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 2022يف لسنة 2قرار جملس اإلدارة رقم ف  
الشريحم أو إدخاله  طباعة املتححميف ش ن ضوابط 

 إىل دولة الكويت 
ــة بيباعــة ونشــر النــر ن الكــرمي  راــيس جملــس إدارة اهليئــة العامــة للعناي

 وعلومر ا:والسنة النبوية 
بشــ ن إصــدار  2003لســنة  10بعــد االطــالع علــى النــانون رقــم  -

قــانون اجل ــارك املوحــد لــدول جملــس التعــاون لــدول اـلــي  والنــوانني 
 ة له.املعدل

يف شـــ ن امليبوعـــات والنشـــر  2006لســـنة  3وعلـــى النـــانون رقـــم  -
 والنوانني املعدلة له.

اهليئـــة العامـــة  بشـــ ن إنشـــاء 2011لســـنة  10وعلـــى النـــانون رقـــم  -
 للعناية بيباعة ونشر النر ن الكرمي والسنة النبوية وعلومر ا.

ــانون  - ــوم بنـ ــى املرسـ ــنة  191وعلـ ــيم وزارة  2015لسـ ــ ن تنمـ يف شـ
 تجارة والتناعة.ال
 202100003921وعلـــى كتـــاب إدارة ال تـــو  والتشـــريا رقـــم  -

 .7/10/2021املؤرخ يف 
العامة للعنايـة بيباعـة ونشـر وعلى دضر ا ت اع جملس إدارة اهليئة   -

املؤرخ يف  2022لسنة  1النر ن الكرمي والسنة النبوية وعلومر ا رقم  
11/1/2022. 

 قرر 
 يف 1مادة ف

املتـــححم الشـــريحم إال بعـــد خـــال أد إصـــدار مـــا حيمـــر طباعـــة أو إد
احلتــول علــى تتــريح مــا اهليئــة العامــة للعنايــة بيباعــة ونشــر النــر ن 

النبوية وعلومر ـا وفنـاً للنواعـد واإل ـراءات املنتـوص الكرمي والسنة  
 عليرا يف ه ا النرار.

 يف 2مادة ف
يندم طلا التتريح بيباعـة املتـاححم أو إدخاهلـا إىل دولـة الكويـت  

 يئة مرفنا به املستندات التالية:للر
كتاب مـا طالـا التتـريح أو ممثلـه النـانون بيلـا املوافنـة علـى   -1

 هلا إىل دولة الكويت. طباعة املتاححم أو إدخا
ــاححم أو   -2 ــة املتــ ــة علــــى طباعــ ــا وزارة اإلعــــالم ابملوافنــ ــاب مــ كتــ

 إدخاهلا إىل دولة الكويت. 
 نني ما ه ا النرار.يف املرف 2،  1تعبئة الن وذ ني رق ي ف  -3
نســخة الكرتونيــة مــا املتــححم الشــريحم مــا  ــس نســ  ورقيــة  -4

غ يف اجلوانــا يف ، مــا مراعــاة وضــا فــرا A3متــورة علــى ورق حجــم ف
ســم، وذلــك ليلبــات طباعــة املتــححم داخــ  دولــة  4األربعــة مبنــدار 

 الكويت. 
ــا  -5 ــوب إدخاهلـ ــة أو امليلـ ــاححم امليبوعـ ــا املتـ ــوااية مـ ــات عشـ عينـ

 ويت.لدولة الك
مـــا ي يـــد ســـداد مبلـــغ وقـــدره فمااـــة فلـــسيف عـــا كـــ  نســـخة مـــا  -6

املتـــححم الشـــريحم ييلـــا التتـــريح بيباعترـــا أو إدخاهلـــا إىل دولـــة 
 الكويت. 

 يف 3مادة ف
مينح طالا التتـريح ليباعـة املتـاححم داخـ  دولـة الكويـت موافنـة  

ــادة  ــا يف املــ ــار إليرــ ــتندات املشــ ــتي اء املســ ــال اســ ــة حــ ــة لليباعــ مبدايــ
، وال ميـنح التتـريح النرـااي بتـداول املتـاححم إال بعـد انترــاء السـابنة

 ع لية اليباعة ومرا عة اهليئة للنس  العشوااية ما املتاححم.
 يف 4مادة ف

على الوحدة التنمي ية املختتة مبرا عة املتاححم والتتريح بتداوهلا  
ــات  ــة جت ــا كافــة اليلب ــة وورقي ــة االحت ــاج بســجالت الكرتوني يف اهليئ

عليرا ما االحت اج بنسـ  مـا املتـاححم الـيت مت مرا عترـا،   املعروضة
تيوير  وإعداد الدراسات التحليلية اليت ميكا االست ادة منرا الحناً يف

 أع ال طباعة ومرا عة املتاححم.
 يف 5مادة ف

يتــدر املــدير العــام أو مــا ي وضــه التتــاريح املنتــوص عليرــا يف هــ ا 
 النرار.

  نيــة الوا ــا مراعاهتــا عنــد طباعــةك ــا يتــدر التعلي ــات والنواعــد ال
 املتححم الشريحم.

 
 يف 6مادة ف

ــا ملرا عترـــا   ــدمت إليرـ ــيت قـ ــاححم الـ ــا املتـ ــؤولة عـ ــة مسـ ــون اهليئـ تكـ
وامل رورة خباجلرا مبا ي يد جلام املرا عة، ويكون طالا التتريح مسئواًل 
عــا ميابنــة ابقــي النســ  امليبوعــة علــى النســخة الــيت جلــت مرا عترــا 

 را او إدخاهلا إىل دولة الكويت.والتتريح بيباعت
 

 يف 7مادة ف
تن ي  ه ا النـرار، ويع ـ  بـه   -ك  في ا خيته  -  على ىيا املختتني

 ما اتري  نشره يف اجلريدة الرمسية.
        

 وزير األوقاف والشئون اإلسالمية    
 رايس جملس إدارة اهليئة العامة للعناية بيباعة 

 ة وعلومر اونشر النر ن الكرمي والسنة النبوي 
 عيسى أمحد د د الكندرد      

 
 ه1443ر ا   19حرر يف:
 م2022ف اير  20املوافق 
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 يف 1منوذا رقم ف 
 طلا: طباعة ف  يف / إدخال ف  يف  

 

 

  اسم طالا التتريح:  -1

  عنوان طالا التتريح/ ال يدد وااللكرتون:  -2
  مناس املتححم:  -3
  نوع الورق:  -4
  حجم الورق:  -5
  نوع الغالف:  -6
  حجم الغالف:  -7
  اسم خياال املتححم:  -8
  اسم املتححم:  -9

  اسم امليبعة:   -10
  عنوان امليبعة:   -11
  اتري  اليباعة:  -12
  ال يد االلكرتون لل يبعة اليت طبا هبا املتححم  -13
  الك ية امليلوبة  -14
  الغرل ما طباعة املتححم او إدخاله البالد.  -15
 اجلرات اليت اعت دت املتححم   -16

 - دتو ان  – 
 
 

 
 
 

ــر أ  املوقـــــــــــا  ــاححم أو أقـــــــــ ــة املتـــــــــ ــة بيباعـــــــــ ــنمم املنم ـــــــــ ــوااح والـــــــــ ــة اللـــــــــ ــى كافـــــــــ ــت علـــــــــ ــ  اطلعـــــــــ أد ه أبنـــــــــ
إدخاهلـــــــــا لدولـــــــــة الكويـــــــــت، وااللتـــــــــزام التـــــــــام مبيابنـــــــــة كـــــــــ  النســـــــــ  للنســـــــــخة املعت ـــــــــدة د مـــــــــا قبـــــــــ  اهليئـــــــــة 

 لية على اهليئة.وأحت   املسؤولية التامة ألد خمال ة ودون أدىن مسئو 
 وح د داخ  املتححم.ك ا أتعرد بعدم طباعة التتـريح امل ن▪

 إسم طالب التصريح:
............................................................................................................................................................................................ 

 العنوان:
............................................................................................................................................................................................ 

 :رقم اهلاتف
............................................................................................................................................................................................ 

 رقم طلب التصريح:
............................................................................................................................................................................................ 

 

 

 يف 2منوذا رقم ف 
 إقرار وتعرد 


