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 م3/5/2015 -هـ  1436 رجب  14األحد                16السنة احلادية والستون                1234الكويت اليوم العدد 
 

 قرر
 مـادة أولـى

يؤشـر في سـجل شـركات الصرافـة لدى بنــك الكويت المركزي 
 للصرافة :بالتعـديل التالي على بيانات شركة الصفا العالمية 

دينار كويتي إلى  203.450زيادة االحتياطي القانوني للشركة من  -
 دينار كويتي .  215.384

وذلك وفقًا للبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 
31/12/2014 . 

 مـادة ثانيـة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من 

 تاريخ صدوره .
 ـظالمـحـاف

 هـ  1436رجــب    2صدر في :   
 م2015ل ريإبـ 21الموافـق :  

 مجلس الوزراء
 االمانة العامة

 ( استدراك )
،  14،  13،  11وقعت بعض األخطاء المطبعية في القوانين أرقام 

المنشورة في الجريدة الرسمية (الكويت  2015لسنة  18،  15
، وملحق  22/3/2015الصادر بتاريخ  1228اليوم) باألعداد رقم 

 1230، ورقم  31/3/2015الصادر بتاريخ  1229العدد رقم 
 .   5/4/2015الصادر بتاريخ 

  -ي بيان بهذه األخطاء وتصويبها : وفيما يل
بإصدار الخطة اإلنمائية  2015لسنة  11أوًال :  القانون رقم 

) ومذكرته اإليضاحية 2019/2020  - 2015/2016للسنوات (
الصادر بتاريخ  1229، والمنشور في ملحق العدد رقم 

1/3/2015   : 
 

رقم  الموضوع
 صحته الخطأ رقم السطر الصفحة

 القانون
) 25السطر ( األولى (مادة ثانية)

 العمود األيسر
... في مجاالت 
 لتنمية األساسية.

...  في مجاالت 
 التنمية األساسية  .

المذكرة 
) 16السطر ( الثالثة اإليضاحية

 العمود األيسر
... والعبارات 
 الوردة فيه ..

... والعبارات 
 الواردة فيه ...

المذكرة 
) 17(السطر  الثالثة اإليضاحية

... المادة الثالثة  ... المادة الثانية .. العمود األيسر
... 

المذكرة 
 الثانية اإليضاحية

العمود األيمن 
 )6السطر (
 

 ... ستون يوماً ... ... ستين يوماً ..

رقم  الموضوع
 صحته الخطأ رقم السطر الصفحة

المذكرة 
العمود األيسر  الثانية اإليضاحية

 ... لتنفيذها ... ... لتنفذها .. )23السطر (

بالموافقة على قانون (نظام)  2015لسنة  13ثانيًا :  القانون رقم 
العالمات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، 

 :   22/3/2015الصادر بتاريخ  1228والمنشور في بالعدد رقم 
 ورد في السطر التاسع عشر من المذكرة اإليضاحية عبارة 

 ((  ...  األحكام الخاصة بالعقود ... ))  
 والصحيح هو  (( ... األحكام الخاصة بالعود ...  ))  .   

بإصدار النظام الموحد بشأن  2015لسنة  14ثالثًا :  القانون رقم 
المواد المستنفذة لطبقة األوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

الصادر بتاريخ  1229العربية ، والمنشور في بالعدد رقم 
29/3/2015   : 

 ورد في السطر الثامن والعشرون من المذكرة اإليضاحية عبارة 
 ((  ...حق االقتراح لمسئولين البيئة ألي تديالت ... )) 

 والصحيح هو (( ... حق االقتراح لمسئولين البيئة ألي
 تعديالت ... )).   

اتفاقية بين  بالموافقة على 2015لسنة  15رابعًا :  القانون رقم 
حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اليونان للتشجيع والحماية 

الصادر  1229المتبادلة لالستثمارات ، والمنشور في بالعدد رقم 
 :   29/3/2015بتاريخ 
رقم 

 الصفحة
 صحته الخطأ رقم السطر

 األولى
) 47السطر (

 العمود األيسر
... أو اضطرابات مدنية 

 أؤ أحداث أخرى ...
...  أو اضطرابات مدنية أو 

 أحداث أخرى ...

 )62السطر ( الثانية
... المنازعات بين 

 الدولتين المتعاقدين ...
... المنازعات بين الدولتين 

 المتعاقدتين ...

بإصدار قانون (نظام)  2015لسنة  18خامسًا :  القانون رقم 
مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

الصادر بتاريخ  1230العربية ، والمنشور في بالعدد رقم 
5/4/2015   : 

 ورد في السطر الواحد والعشرون من المذكرة اإليضاحية عبارة 
 في فتح مشاة ... )) ((  ...  المرخص لهم 

 والصحيح هو  (( ... المرخص لهم في فتح منشأة ...  )).
 


