــا  ال ـــــــــيااة العاجلـــــــــة  والءار ـــــــــة  348ص/ا/

واملتيرمـاع للءــرت يف حمافرــة حــوق علــى/ اــركة كويــت 
بروكنــــر للمًــــاوالع اإلاشــــا ية    مــــل األســــعار( بنســــاة 

ـــــــــــغ مـــــــــــدر   14.9مـــــــــــدرها  +  -%( حبـــــــــــدود مال
د.ك( فً  ثالثة  ماليأل دينـار ال غـري  3,000,000/

 بعد توفر االعتماد املاق  وذلط 
علمـــا أبن املنام ــــة فـــت اءــــات عمـــل مــــواد مــــااون  -
 يف ا ن املنام اع العامة 1964لسنة  37رم 

 مرر جمل  إدارة ايتهاز التاق
 والو الغاي الًرار السابم ال ادر تجتماع رم  

( املتضمنو عدم املوافًة  على رلب 49/2018 
 االعتماد املاق ترسية املنام ة وذلط لعدم توافر
 قاياو املوافًة

 رم  الكتا  و 3
 اتريخ الكتا  و 

اهليفة العامة للءرت والنًل الحي  إفادة ايتهـاز بًـر   -
ااتهــاي التــ مأل األوق للشــركاع املشــاركة تملنام ــة رمــ  

 ع(   إاشاي وإجناز ولـيااة اـارع الغـوص  265هـ ا /

  دي  األ -الدا ري السابع إس رريم الياثياثيل 
علما أبن املنام ة  عال  فت اءات عمل مـواد مـااون -

 بش ن املنام اع العامة 1964لسنة  37
مرر جمل  إدارة ايتهاز متديد الت مأل األوق يتميع 

 الشركاع املشاركة تملنام ة
 4965رم  الكتا  و 4

اتريخ الكتا   
 09/09/2018و

ـــــــــــــــب إلغـــــــــــــــاي جمـــــــــــــــاميع املنام ـــــــــــــــة رمـــــــــــــــ  إ م  رل
ــــــة فنيــــــة  1/4/2016/2017م/ ــــــوزارة بعمال ت ويــــــد ال

ــوان  متم  ــة   وذلــط لعــدم احل ــو  علــى موافًــة دي
 اخلدمة املداية 

ـــة الترلمـــاع علـــى كتـــا  اـــركة الااثـــار - مرفـــم رد يتن
 (5/9/2018للمدماع العامة املؤرخ يف   

مرر جمل  إدارة ايتهاز  جيل الات تلًرار حلأل ورود  
 كتا  الحم من ايتهة

 رر  املنام اع - رر  الت هيل
 املوضوع الايــــان م
 رم  الكتا  و 5

10/2-5149 
اتريخ الكتا   
 20/09/2018و

رلب متديد التـ مأل األوق للشـركاع املشـاركة تملنام ـة 
لــــــيااة  الشــــــاكة  1/10/2016/2017رمــــــ  ا م م/

الر يســية يف املركـــ  احلكـــومي بكييــان واملوامـــع اخلارجيـــة 
 ثة  اهر اعتاارا من اتريخ ااتها ها  التابعة للوزارة ملدة ثال

 بعد االستماع إس مم ل ايتهة و   
الســــيدة/ منــــا  بــــدر الضــــايب     مم ــــل وزارة األاــــغا  

 العامة
مرر جمل  إدارة ايتهاز  جيل الات تلًرار حلأل ورود  

 كتا  الحم من ايتهة
 2415رم  الكتا  و 6

اتريخ الكتا   
 26/08/2018و

لءـرت والنًــل الـحي  إفــادة الـوزارة بعــدم اهليفـة العامــة ل-
ماـــــو  إضـــــافة اـــــركة/ عاـــــد العـــــاق الع مـــــي للت ـــــارة 

إاشـــاي وإجنـــاز  268واملًـــاوالع للمنام ـــة رمـــ  هــــ  ا/
وتءـــوير ولـــيااة رـــرت وتًارعـــاع خلدمـــة ماـــ  الركـــا  
ــم املًــوع وذلــط لعــدم  ايتديــد ملءــار الكويــت علــى رري

ة لســـنة املعدلـــ 2010 هيلهـــا وفـــم  ســـ   هيـــل ســـنة 
2012 

مرر جمل  إدارة ايتهاز  جيل الات تلًرار الجتماع 
 مادم

 2407رم  الكتا  و 7
اتريخ الكتا   
 26/08/2018و

اهليفــة العامــة للءــرت والنًــل الــحي افــادة الــوزارة بعــدم -
اضـــــافة اجملموعـــــة العامليـــــة اهلندســـــية ال ـــــينية للســـــكط 

 china  railway 21 bureauاحلديديــة 
group ي مؤسســـــة رجـــــا  األعمـــــا  الت اريـــــة مـــــوكل

ااشـــــاي واجنـــــاز وتءـــــوير  268للمنام ـــــة رمـــــ  هــــــ  ا/
ـــد  ولـــيااة رـــرت وتًارعـــاع خلدمـــة ماـــ  الركـــا  ايتدي
ــم املًــوع وذلــط لعــدم  هيلهــا  ملءــار الكويــت علــى رري

 2012املعدلة لسنة   2010وفم  س   هيل 
مرر جمل  إدارة ايتهاز  جيل الات تلًرار الجتماع 

 مادم
 2405رم  الكتا  و 8

اتريخ الكتا   
 26/08/2018و

اهليفـة العامــة للءـرت والنًــل الـحي  افــادة الـوزارة بعــدم -
 metag Insaat Ticaret A.Sاضـافة اـركة 

ـــــ  هــــــ  ـــــة   للمنام ـــــة رم مـــــوكلي اـــــركة موفـــــوك الدولي
ااشاي واجناز وتءـوير ولـيااة رـرت وتًارعـاع  268ا/

ار الكويـت علـى رريـم خلدمة ما  الركـا    ايتديـد ملءـ
 2010املًـــوع لعـــدم  هيلهـــا وفـــم  ســـ   هيـــل ســـنة 

 2012املعدلة سنة 
مرر جمل  إدارة ايتهاز  جيل الات تلًرار الجتماع 

 مادم
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 وزارة الكهرتي و املاي
 توليــــــاع ايتهــــاع

 املوضوع الايــــان م
 27147رم  الكتا  و 1

اتريخ الكتا   
 18/09/2018و

يد التـ مأل األوق للشـركاع املشـاركة تملنام ـة رلب متد
ـــــــ  و ك م / ـــــــل  86/2016/2017رم  عمـــــــا   تنري

 مكاتب و ازن وساحاع التم ين إلدارة املمازن  
 بعد االستماع إس مم ل ايتهة و   

 املهندسة/ غدير الًويضي     مم ل الوزارة
مرر جمل  إدارة ايتهاز املوافًة على متديد الت مأل 

 يتميع الشركاع املشاركة تملنام ةاألوق 
 26634رم  الكتا  و 2

اتريخ الكتا   
 13/09/2018و

 4/2017/2018رلـــب ترســـية املنام ـــة رمـــ  و ك م/
 عمــــــا  ال ــــــيااة امليكاايكيــــــة والكهرت يــــــة  واآلليــــــاع 

ادارة ال ـيااة علـى/ اـركة  -ال ًيلة للمشـاغل الر يسـية 
ـــــــل ـــــــة واملًـــــــاوالع   ام األســـــــعار(  اهلندســـــــة امليكاايكي

/ -املســتويف للشــروا واملوالــياع  الــغ ا ــاق مــدر   
ـــة  1,898,770 د.ك(  فًـــ    مليـــون  ومثامنا ـــة ومثااي

 وتسعون الل  وساعما ة وساعون دينار  الغري  
 *مرفم افادة ايتهاز بًر  ااتهاي الت مأل األوق

مرر جمل  إدارة ايتهاز املوافًة بناي على إفادة مم ل 
لعر  مءابم للشروا و املوالياع مع ايتهة ان ا

 متديد الت مأل األوق يتميع الشركاع املشاركة تملنام ة
 رم  الكتا  و 3

 اتريخ الكتا  و 
افــــادة ايتهــــاز بًــــر  ااتهــــاي التــــ مأل األوق للشــــركاع 

 63/2017/2018املشــاركة تملنام ــة رمــ  و ك م  /
 رفع وإا ا  مضماع غارسة وتنريل ختر حًو  إاتـاج
امليــا  ايتوفيــة وختر  خيــض املناســيب يف منــارم متيرمــة 

 بدولة الكويت
مرر جمل  ادارة ايتهاز متديد الت مأل األوق يتميع 

 الشركاع املشاركة تملنام ة
 25492رم  الكتا  و 4

اتريخ الكتا   
 02/09/2018و

 7237/2016رلـــــب ترســـــية املنام ـــــة رمـــــ  و ك م /
واع مـــــن لـــــماماع  (  اـــــ6توريـــــد مءـــــع الغيـــــار لعـــــدد  

الضـــغ  العـــاق اـــاملة  رًـــ  إلـــال  لل بينـــاع الغازيـــة 
ايتديـــــدة و الـــــدورة املشـــــ كة  ســـــيمن (  اثءـــــة  الـــــ ور 
ايتنوبيــة لتوليــد الًــوى الكهرت يــة و تًءــري امليــا  علــى / 
الشـركة العامليـة اهلندسـية ملعـداع  و جهـ ة الاـ و   امـل 

لـــغ إ ـــاق األســـعار( املســـتويف للشـــروا واملوالـــياع  ا
د.ك(   فً  ساعما ة واثـ   200/752,420مدر    

وعسون الل  واربعما ة وعشـرون دينـار  ومـا ىت  فلـ   
الغـــري بعـــد احتســـا  اخلءـــ  احلســـايب بنســـاة ال تت ـــاوز 

 5)% 
مرر جمل  إدارة ايتهاز املوافًة بناي على إفادة مم ل 
ايتهة  ن العر  مءابم للشروا و  املوالياع مع 

 الت مأل األوق يتميع الشركاع املشاركة تملنام ةمتديد 
 25490رم  الكتا  و 5

اتريخ الكتا   
 02/09/2018و

رلــــــــــــــــــــب ترســــــــــــــــــــية املنام ــــــــــــــــــــة رمــــــــــــــــــــ  و ك م/ 
 عما  ال يااة الشـاملة لوحـداع  62/2016/2017

تكييـــل  اهلــــواي يف بعــــض حمءـــاع التاثويــــل الكهرت يــــة 
ـــة ال ااويـــة بدولـــة الكويـــت علـــى/ اـــركة اليســـن  ال دولي

للت ــــارة العامــــة واملًــــاوالع   امــــل األســــعار( مســــتويف 
ـــــــــغ ا ـــــــــاق مـــــــــدر    -للشـــــــــروا واملوالـــــــــياع   ال

د.ك( فًــ  اربعما ـــة ومثاايـــة وســـتون الـــل  468,000/
 دينار  الغري

مرر جمل  إدارة ايتهاز املوافًة بناي على إفادة مم ل 
 ايتهة ان العر  مءابم للشروا و  املوالياع

 22037و رم  الكتا  6
اتريخ الكتا   

 اعيــــد حبــــ ( رلــــب ترســــية بنــــود املنام ــــة رمــــ  و ك 
توريد مواد كيماويـة إلدارة  األعمـا   7272/2017م/

 الكيماوية على الناثو التاقو   25/07/2018و
الانـــد ال ــــاين علــــى/ اـــركة مؤسســــة اــــوري ال ــــناعية  -

للت ـــــارة العامـــــة   (مـــــل األســـــعار( املســـــتويف  للشـــــروا 
ــــــغ ا ــــــاق مــــــدر    واملوالــــــياع  450/38,462 ال

د.ك( فًـــــ  مثاايـــــة وثالثـــــون  لـــــل   و ربعما ـــــة واثنـــــان 
 وستون دينار و ربعما ة وعسون فل  ال غري    

الانـــد ال الـــ  علـــى/ اـــركة مؤسســـة اـــوري ال ـــناعية  -
للت ـــــارة العامـــــة واملًـــــاوالع  قلـــــ   مـــــل  األســــــعار( 
  املســـــتويف للشـــــروا واملوالـــــياع  الـــــغ ا ـــــاق مـــــدر 

د.ك( فً  ستة  عشـر  لـل وعسـة  300/16,095 
 وتسعون دينار وثالمثا ة فل  ال غري

مرر جمل  إدارة ايتهاز املوافًة بناي على إفادة  مم ل 
ايتهة  ن العر  مءابم للشروا واملوالياع بعد 

استاعاد اركة/  التًدم التكنولوجي    مل األسعار( و 
  مل األسعار( اركة/ السامل للمدماع الكيماوية  قين

لعدم مءابًة العرو  للشروا و املوالياع الينية 
 للاند ال ال 

 رر  املنام اع -رر  الت هيل 
 املوضوع الايــــان م
 17726رم  الكتا  و 7

اتريخ الكتا   
 12/06/2018و

رلـــــــــــب رـــــــــــر  املنام ـــــــــــة الـــــــــــدودة رمـــــــــــ   و ك م 
ال ـــــــــيااة الوما يـــــــــة واإللـــــــــال    68/2017/2018

ــاالع  ــة للماثــوالع ذاع ايتهــود حــىت للكي  300ال يتي
ك.  بــأل الشــركاع املــ كورة تلكشــل املرفــم  بكتــا  

 اهرا   36الوزارة ملدة 
 بياانع املنام ةو 

 ال تًال الت   ة -
 ال تًال عرو  بديلة -
 %25األوامر التغريية -

مرر جمل  إدارة ايتهاز  جيل الات تلًرار حلأل ورود  
 كتا  الحم من ايتهة

 رم  الكتا  و 8
 اتريخ الكتا  و 

إفــــادة ايتهــــاز بًــــر  ااتهــــاي التــــ مأل األوق للشــــركاع 
 7259/2016املشـــــــاركة تملنام ـــــــة رمـــــــ  و ك م   /

توريـد وتســلي  مــواد كيميا يــة ملشــروع التناضــح العكســي 
  اثءة الشويخ لتوليد  الًوى الكهرت ية وتًءري امليا 

األوق يتميع  مرر جمل  إدارة ايتهاز متديد الت مأل
 الشركاع املشاركة تملنام ة

 19471رم  الكتا  و 9
اتريخ الكتا   
 02/07/2018و

ـــــــــــــب رـــــــــــــر  املنام ـــــــــــــة الـــــــــــــدودة رمـــــــــــــ  و ك  رل
ت ويــد وتركيــب معــداع املراماــة  17/2017/2018م/

ـــــــــتاثك  لءـــــــــاع فويـــــــــل حـــــــــوق   Iوحـــــــــوق   Hوال
ـــــل  ـــــى الشـــــركاع املـــــ كورة تلكشـــــل   Dوالياثياثي عل

 املرفم 
 ع املنام ةو بياان
 ال تًال عرو  بديلة -
 تًال الت   ة -
 %(15األوامر التغيريية  -

مرر جمل  إدارة ايتهاز  جيل الات تلًرار حلأل ورود  
 كتا  الحم من ايتهة

 11489رم  الكتا  و 10
اتريخ الكتا  

 10/04/2018و
   

  عيــد حبــ ( رلــب رــر  املنام ــة الــدودة  رمــ  و ك 
مــــــــــــا  إلــــــــــــال  وتنريــــــــــــل    ع 9/2017/2018م/

( غــــــال ع تلضــــــغوا  8املـــــوفراع الاماريــــــة لعــــــدد   
العالية يف حمءة ال اية لتوليد الًـوى  الكهرت يـة وتًءـري 
امليـــا  بـــأل الشـــركاع املـــ كورة تلكشـــل املرفـــم بكتـــا  

 الوزارة 
 **بياانع املنام ةو 

 ال تًال عرو  بديلة   -
 ال تًال الت   ة   -
 %(10غيريية  اساة األوامر الت -

مرر جمل  إدارة ايتهاز  جيل الات تلًرار حلأل ورود  
 كتا  الحم من ايتهة



 م 7/10/2018 -هـ  1440حمـــــرم  27 األحد                  169             والستون     الرابعة السنة  1413الكويت اليوم العدد 
 23297رم  الكتا  و 11

اتريخ الكتا  
 06/08/2018و

ـــــــــــــب رـــــــــــــر  املنام ـــــــــــــة العامـــــــــــــة رمـــــــــــــ  و ك م  رل
إجنــــاز  عمــــا  ال ــــيااة ألجهــــ ة  69/2016/2017/

احلاســـــب  اآلق  التابعـــــة لًءـــــاع اـــــفون املســـــتهلكأل ( 
 رة على الشركاع املس لة لدى ايتهاز مًت 

 *بياانع املنام ةو 
 ال تًال عرو  بديلة -
 ال تًال الت   ة -
 %(10األوامر التغيريية  -

مرر جمل  إدارة ايتهاز  جيل الات تلًرار حلأل ورود  
 كتا  الحم من ايتهة

 25011رم  الكتا  و 12
اتريخ الكتا   
 28/08/2018و

 تغيري اس  الوكيل اللي لشركةإفادة الوزارة بًاو  
CHINA NATIONAL CABLE  

ENGINEERING 
CORPORATION (CCC) 

PEOPLES REPUBLIC OF  
CHINA 

لي اح / اـركة برمـان الدوليـة لـألدواع الكهرت يـة بـدال 
مــــن /اــــركة وارة ال هايــــة للت ــــارة العامــــة واملًــــاوالع 

 -82املشـــــــــــــــــــــاركة  تملنام ـــــــــــــــــــــة رمـــــــــــــــــــــ  و ك م/ 
 34ا  استادا  كياالع  الًياديـة  عم 2016/2017

واألعمـــا  املدايـــة  نـــارم  132,33للمغـــ  ع جهـــد 
 متيرمة بدولة الكويت

 مرر جمل  إدارة ايتهاز املوافًة
 24153رم  الكتا  و 13

اتريخ الكتا   
 13/08/2018و

إفـــادة الـــوزارة أبســـاا  عـــدم إضـــافة اســـ  اـــركة الغـــامن 
ع ضـــمن كشـــل إا اناـــوان  للت ـــارة العامـــة واملًـــاوال

الشـــــــــركاع املدرجـــــــــة واملؤهلـــــــــة تلال اثـــــــــة املشـــــــــ كة 
 Category 4A- Category 4C  )

ت ويـــــد وتنييـــــ   2016/2017-48للمنام ـــــة رمـــــ  
والتشـــغيل املاـــد ي وال ــــيااة ألعمـــا  إاشـــاي  اخلءــــوا 
املغ يــــة لءــــة اخلــــريان احلراريــــة وتءــــوير الانيــــة التاثتيــــة 

املعلـن عنهـا تريـدة  ألارمة استًاا  الومود لءـة  الـ ور 
 كويت اليوم.  

ارلــع ايتهــاز علــى كتــا  اــركة الغــامن للت ــارة العامــة  -
 6/9/2018( املؤرخ يف  2238/2018واملًاوالع  

 واملتضمن رلب الرد على ترلمه  لعدم املشاركة
 مرر جمل  إدارة ايتهاز التاق

اوالو  ماو  الترل  اكال و رفضه مضموان بناي على ما 
 تا  الوزارةذكر يف ك

قاياو عدم املوافًة على اضافة اركة الغامن إا اناوان  
 للت ارة العامة واملًاوالع

 قل او ت ويد الشركة برد الوزارة
 26118رم  الكتا  و 14

اتريخ الكتا   
 06/09/2018و

إفـــادة الـــوزارة أبســـاا  عـــدم إضـــافة اســـ  اـــركة الغـــامن 
ضـــمن  كشـــل  إا اناـــوان  للت ـــارة العامـــة واملًـــاوالع

الشـــــــــركاع املدرجـــــــــة واملؤهلـــــــــة تلال اثـــــــــة املشـــــــــ كة 
 Category 4A- Category 4C   )

 ع( ت ويــد  46/2016/2017للمنام ـه رمـ  و ك م/
وتنييــــ  والتشــــغيل املاــــد ي وال ــــيااة ألعمــــا    تءــــوير 
ـــة ألارمـــة اســـتًاا  الومـــود لءـــة الشـــويخ  الانيـــة التاثتي

 املعلن عنها تريدة كويت اليوم.
جمل  إدارة ايتهاز عدم املوافًة على ادراج اركة  مرر

 الغامن اا انايوان  للت ارة العامة
 عًود اخلدماع االستشارية

 وزارة اخلارجية
 املوضوع الايــــان م
 42214رم  الكتا  و 1

اتريخ الكتا   
 18/09/2018و

رلـــب التمديـــد الرابـــع لعًـــد  عمـــا  الدراســـة والت ـــمي  
يف دكــار املـحم مــع/  مكتــب الســور  ملشـروع ماــاين الاع ــة

لغايـــة  1/2/2017لالستشـــاراع اهلندســـية لليـــ ة مـــن 

دون  ي تكلية  مالية لألسـاا  الـددة  31/8/2019
 بكتا  الوزارة.  

 بعد االستماع إس مم ل ايتهة و   
إدارة  -الســـيد/ عادالســـن ال امـــل     كاـــري املهندســـأل 

 اإلاشاياع و ال يااة
رة ايتهاز أبغلاية  عضاؤ  املوافًة من مرر جمل  إدا

و عدم موافًةو   18/9/2018اتريخ ورود الكتا  
مم ل اهليفة العامة للًوى العاملة/ د.ماارك العازمي عضو 
 ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة السيد/ حامد العلاان

 هيفة مشروعاع الشراكة بأل الًءاعأل العام واخلاص
 املوضوع الايــــان م
 720رم  الكتا  و 2

اتريخ الكتا   
 21/06/2018و

 اعيد حب ( رلـب التعامـد املاااـر مـع/ مكتـب جمموعـة 
احلمـــــد الًااوايـــــة للًيـــــام بتًـــــدء خـــــدماع   استشـــــارية 
مااوايـــــة لـــــدع  بـــــرانمج الشـــــراكة بـــــأل الًءـــــاعأل العـــــام 

د.ك( فًــ   92،000/ -واخلــاص  الــغ إ ــاق مــدر   
غــــري ملــــدة ســــنة وذلــــط اثنــــان وتســــعون  لــــل دينــــار ال 

 لألساا  الددة بكتا   اهليفة.  
ــا  اهليفــة رمــ   - بتــاريخ  1209ارلــع ايتهــاز علــى كت

ـــى  23/9/2018 بشـــ ن موافًـــة اليتـــوى والتشـــريع عل
 التعامد املااار.  

 بعد االستماع إس مم ل ايتهة و   
 السيدة/  ةاي املوسى     مدير إدارة الشفون املالية

ايتهاز أبغلاية  عضاؤ  عدم املوافًة و  مرر جمل  إدارة
موافًةو مم ل اهليفة العامة للًوى العاملة / د. ماارك 
العازمي مم ل األمااة العامة للم ل  األعلى للتمءي  

و التنمية السيد/ بدر الرفاعي مم ل إدارة اليتوى 
 والتشريع / د.مرسا  املاجدي

 جامعة الكويت
 املوضوع الايــــان م
 18/004الكتا  ورم   3

اتريخ الكتا   
 05/09/2018و

رلــــب إلـــــدار األمــــر التغـــــريي الرابــــع تلـــــ  دة  الـــــغ 
د.ك( علــــــــــى   210/673.726إ ــــــــــاق ومــــــــــدرة   

-10/2016ميمــــــــة عًــــــــد االتياميــــــــة رمــــــــ  ج ك / 
دراســــــــة وت ــــــــمي  واإلاــــــــرا  علــــــــى ماــــــــ    2017

ــــة   اآلدا  وكليــــة ال بيــــة ملشــــروع لــــاا  الســــامل  كلي
ــــة املــــ حم مــــع الســــادة / دار اهلندســــة للت ــــمي   ايتامعي

واالستشــــــاراع الينيــــــة  اــــــركة مشــــــاركة ( تلتاثــــــالل 
مــــــع بركنــــــ  +ويــــــل إا اناــــــيوان  وتلتعــــــاون مــــــع دار   
ـــــــم  ا اناـــــــوان  لالستشـــــــاراع اهلندســـــــية   س  س  ت

( يـــــــوم اعتاـــــــارا مـــــــن  370وذلـــــــط للتمديـــــــد ملـــــــدة  
 .  15/10/2019حىت  11/10/2018

مديـــــــــــــــد الســـــــــــــــابم *ميمـــــــــــــــة اليـــــــــــــــا ض مـــــــــــــــن الت
 د.ك(   777/185.079 

ـــــــــــــد  ـــــــــــــى التمدي ـــــــــــــة عل *لـــــــــــــايف التكـــــــــــــاليل امل تا
 د.ك(   433/488.646 
 بعد االستماع إس مم ل ايتهة و  

 السيد/ هشام اليليج     ر ي  املهندسأل
مرر جمل  إدارة ايتهاز أبغلاية  عضاؤ  املوافًة و 

عدم موافًةو عضو ايتهاز املرك ي للمنام اع العامة 
سيد/ بدر الدويسان عضو ايتهاز املرك ي ال

 للمنام اع العامة السيد/ عاد  خريا 
ــي  جملــ  ايتهــاز املركــ ي للمنام ــاع العامــة دعــوة الســادة  ماــل اخلتــام وجــه ر 

ــوم االثنــأل املوافــم   2018-10-01 عضــاي اجمللــ  حلضــور االجتمــاع الًــادم ي
 الدعوة الساعة التاسعة لااحا.
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 بلدية الكويت
 89/2018رم  إعالن 

 (2بش ن اإلعالن رم   
يرجـى مـن السـادة ورثـة/ يوسـل حممـد حسـأل هباهـاين  و مـن ينـو   -

عــنه  مراجعــة مســ  الًءــع التنريميــة إبدارة فديــد امللكيــة العًاريــة يف 
الالديــة  املاــ  الر يســي( وذلــط إلهنــاي اإلجــراياع املتعلًــة تلًســيمة 

 (  1لهـا الًسـيمتأل رممـي  ( من املمء  التنريمي والص مت 2رم   
والكـا ن يف  21773 ( من املمء  املسـاحي رمـ  م/ 2  +  2و  

 داخل املدينة. -منءًة الورية على اارع اخلليج العريب
وذلـــــــــــــــــــط تنييـــــــــــــــــــ اش لًـــــــــــــــــــرار اجمللـــــــــــــــــــ  الالـــــــــــــــــــدي رمـــــــــــــــــــ   -

، 25/6/2001( املتمـــــ  بتـــــاريخ 36/424/12/2001 م. / 
( املتمـ  7/263/15/2012ومرار اجملل  الالـدي رمـ   م. / .ع

، وال ي يًضي تملوافًة على خت يف العًار 15/10/2012بتاريخ 
( بعــد اســتًءاع اســاة مــا يــؤو  2م 12279ملــط الدولــة ومســاحته  

للدولة بدون مثن لورثة/ يوسل حممد حسأل هباهـاين بـدالش عـن عًـاره  
( يف 40/1978الكـــا ن بـــ اع املنءًـــة وذلـــط عمـــالش تلًـــااون رمـــ   

التنريميــــة وتســــلي  املاــــاين التار يــــة الًدلــــة اس اجمللــــ  اــــ ن الًءــــع 
 الورين لل ًافة والينون واآلدا .

( 14والالديـة اذ تعلـن ذلـط، وعلـى مـالك العًـار املراجعـة خــال    -
 يوم من اتريخ االعالن السابم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 90/2018إعالن رم  
 23/2017/2018رر  املمارسة رم  

 لة إلدارة افون ايتنا  اراي معداع وخالع ثًي
 23/2017/2018تعلـــن بـــلدية الكويــت عـــن رـــر  املمارســة رمـــ  

راًـــــا للشــــــروا  اـــــراي معـــــداع وخالع ثًيلـــــة إلدارة اـــــفون ايتنـــــا  
 عـال   ةاملـ كور  ةوق م املمارسـ يف ةالوارد ةواخلالـ ةواملوالياع العام

ــــاع والعًـــو  والـــص  مراماـــة  دلكـــن احل ـــو  عليهـــا مـــن إدارة املنام ــــ
الــدور الرابــع  –ماــ  الالديــة الر يســــــي  املاــ  األوســ  (  املشــ  ع(

ــــل روابـــع ماليـــة بًيمـــة د.ك   فًـــ  عســـة وســـاعون  75 وذلـــط مًاب
 للرد. ةال غري( غري مابل ديناراش 

وعلـــى كافـــة الشـــركاع املتًدمـــة بعءـــاي يف املمارســـة إييـــاد مـــن لـــ له  
ل العءــاياع املًدمـة يف املمارســة حلضـور ايتلسـة العلنيــة ليـض مرـاري

مــع العلــ  أباــه يف حــا  عــدم االلتــ ام تحلضــور ال تتاثمــل الالديــة  يــه 
 مسفولية با  ذلط .

ــــداع العءــــاياع يفخخــــر موعــــد إلو ن  املم ــــف إبدارة  ــــندوت ال ي
هــو املنام اع والعًود تلالدية الر يسية ـ ما  الوزير ـ الدور الســـابع 

/  11/  5 املوافماالثنأل  يـــوم ن ظهرمة ال ااية عشـــر  همتــام الســاع يف
العءـاياع ملـدة  يوتسر  22401044لالستيسار تلييون  م 2018

اخلالــة هبــا ، وال تًــل  راريـــلامل( تســعأل يومــا مــن اتريــخ فــض  90 
يف %   اثنــان تملا ــة( مــن ميمــة العءــاي 2ميمــة الكيالــة األوليــة عــن 

 و كيالـــة م ــرفية  خءـــا  ضـــمان لــورة اـــيط م ــدت   م ـــريف ( 
علمـا  ، بنكي ( ل احل بلدية الكويت سارية روا  مدة سـر ن العءـاي

 . للت   ة ةأبن ه   املمارسة مابل
 مدير عام الالدية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م(2018/ 91إعالن رم   
( مسا   خيام تعمل بنرام التن يل احلر 10بءر   

السلع  لالستغال  بسوت اخليام، ورر  بسءاع سوت
 املوةية  اليًع(  نءًة  سوات الري

 تعلن بلدية الكويت للسادة املوارنأل عن رر  اآليت و 
( مســا   خيــام تعمــل بنرــام التن يــل احلــر لالســتغال  10 والش و عــدد  

( اــــهور فًــــ  وفــــم الشــــروا والضــــواب  الــــواردة يف ال اثــــة 6ملــــدة  
 (.151/2006األسوات العامة ال ادرة تلًرار الوزاري رم   

قاياش و رر  بسءاع سوت السلع املوةية  اليًع(  نءًة  سوات الري 
( اــــهور فًــــ  وفــــم الشــــروا والضــــواب  الــــواردة يف ال اثــــة 6ملــــدة  

(، فعلـى 151/2006األسوات العامة ال ادرة تلًـرار الـوزاري رمـ   
الــــراغاأل ممـــــن تنءاــــم علـــــيه  الشـــــروا والضــــواب  التًـــــدم بءلاـــــا   

ســــتنداع ال اوتيــــة إس مراماــــة األغ يــــة واألســــوات إبدارة م ــــاثوبة تمل
التـــدميم ومتابعـــة اخلـــدماع الالديـــة فـــرع بلديـــة العالـــمة يف الشـــويخ 

م( إس 14/10/2018خلــل إدارة ايتــوازاع واهل ــرة يف اليــ ة مــن  
ــــاع 25/10/2018  ــــن ينرــــر إس الءلا ــــدوام الرةــــي ول ــــاي ال م(  ثن

اتهــاي موعــد تًــدء الءلاــاع علمــاش املًدمــة ماــل هــ ا اإلعــالن  و بعــد ا
 أباه سيت  الساثب تلًرعة العلنية ملن تنءام عليه  الشروا.

سو  يكون الساثب لًسا   اخليام ارـام التن يـل احلـر يـوم االحـد  - 
 ( لااحا يف مًر اإلدارة. 9م( الساعة  4/11/2018املوافم  

ـــوم االحـــد  -  ويكـــون الســـاثب لاســـءاع ســـوت الســـلع املوةيـــة ي
( لـااحا  ركـ  بلديـة  سـوات 9م( السـاعة  11/11/2018وافم  امل

الري حبضور  لاثا  الءلاـاع  و مـن ينـو  عـنه  بتوكيـل رةـي وإال 
 سيت  الساثب من مال الل نة املشرفة دوين ادين مسفوليه.

 
 مدير عام الالدية
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 م(92/2018إعالن رم   
 املااركية( بسءة بسوت احلرء  نءًة  سوات 38بءر   

(بســءة بســوت 38تعلــن بلديــة الكويــت للســادة املــوارنأل عــن رــر   
احلـــرء  نءًـــة  ســـوات املااركيـــة لالســـتغال  وفـــم الشـــروا والضـــواب  
الــــواردة يف ال اثـــــة األســــوات العامـــــة ال ــــادرة تلًـــــرار الــــوزاري رمـــــ  

( فعلى الراغاأل ممن تنءام علـيه  الشـروا والضـواب  151/2006 
  م ــــاثوبة تملســــتنداع ال اوتيــــة إس مراماــــة األغ يــــة التًــــدم بءلاــــا 

واألسوات إبدارة التدميم ومتابعة اخلدماع الالدية فرع بلدية العالمة 
يف الشــــــــــويخ خلــــــــــل إدارة ايتــــــــــوازاع واهل ــــــــــرة يف اليــــــــــ ة مــــــــــن 

 ثنــاي الــدوام الرةـــي  م(29/11/2018م( إس  25/11/2018 
عـالن  و بعـد ااتهـاي موعـد ولن ينرر إس الءلااع املًدمة مال ه ا اإل

تًــدء الءلاــاع علمــاش أباــه ســيت  الســاثب تلًرعــة العلنيــة ملــن تنءاــم 
م( الساعة التاسعة 2/12/2018عليه  الشروا يوم األحد املوافم  

لااحا يف مًر مرك  بلدية  سـوات الـري حبضـور  لـاثا  الءلاـاع  و 
نـــة مـــن ينـــو  عـــنه  بتوكيـــل رةـــي وإال ســـيت  الســـاثب مـــن ماـــل الل 

 املشرفة دون ادىن مسؤولية.
 

 مدير عام الالدية

 جامعة الكويت
 إعالن

 تعلن جامعة الكويت عن رر  املمارساع غري الًابلة للت   ة التالية

ميمة الت مأل  سعر الايع ايتهة الءالاة املوضوع رم  املمارسة م
 االوق

 موعد اإلغالت

رلب توفري دع   604/2018-2019 3
 فين لاوابة

 09/10/2018 د.ك 2000 د.ك 75 ال بيةكلية 

 كلية ال بية   –لااحاش  بكييان  00و10الساعة  07/10/2018علماش  أبن هناك اجتماع متهيدي ال امي يوم األحد املوافم 
  و األ م التالية . 16/9/2018ولكن احل و  على مستنداع املمارساع اعتااراش  من األحد 
 خ ( تخلالدية . 36إدارة املش  ع   مس  افون املوردين (  ا      ثناي الدوام الرةي وذلط من 
         ظهراش و لن يلتيت اس العءاياع الص ترد بعد  00و12، الساعة    09/10/2018خخر موعد لتًدء العءاياع هو يوم ال القي املوافم

 ه ا املوعد و سو  يت  فض العءاياع تلسة علنية .
 كامالش  توماش خبت  الشركة على   ب تًدء العءاي CD  اسخ (. 3لعدد 
 ب تًدء املستنداع التالية لكل من و  
 . النسمة األللية ليغة العءاي و التعهد 
  . الت مأل االبتدا ي 
 .التسعرية األللية مل م على لياثتها األوس روابع الشراي 
 . لورة عن اهادة اساة العمالة الورنية سارية ال الحية 
  و  املم ف للممارسة .املرر 

 وسو  يستاعد العءاي يف حا  عدم إرفات املستنداع املءلوبة .
  تخلالدية . –و توضح العءاياع يف لندوت ماعة اجتماعاع األمناي املساعدين 
 مالحرة و 
 00و8من الساعة  ساثب املمارساع للشركاع املتم  ة يف ه ا اجملا  على  ن تكون مس لة لدى مس  افون املوردين تيتامعة وذلط 

 . 2018ظهراش مع إحضار بءامة التس يل لعام  00و12لااحاش و حىت الساعة 
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 إعالن
 تعلن جامعة الكويت عن رر  املمارساع الًابلة للت   ة التاليةو

 موعد اإلغالت ميمة الت مأل االوق سعر الايع ايتهة الءالاة املوضوع رم  املمارسة م

1 2019-2018/64 
% من ميمة 2 د.ك. 75 كليه العلوم الءايه املساعد  ليااه  جه ة ملدة سنه دة رر ( اعا

 30/10/2018 العءاي

2 567\2018-2019 
% من ميمة 2 د.ك. 75 كليه رب األسنان توريد مستهلكاع  إعادة رر (

 30/10/2018 العءاي

ة % من ميم2 د.ك. 75 كليه رب األسنان توريد مستهلكاع 582/2018-2019 3
 30/10/2018 العءاي

% من ميمة 2 د.ك. 75 إدارة األحباث توريد مستهلكاع 591/2018-2019 4
 30/10/2018 العءاي

 تعلن جامعة الكويت عن رر  املمارساع الًابلة للت   ة كم موعاع التاليةو
 موعد اإلغالت ميمة الت مأل االوق سعر الايع ايتهة الءالاة املوضوع رم  املمارسة م

% من ميمة 2 د.ك. 75 مراك  عمل  تليه توريد  جه ة علميه 613/2018-2019 1
 30/10/2018 العءاي

2 633/2018-2019 
توريد وتركيب وتدريب على 
لوحاع وراوالع وجمساع 
ضو يه ومس ل مراياع 

 وملاثًاته
% من ميمة 2 د.ك. 75 كليه العمار 

 30/10/2018 العءاي

 ارساع غري الًابلة للت   ة التاليةوتعلن جامعة الكويت عن رر  املم
ميمة الت مأل  سعر الايع ايتهة الءالاة املوضوع رم  املمارسة م

 موعد اإلغالت االوق

1 487/2018-2019 
  إعادة رر (

ليااه وتشغيل وتوفري مءع 
 30/10/2018 د.ك. 600  د.ك. 75 مرك  العلوم الءايه غيار ملدة سنه

كيب وتشغيل معداع توريد وتر  640/2018-2019 2
 30/10/2018 د.ك. 600  د.ك. 75 إدارة األحباث علميه

3 
18/2018-2019 

 ممارسه خارجيه
  إعادة رر (

بديد برامج حاسب خق مدة 
 30/10/2018 د.ك. 600  د.ك. 75 كلية اهلندسة والا و  سنواع 3

استف ار ارام لوع ولورة  638/2018-2019 4
 30/10/2018 د.ك. 600  د.ك. 75 اع العامهإدارة اخلدم حليل املوحد 

 30/10/2018 د.ك. 2000  د.ك. 75 كليه العلوم ليااه  جه ة علميه  639/2018-2019 5
 واأل م التالية. 07/10/2018ولكن احل و  على مستنداع املمارساع اعتااراش من يوم األحد املوافم -1
 خ(  تخلالدية. 36ع   مس  افون املوردين (  ا    ثناي الدوام الرةي وذلط من إدارة املش  -2
ظهراش ولن يلتيت إس العءاياع الىت ترد بعد ه ا  00و12، الساعة 30/10/2018خخر موعد لتًدء العءاياع هو يوم ال القي املوافم -3

 املوعد وسو  يت  فض العءاياع تلسة علنية .
 اسخ ( .  3لعدد    CDركة على  ب تًدء العءاي كامالش  توماش خبت  الش-4
  ب تًدء املستنداع التالية لكل من و-5
 النسمة األللية ليغة العءاي والتعهد .  -
 الت مأل اإلبتدا ي .-
 التسعرية األللية مل م على لياثتها األوس روابع الشراي .-
 لورة عن اهادة اساة العمالة الورنية سارية ال الحية .-
 ممارسة .املررو  املم ف لل-

 وسو  يستاعد العءاي يف حا  عدم إرفات املستنداع املءلوبة .
 تخلالدية . –وتوضع العءاياع   لندوت ماعة اجتماعاع األمناي املساعدين -6

 مالحرة و
 00و12لااحاش وحىت الساعة  00و8ساثب املمارساع للشركاع املتم  ة   ه ا اجملا  على  ن تكون مس لة لدى مس  افون املوردين تيتامعة وذلط من الساعة 

 .2018ظهراش مع إحضار بءامة التس يل لعام 
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 إعالن
 تعلن جامعة الكويت عن رر  املمارسة الًابلة للت   ة كم موعاع التاليةو

 موعد اإلغالت ميمة الت مأل األوق سعر الايع ايتهة الءالاة املوضوع رم  املمارسة م

كيب وتدريب على لوحاع وراوالع خالة تر  634/2018-2019 1
 23/10/2018 % من ميمة العءاي2  د.ك. 75 كلية العمارة تملمتحاع وماعاع الاضراع ورابعة بلوتر

 واأل م التالية. 07/10/2018ولكن احل و  على مستنداع املمارسة اعتااراش من يوم األحد املوافم  -1
 خ(  تخلالدية. 36رة املش  ع   مس  افون املوردين (  ا    ثناي الدوام الرةي وذلط من إدا -2
ظهراش ولن يلتيت إس العءاياع الىت ترد بعد ه ا  00و12، الساعة 23/10/2018خخر موعد لتًدء العءاياع هو يوم ال القي املوافم  -3

 املوعد وسو  يت  فض العءاياع تلسة علنية . 
 اسخ ( .  3لعدد    CDوماش خبت  الشركة على  ب تًدء العءاي كامالش  ت -4
  ب تًدء املستنداع التالية لكل من و  -5
 النسمة األللية ليغة العءاي والتعهد .   -
 الت مأل االبتدا ي . -
 التسعرية األللية مل م على لياثتها األوس روابع الشراي . -
 لورة عن اهادة اساة العمالة الورنية سارية ال الحية . -
 املم ف للممارسة . املررو  -

 وسو  يستاعد العءاي يف حا  عدم إرفات املستنداع املءلوبة .
 تخلالدية . –وتوضع العءاياع يف لندوت ماعة اجتماعاع األمناي املساعدين  -6

 مالحرة و
 00و12لااحاش وحىت الساعة  00و8من الساعة ساثب املمارسة للشركاع املتم  ة يف ه ا اجملا  على  ن تكون مس لة لدى مس  افون املوردين تيتامعة وذلط 

 .2018ظهراش مع احضار بءامة التس يل لعام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن
 رر  امل ايدة التاليةوإعادة تعلن جامعة الكويت عن 

 اساة الت مأل
 االبتدا ي

 م املوالياع ايتهة الءالاة املالغ موعد اإلغالت

% من الًيمة 2
 اإل الية للعءاي

-10/2018م ايدة رم   التغ يةإدارة  د.ك  75/- 6/11/2018
بش ن استغال  وإدارة  2019

مومع الكافتري  املرك ية الدور 
األو  اخلالدية لتًدء امل كوالع 

 السريعة   بيت ا و تستا ( 

1 

 
لرةـي وذلـط مـن إدارة املشـ  ع اي الدوام اواأل م التالية  ثن 7/10/2018ولكن احل و  على مستنداع امل ايدة اعتاارا من يوم األحد املوافم 

ولــن   6/11/2018 (  اــ  اإلداراع تخلالديــة وخخـر موعــد لتًــدء العءـاياع هــو الساعـــة ال اايـة عشــرة ظهــرا يــوم الــ القياــفون املـوردينمسـ   
 ولل امعة احلم يف إلغاي امل ايدة دون ذكر األساا  . يلتيت إس العءاياع الص ترد بعد ه ا املوعد مع العل   ن الرسوم امل كورة غري مابلة للرد

 تخلالدية.بًاعة اجتماعاع األمناي املساعدين توضع العءاياع ب ندوت املمارساع  -
 مالحرـــة و 

 الساعة التاسعة لااحا إبدارة التغ ية تخلالدية . 21/10/2018موعد معاينة املوامع يوم األحد املوافم  -
 عاار  والن ل لااحا إبدارة التغ ية تخلالدية.الساعة ال 24/10/2018 يوم األربعاي املوافم التمهيدياالجتماع  -
ســاثب مســتنداع امل ايــدة للشــركاع املســ لة لــدى ايتامعــة وذلــط بشــرا  ن تكــون مســ لة لــدى يتنــة املنام ــاع املرك يــة مــع إحضــار كــارع  -

 .2018التس يل تامعة الكويت لعام 
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 سه  تألجلمكتب ت يية معامالع األ
 فًدان  سه 

عــــن فًــــدان  الســــيد / من ــــور حســــأل اشــــ ى إلعالمنــــا تًــــدم إلينــــا
ن مؤسســـــــة تســـــــوية املعـــــــامالع املتعلًـــــــة أبســـــــه  عـــــــســـــــند لـــــــادر 

  والـــــص حـــــل حملهـــــا مكتـــــب ت ـــــيية  الشـــــركاع الـــــص متـــــت تألجـــــل
معــــــــامالع األســــــــه  تألجــــــــل ،  وجــــــــب املرســــــــوم تلًــــــــااون رمــــــــ  

 ـوبيااه كما يلي و ، ( 42/1988
 عدد احل ف رم  السند

 ح ة مشاركة  57987 178/1042
ــ ا  اوحيــ  إن املكتــب ب ــدد إلــدار بــد  فامــد عــن هــ  الســند ، ل

-يرجى ممن لـه اعـ ا   ن يتًـدم ملراجعـة هـ ا املكتـب  ًـر  الكـا ن 
الدور األرضي ، وذلط خال  عسة  - 16بلوك  -  مع الوزاراع 

 عشر يوما من اتريخ اشر اإلعالن .

 
 لرائسـة العامة للاثرس الورينا

 إعـالن
 (2018/2019 -04عن رر  ممـارسة رمـ   

 توريد مواد لاثي ومستل ما ا
توريد إراراع ع تعلـن الرائسة العامة للاثرس الورين عن رر  ممارسة 

ــــــى الشــــــركاع واملؤسســــــاع  ــــــط عل ــــــة، وذل ــــــاع املدرعــــــة ال ًيل لآللي
 يف وق م املمارسة.املتم  ة راًاش للشروا العامة واخلالة الواردة 

لــ ا فذاــه علــى الشــركاع واملؤسســاع الــص ترغــب  تالاــ اك يف هــ   
ـــــرس  ـــــة للاثـ املمارســــة التســــ يل يف املومــــع االلكــــ وين للرائســــة العامـ

، وذلــط لشــراي وق ــم املمارســة   (www.kng.gov.kw)الورنـــي 
دينـاراش ال  عسة وساعوند.ك ( فً   75/-مًابل رس  ماق ومدر    

ــت  الــدفع مــن خــال  مومــع احلــرس الــورين  ــة للــرد ، ي غــري ، غــري مابل
هــ ا وســـو  يعــــًد اجتمـــاع  (K-NET)االلكــ وين بواســـءة خدمـــة 

ـــــة العااــــرة لــــااحا مــــن يــــوم األحــــد املوافــــم  ـــــام الساعـ متهيـــــدي يف متـ
رية الت هيـ  ( يف الرائسة العامة للاثرس الورين مدي14/10/2018 

فرع املنام اع واملمارساع ، وسيعتح املمارس حضر  م مل  -والعًود 
حيضر ه ا االجتمـاع ملـ م بكـل مـا تضـمنه هـ ا االجتمـاع مـن مـراراع 

  و تولياع  و إيضاحاع .
علماش أبن خخر موعد لتًدء العءاياع يف متام الساعة الواحدة من بعد 

 (.23/10/2018ظهر يوم ال القي املوافـم  
 مالحرةو

علــى الشــركاع واملؤسســاع الراغاــة يف اــراي وق ــم املمارســة  ت ويــدان 

ب ورة من الاءامة املداية الوجهأل  ملواة( للشمف املمو  تحلضور 
لعمــــل ت ــــريح  TC@kng.gov.kwعلـــى الحيــــد اإللكــــ وين 

احــد وفديــداش ماــل الســاعة دخــو  وذلــط ماــل املراجعــة  بيــوم عمــل و 
لــااحاش مرفًــا بــ لط كتــا  تيــويض مــن الشــركة / املؤسســة  00و10

 بشراي وق م املمارسة.
ـــــة  .  للـــــرد علـــــى االستيســـــاراع 24999999االت ـــــا  علـــــى بدال

 66787- 66735داخليو 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــالن
 (2018/2019 -19عن رر  ممـارسة رمـ    

 املدرعة ال ًيلة لياعع لآلتوريد إرارا
تعلـن الرائسة العامة للاثرس الورين عن رر  ممارسة ع توريد إراراع 
ــــــى الشــــــركاع واملؤسســــــاع  ــــــط عل ــــــة، وذل ــــــاع املدرعــــــة ال ًيل لآللي
 املتم  ة راًاش للشروا العامة واخلالة الواردة يف وق م املمارسة.

يف هــ    لــ ا فذاــه علــى الشــركاع واملؤسســاع الــص ترغــب  تالاــ اك
ـــــرس  ـــــة للاثـ املمارســــة التســــ يل يف املومــــع االلكــــ وين للرائســــة العامـ

، وذلـــــــط لشـــــــراي وق ـــــــم   (www.kng.gov.kw)الورنــــــــي 
 عسة وساعوند.ك ( فً   75/-املمارسة مًابل رس  ماق ومدر    

خــال  مومــع احلــرس  دينــاراش ال غــري ، غــري مابلــة للــرد ، يــت  الــدفع مــن
 . (K-NET)الورين االلك وين بواسءة خدمة 

ه ا وسو  يعـًد اجتماع متهيـدي يف متــام الساعــة العاارة لااحا من 
( يف الرائســـة العامـــة للاثـــرس 17/10/2018يـــوم االربعـــاي املوافـــم  

فــــرع املنام ــــاع واملمارســــاع،  -الــــورين مديريــــة الت هيــــ  والعًــــود 
ضر  م مل حيضر ه ا االجتماع مل م بكل ما تضمنه وسيعتح املمارس ح

 ه ا االجتماع من مراراع  و تولياع  و إيضاحاع.
علماش أبن خخر موعد لتًدء العءاياع يف متام الساعة الواحدة من بعد 

 ( .23/10/2018ظهر يوم ال القي املوافـم  
 مالحرةو

ت ويــدان   علــى الشــركاع واملؤسســاع الراغاــة يف اــراي وق ــم املمارســة
ب ورة من الاءامة املداية الوجهأل  ملواة( للشمف املمو  تحلضور 

لعمــــل ت ــــريح  TC@kng.gov.kwعلـــى الحيــــد اإللكــــ وين 
دخــو  وذلــط ماــل املراجعــة  بيــوم عمــل واحــد وفديــداش ماــل الســاعة 

كة / املؤسســة لــااحاش مرفًــا بــ لط كتــا  تيــويض مــن الشــر  00و10
 بشراي وق م املمارسة.

ـــــة  .  للـــــرد علـــــى االستيســـــاراع 24999999االت ـــــا  علـــــى بدال
 66787- 66735داخليو 
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 (2018/2019 -20إعــالن رر  ممـارسة رمـ   
 توريد مواد ترايد استهالك امليا  ومستل ما ا

ين عن رر  ممارسة ع توريد تعلـن الرائسة العامة للاثرس الور     
مواد ترايد استهالك امليا  ومستل ما ا، وذلط على الشركاع 
واملؤسساع املتم  ة راًاش للشروا العامة واخلالة الواردة يف 

 وق م املمارسة.
ل ا فذاه على الشركاع واملؤسساع الص ترغب  تالا اك يف ه   

سة العامــة للاثــرس املمارسة التس يل يف املومع االلك وين للرائ
، وذلط لشراي وق م   (www.kng.gov.kw)الورنـي 

 عسة وساعوند.ك ( فً   75/-املمارسة مًابل رس  ماق ومدر    
ديناراش ال غري ، غري مابلة للرد ، يت  الدفع من خال  مومع احلرس 

  (K-NET)الورين االلك وين بواسءة خدمة 
ه ا وسو  يعـًد اجتماع متهيـدي يف متــام الساعــة العاارة لااحا من 

( يف الرائسة العامة للاثرس 15/10/2018يوم االثنأل املوافم  
فرع املنام اع واملمارساع،  -الورين مديرية الت هي  والعًود 

وسيعتح املمارس حضر  م مل حيضر ه ا االجتماع مل م بكل ما تضمنه 
 جتماع من مراراع  و تولياع  و إيضاحاع. ه ا اال

علماش أبن خخر موعد لتًدء العءاياع يف متام الساعة الواحدة من بعد 
 ( .23/10/2018ظهر يوم ال القي املوافـم  

 مالحرةو  
على الشركاع واملؤسساع الراغاة يف اراي وق م املمارسة  ت ويدان   

اة( للشمف املمو  تحلضور ب ورة من الاءامة املداية الوجهأل  ملو 
لعمل ت ريح  TC@kng.gov.kwعلى الحيد اإللك وين 

دخو  وذلط مال املراجعة  بيوم عمل واحد وفديداش مال الساعة 
لااحاش مرفًا ب لط كتا  تيويض من الشركة / املؤسسة  00و10

 بشراي وق م املمارسة.  
.  للرد على االستيساراع 24999999ى بدالة االت ا  عل
 66787- 66735داخليو 

 
 
 

 إعــالن
 (2018/2019 -21عن رر  ممـارسة رمـ   

 توريد خيام
تعلـن الرائسة العامة للاثرس الورين عن رـر  ممارسـة ع توريـد خيـام، 

لعامــة وذلــط علــى الشــركاع واملؤسســاع املتم  ــة راًــاش للشــروا ا
 واخلالة الواردة يف وق م املمارسة.

لــ ا فذاــه علــى الشــركاع واملؤسســاع الــص ترغــب  تالاــ اك يف هــ   
ـــــرس  ـــــة للاثـ املمارســــة التســــ يل يف املومــــع االلكــــ وين للرائســــة العامـ

، وذلــط لشــراي وق ــم املمارســة   (www.kng.gov.kw)الورنـــي 
دينـاراش ال  عسة وساعوند.ك ( فً   75/-ل رس  ماق ومدر    مًاب

ــت  الــدفع مــن خــال  مومــع احلــرس الــورين  ــة للــرد ، ي غــري ، غــري مابل
 . (K-NET)االلك وين بواسءة خدمة 

ه ا وسو  يعـًد اجتماع متهيـدي يف متــام الساعــة العاارة لااحا من 
ســـة العامـــة للاثـــرس ( يف الرائ17/10/2018يـــوم االربعـــاي املوافـــم  

فــــرع املنام ــــاع واملمارســــاع،  -الــــورين مديريــــة الت هيــــ  والعًــــود 
وسيعتح املمارس حضر  م مل حيضر ه ا االجتماع مل م بكل ما تضمنه 

 ه ا االجتماع من مراراع  و تولياع  و إيضاحاع.
علماش أبن خخر موعد لتًدء العءاياع يف متام الساعة الواحدة من بعد 

 (.23/10/2018ل القي املوافـم  ظهر يوم ا
 مالحرةو

علــى الشــركاع واملؤسســاع الراغاــة يف اــراي وق ــم املمارســة  ت ويــدان 
ب ورة من الاءامة املداية الوجهأل  ملواة( للشمف املمو  تحلضور 

لعمــــل ت ــــريح  TC@kng.gov.kwعلـــى الحيــــد اإللكــــ وين 
ماــل املراجعــة  بيــوم عمــل واحــد وفديــداش ماــل الســاعة  دخــو  وذلــط

لــااحاش مرفًــا بــ لط كتــا  تيــويض مــن الشــركة / املؤسســة  00و10
 بشراي وق م املمارسة.

ـــــة  .  للـــــرد علـــــى االستيســـــاراع 24999999االت ـــــا  علـــــى بدال
 66787- 66735داخليو 
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 إعــالن
 (2018/2019 - 6رمـ     منام ةعن رر  

ع الع( الستمدامها يف  4توريد دراجاع انرية  
 جما  االرياي واالاًاذ

تعلـن الرائسة العامة للاثرس الورين عن رـر  منام ـة توريـد دراجـاع 
ع ــالع( الســتمدامها يف جمــا  االريــاي و االاًــاذ ، وذلــط  4انريــة  

ة على الشركاع واملؤسساع املتم  ة راًاش للشـروا العامـة واخلالـ
 الواردة يف وق م املنام ة .

لــ ا فذاــه علــى الشــركاع واملؤسســاع الــص ترغــب  تالاــ اك يف هــ   
ـــــرس  ـــــة للاثـ املنام ــــة التســــ يل يف املومــــع االلكــــ وين للرائســــة العامـ

، وذلـــــــط لشـــــــراي وق ـــــــم   (www.kng.gov.kw)الورنــــــــي 
ـــــاق  ـــــل رســـــ  م ـــــدر    املنام ـــــة مًاب ـــــ 150/-وم ـــــة  د.ك ( فً   ما 

ديناراش ال غري ، غري مابلة للـرد ، يـت  الـدفع مـن خـال  مومـع وعسون 
 . (K-NET)احلرس الورين االلك وين بواسءة خدمة 

ه ا وسو  يعـًد اجتماع متهيـدي يف متــام الساعــة العاارة لااحا من 
لاثــــرس ( يف الرائســــة العامــــة ل21/10/2018يــــوم االحــــد املوافــــم  

ـــ  والعًـــود  ـــة الت هي ـــورين مديري ـــرع املنام ـــاع واملمارســـاع ،  -ال ف
وسيعتح املمارس حضر  م مل حيضر ه ا االجتماع مل م بكل ما تضمنه 

 ه ا االجتماع من مراراع  و تولياع  و إيضاحاع .
علماش أبن خخر موعد لتًدء العءاياع يف متام الساعة الواحدة من بعد 

 ( .30/10/2018وافـم  ظهر يوم ال القي امل
 مالحرة و

علــى الشــركاع واملؤسســاع الراغاــة يف اــراي وق ــم املمارســة  ت ويــدان 
ب ورة من الاءامة املداية الوجهأل  ملواة( للشمف املمو  تحلضور 

لعمــــل ت ــــريح  TC@kng.gov.kwعلـــى الحيــــد اإللكــــ وين 
راجعــة  بيــوم عمــل واحــد وفديــداش ماــل الســاعة دخــو  وذلــط ماــل امل

لــااحاش مرفًــا بــ لط كتــا  تيــويض مــن الشــركة / املؤسســة  00و10
 بشراي وق م املمارسة.

ـــــة  .  للـــــرد علـــــى االستيســـــاراع 24999999االت ـــــا  علـــــى بدال
 66787- 66735داخليو 

 

 ال ندوت الكويص للتـنمية االمت ادية العربية
 (57/2018عن رر  املمارسة رم   

بش ن بديد وتوريد وتركيب ودع  فين وليااة 
 تراخيف ار  وبرامج

يعلن ال ندوت الكويص للتنمية االمت ادية العربية عـن رـر  املمارسـة 
( بشــ ن بديــد وتوريــد وتركيــب ودعــ  فــين ولــيااة 57/2018رمــ   

 تراخيف ار  وبرامج.
نولوجيـا فعلى الشركاع واملؤسساع املس لة لدى ايتهاز املركـ ي لتك

املتم  ــــــة يف هــــــ ا اجملــــــا  الــــــص ترغــــــب  2018املعلومـــــاع لعــــــام 
تالاــ اك يف هــ   املمارســة الــدخو  علــى املومــع االلكــ وين اخلــاص 
ـــــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــــة االمت ـــــــــــــــــــادية العربي تل ـــــــــــــــــــندوت الكـــــــــــــــــــويص للتنمي

(www.kuwait-fund.org)  و مومع احلكومة االلك وين 
(www.e.gov.kw)    د.ك(  40/-وذلط مًابل رسـ  مًـدار

فً   ربعون ديناراش كويتياش غري مابل للرد، علمـا أبن خخـر موعـد لتًـدء 
ـــــوم األحـــــد املوافـــــم  ـــــن ظهـــــر ي العءـــــاياع هـــــو الســـــاعة الواحـــــدة م

، وتاًــــى العءــــاياع ما مــــة ال لكــــن ســــاثاها ملــــدة  28/10/2018
( تسعأل يوماش من اتريخ فتح مراريل العءاياع، كمـا  ـب علـى 90 

( من ميمـة العءـاي %2ع عءا ه  ميناش  ولياش مدر   املمارس  ن يودع م
 ويكون ه ا الت مأل لاحلاش وساري امليعو  ملدة سر ن العءاي.

 ان ب املدير العام

 بيت ال كاة
 إعـالن

 ( ع29/2018م-عن إعادة رر  ممارسة رم     ز
 لايت ال كاة  ZH IP CAMERASاراي

ــــت ال كــــاة عــــن إعــــادة رــــر  ممارســــة اــــراي   ZH IPيعلــــن بي

CAMERAS  لايـــت ال كـــاة، فعلـــى الشـــركاع املتم  ـــة يف هـــ ا

اجملــا  والــص ترغــب يف التًــدم للاث ــو  علــى وق ــم املمارســة مراجعــة 

 ثنــاي  ومــاع العمــل  -مســ  اخل ينــة  –الــدور األرضــي  –بيــت ال كــاة 

 75الرةية الستالم اروا ووق م املمارسة مًابل رس  مـاق ومــدرة   

http://www.kng.gov/
mailto:TC@kng.gov.kw
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اعون دينارش كويتياش ال غري غـري مابـل للـرد( اعتاـاراش د.ك( فً  عسة وس

  8/10/2018من يوم األثنأل 

علماش أبن خخر موعد لتلًي العءـاياع سـيكون السـاعة الواحـدة ظهـراش 

 ًـر بيـت ال كــاة 22/10/2018( مـن يـوم االثنـأل املوافــم 00و01 

 –الــدور الرابــع  –منءًــة الــوزاراع  -الر يســي الكــا ن تنــو  الســرة 

 لندوت العءاياع.

 14/10/2018*ســيكون هنــاك اجتمــاع متهيــدي يــوم األحــد املوافــم

الساعة العاارة لااحا يف ماعة اجتماعاع ار  املعلومـاع ، ويشـ ا 

 يف حضور االجتماع للشركاع ان يكون حالل على وثيًة املمارسة.

 كون فـــــــــــــــــــــــض العءـــــــــــــــــــــــاياع يف يـــــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــــ القيوســـــــــــــــــــــــي

( يف ماـ  بيـت 00و02ظهـراش  الساعة ال ااية 23/10/2018املوافم

ماعة  –الدور األو   –منءًة الوزاراع  –ال كاة الكا ن تنو  السرة 

 فض العءاياع.

على الشركاع الراغاة حبضور اجتماع فض العءاياع  سواي  لاثا  

 –الشركاع  و امليوضأل تلتوميع( احلضور ملا  بيـت ال كـاة الر يسـي 

ع بيـوم م ـءاثاأل معهـ  لـورة الدور الرابع ماـل موعـد فـض العءـايا

لـــورة مـــن كتـــا  امليـــو  تلتوميـــع ويف حـــا   –مـــن الاءامـــة املدايـــة 

ــا  امليــو  تلتوميــع  ــب إحضــار   حضــور غــري الشــمف املعــين بكت

كتا  خءي لتيويض من يرا  املعتمد توميعـه حضـور االجتمـاع، علمـا 

 أباه لن يت  إدخا   ي امف لالجتماع مامل يلت م تلشرا امل كور.

( يومــاش مــن اتريــخ فــض 90مـدة ســر ن العءــاياع هلــ   املمارســة هـي  

% مـــن ميمـــة 2العءـــاياع ، وتالـــغ ميمـــة التـــ مأل األوق اثنـــان تملا ـــه

من  حد الانوك الليـة العءاي يف لورة ايط م دت  و كتا  ضمان 

املعتمــدة تلكويــت ، لــاحلاش ملــدة ســر ن العءــاي ولــادر تســ  مًــدم 

 ال كاة. العءاي ل احل بيت

مركـ   –جنو  السرة ، جممع الـوزاراع  –بيت ال كاة  -لالستيسار و

 2010داخلي   175ار  املعلوماع  مرك  االت ا  

 للتياليل و 
https://www.zakathouse.org.kw/tender.aspx 

 

 إعالن
 (ع33/2018م  –عن إعادة رر  ممارسة رم     ز

الردهة الر يسية   عما  تركيب مرالع لتغءية مكاتب
 تملًر الر يسي لايت ال كاة

يعلن بيت ال كاة عن إعادة رر  ممارسة  عما  تركيب مرالع لتغءية 
مكاتب الردهة الر يسية تملًـر الر يسـي لايـت ال كـاة، فعلـى الشـركاع 
املتم  ة يف ه ا اجملا  والص ترغب يف التًدم للاث ـو  علـى وق ـم 

 ثنـاي  -مس  اخل ينة  –الدور األرضي  –املمارسة مراجعة بيت ال كاة 
 وماع العمل الرةية الستالم اروا ووق م املمارسة مًابل رس  ماق 

د.ك( فً  عسة وساعون ديناراش كويتياش ال غري  غري مابل  75ومـدر   
 8/10/2018للرد( اعتااراش من يوم االثنأل املوافم 

سـاعة الواحـدة ظهـراش علماش أبن خخر موعد لتلًي العءـاياع سـيكون ال
 ًر بيت ال كاة  10/2018/ 22( من يوم االثنأل املوافم 00و01 

 –الــدور الرابــع  –منءًــة الــوزاراع  -الر يســي الكــا ن تنــو  الســرة 
 لندوت العءاياع.

 10/2018/ 23وسيكون فض العءـاياع يف يـوم الـ القي املوافـم   
ـــة ظهـــراش   ـــت ال كـــ00و2الســـاعة ال ااي ـــ  بي ـــو  ( يف ما اة الكـــا ن تن

 ماعة فض العءاياع. –الدور األو   –منءًة الوزاراع  –السرة 
على الشركاع الراغاة حبضور اجتماع فض العءاياع  سواي  لاثا  
 –الشركاع  و امليوضأل تلتوميع( احلضور ملا  بيـت ال كـاة الر يسـي 

الدور الرابع ماـل موعـد فـض العءـاياع بيـوم م ـءاثاأل معهـ  لـورة 
لـــورة مـــن كتـــا  امليـــو  تلتوميـــع ويف حـــا   –اءامـــة املدايـــة مـــن ال

ــا  امليــو  تلتوميــع  ــب إحضــار   حضــور غــري الشــمف املعــين بكت
كتا  خءي لتيـويض مـن يـرا  املعتمـد توميعـه حضـور االجتمـاع، ولـن 

 يت  السما  بًاو  التيويض بني  يوم اجتماع فض العءاياع
( يومــاش مــن اتريــخ فــض 90مـدة ســر ن العءــاياع هلــ   املمارســة هـي  

ــة  % ( مــن ميمــة 2العءــاياع، وتالــغ ميمــة التــ مأل األوق اثنــان تملف
من  حد الانوك الليـة العءاي يف لورة ايط م دت  و كتا  ضمان 

املعتمـــدة تلكويـــت، لـــاحلاش ملـــدة ســـر ن العءـــاي ولـــادر تســـ  مًـــدم 
 العءاي ل احل بيت ال كاة.

إدارة اخلـــــدماع العامـــــة مركـــــ  ســـــلوى،  –لالستيســــارو بيـــــت ال كـــــاة 
 1405داخلي  175االت ا  
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 ( 35/2018م  –إعالن عن رر  ممارسة رم     ز 
 توريد بءاماع ومود لايت ال كاة

يعلن بيت ال كاة عن رر  ممارسة توريد بءاماع ومود لايت ال كاة، 
فعلى الشركاع املتم  ة يف ه ا اجملا  والص ترغب يف التًدم 

 –الدور األرضي  –  على وق م املمارسة مراجعة بيت ال كاة للاث و 
 ثناي  وماع العمل الرةية الستالم اروا ووق م  -مس  اخل ينة 

د.ك( فً  عسة وساعون  75املمارسة مًابل رس  ماق ومـدر   
ديناراش كويتياش ال غري  غري مابل للرد( اعتااراش من يوم االثنأل املوافم 

8/10/2018. 
ماش أبن خخر موعد لتلًي العءاياع سيكون الساعة الواحدة ظهراش عل
 ًر بيت ال كاة  22/10/2018( من يوم االثنأل املوافم 00و01 

 –الدور الرابع  –منءًة الوزاراع  -الر يسي الكا ن تنو  السرة 
 لندوت العءاياع.

 23/10/2018وسيكون فض العءاياع يف يوم ال القي املوافم 
( يف ما  بيت ال كاة الكا ن تنو  00و02ل ااية ظهراش  الساعة ا
 ماعة فض العءاياع. –الدور األو   –منءًة الوزاراع  –السرة 

على الشركاع الراغاة حبضور اجتماع فض العءاياع  سوايش  لاثا  
 –الشركاع  و امليوضأل تلتوميع( احلضور ملا  بيت ال كاة الر يسي 

العءاياع بيوم م ءاثاأل معه  لورة  الدور الرابع مال موعد فض
لورة من كتا  امليو  تلتوميع، ويف حا   –من الاءامة املداية 

حضور غري الشمف املعين بكتا  امليو  تلتوميع  ب إحضار  
كتا  خءي لتيويض من يرا  املعتمد توميعه حضور االجتماع، علماش 

 را امل كور.أباه لن يت  إدخا   ي امف لالجتماع ما مل يلت م تلش
( يوماش من اتريخ فض 90مدة سر ن العءاياع هل   املمارسة هي  

( من ميمة 2العءاياع، وتالغ ميمة الت مأل األوق اثنان تملفة  %
من  حد الانوك اللية العءاي يف لورة ايط م دت  و كتا  ضمان 

املعتمدة تلكويت، لاحلاش ملدة سر ن العءاي ولادر تس  مًدم 
 ي ل احل بيت ال كاة.العءا

 إدارة اخلدماع العامة –سلوى  –بيت ال كاة  -لالستيسارو 
 1440 - 1405داخلي  175مرك  االت ا  

 https://www.zakathouse.org.kw/tender.aspxللتياليلو 

 

 مؤسسة الا و  الكويتية
 اعالن

ال خيف إبدارة  36/2017عن م ايدة رم  م   ك/خ/
حة املم  ة لتًدء اخلدماع واستغال  وتشغيل املسا

 امل رفية للمؤسسة وملوظيي اجملمع النيءي
تعلــن مؤسســـة الاـــ و  الكويتيــة عـــن رـــر  م ايــدة حمـــدودة رمـــ  م   

بش ن ال خيف إبدارة واستغال  وتشغيل املسـاحة  36/2017ك/خ/
املم  ـــــة لتًـــــدء اخلـــــدماع امل ـــــرفية للمؤسســـــة وملـــــوظيي اجملمـــــع 

وا واملوالــياع الــواردة يف وق ــم امل ايــدة النيءــي، وذلــط راًــاش للشــر 
والـــص لكـــن احل ـــو  عليهـــا مـــن الـــدا رة الت اريـــة واخلـــدماع  مســـ  

اـارع  -الشـويخ  -جممـع الًءـاع النيءـي -الشـراي وعًـود اخلـدماع(
خـــال  ســـاعاع العمـــل الرةيـــة مـــن  -الـــدور األو   -اخللـــيج العـــريب

ـــوم ظهـــراش اعتاـــار  00و3لـــااحاش ولغايـــة  00و7الســـاعة  ا مـــن لـــاا  ي
ــــمو  ــــدر   7/10/2018األحـــد املوافـــ ــــ  ومــــــــــــــ ــــابل رســ  100/-مـًـ

د.ك  ما ــة دينــار كــويص( غــري مابــل للــرد وخخــر يــوم لتًــدء العءــاياع 
وتعنــون  6/11/2018الســاعة الواحــدة ظهــراش يــوم الــ القي املوافــمو 

اخلـــدماع(  تســـ  الـــدا رة الت اريـــة واخلـــدماع  مســـ  الشـــراي وعًـــود
الـدور األو   -تملؤسسة وتـودع يف ال ـندوت   مـع الًءـاع النيءـي 

مســ  الشــراي وعًــود اخلــدماع ماــل موعــد اإلميــا ، وتالــغ الكيالــة  -
ــــغ ومـــدر     يومـــاش (  90( مـــن ميمـــة العءـــاي ملـــدة  %2األوليـــة مالـــــــــ

اعتاــاراش مــن اتريــخ فــض املرــاريل ويناغــي  ن تكــون لــاحلة رــوا  مــدة 
 سر ن العءاي.

علماش أباه سـو  يعًـد اجتمـاع متهيـدي  ًـر مؤسسـة الاـ و  الكويتيـة 
الـــدور -اـــارع اخللـــيج العـــريب -الشـــويخ -جممـــع الًءـــاع النيءـــي -

ـــــــــامن عشـــــــــر  ـــــــــم  -ال  ـــــــــ القي املواف ـــــــــوم ال ـــــــــة االجتماعـــــــــاع ي غرف
السـاعة التاسـعة والن ــل لـااحاش وذلــط للـرد علــى  23/10/2018

 استيساراع امل ايدين. 
ــــدي إذا مل  ءــــر •  ــــد حضــــور االجتمــــاع التمهي ــــن يســــمح ألي م اي ل

مؤسســـة الاـــ و  الكويتيـــة أبةـــاي مراـــاثيه للاثضـــور ووظـــا يه  ماـــل 
 يومأل على األمل من االجتماع التمهيدي.

ــــد حضــــور االجتمــــاع التمهيــــدي مــــا مل ي اــــت •  لــــن يســــمح ألي م اي



 م 7/10/2018 -هـ  1440حمـــــرم  27 األحد                  179             والستون     الرابعة السنة  1413الكويت اليوم العدد 

 ح وله على وق م ه   امل ايدة.
ــــــــدة غــــــــري ما•  ــــــــة وغــــــــري مســــــــمو  بتًــــــــدء هــــــــ   امل اي بلــــــــة للت   

 العءاياع الاديلة.
أليـة استيسـاراع  و رلاـاع متعلًــة  سـتنداع امل ايـدة ترسـل كتابــة • 

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اإللكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وين 
Contractdivisiongroup@kpc.com.kw  

ـــ   حبـــد  م ـــى  23814993- 23814198وخـــال  اليـــاك  رم
 ساوع مال موعد اإلميا  وسو  لن يت  النرر يف ه   الءلاـاع ألي 

 اعتاار كان بعد ه ا املوعد.
 ه   امل ايدة حمدودة على الانوك التاليةو 
 بنط برمان.. 1
 . بنط اخلليج.2
 . بنط بوبيان.3
 . بنط األهلي املتاثد.4
 . بنط الكويت الورين.5
 . بنط األهلي الكويص.6
 التمويل الكويص.. بيت 7
 . الانط الت اري الكويص.8
 . بنط وربة.9

 . بنط الكويت الدوق.10
  يش ا فيمن يتًدم للاث و  على اسمة امل ايدة  ن يًدمو 
. كتا  موجه ملؤسسة الا و  الكويتيـة تلرغاـة يف املشـاركة يتضـمن 1

بياانع الانط  اسـ  الشـمف املسـؤو ، رمـ  التلييـون، رمـ  اليـاك ، 
ــــو  ــــد اإللكــــ وين(  ــــب حضــــور الشــــمف عن ــــوان الحي ــــط، عن ان الان

ـــة األلـــلية  املســـؤو  ام ـــياش  و مم ـــل عـــن الانـــط مـــع األورات الرةي
 للت كد من مءابًتها للمءلو .

 . إي ا  اإليداع لرسوم اراي وق م امل ايدة.2
. لــورة مــن اــهادة اســتيياي اســاة العمالــة الورنيــة يف ايتهــاع غــري 3

 من مال اهليفة العامة للًوى العاملة لاحلة ملدة سنة.احلكومية لادرة 
 . الرخ ة الت ارية من وزارة الت ارة وال ناعة.4
ــــه متم ــــف يف تًــــدء 5 . اعتمــــاد مــــن الانــــط املركــــ ي الكويــــت أبا

 اخلدماع امل رفية.
. كتـــا  يتضــــمن علــــى منــــوذج التوميـــع اخلــــاص تلشــــمف املمــــو  6

 ة ولناعة الكويت.تلتوميع عن الانط م دت من غرفة بار 
 . لورة من اهادة تس يل لدى غرفة بارة ولناعة الكويت.7
 

 معهــد الكــويت لألحبــاث العلميــة
 إعالن

-M-29يعلن معهد الكويت لألحباث العلمية عن رر  ممارسة رم  
توريد بءاماع لر  الومود ملدة سنة ، ولكن  2018/2019

 -عهد التاقواحل و  على وق م املمارسة من مومع امل
http://www.kisr.edu.kw 

د.ك  فً   75/-ويف حا  الرغاة تالا اك يت  دفع مالغ ومدر  
عسة وساعون دينارا كويتيا ال غري( يف  مااة ال ندوت  ًر املعهد 

  نءًة الشويخ.
ظهر يوم األربعاي  12علمشا أبن خخر موعد لتًدء العءاياع الساعة 

 .24/10/2018املوافم 
 مالحراع سعر الوق م اإلميا  ءر ال

وم ـاجتماع متهيدي ي د.ك 75 24/10/2018 26/9/2018
 م ـاملواف ال القي

10/10/2018 
 10.00الساعة 

 لااحشا

 واملمارسة حمدودة على الشركاع املس لة لدى املعهد 
 غري مابلة للت   ة. واملمارسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالن إ
كويــــــت لألحبــــــاث العلميـــــة عــــــن رــــــر  ممارســــــة رمــــــ  يعلـــــن معهــــــد ال

47-M-2018/2019  توريــــــد وحــــــدة اســــــتمراج الــــــدهون مــــــن
ولكــــــن احل ــــــو  عينــــــاع الناــــــااتع واألعــــــال  والاــــــيض واللاثــــــوم 

 -على وق م املمارسة من مومع املعهد التاقو
http://www.kisr.edu.kw   

فًــ  د.ك   75/-ويف حــا  الرغاــة تالاــ اك يــت  دفــع مالــغ ومــدر  
عســة وســاعون دينــاراش كويتيــاش ال غــري( يف  مااــة ال ــندوت  ًــر املعهــد 

  نءًة الشويخ.
 اش.ظهر  00و12علمشا أبن خخر موعد لتًدء العءاياع الساعة 

mailto:Contractdivisiongroup@kpc.com.kw
mailto:Contractdivisiongroup@kpc.com.kw
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سعر  اإلميا  الءر 
 الوق م

 مالحراع

1/10/
2018 

31/10/
2018 

ـــــــــــ د.ك 75 ـــــــــــدي ي وم ـاجتمـــــــــــاع متهي
م ـاملوافــــــــــــــــــــــــ اخلمــــــــــــــــــــــــي 

الســــــــــاعة  11/10/2018
 لااحشا 10.30

 ع املتم  ة.واملمارسة حمدودة على الشركا
 مابلة للت   ة.واملمارسة غري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن
-48يعلن معهد الكويت لألحباث العلمية عن رر  املمارسة رم  

M-2018/2019  48ملاثم مءيا   ليا ذو الًدرة إلضافة 
  على وق م املمارسة من مومع ح رة  إعادة رر ( ولكن احل و 

  http://www.kisr.edu.kw املعهد التاقو
د.ك  فً   75/-ويف حا  الرغاة تالا اك يت  دفع مالغ ومدر  

عسة وساعون ديناراش كويتياش ال غري( يف  مااة ال ندوت  ًر املعهد 
  نءًة الشويخ.

 راش.ظه 00و12علمشا أبن خخر موعد لتًدء العءاياع الساعة 
 مالحراع سعر الوق م اإلميا  الءر 

  د.ك 75 24/10/2018 1/10/2018

 واملمارسة حمدودة على الشركاع املتم  ة.
 واملمارسة غري مابلة للت   ة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالنإ
 يعلن معهد الكويت لألحباث العلمية عن رر  ممارسة رم 

54-M-2018/2019 ال  اــــــــم ومــــــــواد  توريــــــــد  جهــــــــ ة فليــــــــل
 -ولكن احل و  على وق م املمارسة من مومع املعهد التاقواستهالكية 

http://www.kisr.edu.kw 
د.ك  فًـــ  عســـة  75/-ويف حـــا  الرغاـــة تالاـــ اك يـــت  دفـــع مالـــغ ومـــدر  

 وساعون ديناراش كويتياش ال غري( يف  مااة ال ندوت  ًر املعهد  نءًة الشويخ.
 اش.ظهر  00و12وعد لتًدء العءاياع الساعة علمشا أبن خخر م

 
 

سعر  اإلميا  الءر 
 الوق م

 مالحراع

1/10/
2018 

31/10/
2018 

 اخلمـي وم ـاجتماع متهيدي ي د.ك 75
 11/10/2018م ـاملوافـــــــــــــ
 لااحشا 10.00الساعة 

 ع املتم  ة.واملمارسة حمدودة على الشركا
 مابلة للت   ة.واملمارسة غري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــالن
-M-59يعلن معهد الكويت لألحباث العلمية عن رر  ممارسة رم  

لـــــيااة عوامـــــة معهـــــد الكويـــــت لألحبـــــاث العلميــــــة  2018/2019
KISR01  إعادة رـر ( ولكـن احل ـو  علـى وق ـم املمارسـة مـن 

 مومع املعهد التاقو
http://www.kisr.edu.kw  

د.ك  فًــ   75/-ت  دفــع مالــغ ومــدر  ويف حــا  الرغاــة تالاــ اك يــ
عســة وســاعون دينــاراش كويتيــاش ال غــري( يف  مااــة ال ــندوت  ًــر املعهــد 

  نءًة الشويخ.
 ظهراش. 00و12علمشا أبن خخر موعد لتًدء العءاياع الساعة 

سعر  اإلميا  الءر 
 الوق م

 مالحراع

  د.ك 75 24/10/2018 1/10/2018

 ركاع املتم  ة.واملمارسة حمدودة على الش
 واملمارسة غري مابلة للت   ة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
-64يعلن معهد الكويت لألحباث العلمية عن رر  املمارسة رم  

M-2018/2019  توريد جهاز علمي لًياس واختاار  داي ومنو
الءاثالب يف الايفاع املمتلية، ولكن احل و  على وق م املمارسة 

  http://www.kisr.edu.kwن مومع املعهد التاقو م
د.ك  فً  عسة  75/-ويف حا  الرغاة تالا اك يت  دفع مالغ ومدر  

 وساعون ديناراش كويتياش ال غري( يف  مااة ال ندوت  ًر املعهد  نءًة الشويخ.
ظهراش يوم األربعاي  12علمشا أبن خخر موعد لتًدء العءاياع الساعة 

 .31/10/2018املوافم 
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 مالحراع سعر الوق م اإلميا  الءر 

 األربعايوم ـاجتماع متهيدي ي د.ك 75 31/10/2018 30/9/2018
 م ـاملواف

الساعة             10/10/2018
ا  11:00  لااحش

 املمارسة حمدودة على الشركاع املتم  ة. 
 واملمارسة غري مابلة للت   ة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النإع
-65يعلــن معهــد الكويــت لألحبــاث العلميــة عــن رــر  املمارســة رمــ  

M-2018/2019  وحــدة بريايــة م ابءــة لتًنيــص التناضــح املاااــر
، ولكــن احل ــو  علــى وق ــم والتناضــح العكســي لتاثليــة ميــا  الااثــر

 املمارسة من مومع املعهد التاقو
http://www.kisr.edu.kw 

د.ك  فًـــ  عســـة  75/-ت  دفـــع مالـــغ ومـــدر  ويف حـــا  الرغاـــة تالاـــ اك يـــ
 وساعون ديناراش كويتياش ال غري( يف  مااة ال ندوت  ًر املعهد  نءًة الشويخ.

ـــا أبن خخـــر موعـــد لتًـــدء العءـــاياع الســـاعة  ظهـــراش مـــن يـــوم  12علمش
 .31/10/2018األربعاي املوافم 

سعر  اإلميا  الءر 
 الوق م

 مالحراع

01/10/
2018 

31/10/
2018 

 الـ القيوم ـاجتماع متهيدي ي د.ك 75
 09/10/2018م  ـاملوافـــــــ
 لااحشا 00.11الساعة 

 املس لة لدى املعهد فت بند  جه ة علميةواملمارسة حمدودة على الشركاع 
 مابلة للت   ة.واملمارسة غري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
-M-67املمارسـة رمـ  يعلن معهـد الكويـت لألحبـاث العلميـة عـن رـر  

بءــــار ع    ميــــاص ( لايــــوع الــــدجاج الايــــا  ودجــــاج  2018/2019
 ولكن احل و  على وق م املمارسة من مومع املعهد التاقو ال بية،

http://www.kisr.edu.kw 
د.ك  فًـــ  عســـة  75/-ويف حـــا  الرغاـــة تالاـــ اك يـــت  دفـــع مالـــغ ومـــدر  

  مااة ال ندوت  ًر املعهد  نءًة الشويخ.وساعون ديناراش كويتياش ال غري( يف 
 

ـــا أبن خخـــر موعـــد لتًـــدء العءـــاياع الســـاعة  ظهـــراش مـــن يـــوم  12علمش
 .24/10/2018األربعاي املوافم 

سعر  اإلميا  الءر 
 الوق م

 مالحراع

01/10/
2018 

24/10/
2018 

 الـ القيوم ـاجتماع متهيدي ي د.ك 75
 09/10/2018م  ـاملوافـــــــ
 احشالا 00.10الساعة 

 املتم  ة. واملمارسة حمدودة على الشركاع

 اركة الا و  الورنية الكويتية
 إحدى اركاع مؤسسة الا و  الكويتية

 يتنة الشراي الداخلية
 إعالن تنويه 

  – RFQ/ 1021545املمارسة رم  عن إلغاي 
KITZ MAKE ON-OFF VALVE 

ASSEMBLY FOR  
FUP/RMP MIXED BED (UNIT-29) 

 اإلعالن ال ادر يف ايتريدة الرةية  الكويت اليوم( العدد اسحلاماش إ
خب وص  15/7/2018 ( بتاريخ228( ال ياثة رم   1401رم   

املوضوع امل كور  عال ، فذن يتنة الشراي الداخلية بشركة الا و  
جرى تس عي ااتاا   يع الشركاع اس  اه مد  ن الورنية الكويتية 
                    إلغاي ه   املمارسة

 ل ا امتضى التنويه.    -
  مأل السر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 م ــياة مينــاي األ ــدي( عــن  –تعلــن اــركة الاــ و  الورنيــة الكويتيــة

 – RFQ/ 1022595 -رر  املمارسة رم و 
SPARE PARTS FOR VESSELS راًا للشـروا  ، وذلط

الـــــواردة يف وق ـــــم املمارســـــة، ولكـــــن  واملوالـــــياع العامـــــة واخلالـــــة
 احل ـو  علـى هـ   الوق ـم مـن خـال  ال ـياثة االلك وايـة الت اريـة

 CWP) العامليــــة الشــــاكة مومعنـــا علـــى علــــى -: 
(https://esourcing. knpc. com) 
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 الكيالة اإلميا  التمهيدي الءر 

( يومــا 90د.ك لـاحلة ملـدة    1000 8/11/2018 ----- 7/10/2018
 اتريخ اإلميا من 

  ــــــوم اخلمــــــي  املوافــــــم وخخــــــر موعــــــد لتًــــــدء العءــــــاياع هــــــو ي
متــام الســاعة الواحــدة بعــد الرهــر تلتوميــت اللــي  يف 8/11/2018

مـع مالحرـة  ن تًـدء العءـاي  ـب ( PM 13:00لدولة الكويـت  
 ال ياثة االلك واية الت ارية املوضاثة  عال .  ن يكون من خال 

  لت مأل األوق ل احل اركة الاـ و  الورنيـة  ن يًدم ا املمارسعلى
الكويتية يف مررو  مدون عليه اس  وعنوان املمارسة واتريخ اإلميـا  

-1A) يف ال ـندوت املم ـف لـه الكـا ن تلءـابم األو  غرفـة رمـ 
الداخلية  اـ  الشـركة الر يسـي تأل ـدي  الشراييف مًر يتنة  (046

مــــن يــــوم ( 13:00PM الســــاعة الواحــــدة ظهــــرا يف موعــــد  م ــــا  
 .8/11/2018اخلمي  املوافم 

  ه   املمارسة عامة وغري مابلة للت   ـة وحمـدودة التوريـد مـن
 امل نع امل كور يف الوق م.

 ب  ن يرفم تلعءاي  يع املستنداع والشهاداع املءلوبة  
ال ـــياثة االلك وايـــة الت اريـــة كمـــا هـــو موضـــح يف وق ـــم  مـــن خـــال 
 املمارسة.

 ي فيرــــــاع  و استيســــــاراع فيمــــــا يتعلــــــم   ــــــب تًــــــدء 
 ساوع تملوالياع الينية خب وص املمارسة امل كورة  عال  حبد  م ى 

ــت  النرــر يف هــ   الءلاــاع  ماــل موعــد اإلميــا  وســو  يــرفض ولــن ي
 ألي اعتاار كان بعد ه ا املوعد.

  للاث ــو  علــى اســ  املســتمدم وكلمــة املــرور للــدخو  علــى
ــــــة الت  ــــــل ال ــــــياثة االلك واي ــــــة يرجــــــى االت ــــــا  أبرمــــــام اهلوات اري

23887793/23887794 /  23887792.   
cwphelp@knpc.com.kw 

  يوجـــد إراـــاداع توضـــياثية علـــى مومعنـــا اإللكـــ وين خالـــة
 بكييية تًدء العءاي من خال  ال ياثة االلك واية الت ارية.

 داخليـــة يف اـــركة الاـــ و  الورنيـــة كمـــا تـــود يتنـــة الشـــراي ال
الكويتيـــة دعـــوة الشـــركاع املتًدمـــة بعـــرو   ســـعار هلـــ ا املوضـــوع اس 
احلضور ملًر يتنة الشراي الداخلية الوامعة  اـ  اـركة الاـ و  الورنيـة 

(، 2A-050الكويتيــة الر يســي تأل ــدي الءــابم ال ــاين غرفــة رمــ   
( 8يف متام السـاعة   حلضور اجتماع فض العءاياع ال ي سو  يعًد

ال امنــة لــااحا مــن يــوم األحــد الــ ي يلــي موعــد اإلميــا  اخلــاص هبــ   
 املمارسة.

  مأل السر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 م ــياة مينــاي األ ــدي( عــن  –تعلــن اــركة الاــ و  الورنيــة الكويتيــة

 – RFQ/ 1022593 -رر  املمارسة رم و 
SPARE PARTS FOR PUMPS  ،راًـا للشـروا  وذلـط

واملوالـــــياع العامـــــة واخلالـــــة الـــــواردة يف وق ـــــم املمارســـــة، ولكـــــن 
 احل ـو  علـى هـ   الوق ـم مـن خـال  ال ـياثة االلك وايـة الت اريـة

 CWP) العاملية الشاكة مومعنا على على 
 -: (https://esourcing. knpc. com) 

 الكيالة اإلميا  التمهيدي الءر 
( يومــا 90د.ك لـاحلة ملـدة    1000 8/11/2018 ----- 7/10/2018

 من اتريخ اإلميا 

  ــــــوم اخلمــــــي  املوافــــــم وخخــــــر موعــــــد لتًــــــدء العءــــــاياع هــــــو ي
متــام الســاعة الواحــدة بعــد الرهــر تلتوميــت اللــي  يف 8/11/2018

مـع مالحرـة  ن تًـدء العءـاي  ـب ( PM 13:00لدولة الكويـت  
 ت ارية املوضاثة  عال .ال ياثة االلك واية ال  ن يكون من خال 

  ن يًدم الت مأل األوق ل احل اركة الاـ و  الورنيـة  املمارسعلى 
الكويتية يف مررو  مدون عليه اس  وعنوان املمارسة واتريخ اإلميـا  

-1A) يف ال ـندوت املم ـف لـه الكـا ن تلءـابم األو  غرفـة رمـ 
تأل ـدي الداخلية  اـ  الشـركة الر يسـي  الشراييف مًر يتنة  (046

مــــن يــــوم ( 13:00PMالســــاعة الواحــــدة ظهــــرا  يف موعــــد  م ــــا  
 .8/11/2018اخلمي  املوافم 

  ه   املمارسة عامة وغري مابلة للت   ـة وحمـدودة التوريـد مـن
 امل نع امل كور يف الوق م.

 ب  ن يرفم تلعءاي  يع املستنداع والشهاداع املءلوبة  
يـــة كمـــا هـــو موضـــح يف وق ـــم ال ـــياثة االلك وايـــة الت ار  مـــن خـــال 
 املمارسة.

  ــــــب تًــــــدء  ي فيرــــــاع  و استيســــــاراع فيمــــــا يتعلــــــم 
 ساوع تملوالياع الينية خب وص املمارسة امل كورة  عال  حبد  م ى 

ــت  النرــر يف هــ   الءلاــاع  ماــل موعــد اإلميــا  وســو  يــرفض ولــن ي

mailto:cwphelp@knpc.com.kw
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 ألي اعتاار كان بعد ه ا املوعد.
 ة املــرور للــدخو  علــى للاث ــو  علــى اســ  املســتمدم وكلمــ

ــــــل  ــــــة يرجــــــى االت ــــــا  أبرمــــــام اهلوات ــــــة الت اري ال ــــــياثة االلك واي
23887793/23887794/  23887792.   

cwphelp@knpc.com.kw 
  يوجـــد إراـــاداع توضـــياثية علـــى مومعنـــا اإللكـــ وين خالـــة

 لك واية الت ارية.بكييية تًدء العءاي من خال  ال ياثة اال
  كمـــا تـــود يتنـــة الشـــراي الداخليـــة يف اـــركة الاـــ و  الورنيـــة

الكويتيـــة دعـــوة الشـــركاع املتًدمـــة بعـــرو   ســـعار هلـــ ا املوضـــوع اس 
احلضور ملًر يتنة الشراي الداخلية الوامعة  اـ  اـركة الاـ و  الورنيـة 

(، 2A-050الكويتيــة الر يســي تأل ــدي الءــابم ال ــاين غرفــة رمــ   
( 8حلضور اجتماع فض العءاياع ال ي سو  يعًد يف متام السـاعة  

ال امنــة لــااحا مــن يــوم األحــد الــ ي يلــي موعــد اإلميــا  اخلــاص هبــ   
 املمارسة.

  مأل السر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
اس اإلعــالن ال ــادر يف ايتريــدة الرةيــة  الكويــت اليــوم( العــدد احلامـا 
خب وص  15/7/2018 ( بتاريخ229ال ياثة رم   ( 1401رم   

املوضـــوع املـــ كور  عـــال ، فـــذن يتنـــة الشـــراي الداخليـــة بشـــركة الاـــ و  
جــرى تســ عي ااتاــا   يــع الشــركاع اس  اــه مــد  ن الورنيــة الكويتيــة 

 إعــــــادة رــــــر  املنام ــــــة رمــــــ ووســــــيت  املنام ــــــة، إلغــــــاي هــــــ   
RFQ/1021706-   PIPE, SEAM, SCH10, 

ط راًــا للشــروا واملوالــياع العامــة واخلالــة الــواردة يف وذلــ ،"16
وق م املنام ة، ولكن احل و  على ه   الوق م من خـال  ال ـياثة 

 :- العاملية الشاكة مومعنا على على (CWP  االلك واية الت ارية
(https://esourcing. knpc. com)  

 الكيالة اإلميا  التمهيدي الءر 
( 90د.ك لاحلة ملدة    1,000 8/11/2018 ----- 7/10/2018

 يوما 

وخخـــــــر موعـــــــد لتًـــــــدء العءـــــــاياع هـــــــو يـــــــوم اخلمـــــــي  املوافـــــــم  -
متــام الســاعة الواحــدة بعــد الرهــر تلتوميــت اللــي  يف 8/11/2018

مـع مالحرـة  ن تًـدء العءـاي  ـب ( PM 13:00لدولة الكويـت  

 عال .ال ياثة االلك واية الت ارية املوضاثة    ن يكون من خال 
 ن يًدم الت مأل األوق ل احل اركة الا و  الورنية املنامف على  -

الكويتية يف مررو  مدون عليه اس  وعنوان املنام ة واتريخ اإلميا  
-1A) يف ال ندوت املم ف له الكا ن تلءابم األو  غرفة رم 

الداخلية  ا  الشركة الر يسي تأل دي  الشراييف مًر يتنة  (046
من يوم ( 13:00PMالساعة الواحدة ظهرا  عد  م ا  يف مو 

 .8/11/2018 اخلمي  املوافم
ه   املنام ة عامة وغري مابلة للت   ة وحمدودة التوريد من امل ااع  -

 امل كورة يف الوق م.
من   ب  ن يرفم تلعءاي  يع املستنداع والشهاداع املءلوبة - 

هو موضح يف وق م ال ياثة االلك واية الت ارية كما  خال 
   املنام ة.

 ب تًدء  ي فيراع  و استيساراع فيما يتعلم تملوالياع  - 
مال موعد  ساوعأل الينية خب وص املنام ة امل كورة  عال  حبد  م ى 

اإلميا  وسو  يرفض ولن يت  النرر يف ه   الءلااع ألي اعتاار  
 كان بعد ه ا املوعد.

لمة املرور للدخو  على ال ـياثة للاث و  على اس  املستمدم وك- 
ـــــــــــــل  ـــــــــــــة يرجـــــــــــــى االت ـــــــــــــا  أبرمـــــــــــــام اهلوات االلك وايـــــــــــــة الت اري

23887793/23887794 /  23887792.   
cwphelp@knpc.com.kw 

يوجد إرااداع توضياثية على مومعنا اإللك وين خالة بكييية   -
 ياثة االلك واية الت ارية.تًدء العءاي من خال  ال 

كما تود يتنة الشراي الداخلية يف اركة الا و  الورنية الكويتية  -
دعوة الشركاع املتًدمة بعرو   سعار هل ا املوضوع اس احلضور ملًر 
يتنة الشراي الداخلية الوامعة  ا  اركة الا و  الورنية الكويتية 

(، حلضور 2A-050   الر يسي تأل دي الءابم ال اين غرفة رم
( ال امنة 8اجتماع فض العءاياع ال ي سو  يعًد يف متام الساعة  
 املنام ة.لااحا من يوم األحد ال ي يلي موعد اإلميا  اخلاص هب   

  مأل السر
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 اركة اي  الكويت
 إعــــالن

 عن الءر  املسام للمنام اع الدودة على ما مة اركاع
 وعن رر  املنام ةتعلن اركة اي  الكويت ش. م. ك 

RFP-2045354 LEASING, MAINTENANCE AND 

SUPPORT SERVICES FOR ENTERPRISE 

ORACLE APPLICATIONS 
تــــــود اــــــركة ايــــــ  الكويــــــت  ش.م.ك(  ن تســــــ عي ااتاــــــا  الســــــادة املنام ــــــأل 

( 49( مــــــن مــــــااون املنام ــــــاع رمــــــ   16إس  اــــــه واســــــتناداش إس اــــــف املــــــادة  
ـــــت  رـــــر  2016لســـــنة  ـــــى الشـــــركاع ، ســـــو  ي املنام ـــــة املـــــ كورة  عـــــال  عل

ــــــة  ةاؤهــــــا تيتــــــدو   دان  وعــــــددها   ــــــ كورة املاين ــــــدة 4امل ــــــد م ( اــــــركاع، بع
 ( يوما على األمل من اتريخ اشر ه ا اإلعالن يف ايتريدة الرةية.30 

 
No BIDDERS 

1.  DIYAR UNITED 
TRADINGCONTRACTING CO. 

2.  JMT AL-GHANIM & SONS 
GENERAL TRADING & 

CONTRACTING COMPANY. 
3.  INTERNATIONAL TURNKEY 

SYSTEM. 
4.  BESHARA GROUP. 
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ومستلزمات مكتبية، ابستثناء األاثث؛ مواد تعليمية وارشادية.  
إدعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

املانيا حتت الرقم 3020170102402 بتاريخ 2017/04/25
طالب التسجيل: مريك كي جي إيه إيه

دارمستادت،   64293  ،250 سرت.  فرانكفورتر   / املانية  العنوان: 
املانيا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ADVEVA )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 192774
التاريخ: 2017/08/07 

الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )38(

الشبكات واملداخل عرب شبكة اإلنرتنت؛  الوصول إىل  إمكانية  توفري 
احملادثة  وخطوط  الدردشة،  غرف  طريق  عن  إلكرتونية  إتصاالت 

ومنتدايت اإلنرتنت.  
إدعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

املانيا حتت الرقم 3020170102402 بتاريخ 2017/04/25
طالب التسجيل: مريك كي جي إيه إيه

دارمستادت،   64293  ،250 سرت.  فرانكفورتر   / املانية  العنوان: 
املانيا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: ADVEVA )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 192775
التاريخ: 2017/08/07 

الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41(

الطبية؛  النشرات  إصدار  والتدريب؛  التدريس   ، التعليمية  اخلدمات 
الدورات،  عقد  للتحميل(؛  القابلة  )غري  اإللكرتونية  النشرات  توفري 
واللقاءات  املؤمترات،  وعقد  تنظيم  العمل؛  وورش  الدراسية  احللقات 

والندوات؛ إصدار اجملالت الطبية، الكتب واألدلة.  
إدعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

املانيا حتت الرقم 3020170102402 بتاريخ 2017/04/25
طالب التسجيل: مريك كي جي إيه إيه

العنوان: املانية / فرانكفورتر سرت. 250، 64293 دارمستادت، املانيا

العالمة: LABORATORIES )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 192771

التاريخ: 2017/08/07 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )03(
يف  تستخدم  اليت  املواد  من  وغريها  األقمشة  تبييض  مستحضرات 
وازالة  والكشط  والصقل  التنظيف  مستحضرات  املالبس،  غسيل 
االوساخ، الصابون، العطور، الزيوت العطرية، مستحضرات التجميل 
)الكوزمتيك(، غسول )لوسيون( الشعر، معاجني ومنظفات االسنان .

طالب التسجيل: ذا بوتس كومباين يب ال سي
العنوان: اجنليزية / نوتينجهام إن جي 2  3 إيه إيه، اململكة املتحدة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: ADVEVA )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 192772
التاريخ: 2017/08/07 

الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(

األجهزة واألدوات العلمية، القياس، أدوات وأجهزة إرسال اإلشارات 
الطبية  النقالة  اهلواتف  تطبيقات  ؛  احلاسوب  برجميات  والتحكم؛ 
املزمنة؛  األمراض  لدعم مرضى  )برجميات(  االنرتنت  وتطبيقات شبكة 
تطبيقات اهلواتف النقالة الطبية ؛ الربامج األصلية لربجميات احلاسوب؛ 
برامج االنرتنت؛ برامج املعلومات عرب االنرتنت؛ املنشورات اإللكرتونية.  
إدعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

املانيا حتت الرقم 3020170102402 بتاريخ 2017/04/25
طالب التسجيل: مريك كي جي إيه إيه

دارمستادت،   64293  ،250 سرت.  فرانكفورتر   / املانية  العنوان: 
املانيا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: ADVEVA )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 192773
التاريخ: 2017/08/07 

الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )16(

الورق ، الورق املقوى؛ املطبوعات؛ الصور الفوتوغرافية؛ مواد قرطاسية 
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املقروءة  البياانت  انقالت  املعزز؛  الواقع  برجميات  االفرتاضي؛  الواقع 
احملمولة؛  االتصاالت  أجهزة  برجميات؛  بواسطة  املسجلة  حاسوبيًا 
األجهزة للبث، تسجيل، أو إرسال أو نسخ الصوت، أو البياانت أو 
الصور؛ مستقبالت الصوت والفيديو الرقمية؛ األجهزة املستندة على 
احلواسيب للتعرف على الوجوه؛ معاجلات اإلشارات الصوتية الرقمية؛ 

أجهزة الرتمجة.  
طالب التسجيل: هيبريكونكت، انك.

العنوان: كورية / 14 اف، 5، سيشو-دايرو -78جيل، سيشو-جو، 
سيئول، كوراي اجلنوبية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: AZAR )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 192841
التاريخ: 2017/08/09 

الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )38(

خدمات نقل البياانت عرب شبكات االتصاالت؛ خدمات االتصاالت 
املدى؛  بعيدة  االتصاالت  خدمات  توفري  احلاسوب؛  شبكات  عرب 
خدمات اتصاالت نقل الصورة؛ خدمات اتصاالت نقل الصوت؛ توفري 
خدمات الدردشة الصوتية؛ توفري خدمات الدردشة عرب االنرتنت؛ توفري 
خدمات املؤمترات من خالل الفيديو؛ خدمات إرسال الرسائل الفورية؛ 
الصوتيات،  واستقبال  بث  وإرسال،  اإلنرتنت؛  عرب  البث  خدمات 
يف  والبياانت  النصوص  والثابتة،  املتحركة  الصور  املرئية،  واملقاطع 
الوقت احلقيقي؛ توفري غرف الدردشة عرب االنرتنت إلرسال الرسائل، 
التعليقات واحملتوايت متعددة الوسائط بني املستخدمني؛ توفري خدمات 
الدردشة النقالة عرب تطبيقات اهلواتف الذكية؛ إرسال النصوص، الصور 
الفوتوغرافية، والصور عرب تطبيقات اهلواتف الذكية؛ إرسال البياانت، 
الشبكات  خلدمات  االتصاالت  شبكات  عرب  والصور  األصوات، 
االجتماعية املستندة على املوقع؛ اإلرسال اإللكرتوين للمقاطع الصوتية، 
واملقاطع املرئية، البياانت، واملستندات عرب شبكات الواحد إىل واحد ؛ 
توفري غرف ومنتدايت الدردشة عرب االنرتنت؛ إرسال مقاطع الفيديو، 
األلعاب،  الفوتوغرافية،  الصور  النصوص،  الصور،  الصور،  االفالم، 
احملتوايت اليت ينشئها املستخدم، احملتوايت الصوتية، واملعلومات عرب 
االنرتنت؛ وإرسال واستقبال الصور واألصوات عرب االنرتنت؛ إرسال 

الرسائل، البياانت، واحملتوى عرب االنرتنت.  

العالمة: ADVEVA )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 192776

التاريخ: 2017/08/07 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )44(
اخلدمات الطبية؛ العناية ابلصحة واجلمال للناس؛ خدمات االستشارات 

والرعاية الطبية؛ واملعلومات والنصائح حول الصّحة.  
إدعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

املانيا حتت الرقم 3020170102402 بتاريخ 2017/04/25
طالب التسجيل: مريك كي جي إيه إيه

دارمستادت،   64293  ،250 سرت.  فرانكفورتر   / املانية  العنوان: 
املانيا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: EYTYS )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 192839
التاريخ: 2017/08/09 

الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(

املالبس، ألبسة القدم وأغطية الرأس.
طالب التسجيل: ايتيس ايه يب

العنوان: سويدية / تغنرغااتن 37، 111 67 ستوكهومل، السويد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: AZAR )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 192840

التاريخ: 2017/08/09 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(
النقالة؛ برجميات االتصاالت؛  تطبيقات اهلواتف  الربجميات ؛ برجميات 
برجميات الرسائل الفورية؛ برجميات احلواسيب للدردشة عرب االنرتنت؛ 
برجميات احلواسيب لالستخدام يف أتمني دخول عدة مستخدمني إىل 
شبكات معلومات حواسيب عاملية؛ برجميات الفيديو التفاعلية؛ برجميات 
وحمتوى  الفيديو  مقاطع  الصوت،  مقاطع  ونشر  إلرسال  احلاسوب 
الوسائط املتعددة؛ برجميات احلاسوب ملعاجلة الصور الرقمية؛ برجميات 
التعرف على الكالم؛ برجميات التعرف على اإلمياءات؛ برجميات ألعاب 
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طالب التسجيل: سوسيييت ديه بروديوتس نستلة اس. ايه.
العنوان: سويسرية / 1800 فيفي، سويسرا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: SQUIZZ )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 192847
التاريخ: 2017/08/09 

الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(

البوظة، مثلجات املاء، املصاص املثلجة، شرابت )مثلجات(، املثلجات اخلفيفة.
طالب التسجيل: سوسيييت ديه بروديوتس نستلة اس. ايه.

العنوان: سويسرية / 1800 فيفي، سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: Sunny Highpower Peak )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 192855

التاريخ: 2017/08/09 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(
والتحكم  وتنظيم  وختزين،  التحويل،  التشغيل،   ، التوصيل  أجهزة 
؛  الربجميات  الكهرابء؛  وحتليل  لقياس  واألدوات  األجهزة  ابلكهرابء؛ 
شاشات العرض الكهرابئية؛ أجهزة معاجلة البياانت؛  وعاكسات التيار.  
إدعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

املانيا حتت الرقم 302017101808.1 بتاريخ 2017/02/22
طالب التسجيل: أس أم إيه سوالر تيكنولوجي إيه جي

العنوان: املانية / سونينايل 1، 34266 نيستيتال، املانيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: Sunny Highpower )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 192856

التاريخ: 2017/08/09 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(
والتحكم  وتنظيم  وختزين،  التحويل،  التشغيل،   ، التوصيل  أجهزة 

ابلكهرابء؛ األجهزة واألدوات لقياس وحتليل الكهرابء؛ الربجميات ؛ 
شاشات العرض الكهرابئية؛ أجهزة معاجلة البياانت؛  وعاكسات التيار.

إدعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

طالب التسجيل: هيبريكونكت، انك.
العنوان: كورية / 14 اف، 5، سيشو-دايرو -78جيل، سيشو-جو، 

سيئول، كوراي اجلنوبية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: K›lassic )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 192842
التاريخ: 2017/08/09 

الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )12(

نوابض  للمركبات؛  الصدمات  ممتّصات  للمركبات؛  التعليق  أنظمة 
التعليق للمركبات؛ ممتصات صدمات ألنظمة تعليق املركبات؛ نوابض 
التعليق  أنظمة  للمركبات؛  حمامل  للمركبات؛  الصدمات  امتصاص 
ممتصات  الربية؛  للمركبات  الصدمات  خممدات  الربية؛  للمركبات 
الصدمات للتعليق للمركبات الربية؛ نوابض التعليق للمركبات الربية؛ 
الربية؛  املركبات  الربية؛ حمامل  للمركبات  الصدمات  امتصاص  نوابض 
ممتصات  للسيارات؛  الصدمات  ممتصات  للسيارات؛  التعليق  أنظمة 
نوابض  للسيارات؛  التعليق  نوابض  للسيارات؛  للتعليق  الصدمات 
للسيارات؛ ممتصات  الكروية  احملامل  للسيارات؛  الصدمات  امتصاص 
احملامل  النارية؛  للدراجات  احملامل  النارية؛  للدراجات  الصدمات 
ملمتصات الصدمات؛ املكوانت امليكانيكية للمركبات الربية؛ السيارات 
وقطعها ولوازمها؛ املركبات اآللية اليت تسري على عجلتني، الدراجات 
الصدمات  ملمتصات  والرتكيبات  األجزاء  ولوازمها؛  وقطعها  اهلوائية 

)للمركبات الربية(؛ نوابض للمركبات الربية.  
طالب التسجيل: كيه واي يب كوربوريشن

4 1-، هاماماتسو -  بلدينغ.،  ترايد سنرت  / وورلد  العنوان: ايابنية 
تشو، 2 - تشوم، ميناتو - كو، طوكيو، الياابن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: MAXIBON )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 192846
التاريخ: 2017/08/09 

الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(

البوظة، مثلجات املاء، املصاص املثلجة، شرابت )مثلجات(، املثلجات 
اخلفيفة.
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والبحث  املعاجلة  حتديث،  إدارة،  تصنيف،  وختزين،  مجع،  األعمال؛ 
عن البياانت يف قواعد البياانت اإللكرتونية؛ خدمات تنظيم األعمال 
واالستشارات اإلدارية؛ املعلومات والنصائح خبصوص اخلدمات أعاله؛ 
اخلاّصة،  االستثمار  أموال  جمال  يف  املنظمات  استشارات  خدمات 
االستالف؛  وصناديق  التسليف  صناديق  اخلاّصة،  األموال  صناديق 
وخدمات  اخلاّصة؛  األموال  جمال  يف  املنظمات  استشارات  خدمات 
اخلاّصة،  األموال  اخلاصة، صناديق  االستثمار  أموال  جمال  اإلدارة يف 
صناديق التسليف وصناديق االستالف؛ التشغيل املايل ألموال الشراء 

وأموال العقارات.  
طالب التسجيل: كابيتال داينامكس هولدينغ ايه جي

العنوان: سويسرية / ابهنهوفشرتاسيه 22، زوغ 6301، سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: CAPITAL DYNAMICS )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 192932

التاريخ: 2017/08/13 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )36(
خدمات  األموال،  إبدارة  املتعلقة  املالية  الشؤون  التأمني؛  خدمات 
إدارة املخاطر, ، إدارة األصول، خدمات إدارة العقارات وإدارة البىن 
املالية؛  الصناديق  إدارة  خدمات  املالية؛  اإلدارة  خدمات  التحتية؛ 
خدمات إدارة املخاطر املالية؛ خدمات إدارة املوجودات؛ إجراء وتنظيم 
املعامالت املالية لآلخرين؛ صناديق االستثمار؛ وحتليل، التطوير، مراقبة 
االستثمارية؛  احملافظ  وإدارة  مراقبة  التطوير،  األموال؛ وحتليل،  وإدارة 
املالية؛  املعلومات  تقدمي  خدمات  الضريبية؛  االستشارات  خدمات 
خدمات التحليل املايل؛ خدمات أحباث مالية؛ الشؤون املالية املتعلقة 
خدمات  األصول،  إدارة   ، املخاطر,  إدارة  خدمات  األموال،  إبدارة 
إدارة العقارات وإدارة البىن التحتية؛ خدمات الشؤون العقارية؛ اإلدارة 
املالية وتنفيذ التعامالت املالية جبميع أنواعها؛ خدمات عمليات النقد؛ 
املعلومات والنصائح خبصوص اخلدمات أعاله؛ االستثمارات واإلدارة 
الصناديق  خدمات  اخلاصة؛  االستثمارية  الصناديق  جماالت  يف  املالية 
االستثمارية اخلاصة؛ إدارة صناديق االسهم اخلاصة؛ خدمات استثمار 
صناديق االسهم اخلاصة؛ خدمات صناديق الدين وصناديق االئتمان ؛ 
خدمات استثماريه وماليه، حتديدا: ، اإلدارة والوساطة يف جماالت ديون 
الشركات اخلاصة؛ اخلدمات املالية، حتديدا: ، وتركيب، تشغيل وإدارة 

املانيا حتت الرقم 302017101807.3 بتاريخ 2017/02/22
طالب التسجيل: أس أم إيه سوالر تيكنولوجي إيه جي

العنوان: املانية / سونينايل 1، 34266 نيستيتال، املانيا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ACTIVE CARTRIDGE CONCENTRATE العالمة: 

)ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 192857

التاريخ: 2017/08/09 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )03(
مستحضرات التبييض ومواد أخرى تستعمل يف غسل وكي املالبس؛ 
املواد  الصابون؛  والكشط؛  الفرك  مستحضرات  التلميع،  تنظيف، 
الشعر؛  لوشن  التجميل،  مستحضرات  العطرية،  الزيوت  العطرية، 
العناية  مستحضرات  التجميل،  مستحضرات  االسنان.   منظفات 

ابلبشرة غري الطبية ومجيع البضائع ، يف الفئة 03.
طالب التسجيل: كلينيك البوراتوريز، ال ال سي

العنوان: أمريكية / 767 فيفث أفينيو، نيويورك، نيويورك 10153، 
الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: CAPITAL DYNAMICS )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 192931
التاريخ: 2017/08/13 

الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(

خدمات إدارة األعمال؛ خدمات إدارة حساابت األعمال ؛ خدمات 
إدارة خماطر األعمال؛ خدمات استشارات األعمال؛ خدمات الوظائف 
إدارة   ، املخاطر,  إدارة  خدمات  األموال،  إبدارة  املتعلقة  املكتبية 
األصول، خدمات إدارة العقارات وإدارة البىن التحتية؛ خدمات تويل 
األموال،  إبدارة  املتعلقة  احملاسبة  خدمات  األعمال؛  شؤون  وتسيري 
العقارات  إدارة  خدمات  األصول،  إدارة   ، املخاطر,  إدارة  خدمات 
إبدارة  املتعلقة  األعمال  معلومات  خدمات  التحتية؛  البىن  وإدارة 
إدارة  خدمات  األصول،  إدارة   ، املخاطر,  إدارة  خدمات  األموال، 
العقارات وإدارة البىن التحتية؛ خدمات حتليل األعمال؛ خدمات حبوث 
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العالمة: C21 )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 192935

التاريخ: 2017/08/13 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )36(
خدمات الشؤون املالية؛ خدمات التأمني؛ خدمات الشؤون العقارية؛ 
 ، حتديدا:  العقارات،  وساطة  خدمات  النقدية؛  الشؤون  خدمات 
التقييم، وبيع، االدارة، والتأجري والصيانة للعقارات، ومساعدة اآلخرين 
يف تنفيذ هذه اخلدمات؛ اخلدمات العقارية، وتتضمن الوساطة، وإحالة 

إدارة املمتلكات، وترتيب أتمني امللكية ومتويل العقارات لآلخرين.  
طالب التسجيل: سنتشري 21 ريل ايستيت ال ال سي

العنوان: أمريكية / 175 ابرك أفينيو، ماديسون، نيوجريسي07940، 
الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 CENTURY 21 FINE HOMES & العالمة: 
ابلشكل  )كما  خاص  بشكل  )ابإلجنليزية( كتبت   ESTATES

املرفق(
رقم اإليداع: 192936

التاريخ: 2017/08/13 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )36(
خدمات الشؤون املالية؛ خدمات التأمني؛ خدمات الشؤون العقارية؛ 
 ، حتديدا:  العقارات،  وساطة  خدمات  النقدية؛  الشؤون  خدمات 
التقييم، وبيع، االدارة، والتأجري والصيانة للعقارات، ومساعدة اآلخرين 
يف تنفيذ هذه اخلدمات؛ اخلدمات العقارية، وتتضمن الوساطة، وإحالة 

إدارة املمتلكات، وترتيب أتمني امللكية ومتويل العقارات لآلخرين.
طالب التسجيل: سنتشري 21 ريل ايستيت ال ال سي

العنوان: أمريكية / 175 ابرك أفينيو، ماديسون، نيوجريسي07940، 
الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: GRACE )ابإلجنليزية( 

رقم اإليداع: 192942
التاريخ: 2017/08/13 

الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

صناديق  اخلاّصة،  األموال  صناديق  اخلاصة،  االستثمارية  الصناديق 
التسليف وصناديق االستالف.  

طالب التسجيل: كابيتال داينامكس هولدينغ ايه جي
العنوان: سويسرية / ابهنهوفشرتاسيه 22، زوغ 6301، سويسرا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: UNIPEX )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 192933
التاريخ: 2017/08/13 

الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(

الدوارة،  احملوالت  الكهرابئية،  الطاقة  مراقبة  أو  توزيع  وأجهزة  آالت 
الفحص  وأجهزة  املقاييس  واخلالاي،  البطارايت  األطوار،  الت  معدِّ
اليد  مكاوي  وكوابل كهرابئية،  أسالك  املغناطيسية،  أو  الكهرابئية 
الكهرابئية،  الطنانة  األجراس  الكهرابئية،  الشعر  جمعدات  الكهرابئية، 
األجهزة  إلكرتونية،  أجهزة  املدى،  بعيدة  االتصاالت  وأجهزة  آالت 
املقاومة،  أسالك  املغناطيسية،  الداخلية  الرئيسية  القطع  وقطعها، 

األقطاب الكهرابئية.  
طالب التسجيل: نيهون دينون كو. ليمتد.

العنوان: ايابنية / 3-6، شوداي - اتجيكا، هرياكاات، أوساكا، الياابن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: C21 )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 192934

التاريخ: 2017/08/13 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(
تويل  ؛ خدمات  األعمال  إدارة  واإلعالن؛ خدمات  الدعاية  خدمات 
وتسيري شؤون األعمال؛ خدمات الوظائف املكتبية ؛ خدمات النصائح 
إلدارة األعمال التجارية املتعلقة ابمتياز العقارات ؛ منح االمتيازات، 
حتديدا: ، االستشارات واملساعدة يف إدارة العمال التجارية، التنظيم 
والرتويج؛ منح االمتيازات، حتديدا: ، تقدمي املساعدة يف إدارة األعمال 

التجارية يف أتسيس و/أو تشغيل وساطة العقارات.  
طالب التسجيل: سنتشري 21 ريل ايستيت ال ال سي

العنوان: أمريكية / 175 ابرك أفينيو، ماديسون، نيوجريسي07940، 
الوالايت املتحدة األمريكية
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التحليل  خدمات  كيميائيني؛   - املتخصصة  اخلدمات  االخرتاع؛ 
وتقييم،  التطوير،  البحث،  لآلخرين؛  والتطوير  البحث  الكيميائي؛ 
تقدمي االستشارات ، والتصميم، اخلدمات اهلندسية والتقنية على شكل 
استشارات وأحباث لآلخرين ، ومجيعها فيما يتعلق ابلعمليات لصناعة 
البويل اوليفني، وتتضمن البويل بروبيلني؛ برجميات احلاسوب لالستخدام 
يف معلومات العمليات احلاسوبية وأنظمة التحكم للمحطات الكيميائية 
لصناعة البوليمرات اليت أساسها األوليفني، حتديدا: ، البويل بروبيلني 
من  آخر  واحد  األقل  على  مع  الربوبيلني  من  املشرتكة  والبوليمرات 
كوبوليمرييزابل اوليفني مع الربوبيلني؛ تقدمي اخلدمات االستشارية فيما 
البويل  لصناعة  الكيميائية  احملطات  وصناعة  تصميم  بعمليات  يتعلق 

اوليفني، وتتضمن البويل بروبيلني.  
طالب التسجيل: دبليو. آر. جريس آند كو. - كون.

العنوان: أمريكية / 7500 جريس دريف، كولومبيا، أم دي 21044، 
الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: الكلمات CASA BARILLA )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 192945
التاريخ: 2017/08/13 

الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(

خدمات التزويد ابلطعام والشراب، خدمات وسائل الراحة املؤقتة .
طالب التسجيل: ابريال جي. إي آر. فراتيلي - سوسييت بري آزيوين

العنوان: ايطالية / فيا مانتوفا 166، ابرما يب آر، ايطاليا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: Integral EvoxX )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص 

)كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 192946

التاريخ: 2017/08/13 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(
اإلشارات،  وإرسال  احلماية  ومعدات  أجهزة  السالمة،  األمنية، 
والتحكم  الوصول  أجهزة  والتحذير،  اإلنذار  معدات  وخصوصا 
ابلدخول، أجهزة التأشري، ومعدات الوقاية واألمان؛ أجهزة تكنولوجيا 
املعلومات والسمعية البصرية، وخصوصا معدات االتصاالت، أجهزة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )02(
للتآكل؛  املضادة  والطالءات  األغشية  يف  املستخدمة  السيليكا 

املستحضرات املضادة للتآكل؛ مغلظات الِدهاانت.
طالب التسجيل: دبليو. آر. جريس آند كو. - كون.

العنوان: أمريكية / 7500 جريس دريف، كولومبيا، أم دي 21044، 
الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: GRACE )ابإلجنليزية( 

رقم اإليداع: 192943
التاريخ: 2017/08/13 

الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41(

الكيماوية لصناعة  التدريب لتصميم، وتشغيل وصيانة احملطات  تقدمي 
لربجميات  االستخدام  تقدمي  بروبيلني؛  البويل  وتتضمن  ايليفني،  البويل 
وأنظمة  احلاسوب  معاجلة  معلومات  يف  لالستخدام  املنزلة  احلاسوب 
أساسها  اليت  البوليمرات  لصناعة  الكيماوية  للمحطات  التحكم 
األوليفني، حتديدا: ، البويل بروبيلني والبوليمرات املشرتكة من الربوبيلني 

مع على األقل واحد آخر من كوبوليمرييزابل اوليفني مع الربوبيلني.
طالب التسجيل: دبليو. آر. جريس آند كو. - كون.

العنوان: أمريكية / 7500 جريس دريف، كولومبيا، أم دي 21044، 
الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: GRACE )ابإلجنليزية( 

رقم اإليداع: 192944
التاريخ: 2017/08/13 

الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )42(

التكنولوجية؛  ابملساعدة  يتعلق  فيما  االستشارية  اخلدمات  تقدمي 
فيما  االتفاقيات  بتطوير، واملفاوضات والدخول يف  املتعلقة  اخلدمات 
التصميم  بروبيلني؛  البويل  وتتضمن  االصطناعية  ابلراتينجات  يتعلق 
التصميم  أعمال  )تعلم(؛  التقنية  واخلطط  التقنية،  األحباث  الصناعي؛ 
اهلندسي واألعمال اهلندسية )اخلرباء(؛ األحباث الكيميائية والفيزايئية؛ 
التجارية  ابلعمليات  املتعلقة  غري  املهنية  االستشارات  املواد؛  فحص 
براءة  املمنوحة  واالخرتاعات  الكيمياء؛  جماالت  يف  االستشارات  ؛ 
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بشكل  كتبت  )ابإلجنليزية(   CHESTERFIELD العالمة: 
خاص )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 192949
التاريخ: 2017/08/13 

الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )34(

التبغ، اخلام أو املصّنع؛ منتجات التبغ؛ السيجار، السجائر، سيجاريلو 
تبغ  الغليون،  تبغ  بك،  اخلاصة  السجائر  للف  تبغ  رفيع(،  سيجار   (
والقرنفل؛  التبغ  مزيج  من  املصنوعة  السجائر  السعوط،  تبغ  املضغ، 
الطبية(؛ السجائر اإللكرتونية؛  التبغ )لغري األغراض  بدائل  السعوط؛ 
لغاية  غيارها  وقطع  إلكرتونية  أجهزة  ؛  التسخني  لغاية  التبغ  منتجات 
تدفئة السجائر أو التبغ من أجل إطالق خباخ االستنشاق احملتوي على 
النيكوتني ؛ حماليل النيكوتني السائل املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ 
أدوات املدخنني، ورق السجائر، أنبوب السجائر، مرشحات ) فالتر(

سجائر، علب التبغ، علب السجائر، املنافض، األانبيب، جهاز اجليب 
للف السجائر، قداحات )والعات(، أعواد الثقاب.

إدعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 
سويسرا  حتت الرقم 2017/52464 بتاريخ 2017/02/24

طالب التسجيل: فيليب موريس بروداكتس إس.ايه.
العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة:  torch )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع الرسم )كما 

ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 192950

التاريخ: 2017/08/13 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )34(
التبغ، اخلام أو املصّنع؛ منتجات التبغ؛ السيجار، السجائر، سيجاريلو 
تبغ  الغليون،  تبغ  بك،  اخلاصة  السجائر  للف  تبغ  رفيع(،  سيجار   (
والقرنفل؛  التبغ  مزيج  من  املصنوعة  السجائر  السعوط،  تبغ  املضغ، 
الطبية(؛ السجائر اإللكرتونية؛  التبغ )لغري األغراض  بدائل  السعوط؛ 
لغاية  غيارها  وقطع  إلكرتونية  أجهزة  ؛  التسخني  لغاية  التبغ  منتجات 
تدفئة السجائر أو التبغ من أجل إطالق خباخ االستنشاق احملتوي على 
النيكوتني ؛ حماليل النيكوتني السائل املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ 

ومعدات معاجلة البياانت، واإلكسسوارات )الكهرابئية وامليكانيكية(، 
أنظمة التحكم اإللكرتونية، األجهزة السمعية / البصرية والفوتوغرافية 
البصرية  السمعية  املعلومات، واألجهزة  لتكنولوجيا  اإلشارات  وكوابل 
 ، واملراقبة  الكشف  معّدات  القياس،  املدى؛  بعيدة  واالتصاالت 
املؤشرات وأجهزة التحكم؛ احملتوايت املسجلة، وخصوصا الربجميات؛ 
والربامج البينية )األجهزة أو الربامج البينية( لألمن، السالمة، وجتهيزات 
البضائع املذكورة  احلماية وإرسال اإلشارات؛ قطع ومستلزمات مجيع 
اعاله، املتضمنة يف هذه الفئة؛ مجيع البضائع آنفة الذكر لالستخدام 

فيما يتعلق بتجهيزات تكنولوجيا األمن.  
إدعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف  
االحتاد االورويب حتت الرقم 016490781 بتاريخ 2017/03/20

طالب التسجيل: شراك سيكونيت إيه جي
العنوان: منساوية / إيبيسربيونريجراسي 18، 1120 فيينا، النمسا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
خاص  بشكل  كتبت  )ابإلجنليزية(   MindServices العالمة: 

)كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 192948

التاريخ: 2017/08/13 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )42(
التجارية  التجهيزات  وتشغيل  لتخطيط  البياانت  حتليل  خدمات 
إنتاج  ابلصحة،  للعناية  وابلتحديد  التحتية،  البىن  مرافق  والصناعية، 
احلاسوب  وبرجميات  قطع  توفري  والنقل؛  املرور  حركة  الطاقة،  وتوزيع 
جلمع وحتليل البياانت لتخطيط وتشغيل الرتكيبات الصناعية، جتهيزات 
الطاقة،  وتوزيع  إنتاج  ابلصحة،  للعناية  وابلتحديد  التحتية،  البىن 
حركة املرور والنقل؛ احلوسبة السحابية واالستشارات التقنية لتشغيل 
للعناية  وابلتحديد  التحتية،  البىن  جتهيزات  الصناعية،  التجهيزات 
التقنية  الطاقة، حركة املرور والنقل؛ اخلدمات  إنتاج وتوزيع  ابلصحة، 
لتحسني تشغيل الرتكيبات الصناعية، جتهيزات البىن التحتية، وابلتحديد 

للعناية ابلصحة، إنتاج وتوزيع الطاقة، حركة املرور والنقل.  
إدعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

املانيا حتت الرقم 016462319 بتاريخ 2017/03/14
طالب التسجيل: سيمينس اكتينجيسيللسشافت

العنوان: املانية / ويرنري-فون-سيمينس-سرتاسي 1، ميونخ، املانيا 
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التاريخ: 2017/08/15 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )34(
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ 
التبغ، اخلام أو املصّنع؛ منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ الغليون، تبغ املضغ، 
تبغ السعوط، السجائر املصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ 
بدائل التبغ )لغري األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك 
ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، علب ومنافض 
السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف السجائر، القداحات؛ أعواد 
أجهزة   ، تسخينها  يتم  اليت  التبغ  منتجات  التبغ،  أعواد  الثقاب؛ 
إطالق  أجل  من  التبغ  أو  السجائر  تسخني  لغاية  وقطعها  إلكرتونية 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل املستخدمة يف 
السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ 
األجهزة  التقليدية؛  السجائر  عن  كبدائل  االلكرتونية  السجائر 
التبخري  وأجهزة  رذاذ؛  على  احملتوي  النيكوتني  الستنشاق  اإللكرتونية 
املدخنني  التبغ؛ مستلزمات  التبغ وبدائل  ، منتجات  للمدخنني  ابلفم 
للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، 
عيدان  وكذلك  املسخنة  والسيجار  السجائر  طفاايت  34؛  الفئة  يف 

التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن.
طالب التسجيل: فيليب موريس بروداكتس إس.ايه.

العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بشكل  كتبت  )ابإلجنليزية(   CHESTERFIELD العالمة: 

خاص مع الرسم )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 192991

التاريخ: 2017/08/15 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )34(
التبغ، اخلام أو املصّنع؛ منتجات التبغ؛ السيجار، السجائر، السيجار 
تبغ  املضغ،  تبغ  الغليون،  تبغ  اليدوية،  اللف  ماكينات  تبغ  الرفيع، 
السعوط، السجائر املصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل 
التبغ )لغري األغراض الطبية(؛ السجائر اإللكرتونية؛ منتجات التبغ اليت 
يتم تسخينها ؛ أجهزة إلكرتونية وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ 

أدوات املدخنني، ورق السجائر، أنبوب السجائر، مرشحات ) فالتر(
سجائر، علب التبغ، علب السجائر، املنافض، األانبيب، جهاز اجليب 

للف السجائر، قداحات )والعات(، أعواد الثقاب.
إدعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

سويسرا  حتت الرقم 2017/52465 بتاريخ 2017/02/24
طالب التسجيل: فيليب موريس بروداكتس إس.ايه.

العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: ايقوص )ابلعربية( كتبت بشكل خاص )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 192988
التاريخ: 2017/08/15 

الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(

اإللكرتونية  األجهزة  بطارايت  اإللكرتونية؛  للسجائر  البطارايت 
االلكرتونية  لألجهزة  الشحن  أجهزة  التبغ،  لتسخني  املستخدمة 
اإللكرتونية  لألجهزة  يب  اس  يو  شواحن  التبغ؛  لتسخني  املستخدمة 
اإللكرتونية؛  للسجائر  السيارات  شواحن  التبغ؛  لتسخني  املستخدمة 
شواحن  ؛  التبغ  لتسخني  املستخدمة  لألجهزة  السيارات  شواحن 

بطارايت السجائر اإللكرتونية.
طالب التسجيل: فيليب موريس بروداكتس إس.ايه.

العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: ايقوص )ابلعربية( كتبت بشكل خاص )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 192989
التاريخ: 2017/08/15 

الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )11(

أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني 
السوائل؛ أجهزة توليد البخار.

طالب التسجيل: فيليب موريس بروداكتس إس.ايه.
العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: ايقوص )ابلعربية( كتبت بشكل خاص )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 192990
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العالمة: EVOBRIG )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 192995

التاريخ: 2017/08/15 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )05(
املستحضرات الصيدالنية لالستخدام البشري، حتديدا: لعالج األمراض 
الدموية اخلبيثة والسرطان وأمراض واضطراابت املناعة الذاتية وأمراض 

واضطراابت االلتهاابت، املستحضرات الصيدالنية لعالج السرطان.
طالب التسجيل: آرايد فارماسيتاكالز، إنك.

العنوان: أمريكية / 40 الندزداوين سرتيت، كامربيدج، ماساشوسيتس 
02139، الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: انيو! )ابلعربية( كتبت بشكل خاص مع رسم )كما ابلشكل 

املرفق(
رقم اإليداع: 192996

التاريخ: 2017/08/15 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(
الطبية،  النظارات  الطبية،  النظارات  البصرية؛  واألدوات  األجهزة 
 ، الواقية  النظارات  الرايضية،  الواقية  األقنعة  الشمسية،  النظارات 
األقنعة الواقية والنظارات الواقية، القطع واللوازم املتعلقة هبا، اطارات 
النظارات، قطع النظارات اليت حتمل العدسات، العدسات، عدسات 
العدسات  الالصقة،  العدسات  البصر،  تصحيح  عدسات  النظارات، 
وحافظات  النظارات  علب  النظارات،  وحبال  سالسل  البصرية، 
ابجملال  تتعلق  اليت  اإلنرتنت  على  املنشورات  الالصقة؛  العدسات 
البصري؛ بطاقات االئتمان، بطاقات الدين والبطاقات مسبقة الدفع 
املقننة والبطاقات املمغنطة، أجهزة وبرجميات احلاسوب لغاايت التعليم 
الطيب واليت يتم استخدامها يف إدارة متاجر البيع ابلتجزئة للبصرايت.  

طالب التسجيل: انو اس. بيه. ايه.
21043، كاستيغليون  مازوشيلي،7،  اس.اي.يب   / ايطالية  العنوان: 

اواوان )يف ايه(، ايطاليا 

 

من أجل إطالق رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أدوات املدخنني، ورق السجائر، 
السجائر،  علب  التبغ،  علب  السجائر،  فالتر  السجائر،  أانبيب 
أعواد  القداحات،  السجائر،  للف  أدوات اجليب  الغاليني،  املنافض، 

الثقاب.
إدعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

سويسرا  حتت الرقم 2017/52463 بتاريخ 2017/02/24
طالب التسجيل: فيليب موريس بروداكتس إس.ايه.

العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: ASPILYPSTA )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 192992

التاريخ: 2017/08/15 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )05(
مستحضرات صيدالنية ومستحضرات طبية.

إدعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 
سويسرا  حتت الرقم 2017/58385 بتاريخ 2017/07/03

طالب التسجيل: أبوت برودكتس أوبريايشنز إيه جي
آلتشويل،   4123  ،127 هيجينهاميريماتويج   / سويسرية  العنوان: 

سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: LYPSTAPLUS )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 192993

التاريخ: 2017/08/15 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )05(
مستحضرات صيدالنية ومستحضرات طبية

إدعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 
سويسرا  حتت الرقم 2017/58370 بتاريخ 2017/07/03

طالب التسجيل: أبوت برودكتس أوبريايشنز إيه جي
آلتشويل،   4123  ،127 هيجينهاميريماتويج   / سويسرية  العنوان: 

سويسرا 
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العالمة: APTEVO THERAPEUTICS )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 192998

التاريخ: 2017/08/15 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )05(
املستحضرات الصيدالنية للعالج والعالج الوقائي من األمراض املعدية 
الذاتية،  املناعة  جهاز  أمراض  املناعي،  اجلهاز  واضطراابت  أمراض   ،

واضطراابت الدم، ال شيء مما تقّدم له عالقة ابألورام.  
طالب التسجيل: أبتيفو ثريبيوتكس إنك. شركة من ديالوير

العنوان: أمريكية / 2401 4يت اتش أفينيو، سويت 1050، سياتل، 
واشنطن 98121، الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: APTEVO THERAPEUTICS )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 192999
التاريخ: 2017/08/15 

الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )42(

خدمات البحث والتطوير يف اجملاالت الصيدالنية والتكنولوجيا احليوية، 
ال شيء مما تقّدم له عالقة ابألورام.  

طالب التسجيل: أبتيفو ثريبيوتكس إنك. شركة من ديالوير
العنوان: أمريكية / 2401 4يت اتش أفينيو، سويت 1050، سياتل، 

واشنطن 98121، الوالايت املتحدة األمريكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: LYPSTAFEN )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 193000

التاريخ: 2017/08/15 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )05(
مستحضرات صيدالنية ومستحضرات طبية

إدعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 
سويسرا  حتت الرقم 2017/58364 بتاريخ 2017/07/03

طالب التسجيل: أبوت برودكتس أوبريايشنز إيه جي
آلتشويل،   4123  ،127 هيجينهاميريماتويج   / سويسرية  العنوان: 

سويسرا

العالمة: انيو! )ابلعربية( كتبت بشكل خاص مع رسم )كما ابلشكل 
املرفق(

رقم اإليداع: 192997
التاريخ: 2017/08/15 

الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(

خدمات منح االمتياز يف اجملال البصري؛ البيع ابجلملة، خدمات البيع، 
البصري  اجملال  يف  اإلنرتنت،  بواسطة  وأيضا  ابملفرق،  البيع  خدمات 
فيما يتعلق مبنتجات التجميل، والعناية والتنظيف لعدسات النظارات 
املناديل  الالصقة،  ابلعدسات  العناية  حماليل  الالصقة،  والعدسات 
العالقة  ذات  األدوات  العيون،  بصحة  والعناية  لتنظيف  الصحية 
ابلعيون، الفيتامينات واألمالح املعدنية ملعاجلة أمراض العيون، حافظات 
النظارات  البصرية،  واألجهزة  األدوات  الشائعة،  املعادن  من  املفاتيح 
الطبية، النظارات الطبية، النظارات الشمسية، األقنعة الواقية الرايضية، 
النظارات الواقية ، األقنعة الواقية والنظارات الواقية، اطارات النظارات، 
قطع النظارات اليت حتمل العدسات، العدسات، عدسات النظارات، 
البصرية،  العدسات  الالصقة،  العدسات  البصر،  تصحيح  عدسات 
العدسات  وحافظات  النظارات  علب  النظارات،  وحبال  سالسل 
الالصقة، بطاقات االئتمان، بطاقات الدين والبطاقات مسبقة الدفع 
املقننة والبطاقات املمغنطة، املنشورات على اإلنرتنت اليت تتعلق ابجملال 
البصري، حافظات النظارات وحافظات العدسات الالصقة من اجللود 
ومن اجللود املقلدة؛ الرتويج للمبيعات للمنتجات واخلدمات ملصلحة 
اآلخرين بواسطة وسائل التخطيط، والعرض والتنفيذ للرتويج للمبيعات 
يف اجملال البصري؛ الربامج التحفيزية، واملكافئات / اجلوائز واهلدااي يف 
جمال البصرايت؛ خدمات التوزيع للمواد الرتوجيية، حتديدا: املنشورات، 
النشرات اإلعالمية،  املطبوعات، والعينات املقدمة يف جمال البصرايت؛ 
خدمات التخطيط، العرض والتنفيذ للفعاليات الرتوجيية اخلاصة يف جمال 
البصرايت؛ معاجلة البياانت املتعلق بتجميع العروض الرتوجيية يف جمال 
البصرايت؛ حتضري املواد الرتوجيية، والشاشات ، الكتالوجات والكتب 
الرتوجيية لآلخرين يف جمال البصرايت؛ التمثيل املهين للغاايت التجارية 

يف جمال البصرايت.  
طالب التسجيل: انو اس. بيه. ايه.

العنوان: ايطالية / اس.اي.يب مازوشيلي، 7، 21043، كاستيغليون 
اواوان )يف ايه(، ايطاليا 
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الفيديو وأجهزة قياس احلرارة  وعلب آالت التصوير وعلب كامريات 
والتلفزيون  ابلراديو  بعد  عن  التحكم  واجهزة  واهلواتف  والراديو 
والسترييو ومشغالت أقراص فيديو رقمية ومسجالت أشرطة الفيديو 
الصوت  ومكربات   MP3 ومشغالت  الرقمية  الفيديو  ومسجالت 
تصوير  وآالت  الضوئية  واملاسحات  والطابعات  احلواسيب  وخوادم 
املستندات وشاشات احلواسيب وأجهزة الفاكس وموجهات الشبكات 
الصلبة  احلاسوب  وحمركات  احلاسوب  وفأرات  املفاتيح  ولوحات 
واخلارجية وكامريات الفيديو وآالت التصوير واآلالت احلاسبة وأجهزة 
ومساعات  الصوتية  واملكوانت   GPS املواقع  حتديد  بنظام  املالحة 
الرأس ومكربات الصوت واجهزة االستقبال الصوتية وأجهزة استقبال 
الفيديو وأجهزة املساعدة الشخصية برامج احلاسوب وأجزاء احلاسوب 
التشغيلية  واالجهزة احملمولة واجهزة اهلاتف النقال واحملمول واالجهزة 
الطرفية اخلاصة ابهلواتف النقالة واحملمولة واحلواسيب وأجهزة احلاسوب 
للولوج  املخصصة  الصغرية  )احلواسيب  النتبوك  وحواسيب  اللوحية 
للتطبيقات على االنرتنت( وأجهزة احلاسوب احملمولة ورقائق الدارات 
وعلب كامريات  التصوير  آالت  وعلب  الصغرية  والرقائق  املتكاملة 
التحكم عن  الفيديو وأجهزة قياس احلرارة والراديو واهلواتف واجهزة 
رقمية  فيديو  أقراص  ومشغالت  والسترييو  والتلفزيون  ابلراديو  بعد 
ومشغالت  الرقمية  الفيديو  ومسجالت  الفيديو  أشرطة  ومسجالت 
MP3 ومكربات الصوت وخوادم احلواسيب والطابعات واملاسحات 
الضوئية وآالت تصوير املستندات وشاشات احلواسيب وأجهزة الفاكس 
وحمركات  احلاسوب  وفأرات  املفاتيح  ولوحات  الشبكات  وموجهات 
احلاسوب الصلبة واخلارجية وكامريات الفيديو وآالت التصوير واآلالت 
احلاسبة وأجهزة املالحة بنظام حتديد املواقع GPS واملكوانت الصوتية 
ومساعات الرأس ومكربات الصوت واجهزة االستقبال الصوتية وأجهزة 
 )PDA( الرقمية  الشخصية  املساعدة  وأجهزة  الفيديو  استقبال 
وأجهزة االستقبال وتوزيع الشحنة وأنظمة املسرح املنزيل وأجهزة عرض 
انذار  وأجهزة  االمن  انذار  واجهزة  االفالم   عرض  وأجهزة  الفيديو 
احلريق وأجهزة كشف احلريق والدخان وأجهزة كشف الرادار واملعدات 
 ( واحملوالت  البطارايت  وشواحن  للمركبات  والفيديوية  السمعية 
الكهرابئية( وأجهزة الرد اآليل والسماعات ومفاتيح الضوء الكهرابئية.

طالب التسجيل: جوجل إنك.
العنوان: أمريكية / 1600 امفيثيرت ابركواي، ماونتني فيو، كاليفورنيا 

94043، الوالايت املتحدة األمريكية

العالمة: LYPSTACOR )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 193001

التاريخ: 2017/08/15 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )05(
مستحضرات صيدالنية ومستحضرات طبية

إدعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 
سويسرا  حتت الرقم 2017/58361 بتاريخ 2017/07/03

طالب التسجيل: أبوت برودكتس أوبريايشنز إيه جي
آلتشويل،   4123  ،127 هيجينهاميريماتويج   / سويسرية  العنوان: 

سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: LYPSTA )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 193002

التاريخ: 2017/08/15 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )05(
مستحضرات صيدالنية ومستحضرات طبية

إدعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 
سويسرا  حتت الرقم 2017/58359 بتاريخ 2017/07/03

طالب التسجيل: أبوت برودكتس أوبريايشنز إيه جي
آلتشويل،   4123  ،127 هيجينهاميريماتويج   / سويسرية  العنوان: 

سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: ANDROID ONE )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 193003

التاريخ: 2017/08/15 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(
برامج احلاسوب وأجزاء احلاسوب التشغيلية  واالجهزة احملمولة واجهزة 
النقالة  ابهلواتف  اخلاصة  الطرفية  واالجهزة  واحملمول  النقال  اهلاتف 
النتبوك  وحواسيب  اللوحية  احلاسوب  وأجهزة  واحلواسيب  واحملمولة 
االنرتنت(  على  للتطبيقات  للولوج  املخصصة  الصغرية  )احلواسيب 
وأجهزة احلاسوب احملمولة ورقائق الدارات املتكاملة والرقائق الصغرية 
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ومستحضرات  التجميل  وكرميات  التجميل  ومستحضرات  املاكياج 
التجميل للعناية ابجللد

طالب التسجيل: فيل كوزميتكس ال ال سي
2#إيه،  سرتيت،  أتش  يت   57 دبليو.   469  / أمريكية  العنوان: 

نيويورك، نيويورك، الوالايت املتحدة األمريكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: Amlyfend )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 193050

التاريخ: 2017/08/17 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )05(
مستحضرات ومواد صيدالنية.

طالب التسجيل: دايتشي سانكيو كومباين، ليمتد
العنوان: ايابنية / 3-5-1، نيهونباشي هونتشو، تشاو-كيو، طوكيو 

103-8426، الياابن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: Onquelva )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 193051

التاريخ: 2017/08/17 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )05(
مستحضرات ومواد صيدالنية.

طالب التسجيل: دايتشي سانكيو كومباين، ليمتد
العنوان: ايابنية / 3-5-1، نيهونباشي هونتشو، تشاو-كيو، طوكيو 

103-8426، الياابن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: ASHLEY-SLEEP )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 193052

التاريخ: 2017/08/17 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )20(
الفرشات، قواعد الفرشات، الوسائد 

طالب التسجيل: آشلي فرينيتشري إنداسرتيز، إنك.
 ،54612 ويسكونسن  أركاداي،  ويه،  آشلي  ون   / أمريكية  العنوان: 

العالمة: كرنفاليتا )ابلعربية( كتبت بشكل خاص )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 193046

التاريخ: 2017/08/17 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(
البوظة، مثلجات املاء، املصاص املثلجة، شرابت )مثلجات(، املثلجات 

اخلفيفة.
طالب التسجيل: سوسيييت ديه بروديوتس نستلة اس. ايه.

العنوان: سويسرية / 1800 فيفي، سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: ITALGRANITI  )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص 

مع رسم مميز )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 193047

التاريخ: 2017/08/17 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )19(
اللدن )مواد خام(؛ جرانيت؛ طني انضج؛  الطني  للبناء؛  حجر رملي 
املعدنية،  غري  البالط،  للبناء؛  حجر  االصطناعية؛  احلجارة  احلجارة؛ 
للبناء؛ الرخام؛ مواد البناء، غري املعدنية؛ بالط سرياميكي؛ البالط، غري 
املعدنية، للبناء؛ بالط للجدران، غري املعدنية؛ أرضيات البالط، غري 
املعدنية؛ ألواح الكساء، غري املعدنية؛ أغطية تلبيس واجهات اجلدران، 
غري املعدنية، للبناء؛ األرضيات، غري املعدنية؛ النصب التذكارية، غري 
املعدنية؛ األسقف، غري املعدنية؛ املباين، غري املعدنية؛ فسيفساء للبناء؛ 

ألواح البناء، غري املعدنية.  
طالب التسجيل: ايطالغرانيت غروب اس.يب.ايه

فرانزيون   41043  ،355 بيانو،  ان  راديسي  فيا   / ايطالية  العنوان: 
كاسينالبو- فورميجني، ايطاليا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ابلشكل  )كما  خاص  بشكل  )ابإلجنليزية( كتبت   VEIL العالمة: 

املرفق(
رقم اإليداع: 193049

التاريخ: 17/08/2017 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )03(
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الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(

مياه معدنية و غازية و مشروابت أخرى خالية من الكحول؛ مشروابت 
لصنع  أخرى  مستحضرات  و  شراابت  الفاكهة؛  عصري  و  الفاكهة 

املشروابت .
طالب التسجيل: بيبسيكو، إنك. / أسست يف نورث كارولينا

نيويورك  بريتشيس،  رود،  هيل  اندرسون   700  / أمريكية  العنوان: 
10577، الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 GOLDEN START )ابلعربية( -  العالمة: صباح مشرق 

)ابألجنليزية( كتبتو بشكل خاص )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 193149

التاريخ: 2017/08/21 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(
احلليب، القشدة، الزبدة ، اجلبنة وغريها من مستحضرات الطعام اليت 
اليت  املشروابت  احلليب؛  بدائل  حليب؛  منتجات  احلليب؛  أساسها 
املكثف؛  احلليب  املركز؛  اجملفف،احلليب  احلليب  احلليب؛  أساسها 
اللنب؛ حليب  القشدة؛  أساسها  احلليب واليت  أساسها  اليت  احللوايت 
الصواي؛  أساسها  اليت  املستحضرات  احلليب(،  )بدائل  الصواي 
مشتقات  غري  من  املبيضات  البشري؛  للطعام  الربوتني  مستحضرات 
املغذية  و\أو  الغذائية  ابملواد  املدعمة  األطعمة  منتجات  احلليب؛ 

واملشروابت املتضمنة يف هذه الفئة.
طالب التسجيل: سوسيييت ديه بروديوتس نستلة اس. ايه.

العنوان: سويسرية / 1800 فيفي، سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: KIT KAT )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 193150

التاريخ: 2017/08/21 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(
املثلجات  الشرابت،  املثلجة،  املصاصات  املائية،  املثلجات  البوظة، 

اهلّشة، الكعك احملّلى، الكعك، الويفر، الطوىف
طالب التسجيل: سوسيييت ديه بروديوتس نستلة اس. ايه.

الوالايت املتحدة األمريكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: PENNBARRY )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 193145

التاريخ: 2017/08/21 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )11(
املراوح،  شفرات   ، حتديدا:  والتربيد،  والتهوية  التدفئة  معّدات  قطع 
تركيبات املراوح، مراوح حتريك اهلواء، عجالت النفخ، تركيبات النفخ، 

مراوح التهوية وأجهزة الرتطيب.
املودع  الطلب  اىل  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  إدعاء 
بتاريخ   87464052 الرقم  حتت  االمريكية  املتحدة  الوالايت  يف 

25/05/2017
طالب التسجيل: اير ديسرتيبيوشن تكنولوجيز آي يب، ال ال سي

العنوان: أمريكية / 5757 نورث جرين ابي افنيو، ميلواكي، دبليو اي 
53209، الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: IZZE )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع الرسم )كما 

ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 193146

التاريخ: 2017/08/21 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(
املياه املعدنية والغازية وغريها من املشروابت غري الكحولية؛ مشروابت 
املستحضرات  من  وغريه  املركز  الشراب  الفواكه؛  وعصائر  الفواكه 
املشروابت  الكحولية؛  غري  الغازية  املشروابت  املشروابت؛  لصناعة 

اخلفيفة.
طالب التسجيل: ذا كونسنرتيت مانيوفاكتشارينغ كومباين اوف ايرلندا.

العنوان: ايرلندية / سوان بيلدينج، ثريد فلور، 26 فيكتوراي سرتيت، 
هاميلتون، اتش ام 12، برمودا، برمودا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: LIVE UNBUBBLED )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 193147
التاريخ: 2017/08/21 
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 JANSPORT COMPANY SEATTLE :العالمة
)ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع الرسم )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 193154
التاريخ: 2017/08/21 

الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(

احلقائب اليت توضع على الظهر، حقائب لإلستخدام اليومي، احلقائب 
االسطوانية الشكل ، حقائب احلمل.  

املودع  الطلب  اىل  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  إدعاء 
بتاريخ   87352275 الرقم  حتت  االمريكية  املتحدة  الوالايت  يف 

2017/02/28
طالب التسجيل: جانسبورت اابريل كورب.

ديالوير  ويليمينجتون،  رود،  سيلفرسايد   3411  / أمريكية  العنوان: 
19810، الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع  خاص  بشكل  )ابإلجنليزية( كتبت   JANSPORT العالمة: 

الرسم )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 193155

التاريخ: 2017/08/21 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(
احملمولة  الشخصية  احلواسيب  حلمل  خصيصا  املعّدة  الظهر  حقائب 
الشخصية  واحلواسيب  احلجم  صغرية  احملمولة  الشخصية  واحلواسيب 

احملمولة العاملة ابللمس
املودع  الطلب  اىل  استنادا  األولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  إدعاء 
بتاريخ   87352283 الرقم  حتت  االمريكية  املتحدة  الوالايت  يف 

2017/02/28
طالب التسجيل: جانسبورت اابريل كورب.

ديالوير  ويليمينجتون،  رود،  سيلفرسايد   3411  / أمريكية  العنوان: 
19810، الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
مع  خاص  بشكل  )ابإلجنليزية( كتبت   JANSPORT العالمة: 

الرسم )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 193156

العنوان: سويسرية / 1800 فيفي، سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: ALPHA by JENSEN )ابإلجنليزية( كتبت بشكل 

خاص مع الرسم )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 193152

التاريخ: 2017/08/21 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )07(
الغساالت، أجهزة الغسيل ومنشآت غسيل املالبس

إدعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 
سويسرا  حتت الرقم 2017/52315 بتاريخ 2017/02/22

طالب التسجيل: جنسني هولدينغ ايه جي
العنوان: سويسرية / سي/او. جنسن ايه جي بورغدروف، بوشسماشرتاس 

83400 بورغدروف سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 JANSPORT COMPANY SEATTLE :العالمة

)ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع الرسم )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 193153

التاريخ: 2017/08/21 
الشروط: التعهد إبستخدام العالمة التجارية كما اودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(
احملمولة،  الشخصية  احلواسيب  حلمل  املخصصة  الظهر  حقائب 
احلواسيب الشخصية احملمولة صغرية احلجم واحلواسيب اللوحية العاملة 
ابللمس، حقائب احلمل املخصصة حلمل احلواسيب الشخصية احملمولة، 
احلواسيب الشخصية احملمولة صغرية احلجم واحلواسيب اللوحية العاملة 

ابللمس.  
املودع  الطلب  اىل  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  إدعاء 
بتاريخ   87352275 الرقم  حتت  االمريكية  املتحدة  الوالايت  يف 

2017/02/28
طالب التسجيل: جانسبورت اابريل كورب.

ديالوير  ويليمينجتون،  رود،  سيلفرسايد   3411  / أمريكية  العنوان: 
19810، الوالايت املتحدة األمريكية
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وألياف البويل أميد، وألياف البوليسرت، واأللياف من البوليسرت البلوري 
السائل ، وألياف البويل اكريلوننيترييل وألياف البوليميد، والبوليثريميايد، 
وسولفيد البولينيلني، وكيتون البوليثري أو بويل كيتون األثري والبالستيك 
شبه  البضائع  واللدائن؛  احلراري  البالستيك  من جمموعة  ، وخصوصا 
تعزيز  أشرطة  بكوها بشكل خاص على شكل  آنفا  املذكورة  املصنعة 
أحادية االجتاه )أشرطة يو دي( و / أو أشرطة ألياف؛ املكوانت اليت 

ترتكز البضائع شبه املصنعة املذكورة آنفا.  
طالب التسجيل: إيفونيك دجيوسا جي إم يب إتش.

العنوان: املانية / ريلينغهاوزر سرتاسي 1 - 11، 45128 إيسن املانيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
)ابإلجنليزية( كتبت   THEATRE by Rhodes العالمة: 

بشكل خاص مع الرسم )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 193216

التاريخ: 2017/08/23 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41(
التعليم والتهذيب ، التدريب، الرتفيه، األنشطة الرايضية والثقافية.

طالب التسجيل: ماجد الفطيم للسينما »ش.ذ.م.م«
العنوان: اماراتية / ص.ب. 60811، ديب، االمارات العربية املتحدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
)ابإلجنليزية( كتبت   THEATRE by Rhodes العالمة: 

بشكل خاص مع الرسم )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 193217

التاريخ: 2017/08/23 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(
خدمات تقدمي الطعام والشراب؛ اإلقامة املؤقتة

طالب التسجيل: ماجد الفطيم للسينما »ش.ذ.م.م«
العنوان: اماراتية / ص.ب. 60811، ديب، االمارات العربية املتحدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: كلمة PENTAVITIN )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 193235
التاريخ: 2017/08/24 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

التاريخ: 2017/08/21 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(
والنشاطات  لالستخدامات  الصغرية  الظهر  حقائب  الظهر  حقائب 

اليومية واحلقائب القماشية اسطوانية الشكل.
املودع  الطلب  اىل  استنادا  األولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  إدعاء 
بتاريخ   87352283 الرقم  حتت  االمريكية  املتحدة  الوالايت  يف 

2017/02/28
طالب التسجيل: جانسبورت اابريل كورب.

ديالوير  ويليمينجتون،  رود،  سيلفرسايد   3411  / أمريكية  العنوان: 
19810، الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: إيدهيفا )ابلعربية(
رقم اإليداع: 193157

التاريخ: 2017/08/21 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )05(
السرطان  وأمراض  الدم،  سرطان  لعالج  الصيدالنية  املستحضرات 
األخرى، وأمراض املناعة الذاتية؛ املستحضرات الصيدالنية، حتديدا: 
جهاز  لتعديل  الصيدالنية  املستحضرات  السيتوكني؛  تثبيط  عقاقري   ،

املناعة.  
طالب التسجيل: سيلجني كوربوريشن / شركة من ديالوير.

العنوان: أمريكية / 86 موريس أفينيو، سوميت، نيوجريسي 07901، 
الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: VESTAPE )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 193213
التاريخ: 2017/08/23 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )17(

شبه  )بضائع  ابأللياف  املقوى  البالستيك  من  املصنوعة  البضائع 
مصنعة( ، مع األلياف املقوية اليت تتكون بشكل خاص من األلياف 
الزجاجية، وألياف الكربون، خيوط الياف االراميد، وألياف البورون، 
السيليكون،  كربيد  وألياف  البازلت،  وألياف  السرياميك،  وألياف 
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العالمة: SCHÖRLING )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 193237

التاريخ: 2017/08/24 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )12(
ترويل  عرابت  والنقل؛  املركبات  ولوازم  قطع  نقل؛  ووسائط  سيارات 
النقل واحلركة، مبا يتضمن احملركات واملوتورات،  للتنظيف؛ جمموعات 

للمركبات الربية.  
إدعاء األولوية: مع حفظ حق األولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

املانيا حتت الرقم 302017102044.2 بتاريخ 2017/02/28
طالب التسجيل: بوشري إنداسرتيز إيه جي.

 -  8166 أتش-  سي   ،80 ميورزلينسرتاسي   / سويسرية  العنوان: 
نيديروينينجني، سويسرا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: SCHÖRLING )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 193238
التاريخ: 2017/08/24 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )37(

والرتكيبات  املركبات  لآلالت،  والصيانة  التصليح  تنظيف،  تركيب، 
التقنية؛ أتجري آالت ومعدات الغسيل والتنظيف.  

إدعاء األولوية: مع حفظ حق األولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 
املانيا حتت الرقم 302017102044.2 بتاريخ 2017/02/28

طالب التسجيل: بوشري إنداسرتيز إيه جي.
 -  8166 أتش-  سي   ،80 ميورزلينسرتاسي   / سويسرية  العنوان: 

نيديروينينجني، سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: G FOUNDED 1850 )ابإلجنليزية( كتبت بشكل 

خاص مع الرسم )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 193239

التاريخ: 2017/08/24 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )06(
وصالت األانبيب املعدنية؛ وصالت جتميع املواسري واألانبيب املعدنية؛ 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )03(
ابلوجه  وللعناية  اجلسم،  واجللد،  للجمال،  التجميل  مستحضرات 
مستحضرات  الشمس؛  حروق  من  الوقاية  مستحضرات  والشعر؛ 
االمسرار من الشمس والوقاية من الشمس؛ مستحضرات ومواد للتنعيم، 
العناية ومظهر البشرة، اجلسم، الوجه والشعر؛ مستحضرات التجميل، 
حتديدا املساحيق، الرذاذات إلزالة الروائح الكريهة والرتطيب، مناديل 
إلزالة الروائح الكريهة والتنظيف والسوائل للغسل والتنظيف، مجيعها 
لالستخدام للنظافة األنثوية، غسول النظافة النسائية، مزيالت الروائح 
الكريهة ومضادات التعرق )مستحضرات الزينة(؛ الصابون، املعقمات 
وصابون إزالة الروائح الكريهة، الصابون لغاايت الزينة، غسول اجلسم، 
غسول االيدي، رغوات األيدي، كرميات للدش، صابون االغتسال، 
صابون  البشرة،  على  ولالستعمال  الزينة  لغاايت  التجميل  كرميات 
طبية،  غري  ألغراض  االغتسال  وجل  االستحمام  جل  التنظيف، 

مستحضرات االستحمام ومستحضرات االغتسال لالستحمام.  
طالب التسجيل: دي اس ام  آي يب أسيتس يب.يف.

العنوان: هولندية / هيت أوفرلون 1، 6411 يت إي، هريلني، هولندا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: SCHÖRLING )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 193236

التاريخ: 2017/08/24 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )07(
اخلارجي،  والتنظيف  التنظيف  معدات  والتنظيف؛  التكنيس  آالت 
املضخات ]آالت[.  آالت نفخ؛ أجهزة النقل، أجهزة الرفع واحلمل، 
االحرتاق  احملركات وحمركات  األسطح؛  معاجلة  النقل؛ آالت  تركيبات 
لتشغيل  التحكم  ومعدات  اآلالت  قطع  قيادة،  وحدات  الداخلي، 

اآلالت؛ آالت التوزيع؛ آالت رش.  
إدعاء األولوية: مع حفظ حق األولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

املانيا حتت الرقم 302017102044.2 بتاريخ 2017/02/28
طالب التسجيل: بوشري إنداسرتيز إيه جي.

 -  8166 أتش-  سي   ،80 ميورزلينسرتاسي   / سويسرية  العنوان: 
نيديروينينجني، سويسرا 
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ترتيب املالبس الكهرابئية للغاايت املنزلية ؛ خراطيم املكانس الكهرابئية؛ 
عصا؛  شكل  على  الكهرابئية  املكانس  الكهرابئية؛  املكانس  أكياس 
الروبوطات؛ املنافيخ الدوارة الكهرابئية؛ ضاغطات اهلواء؛ الضاغطات 
املسخنة(؛  )غري  الدوارة  اجملففات  للثالجات؛  ضاغطات  الدوارة؛ 
الكهرابئية  املكانس  املنزلية؛  لالستخدامات  الكهرابئية  اخلالطات 
الروبوتية؛ حمضرات الطعام الكهرابئية؛ مكانس البخار للغاايت املنزلية؛ 

مكانس الكهرابئية اليدوية؛ املكانس الكهرابئية للشراشف.  
طالب التسجيل: إل جي اليكرتونيكس إنك.

سيئول  -جو،  يونغديونغبو  ديرو،  يووي-   ،128  / العنوان: كورية 
150-721، كوراي اجلنوبية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
)كما  خاص  بشكل  كتبت  )ابإلجنليزية(   6Motion العالمة: 

ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 193302

التاريخ: 2017/08/28 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )11(
الرتطيب؛  أجهزة  الساخن؛  اهلواء  توليد  أجهزة  اهلوائية؛  املكيفات 
الطبخ  مواقد  املنزلية؛  لالستخدامات  الكهرابئية  الرطوبة  مزيالت 
املياه  أتين  أجهزة  املنزلية؛  لالستخدامات  املياه  منقيات  الكهرابئية؛ 
احلرارية  اجملمعات  املياه؛  لتنقية  الغشائية  األجهزة  املنزلية؛  لألغراض 
الشمسية )تسخني(؛ منظفات للهواء؛ أجهزة التهوية للتسخني )تربيد 
اهلواء(؛ الصمامات الثنائية الباعثة للضوء )ال اي دي(؛ مواقد للطبخ 
التجهيزات  أو  األجهزة  الكهرابئية؛  املطبخ  أفران  ابلغاز؛  العاملة 
آالت  الكهرابئية؛  املالبس  جمففات  الكهرابئية؛  الثالجات  للطهي؛ 
آالت  املنزلية؛  للغاايت  املالبس  لتجفيف  الكهرابئية  املالبس  ترتيب 
ترتيب املالبس الكهرابئية اجملهزة بوظائف إزالة الروائح الكريهة، تعقيم 
الكهرابئية  املالبس  جتفيف  آالت  املنزلية؛  للغاايت  املالبس  وتبخري 
اجملهزة بوظيفة التعقيم، وإزالة الروائح الكريهة واملعاجلة ملقاومة التجعد 
املياه؛  حتلية  املياه؛ حمطات  ملعاجلة  الدقيقة  الفالتر  ؛  املنزلية  للغاايت 
جتهيزات تنقية مياه اجملاري؛ جتهيزات التنقية الستصالح املياه العادمة 
مرشحات  العادمة؛  املياه  ومعاجلة  تنقية  أجهزة  استخدامها؛  وإعادة 
املصابيح  للشوارع؛  مصابيح  للصناعة؛  املياه  منقيات  العادمة؛  املياه 
املتوهجة؛ مصابيح الفلوريسنت؛ أضواء للسيارات؛ جتهيزات وأجهزة 

حتديدا:  لألانبيب،  معدنية  ووصالت  مرابط  املعدنية؛  األانبيب  لوازم 
، واملرافق، وصالت األانبيب املتقاطعة، األشرطة، وصالت األانبيب 
خمتلفة القياسات )لوازم معدنية(، واحلماالت؛ اغطية إغالق األانبيب 
املعدنية؛ قارانت األانبيب املعدنية، حتديدا: ، الوصالت املثلمة واملثبتة 
الوصالت  التخفيض،  وصالت  العايل،  الضغط  وصالت  ابلكبس، 
املرنة، الوصالت الصلبة، شدادات الربط، وصالت الربط بني اانبيب 
خمتلفة القياسات، الوصالت ذات احلواف اخلارجية، ووصالت املخارج 
احلافات  حموالت  املعدنية؛  الوصالت  ومزاجل  صواميل  امليكانيكية؛ 
املعدنية؛ الصمامات واإلكسسوارات املعدنية اليت ال تكون أجزاء من 
آالت، حتديدا: ، الصمامات املروحيه، صمامات الفحص، الصمامات 
الدارات،  موازنة  صمامات  ابلتدفق،  التحكم  صمامات  الكروية، 

املصايف، وموزعات االمتصاص.  
طالب التسجيل: اتيكو فاير اند سيكيورييت ال ال سي

بوكا   ،300 اكستشينج كورت، سويت   4700  / ة  نيفادا  العنوان: 
راتون، إف أل 33431، الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: SPROUT )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 193299
التاريخ: 2017/08/28 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(

اخلضراوات والبقوليات واحلبوب املهروسة.
طالب التسجيل: سربوت فوود، انك شركة من ديالوير

جاي  ان  مونتفال،  رود  ريدج  شستنات   50  / أمريكية  العنوان: 
07645، الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
)كما  خاص  بشكل  كتبت  )ابإلجنليزية(   6Motion العالمة: 

ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 193301

التاريخ: 2017/08/28 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )07(
األوتوماتيكية؛  األطباق  غساالت  ؛  الكهرابئية  املالبس  غساالت 
أجهزة  املنزلية؛  للغاايت  املالبس  ترتيب  آالت  الكهرابئية؛  املكانس 
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(
املياه املعدنية والغازية وغريها من املشروابت غري الكحولية؛ مشروابت 
املستحضرات  من  وغريه  املركز  الشراب  الفواكه؛  وعصائر  الفواكه 
املشروابت  الكحولية؛  غري  الغازية  املشروابت  املشروابت؛  لصناعة 

اخلفيفة.
طالب التسجيل: ذا كونسنرتيت مانيوفاكتشارينغ كومباين اوف ايرلندا.

العنوان: ايرلندية / سوان بيلدينج، ثريد فلور، 26 فيكتوراي سرتيت، 
هاميلتون، اتش ام 12، برمودا، برمودا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: Timeless Design )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 193305
التاريخ: 2017/08/28 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )07(

االوتوماتيكية؛  األطباق  غساالت  ؛  الكهرابئية  املالبس  غساالت 
أجهزة  املنزلية؛  للغاايت  املالبس  ترتيب  آالت  الكهرابئية؛  املكانس 
ترتيب املالبس الكهرابئية للغاايت املنزلية ؛ خراطيم املكانس الكهرابئية؛ 
عصا؛  شكل  على  الكهرابئية  املكانس  الكهرابئية؛  املكانس  أكياس 
الروبوطات؛ املنافيخ الدوارة الكهرابئية؛ ضاغطات اهلواء؛ الضاغطات 
املسخنة(؛  )غري  الدوارة  اجملففات  للثالجات؛  ضاغطات  الدوارة؛ 
الكهرابئية  املكانس  املنزلية؛  لالستخدامات  الكهرابئية  اخلالطات 
الروبوتية؛ حمضرات الطعام الكهرابئية؛ مكانس البخار للغاايت املنزلية؛ 

مكانس الكهرابئية اليدوية؛ املكانس الكهرابئية للشراشف.  
املودع  الطلب  اىل  استنادا  األولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  إدعاء 
بتاريخ   0040940-2017-40 الرقم  حتت  اجلنوبية  كوراي  يف 

2017/03/30
طالب التسجيل: إل جي اليكرتونيكس إنك.

سيئول  -جو،  يونغديونغبو  ديرو،  يووي-   ،128  / العنوان: كورية 
150-721، كوراي اجلنوبية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: Timeless Design )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 193306
التاريخ: 2017/08/28 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

التهوية للسيارات؛ مدافئ السيارات؛ أانبيب التمديدات كوهنا أجزاء 
من أجهزة التربيد؛ اانبيب التمديدات كوهنا أجزاء من أجهزة التكييف؛ 
اخلراطيم املرنة كوهنا قطع من أجهزة التربيد؛ اخلراطيم املرنة للمكيفات؛ 

أقبية النبيذ الكهرابئية لالستخدامات املنزلية.  
طالب التسجيل: إل جي اليكرتونيكس إنك.

سيئول  -جو،  يونغديونغبو  ديرو،  يووي-   ،128  / العنوان: كورية 
150-721، كوراي اجلنوبية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: أوكي OKI )ابلعربية واإلجنليزية( كتبت بشكل خاص )كما 

ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 193303

التاريخ: 2017/08/28 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(
الزيوت والدهون الصاحلة لألكل والزبدة؛ احلليب ومنتجات احلليب، 
احلليب  املركز،  احلليب  اللنب،  مصل  مسحوق   ، احلليب  مسحوق 
منتجات  احملالة،  املشروابت  قشدة  احمللى،  املكثفة  القشدة  املكثف، 
مستخلصات  الطرائد،  وحلوم  الدواجن  األمساك،  اللحوم،  األلبان؛ 
اللحوم؛ اجليالتني ]هالم[ للطعام؛ احملفوظة ، والفواكه واخلضار اجملففة 
واملطبوخة؛ أمزجة املشروابت، مرقة اخلضار، مستخلصات اللحوم)مرقة 
دجاج(؛ املكسرات اجلاهزة ؛ البيض، املواد اهلالمية، امَلرىب؛ الطماطم 
املطبوخة  الطماطم  أساسها  اليت  األغذية  الطماطم،  مركزات  املعلب، 
مسبقا، حساء الطماطم املطبوخة مسبقًا، الطماطم احملفوظة، مركزات 
احملفوظة،  الطماطم  للطبخ،  الطماطم  عصائر  )املهروسة(،  الطماطم 
الطماطم  )املطبوخة(،  الطماطم  البندوره،  روب  الطماطم،  معجون 

)اجملففة(.  
طالب التسجيل: ميواه براندز ) إس ( يب يت إي ليمتد.

العنوان: سنغافورية / 5 انرتانشيوانل بيزنس ابرك، 05# - 00 ميواه 
بيلدنغ، سنغافورة 609914، سنغافورة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: نعنش مزاجك )ابلعربية(

رقم اإليداع: 193304
التاريخ: 2017/08/28 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
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مكانس الكهرابئية اليدوية؛ املكانس الكهرابئية للشراشف.
املودع  الطلب  اىل  استنادا  األولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  إدعاء 
بتاريخ   0040943-2017-40 الرقم  حتت  اجلنوبية  كوراي  يف 

2017/03/30
طالب التسجيل: إل جي اليكرتونيكس إنك.

سيئول  -جو،  يونغديونغبو  ديرو،  يووي-   ،128  / العنوان: كورية 
150-721، كوراي اجلنوبية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: PROMETEON )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 193370
التاريخ: 2017/08/30 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )12(

املركبات؛ أجهزة للنقل برا، أو جوا أو حبرا؛ اجزاء وجتهيزات املركبات؛ 
السيارات؛  عجالت  تلبيس  سطوح  واملستلزمات؛  اآلالت  األجهزة، 
املواد املطاطية للمركبات والعجالت؛ الرقع املطاطية الالصقة إلصالح 
اإلطارات  اهلوائية،  اإلطارات  هوائية؛  اطارات  الداخلية؛  اإلطارات 
العجالت؛  حواف  املركبات؛  عجالت  الصلبة؛  و/أو  اهلوائية  شبه 
اإلطارات؛  داخل  املوضوعة  املرنة  والرغوة  الداخلية  اإلطارات 
األغلفة لإلطارات اهلوائية؛ رقع إصالح اإلطارات؛ األسطح اخلارجية 
منع  جنازير  ابملطاط؛  اإلطارات  تلبيس  حلقات  اإلطارات؛  لتلبيس 
للسيارات؛  سالسل  السيارات؛  أبدان  السيارات؛  هياكل  االنزالق؛ 
مرابط  املركبات؛  لعجالت  التوازن  أثقال  السيارات؛  حمركات  أغطية 
املركبات؛ مركبات كهرابئية؛ أجهزة  العجالت؛ بطاانت مكابح  حملاور 
الداخلية؛  اإلطارات  إصالح  عدد  املركبات؛  إلطارات  االنزالق  منع 
ممتصات الصدمات للسيارات؛ نوابض امتصاص الصدمات للمركبات؛ 

الصمامات إلطارات املركبات.  
إدعاء األولوية: مع حفظ حق األولوية استنادا اىل الطلب املودع يف ايطاليا 

حتت الرقم 302017000025472 بتاريخ 2017/03/08
طالب التسجيل: بروميتيون اتير جروب اس.ار.ال.
العنوان: ايطالية / فيا تشيسي 51، ميالن، ايطاليا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: B’KINI )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص )كما ابلشكل 

املرفق(

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )11(
الرتطيب؛  أجهزة  الساخن؛  اهلواء  توليد  أجهزة  اهلوائية؛  املكيفات 
الطبخ  مواقد  املنزلية؛  لالستخدامات  الكهرابئية  الرطوبة  مزيالت 
املياه  أتين  أجهزة  املنزلية؛  لالستخدامات  املياه  منقيات  الكهرابئية؛ 
احلرارية  اجملمعات  املياه؛  لتنقية  الغشائية  األجهزة  املنزلية؛  لألغراض 
الشمسية )تسخني(؛ منظفات للهواء؛ أجهزة التهوية للتسخني )تربيد 
اهلواء(؛ الصمامات الثنائية الباعثة للضوء )ال اي دي(؛ مواقد للطبخ 
التجهيزات  أو  األجهزة  الكهرابئية؛  املطبخ  أفران  ابلغاز؛  العاملة 
آالت  الكهرابئية؛  املالبس  جمففات  الكهرابئية؛  الثالجات  للطهي؛ 
آالت  املنزلية؛  للغاايت  املالبس  لتجفيف  الكهرابئية  املالبس  ترتيب 
ترتيب املالبس الكهرابئية اجملهزة بوظائف إزالة الروائح الكريهة، تعقيم 
الكهرابئية  املالبس  جتفيف  آالت  املنزلية؛  للغاايت  املالبس  وتبخري 
اجملهزة بوظيفة التعقيم، وإزالة الروائح الكريهة واملعاجلة ملقاومة التجعد 

للغاايت املنزلية.  
املودع  الطلب  اىل  استنادا  األولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  إدعاء 
بتاريخ   0040940-2017-40 الرقم  حتت  اجلنوبية  كوراي  يف 

2017/03/30
طالب التسجيل: إل جي اليكرتونيكس إنك.

سيئول  -جو،  يونغديونغبو  ديرو،  يووي-   ،128  / العنوان: كورية 
150-721، كوراي اجلنوبية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: Gentle Care )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 193307
التاريخ: 2017/08/28 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )07(

االوتوماتيكية؛  األطباق  غساالت  ؛  الكهرابئية  املالبس  غساالت 
أجهزة  املنزلية؛  للغاايت  املالبس  ترتيب  آالت  الكهرابئية؛  املكانس 
ترتيب املالبس الكهرابئية للغاايت املنزلية ؛ خراطيم املكانس الكهرابئية؛ 
عصا؛  شكل  على  الكهرابئية  املكانس  الكهرابئية؛  املكانس  أكياس 
الروبوطات؛ املنافيخ الدوارة الكهرابئية؛ ضاغطات اهلواء؛ الضاغطات 
املسخنة(؛  )غري  الدوارة  اجملففات  للثالجات؛  ضاغطات  الدوارة؛ 
الكهرابئية  املكانس  املنزلية؛  لالستخدامات  الكهرابئية  اخلالطات 
الروبوتية؛ حمضرات الطعام الكهرابئية؛ مكانس البخار للغاايت املنزلية؛ 



205            األحد 27  حمـــــرم 1440 هـ - 2018/10/7 مالكويت اليوم العدد 1413  السنة الرابعة والستون               

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )11(
الرتطيب؛  أجهزة  الساخن؛  اهلواء  توليد  أجهزة  اهلوائية؛  املكيفات 
الطبخ  مواقد  املنزلية؛  لالستخدامات  الكهرابئية  الرطوبة  مزيالت 
املياه  أتين  أجهزة  املنزلية؛  لالستخدامات  املياه  منقيات  الكهرابئية؛ 
احلرارية  اجملمعات  املياه؛  لتنقية  الغشائية  األجهزة  املنزلية؛  لألغراض 
الشمسية )تسخني(؛ منظفات للهواء؛ أجهزة التهوية للتسخني )تربيد 
اهلواء(؛ الصمامات الثنائية الباعثة للضوء )ال اي دي(؛ مواقد للطبخ 
التجهيزات  أو  األجهزة  الكهرابئية؛  املطبخ  أفران  ابلغاز؛  العاملة 
آالت  الكهرابئية؛  املالبس  جمففات  الكهرابئية؛  الثالجات  للطهي؛ 
آالت  املنزلية؛  للغاايت  املالبس  لتجفيف  الكهرابئية  املالبس  ترتيب 
ترتيب املالبس الكهرابئية اجملهزة بوظائف إزالة الروائح الكريهة، تعقيم 
الكهرابئية  املالبس  جتفيف  آالت  املنزلية؛  للغاايت  املالبس  وتبخري 
اجملهزة بوظيفة التعقيم، وإزالة الروائح الكريهة واملعاجلة ملقاومة التجعد 

للغاايت املنزلية.
املودع  الطلب  اىل  استنادا  األولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  إدعاء 
بتاريخ   0040936-2017-40 الرقم  حتت  اجلنوبية   يف كوراي 

2017/03/30
طالب التسجيل: إل جي اليكرتونيكس إنك.

سيئول  -جو،  يونغديونغبو  ديرو،  يووي-   ،128  / العنوان: كورية 
150-721، كوراي اجلنوبية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: FLORALE BY Triumph )ابإلجنليزية( كتبت 

بشكل خاص مع الرسم )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 193376

التاريخ: 2017/08/30 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(
ألبسة وأغطية رأس، وأردية القدم.

طالب التسجيل: تراميف إنرتتريد إيه جي
العنوان: سويسرية / تراميفويج 6، سي إتش - 5330 ابد زورزاك، 

سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
)ابإلجنليزية( كتبت   triaction BY Triumph العالمة: 

بشكل خاص مع الرسم )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 193371
التاريخ: 2017/08/30 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )08(

آالت حالقة وشفرات حالقة.
طالب التسجيل: إيدجويل بريسوانل كري براندز، ال ال سي

كوننيكتيكت  شيلتون،  دريف،  ريسريش   6  / أمريكية  العنوان: 
06484، الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: Quick Circle )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 193373
التاريخ: 2017/08/30 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )07(

االوتوماتيكية؛  األطباق  غساالت  ؛  الكهرابئية  املالبس  غساالت 
أجهزة  املنزلية؛  للغاايت  املالبس  ترتيب  آالت  الكهرابئية؛  املكانس 
ترتيب املالبس الكهرابئية للغاايت املنزلية ؛ خراطيم املكانس الكهرابئية؛ 
عصا؛  شكل  على  الكهرابئية  املكانس  الكهرابئية؛  املكانس  أكياس 
الروبوطات؛ املنافيخ الدوارة الكهرابئية؛ ضاغطات اهلواء؛ الضاغطات 
املسخنة(؛  )غري  الدوارة  اجملففات  للثالجات؛  ضاغطات  الدوارة؛ 
الكهرابئية  املكانس  املنزلية؛  لالستخدامات  الكهرابئية  اخلالطات 
الروبوتية؛ حمضرات الطعام الكهرابئية؛ مكانس البخار للغاايت املنزلية؛ 

مكانس الكهرابئية اليدوية؛ املكانس الكهرابئية للشراشف.
املودع  الطلب  اىل  استنادا  األولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  إدعاء 
بتاريخ   0040936-2017-40 الرقم  حتت  اجلنوبية  كوراي  يف 

2017/03/30
طالب التسجيل: إل جي اليكرتونيكس إنك.

سيئول  -جو،  يونغديونغبو  ديرو،  يووي-   ،128  / العنوان: كورية 
150-721، كوراي اجلنوبية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: Quick Circle )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 193374
التاريخ: 30/08/2017 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
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املودع  الطلب  اىل  استنادا  األولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  إدعاء 
بتاريخ   0040939-2017-40 الرقم  حتت  اجلنوبية  كوراي  يف 

2017/03/30
طالب التسجيل: إل جي اليكرتونيكس إنك.

سيئول  -جو،  يونغديونغبو  ديرو،  يووي-   ،128  / العنوان: كورية 
150-721، كوراي اجلنوبية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: Daily Cycles )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 193380
التاريخ: 2017/08/30 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )11(

الرتطيب؛  أجهزة  الساخن؛  اهلواء  توليد  أجهزة  اهلوائية؛  املكيفات 
الطبخ  مواقد  املنزلية؛  لالستخدامات  الكهرابئية  الرطوبة  مزيالت 
املياه  أتين  أجهزة  املنزلية؛  لالستخدامات  املياه  منقيات  الكهرابئية؛ 
احلرارية  اجملمعات  املياه؛  لتنقية  الغشائية  األجهزة  املنزلية؛  لألغراض 
الشمسية )تسخني(؛ منظفات للهواء؛ أجهزة التهوية للتسخني )تربيد 
اهلواء(؛ الصمامات الثنائية الباعثة للضوء )ال اي دي(؛ مواقد للطبخ 
التجهيزات  أو  األجهزة  الكهرابئية؛  املطبخ  أفران  ابلغاز؛  العاملة 
آالت  الكهرابئية؛  املالبس  جمففات  الكهرابئية؛  الثالجات  للطهي؛ 
آالت  املنزلية؛  للغاايت  املالبس  لتجفيف  الكهرابئية  املالبس  ترتيب 
ترتيب املالبس الكهرابئية اجملهزة بوظائف إزالة الروائح الكريهة، تعقيم 
الكهرابئية  املالبس  جتفيف  آالت  املنزلية؛  للغاايت  املالبس  وتبخري 
اجملهزة بوظيفة التعقيم، وإزالة الروائح الكريهة واملعاجلة ملقاومة التجعد 

للغاايت املنزلية.
املودع  الطلب  اىل  استنادا  األولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  إدعاء 
بتاريخ   0040939-2017-40 الرقم  حتت  اجلنوبية  كوراي  يف 

2017/03/30
طالب التسجيل: إل جي اليكرتونيكس إنك.

سيئول  -جو،  يونغديونغبو  ديرو،  يووي-   ،128  / العنوان: كورية 
150-721، كوراي اجلنوبية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 DIORSHOW ON STAGE LINER العالمة: 

)ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 193377
التاريخ: 2017/08/30 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(

ألبسة وأغطية رأس، وأردية القدم.
طالب التسجيل: تراميف إنرتتريد إيه جي

العنوان: سويسرية / تراميفويج 6، سي إتش - 5330 ابد زورزاك، 
سويسرا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بشكل خاص  )ابإلجنليزية( كتبت   MAGIC WIRE العالمة: 

مع الرسم )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 193378

التاريخ: 2017/08/30 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(
ألبسة وأغطية رأس، وأردية القدم.

طالب التسجيل: تراميف إنرتتريد إيه جي
العنوان: سويسرية / تراميفويج 6، سي إتش - 5330 ابد زورزاك، 

سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: Daily Cycles )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 193379

التاريخ: 2017/08/30 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )07(
االوتوماتيكية؛  األطباق  غساالت  ؛  الكهرابئية  املالبس  غساالت 
أجهزة  املنزلية؛  للغاايت  املالبس  ترتيب  آالت  الكهرابئية؛  املكانس 
ترتيب املالبس الكهرابئية للغاايت املنزلية ؛ خراطيم املكانس الكهرابئية؛ 
عصا؛  شكل  على  الكهرابئية  املكانس  الكهرابئية؛  املكانس  أكياس 
الروبوطات؛ املنافيخ الدوارة الكهرابئية؛ ضاغطات اهلواء؛ الضاغطات 
املسخنة(؛  )غري  الدوارة  اجملففات  للثالجات؛  ضاغطات  الدوارة؛ 
الكهرابئية  املكانس  املنزلية؛  لالستخدامات  الكهرابئية  اخلالطات 
الروبوتية؛ حمضرات الطعام الكهرابئية؛ مكانس البخار للغاايت املنزلية؛ 

مكانس الكهرابئية اليدوية؛ املكانس الكهرابئية للشراشف.
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النيكوتني ؛ حماليل النيكوتني السائل املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ 
أدوات املدخنني، ورق السجائر، أنبوب السجائر، مرشحات ) فالتر(

سجائر، علب التبغ، علب السجائر، املنافض، األانبيب، جهاز اجليب 
للف السجائر، قداحات )والعات(، أعواد الثقاب.
طالب التسجيل: فيليب موريس بروداكتس إس.ايه.

العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: اطلع من فقاعتك )ابلعربية(
رقم اإليداع: 193491

التاريخ: 2017/09/06 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(
املياه املعدنية والغازية وغريها من املشروابت غري الكحولية؛ مشروابت 
املستحضرات  من  وغريه  املركز  الشراب  الفواكه؛  وعصائر  الفواكه 
املشروابت  الكحولية؛  غري  الغازية  املشروابت  املشروابت؛  لصناعة 

اخلفيفة.
طالب التسجيل: بيبسيكو، إنك. / أسست يف نورث كارولينا

نيويورك  بريتشيس،  رود،  هيل  اندرسون   700  / أمريكية  العنوان: 
10577، الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: ماك انجتس )ابلعربية(

رقم اإليداع: 193492
التاريخ: 2017/09/06 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(

األطعمة احملضرة من اللحوم، منتجات األمساك والدواجن، اخلضراوات 
والفواكه احملفوظة واملطبوخة، البيض، اجلبنة، احلليب، منتجات احلليب، 

املخلالت، احللوايت، لنب الزابدي، املشروابت اليت أساسها اللنب.  
نظمت وأتسست  / شركة  ماكدوانلدز كوربوريشني  التسجيل:  طالب 

مبوجب قوانني والية ديالوير.
العنوان: أمريكية / وان ماكدوانلدز بالزا، اوك بروك، إلينوي 60523، 

الوالايت املتحدة األمريكية

رقم اإليداع: 193488
التاريخ: 2017/09/06 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )03(

منتجات العطور ومنتجات املاكياج ومنتجات التجميل
إدعاء األولوية: مع حفظ حق األولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

فرنسا حتت الرقم 174346994 بتاريخ 2017/03/17
طالب التسجيل: ابرفيومز كريستيان ديور

العنوان: فرنسية / 33 أفينيو هوشي، 75008 ابريس، فرنسا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 DIORSHOW ALL-DAY BROW العالمة: 

INK )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 193489

التاريخ: 2017/09/06 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )03(
منتجات العطور ومنتجات املاكياج ومنتجات التجميل

إدعاء األولوية: مع حفظ حق األولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 
فرنسا حتت الرقم 174346988 بتاريخ 2017/03/17

طالب التسجيل: ابرفيومز كريستيان ديور
العنوان: فرنسية / 33 أفينيو هوشي، 75008 ابريس، فرنسا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 YOUR TASTE. YOUR CHOICE العالمة: 

)ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 193490

التاريخ: 2017/09/06 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )34(
التبغ، اخلام أو املصّنع؛ منتجات التبغ؛ السيجار، السجائر، سيجاريلو 
تبغ  الغليون،  تبغ  بك،  اخلاصة  السجائر  للف  تبغ  رفيع(،  سيجار   (
والقرنفل؛  التبغ  مزيج  من  املصنوعة  السجائر  السعوط،  تبغ  املضغ، 
الطبية(؛ السجائر اإللكرتونية؛  التبغ )لغري األغراض  بدائل  السعوط؛ 
لغاية  غيارها  وقطع  إلكرتونية  أجهزة  ؛  التسخني  لغاية  التبغ  منتجات 
تدفئة السجائر أو التبغ من أجل إطالق خباخ االستنشاق احملتوي على 
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واحلليب على شكل وجبات غذائية خفيفة؛ الكرمية الطازجة ، الكرمية 
احلامضة املركزة، الكرميا احلامضة، ابإلضافة إىل كافة البضائع السابقة 
اليت حتتوي على مكوانت إضافية؛ اللنب املخيض ، خميض اللنب وروب 
ذات  وتتضمن   ، اللنب  املضافة؛  الربوبيوتيك  بكترياي  وتتضمن  اللنب، 
البكترياي  مع  ما سبق ذكره  وتتضمن  املضافة  الفاكهة  و/أو  النكهات 
النكهات  مع  اللنب  اللنب ومستحضرات روب  للصحة؛ روب  املفيدة 
واألغذية  اخلضراوات،  و/أو  األعشاب  فواكه،  البهارات،  املضافة، 
حتتوي  اليت  تلك  يتضّمن  مبا  األخرى،  الغذائية  احلمية  ومكمالت 
على بكترياي مفيدة؛ اخللطات اليت أساسها احلليب، املعّدة مع إضافة 
اخلضار، دهون احليواانت أو احلليب، املستخدمة يف األطعمة؛ مركزات 
الربوتني للطعام؛ منتجات احلليب للحمية الغذائية ، حتديدا منتجات 

اللنب وروب اللنب، لغري الغاايت الطبية.  
طالب التسجيل: دي او سي ديري ابرتنر يب.يف

العنوان: هولندية / بويتنفارت 4001، 7905 يت اس هوغفني هولندا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: Hurom )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص )كما ابلشكل 

املرفق(
رقم اإليداع: 193526

التاريخ: 2017/09/07 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )07(
املطاحن؛  املزج؛  املنزلية؛ أجهزة  الكهرابئية لالستخدامات  اخلالطات 
أجهزة الفصل؛ املكابس؛ آالت الطرد املركزي؛ آالت خلط؛ آالت 
الزيت؛  ضغط  املنزليه؛  لالغراض  الكهرابئية  اخلالطات  االمتصاص؛ 
املطاحن  النفاايت؛  سحق  آالت  الطعام؛  فضالت  معاجلة  أجهزة 
الكهرابئية للغاايت املنزلية؛ املعاصر الكهرابئية للغاايت املنزلية؛ آالت 
األغذية  إعداد  آالت  الصناعية؛  للغاايت  والشراب  الطعام  إعداد 
املركزي؛  ابلطرد  العاملة  املضخات  ضاغطات؛  الكهروميكانيكية؛ 
واملضخات ؛ ممتصات الصدمات لآلالت )عدا عن ما هو للمركبات(؛ 
أجهزة الكبح لآلالت )عدا عن ما هو للمركبات(؛ جمموعات الرتوس 
اآللية؛ سيور للمحركات وحمركات االحرتاق الداخلي؛ حمامل الكرايت 
)قطع  املرشحات  اآلالت؛  دواليب  حماور  لآلالت؛  االحتكاك  ملنع 
شطف؛  آالت  لآلالت؛  لالحتكاك  املضادة  اللبادات  آالت(؛  من 
آالت احلمل األوتوماتيكية )محاالت(؛ املكانس الكهرابئية؛ غساالت 

العالمة: OAT’LLY PERFECT )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 193493

التاريخ: 2017/09/06 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(
دقيق  األرز؛  أساسها  اليت  اخلفيفة  الوجبات  طعام  اإلفطار؛   حبوب 
الشوفان؛ احلبوب اجلاهزة لألكل ؛ الوجبات اجلاهزة اليت تتكّون أساسا 

من الشوفان، العصيدة، احلبوب، الذرة، األرز، احلبوب.  
طالب التسجيل: ذا كواكر أوتس كومباين

الينوي  شيكاغو،  سرتيت،  مونرو  ويست   555  / أمريكية  العنوان: 
60661، الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: UNIEKAAS )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 193494
التاريخ: 2017/09/06 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(

مشروابت احلليب واحلليب غري الكحويل )اليت يسود فيها احلليب(؛ 
ومنتجات  احلليب  أساسها  اليت  الطازجة  املنتجات  حليب؛  منتجات 
احلليب؛ احلليب املكثف وكرمية القهوة ، مبا فيها النكهات املضافة؛ 
من  وغريها  الروب  احلامض،  اللنب   ، املخيض  اللنب  اللنب؛  روب 
منتجات احلليب املخلوطة اليت يسود فيها احلليب؛ الكفري )مشروب 
مبا يف ذلك  القشدة،  و/أو  احلليب  أساسها  اليت  احللوايت  احلليب(؛ 
الكرمية احلامضة؛ اللنب ؛ القشدة ومنتجات القشدة ، مبا يتضمن تلك 
املصنوعة من احلليب املعقم حبرارة فائقة؛ اجلبنة، اجلبنة الصلبة، شرائح 
)جبنة  احللوم  جبنة  اجلنب،  األزرق، كرميا  اجلنب  الطرية،  واجلبنة  جبنة، 
واملستحضرات  املطبوخة  اللنب  روب  جبنة  احلبيبات(،  ذات  الكرمية 
لألكل؛  الصاحلة  الدهون  احليواين،  السمن   ، الزبدة  منها؛  املصنوعة 
اللنب(؛  فيها  يسود  )اليت  اللنب  مشروابت  الزبدة؛  مستحضرات 
مشروابت احلليب املمزوج ، اليت يسود فيها احلليب ، وتتضمن اليت 
مع فاكهة مضافة؛ املستخلصات أو املساحيق ، احملضرة بشكل رئيسي 
من احلليب ، من أجل إعداد مشروابت احلليب املمزوجة؛ منتجات 
احلليب اجملفف لألطعمة، حتديدا احلليب الصايف، احلليب منزوع الدسم 
وبودرة خميض اللنب؛ بودرة مصل اللنب لألطعمة؛ مستحضرات اجلبنة 
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أفران الطبخ العاملة ابلغاز لألغراض املنزلية؛ أفران التحميص الكهرابئية 
الكهرابئية  اخلبز  آالت  املنزلية؛  لالستخدامات  الكهرابئية  األفران  ؛ 
حتضري  آالت  املنزلية؛  للغاايت  اخلبز  أفران  املنزلية؛  لالستخدامات 
لصناعة  الكهرابئية  اآلالت  املنزلية؛  لالستخدامات  الكهرابئية  القهوة 
قهوة اسربسو لألغراض املنزلية؛ اآلالت الكهرابئية لسكب املشروابت 

لالستخدامات املنزلية ؛ مربدات هواء؛ أجهزة تكييف اهلواء.  
طالب التسجيل: كيم، يونغ كي

العنوان: كورية / 32، شيلسان-رو 387 بيون-جل، جيمهاي-سي، 
جيوغسانغنام-دو، ) ابنغيو-دونغ(، كوراي اجلنوبية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: BOOK BY CADILLAC )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 193528
التاريخ: 2017/09/07 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(

القابلة  اإلنرتنت  على  املرتكزة  والتطبيقات  النقالة  اهلواتف  تطبيقات 
للتحميل حلجز املركبات من خالل خدمة مشاركة السيارات.  

طالب التسجيل: جينريال موتورز ال ال سي
والية  ديرتويت،  مدينة  سنرت،  رينيسانس   300  / أمريكية  العنوان: 

ميتشيغان 48265-3000، الوالايت املتحدة األمريكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: BOOK BY CADILLAC )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 193529

التاريخ: 2017/09/07 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )39(
املؤقت  االستخدام  توفري   ، حتديدا:  السيارات،  مشاركة  خدمات 

للسيارات.  
طالب التسجيل: جينريال موتورز ال ال سي

والية  ديرتويت،  مدينة  سنرت،  رينيسانس   300  / أمريكية  العنوان: 
ميتشيغان 48265-3000، الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
EEZE )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص )كما ابلشكل  العالمة: 

املرفق(

األطباق االوتوماتيكية؛ الغساالت الكهرابئية؛ آالت إعداد الشعريية؛ 
املنزلية؛  لالستخدامات  الكهرابئية  الصواي  فول  حليب  إعداد  آالت 
مازجات املطبخ الكهرابئية؛ آالت حتضري املشروابت الكهروميكانيكية؛ 
الكهرابئية  اخلفاقات  اليدوية(؛  )غري  املنزلية  للغاايت  القهوة  مطاحن 
آالت  منزلية؛  ألغراض  الكهرابئية  العجن  آالت  املنزلية؛  لألغراض 
الكهرابئية  الفرامات  املنزلية؛  لألغراض  الكهرابئية  األرضيات  تنظيف 
قطاعات  الطعام؛  فضالت  من  التخلص  آالت  الطعام؛  ملخلفات 
الكهرابئية  الطعام  فرامات  املنزلية؛  للغاايت  الكهرابئية  البطاطس 
للغاايت الصناعية؛ ادوات تقطيع اللفت؛ فرامات اخلضار الكهرابئية 
لالستخدامات  الكهرابئية  الفاكهة  عصارات  املنزلية؛  لالستخدامات 

املطبخ؛ العصارات الكهرابئية الستخدامات املطبخ. 
طالب التسجيل: كيم، يونغ كي

العنوان: كورية / 32، شيلسان-رو 387 بيون-جل، جيمهاي-سي، 
جيوغسانغنام-دو، ) ابنغيو-دونغ( كوراي اجلنوبية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: Hurom )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص )كما ابلشكل 

املرفق(
رقم اإليداع: 193527

التاريخ: 2017/09/07 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )11(
حمضرات  املنزلية؛  لالستخدامات  الكهرابئية  العصيدة  حمضرات 
األطفال  طعام  حمضرات  املنزلية؛  لالستخدامات  الكهرابئية  التوفو 
لألغراض  الصحون  تعقيم  أجهزة  املنزلية؛  لالستخدامات  الكهرابئية 
الشرب؛  مياه  تنقية  أجهزة  املاء؛  سخاانت  النب؛  حممصات  املنزلية؛ 
أجهزة اإلضاءة الكهرابئية؛ مواقد الطبخ الكهرابئية؛ أجهزة ومعدات 
العاملة  الطباخات  للطبخ؛  اإللكرتونية  األواين  الطباخات؛  الطبخ؛ 
ابحلث الكهرومغناطيسي لألغراض املنزلية؛ السخاانت احملمولة؛ أوعية 
تربيد؛ معقمات؛ منقيات املياه لالستخدامات املنزلية؛ مصابيح الزينة؛ 
الطباخات الكهرابئية لالستخدامات املنزلية؛ أابريق الشاي الكهرابئية؛ 
أابريق القهوة الكهرابئية؛ أوعية القهوة الكهرابئية؛ الطباخات متعددة 
الوظائف؛ الطباخات الكهرابئية البطيئة؛ منقيات اهلواء للغاايت املنزلية؛ 
أجهزة  املنزلية؛  للغاايت  الكهرابئية  األابريق  املنزلية؛  اجلو  منظفات 
التحميص الكهرابئية لألغراض املنزلية؛ حممصات الشطائر الكهرابئية؛ 
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االلكرتونية  لألجهزة  الشحن  أجهزة  التبغ،  لتسخني  املستخدمة 
اإللكرتونية  لألجهزة  يب  اس  يو  شواحن  التبغ؛  لتسخني  املستخدمة 
اإللكرتونية؛  للسجائر  السيارات  شواحن  التبغ؛  لتسخني  املستخدمة 
شواحن  ؛  التبغ  لتسخني  املستخدمة  لألجهزة  السيارات  شواحن 

بطارايت السجائر اإللكرتونية.
إدعاء األولوية: مع حفظ حق األولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

أندورا حتت الرقم 31662 بتاريخ 2017/03/22
طالب التسجيل: فيليب موريس بروداكتس إس.ايه.

العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ابلشكل  )كما  خاص  بشكل  )ابإلجنليزية( كتبت   EZE العالمة: 

املرفق(
رقم اإليداع: 193540

التاريخ: 2017/09/07 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )11(
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني 

السوائل؛ أجهزة توليد البخار.
إدعاء األولوية: مع حفظ حق األولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

أندورا حتت الرقم 31662 بتاريخ 2017/03/22
طالب التسجيل: فيليب موريس بروداكتس إس.ايه.

العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ابلشكل  )كما  خاص  بشكل  )ابإلجنليزية( كتبت   EZE العالمة: 

املرفق(
رقم اإليداع: 193541

التاريخ: 2017/09/07 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )34(
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ 
التبغ، اخلام أو املصّنع؛ منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ الغليون، تبغ املضغ، 
تبغ السعوط، السجائر املصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ 
بدائل التبغ )لغري األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك 

رقم اإليداع: 193538
التاريخ: 2017/09/07 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )34(

املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ 
التبغ، اخلام أو املصّنع؛ منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ الغليون، تبغ املضغ، 
تبغ السعوط، السجائر املصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ 
بدائل التبغ )لغري األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك 
ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، علب ومنافض 
السجائر، األانبيب، أدوات اجليب للف السجائر، القداحات؛ أعواد 
أجهزة   ، تسخينها  يتم  اليت  التبغ  منتجات  التبغ،  أعواد  الثقاب؛ 
إطالق  أجل  من  التبغ  أو  السجائر  تسخني  لغاية  وقطعها  إلكرتونية 
املستخدمة  السائل  النيكوتني  حماليل  ؛  لالستنشاق  النيكوتني  رذاذ 
السجائر  اإللكرتوين؛  التدخني  أجهزة  االلكرتونية؛  السجائر  يف 
التقليدية؛  السجائر  عن  االلكرتونية كبدائل  السجائر  اإللكرتونية؛ 
وأجهزة  اهلباء؛  وتتضمن  النيكوتني  الستنشاق  اإللكرتونية  األجهزة 
التبخري الفموي للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات 
املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا 
املتضمنة، يف الفئة 34 واألجهزة إلطفاء السجائر املسخنة والسيجار 
ابإلضافة إىل أعواد التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 

إلعادة الشحن.
إدعاء األولوية: مع حفظ حق األولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

أندورا حتت الرقم 31663 بتاريخ 2017/03/22
طالب التسجيل: فيليب موريس بروداكتس إس.ايه.

العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ابلشكل  )كما  خاص  بشكل  )ابإلجنليزية( كتبت   EZE العالمة: 

املرفق(
رقم اإليداع: 193539

التاريخ: 2017/09/07 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(
اإللكرتونية  األجهزة  بطارايت  اإللكرتونية؛  للسجائر  البطارايت 
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العالمة: REX )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 193543

التاريخ: 2017/09/07 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )08(
األدوات اليدوية، العاملة ابليد؛ قطاعات األانبيب؛ مثلمات األانبيب؛ 
مالزم  املواسري؛  خمارط  املواسري؛  توسيع  أدوات  املواسري؛  قطاعات 
مالزم؛  التثليم؛  عدادات  السالسل؛  تثبيت  مالزم  األانبيب؛  تثبيت 
القطع ]عدد يدوية[؛ مثاقب  قوالب تشكيل ]عدد يدوية[؛ أدوات 
يدوية[؛  ]عدد  شفرات  يدوية(؛  )عدد  اللولبية  القطاعات  تقوير؛ 

ممددات ]عدد يدوية[.  
طالب التسجيل: ريكس كورجيو كابوشكي كايشا )ريكس إنداسرتيز 

كو. ليمتد.(
اوساكا،  شاو-كو،  نيشيشينسايباشي،   ،5-4-1  / ايابنية  العنوان: 

الياابن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: SLOGGI ZERO FEEL )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 193544

التاريخ: 2017/09/07 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(
املالبس، ألبسة القدم، أغطية الرأس.

طالب التسجيل: تراميف إنرتتريد إيه جي
العنوان: سويسرية / تراميفويج 6، سي إتش - 5330 ابد زورزاك، 

سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: Maison de Fleurs )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص 

)كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 193598

التاريخ: 2017/09/10 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )26(
املشابك  األزرار،  الزينية،  واألربطة  الشرائط  واملطرزات،  الدنتلة 

والعروات، الداببيس واإلبر، األزهار اإلصطناعية. )فئة 26(

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، علب ومنافض 
السجائر، األانبيب، أدوات اجليب للف السجائر، القداحات؛ أعواد 
أجهزة   ، تسخينها  يتم  اليت  التبغ  منتجات  التبغ،  أعواد  الثقاب؛ 
إطالق  أجل  من  التبغ  أو  السجائر  تسخني  لغاية  وقطعها  إلكرتونية 
املستخدمة  السائل  النيكوتني  حماليل  ؛  لالستنشاق  النيكوتني  رذاذ 
السجائر  اإللكرتوين؛  التدخني  أجهزة  االلكرتونية؛  السجائر  يف 
التقليدية؛  السجائر  عن  االلكرتونية كبدائل  السجائر  اإللكرتونية؛ 
وأجهزة  اهلباء؛  وتتضمن  النيكوتني  الستنشاق  اإللكرتونية  األجهزة 
التبخري الفموي للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات 
املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا 
املتضمنة، يف الفئة 34 واألجهزة إلطفاء السجائر املسخنة والسيجار 
ابإلضافة إىل أعواد التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 

إلعادة الشحن.
إدعاء األولوية: مع حفظ حق األولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

أندورا حتت الرقم 31662 بتاريخ 2017/03/22
طالب التسجيل: فيليب موريس بروداكتس إس.ايه.

العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: REX )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 193542

التاريخ: 2017/09/07 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )07(
قطع  اآلالت؛ آالت  تصنيع  أجهزة  املعدنية؛  األدوات  تصنيع  آالت 
تثليم األانبيب؛ آالت حتزيز  األانبيب؛ مناشري قطع األانبيب؛ آالت 
لألانبيب؛  امللتف  التثليم  آالت  األانبيب؛  توسيع  آالت  األانبيب؛ 
آالت وعدد االنصهار لصهر وتوصيل األانبيب البالستيكية؛ األدوات 
احملمولة يدواي، عدا عن اليت تدار يدواي؛ اآلالت واألجهزة للتنظيف، 
الكهرابئية؛ غساالت عالية الضغط؛ عدد اآلالت؛ آالت قطع؛ مناشري 
الكهرابئية؛  األانبيب  لوي  آالت  )تسنني(؛  لولبة  آالت  ]آالت[؛ 

كامريات فحص األانبيب.  
طالب التسجيل: ريكس كورجيو كابوشكي كايشا )ريكس إنداسرتيز 

كو. ليمتد.(
العنوان: ايابنية / 1-4-5، نيشيشينسايباشي، شاو-كو، اوساكا، الياابن 
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اخلدمات الطبية؛ اخلدمات البيطرية؛ اإلهتمام ابلصحة واجلمال للبشر 
أو احليواانت؛ الزراعة، خدمات علم الغاابت والبستنة.

طالب التسجيل: ميزون دو فلور ليمتد
العنوان: اجنليزية / ارشيس 80-81، كوينز سريكوس، كوينزاتون رود، 

لندن، اس دبليو 11 8 ان ايه، اململكة املتحدة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: JUVISE )ابإلجنليزية(
رقم اإليداع: 193602

التاريخ: 2017/09/10 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )05(
املستحضرات الصيدالنية، مستحضرات طبية وبيطرية؛ املستحضرات 
الصحية لألغراض الطبية؛ مواد وأغذية احلمية املعدة لإلستعمال الطيب 
أو البيطري، أغذية لألطفال الرضع؛ مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان 
واحليوان؛ لصقات اجلروح، مواد التضميد؛ مواد حشو االسنان، مشع 
أدوية  عشبية؛  أدوية  األدوية؛  دواء؛ كبسوالت  املطهرات؛  األسنان؛ 
عوامل  السلفوانميدات؛  أدوية  ]أدوية[؛  مُّقوايت  ابألمصال؛  معاجلة 
توصيل الدواء؛ أدوية وعوامل لالستشفاء؛ أدوية ألغراض طب األسنان؛ 
اليت  األدوية  البشري؛  أدوية لالستخدام  بيطرية؛  أدوية الستخدامات 
تصرف بدون وصفات؛ عوامل توصيل الدواء على شكل مركبات توفر 
املستحضرات  من  واسعة  لتشكيلة  الفعالة  للمكوانت  مضبوط  تقدمي 
تقدمي  توفر  الدواء على شكل كبسوالت  الصيدالنية؛ عوامل توصيل 
الصيدالنية؛  املواد  من  واسعة  لتشكيلة  الفعالة  للمكوانت  مضبوط 
عوامل توصيل الدواء على شكل أقراص توفر تقدمي مضبوط للمكوانت 
الدواء  توصيل  الصيدالنية؛ عوامل  املواد  لتشكيلة واسعة من  الفعالة 
على شكل مساحيق توفر تقدمي مضبوط للمكوانت الفعالة لتشكيلة 
أمحاض  الصيدالنية؛  املستحضرات  الصيدالنية؛  املواد  من  واسعة 
لغاايت  كبسوالت  صيدالنية؛  لغاايت  كحول  صيدالنية؛  لغاايت 
مة لغاايت صيدالنية؛ العقاقري لالستخدامات  صيدالنية؛ عالجات مهضِّ
الصيدالنية؛ حلاء الشجر لغاايت صيدالنية؛ إكسريات ]مستحضرات 
صيدالنية؛  لغاايت  أثريات  صيدالنية؛  لغاايت  إسرتات  صيدالنية[؛ 
صيدالنية؛  لغاايت  دقيق  الصيدالنية؛  للغاايت  النبااتت  خالصات 
الصيدالنية؛ مخرية  للمواد  فارغة  لغاايت صيدالنية؛ كبسوالت  مخائر 
مراهم  صيدالنية؛  )لوشن(لغاايت  غسوالت  صيدالنية؛  لغاايت 

طالب التسجيل: ميزون دو فلور ليمتد
العنوان: اجنليزية / ارشيس 80-81، كوينز سريكوس، كوينزاتون رود، 

لندن، اس دبليو 11 8 ان ايه، اململكة املتحدة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: Maison de Fleurs )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص 

)كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 193599

التاريخ: 2017/09/10 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )31(
فئات  يف  الواردة  غري  والغاابت  البساتني  منتجات  الزراعية،  احلبوب 
البذور؛  الطازجة؛  واخلضروات  الفواكه  احلية؛  احليواانت  أخرى؛ 
والنبااتت والزهور الطبيعية؛ املواد الغذائية اخلاصة ابحليواانت؛ الشعري.

طالب التسجيل: ميزون دو فلور ليمتد
العنوان: اجنليزية / ارشيس 80-81، كوينز سريكوس، كوينزاتون رود، 

لندن، اس دبليو 11 8 ان ايه، اململكة املتحدة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: Maison de Fleurs )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص 

)كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 193600

التاريخ: 2017/09/10 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(
اإلعالن، إدارة األعمال، ضبط األعمال، أعمال املكاتب.

طالب التسجيل: ميزون دو فلور ليمتد
العنوان: اجنليزية / ارشيس 80-81، كوينز سريكوس، كوينزاتون رود، 

لندن، اس دبليو 11 8 ان ايه، اململكة املتحدة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: Maison de Fleurs )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص 

)كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 193601

التاريخ: 2017/09/10 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )44(
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الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(

مظالت؛  عصي  العكازات؛  اجللدية(؛  )البضائع  املفاتيح  حمافظ 
صناديق الثياب للسفر؛ احلقائب؛ حقائب السفر)املصنوعة من اجللد( 
اجللدية  حقائب  اجليب(؛  )حمافظ  البطاقات  حافظات  اللجامات؛  ؛ 
)البضائع اجللدية(؛ أغطية من اجللود )الفرو(؛ احلقائب اجللدية؛ اجللود 
اخلام واملدبوغة )جلود احليواانت(؛ حمافظ اجليب؛ اجلزادين؛ حقائب 
السفر؛ حقائب املستندات وامللفات؛ حقائب الظهر؛ حامالت املالبس 
للبدالت، القمصان والفساتني؛ حقائب مرنة لأللبسة؛ السروج؛ رسن 
للركوب؛  سروج  للخيول؛  بطانيات  للخيول؛  أطواق  للحيواانت؛ 

حذوات األحصنة.  
طالب التسجيل: ستيفانو ريسي أس.يب.إيه.

العنوان: ايطالية / فيا فانتينا، 171 - 50010 فيسول )فريينزي(، 
ايطاليا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: SR )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 193608
التاريخ: 10/09/2017 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(

ألبسة  السباحة؛  ثياب  االستحمام؛  أرواب  البدالت؛  ؛  املالبس 
بياضات  املستديرة؛  املسطحة  القبعات  الشاطئ؛  مالبس  السباحة؛ 
اجلسم؛ املالبس الداخلية؛ القمصان بدون أزرار؛ محاالت السراويل؛ 
البسة القدم؛ ألبسة القدم الرايضية؛ اجلوارب النسائية الطويلة؛ اجلوارب 
؛ األرواب النسائية؛ القمصان؛ القبعات ؛ املعاطف اليت ترتدى فوق 
)ربطات  العنق  أربطة  العنق؛  ربطات  )مالبس(؛  األحزمة  املالبس؛ 
العنق(؛ مناديل اجليب املرّبعة؛ الوشاحات )مواد لأللبسة(؛ النطاقات 
لالرتداء؛ الزاننري العريضة للبدالت الرمسية؛ املعاطف ؛ السرت املبطنة؛ 
من  الواقية  املعاطف  )مالبس(؛  القفازات  الثقيلة؛  الصوفية  املعاطف 
الكنزات ذات  الداخلية؛  النسائية  القمصان  املطر؛ املالبس اجللدية؛ 
الياقات الطويلة؛ الكنزات؛ الكنزات الصوفية؛ الوشاحات اليت توضع 
على الكتفني؛ السراويل؛ الشباشب؛ املعاطف املبطنة؛ الفراء)مالبس(؛ 
اجلوارب الطويلة؛ البيجامات؛ الصنادل؛ االحذية؛ األوشحة؛ األحذية 
؛  القصرية  األكمام  ذات  القمصان  اجلزمات؛  القصرية؛  الرقبة  ذات 

ببسينات  صيدالنية؛  لغاايت  حمالة  طبية  أقراص  صيدالنية؛  لغاايت 
لغاايت صيدالنية؛ حبات الدواء للغاايت الصيدالنية؛ املستحضرات 
الكيميائية الصيدالنية؛ مستحضرات كيميائية الستخدامات صيدالنية؛ 
مستحضرات صيدالنية الستخدامات األسنان؛ مستحضرات صيدالنية 
البصري؛  لالستخدام  صيدالنية  مستحضرات  البشري؛  لالستخدام 
مستحضرات صيدالنية لالستخدامات اجللدية؛ مستحضرات صيدالنية 
للحيواانت؛ املستحضرات الصيدالنية للطب البشري؛ املستحضرات 
للعناية ابلصحة؛  للعناية ابلبشرة؛ مستحضرات صيدالنية  الصيدالنية 
مناديل ورقية  مثلية؛  للبكرتاي؛ مواد صيدالنية  مواد صيدالنية مضادة 
الطبية؛  للغاايت  املركز  الشراب  )لوشن(صيدالنية؛  بغسوالت  مشربة 
الصيدالنية  واملواد  املستحضرات  الصيدالنية؛  واملواد  املستحضرات 
ذات اخلصائص املسكنة ؛ املستحضرات واملواد الصيدالنية املستخدمة 
يف جمال التخدير؛ املستحضرات واملواد الصيدالنية املستخدمة يف طب 
النساء والتوليد ؛ املستحضرات واملواد الصيدالنية املستخدمة يف طب 
األورام ؛ املستحضرات واملواد الصيدالنية املستخدمة يف طب املسالك 
والوقاية  السرطان  ملعاجلة  صيدالنية  ومركبات  مستحضرات  البولية؛ 
منه؛ مستحضرات صيدالنية لعالج لدغات احلشرات؛ مستحضرات 
التنفسية؛  واألضطراابت  األمراض  لعالج  الصيدالنية  االستنشاق 
مستحضرات  العني؛  أمراض وحاالت  ملعاجلة  مستحضرات صيدالنية 
صيدالنية ملعاجلة أمراض املناعة الذاتية؛ مستحضرات صيدالنية ملعاجلة 
لعالج  الصيدالنية  املستحضرات  املركزي؛  العصيب  اجلهاز  أمراض 
أمراض اجللد واألظافر والوقاية منها؛ املناديل والفوط املشبعة ابلكرميات 
واللوشن الصيدالنية ؛ املستحضرات واملواد الصيدالنية لعالج أمراض 
يف  املستخدمة  الصيدالنية  واملواد  املستحضرات  ؛  واألنسجة  اجللد 

عالج أمراض اجلهاز اهلضمي.  
إدعاء األولوية: مع حفظ حق األولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

بينيلوكس حتت الرقم 1351109 بتاريخ 2017/03/28
طالب التسجيل: شاد اس.ايه

لوكسيمبورغ،   2522  ، شنيدر  غويوم  6رو   / لوكسيمبورغ  العنوان: 
لوكسيمبورغ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: SR )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 193607
التاريخ: 10/09/2017 
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بتاريخ   87438561 الرقم  حتت  االمريكية  املتحدة  الوالايت  يف 
2017/05/05

طالب التسجيل: جي ايه انسبيكتيشون تكنولوجيز، ال يب
بنسيلفينيا  ليويستون  انداسرتايل ابرك روود،   50  / أمريكية  العنوان: 

17044، الوالايت املتحدة األمريكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 AMG PERFORMANCE   « عبارة   : العالمة 
UNIT  » بشكل خاص كما ابلشكل املوضح.

رقم االيداع  : 20118-1140
التاريخ : 2018/02/15

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 12

وكيل التسجيل : شركة مساس للملكيه الفكريه
طالب التسجيل : داميِلر إيه جي.

العنوان : مرسيدسشرتاِسه 137، 70327 شتوتغارت، أملانيا. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: كلمة » P 50 »  بشكل خاص  كما ابلشكل املوضح.
رقم االيداع  : 2018-1565

التاريخ : 2018/03/04
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3
وكيل التسجيل : شركة مساس للملكيه الفكريه

طالب التسجيل : يب. ًار. 
العنوان : 32 أفنيو ديس تشامبس اليسيس، 75008 ابريس، فرنسا.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 hair toxx العالمة: عبارة عن كلمة ابللغة اإلجنليزية بشكل مميز

hair toxx عالمة مميزة o وداخل احلرف
رقم االيداع  : 2018-1778

التاريخ : 2018/03/07
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3
طالب التسجيل : شركة نزية التجارية

العنوان : العارضية الصناعية - القطعة )1( - املبىن )121( - جممع 
)حممد عبد اللطيف ( - حممد الغامن 

اخليل؛  ركوب  معاطف  املضرب؛  مالبس كرة  الغولف؛  لعبة  مالبس 
البولو؛ مالبس ركوب اخليل )عدا  لعبة  مالبس ركوب اخليل وممارسة 
عن القبعات(؛ سرت ركوب اخليل؛ سراويل ركوب اخليل؛ سرت لركوب 
الدراجات النارية؛ قمصان لراكيب الدراجات ؛ قمصان الغولف؛ سراويل 
الغولف؛ سراويل للعبة الغولف؛ قبعات لعبة الغولف؛ مالبس رايضة؛ 
بدالت الرفاهية؛ مالبس التزجل؛ قبعات التزجل؛ سرتات التزجل؛ قفازات 
التزجل؛ سراويل التزجل؛ جزمات التزجل؛ لفحات حريرية؛ بذالت التزجل؛ 
الشراعي؛  اإلحبار  مالبس  البحارة؛  بدالت  للمنافسة؛  تزجل  بذالت 
األمواج؛  ركوب  لرايضة  القصرية  السراويل  األمواج؛  ركوب  بدالت 
مالبس لرايضة التزجل على األمواج؛ أحذية وجزمات األطفال؛ مالبس 
البنطلوانت  لألطفال؛  القماشية  املريالت  األطفال؛  قبعات  األطفال؛ 
واحدة؛  قطعة  من  املكونة  العمل  مالبس  األطفال؛  أحذية  للرضع؛ 

مالبس األطفال حديثي الوالدة.  
طالب التسجيل: ستيفانو ريسي أس.يب.إيه.

العنوان: ايطالية / فيا فانتينا، 171 - 50010 فيسول )فريينزي(، 
ايطاليا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: INTELLISTREAM )ابإلجنليزية(

رقم اإليداع: 193609
التاريخ: 10/09/2017 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(

الربجميات القابلة للنزيل املستخدمة يف مجع ، وحتليل ، وإرسال البياانت 
يف  اإلنتاج  وأنظمة  املعدات  الصناعية،  العمليات  يف  األداء  لتحسني 
وتكرير  وتنقية  والتخزين  النقل  قسم   ، اآلابر  وتشغيل  وحفر  البحث 
لالستخدام  للتنزيل  قابلة  برجميات  ؛  والغاز  النفط  صناعات  ومعاجلة 
يف إدارة أداء األصول، حتسني املنتج، حتسني العملية وحتسني املوارد 
للعمليات الصناعية، معدات وأنظمة اإلنتاج يف صناعة النفط والغاز؛ 
برجميات احلاسوب اليت تستخدم يف اسرتجاع، نقل، وختزين، وحتليل ، 
معدات  الصناعية،  العمليات  املستخدم يف  والتوثيق  املعاجلة  برجميات 
وأنظمة اإلنتاج يف صناعة النفط والغاز.  برجميات قابلة للتحميل جلمع 
البياانت وحتليل البياانت يف جمال حتسني األصول، تشخيص اآلالت، 

وحتسني العمليات الصناعية.  
املودع  الطلب  اىل  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  إدعاء 
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العالمة: عبارة »  SLC 43« بشكل خاص كما ابلشكل املوضح.
رقم االيداع  : 2018-2033

التاريخ : 2018/03/12
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 12
وكيل التسجيل : شركة مساس للملكيه الفكريه

طالب التسجيل : داميِلر إيه جي.
العنوان : مرسيدسشرتاِسه 137، 70327 شتوتغارت، أملانيا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: عبارة »  GLE 43  » بشكل خاص كما ابلشكل املوضح.

رقم االيداع  : 2018-2034
التاريخ : 2018/03/12

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 12

وكيل التسجيل : شركة مساس للملكيه الفكريه
طالب التسجيل : داميِلر إيه جي.

العنوان : مرسيدسشرتاِسه 137، 70327 شتوتغارت، أملانيا. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: عبارة »  GLB 43  » بشكل خاص كما ابلشكل املوضح.

رقم االيداع  : 2018-2035
التاريخ : 2018/03/12

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 12

وكيل التسجيل : شركة مساس للملكيه الفكريه
طالب التسجيل : داميِلر إيه جي.

العنوان : مرسيدسشرتاِسه 137، 70327 شتوتغارت، أملانيا. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: عبارة »  GLA 43  » بشكل خاص كما ابلشكل املوضح.

رقم االيداع  : 2018-2036
التاريخ : 2018/03/12

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 12

وكيل التسجيل : شركة مساس للملكيه الفكريه
طالب التسجيل : داميِلر إيه جي.

العالمة : كلمة x-liso ابللغة العربية ابللون االسود
رقم االيداع  : 2018-1780

التاريخ : 2018/03/07
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3
طالب التسجيل : شركة نزية التجارية

العنوان : العارضية الصناعية - القطعة )1( - املبىن )121( - جممع 
)حممد عبداللطيف( - حممد الغامن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: عبارة »  GLC 43  » بشكل خاص كما ابلشكل املوضح.

رقم االيداع  : 2018-1838
التاريخ : 2018/03/08

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 12

وكيل التسجيل : شركة مساس للملكيه الفكريه
طالب التسجيل :  داميِلر إيه جي

العنوان : مرسيدسشرتاِسه 137، 70327 شتوتغارت، أملانيا. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
التينية  FILA  كتبت حبروف  الكلمة  من  العالمة  تتكون  العالمة: 
مع رسم مميز كما هو ابلشكل وليس هلا معين وإمنا هي ميتكرة من قبل 

الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية 
رقم االيداع  : 2018-1912

التاريخ : 2018/03/11
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 32
وكيل التسجيل : مكتب احملامي الدكتور /خالد عبدهللا امحد الياقوت 

لألستشارات القانونية
ذات  شركة  دى.  تى  ال  انرتانشيوانل كو.,  فيال   : التسجيل  طالب 
مسئولية حمدودة وفقا لقوانني هونج كونج                                        

 18 بالس,  وان كابيتال  16/اف,  دى,  يونيت   : العنوان 
16/اف,  يونيت دى,  هونج كونج  وانشاى,  روود,  الورد 

وان كابيتال بالس, 18 الورد روود, وانشاى, هونج كونج
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العالمة: حرف الM ابللغة االجنليزيه مكتوب فوق حرف H ابللغه 
االجنليزيه ثالثى االبعاد بشكل مميز ابللونني االبيض واالسود

رقم االيداع  : 2018-4451
التاريخ : 2018/05/31

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 42

طالب التسجيل : جليله خليفه على القطان
العنوان : القادسيه قطعه 9 شارع 94 مبىن 17 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ابللغة  اسم  وبداخلة  االسود  ابللون  مربع  عبارة عن  العالمة  العالمة: 
اتج  رمسة  االعلي  ومن   TAI   ALSULTANA االجنليزية 

علي شكل مميز ابللون االبيض
رقم االيداع  : 2018-5186

التاريخ : 2018/06/27
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 14
طالب التسجيل : اتج السلطانه

العنوان : العقيلة - قطعه 5 - مبىن 81 - حمل 5 - الدور 1 م  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة اليغانزا كونسبت ابللغتني العربية والالتينية بشكل مميز 
 E وأسفلهم حرف ال

رقم االيداع  : 6559-2018
التاريخ : 2018/08/05

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

وكيل التسجيل : مكتب العدواىن للمحاماة
طالب التسجيل : شركة اجلناح األخضر للمالبس واألحذية والكماليات

العنوان : الكويت الساملية, العمارة الشمالية الطابق األول شارع سامل 
املبارك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
التينية  أبحرف  كتبت   »KRYPTEK« كلمة  العالمة: 

KRYPTEK
رقم االيداع  : 2018-6962

التاريخ : 2018/08/16

العنوان : مرسيدسشرتاِسه 137، 70327 شتوتغارت، أملانيا. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: عبارة »AMAZON FUSE  » حبروف التينية    كما 

ابلشكل املرفق
رقم االيداع  : 2018-2038

التاريخ : 2018/03/12
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 45
وكيل التسجيل : شركة مساس للملكيه الفكريه

طالب التسجيل : أمازون تكنولوجيز، إنك.
العنوان : 410 تريي افنيو ان، سياتل، واشنطن 98109، الوالايت 

املتحدة األمريكية. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: avsar كلمة اوشار ابللون األسود واالبيض
رقم االيداع  : 2018-2109

التاريخ : 2018/03/14
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 32
طالب التسجيل : شركة القائم للتجارة العامة واملقاوالت 

العنوان : الشويخ الصناعية الثالثة - القطعة )1( - املبىن )102( - 
الدور األرضي وامليزانني 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: عبارة » LUX MAESTRO » حبروف التينية    كما 

ابلشكل املرفق
رقم االيداع  : 2018-2385

التاريخ : 2018/03/20
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25
وكيل التسجيل : شركة مساس للملكيه الفكريه

طالب التسجيل : بيسواانث هوسريي ميلز إل يت دي
العنوان : 39 كايل كريشنا توغور سرتيت، كلكتا 700007، غرب 

بنغال، اهلند 
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طالب التسجيل : شركة التمدين العقارية
العنوان : الزهراء - ق -7 قسيمة 900019 - الدور -4 مكتب 3 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
االجنليزيه كتبت  )RELOAD(ابللغه  عن كلمه  عباره  العالمة: 
بطريقه مميزة ابللغه االجنليزيه ابللون االسود اسفلها رسم بندقيه هوائيه 

RELOAD مميزه ابللون االسود
رقم االيداع  : 2018-7544

التاريخ : 2018/09/13
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 41
طالب التسجيل : انصر خليل ابراهيم املزين

العنوان : الروضه -قطعه -4ش -48مبين 21 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: عبارة عن كلمه ابللغه االجنليزيه W ABA بشكل مميز 
رقم االيداع  : 2018-7557

التاريخ : 2018/09/13
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : شركه وااب الدوليه التجاريه

العنوان : حويل-ق204+-205 املبين-2مكتب22 احلادي عشر  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: عبارة عن كلمه ابللغه العربيه وااب بشكل مميز 
رقم االيداع  : 2018-7558

التاريخ : 2018/09/13
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : شركه وااب الدوليه التجاريه

العنوان : حويل-ق204+-205 املبين-2مكتب22 احلادي عشر  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

MUHALLEBIYE » حبروف  العالمة : عبارة عن كلمة » 
التينية كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم االيداع  : 2018-2632
التاريخ : 2018/03/27

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25

وكيل التسجيل : شركه واي اي يب جروب لتسجيل العالمات التجاريه 
وبراءات االخرتاع

طالب التسجيل : كريبتيك اوتدور غروب، ال ال سي
العنوان : 5555 سان فيليب اس يت.، اس يت اي.900 هيوستون، 

تكساس، يو اس اي 77056 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بوتيك  هديل  وأسفلهم كلميت  يب  اتش  حريف  عن  عبارة  العالمة: 

HADEEL BOUTIQUEابالجنليزية
رقم االيداع  : 2018-6965

التاريخ : 2018/08/16
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 40
طالب التسجيل : اتيليه هديل بوتيك

العنوان : حويل - الشعب - ق -8 مبىن -91 ش ابن سالم- شقة 
ب-1 الدور األول 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن كلمة دمي ابللغة االجنليزية علي شكل أحرف اجنليزية 

متداخلة مع بعضها و أسفل منها كلمة دمي ابللغة االجنليزية
رقم االيداع  : 2018-7287

التاريخ : 2018/09/02
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : شركه دمي فايف تولف للتجاره العامه

العنوان : القبلة - قطعة -8 املبين أ3 - مكتب 37 - دور 1 - 
شارع امحد اجلابر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 Tamdeen العالمة: يتكون من مجلتني متدين سكوير اجلملة الثانية

Square
رقم االيداع  : 2018-7482

التاريخ : 2018/09/10
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36
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العنوان : قرطبة -قطعه 4 - شارع 2 - منزل 4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: عالمة جتارية مميزة على شكل كلمة CUBES ابللغة العربية 
وابللون االبيض واسفل منها رسم هندسي على شكل ثالث مكعبات 

ابللون االبيض وخلفية العالمة ابللون االسود
رقم االيداع  : 2018-6418

التاريخ : 2018/07/31
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30
طالب التسجيل : يوسف يعقوب يوسف مال هللا اليوسف

العنوان : حويل - قطعة 192 -مبىن 18 - شارع بريوت - مكتب 
6 - الدور االول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: كتابة أحرف أيه  يب إي  أحرف كبرية ابللغة اإلجنليزية 

رقم االيداع  : 2018-6600
التاريخ : 2018/08/05

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 21

طالب التسجيل : نوره حمسن سيف الفضلى
العنوان : الشهداء - ق 3 - شارع  306 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: الكلمات شركة الربامي كابيتال لالستشارات املالية واالقتصادية 
ابلشكل  )كما  ابأللوان  خاص  بشكل  واإلجنليزية( كتبت  )ابلعربية 

املرفق(
رقم االيداع  : 2018-6860

التاريخ : 2018/08/16
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36
وكيل التسجيل : مؤسسه جاسم امحد الفهد التجاريه

طالب التسجيل : شركه الربامي كابيتال لالستشارات املاليه واالقتصاديه
العنوان : القبلة ، قطعة 11 ، شارع على السامل ، مبىن 800485 ، 

الدور 7 ، مكتب B7-27 ، الكويت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
وكيل التسجيل : شركه الفا العامليه للملكيه الفكريه

يف  ساانيي  ايتريمي  ابزارالما  يوريتم  جيدا  جورما   : التسجيل  طالب 
تيجاريت أنونيم  شريكييت

العنوان : إركينيز ماهاليسي، رجب طيب أردوجان بولفاري، 158/ايه 
، دولكادروجلو، كهرمان ماراش – تركيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: ميلكسرت  ابألحرف الالتينية العادية 

رقم االيداع  : 2018-3287
التاريخ : 2018/04/22

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29

وكيل التسجيل : مركز كويت مارك لوكالء تسجيل العالمات التجاريه
طالب التسجيل :  بن غاطي القابضة احملدودة

العنوان : وحدة 108، الطابق 1 ، قرية البوابة املبىن 6، مركز ديب 
املايل العاملي، ص.ب: 482010، ديب، اإلمارات العربية املتحدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 Al jawharah al احلجازيه  اجلوهره   « عن  عبارة  العالمة: 

hijazeyeh » حبروف عربية والتينية كما هو موضح
رقم االيداع  : 2018-3549

التاريخ : 2018/04/29
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30
وكيل التسجيل : شركه الفا العامليه للملكيه الفكريه

طالب التسجيل : السيد بالل حممد احلموي
العنوان : عقار رقم 5668، احلي الشمايل، شارع االربعني، معضمية 

الشام، ريف دمشق، سوراي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: لوذان
رقم االيداع  : 2018-6409

التاريخ : 2018/07/31
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 45
طالب التسجيل : طالل حممد محود احملارب
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التاريخ : 2018/09/17
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44
طالب التسجيل : شركه معهد هارت سبارك الصحي

العنوان : الساملية ق 2 ش سامل املبارك مبىن 7114 رقم 1الدور 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: منزل املاس
رقم االيداع  : 2018-3008

التاريخ : 2018/04/09
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 14
وكيل التسجيل : 

طالب التسجيل : معرض كاسادايم للمجوهرات
 1873- مبىن   2- -شارع   1 قطعه   - الصناعية  الرى   : العنوان 

oAG10+oAG48 ارضى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: كلمة اس يب انر ابللغة الالتينية أبحرف مميزة منفصلة مبسافة

رقم االيداع  : 2018-5813
التاريخ : 2018/07/09

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 34

وكيل التسجيل : مكتب العدواىن للمحاماة
طالب التسجيل : وائل سليم زين الدين احلالواين

العنوان : 2116 دبليو لينكولن افنيو اانهيم ، كاليفورنيا- -92801 
الوالايت املتحدة االمريكية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
الالتينية ابالبيض داخل مستطيل  العالمة: كلمة اس يب كاربن ابللغه 

ابالسود
رقم االيداع  : 2018-5814

التاريخ : 2018/07/09
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 34
وكيل التسجيل : مكتب العدواىن للمحاماة

طالب التسجيل : وائل سليم زين الدين احلالواين

العالمة : الكلمات شركة الربامي كابيتال لالستشارات املالية واالقتصادية 
ابلشكل  )كما  ابأللوان  خاص  بشكل  واإلجنليزية( كتبت  )ابلعربية 

املرفق(
رقم االيداع  : 2018-6862

التاريخ : 2018/08/16
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
وكيل التسجيل : مؤسسه جاسم امحد الفهد التجاريه

طالب التسجيل : شركه الربامي كابيتال لالستشارات املاليه واالقتصاديه
العنوان : القبلة ، قطعة 11 ، شارع على السامل ، مبىن 800485 ، 

الدور 7 ، مكتب B7-27 ، الكويت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: عبارة عن رسم دائرة داخلها حرف D وفرشه شعر
رقم االيداع  : 2018-7039

التاريخ : 2018/08/27
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44
الصحي  دسرتكت  بيويت  صالون  و  معهد  شركه   : التسجيل  طالب 

لتجميل السيدات
العنوان : الشرق-ق-2املبين26- ا- حمل 24دور 1م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: كتبت عبارة »جيلي هيكس« أبحرف التينية

رقم االيداع  : 2018-7378
التاريخ : 2018/09/05

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 18

العالمات  لتسجيل  سريفسز  يب  اي  شركة كاليد   : التسجيل  وكيل 
التجارية والرباءات

طالب التسجيل : ابريكروميب اند فيتش يورب اس ايه جي ال
العنوان : فيا موري، 6850 مندريسيو، سويسرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 HEART SP  ARK العالمة : عبارة عن كلمة ابللغة االجنليزية

 HEALTH INSTITUTE
رقم االيداع  : 2018-7638
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العنوان : 2116 دبليو لينكولن افنيو اانهيم ، كاليفورنيا- -92801 
الوالايت املتحدة االمريكية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: كلمة كاربن ابللغة االتينية بشكل مميز

رقم االيداع  : 2018-5815
التاريخ : 2018/07/09

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 34

وكيل التسجيل : مكتب العدواىن للمحاماة
طالب التسجيل : وائل سليم زين الدين احلالواين

العنوان : 2116 دبليو لينكولن افنيو اانهيم ، كاليفورنيا- -92801 
الوالايت املتحدة االمريكية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: كلمة جرين ماست ابللغة الالتينية بشكل مميز 

رقم االيداع  : 2018-5975
التاريخ : 2018/07/13

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 34

وكيل التسجيل : مكتب العدواىن للمحاماة
طالب التسجيل : ستاربوز توابكو، انك

كاليفورنيا-  جروف،  ،جاردن  افنيو  فوربس   10871  : العنوان 
-92843 الوالايت املتحدة االمريكية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بشكل  والالتينية  العربية  ابللغتني  اليغانزا كونسبت  العالمة: كلمة 
 ELEGANZA اليغانزا كونسبت   E ال  حرف  وأسفلهم  مميز 

CONCEPT E
رقم االيداع  : 2018-6560

التاريخ : 2018/08/05
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25
وكيل التسجيل : مكتب العدواىن للمحاماة

طالب التسجيل : شركة اجلناح األخضر للمالبس واألحذية والكماليات
العنوان : الكويت الساملية, العمارة الشمالية الطابق األول شارع سامل 

املبارك 
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العالمة: منتهى العجيل ابالجنليزي ابالضافة اىل حرف M مع اتج 
رقم االيداع  : 2018-6624

التاريخ : 2018/08/07
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
وكيل التسجيل : 

طالب التسجيل : شركه سوق منتهى العجيل املركزي لغري املواد الغذائيه
العنوان : الشويخ الصناعية االوىل قطعة 1 شارع 4 مبىن 42 جممع 

التالل حمل 63 ارضي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: حرف األم ابإلجنليزي ابإلضافة السم منتهى كونتور ابإلجنليزي 

MONTAHA COUTURE
رقم االيداع  : 2018-6625

التاريخ : 2018/08/07
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25
وكيل التسجيل : 

طالب التسجيل : مؤسسة منتهي كوتور للمالبس اجلاهزة
العنوان : الري الصناعية قطعة 1 مبىن 1873 حمل 38 ميزانني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 K العالمة: تتكون من  رسم خاص بشكل  » كيه » ابحلرف الالتيين

KATERRA
رقم االيداع  : 2018-7153

التاريخ : 2018/08/29
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 42
وكيل التسجيل : مركز كويت مارك لوكالء تسجيل العالمات التجاريه

طالب التسجيل : كاتريا إنك. 
العنوان : سويت 100 ، بيلدينغ 7 ، 2494 سانت هيل رود، مينلو 

ابرك، كاليفورنيا 94025 ، الوالايت املتحدة األمريكية. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: تتكون من  رسم خاص بشكل  » كيه » ابحلرف الالتيين 
رقم االيداع  : 2018-7155

التاريخ : 2018/08/29
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الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 40

وكيل التسجيل : مركز كويت مارك لوكالء تسجيل العالمات التجاريه
طالب التسجيل : كاتريا إنك. 

العنوان : سويت 100 ، بيلدينغ 7 ، 2494 سانت هيل رود، مينلو 
ابرك، كاليفورنيا 94025 ، الوالايت املتحدة األمريكية. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: تتكون من  رسم خاص بشكل  » كيه » ابحلرف الالتيين 

رقم االيداع  : 2018-7156
التاريخ : 2018/08/29

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 37

وكيل التسجيل : مركز كويت مارك لوكالء تسجيل العالمات التجاريه
طالب التسجيل : كاتريا إنك. 

العنوان : سويت 100 ، بيلدينغ 7 ، 2494 سانت هيل رود، مينلو 
ابرك، كاليفورنيا 94025 ، الوالايت املتحدة األمريكية. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: تتكون من  رسم خاص بشكل  » كيه » ابحلرف الالتيين 

رقم االيداع  : 2018-7157
التاريخ : 2018/08/29

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 19

وكيل التسجيل : مركز كويت مارك لوكالء تسجيل العالمات التجاريه
طالب التسجيل : كاتريا إنك. 

العنوان : سويت 100 ، بيلدينغ 7 ، 2494 سانت هيل رود، مينلو 
ابرك، كاليفورنيا 94025 ، الوالايت املتحدة األمريكية. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
الالتينية  ابألحرف    « ابولو  » كاتريا  من كلميت   تتكون  العالمة: 

KATERRA APOLLO
رقم االيداع  : 2018-7158

التاريخ : 2018/08/29
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 42
وكيل التسجيل : مركز كويت مارك لوكالء تسجيل العالمات التجاريه
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طالب التسجيل : كاتريا إنك. 
العنوان : سويت 100 ، بيلدينغ 7 ، 2494 سانت هيل رود، مينلو 

ابرك، كاليفورنيا 94025 ، الوالايت املتحدة األمريكية. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: تتكون من كلمة » اليهر » ابألحرف الالتينية  مع  رسم خاص 

بشكل مميز 
رقم االيداع  : 2018-7214

التاريخ : 2018/08/30
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 19
وكيل التسجيل : مركز كويت مارك لوكالء تسجيل العالمات التجاريه

طالب التسجيل : ويلهيلم اليهر جي ام يب اتش اند كو.كي جي.
 ، جوجلينجن   74363  ،56 سرتيت  ابتشر  سن  اوتش   : العنوان 

ايبينس ابتش،املانيا. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: تتكون من كلمة » اليهر » ابألحرف الالتينية  مع  رسم خاص 

بشكل مميز 
رقم االيداع  : 2018-7216

التاريخ : 2018/08/30
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 9
وكيل التسجيل : مركز كويت مارك لوكالء تسجيل العالمات التجاريه

طالب التسجيل : ويلهيلم اليهر جي ام يب اتش اند كو.كي جي.
 ، جوجلينجن   74363  ،56 سرتيت  ابتشر  سن  اوتش   : العنوان 

ايبينس ابتش،املانيا. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: تتكون من  األحرف  » يب يب يت » مكتوبه ابللغة االجنليزية
رقم االيداع  : 2018-7320

التاريخ : 2018/09/03
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 1
وكيل التسجيل : مركز كويت مارك لوكالء تسجيل العالمات التجاريه
طالب التسجيل : إبريل انرتانشيوانل انرتبرايز يب يت إي. ال يت دي.

العنوان :  80 رافلز بليس، رقم -50 01 يو او يب بالزا 1، سنغافورة 
 048624
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العالمة: كتبت عبارة »كابتشر تومورو«أبحرف التينية كما هو مبينفي 
منوذج الطلب.

رقم االيداع  : 2018-7370
التاريخ : 2018/09/05

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 9

وكيل التسجيل : مركز كويت مارك لوكالء تسجيل العالمات التجاريه
طالب التسجيل : نيكون كوربوريشن

العنوان : 2-15-3، كوانن، ميناتو-كو، طوكيو، الياابن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Tamdeen العالمة : يتكون من مجلتني متدين سكوير اجلملة الثانية
Square

رقم االيداع  : 2018-7482
التاريخ : 2018/09/10

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما اودعت  
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36

طالب التسجيل : شركة التمدين العقارية
العنوان : الزهراء - ق -7 قسيمة 900019 - الدور -4 مكتب 3
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العالمة: XEROX X )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع رسم 
اباللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 192850
التاريخ: 09/08/2017 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )16(

ألواح حرب، حافظات  تصنيعه،  معاد  النسخ، ورق  طباعة، ورق  ورق 
الواثئق.  

طالب التسجيل: زيروكس كوربوريشن، موسسة من نيويورك.
العنوان: أمريكية / 201 مرييت 7، نورووك، كونيكتيكت 06851-

1056، الوالايت املتحدة األمريكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: XEROX X )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع رسم 

ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 192851

التاريخ: 09/08/2017 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(
وأتجري، استخدام وأتجري الناسخات، الطابعات، املاسحات واآلالت 
املكتبية األخرى؛ نسخ الصور؛ خدمات االستشارات وإسداء النصح 
املتعلق ابلناسخات، الطابعات، املاسحات واآلالت املكتبية األخرى؛ 
املعلومات  تنظيم  خدمات   ، حتديدا:  املستندات،  إنشاء  خدمات 
املستندات  إدارة  املستندات؛ خدمات  البحوث إلعداد  من  املستقاة 

ومعاجلة وإنتاج الصور.  
طالب التسجيل: زيروكس كوربوريشن، موسسة من نيويورك.

العنوان: أمريكية / 201 مرييت 7، نورووك، كونيكتيكت 06851-
1056، الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: XEROX X )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع رسم 

اباللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 192852

التاريخ: 09/08/2017 

العالمة: XEROX X )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع رسم 
اباللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 192848
التاريخ: 09/08/2017 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )02(

علب احلرب، احلرب اجلاف وحرب الطابعات.  
طالب التسجيل: زيروكس كوربوريشن، موسسة من نيويورك.

العنوان: أمريكية / 201 مرييت 7، نورووك، كونيكتيكت 06851-
1056، الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: XEROX X )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع رسم 

اباللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 192849

التاريخ: 09/08/2017 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(
السائل،  احلرب  طابعات  الليزر؛  طابعات   ، الضوئية  التصوير  وآالت 
اجهزة نسخ ضوئية؛ أجهزة إرسال واستقبال الفاكس؛ األجهزة متعددة 
األجهزة  وماسحات؛  و انسخات  تستخدم كطابعات،  اليت  الوظائف 
متعددة الوظائف اليت تستخدم كناسخات، الفاكس، املاسحات و/أو 
الطابعات؛ أجهزة رسم خطوط بيانية؛ أجهزة العرض املرئي؛ برجميات 
املستندات  ملعاجلة  املستندات،  إلنشاء  الواثئق،  إلدارة  احلاسوب 
والصور؛ برجميات مسح الصور واملستندات؛ برجميات إنتاج املستندات، 
وإدارة سري عمل املستندات؛ وبرجميات سريفرات الطباعة احلاسوبية؛ 
بطابعات  التحكم  أدوات  األعطال؛  وإصالح  تشخيص  برجميات 

اإلنتاج؛ برجميات تطوير تطبيقات الطباعة الرقمية.  
طالب التسجيل: زيروكس كوربوريشن، موسسة من نيويورك.

العنوان: أمريكية / 201 مرييت 7، نورووك، كونيكتيكت 06851-
1056، الوالايت املتحدة األمريكية
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العالمة: GRACE )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص ابأللوان )كما 
ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 192938
التاريخ: 13/08/2017 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )02(

للتآكل؛  املضادة  والطالءات  األغشية  يف  املستخدمة  السيليكا 
املستحضرات املضادة للتآكل؛ مغلظات الِدهاانت.  
طالب التسجيل: دبليو. آر. جريس آند كو. - كون.

العنوان: أمريكية / 7500 جريس دريف، كولومبيا، أم دي 21044، 
الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: GRACE )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص ابأللوان )كما 

ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 192939

التاريخ: 13/08/2017 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41(
الكيماوية لصناعة  التدريب لتصميم، وتشغيل وصيانة احملطات  تقدمي 
لربجميات  االستخدام  تقدمي  بروبيلني؛  البويل  وتتضمن  ايليفني،  البويل 
وأنظمة  احلاسوب  معاجلة  معلومات  يف  لالستخدام  املنزلة  احلاسوب 
أساسها  اليت  البوليمرات  لصناعة  الكيماوية  للمحطات  التحكم 
األوليفني، حتديدا: ، البويل بروبيلني والبوليمرات املشرتكة من الربوبيلني 

مع على األقل واحد آخر من كوبوليمرييزابل اوليفني مع الربوبيلني.  
طالب التسجيل: دبليو. آر. جريس آند كو. - كون.

العنوان: أمريكية / 7500 جريس دريف، كولومبيا، أم دي 21044، 
الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: GRACE )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص ابأللوان )كما 

ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 192940

التاريخ: 13/08/2017 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )37(

تركيب، صيانة  املكتبية؛  واألدوات  األجهزة  تركيب، صيانة وإصالح 
وإصالح أجهزة النسخ، أجهزة رسم خطوط بيانية، الطابعات، أجهزة 
إرسال واستقبال الفاكس، وأجهزة تويل شؤون الواثئق من أجل إدخال 

البياانت واملسح الضوئي.  
طالب التسجيل: زيروكس كوربوريشن، موسسة من نيويورك.

العنوان: أمريكية / 201 مرييت 7، نورووك، كونيكتيكت 06851-
1056، الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: XEROX X )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع رسم 

اباللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 192853

التاريخ: 09/08/2017 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )40(
خدمات الطباعة.

طالب التسجيل: زيروكس كوربوريشن، موسسة من نيويورك.
العنوان: أمريكية / 201 مرييت 7، نورووك، كونيكتيكت 06851-

1056، الوالايت املتحدة األمريكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: XEROX X )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع رسم 

اباللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 192854

التاريخ: 09/08/2017 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )42(
خدمات تقدمي االستشارات بشأن برجميات وقطع احلاسوب يف جمال 

الطباعة
طالب التسجيل: زيروكس كوربوريشن، موسسة من نيويورك.

العنوان: أمريكية / 201 مرييت 7، نورووك، كونيكتيكت 06851-
1056، الوالايت املتحدة األمريكية
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رقم اإليداع: 192951
التاريخ: 13/08/2017 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )34(

التبغ، اخلام أو املصّنع؛ منتجات التبغ؛ السيجار، السجائر، السيجار 
تبغ  املضغ،  تبغ  الغليون،  تبغ  اليدوية،  اللف  ماكينات  تبغ  الرفيع، 
السعوط؛  والقرنفل؛  التبغ  مزيج  من  املصنوعة  السجائر  السعوط، 
منتجات  اإللكرتونية؛  السجائر  الطبية(؛  األغراض  )لغري  التبغ  بدائل 
التبغ لغاية التسخني ؛ أجهزة إلكرتونية وقطعها لغاية تسخني السجائر 
؛  النيكوتني  على  احملتوي  االستنشاق  إطالق خباخ  أجل  من  التبغ  أو 
حماليل النيكوتني السائل املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أدوات 
املدخنني، ورق السجائر، أنبوب السجائر، فالتر السجائر، علب التبغ، 
السجائر،  للف  اجليب  أدوات  الغاليني،  املنافض،  السجائر،  علب 

القداحات، أعواد الثقاب.
طالب التسجيل: فيليب موريس بروداكتس إس.ايه.

العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ابأللوان  بشكل خاص  )ابإلجنليزية( كتبت    SEKISUI العالمة: 

)كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 192987

التاريخ: 15/08/2017 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )17(
وصالت االانبيب ، غري املعدنية؛ الوصالت، غري املعدنية، لألانبيب؛ 
أطواق منع التسرب لألانبيب؛ أغطية األانبيب، غري املعدنية؛ وصالت 
مواسري، غري املعدنية؛ حلقات الربط العازلة لألانبيب؛ احللقات العازلة 
للماء؛ مواد التسليح، غري املعدنية، لألانبيب؛ مركبات منع التسرب 
شبه  الصناعية  الراتينجات  التوسعة؛  لوصالت  احلشوات  للوصالت؛ 
املصنعة؛ الصمامات املطاطية أو من األلياف املقساة ابلفلكنة؛ األانبيب 
االكريليك،  رقائق  املرنة؛  البالستيكية  األانبيب  املعدنية؛  غري  املرنة، 
الشراشف، صفائح، واألغشية املستخدمة يف الطبقات البينية لتصنيع 
الزجاج  رقائق  فر  املستخدمة  البالستيكية  األغشية  الرقائقي؛  الزجاج 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )42(

التكنولوجية؛  ابملساعدة  يتعلق  فيما  االستشارية  اخلدمات  تقدمي 
اخلدمات املتعلقة بتطور النقاشات والدخول يف االتفاقيات فيما يتعلق 
ابلراتنجات االصطناعية وتتضمن البويل بروبيلني؛ واملواد البالستيكية 
غري املصنعة، واحملفزات لصناعة البويل بروبيلني لالستخدام يف الصناعة؛ 
أعمال  )تعلم(؛  التقنية  واخلطط  التقنية،  األحباث  الصناعي؛  التصميم 
األحباث  خدمات  )اخلرباء(؛  اهلندسية  واألعمال  اهلندسي  التصميم 
الكيميائية؛ فحص املواد؛ االستشارات املهنية غري املتعلقة ابلعمليات 
واستخدام  والفيزايء؛  الكيمياء  جماالت  يف  االستشارات  ؛  التجارية 
االخرتاعات املمنوحة براءة اخرتاع؛ اخلدمات املتخصصة - كيميائيني؛ 
برجميات  لآلخرين؛  والتطوير  البحث  الكيميائي؛  التحليل  خدمات 
احلاسوب لالستخدام يف معلومات العمليات احلاسوبية وأنظمة التحكم 
األوليفني،  أساسها  اليت  البوليمرات  لصناعة  الكيميائية  للمحطات 
حتديدا: ، البويل بروبيلني والبوليمرات املشرتكة من الربوبيلني مع على 
البحث،  الربوبيلني؛  مع  اوليفني  من كوبوليمرييزابل  آخر  واحد  األقل 
التطوير، وتقييم، تقدمي االستشارات ، والتصميم، اخلدمات اهلندسية 
والتقنية على شكل استشارات وأحباث لآلخرين ، ومجيعها فيما يتعلق 
بروبيلني؛ برجميات  البويل  اوليفني، وتتضمن  البويل  ابلعمليات لصناعة 
احلاسوب لالستخدام يف معلومات العمليات احلاسوبية وأنظمة التحكم 
األوليفني،  أساسها  اليت  البوليمرات  لصناعة  الكيميائية  للمحطات 
حتديدا: ، البويل بروبيلني والبوليمرات املشرتكة من الربوبيلني مع على 
تقدمي  الربوبيلني؛  مع  اوليفني  من كوبوليمرييزابل  آخر  واحد  األقل 
احملطات  وصناعة  تصميم  بعمليات  يتعلق  فيما  االستشارية  اخلدمات 

الكيميائية لصناعة البويل اوليفني، وتتضمن البويل بروبيلني.  
طالب التسجيل: دبليو. آر. جريس آند كو. - كون.

العنوان: أمريكية / 7500 جريس دريف، كولومبيا، أم دي 21044، 
الوالايت املتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 CHESTERFIELD PURPLE REMIX :العالمة
ابلشكل  )كما  الرسم  مع  اباللوان  خاص  بشكل  )ابإلجنليزية( كتبت 

املرفق(
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احلريق؛ مواد أمتصاص األصوات لألرضيات، واجلدران والسقوف.  
سيكيسوي كاجوكو كوجيو كابوشيكي كايشا)اليت  التسجيل:  طالب 
تقوم مبمارسة عملها التجاري ابسم سيكيسوي كيميكال كو.، ال يت 

دي(
العنوان: ايابنية / 4-4 ، نيشيتيما 2 - تشومي، كيتا- كو، اوساكا 

530-8565، الياابن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: HI-LITE )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع الرسم 

ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 193151

التاريخ: 21/08/2017 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )34(
تبغ، سواء مصنع أو غري مصنع؛ تبغ التدخني، تبغ الغليون، تبغ لسجائر 
الكرتونية،  سجائر  سجائر،  السعوط؛  تبغ  املضغ،  تبغ  ابليد،  اللف 
الفئة  سيجار، سيجاريلوس؛ السعوط ؛ أدوات املدخنني املوجودة يف 

34 ؛ ورق السجائر ؛ مواسري السجائر وكربيت.
طالب التسجيل: جاابن توابكو انك.

العنوان: ايابنية / 2-2-1 تورانومون، ميناتو - كو، طوكيو، الياابن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: رسم مميز ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 193214

التاريخ: 23/08/2017 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(
املخمر؛  احلليب  مشروابت  املتخمر؛  احلليب  الزابدي؛  لنب  احلليب؛ 
منتجات  احلليب؛  مشروابت  الالكتيك؛  محض  بكترياي  مشروابت 

حليب.  
إدعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

الياابن حتت الرقم 2017-086530 بتاريخ 2017/06/27
أسست  شركة   / هونشا  ايكولت  التسجيل: كابوتشي كايشا  طالب 

ونظمة حتت قوانني الياابن .

البالستيكية  البينية  الطبقات  والتجارية؛  السكنية  واألبواب  للنوافذ 
البالستيكية  األغشية  الرقائقي؛  اآلمن  الزجاج  صناعة  يف  املستخدمة 
الصوت؛  لعزل  السيارات  أو  املنازل  زجاج  يف  لالستخدام  املغلفة 
األغشية البالستيكية املغلفة لالستخدام يف زجاج املنازل أو السيارات 
للتحكم أبشعة الشمس؛ األغشية البالستيكية الشمسية املستخدمة يف 
تغليف الزجاج؛ الصفائح واأللواح البالستيكية املستخدمة يف صناعة 
الزجاج اآلمن املغلف؛ األغشية البالستيكية شبه املعاجلة لغري غاايت 
التغليف؛ البالستيك شبه املصّنع؛ الراتنج املشكل ابلبثق لالستخدامات 
لالستخدامات  ابلبثق  املشكل  املصنع  الراتنج  العامة،  الصناعية 
الصناعية العامة؛ املواد العازلة للمباين لعزل املباين من الرطوبة؛ مواد 
العزل الصويت للمباين واآلليات؛ صمامات من املطاط أو ألياف مفلكنة 
)ال تتضمن عناصر آلية(؛ حشوات منع التسرب؛ أانبيب املنشآت؛ 
حلقات الربط العازلة؛ مواد عازلة للكهرابء؛ أغطية بالستيكية ألغراض 
زراعية؛ رغوة البالستيك؛ األغشية الوسيطة البالستيكية للزجاج اآلمن؛ 
للتغليف  الالصقة  األشرطة  املصنع؛  شبه  البالستيك  من  املنتجات 
والتعبئة؛ السدادات ؛ األشرطة الالصقة احلساسة للضغط املستخدمة 
املوصالت  أشباه  رقائق  مثل  األلكرتونية  األجزاء  تصنيع  عمليات  يف 
بعوامل الصقة؛  املكسو  املصنع  الراتنج  أغشية  ؛  اخلزفية  واملكثفات 
املنتجات البالستيكية شبه املشغولة على شكل صفائح ؛ أشرطة التغطية 
للدهان؛ حمابس التصريف )صمامات(، غري املعدنية أو البالستيكية؛ 
األانبيب اهليدروليكية، غري املعدنية؛ مواسري التصريف، غري املعدنية؛ 
املواد املركبة من الراتنج والبالستيك؛ املواد املركبة البالستيكية املدعمة 
األغشية  الصناعية؛  للغاايت  الالصقة  األشرطة  الزجاجية؛  ابأللياف 
منتجات  الرغوي؛  الراتنج  ابملاء؛ صفائح  حلها  يتم  اليت  البالستيكية 
اليوريثني غري القابلة لالشتعال؛ ألواح اليوريثني املدعمة؛ أغشية األلياف 
الداخلية  الطبقة  لتبطني  البالستيكية  البالستيك واألانبيب  اجملوفة من 
من أانبيب املياه العادمة ووصالت أانبيب البالستيك املستخدمة مع 
مواد  لالهتزازات؛  املخمدة  البالستيكية  الصفائح  املذكورة؛  األانبيب 
األلياف  البناء(؛  غاايت  )لغري  الصخري  الصوف  من  الصويت  العزل 
عازلة؛  قفازات  النسيجية؛  لالستخدامات  املعدة  غري  الكيماوية، 
املصنع(؛  شبه  أو  )اخلام  املطاط  ؛  للتلوث  املضادة  العائمة  احلواجز 
األربطة واألشرطة املطاطية؛ حبال وخيوط االسبستوس؛ خراطيم إطفاء 
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(
خدمات التزويد ابلطعام والشراب، خدمات وسائل الراحة املؤقتة.

طالب التسجيل: شركة وحدة الغذاء
 11411 الربيدي  الرمز  ص.ب.77  ،الرايض   / سعودية  العنوان: 

اململكة العربية السعودية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: ESSEBCE BY Triumph )ابإلجنليزية( كتبت 

بشكل خاص مع الرسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 193375

التاريخ: 30/08/2017 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(
ألبسة وأغطية رأس، وأردية القدم.

طالب التسجيل: تراميف إنرتتريد إيه جي
العنوان: سويسرية / تراميفويج 6، سي إتش - 5330 ابد زورزاك، 

سويسرا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 « Bahraman Saffron Company« « العالمة:عبارة
األبيض   ، األمحر  والالتينية ابأللوان  العربية  ابللغتني  وأعالها شعارين 

والذهيب كما ابلشكل املوضح.
رقم االيداع  : 11-2018
التاريخ : 2018/01/02

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

وكيل التسجيل : شركة مساس للملكية الفكرية 
طالب التسجيل : هبرامن سافرون كومباين

العنوان : 3/39 املعرب الثاين األمين، شارع اإلمام رضا 38، مشهد ، 
الرمز الربيدي 9188937591    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة:  عبارة » مايو استيوابثي  » بشكل خاص و ابحلروف  العربية 

والالتينية  كما ابلشكل املوضح.
رقم االيداع  : 207-2018

العنوان: ايابنية /  1 - 19، هيجاشي شينباشي 1 - تشوم، ميناتو 
- كو، طوكيو، الياابن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: رسم مميز ابأللوان )كما ابلشكل املرفق)

رقم اإليداع: 193215
التاريخ: 23/08/2017 

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(

منتجات األلبان.
إدعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

الياابن  حتت الرقم 2017-034108 بتاريخ 2017/03/14
أسست  شركة   / هونشا  ايكولت  التسجيل: كابوتشي كايشا  طالب 

ونظمة حتت قوانني الياابن.
العنوان: ايابنية /  1 - 19، هيجاشي شينباشي 1 - تشوم، ميناتو 

- كو ، طوكيو، الياابن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بشكل  واإلجنليزية( كتبت  )ابلعربية   flynas انس  طريان  العالمة: 

خاص ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 193300

التاريخ: 28/08/2017 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )39(
خدمات الطريان ونقل الركاب والبضائع

طالب التسجيل: شركة طريان انس
العنوان: سعودية / 8018  الربيع وحدة رقم 3 الرايض 13316-

4040، اململكة العربية السعودية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: بيتزارايت Pizzaratti )ابإلجنليزية والعربية( كتبت بشكل 

خاص مع الرسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 193372

التاريخ: 30/08/2017 
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة التجارية كما أودعت.
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التاريخ : 2018/02/08
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 45
طالب التسجيل : شركة العون لالستشارات النفسية 

العنوان : حويل / قطعة 12 / مبىن 11203 / حمل شقة 2 دور 1 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة  safetech بشكل مميز ابللغة اإلجنليزية واألحرف 
البارزة ابللونني الربتقايل واألزرق 
رقم االيداع  : 1692-2018

التاريخ : 2018/03/06
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : شركة سيفيت العاملية للتجارة العامة واملقاوالت

العنوان : الساملية - القطعة ) 188 ( - املبىن )14( - احملل )10( 
- الدور األول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 NATIVE عبارة  على  حيتوي  مستطيل  عن  عبارة  العالمة: 
االحتفاظ  مع  اإلجنليزية  SPECIALTY COFFEEابللغة 

ابلشكل واللون 
رقم االيداع  : 2071-2018

التاريخ : 2018/03/13
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل : شركة نييتف للمأكوالت اخلفيفة 

العنوان : خيطان القدمية - قطعة )4( - مبىن )433( - حمل )8( 
- الدور األرضي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: عبارة رسم هندسي ابللون األصفر  واألخضر كما ابلشكل 

املرفق 
رقم االيداع  : 2076-2018

التاريخ : 2018/03/13
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

التاريخ : 2018/01/08
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44
وكيل التسجيل : شركة مساس للملكية الفكرية 

طالب التسجيل : مركز سلطانة بنت حممد الراجحي للعالج الطبيعي
العنوان : ص.ب.59861، الرايض الرمز الربيدي 11535

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بشكل خاص    «  Schone Schokolade  « عبارة  العالمة: 

كما ابلشكل املوضح.
رقم االيداع  : 224-2018

التاريخ : 2018/01/09
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30
وكيل التسجيل : شركة مساس للملكية الفكرية 

طالب التسجيل : كاتسان غيدا صنايع يف جتارة ليمتد شريكيت. 
بيليكدوزو اسطنبول   118 إنونو كاد. رقم  ماه.  العنوان : درايغازي 

، تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: كلمة »Regilait« بشكل خاص كما ابلشكل املوضح. 

REGILAIT
رقم االيداع  : 914-2018

التاريخ : 2018/02/07
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 5
وكيل التسجيل : شركة مساس للملكية الفكرية

طالب التسجيل : رجيلية.
العنوان : 102 روت ديبارتيمينتال 906 - 71118 سانت مارتن 

بيل روش - فرنسا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: اسم الشركة ابلعربية ابللون األزرق ومن حتت مكتوب شركة 

العون لالستشارات النفسية ابللون الرمادي 
رقم االيداع  : 945-2018
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العنوان : الري الصناعية / مبىن 1862 / شركة عقارات الري / احملل 
87 أرضي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: تدل على الرقم 8 ابللغة الرومانية

رقم االيداع  : 3532-2018
التاريخ : 2018/04/29

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : سوق ايت املركزي لغري املواد الغذائية
العنوان : الشويخ الصناعية األوىل قطعة 1 مبىن 42 شارع 4 حمل 60
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: كلمة BALPARMAK ابللغة الالتينية مكتوبة بشكل 
رسم  أوسطه  مستطيل  رسم  داخل  مجيعها  زهور  رسم  ويعلوها  مميز 
مستطيل أوسطه رسم مميز من األعلى واألسفل مع االحتفاظ ابلرسم 

والشكل واأللوان
رقم االيداع  : 3565-2018

التاريخ : 2018/04/29
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30
وكيل التسجيل : مكتب استشارة سنرت للمحاماة

طالب التسجيل : التيبارماك جيدا سااني يف تيكاريت انونيم سركييت
العنوان : ساكما كوي كوجوكورو حملسي كافوسباسي كاديسي منرب : 

70 ابلبارماك تيسيسلريي عمراين اسطنبول 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بشكل  سيارة  رمسة  وبداخلها  مميز  بشكل  دائرة  عن  عبارة  العالمة: 
 KPOST االجنليزية  ابللغة  كلمة  السيارات  أسفل  ومن  مميز 

DELIVERY  ابللون األزرق والربتقايل واألبيض
رقم االيداع  : 3995-2018

التاريخ : 2018/05/13
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 39
طالب التسجيل : شركه كي بوست لتوصيل الطلبات االستهالكية

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 28
طالب التسجيل : شركه تعبوي للتجارة العامة

العنوان : الشرق-ق-5الشارع جابر املبارك-املبين-50 مكتب 10 
دور10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
DIVA العالمة: عالمة على شكل ديفا السم الشركة

رقم االيداع  : 3107-2018
التاريخ : 2018/04/11

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25

واحلقائب  واهلدااي  واالحذية  للمالبس  ديفا   : التسجيل  طالب 
والكماليات

العنوان : الري الصناعية / مبىن 1862 / شركة عقارات الري / احملل 
87 أرضي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: عالمة على شكل ديفا السم الشركة

رقم االيداع  : 3110-2018
التاريخ : 2018/04/12

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 18

واحلقائب  واهلدااي  واألحذية  للمالبس  ديفا   : التسجيل  طالب 
والكماليات

العنوان : الري الصناعية / مبىن 1862 / شركة عقارات الري / احملل 
87 أرضي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: عالمة على شكل ديفا السم الشركة

رقم االيداع  : 3130-2018
التاريخ : 2018/04/12

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 14

واحلقائب  واهلدااي  واألحذية  للمالبس  ديفا   : التسجيل  طالب 
والكماليات
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العنوان : منطقة ضاحية صباح السامل - قطعة 1 - شارع 126 - 
مبىن 443 - ملك / بيت التمويل / علي عبدالرضا - حمل / شقة 

E11 دور 5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: عبارة عن رمسة على شكل مميز ابللون  الذهىب ومن األسفل 
 shahad alasal unique elegant اسم ابللغة االجنليزية

styles خبط مميز ابللون األسود 
رقم االيداع  : 5189-2018

التاريخ : 2018/06/27
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25
واهلدااي  واألحذية  اجلاهزة  للمالبس  العسل  شهد   : التسجيل  طالب 

واحلقائب والكمال
العنوان : العقيلة - قطعة 5 - مبىن 81 - حمل 5 - الدور ميزانني 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: رقم 3 بزوااي قائمة مبنتصف حرف M ابالجنليزي 
رقم االيداع  : 5190-2018

التاريخ : 2018/06/27
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : شركة ثرى ام للتجارة العامة واملقاوالت

 6 الدور   - الشرق  برج   - اجلابر  امحد  شارع   - الشرق   : العنوان 
ابلكامل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: كلمة ايحبييب عليها شكل شيشه و وجه البس ما ميثل النسفة 

الكويتية القدمية
رقم االيداع  : 5261-2018

التاريخ : 2018/06/28
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل : شركة مطعم ومقهى ايحبييب

العنوان : غرب أبو فطرية احلرفية

العنوان : العاصمة - املرقاب - قطعة 3 - شارع عمر بن اخلطاب - 
مبىن 000ب21 - مكتب 6 - الدور 9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
مع  املهاجرة  الطيور  الشماىل  القطب  نرين  عن  عبارة  هي  العالمة: 
ومضات محراء مميزة الذي يولد يف الصخر مع اسم الشركة للشريك 

االجنيب ابللغة االجنليزية ابللون األبيض واألمحر
رقم االيداع  : 4070-2018

التاريخ : 2018/05/16
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 39
طالب التسجيل : الشركة الكويتية البحرية والتجارية

العنوان : القبلة قطعة 1 مبىن 800117 ورثة عبدهللا السامل الصباح 
حمل أرضي +أول+الثاىن كامل املبىن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ب  اخلليجية  الدالل  مؤسسة  العربية  ابللغة  اسم  عن  عبارة  العالمة: 
اللون األسود ومن األعلى دائرة على شكل مميز ومن الداخل يوجد 
حرف ابللغة االجنليزية على شكل مميز D مع رسومات على شكل مميز 

رقم االيداع  : 4611-2018
التاريخ : 2018/06/07

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

طالب التسجيل : مؤسسة الدالل اخلليجية للتجارة العامة
العنوان : الفروانية - قطعة 25 - مبىن 8 - احملل مكتب 1 ميزانني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: شكل مميز ابللون األصفر رقم )19 ابللون األبيض( داخل 
على  االجنليزية  ابللغة  الشكل كلمة  يسار  على  األصفر  ابللون  دائرة 
)NAIL SPA( من أسفل الكلمة كلمة )January( شكل  مميز

رقم االيداع  : 5006-2018
التاريخ : 2018/06/24

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44

طالب التسجيل : شركه صالون جانيوري انينتني لتجميل السيدات
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خبلفية  دائري  شكل  حتت  االجنليزية   ابللغة   .Buildings Co
زرقاء غامج  وابلوسط رسم بيوت ابللونني األزرق واألبيض

رقم االيداع  : 6190-2018
التاريخ : 2018/07/22

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 37
طالب التسجيل : شركة كي اتش ام للمقاوالت العامة للمباين

العنوان : القبلة ق 6 مبىن 15 مكتب 15 الدور 1 س ملك/ عبد 
الرمحن حممد البحر )2(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: عالمة جتارية مميزة عبارة عن كلمة اتج ابللغة العربية وابللون 
ابللغة  اتج  وأسفلها كلمة  األزرق  ابللون  التاج  رمز  ويعلوها  األمحر 
االجنليزية وابللون األمحر وجبوارها على اليسار كلمة ابالس وأسفل منها 
كلمة املركزي ابللغة العربية وابللون األمحر وبينهما خط ابللون األزرق 

Taj Palace Central Market
رقم االيداع  : 6235-2018

التاريخ : 2018/07/24
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25
طالب التسجيل : سوق اتج بالس املركزى

العنوان : العقيلة - قطعة 5 - مبىن 58 - حمل من 1 اىل 10 - 
الدور سرداب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: ساندوتش برجر وحتتها اسم الشعار

رقم االيداع  : 6511-2018
التاريخ : 2018/08/02

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : مطعم شاو بريغرز
العنوان : العارضية الصناعية - قطعة 2 - مبىن 119 - حمل رقم 3

مع كتابة  ابلعريب  فرضتك  التجارية كتابة  العالمة  تتضمن  العالمة: 
فرضتك يل بيتك وكتابة فرضتك ابالنكليزي مع صورة فواكه وخضار 

داخل سلة ووجود حاجز بينهما
رقم االيداع  : 5686-2018

التاريخ : 2018/07/05
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 31
طالب التسجيل : فرضتك للخضار والفواكه

العنوان : الشويخ الصناعية - ق أ - مبىن 223 - حمل 13/12
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: ميدفيجن للخدمات الطبية
رقم االيداع  : 5787-2018

التاريخ : 2018/07/09
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 10
طالب التسجيل : شركة ميد فيجن للخدمات الطبية

العنوان : الكويت، القبلة، قطعة 15،شارع فهد السامل، برج اجلون، 
الدور 8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: كرة بيضوية زرقاء اللون خمططة ابللون األبيض ويتوسطها طائر 

ابللون األمحر
رقم االيداع  : 5868-2018

التاريخ : 2018/07/09
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 39
طالب التسجيل : شركة وكاالت سفرايت الكاظمي

العنوان : القبلة-قطعة-12جممع حسني مكي مجعة مبىن -18مكتب 
-4السرداب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ابللغة  للمباين  العامة  للمقاوالت  ام  اتش  شركة كي  العالمة: كتابة 
  K.H.Mالعربية  فوق شكل دائري  مع خلفية زرقاء فاتح  و كتابة
 K.H.M for General Contracting of و 
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3
طالب التسجيل : نصره محود أمحد محود العنزي

العنوان : املهبولة - ق 2 - شارع 215 - قسيمة 480
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بيضاوي  شكل  داخل  ابلالتينية   DAIRYJOY العالمة: كلمة 

مميز ابأللوان تعلوها رسم افرتاضي لوردة
رقم االيداع  : 6611-2018

التاريخ : 2018/08/06
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29
طالب التسجيل : شركة جلوابل اسوييت للتجارة العامة

العنوان : الكويت - املرقاب - قطعة 3 مبىن 2 الدور 4 مكتب 76
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: عبارة عن كلمه برين سكلز ابللغة العربية ابللون البنفسجى 

الفاتح مع رمسه مخ مع ايد يف شكل مميز 
رقم االيداع  : 6626-2018

التاريخ : 2018/08/07
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 45
طالب التسجيل : شركة برين سكلز لالستشارات النفسية

العنوان : الساملية قطعة 1 مبىن 3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: شكل بيضاوي بداخله دجاجة هلا عرف وأسفلها كلمة سعادة 
ابللغة االجنليزية بشكل فين ويد ممسكة بسكني ,كلمة سعادة ابللغة 

العربية أسفل الشكل البيضاوي 
رقم االيداع  : 6648-2018

التاريخ : 2018/08/07
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29
طالب التسجيل : شركة وند للمواد الغذائية

العنوان : العارضية الصناعية قطعة 2 قسيمة 219

وابأللوان   ابرز  بشكل  االجنليزية   ابللغة  دو(   )أي  العالمة: كلمة   
األسود ، األصفر ، األمحر ، األخضر ، األزرق 

رقم االيداع  : 6517-2018
التاريخ : 2018/08/02

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 9

طالب التسجيل : شركة هاتف الفني
العنوان : الفروانية  ق 1 مبىن 800001  حمل رقم 3 ملك/ جممع 

ثث امليلم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: عبارة عن كلمة KIKROM ابللغة الالتينية ىف شكل مميز 

ابللون األزرق و األسود و الدهيب 
رقم االيداع  : 6552-2018

التاريخ : 2018/08/02
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : شركه كروم الدولية للتجارة العامة

العنوان : املرقاب القطعة 1 املبىن 14 ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: مساكي ابللغة االجنليزية 
رقم االيداع  : 6553-2018

التاريخ : 2018/08/02
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 31
طالب التسجيل : مؤسسة اهلزمي للزهور والنبااتت

العنوان : املرقاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: اتج داخل الدائرة كلمة املهريي أسفل التاج كلمة أطياب املهريي 
ATYAB  ALMUHAIRI ابللغة االجنليزية واللون ذهيب

رقم االيداع  : 6556-2018
التاريخ : 2018/08/05

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 37
طالب التسجيل : شركة ابناء عبداحلميد سامل التجارية

العنوان : غرانطة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 Rig Ways الالتينية  ابللغة  التجارية  العالمة  كلمة  العالمة: 

International مع صورة 
رقم االيداع  : 6743-2018

التاريخ : 2018/08/13
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : شركة ريج وايز انرتانشيوانل للتجارة العامة واملقاوالت

حسني  علي  جممع   -  59 مبين   -  2 قطعة   - الساملية   : العنوان 
عبدالرضا - مكتب 6 الدور الثالث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 study - كلمة  مركبة  اجنليزية  Studygram كلمة  العالمة: 
ابللون األزرق الداكن و كلمة gram ابللون األسود رفيع - أسفلها  
Study Abroad ابللون الرمادي - جبانبها صورة كوكب بيانية 
ابللون  اشخاص  لثالثة  بيانية  صور  بداخلها  الداكن  األزرق  ابللون 

األزرق الفاتح
رقم االيداع  : 6775-2018

التاريخ : 2018/08/14
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 41
طالب التسجيل : شركة املدائن املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت

العنوان : الصاحلية - ق 12 - قسيمة 10 - عمارة 3 - مكتب 
323

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: عبارة عن عن شكل دائرة ابللون االزرق  ويوجد ابلداخل رمسة 
ولد ميني الدائرة وعلى اليسار رمسة بنت ابللون الكحلي ويف الوسط 
يوجد برج الكويت وأعاله يوجد جنمه ابللون االبيض ويوجد جبانبني 
العالمة  اسفل  ويوجد  واالزرق  االصفر  ابللون  قوسني  نصف  العالمة 
  Kuwait Blue SKY 4SN اسم احلضانة ابللغة االجنليزية 

بشكل  اجلميعان كتبت  خالد  سامل  الشركة  اسم  عن  عبارة  العالمة: 
خاص ابأللوان حسب املبني

رقم االيداع  : 6653-2018
التاريخ : 2018/08/07

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركه جمموعه سامل خالد اجلميعان وشركاه للتجارة 
العامة واملقاوالت

العنوان : الفروانية قطعة الضجيج مبىن 67 مكتب 47 األرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: ثالث دوائر محراء داخلهم ثالثة أحرف ابللغة اإلجنليزية سي 

CTC يت سي ابللون الرمادي
رقم االيداع  : 6679-2018

التاريخ : 2018/08/08
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 42
طالب التسجيل : رمي انصر عبد هللا الفرحان

العنوان : كيفان, قطعة 5 , شارع56, منزل 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: يف تعين حرف الفي يف اللغة االجنليزية يرمز اىل النباتية ، تريا 

تعين األرض ابللغة االيطالية
رقم االيداع  : 6683-2018

التاريخ : 2018/08/08
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل : شركه مطعم يف تريا

العنوان : شرق، شارع الشهداء ، برج احلمرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: أحرف التينية متداخلة أيه إتش إس ابللون األخضر
رقم االيداع  : 6698-2018

التاريخ : 2018/08/09
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
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طالب التسجيل : شركة البوم مارين
ارضي  71 - حمل  مبىن  قطعة ب-  الصناعية -  الشويخ   : العنوان 

سرداب ميزاين ابلك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 Caboria العالمة: عبارة عن كلمة ابللغة العربية كابوراي واالجنليزية

ابللون االزرق داخل دائرة ابللون االصفر واالزرق 
رقم االيداع  : 7165-2018

التاريخ : 2018/08/29
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل : شركة مطاعم كابوراي

العنوان : الساملية-ق-130املبين48+-49الوحيدين االرضي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: بيع اجملوهرات الذهبية 
رقم االيداع  : 7217-2018

التاريخ : 2018/08/30
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 14
طالب التسجيل : عبد العزيز منيف عبد العزيز اخلضريي

العنوان : ضاحية عبد هللا السامل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 pena branca العالمة: عبارة عن مربع ابللون االمحر به كلمة
ابللون االبيض و اسفلها مربع ابللون الربتقايل به كلمة الريشة البيضاء 

ابللون االبيض
رقم االيداع  : 7285-2018

التاريخ : 2018/09/02
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29
طالب التسجيل : شركة الصفاة اخلليجية للمواد الغذائية

 -  101 املبين   -  1 قطعة   - الثانية  الصناعية  الشويخ   : العنوان 
االرضي و امليزانني

ـ

ابللون االزرق والكحلي 
رقم االيداع  : 6810-2018

التاريخ : 2018/08/15
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 41
طالب التسجيل : دار حضانة كويت بلوسكاي لالحتياجات اخلاصة

العنوان : عبدهللا املبارك - ق 9 - شارع 914 - قسيمه 144
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
اللغة  و  العربية  ابللغة  ون  روضتني  مؤسسة  عن كلمة  عبارة  العالمة: 
 RA-1 الالتينية ابللون االسود مع شكل مميز ابللون البىن مع كلمة

مع اطار خارجى ابللون االخضر
رقم االيداع  : 7040-2018

التاريخ : 2018/08/27
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : مؤسسة روضتني ون للتجارة العامة

العنوان : الفحيحيل قطعة 34 املبىن 8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: حدود بيت جبانبه رقم 1 داخلهم كتابة الكويتية األوىل
رقم االيداع  : 7044-2018

التاريخ : 2018/08/27
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 19
طالب التسجيل : الشركة الكويتية االوىل للمواد االنشائية

العنوان : الشويخ الصناعية -2 ق-1 قسيمهة - رقم الوحدة 7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: شكل ابللون االزرق الغامق والفاتح يشكل حبر وشراع واسفله 

عبارة البوم مارين ابللغة العربية واالجنليزية
رقم االيداع  : 7161-2018

التاريخ : 2018/08/29
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 9
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رقم االيداع  : 7480-2018
التاريخ : 2018/09/10

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 18

طالب التسجيل : بوسته جالريي للهدااي والكماليات
العنوان : القبلة-ق-10املبين3 ا-حمل77 ميزانيين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 LEOPARD االجنليزية  ابللغة  كلمه  عن  عبارة  العالمة: 
DESIGN ابللون االسود واالصفر  ورسم مستطيل داخله اشكال 

سوداء كما ابلشكل املرفق 
رقم االيداع  : 7486-2018

التاريخ : 2018/09/10
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25
طالب التسجيل : حممد صقر غزاى العتيىب
العنوان : هديه-ق-5شارع -5منزل 27

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: كلمة عربية مع صورة

رقم االيداع  : 7500-2018
التاريخ : 2018/09/10

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة بوطيبان واسبيته للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان : الشرق - قطعة 7 - برج 25 فرباير - الطابق 14 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: كلمة عربية مع صورة

رقم االيداع  : 7502-2018
التاريخ : 2018/09/10

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة بوطيبان واسبيته للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان : الشرق - قطعة 7 - برج 25 فرباير - الطابق 14 

العالمة: شكل قطرة ماء ابللون األزرق الغامق مفرغة يظهر حتتها كلمة 
مسارت ابللغة اإلجنليزية حبجم كبري وابللون الرصاصي هبا نقطة ابللون 
أبراج«  مياه  »من  مجلة  وبعدها  عصري  خبط  خمطوطة  الغامق  األزرق 
حبجم أصغر وابللون األزرق الغامق، ومجيع ما ذكر هو ابللغة اإلجنليزية.

رقم االيداع  : 7288-2018
التاريخ : 2018/09/02

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 32
طالب التسجيل : شركة التكنولوجيا احلديثه لتعبأة مياه الشرب

العنوان : الشرق - قطعة )2( - مبىن )25( - مكتب رقم )11( 
- امليزانني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: االسم ابلالتيين مع مثلث به جنمة مخاسية ابالسود واالزرق 

كما ابلشكل املرفق
رقم االيداع  : 7296-2018

التاريخ : 2018/09/02
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 12
طالب التسجيل : مؤسسة النجم الثالثي للدراجات اآللية

العنوان : الشويخ الصناعية -ق-1املبين-40احملل 18 الدور االرضي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: ثالثة أحرف ابالجنليزي ibc  ابللون الكحلي   واسم الشركة 

حتت األحرف
رقم االيداع  : 7394-2018

التاريخ : 2018/09/05
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : شركة البدور املتكامله للتجاره العامه
العنوان : الكويت-القبلة-السوق الكبري-مكتب 662

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 POSTA العالمة: عبارة عن كلمة ابللغة العربية بوسته  واالجنليزية

ابللون االزرق داخل دائرة كما ابلشكل املرفق 
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داخله سيارة يف صورة رسم  األسود  ابللون  مربع  عبارة عن  العالمة: 
 bdi االجنليزية  ابللغة  ديب  عليها  ومكتوب  األبيض  ابللون  هيكلي 
ابللونني األزرق الفاتح والوردي ومكتوب حتتها لتأجري السيارات ابللون 

رقم االيداع  : 193784
التاريخ : 2017/09/18

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 39

طالب التسجيل : شركه ديب جي يب ار لتاجري السيارات 
الدور   1-6 احلرفية قطعة قسيمة حمل  الصناعية  العارضية   : العنوان 

األرضي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ROYAL االجنليزية  ابللغة  مميز  خبط  عن كلمة  عبارة  العالمة: 

وحرف O  علي شكل رمسة اتج بشكل مميز 
رقم االيداع  : 3653-2018

التاريخ : 2018/05/01
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 9
طالب التسجيل : شركة شامل تك التجارية

العنوان : الري الصناعية - قسيمة 1746/1745 - حمل 5-6 - 
الدور االرضي  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: متثل مصانع الشركة

رقم االيداع  : 3998-2018
التاريخ : 2018/05/14

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 19

طالب التسجيل : شركة الصناعات الوطنية
العنوان : الشويخ - تقاطع طريق املطار مع جسر اجلهراء - مقابل 

سنرتال كيفان 

 BEAUTY & BEAUTY عن كلمة  عبارة  هي  العالمة: 
 o3 ابللون الذهيب واسفلها رسم دائرة ابللون الذهيب مكتوب داخلها

كماابلشغل املرفق
رقم االيداع  : 7556-2018

التاريخ : 2018/09/13
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3
طالب التسجيل : شركة بودروم كيو ايت جروب للتجارة العامة

العنوان : شرق قطعة 1 شارع امحد اجلابر مبىن 1 مكتب 4 دور 8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 HADEEL BEAUTY( كلمة  عن  عبارة  هي  العالمة: 
مميزة  بطريقة  كتبت  االجنليزية  ابللغة   )REFULGENCE
 HADEEL BEAUTY واالسود  الذهىب  ابللونني 

REFULGENCE
رقم االيداع  : 7559-2018

التاريخ : 2018/09/13
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3
طالب التسجيل : شركة بودروم كيو ايت جروب للتجارة العامة

العنوان : شرق قطعة 1 شارع امحد اجلابر مبىن 1 مكتب 4 دور 8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: عبارة عن ايطار بداخله مبخر و خارجه ابب الطيب ابللغة 

العربية و اإلجنليزية 
رقم االيداع  : 188696
التاريخ : 2017/03/21

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3

أدوات  و  مواد  و  للعطور   الطيب  مؤسسة ابب   : التسجيل  طالب 
التجميل 

العنوان : الفروانية ق 3 مبىن 5510 حمل 47 
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العنوان : املرقاب قطعة )3( مبىن )1( الشركة اهلامشية العقارية مكتب 
ابلكامل ميزانني  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: بريغري هب وبداخله عالمة صفراء على شكل برجر وبداخل 

العالمة كلمة بريغري هب ابللغة اإلجنليزية
رقم االيداع  : 6512-2018

التاريخ : 2018/08/02
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل : مطعم بريغري هب

العنوان : العارضية احلرفية ق3 قسيمة 83 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
االصفر  ابللون  متشابكة  دوائر  اربع  شكل  على  عبارة  العالمة: 
االجنليزية  ابللغة  الشركة  اسم  يوجد  الدوائر  واعلى  واالزرق 
واالمحر  واالزرق  واالصفر  االخضر  ADVENTUREابللون 
ويوجد اسفل العالمة مستطيل خمتلف االضالع ابللون االمحر ويوجد 

بداخله كلمة زون ابللغة االجنليزية ZONE ابللون االبيض 
رقم االيداع  : 6555-2018

التاريخ : 2018/08/02
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 28
طالب التسجيل : شركه ادفاجنر زون للعب و ادوات االطفال
العنوان : اجلهراء - قطعة 91 - مبىن 1 - حمل 1 سرداب  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 HAIR TIME اسم  شكل  على  مميزة  جتارية  عالمة  العالمة: 
منها كلمة  واسفل  العريض  وابخلط  االزرق  وابللون  االجنليزية  ابللغة 
الرفيع  SALON  ابللغة االجنليزية وابللون االزرق وتكون ابخلط 
الورد  واوراق  الروز  ابللون  الورد  شكل  االسم  واسفل  اعلي  ويكون 

ابللون االخضر الفاتح 
رقم االيداع  : 6668-2018

التاريخ : 2018/08/08
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

العالمة: كرة بيضوية زرقاء اللون خمططة ابللون االبيض ويتوسطها طائر 
ابللون االمحر

رقم االيداع  : 5943-2018
التاريخ : 2018/07/12

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 39

العامة  للتجارة  الدولية  الكاظمي  جمموعة  شركة   : التسجيل  طالب 
واملقاوالت

العنوان : خيطان، قطعة 7، شارع مسقط،مبىن 30 علي حممد علي 
الدخان، حمل 7 الدور األرضي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: عبارة دائرة كبرية ابللون االسود اطرافها خط عنايب ومسجل 
ابالنكليزي  االسفل  ومن  ابلعريب  املدرسة  اسم  االعلى  من  عليها 
وداخلها دائرة ابللون االخضر وداخلهما جرة بيضاء وفيها شعلة محراء 
 Fahaheel Al Watanieh Indian Private مضيئة

School
رقم االيداع  : 6237-2018

التاريخ : 2018/07/24
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 41
طالب التسجيل : مدرسة الفحيحيل الوطنية اهلندية اخلاصة

العنوان : العقيلة - قطعة 5 - برج البريق - دور 12 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
االحرف  على  والتشكيل  األخضر  ابللون  عرىب  خبط  شعار  العالمة: 
على  خطني  مع  الربتقاىل  ابللون  متور  وكلمة  الربتقاىل  ابللون  والنقاط 
 A L H A S H M I A D( اليمني واليسار ابإلضافة اىل مجلة

A T E S( ابللغة االجنليزية
رقم االيداع  : 6435-2018

التاريخ : 2018/07/31
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29
طالب التسجيل : مصنع اهلامشية للتمور
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طالب التسجيل : دار حضانة بيت االطفال لذوي االحتياجات اخلاصة
العنوان : اجلابرية - ق 8 - شارع 1010 مبىن5  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
برايت تكنولوجي ( ابللغة   ( الشركة  العالمة عبارة عن اسم  العالمة: 
العربية واللغة االجنليزية ) bright technology ( مع وجود 
 )B( دائرة وبداخلها دائرة ابللون االصفر وبداخل الدائرة الثانية حرف

)T( وبداخلة حرف
رقم االيداع  : 6989-2018

التاريخ : 2018/08/26
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 9
طالب التسجيل : شركه برايت تكنولوجي للتجارة العامة

العنوان : خيطان القدمية قطعة 34 شارع 70مبين رقم 11 الدور 8 
مكتب 12 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: عالمة وصورة

رقم االيداع  : 7221-2018
التاريخ : 2018/09/02

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 21

طالب التسجيل : شركه بفن لالاثث واملفروشات
العنوان : شويخ الصناعية الثانية، قطعة 1، شارع 26، مبىن 63، حمل 

رقم 27 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
أبعاد يشابه برج احلمراء  له  العالمة: كلمة احلمراء ابللغة بشكل فين 

األعمال
رقم االيداع  : 7427-2018

التاريخ : 2018/09/06
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36
طالب التسجيل : شركة احلمراء العقارية

 A العنوان : الشرق ، قطعة 8 القسيمة 14أ، الدور 26 ، الوحدة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44
طالب التسجيل : شركه صالون هري اتمي للسيدات

العنوان : حويل اجلابرية - قطعة 1 ب - شارع 1 - مبىن 158 - 
شقة رقم 3 - الدور 1 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: عبارة عن أداء لتزين الكيك واحللوايت

رقم االيداع  : 6742-2018
التاريخ : 2018/08/13

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركه ريفالوشن الدارة املطاعم
العنوان : القبلة ق 7 شارع الغربللي مبين 16 حمل 1 الدور االرضي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: تعىن العالمة عالج والتوازن
رقم االيداع  : 6748-2018

التاريخ : 2018/08/13
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44
طالب التسجيل : حممد امحد اجلار هللا اجلار هللا

العنوان : ضاحية عبدهللا السامل -ق 3 - ش ابن عباس 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: عبارة عن مخسة بيوت ابللون االخضر واالزرق والبىن الفاتح 
والغامق واالصفر والربتقاىل واالبيض ويوجد رمسة على البوابة ولد على 
اليمني وبنت على اليسار وجبانب االمين من العالمة يوجد سور ابخلشب 
ابللون االصفر واالمحر ومن اليسار يوجد شجرة ابللون البىن واالخضر 
 Bayet الغامق الفاتح   ويوجد اسفل العالمة كلمة ابللغة االجنليزية
 BAYET املميز  واالزرق  الكحلى  ابللون    Alatfal  4SN

ALATFAL 4SN
رقم االيداع  : 6809-2018

التاريخ : 2018/08/15
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 41
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 39
طالب التسجيل : اجرة رمي الرمي اجلوال

العنوان : الفحيحيل قطع 34 مبىن 7 مكتب 4 ميزانني 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 HEART SPARK العالمة: عباره عن كلمة ابللغة االجنليزية

ابللون االصفر ورسم شكل قلب ابللون كما ابلشكل املرفق 
رقم االيداع  : 7632-2018

التاريخ : 2018/09/17
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44
طالب التسجيل : شركة معهد هارت سبارك الصحي

العنوان : الساملية ق 2 ش سامل املبارك مبىن 7114 رقم 1الدور 2 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: عبارة عن رسم شكل طائرة وااللوان كما ابلشكل املرفق 
رقم االيداع  : 7633-2018

التاريخ : 2018/09/17
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44
طالب التسجيل : شركه معهد هارت سبارك الصحي

العنوان : الساملية ق 2 ش سامل املبارك مبىن 7114 رقم 1الدور 2 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: عبارم عن رسم شكل غزالة ورسم مشسية وااللون كما ابلشكل 

املرفق 
رقم االيداع  : 7634-2018

التاريخ : 2018/09/17
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44
طالب التسجيل : شركه معهد هارت سبارك الصحي

العنوان : الساملية ق 2 ش سامل املبارك مبىن 7114 رقم 1الدور 2 

وهبا اتج  والبين  الذهيب  اللون  الدائري وحتمل  الشكل  على  العالمة: 
ملكي مث اسم الشركة ابلكامل شركة االخالص امللكي للمواد الغذائية 

والتمور
رقم االيداع  : 7428-2018

التاريخ : 2018/09/06
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29
طالب التسجيل : شركه االخالص امللكى للمواد الغذائيه و التمور

العنوان : حويل - قطعة 10 - شارع عبدهللا العثمان - مبىن 92 - 
جممع بيت التمويل / محود اجلريان - حمل 17 دور األرضي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: على شكل طريق دائرى حتتوى على اللون االزرق واالخضر 

رقم االيداع  : 7441-2018
التاريخ : 2018/09/09

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 39

طالب التسجيل : اجرة فيالدلفيا العاملية اجلوالة
العنوان : جليب الشيوخ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: لوجو

رقم االيداع  : 7446-2018
التاريخ : 2018/09/09

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 14

طالب التسجيل : على حممد سليمان اللهيب
العنوان : النزهة قطعة 3 شارع 30 منزل 1 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: هى عبارة عن حرفة ar ابللغة االجنليزية ابللون االمحر كتبت 

بطريقه مميزة
رقم االيداع  : 7630-2018

التاريخ : 2018/09/17
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  
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العالمة: عبارة عن رمسة ابريق للقهوة وحتتها كلمه قهوة البادية ابللغتني 
العربية واالجنليزية )قهوة البادية-ALBadia Coffee( اباللوان 

االسود والربتقايل 
رقم االيداع  : 7908-2018

التاريخ : 2018/09/24
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30
طالب التسجيل : شركه اخلري املعتمدة للمواد الغذائية

العنوان : الشويخ الصناعية قطعة -1مبين -182 حمل 7 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة:عبارة عن كلمه ابللغه العربية نظفها بشكل مميز ورسم سيارة 

ورسم هوز بداخله ماء مع االلوان كما ايلشكل املرفق
رقم االيداع  : 3293-2018

التاريخ : 2018/04/22
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 37
طالب التسجيل : شركة نظفها لتنظيف السيارات والبوليش املتنقلة

العنوان : اجلابرية-ق-11منزل -44شارع 108
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
اسم  الشعار  وحيمل  اسبانية  مدينة  اسم  من  مشتقة  فيتوراي  العالمة: 
املدينة ويرمز حرفني ال يف واليت إىل اختصار أول حرفني من اسم املدينة 
ويرمز ال + إىل وأكثر وكما يالحظ وجود خريطة املنطقة ابللون الذهيب 

ونوع النشاط يف اسفل الشعار كايف
رقم االيداع  : 3660-2018

التاريخ : 2018/05/01
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل : شركه فيتوراي للتجاره العامه للمواد الغذائيه

العنوان : الشرق ق5 شارع جابر املبارك مبىن 50 الدور 13 مكتب 
45
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العالمة: هي عبارة عن كلمة Target ابللغة اإلجنليزية حبجم كبري 
 T ابللون األزرق وعلى يسار الكلمة يوجد سهم متداخل مع حرف الـ
يرمز للهدف وهو معىن لكلمة اترجيت وأسفل كلمة Target كتبت 
كلمة Logistics خبط صغري ابللغة اإلجنليزية وحبجم صغري وهي 

أسفل يسار الكلمة
رقم االيداع  : 4954-2018

التاريخ : 2018/06/21
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : شركة اهلدف املتحد التجاريه

العنوان : القبلة - القطعة 9 - مكتب رقك 5/3 - الدور الثاين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ZOMBIE االجنليزية  ابللغة  كلمة  عن  عبارة  العالمة: 
CHICKEN ابللون األصفر ورسم عالمة الديك اعلي الكلمة 

ابللون االمحر واالصفر واالسود داخل دائرة كما ابلشكل املرفق 
رقم االيداع  : 6023-2018

التاريخ : 2018/07/16
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل : منصور فهد منصور اخلزام

العنوان : الفحيحيل-ق-10املبين21
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: اسم الشركة شركة مبكو لألعمال الكهروميكانيكية ش ذ م م  
ابللون االزرق واالمحر مع شعار للشركة ابلون االزرق واالمحر يوضح 

نشاط الشركة
رقم االيداع  : 6169-2018

التاريخ : 2018/07/22
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 37
وكيل التسجيل : مكتب العدواىن للمحاماة

طالب التسجيل :  شركة مبكو لألعمال الكهروميكانيكية ش ذ م م  
العنوان : راس اخليمة – اإلمارات العربية املتحدة
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العالمة: اسم شركة دار احلديد لإلنشاءات ش.ذ.م.م   ابللغة العربية 
والالتينية ابللون االزرق وجبانبها شعار للشركة على شكل بيت وبه اسم 

الشركة ابللون االزرق والرمادى
رقم االيداع  : 6170-2018

التاريخ : 2018/07/22
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 37
وكيل التسجيل : مكتب العدواىن للمحاماة

طالب التسجيل : شركة دار احلديد لإلنشاءات ش.ذ.م.م 
العنوان : الند القامسية – خلف شارع امللك عبدالعزيز – مكتب رقم 
804 طابق رقم 8 ملك الشيخ حممد بن سامل بن سلطان القامسي– 

الشارقة - اإلمارات العربية املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: شعار » شعار » 40% - » كما ابلشكل املرفق. » 
رقم االيداع  : 6201-2018

التاريخ : 2018/07/23
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 32
وكيل التسجيل : شركة مساس للملكيه الفكريه

طالب التسجيل : شركة برميكس للتجاره العامه واملقاوالت
العنوان : الكويت- الشرق  - قطعة -7 مبىن -24 برج25فرباير- 

دور 12.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
االجنليزيهMY HEAVE ورسم  العالمة: عبارة عن كلمة ابللغة 
عالمه طاورس داخل قفص وخلفيه خضراء واللون االمحر كما ابلشكل 

املرفق 
رقم االيداع  : 7119-2018

التاريخ : 2018/08/28
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25
طالب التسجيل : مؤسسة امثال فدك للمالبس اجلاهزة للسيدات

العنوان : حويل-ق-2املبين20812 -حمل رقم 15 االرضي 
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العالمة: مجلة اجنز الكثري ابلقليل ابللغتني العربية و االجنليزية ويتوسطها 
لوجو الساير مجيعها ابللون االمحر وحوهلا عالمة ترس ابللون الرمادي 
وحوهلا اربعة اجزاء من تروس ملونة ابالخضر و االزرق واالمحر واالصفر 

داخل اطار ابللون الرمادي 
رقم االيداع  : 7187-2018

التاريخ : 2018/08/29
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : شركة جمموعة الساير القابضة

العنوان : الشرق قطعة 5 قسيمة 1د الدور 50 مكتب 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: تتكون من » يت سي ال«  ومكتوب حتته » تكنيكال كيميكال 
بشكل  الرسم   مع   خاص  بشكل  الالتينية   ابالحرف  البوراتوريز« 
يف  الفنية«  الكيميائية  املعامل   « وحتته كتبت كلمات  اباللوان   مميز 
 TCL technical الفنية  الكيميائية  املعامل  العربية   اللغة 

chemical laboratories & device
رقم االيداع  : 7260-2018

التاريخ : 2018/09/02
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3
وكيل التسجيل : مركز كويت مارك لوكالء تسجيل العالمات التجارية

الكيميائية  املعامل   - وشركاه  يسي  جالل  هدي   : التسجيل  طالب 
الفنية يت سي ال  شركة توصية بسيطة - مصرية 

العنوان : قطعة 143 املنطقة الصناعية بعتاقة ، السويس ، مصر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: عبارة عن رسم شكل خنلة ابللون االخضر واالصفر وخلفية 

صفراء كما ابلشكل املرفق 
رقم االيداع  : 7319-2018

التاريخ : 2018/09/03
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30
طالب التسجيل : وداين جند للمواد الغذائية والتمور
العنوان : اجلهراء-ق-48املبين-3مكتب7 ميزانني
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حروف  مع  وطفل  وزوجة  زوج  عائلة  وهبا  مفتوحتان  يدين  العالمة: 
اجنليزية A.G وهبا مظلة علوية واسم من اسفل دليل املشورة عريب 

واجنليزي وهبا زاوية قائمة يقف عليها العائلة
رقم االيداع  : 7421-2018

التاريخ : 2018/09/06
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44
طالب التسجيل : شركه دليل املشورة لالستشارات النفسية واالجتماعية والرتبوية
العنوان : صباح السامل - ق2 -قسيمة 310 - شقة رقم 6 - الدور الثاين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ورقتني شجر  بداخله  االمحر  ابللون  عبارة عن مستطيل  هو  العالمة: 
االخضر  ابللون  واالخري  الفاتح  االخضر  ابللون  واحدة  متالصقتني 
الغامق وبداخل املستطيل ايضا كلمة )عناية ( ابلعريب ابللون االبيض 

وكلمة )enaya( ابالجنليزي ابللون االبيض 
رقم االيداع  : 7972-2018

التاريخ : 2018/09/26
الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30
طالب التسجيل : شركه الشاهر املشرتكة للتجارة العامة

 12 -مكتب   26/008 -1املبين  ق   - الشيوخ  جليب   : العنوان 
دور 1م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة:عبارة عن حرف D مكتوبة ابللغة اإلجنليزية 

رقم االيداع  : 195590
التاريخ : 2017/11/16

الشروط: التعهد ابستخدام العالمة كما أودعت  
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 42

طالب التسجيل : شركة دليكون للتجارة العامة 
العنوان : الشرق / قطعة 1 / مبىن 3 / حمل 3 دور 1م
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وزارة التجارة والصناعة 
 إدارة براءة االخرتاع والعالمات التجارية  
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رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل: 
عنوانه: 

611
2017/02/15

01-23
جمسم ماء سبيل

1
شركة نسيم املباركية للتجارة العامة ,, أمين فهمي 

جرب الشايب
كوييت

الساملية ق 71 , ش سامل املبارك , مبىن 13 , 
مكتب 2, سرداب, الكويت

رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل: 
عنوانه: 

 رقم األسبقية:
اتريخ األسبقية:

613
2017/03/27

01-23
جمسم ماء سبيل

1
شركة نسيم املباركية للتجارة العامة ,, أمين فهمي 

جرب الشايب
كوييت

 ,13 مبىن   , املبارك  , ش سامل   71 الساملية ق 
مكتب 2 , سرداب, الكويت

نشرة الرسوم والنماذج الصناعية
استدراك 

وقع خطأ مطبعي يف بياانت النموذج الصناعي )اتريخ الطلبات وعنواهنا 
2017/98 واليت نشرت يف صفحة 101 من العدد 1410

استدراك 
وقع خطأ مطبعي يف بياانت النموذج الصناعي )صور النموذج الصناعي  

2017/18 واليت نشرت يف صفحة 224 من العدد 1384
2017/21 واليت نشرت يف صفحة 224 من العدد 1384

رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل: 
عنوانه: 

 رقم األسبقية:
اتريخ األسبقية:

666
2017/08/10

01-09
قنينة

1
شانيل ليمتد

اململكة املتحدة
رقم 5 كوينزواي, كرويدون سي ار 9 , 4 دي 

ال, اململكة املتحدة
كاليد اي يب سريفز

شرق , ق5 , مبىن 80 , دور 2 , مكتب 5117
6006976

2017/02/10


