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التشكيل اجلديد ملجلس األمن الوطني

»الطيران املدني« يتبع إشراف وزير اخلدمات

مجلس اخلدمة املدنية يترأسه الصالح بالتفويض

عبداهلل الهاجري مديرًا لـ»اإلمناء« والرومي 
بدرجة وكيل مساعد في أمانة مجلس الوزراء

املجلس األعلى للبترول برئاسة املبارك

الفارس وخريبط والعليان والدويسان 
والعيسى في تشكيل »املناقصات«

اللجنة العليا للجنسية  برئاسة
وزير الداخلية وعضوية 5 وزراء

إجراءات صرف التأمينات إذا انتهى العمل

البلدية أغلقت محلني وأزالت 30 تعديًا
على أمالك الدولة في حولي خالل نوفمبر

صدر مرسوم بتشكيل مجلس األمن الوطني 
وتضمن املرسوم ما يلي: يشكل مجلس األمن 
الوطني املنصوص عليه في املادة األولى من 
املرسوم رقم 3٢ لسنة ١997 املشار اليه برئاسة 

سمو ولي العهد وعضوية كل من:
سمو رئيس احلرس الوطني.  
نائب رئيس احلرس الوطني.  
سمو رئيس مجلس الوزراء.  
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.  
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر   

اخلارجية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.  
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة   

لشؤون مجلس الوزراء.
وزير املالية.  
رئيس جهاز األمن الوطني.  

من جهة أخرى، صدر مرسوم بتعيني كل 
من املذكورين أدناه بديوان ســمو ولي العهد 

بالدرجة املبينة قرين اسم كل منهما:
  أحمد اجلابر العبداهلل الصباح ـ املمتازة.
  هنــاء فايــز حمد اخلميــسـ  وكيل وزارة 

مساعد.

صدر مرسوم في شأن اإلشراف على شؤون 
الطيران املدني، وتضمن اآلتي: يعهد إلى وزير 
الدولة لشؤون اخلدمات اإلشراف على شؤون 

الطيران املدني وعلى مطار الكويت الدولي، 
وتلحق بــه اإلدارة العامــة للطيران املدني 
ويتولى رئاسة املجلس األعلى للطيران املدني.

صدر مرســوم بتشــكيل مجلس اخلدمة 
املدنية، ونص املرســوم على اآلتي: ُيشــكل 
مجلس اخلدمة املدنية برئاسة سمو رئيس 
مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من:
١- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء.
٢ ـ وزير املالية.

3ـ  وزير الشؤون االجتماعية والعمل ووزير 

الدولة للشؤون االقتصادية.
4 ـ وزير التجــارة والصناعة ووزير الدولة 

لشؤون الشباب.
5 ـ وزير التربية ووزير التعليم العالي.

وقد صدر قرار من رئيس الوزراء بتفويض 
نائب رئيس مجلــس الوزراء ووزير الدولة 
لشــؤون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس 

اخلدمة املدنية.

صدر مرســوم بتعيني مدير عام مكتب 
اإلمناء االجتماعــي عبداهلل محمد عبداهلل 
الهاجــري - مديــرا عامــا ملكتــب االمنــاء 

االجتماعي بدرجة وكيل وزارة.

كما صدر مرسوم بتعيني يوسف حسني 
محمد الرومي - بدرجة وكيل وزارة مساعد 

باألمانة العامة ملجلس الوزراء.

صدر مرســوم بتشــكيل املجلس األعلى 
للبترول وتضمن املرســوم: يشكل املجلس 
االعلــى للبترول املنصــوص عليه في املادة 
األولى من املرســوم الصادر بانشاء املجلس 
األعلى للبترول املشار اليه برئاسة سمو رئيس 
مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من:
  نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزير 

اخلارجية.
  نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء.

  وزير الشؤون االجتماعية والعمل ووزير 
الدولة للشؤون االقتصادية.

  وزير املالية.
  وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء.

  وزير التجارة والصناعة.
  محافظ بنك الكويت املركزي.

ويســتمر في عضويــة املجلس االعضاء 
من ذوي الكفاءة واخلبرة املعينون باملرسوم 
رقم ١ لســنة ٢٠١6 املشــار اليــه وذلك حلني 

انتهاء مدتهم.

صدر مرسوم بتعيني أعضاء مجلس ادارة 
اجلهاز املركزي للمناقصات العامة. وتضمن 
املرسوم اآلتي: يعني عضوا مبجلس إدارة 
اجلهاز املركزي للمناقصات العامة كل من:
  د.رنــا عبداهلل الفــارس نائبا للرئيس 

- متفرغا
  عادل إبراهيم خريبط - عضوا
  حامد أحمد العليان - عضوا

  بدر عبداللطيف الدويسان - عضوا
  د.محمد عبداهلل العيسى - عضوا.

صدر مرســوم بتشــكيل اللجنــة العليا 
لتحقيق اجلنسية الكويتية، وتضمن املرسوم: 
ُتشــكل اللجنــة العليــا لتحقيق اجلنســية 
الكويتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية وعضوية كل من:
  نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء.
  وزير املالية.

  وزير العدل ووزير األوقاف والشــؤون 
اإلسالمية.

  أمني عام مجلس الوزراء.
  نائب وزير اخلارجية.

التأمينــات قواعد   حــددت مؤسســة 
وإجراءات صرف الحقوق التأمينية التي 
تستحق بانتهاء العمل الذي تم االشتراك 
عنه وفقا ألحكام المرسوم بالقانون رقم 

١١ لسنة ١9٨٨.
قرارهــا:  فــي  المؤسســة   وذكــرت 

تسري في شأن قواعد وإجراءات صرف 
الحقوق التأمينية التي تستحق بانتهاء 
العمل الذي تم االشتراك عنه وفقا للمرسوم 
بالقانون رقم ١١ لســنة ١9٨٨ المشار إليه 
أحكام القرار رقم ١٢ لســنة ١977 المشار 

اليه، وبما ال يتعارض مع أحكامه.

أســفرت احلمالت امليدانيــة التي قام 
بها مفتشو فريق الطوارئ في فرع بلدية 
حولي خالل شــهر نوفمبر عن إزالة 3٠ 

تعديا على أمالك الدولة. 
وصرح رئيس فريق الطوارئ بالتكليف 
حبيــب فاضل بــأن فريق الطــوارئ قام 
بإغالق محلني، توجيه ٢3 إنذار تعد على 
أمــالك الدولة، إزالة 3٠ تعديا على أمالك 
الدولــة، حترير 3 مخالفات إلقامة إعالن 
دون ترخيــص، توجيه 4 إنذارات داخل 

العقار، حترير مخالفتني استغالل مساحة، 
الكشف على 9 شكاوى مت استقبالها من 

اجلمهور ورفع 76 إعالنا مخالفا.
ودعت إدارة العالقات العامة اجلمهور 
في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية 
الى عدم التــردد في االتصال على اخلط 
املباشــر ١39 أو التواصــل على حســاب 
البلدية عبر مواقع التواصل االجتماعي 
kuwmun@، وســيتم اتخــاذ اإلجراءات 
القانونية حيال الشكوى على الفور.

تعيني أحمد اجلابر وهناء اخلميس في ديوان ولي العهد
بعد تشكيل املجلس وضم 3 وزراء لعضويته

تفويض ناصر صباح األحمد
برئاسة املجلس األعلى للتخطيط

صــدر مرســوم بتشــكيل املجلــس األعلى 
للتخطيط والتنمية، وتضمن في مادته األولى: 
ُيشكل املجلس األعلى للتخطيط والتنمية برئاسة 
سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
  النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع.
  وزير الدولة للشؤون االقتصادية.

  وزير التجارة والصناعة.

  وزير التربية ووزير التعليم العالي.
ويستمر في عضوية املجلس األعضاء من 
ذوي الكفاءة واخلبرة املعينون باملرسوم رقم 

٢١3 لسنة ٢٠١7، وذلك حلني انتهاء مدتهم.
وقد صــدر قرار من رئيس مجلس الوزراء 
بتفويض النائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفــاع برئاســة املجلــس األعلــى للتخطيط 

الشيخ ناصر صباح األحمدوالتنمية.

آلية إثبات العجز الستحقاق املعاش املؤقت
صدر قرار من مؤسسة التأمينات بشأن 

اثبات حاالت العجز الكامل او األسباب 
الصحية او استمرار حالة املرض التي 

يستحق فيها املعاش املؤقت وفقا 
للمرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1988، 

وتضمن القرار في مادته األولى: يكون 
إثبات حاالت العجز الكامل او األسباب 
الصحية أو استمرار حالة املرض التي 

يستحق فيها املعاش املؤقت للمؤمن عليهم 
وفقا للمرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1988 
املشار إليه طبقا لألحكام واإلجراءات التي 

تسري في هذا الشأن بالنسبة للمؤمن 
عليهم العاملني في القطاعني األهلي 

والنفطي املنصوص عليها في قانون 
التأمينات االجتماعية املشار إليه.

ويجوز للمؤسسة في حال تعذر توقيع 
الكشف الطبي وفقا ألحكام الفقرة السابقة 

على املؤمن عليه الذي يكون مقر عمله 
أو محل إقامته في اخلارج االكتفاء مبا 

يقدمه من تقارير طبية ومستندات مثبتة 
حلالته الصحية معتمدة ومصدق عليها من 

اجلهات املختصة.

تشكيل املجلس األعلى للتخصيص  وتفويض الصبيح برئاسته

أسماء 16 مستشارًا مت تعيينهم 
و11 متت ترقيتهم في السلك القضائي

قواعد العودة إلى »التأمني« إذا توقف السداد 12 شهراً

صدر مرســوم بتشــكيل املجلس 
األعلــى للتخصيــص، وتضمــن في 
مادته األولى: ُيشــكل املجلس األعلى 
للتخصيــص برئاســة ســمو رئيس 

مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية 
كل من:  

١- وزير الدولة للشؤون االقتصادية.
٢- وزير الدولة لشؤون اإلسكان ووزير 

الدولة لشؤون اخلدمات.
3- وزير التجارة والصناعة.

4- وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء.

5- وزير التربية ووزير التعليم العالي.

وقد صدر قرار من رئيس الوزراء 
بتفويــض وزيــر الدولــة للشــؤون 
االقتصادية برئاســة املجلس األعلى 

للتخصيص.

بتعيينــات  مرســوم  صــدر 
 وترقيــات قضائيــة، تضمــن ما 

يلي:
أولــى: يعيــن كل مــن  مــادة 
المستشــارين اآلتيــة أســماؤهم 
بدرجة وكيل بمحكمة االستئناف، 

وذلك اعتبارا من ١١/١/٢٠١7:
عدنان ناصر خالد الجاسر
بدر علي ابراهيم الطريري

حسن دغيم علي الصويحة الشمري
حمد عثمان محمد الحضرم

خالد عبدالعزيز مهلهل الخالد

خالد محمد خليفة حسين الخرافي
صالح خالد فهد الجري

عبدالناصر علي ابراهيم خريبط
عماد احمد ناصر مبارك المنديل
فيصل صالح مبارك فريح الحريتي

محمد احمد بدر الحوطي
محمد مريغ مشرف شويكي العنزي
هيثم داود محمد صالح العتيقي

أيمن أحمد حسين التمار
وليد سبت محمد بن سبت
جزاء غايب محسن العتيبي

مــادة ثانية: يرقى أحمد محمد 

شلبي شلبي محمد ـ رئيس نيابة 
»أ« ـ لدرجــة مستشــار بمحكمة 
االســتئناف، وذلــك اعتبــارا من 

:٢٠١7/١١/١
شــريف احمد احمد ابوالضراير ـ 
وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

أحمد معوض محمد عيادـ  رئيس 
نيابة »أ« بنيابة التمييز

تامــر حســني الســيد مصطفى ـ 
رئيس نيابة »أ« بنيابة التمييز

عماد مصطفى الحفني الشيوي ـ 
رئيس نيابة »أ« بالنيابة العامة

حازم عبدالفتاح محمد الشناويـ  
قاٍض من الدرجة األولى

محمــود حمدي الليثــي محمود ـ 
رئيس نيابة »ب« بنيابة التمييز
رامي احمد لطفي صادق شومان ـ 
رئيس نيابة »ب« بنيابة التمييز
خالد خلف ســيد زايــط ـ رئيس 

نيابة »ب« بالنيابة العامة
أحمــد محمد لطفي علــي الديب ـ 
رئيس نيابة »ب« بالنيابة العامة
محمد جميل محمد الزهريـ  رئيس 

نيابة »ب« بالنيابة العامة

حددت املؤسسة العامة للتأمينات شروط وقواعد 
عودة االشتراك في التأمني املنصوص عليه باملرسوم 
بالقانون رقم ١١ لســنة ١9٨٨ وحساب مدة التوقف 

ضمن مدة االشتراك.
وتضمن قرارها في هذا الشأن ما يلي: مادة )١(: 
يقف انتفاع املؤمن عليه بالتأمني املنصوص عليه 
في املرســوم بالقانون رقم ١١ لســنة ١9٨٨ إليه إذا 

توقف عن أداء اثني عشر اشتراكا متتاليا.
ومع مراعاة أحكام املادة 5 من املرسوم بالقانون 
املشار إليه، يجوز للمؤمن عليه العودة إلى االشتراك 
في التأمني وحسب مدة التوقف ضمن مدة االشتراك 

وفقا للقواعد والشروط الوردة في هذا القرار.
ويســري حكم الفقرة السابقة إذا كان االشتراك 

قد أوقف بناء على رغبة املؤمن عليه.
مــادة )٢(: تكون العودة إلــى التأمني بناء على 
طلــب يقدمه املؤمن عليه على النموذج الذي تعده 
املؤسسة لهذا الغرض، ويشترط لقبول الطلب ما يلي:

)أ( أن يقدم في ميعاد ال يجاوز سنتني من تاريخ 
العمل بهذا القرار حلاالت الوقف الســابقة على هذا 
التاريــخ، أو مــن تاريخ إبالغ املؤمــن عليه بوقف 
انتفاعه بالتأمني أو من تاريخ وقف االشــتراك بناء 
على طلبه حلاالت الوقف اعتبارا من تاريخ العمل 

بالقرار.
)ب( ان رفق بالطلب شهادة تثبت أن املؤمن عليه 
كان يعمل في إحدى اجلهات املبينة باملادة )3( من 
القرار رقم )4( لسنة ١9٨٨ املشار اليه مع بيان قيمة 
املرتب الشــهري وما طــرأ عليه من تطورات خالل 
مدة التوقف، على أن يصدق على هذه الشهادة من 

اجلهات املختصة.
مادة )3(: تكون عودة املؤمن عليه إلى االشتراك 
في التأمني اعتبارا من أول الشهر التالي لورود الطلب 

في حالة املوافقة على طلب العودة.
مادة )4(: يجوز للمؤمن عليه الذي متت املوافقة 
علــى عودتــه الى االشــتراك وفقا ألحــكام املادتني 

الســابقتني أن يطلب حســاب مــدة التوقف ضمن 
مدة االشتراك، ويشترط حلساب هذه املادة ما يلي:
)أ( تقدمي الطلب على النموذج املعد لهذا الغرض 
خالل مدة ال جتاوز ثالثة اشهر من تاريخ اإلخطار 
باملوافقة على العودة إلى االشتراك في التأمني.

)ب( سداد االشتراكات املستحقة عن مدة التوقف 
مضافا إليها املبالغ اإلضافية املقررة في حالة التأخير 
في الســداد وأي مبالغ أخرى مستحقة للمؤسسة، 
وذلك خــالل مدة ال جتاوز ثالثة اشــهر من تاريخ 

اخطاره بها.
ويجوز للمؤسسة قبول طلب السداد على أقساط 
شهرية ال جتاوز عدد االشهر الكاملة من مدة التوقف، 
وإذا انتهت اخلدمة قبل سداد كامل األقساط، يخصم 
باقي االقساط من املعاش التقاعدي أو مكافأة التقاعد 

أو أنصبة املستحقني حسب األحوال.
وفي حال عدم السداد وفقا للفقرتني السابقتني 

يعتبر الطلب كأن لم يكن.

شروط اجلمع بني املعاش التقاعدي واملرتب التأميني

الذي خضعت له هذه املدد الى 
صندوق التأمني احملول اليه، 
ويحســب االحتياطــي وفقا 
ألحكام القرار رقم ١١ لســنة 
١9٨١ أو القرار رقم 3 لســنة 
١994 املشــار اليهما بحسب 

األحوال.
مــادة 5: اســتثناء مــن 
االحكام املنصوص عليها في 
املــواد ٢/بنــد ب و3 و4 من 
هذا القــرار، يجوز لصاحب 
املعاش وفقــا ألحكام الباب 
الثالــث مــن القانــون رقــم 
6١ لســنة ١976 أو القانــون 
رقم 69 لســنة ١9٨٠ املشار 
إليهما الذي طلب االشــتراك 
في التأمني املنصوص عليه 

في املرسوم بالقانون رقم ١١ 
لسنة ١9٨٨ املشار اليه وفقا 
لهــذا القــرار أن يجمــع بني 
املعاش التقاعدي وبني املرتب 
في عمل من االعمال اخلاضعة 
للمرســوم بالقانون االخير 
حتى ولو دخلت ضمن مدة 
خدمته احملسوبة في املعاش 
مــدة قضيت في أي من هذه 
األعمــال، وذلــك اذا توافرت 
في شأنه شروط اجلمع وفقا 
ألحكام القرار رقم 5 لســنة 

١97٨ املشار اليه.
ويعتبر العمــل الذي مت 
االشتراك عنه وفقا للمرسوم 
بالقانون رقم ١١ لسنة ١9٨٨ 
املشــار اليه في حكم العمل 

في القطاع األهلي.
وتكون املدة التي يتعني أن 
يتقدم صاحب املعاش خاللها 
بطلب اجلمع ستة أشهر من 

تاريخ االشتراك.
التجــاوز عــن  ويجــوز 
التأخير في تقدمي الطلب اذا 
كانت هناك أسباب تبرر ذلك.
وتســرى في شــأن مدة 
االشتراك التي مت فيها اجلمع 
بني املعاش التقاعدي واملرتب 
عند انتهائها أحكام القرار رقم 
5 لســنة ١97٨ أو القرار رقم 
١٨ لســنة ١9٨١ املشار اليهما 
بحســب االحوال، وذلك مبا 
ال يتعــارض مع  أحكام هذا 

القرار.

عن ٢4 شهرا، ويستثنى من 
ذلك حاالت انتهاء االشتراك 
بســبب املرض أو االســباب 
الصحيــة أو العجــز الكامل 

أو الوفاة.
ب - استحقاق معاش تقاعدي 
وفقــا للمرســوم بالقانــون 
رقم ١١ لســنة ١9٨٨ املشــار 
اليه عن مدة االشــتراك فيه 
واملــدة املضمومة لها ال يقل 
عن املعاش السابق املوقوف 
مضافــا اليه الزيــادات التي 
تقررت في املعاشات التقاعدية 

خالل فترة االشتراك.
مادة 4: يحول احتياطي 
املدة التي تضم وفقا ألحكام 
هذا القرار من صندوق التأمني 

كمــا يتضمــن طلب ضم 
املدة الســابقة التي استحق 
عنها املعــاش التقاعدي الى 
مدة االشــتراك فــي التأمني 
املشــار اليه اذا كان املعاش 
مستحقا وفقا ألحكام الباب 
اخلامس من القانون رقم 6١ 
لســنة ١976 أو القانون رقم 

69 لسنة ١9٨٠.
مــادة 3: ال يتم ضم املدة 
الســابقة التي استحق عنها 
املعاش املوقوف إال بتحقق 

الشرطني التاليني:
أ - قضاء مدة اشتراك فعلية 
في التأمني املنصوص عليه 
في املرسوم بالقانون رقم ١١ 
لسنة ١9٨٨ املشار اليه ال تقل 

حددت املؤسســة العامة  
للتأمينات االجتماعية شروط 
وقواعــد اشــتراك أصحاب 
املعاشات التقاعدية في التأمني 
املنصوص عليه باملرســوم 
بالقانون رقم ١١ لسنة ١9٨٨ 
واجلمع بني املعاش التقاعدي 
واملرتب في عمل من األعمال 
اخلاضعــة ألحكامــه، وجاء 

القرار كما يلي:
مادة ١: يجــوز ألصحاب 
املعاشات التقاعدية املستحقة 
وفقا ألحكام القانون رقم 6١ 
لســنة ١976 أو القانون رقم 
69 لسنة ١9٨٠ االشتراك في 
التأمني املنصوص عليه في 
املرســوم بالقانــون رقم ١١ 
لســنة ١9٨٨ وفقا للشروط 
والقواعــد الــواردة في هذا 

القرار.
مادة ٢: يشترط لالشتراك 
في التأمني املنصوص عليه 
في املرسوم بالقانون رقم ١١ 

لسنة ١9٨٨ ما يلي:
أ - أن يقدم طلب االشتراك 
علــى النموذج الــذي تعده 
املؤسســة لهــذا الغرض مع 
مراعاة أحــكام القرار رقم 4 

لسنة ١9٨٨ املشار اليه.
طلــب  يتضمــن  أن   - ب 
االشــتراك املنصوص عليه 
في البند السابق طلب إيقاف 
صرف املعاش التقاعدي طوال 
مدة االشتراك في التأمني.

املجلس األعلى لشؤون األسرة بتشكيله اجلديد
صدر مرسوم بتشكيل املجلس االعلى لشؤون 

االسرة، وتضمن املرسوم: يشكل املجلس االعلى 
لشؤون االسرة برئاسة سمو رئيس مجلس 

الوزراء او من يفوضه وعضوية كل من:
1 ـ وزير الشؤون االجتماعية والعمل.

2 ـ وزير االعالم.
3 ـ وزير الصحة.

4 ـ وزير التربية ووزير التعليم العالي.
5 ـ وزير األوقاف والشؤون االسالمية.

6 ـ خمسة اعضاء من ذوي اخلبرة واالختصاص 

تكون مدة عضويتهم ثالث سنوات قابلة للتجديد 
يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. وقد 
صدر قرار من رئيس الوزراء بتفويض وزيرة 
الشؤون االجتماعية والعمل في رئاسة املجلس 

االعلى لشؤون االسرة.


