
 
 میالدي1914وثیقة عام 

من خلیل ابن إبراھیم القطان إلى الشیخ مبارك الصباح حاكم دولة 
الكویت بالتزام خلیل ابن إبراھیم القطان بضمان بیع الكیروسین لمدة  

 سنتین في دولة الكویت
 

Document in the year 1914 from Khalil Ibn Ibrahim 
Al-Qattan to Sheikh Mubarak Al-Sabah, ruler of the 
State of Kuwait commitment to Khalil Ibn Ibrahim 

Al-Qattan to ensure the sale of kerosene for two 
years in the State of Kuwait 

 
 
 
 
 
 





 

 رو�یة رو�یة ضمان سنتین عن ثمانیة آالف  8000

 ىاألول ةسیخرج المدفوع نقدا عن ضمان السن 4000

 الباقي أر�عة آالف للسنة الثانیة  4000

 

نعم أني خلیل ابن إبراهیم القطان قد التزمت من تار�خه أدناه لحضرة سیدي وموالي الشیخ 

أر�عة مبارك الصباح على ضمان الكازخانة التي هي خارج البلد لمدة سنتین �امالت �سعر 

السنة أر�عة آالف رو�یة نقدا  هعت اآلن عن ضمان هذفآالف رو�یة �ل سنة وحده وقد د

وعند انتهائها ودخول سنة الثانیة ملزوم أن أدفع في أوائل محرم ضمان السنة الثانیة وهو 

أر�عة آالف رو�یة أ�ضا وأني راض وقد قبلت �الشروط وهو أن آخذ من التجار الذین �جلبون 

صندوق آنتین في أوائل �ل أر�عة أشهر والیوم الواحد اعتبارا عن أر�عة أشهر   كل ىالكاز عل

 . واألر�عة أشهر اعتبارا عن یوم وقد أعطیت هذا االلتزام في یدي �ي ال �خفى

 

  1333محرم  ةكو�ت تحر�را في غر 

 خلیل ابن إبراهیم القطان 

 

 

 



ORIGINS & HISTORY 
Document in the year 1914 from Khalil Ibn Ibrahim Al-Qattan 
to Sheikh Mubarak Al-Sabah, ruler of the State of Kuwait 
commitment to Khalil Ibn Ibrahim Al-Qattan to ensure the sale 
of kerosene for two years in the State of Kuwait 

 

TRANSLATE THE DOCUMENT 

Yes, I am Khalil Ibn Ibrahim Al-Qattan who has committed from 

the date below to my lord Sheikh Mubarak Al-Sabah to guarantee 

kerosene which is outside the country for two full years at a price 

of four thousand rupees each year alone. I must pay early in the 

second year of Muharram, which is 4,000 rupees as well. I am 

satisfied and I have accepted the conditions. Commit in my hands 

not to Hide 

 

Hijri year 1333 Kuwait 

Khalil Ibn Ibrahim Al-Qattan 
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