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جملس الوزراء

مرسوم رقم ) 115( لسنة 2016
ابملوافقة على تعديالت مانيال لعام 2010

اليت متت على االتفاقية الدولية ملعايري
التدريب واإلجازة واخلفارة للمالحني لعام 1978

-  بعد االطالع على الدستور ، 
-  وعلى املرسوم رقم 29 لسنة 1998 ابملوافقة على انضمام دولة الكويت إىل االتفاقية الدولية ملعايري التدريب واإلجازة واخلفارة للمالحني لعام 1978 ، 

- وبناًء على عرض النائب األول لرئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية  ،
- وبعد موافقة جملس الوزراء ،

رمسنا ابآليت
مادة أوىل

املوافقة على تعديالت مانيال لعام 2010 اليت متت على االتفاقية الدولية ملعايري التدريب واإلجازة واخلفارة للمالحني لعام 1978 ، واملدونة التابعة 
هلا واملرافقة نصوصهما هلذا املرسوم . 

مادة اثنية
على الوزراء – كل فيما خيصه – تنفيذ هذا املرسوم ، وعلى رئيس جملس الوزراء إبالغه إىل جملس األمة ، ويعمل به من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية . 

أمري الكويت            
صباح األمحد اجلابر الصباح            

رئيس جملس الوزراء
جابر مبارك احلمد الصباح

النائب األول لرئيس جملس الوزراء
        ووزير اخلارجية

صباح خالد احلمد الصباح

صدر بقصر السيف يف :  26 رجب 1437 هـ   
                 املوافق : 3  مــــــــايو 2016  م  
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116                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



117                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



118                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



119                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون
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244                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



245                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



246                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



247                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



248                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



249                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



250                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



251                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



252                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



253                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



254                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



255                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



256                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



257                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



258                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



259                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



260                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



261                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



262                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



263                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



264                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



265                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



266                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



267                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



268                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



269                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



270                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



271                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



272                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



273                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



274                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



275                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



276                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



277                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



278                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



279                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



280                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



281                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



282                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



283                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



284                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



285                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



286                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



287                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



288                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



289                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



290                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



291                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



292                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



293                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



294                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



295                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



296                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



297                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



298                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



299                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون
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304                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون
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307                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



308                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



309                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



310                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



311                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



312                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



313                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



314                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



315                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



316                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون
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372                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



373                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



374                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



375                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



376                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



377                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



378                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



379                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



380                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



381                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



382                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



383                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



384                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



385                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



386                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



387                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



388                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



389                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



390                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



391                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون



392                الثالاثء  10 شعبان  1437 هـ   2016/5/17 مالكويت اليوم ملحق العدد  1288 السنة الثانية والستون


