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 م 4/2018/ 1 -هـ  1439رجــــــــب  15 األحد               أ   2                    والستون    الرابعةالسنة  1386الكويت اليوم العدد 

 جملس الوزراء

 2018لسنة  (97)مرسوم رقم 

 بتعديل مرسوم تشكيل الوزارة

  الدستور،على  االطالعبعد   -

 الوزارة،بتشكيل  2017لسنة  254وعلى املرسوم رقم  -

 الوزراء،وبناًء على عرض رئيس جملس  -

 رمسنا ابآليت

 مادة أوىل

وحممـــــد  الروضـــــان، عبـــــد هانصـــــر  مـــــلد  الـــــديُعـــــديني تعيـــــ   ـــــل 

انصـــــر عبـــــد ه ا ـــــوم الـــــوارد ة مرســـــوم تشـــــكيل الـــــوزارة املشـــــار 

  التايلدإليه على النحو 

 وزيراً للتجارة والصناعة .  الد انصر عبد ه الروضان -1

 وزيراً لإلعالم ووزير دولة لشئون الشباب  حممد انصر عبد ه ا وم  - 2

 مادة اثنية

ــــوزراء إبــــال  هــــ ا امل  األمــــة،رســــوم إىل جملــــس علــــى رئــــيس جملــــس ال

  الرمسية.وينشر ة ا ريدة  صدوره،ويعمل به مل اتريخ 

 أمري الكويت                                             

 صباح األمحد ا ابر الصباح

 رئيس جملس الوزراء 

 جابر مبارك احلمد الصباح 

 هـ   1439رجـــــب    5صدر بقصر السيف ة د 

 م 2018مــــارس    22ق د  املواف       

 

 
 

  2018لسنة  100رقم مرسوم 
 املدير العام   -بتعي  رئيس جملس اإلدارة 

 للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية  
  الدستور،على  االطالعبعد  -
ة شــــخلن ا دمــــة  1979لســــنة  15وعلــــى املرســــوم ابلقــــانون رقــــم -

 له،املدنية والقوان  املعدلة 
إبنشــاء ائيئــة العامــة لشــئون  1984لســنة  94علــى القــانون رقــم و -

 له،الزراعة والثروة السمكية والقوان  املعدلة 
ــــنة  7وعلـــى املرســـوم الصـــادر ة  - ــــاد  األوىل سـ هــــ 1399مـــل اـ

م ة شــــخلن ناــــام ا دمــــة املدنيــــة 1979مــــل إبريــــل ســــنة  4املوافــــــق 
 له،واملراسيم املعدلة 

بنقل اإلشراف على ائيئة العامة  2018لسنة  2م وعلى املرسوم رق-
 اإلعالم،لشئون الزراعة والثروة السمكية إىل وزير 

  اإلعالم،وبناًء على عرض وزير -
  الوزراء،وبعد موافقة جملس -

 رمسنا ابآليت 
 مادة أوىل

رئيســـــاً إلــــس إدارة ائيئــــة   -الصــــباح يُعــــ  / حممــــد يوســــف ســــعود 
  -ة والثـــــــروة الســـــــمكية ومــــــديراً عامـــــــاً ئـــــــا العامــــــة لشـــــــئون الزراعـــــــ

  .بدرجة وزير
 مادة اثنية

ـــــر اإلعـــــالم تن يـــــ  هـــــ ا  ـــــخ  املرســـــوم،علـــــى وزي ـــــه مـــــل اتري ويعمـــــل ب
 الرمسية.وينشر ة ا ريدة  صدوره،

 أمري الكويت                                              
 صباح األمحد ا ابر الصباح

 رئيس جملس الوزراء  
 بر مبارك احلمد الصباحجا

 وزير اإلعالم          
 حممد انصر عبد ه ا وم

 هـ   1439رجـــــب  10ةد صدر بقصر السيف 
 م 2018مــــارس  27املوافقد       

 
 



 م 4/2018/ 1 -هـ  1439رجــــــــب  15 األحد                أ  3                    والستون    الرابعةالسنة  1386الكويت اليوم العدد 

  2018لسنة  101رسوم رقم م

 بتعي  مدير عام 

 ائيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
 ،على الدستور  االطالعبعد  -

ــــــــانون رقــــــــم  - ــــــــى املرســــــــوم ابلق ة شــــــــخلن  1979لســــــــنة  15وعل

 ا دمة املدنية والقوان  املعديلة له ,

ـــــى القـــــانون رقـــــم  - ة شـــــخلن إنشـــــاء ائيئـــــة  1982لســـــنة  63وعل

 العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوان  املعديلة له ،

ـــــــــــنة  7وعلــــــــــى املرســــــــــوم الصــــــــــادر ة  - ـــــــــــاد  األوىل سـ مــــــــــل اـ

م ة شـــــــخلن ناـــــــام 1979بريـــــــل ســـــــنة ا مـــــــل 4املوافـــــــــق هـــــــ 1399

 ا دمة املدنية واملراسيم املعديلة له ،

 وبناًء على عرض وزير التعليم العايل ، -

 وبعد موافقة جملس الوزراء ، -

 رمسنا ابآليت

 مادة أوىل

مـــــــديراً عامـــــــاً للهيئـــــــة العامـــــــة  -يــــــــُع  /  د. علـــــــي فهـــــــد امل ـــــــف 

 ابلدرجة املمتازة  -للتعليم التطبيقي والتدريب 

 مادة اثنية

علـــــى وزيـــــر التعلـــــيم العـــــايل تن يـــــ  هـــــ ا املرســـــوم ، ويعمـــــل بـــــه مـــــل 

 اتريخ صدوره ، وينشر ة ا ريدة الرمسية .

 أمري الكويت

 صباح األمحد ا ابر الصباح

 رئيس جملس الوزراء

 جابر مبارك احلمد الصباح

 وزير التعليم العايل     

 يد. حامد حممد  ميخ العازم
 هـ   1439رجـــــب   10صدر بقصر السيف ة د 

 م 2018مــــارس  27املوافق د 

 

  2018لسنة  102رقم  مرسوم
 بتعي  رئيس وحدة التحرايت املالية الكويتية

 الدستور،على  االطالعبعد  -
ة شـــخلن ا دمـــة  1979لســـنة  15وعلـــى املرســـوم ابلقـــانون رقـــم  -

 له،املدنية والقوان  املعديلة 
ة شـــخلن مكافحـــة  ســـل  2013لســـنة  106وعلـــى القـــانون رقـــم  -

 ،2016لسنة  24املعديني ابلقانون رقم  اإلرهاب،األمواني ومتويل 
هــــ 1399مـــل اـــاد  األوىل ســـنة  7وعلـــى املرســـوم الصـــادر ة   -

ــــل ســــنة  4املوافــــق  م ة شــــخلن ناــــام ا دمــــة املدنيــــة 1979مــــل ابري
 له،واملراسيم املعديلة 

بشـخلن وحـدة  2013لسـنة  1532جملـس الـوزراء رقـم وعلى قـرار  -
 الكويتية،التحرايت املالية 

 املالية،وبناًء على عرض وزير  -
 الوزراء،وبعد موافقة جملس  -

 رمسنا ابآليت
 مادة أوىل

ــــــــــ  ابســــــــــل أمحــــــــــد ائــــــــــارون  رئيســــــــــاً لوحــــــــــدة التحــــــــــرايت   -يُع
ــــــــة  ــــــــة الكويتي ــــــــل   -املالي ــــــــ  ســــــــنوات  وزارة،بدرجــــــــة و ي ملــــــــدة أرب

   واحدة.بلة للتجديد ملرة قا
 مادة اثنية

ويعمــــــل بــــــه مــــــل اتريــــــخ  املرســــــوم،هــــــ ا  املاليــــــة تن يــــــ علــــــى وزيــــــر 
 الرمسية.وينشر ة ا ريدة  صدوره،

 أمري الكويت                                            
 صباح األمحد ا ابر الصباح

 رئيس جملس الوزراء
 جابر مبارك احلمد الصباح

 وزير املالية          
   د. انيف فالح مبارك احلجرف

 هـ   1439رجـــــب    10صدر بقصر السيف ة د   
 م 2018مــــارس    27املوافق د         
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  2018لسنة  103مرسوم رقم 

 بوزارة الصحة  بتعي  و الء وزارة مساعديل
  الدستور،على  االطالعبعد  -

ة شـــخلن ا دمـــة  1979ســـنة ل 15وعلـــى املرســـوم ابلقـــانون رقـــم  -

 له،املدنية والقوان  املعديلة 

هــــ  1399مـــل اـــاد  األوىل ســـنة  7وعلـــى املرســـوم الصـــادر ة  -

م ة شــــخلن ناــــام ا دمــــة املدنيــــة  1979بريــــل ســــنة امــــل  4املوافــــق 

 له،واملراسيم املعديلة 

 الصحة،وبناًء على عرض وزير  -

 الوزراء،وبعد موافقة جملس  -

 يترمسنا ابآل

 مادة أوىل

  ملد الصحة  ليُّع  بدرجة و يل وزارة مساعد بوزارة 

  النجار.فاطمة عبد الرمحل  - 1

  املطريم.عبد الرمحل فرج ماوم  - 2

 البدر.عبد ه منجد  - 3

 مادة اثنية

صــدوره، ويعمــل بــه مــل اتريــخ  املرســوم،علــى وزيــر الصــحة تن يــ  هــ ا 

  الرمسية.ة ا ريدة  وينشر

 أمري الكويت                                           

 صباح األمحد ا ابر الصباح

 رئيس جملس الوزراء   

 جابر مبارك احلمد الصباح

 وزير الصحة           

 د. ابسل محود محد الصباح 
 هـ   1439رجـــــب    10صدر بقصر السيف ة د  

 م 2018مــــارس    27ق د  ـــاملواف     

 

 

  2018لسنة  104سوم رقم مر 

 بتعي  انئب ملدير عام 

 ائيئة العامة للصناعة
 على الدستور ،  االطالعبعد  -

ة شـــخلن ا دمـــة  1979لســـنة  15وعلـــى املرســـوم ابلقـــانون رقـــم  -

 ،املدنية والقوان  املعديلة له 

ة شــــخلن إصــــدار قـــــانون  1996لســـــنة  56وعلــــى القــــانون رقــــم  -

 عديلة له ،الصناعة والقوان  امل

هـــــ 1399مــــل اــــاد  األوىل ســــنة  7وعلــــى املرســــوم الصــــادر ة  -

ــــل ســــنة  4املوافــــق  م ة شــــخلن ناــــام ا دمــــة املدنيــــة 1979مــــل إبري

 واملراسيم املعديلة له ،

 والصناعة،وبناًء على عرض وزير التجارة  -

 وبعد موافقة جملس الوزراء ، -

 رمسنا ابآليت

 مادة أوىل

ــــــــــ / عبــــــــــد ه دا ــــــــــدير عــــــــــام ائيئــــــــــة  -ود الســــــــــهلي يُّع انئبــــــــــاً مل

 .بدرجة و يل وزارة مساعد  -العامة للصناعة 

 مادة اثنية

ـــه مـــل  ـــ  هـــ ا املرســـوم ، ويعمـــل ب ـــر التجـــارة والصـــناعة تن ي علـــى وزي

 اتريخ صدوره ،  وينشر ة ا ريدة الرمسية . 

 أمري الكويت

 صباح األمحد ا ابر الصباح

 رئيس جملس الوزراء 

 ك احلمد الصباحجابر مبار 

 وزير التجارة والصناعة    

  الد انصر عبد ه الروضان
 هـ   1439رجـــــب  10صدر بقصر السيف ةد 

 م 2018مــــارس  27املوافقد                   
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 2018لسنة  105رسوم رقم م
 بتعي  قيادي  ابإلس

 الوطين للثقافة وال نون واآلداب 
 تور ،على الدس االطالعبعد -

ة شـــــــــخلن  1979لســـــــــنة  15وعلـــــــــى املرســـــــــوم ابلقـــــــــانون رقـــــــــم -

 ا دمة املدنية والقوان  املعديلة له ,

ــــــــى املرســــــــوم الصــــــــادر ة - ــــــــل اــــــــاد  اآل 17وعل ســــــــنة  ة ــــــــر م

ــــــو ســــــنة  17املوافــــــق  1393 ــــــوطين  1973يولي ــــــس ال بشــــــخلن اإل

 للثقافة وال نون واآلداب واملراسيم املعديلة له،

مـــــــــــل اـــــــــــــاد  األوىل ســـــــــــــنة  7ة  وعلـــــــــــى املرســـــــــــوم الصـــــــــــادر-

م ة شـــــــخلن ناـــــــام 1979بريـــــــل ســـــــنة امـــــــل  4هـــــــ املوافـــــــــق 1399

 ا دمة املدنية واملراسيم املعديلة له

 اإلعالم،وبناًء على عرض وزير -

  الوزراء،وبعد موافقة جملس -

 رمسنا ابآليت

 مادة أوىل

يُعـــــــ  ة ونيي ــــــــة أمــــــــ  عــــــــام مســـــــاعد ابإلــــــــس الــــــــوطين للثقافــــــــة 

 ون واآلداب بدرجة و يل وزارة مساعد  ل مل د وال ن

 مبارك عودة الرويعي .  - 1

 عيسى حممد إبراهيم االنصارم . - 2
 مادة اثنية

علـــــى وزيـــــر اإلعـــــالم تن يـــــ  هـــــ ا املرســـــوم ، ويعمـــــل بـــــه مـــــل اتريـــــخ 
 صدوره ،  وينشر ة ا ريدة الرمسية .

 أمري الكويت

 صباح األمحد ا ابر الصباح  

 وزراءرئيس جملس ال
 جابر مبارك احلمد الصباح

 وزير اإلعالم   
 حممد انصر عبد ه ا وم  

 هـ   1439رجـــــب      10صدر بقصر السيف ة د   
 م 2018مــــارس     27املوافق د            

 

 وزارة التجارة والصناعة
 2018( لسنة 132قرار وزارم رقم )

 بشـــخلن إلغاء الرت يص التجارم رقم
 (2006 /2540/  )ت

 والصناعةدوزير التجارة 
 68بعد االطالع على قانون التجارة الصادر ابملرسوم ابلقانون رقم -

 له.والقوان  املعدلة  1980لسنة 
ة شـخلن تنايم ترا يص  2013لسنة  111وعلى القانون رقم -

 وتعديالته.احملالت التجارية والئحته التن ي ية 
إبصدار قانون الشر ات  2016 لسنة 1 وعلى القانون رقم-

 وتعديالته.والئحته التن ي ية 
 M_22_00857_2017وعلى م  رة القطاع القانوين رقم -

 .2017/01/10املؤر ة ة 
دارة الرقابة التجارية بشــخلن الكشف عل موق  الشر ة إوعلى إفادة  -

 .2016/08/17 بتاريخ
 الوزارة.وبناًء على ما عرضه و يل -
 العامة.قت يات املصلحة وإعمااًل مل-

 قرر
 أوىلمادة 
( املمنوح لشر ة 2540/2006يلغى الرت يص التجارم رقــم )ت /

 4، 3عمااًل ألحكام ال قرت إالكنكوين العاملية للتجارة العامــة واملقاوالت 
 .2013لسنة  111رقم قانون الرتا يص التجارية  مل 11املادة مل

 مادة اثنية 
ويعمل به  القرار،تن ي  ه ا  -فيما خيصه  ل   -على املسؤول  

وينشر ة ا ريدة  امل  ورة،مل اتريخ صدوره وختطر به الشر ة  اعتباراً 
 الرمسية.

 وزير التجارة والصناعة                                           
 لشئون الشباب ووزير الدولة                                           

  الد انصر الروضان                                          
 هــــ1439ااد  اآل رة  4صدر ةد   

 م 2018فواير  20املــــــوافـــــــقد 
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 وزارة الدا لية
 2018 لسنة 285قرار وزارم رقم 

 بشخلند معاملـة قصـر
 انئب رئيس جملس الوزراء ووزير الدا لية

بقانون ا نسية  15/59األمريم رقم بعد االطالع على املرسوم  -

 الكويتية والقوان  املعدلة له.

وعلى  تاب و يـل الـوزارة املسـاعد لشـئون ا نسـية وا ـوازات رقـم  -

 ومرفقاته. 21/2/2018املؤرخ  4848

 وبناء على عرض و يل الوزارة . -

 قرر

 (1مادة )

مطلـق حممـد  سـلمه دحـيماملواطنة/ يعامـل القاصران اآليت أمسامها أبناء 

ــام املطــريم  –املطــريم  ــاحي صــنيتان  ن ــة املرحــوم/ من ســعودم  –أرمل

 -معاملة الكويتي  حل  بلو هما سل الرشد وهـماد -ا نسية 

مواليــــــد الكويــــــت ة  الــــــد منــــــاحي صــــــنيتان  نــــــام املطــــــريم    -1

 م.6/7/1997

مواليــــــد الكويــــــت ة    عاليــــــه منــــــاحي صــــــنيتان  نــــــام املطــــــريم -2

 .م19/8/1999

 (2مادة )

على مل يعنيهم األمر تن ي  ه ا القرار ويعمل به إعتبارًا مل اتريخ 

 نشره اب ريدة الرمسية .

 انئب رئيس جملس الوزراء

 ووزير الدا لية

  الد ا راح الصباح
 ه 1439رجب  2صدر ىفد 

 م 2018مارس  19املوافق د 

 
 

 (2018لسنة  286)قرار وزارم رقم  

 بشخلند معاملـة قصـر

 ئب رئيس جملس الوزراء ووزير الدا ليةان

بقانون ا نسية  15/59بعد االطالع على املرسوم األمريم رقم  -

 الكويتية والقوان  املعدلة له.

وعلى  تاب و يـل الـوزارة املسـاعد لشـئون ا نسـية وا ـوازات رقـم  -

 ومرفقاته. 13/2/2018املؤرخ  4268

 وبناء على عرض و يل الوزارة . -

 قرر

 (1دة )ما

دالني جاسم عبده  لوم  املواطنة/مسامها أبناء ايعامـل القاصران اآليت 

معاملـة  -لبناين ا نسـية  –مطلقها/ يوسف علي هدوان  مل –العلي 

 -الكويتي  حل  بلو هما سل الرشد وهـماد

 م.15/7/2003مواليد لبنان ة جىن يوسف هدوان    -1

 .م8/3/2005ة  مواليد لبنان   علي يوسف هدوان -2

 (2مادة )

عتبارًا مل اتريخ اعلى مل يعنيهم األمر تن ي  ه ا القرار ويعمل به 

 نشره اب ريدة الرمسية .

 انئب رئيس جملس الوزراء

 ووزير الدا لية

  الد ا راح الصباح

 ه 1439رجب  2صدر ىفد 

 م 2018مارس  19املوافق د 
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 (2018لسنة  287)قرار وزارم رقم  

 معاملـة قصـربشخلن د 

 انئب رئيس جملس الوزراء ووزير الدا لية

بقانون ا نسية  15/59رقم  مبعد االطالع على املرسوم األمري  -

 الكويتية والقوان  املعدلة له.

وعلى  تاب و يـل الـوزارة املسـاعد لشـئون ا نسـية وا ـوازات رقـم  -

 ومرفقاته. 31/1/2018املؤرخ  3363

 لوزارة.وبناء على عرض و يل ا -

 قرر

 (1مادة )

ـــة/ فـــدو  فهـــد ســـليمان يت أمسامهـــا يعامــــل القاصـــران اآل ـــاء املواطن أبن

سـعودم  –سـعد مصـط ى ايسـ  الزامـل جاسـم السـهلي مـل مطلقهـا/ 

 معاملة الكويتي  حل  بلو هما سل الرشد ومهاد -ا نسية 

 م.4/3/2004مواليد الكويت      فواز سعد مصط ى ايس  الزامل    -1

 م.24/5/2005مواليد الكويت      جىن سعد مصط ى ايس  الزامل  -2

 (2مادة )

عتبارًا مل اتريخ اعلى مل يعنيهم األمر تن ي  ه ا القرار ويعمل به 

 نشره اب ريدة الرمسية .

 نـائـب رئيـس جملـس الـــوزراء

 ووزير الدا لية

  الد ا راح الصباح

 ه 1439رجب  2صدر ىفد 

 م 2018ارس م 19املوافق د 

 

 

 2018لسنة   301قرار وزارم رقم

 بشخلند معاملـة قصـر

 انئب رئيس جملس الوزراء ووزير الدا لية

بقانون ا نسية  15/59بعد االطالع على املرسوم األمريم رقم  -

 .سالكويتية والقوان  املعدلة ئ

وعلى  تاب و يـل الـوزارة املسـاعد لشـئون ا نسـية وا ـوازات رقـم  -

 ومرفقاته. 13/2/2018املؤرخ  4269

 وبناء على عرض و يل الوزارة . -

 قــــــــرر

 (1مادة )

طـــروب صـــان ســـلطان  املواطنـــة/يعامــــل القاصـــران اآليت أمسامهـــا أبنـــاء 

 -لبنـاين ا نسـية  –املرحـوم/ عبـاس حممـود بـدر الـديل  أرملة – اإرن

 معاملة الكويتي  حل  بلو هما سل الرشد وهـما د

 م.6/4/2000مواليد الكويت ة  ية عباس حممود بدر الديلرق-1

 .م4/1/2002مواليد الكويت ة   صان عباس حممود بدر الديل-2

 (2مادة )

عتبارًا مل اتريخ اعلى مل يعنيهم األمر تن ي  ه ا القرار ويعمل به 

 نشره اب ريدة الرمسية .

 نـائـب رئيـس جملـس الـــوزراء

 ووزيـــر الدا ليــة

  الـد ا ــراح الصبــاح

 هـــــــ1439رجب  9د صدر ة

 م2018مارس  26املوافق د 
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 (2018لسنة  302)قرار وزارم رقم 

 بشخلن د معاملـة قصـر

 انئب رئيس جملس الوزراء ووزير الدا لية

بقانون ا نسية  15/59رقم  مبعد االطالع على املرسوم األمري  -

 الكويتية والقوان  املعدلة له.

وعلى  تاب و يـل الـوزارة املسـاعد لشـئون ا نسـية وا ـوازات رقـم  -

 ومرفقاته. 21/2/2018املؤرخ  4849

 وبناء على عرض و يل الوزارة. -

 قــــــــرر

 (1مادة )

مواليد الكويت  -يعامل القاصر/ حس  بسام   ر منصر الساملي 

 مل -إبل املواطنة/ مىن جواد جاسم حممد احلس   م16/5/2002

معاملة الكويتي   -ميين ا نسية   مطلقها/ بسام   ر منصر الساملي

 .دحل  بلو ه سل الرش

 (2مادة )

عتبارًا مل اتريخ اعلى مل يعنيهم األمر تن ي  ه ا القرار ويعمل به 

 نشره اب ريدة الرمسية .

 نـائـب رئيـس جملـس الـــوزراء

 ووزيـــــــــــر الدا ليـــــــــــة                                             

  الــــــد ا ـــــراح الصبــــــاح                                             

 ه 1439رجب  9صدر ة د 

 م 2018مارس  26املوافقد   

 

 

 ائيئة العامة للرايضة
 م 2018( لسنة 7قرار رقم )

للقاءات بــشــخلن إصـــــدار الئحة املشار ات ة ا
 للجهات الرايضية ا ارجية

 رئيس جملس إدارة ائيئة العامة للرايضة
 وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب

 -بعد االطالع علىد
  ــــــــم ــــــــانون رق ــــــــة  1979لســــــــنة  15املرســــــــوم ابلق بشــــــــخلن ا دم

 املدنية وتعديالته ،
  بشـــــــــــخلن ناـــــــــــام ا دمـــــــــــة  4/4/1979املرســـــــــــوم الصـــــــــــادر ة

 تعديالته ،املدنية و 
 ( لســـــنة 97القـــــانون رقـــــم )بشـــــخلن إنشـــــاء ائيئـــــة العامـــــة  2015

 للرايضة ،
 ( لسنة 87القانون رقم )ة شخلن الرايضة ، 2017 
 ( لســـــنة 254املرســـــوم رقــــــم )الصــــــادر بشـــــخلن تشــــــكيل  2017

ــــة لشــــئون  ــــر الدول ــــراً للتجــــارة و الصــــناعة ووزي احلكومــــة و تعيننــــا وزي
 الشباب ،

 ــــــم ــــــوزراء رق ــــــس ال ــــــرار جمل بشــــــخلن  2015( لســــــنة 1383) و ق
 تشكيل جملس إدارة ائيئة العامة للرايضة ،

 ( لســــــنة 440القــــــرار رقــــــم )بشــــــخلن الئحــــــة املشــــــار ات  2016
 ة اللقاءات ا ارجية .

   وعلـــــــى قـــــــرار جملـــــــس إدارة ائيئـــــــة العامـــــــة للرايضـــــــة ابجتماعـــــــه
املوافقـــــة علـــــى الالئحـــــة  24/07/2017العشـــــريل املنعقـــــد بتـــــاريخ 

 شريطة موافقة وزارة املالية ، املشار إليها 
 ـــــــــــموافقــــــــــة وزارة املاليــــــــــة علــــــــــى الالئحــــــــــة ابلكتــــــــــاب رق ( 05508م ) ــ

ــــــــــــــــــــم )07/03/2018املــــــــــــــــــــؤرخ  ( املــــــــــــــــــــؤرخ 5620م  والكتــــــــــــــــــــاب رق
 م،08/03/2018
  ، و بناًء على ما تقت يه املصلحة العامة 

 قـــــــــــــــــرر
 املادة األوىل
لقــــرار ة شــــخلن املشــــار ات ة يعمــــل محكــــام الالئحــــة املرافقــــة ئــــ ا ا
 اللقاءات ا ارجية للجهات الرايضية.

 املادة الثانية
بشخلن املشار ات ة اللقاءات  2016( لسنة 440يلغى القرار رقم )

 ا ارجية ، و يلغى  ل نص أو حكم خيالف أحكام ه ا القرار .
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 املادة الثالثة
الئحة ، و تن ي  ه ه ال - ل فيما خيصه   –على جهات اال تصاص 

 يعمل هبا مل اتريخ نشرها ة ا ريدة الرمسية.
 وزيــر التـجارة و الصـنـاعـة ووزير لدولة لشـئون الشـباب 

         رئيس جملس إدارة ائيئة العامة للرايضة    
             ــالــد نــاصـر عبده الـروضـان

 ه 1439رجب  8صدر ة د
 م 2018مارس  25 املوافق د

 (1ـــادة )مــ
 التعري ات

ة تطبيق أحكام ه ه الالئحة يقصد ابلكلمات والعبارات التالية 
 -املعىن املب  قريل  ل منها د 

 جملس إدارة ائيئة العامة للرايضة .  الـمجلـــــــــــــــــس د 
 ائـــيئة العامة للرايضة . د     ائيئـــــــــــــــــــة 

 مدير عام ائيئة العامة للرايضة .   ـام دالـمـديــــر العـــــ
إحد  ائيئات الرايضية اليت تشرف عليها ائيئة د  الـجهة الريـاضـــيــــة
 العامة للرايضة.

 -اللقـــــاءات ا ارجية للجهات الرايضية د 
وتشمل البطوالت واملسابقـــات املنافســــات الرايضية ا ارجيةد  .أ 

 واملقابـــــالت واللقاءات ا ارجية. والدورات واملعسكــــرات
وتشمل االجتماعات واملؤمترات االجتماعات ا ارجيةد  .ب 

 والندوات الرايضية والتخصصية.
  ل مشارك ة اللقاءات ا ارجية. املــــــــــوفـــد د
  ل اشرتاك ة أم مل اللقاءات ا ارجية. املــــــشـــار ـة د
 سنة ميالدية. 18ن ال يل تقل أعمارهم عل الالعبو د  فـئـة الـناشـئـــ 
 سنة ميالدية فخل ثر. 18الالعبون ال يل بلغت أعمارهم د  فـئة الـشـبـاب

 (2مـــــادة )
ــــة للجهــــات الرايضــــية  وافقــــة  ــــاءات ا ارجي تكــــون املشــــار ة ة اللق
ـــة  وجـــب طلـــب يقـــدم مـــل ا هـــة الرايضـــية قبـــل املوعـــد احملـــدد  ائيئ

   -ألقل على أن يرفق به ما يليدللمشار ة بشهر على ا
حم ــــــر اجتمــــــاع جملــــــس إدارة ا هــــــة الرايضــــــية ابملوافقــــــة علــــــى  -1

 املشار ة.
 بيان م صل عل املشار ة. -2
 صورة مل الدعوة للمشار ة ة البطولة أو الدورة. -3

وجيـــــب أن تكـــــون املشـــــار ة مدرجـــــة ضـــــمل  طـــــة ا هـــــة الرايضـــــية 
ــــــة ، و ــــــوز املشــــــار  ــــــة  ــــــالني الســــــنة املعتمــــــدة مــــــل ائيئ ات الطارئ

 املالية وذلك بعد أ   موافقة ائيئة .
ــــــة  ــــــيت ت ــــــعها ائيئ ــــــوفر الشــــــرو   ال ــــــ  األحــــــواني يراعــــــى ت وة اي
ابلنســـــبة لالعـــــب واإلدارم واحلكـــــم واملـــــدرب املشـــــارك ة املنافســـــة 

الرايضــــــية  مــــــل ذوم  لالجتماعــــــاتالرايضــــــية ، وأن يكــــــون املوفــــــد 
يــــه ،  وأن يكـــون مـــل  ـــري العــــ  الصـــلة  جـــاني االجتمـــاع املوفـــد إل
املشــــارك فيـــــه مــــا  يكـــــل  االجتمـــــاعال ــــرر الرايضــــية ، وملمـــــاً بلغــــة 

 يوفر تراة رمسية. االجتماع
 (3مـــــادة )

يتحـــــــدد عـــــــدد اإلداريـــــــ  املوفـــــــديل إىل ا ـــــــارج حســـــــب الشـــــــرو  
ـــــــــة واحملـــــــــددة   ـــــــــة أو ا ليجي ـــــــــة أو العربي ـــــــــة أو القاري ـــــــــنام الدولي وال

 ه البطـــــوالت ،  وىف حالـــــة عـــــدم وجـــــود مثـــــل ابللـــــوائظ املنامـــــة ئـــــ
 يكون عددهم وفقا ملا يلىد أنه ا التحديد فرياعي 

ـــــــــ  أو  .1 ـــــــــد وإدارم واحـــــــــد، إذا  ـــــــــان عـــــــــدد الالعب ـــــــــيس وف رئ
 املشار   ال يزيد على عشرة .

رئـــــــــيس وفـــــــــد وإداراين إذا زاد عـــــــــدد الالعبـــــــــ  أو املشـــــــــار    .2
 على  عشرة و  يتجاوز العشريل .

ــــــــــد و ال .3 ــــــــــيس وف ــــــــــ  أو رئ ــــــــــ  إذا زاد عــــــــــدد الالعب ــــــــــة إداري  
املشـــــــار   علـــــــى عشـــــــريل و  يتجــــــــاوز عـــــــددهم  ال ـــــــ  ، ويراعـــــــى 
زيــــــادة عـــــدد اإلداريـــــ  بواقـــــ  إدارم واحـــــد لكـــــل عشـــــرة العبـــــ  ، 

 .  اإلعاقة ممل حتديد عدد اإلداري  أندية ذو ويستثىن 
ال يـــــد ل ة األعـــــداد املشـــــار إليهـــــا ابلبنـــــود الســـــابقة  ـــــل مـــــل  .4

ــــــدير  اللعبــــــة واملــــــدرب ومســــــاعده واحلكــــــم والطبيــــــب وأ صــــــائي م
ــــــك بشــــــر  زايدة عــــــدد  العــــــالج الطبيعــــــي واملــــــدلك واملــــــرتجم، وذل

 الالعب  أو املشار   عل عشرة.
ــــد عــــدد املــــ  وريل  .5 ــــ  عــــل عشــــرة ، ال يزي ــــل عــــدد الالعب إذا ق

 على مخسة على أن يكون مل بينهم احلكم . 4ة البند 
ـــــــي  هـــــــ ه .6 ـــــــس زايدة أو خت  ـــــــا ار   أن  اإلعـــــــداد للمجل إذا م

هنــــاك أســــبااب تــــور ذلــــك ،  مــــا أن لــــه احلــــق ة إي ــــاد  ثلــــ  عنـــــه 
 حل ور اللقاءات ا ارجية الواردة ة ه ه الالئحة  .

 (4مــــادة )
يكـــــــون صـــــــرف ن قـــــــات الســـــــ ر للموفـــــــد وفقـــــــاً للجـــــــدول  رقمـــــــي 

( املــــــرفق  هبــــــ ه الالئحــــــة، وتشــــــمل هــــــ ه الن قــــــات اإلقامــــــة 2،1)
 ة واالنتقاالت.واإلعاش

ة حالـــــة حتمـــــل الدولـــــة امل ـــــي ة تكـــــاليف املشـــــار ة شـــــاملة اإلقامـــــة 
% مــــل املخصصــــات  50واإلعاشــــة ، ُيصــــرف فقــــ  نســــبة قــــدرها 

 ( املرفق هب ه الالئحة.1املالية املبينة اب دوني رقم )
 (5مــــادة )

الصـــــداقة ( معاملـــــة املعســـــكرات مـــــل  –تعامـــــل البطـــــوالت )الوديـــــة 
 ت املالية . انحية املخصصا

وحتــــدد ائيئــــة ن قــــات الســــ ر ة املعســــكرات ال رديــــة وفقــــاً ملســــتو  
 ديناراً يومياً  .  120املشارك ودرجة متييزه  ا ال يزيد على 
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ة شــــخلن أع ــــاء ا هــــاز ال ــــين والطــــ  واحلكــــم مــــا يســــرم  مويســــر 
 اإلداري  . على

 (6مـــــادة )
إىل مقـر اللقـاء ا ـارجي قبـل للموفد احلق ة ن قـات سـ ر عـل أايم الـ هاب 

 املوعد احملدد لبدئه والعودة منه بعد انتهائه يوم قبل الس ر  و يوم بعد . 
 (7مـــــادة )

علــــــى  -حتــــــدد تــــــ  رة الســــــ ر ذهــــــاابً وإايابً لبلــــــد اللقــــــاء ا ــــــارجي 
 -النحو التايلد

ـــــــدرجات  .1 الدرجـــــــة األوىل د للمعـــــــ  بدرجـــــــة وزيـــــــر أو املعـــــــ  ابل
 و يل وزارة ة جمموعة الونيائف القيادية. املمتازة أو بدرجة

درجـــــة رجـــــاني األعمـــــاني د للمعـــــ  بدرجـــــة و يـــــل وزارة مســـــاعد   .2
ة جمموعــــــة الونيــــــائف القياديــــــة أو بونيي ــــــة مــــــدير إدارة أو مــــــل ة 
حكمهمــــــــــا مـــــــــــل الوحـــــــــــدات التنايميــــــــــة الـــــــــــيت  ســـــــــــتو  إدارة ، 
ابإلضــــــافة إىل راســــــاء جمــــــالس إدارات ا هــــــات الرايضــــــية وراســـــــاء 

ادات الدوليــــــة والقاريــــــة والعربيــــــة وا ليجيــــــة وراســــــاء الوفــــــود االحتــــــ
الرايضـــــية ، ومــــــل ال تقـــــل رتبتــــــه العســـــكرية عــــــل عميـــــد أو بدرجــــــة 

 أستاذ د تور ة القطاع التعليمي األ ادميي.
الدرجـــــة الســـــياحية د للمـــــوني   الـــــ يل ال يـــــد لون ة ال ئـــــات   .3

 ( مل ه ه املادة.2( و )1الواردة ة البنديل )
إلـــــــس بتحديــــــد الدرجـــــــة ملـــــــل ال تنطبــــــق عليـــــــه األحكـــــــام ويقــــــوم ا

ـــــــك ، علـــــــى أن  ـــــــيت تســـــــتدعي ذل الســـــــابقة ة احلـــــــاالت ا اصـــــــة ال
ـــوازم الســـ ر وفقـــاً ملـــا تقت ـــيه نيـــروف  تكـــون مصـــروفات املشـــار ة ول

ـــــة اب ـــــدوني رقـــــم ) ـــــة املبين ـــــود امليزاني ـــــق 2املشـــــار ة وطبقـــــاً لبن ( املرف
 هب ه الالئحة.

 (8مـــــادة )
ــــــة ختلــــــ ف املوفــــــد عــــــل املشــــــار ة أو عــــــدم اســــــتكماله املــــــدة ة حال

ــــة ،  ــــان ئــــا أن  ــــه دون ســــبب أو عــــ ر مقبــــوني تقــــدره ائيئ املقــــررة ل
 تتخ  اإلجراءات التالية د

اسـرتداد املبــالل الــيت صـرفت للموفــد وقيمــة تـ ا ر الســ ر فــورا أو  .1
  صمها مل أية استحقاقات له.

 إلغاء الت ر  الرايضي املمنوح للموفد. .2
 اده ة أية مشار ة مستقباًل.عدم إي  .3

 (9مـــــادة )
ـــتم  ـــائ  مـــايل ي ـــى ا هـــة الرايضـــية  تســـوية العهـــد ورد أم ف جيـــب عل
تـــــوفريه مـــــل املبـــــالل املخصصـــــة للقـــــاءات ا ارجيـــــة املقـــــررة ة هـــــ ه 
الالئحــــة  ــــالني  ال ــــ  يومــــا  مــــل اتريــــخ انتهــــاء املشــــار ة  ، و يــــتم 

 -تسوية العهد املالية وفقاً ملا يلي د
 اًلد ابلنسبة إلقامة الوفود املشار ة دأو 
 ة حالة التعاقد م  متعهد د .1

ـــــ   ـــــد املـــــوم مـــــ  املتعهـــــد  ي جيـــــب تقـــــدا نســـــخة مـــــل العق
يشـــمل العقـــد  ـــل البنـــود ا اصـــة ابإلقامـــة ومـــا يـــتم االت ـــار 

 عليه ت صياًل ، و ال بد مل أن يوضظ العقد ما يلي د
نـــــــوع  – ـــــــرد تكل ـــــــة ال –عـــــــدد أفـــــــراد الوفـــــــد  –) مـــــــدة اإلقامـــــــة 

ـــيت ســـتقدم للوفـــد  ـــوع منهـــا(  مـــا جيـــب  –ا ـــدمات  ال تكل ـــة  ـــل ن
 ة ه ه احلالة توفري املستند الداني على السداد للمتعهد.

التغ يــــــة ( و    –و إذا  ـــــان العقـــــد  ال يشــــــمل بعـــــ  البنــــــود )املواصـــــالت 
الصــــــرف عليهــــــا مــــــل ميزانيــــــة املشــــــار ة فالبــــــد ة هــــــ ه احلالــــــة مــــــل وجــــــود  

 ملستندات الدالة على الصرف.ال واتري و ا
يـــــــــــتم إدراج مصـــــــــــروفات االتصـــــــــــاالت و املكاملـــــــــــات  أالو جيـــــــــــب 

ائات يــــة ضــــمل بنــــود العقــــد و إدــــا جيــــب تــــوفري املســــتندات ا اصــــة 
 هبا و الدالة على السداد مل ا هة األصلية.

 ة حالة عدم التعاقد م  املتعهدد .2
 رفــة علــى  جيــب تقــدا فــواتري اإلقامــة ابل نــدر ابلت صــيل و لكــل -

حــد  ،  مــا جيــب تــوفري  شـــف احلســاب اإلاــايل الــ م يبــ  عـــدد 
الغرف اليت شغلها الوفد ومدة اإلقامة واملبلل اإلاايل ال م   سداده 

 لل ندر.
و جيب أن تت مل فـواتري اإلقامـة اتريـخ وصـوني  و مغـادرة ال نـدر  -

ود األشخاص املقيم  ة  ـل  رفـة و ابلنسـبة لبـاقي بنـ أمساءو   لك 
الصــرف  ــري بنــد اإلقامــة فيجــب تــوفري  افــة املســتندات الدالــة علــى 

 الصرف.
 اثنياًد ابلنسبة للمخصصات املالية د

جيـــــب إعــــــداد  شــــــوف صــــــرف املخصصــــــات املاليــــــة للمشــــــار    -
  ي  توضظ اآليتد

)اســــــــم املشــــــــارك ، املبلــــــــل املنصــــــــرف ، التوقيــــــــ  ابلتســــــــلم ، و أن 
 .(اًّ بتاريخ الصرفيكون الكشف معنوانً ابملشار ة ومؤر 

 ــر إال لاــروف آز أن يقــوم شــخص بتســلم شصصــات شــخص ال جيــو 
 أمـامقهرية ، و ة ه ه احلالة يكتب اسم الشخص املتسلم  و توقيعـه 

 املبلل املنصرف.
 (10مــــادة )

يتعـــــ  ة املســـــتندات املقدمـــــة لتســـــوية العهـــــد املاليـــــة وفقـــــاً للمـــــادة 
 ملا يليد السابقة توافر الشرو  التالية طبقاً 

 أن تكون املستندات املؤيدة للصرف  املة ومؤر ة . -1
ســــــــــتندات املؤيــــــــــدة أن يكــــــــــون املبلــــــــــل اإلاــــــــــايل املــــــــــدون ابمل -2

 جانب األرقام . إىلللصرف ابحلروف 
ــــــــــدة  -3 أن تكــــــــــون طريقــــــــــة الســــــــــداد حمــــــــــددة ابملســــــــــتندات املؤي

 للصرف) إما ابحلساب أو نقدًا( .
ـــــــــدة للصـــــــــرف ت  -4 اصـــــــــيل جيـــــــــب أن توضـــــــــظ املســـــــــتندات املؤي

 املصروف اإلاايل ومكوانته .
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أن تكـــــون بيـــــاانت املســـــتندات املؤيـــــدة للصـــــرف ابللغـــــة العربيـــــة  -5
 .أ ر ابلنسبة لل واتري واملستندات املكتوبة بلغات 

ــــــــي  -6 ــــــــة واملنصــــــــرف ال عل ــــــــة التقديري ــــــــ  امليزاني ــــــــة ب عمــــــــل مقارن
ـــــ  رد  ـــــة م ـــــود امليزاني ـــــل بن ـــــد م ـــــة ة  ـــــل بن ـــــد املوفـــــورات املالي وحتدي

 ائيئة .  إىلاملالية املوفورات 
حيــــب توضــــيظ ســــعر صــــرف العمــــالت األجنبيــــة الــــيت تعامــــل هبــــا  -7

الوفـــــد أ نـــــاء املشـــــار ة ابلنســـــبة للـــــدينار الكـــــوييت ، وذلـــــك حســـــب 
 أسعار الصرف السائدة بتاريخ الصرف .

ـــــتم حتويلهـــــا إىل  -8 ـــــالل ي ـــــل أم مب االحت ـــــا  بكـــــل مســـــتندات حتوي
 .ا ارج  مستند مل ضمل مستندات تسوية العهدة

ترتيـــــــب وتناــــــــيم مســــــــتندات الصــــــــرف ألم عهــــــــدة من  مــــــــ   -9
املســـتندات ا اصـــة بكـــل نـــوع مــــل أنـــواع املصـــروفات علـــى حــــدة ، 
وتكــــــون مرتبــــــة حســــــب تسلســــــلها ابلكشــــــف اإلاــــــايل ملصــــــروفات 

 املشار ة.
ــــــة صــــــرف عهــــــدة واحــــــدة لعــــــدة مشــــــار ات جيــــــب أن  -11 ة حال

 تكون فواتري ومستندات الصرف لكل مشار ة على حدة.
ــــــوفري  -11 ــــــى الصــــــرف وا اصــــــة بــــــبع  ت املســــــتندات الدالــــــة عل

ــــل )العــــالج  ــــود املصــــروفات مث ــــة  -بن ــــة –األدوي ــــات ا  ي   -الوجب
 -الــــــــوزن الزائــــــــد –املواصــــــــالت  –التخلشــــــــريات  -ضـــــــريبة  املطــــــــار

 ........ إخل ( . -الشحل 
صــــورة  –تقــــدا مــــا ي يــــد الســــ ر للخــــارج )بطاقــــة صــــعود الطــــائرة  -12

 ف  ( يوضظ اتريخ الس ر والعودة .جواز الس ر أو شهادة مل املنا
لل يتم اعتماد ه ه املصروفات مل قبل ائيئة بدون املستندات الدالة على 
 الصرف م  مراعاة عدم إدراج أم مستندات أو فواتري  ال ختص املشار ة.

 (11مــــادة )
ـــــــة ، وجيـــــــوز  ـــــــررة مـــــــل ائيئ ـــــــود املصـــــــروفات املق جيـــــــب االلتـــــــزام ببن

ــــــد املصــــــروفات دة املناقلــــــة لصــــــاحب العهــــــ  ــــــر وزايدة آ إىلمــــــل بن
ـــة   املنصـــرف ال علـــي ة أحـــد البنـــود عمـــا هـــو مقـــرر لـــه مـــل قبـــل ائيئ

ـــك  ـــا ال جيـــاوز  ـــد بشـــر  20و ذل ـــل املقـــرر للبن % مـــل إاـــايل املبل
ـــب علـــى ذلـــك زايدة ة إاـــايل املبلـــل املقـــرر مـــل قبـــل ائيئـــة  أال يرتت

 . للمشار ة  كل
ــــود صــــرف  ــــري  ــــة التقديريــــة وال جيــــوز اســــتحدار بن مدرجــــة ابمليزاني

ــــة إال ة حــــدود  % فقــــ  مــــل إاــــايل املبلــــل 15املعتمــــدة مــــل ائيئ
يرتتـــــب علـــــى ذلـــــك  أالاملقـــــرر مـــــل قبـــــل ائيئـــــة للمشـــــار ة وبشـــــر  

 املبالل املقررة ابملشار ة  كل.  إاايلاالستحدار زايدة ة 
 (12مــــادة )

هب ه الالئحة متثل احلد ( املرفق  2، 1اي  املدد احملددة ة ا دول  )
األقصى لعدد األايم اليت يتم الصرف على أساسها ، وحيق للهيئة حتديد عدد 

 املالية املتاحة  يزانيتها ئ ا الغرض. االعتماداتأايم أقل حسب 

 (13مــــادة )
ــــــــرداً ، أن يقــــــــدم  ــــــــد إذا  ــــــــان من  ــــــــد أو املوف ــــــــيس الوف ــــــــى رئ جيــــــــب عل

ـــــــــراً عـــــــــل املشـــــــــار ة مت ـــــــــمناً  افـــــــــة ـــــــــة  تقري ـــــــــة واملالي ـــــــــواحي اإلداري الن
وال نيــــــــــة   ــــــــــالني أســــــــــبوع  مــــــــــل اتريــــــــــخ عودتــــــــــه ، وعلــــــــــى ا هــــــــــة 

 الرايضية إرساني ه ا التقرير للهيئة  جرد تقدميه إليها.
 (14مـــــادة )

جيـــــوز للهيئـــــة أن تســــــتع  ابلصـــــح ي  واإلعالميــــــ  الكـــــويتي  ابلتنســــــيق 
 الصـــــح ي ،واعيـــــة  مـــــ  وزارة اإلعـــــالم وو الـــــة األنبـــــاء الكويتيـــــة ) ـــــوان(

وذلـــــك لتغطيـــــة األ بـــــار  ـــــالني فعاليـــــات املنافســـــات الرايضـــــية ، وميكـــــل 
ــــــك  ــــــة الالزمــــــة وذل ــــــة اإلعالمي االســــــتعانة  صــــــورم وزارة اإلعــــــالم للتغطي

 لصح ي واحد ومصور واحد لكل وفد .
 ا داوني
 1جدوني

 املالحاات قيمة البند املالية بنود الصرف م
 الالعب إدارم

 120 اتاالجتماع 1
ــــــــــــــار  /  ادين

 اليوم

حيــــــدد مصــــــروف ا يــــــب  ــــــــــ
%                30بنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة 

 مل إاايل املخصص
ة حالــــــــة حتمــــــــل ائيئــــــــة 

 الرايضية املشار ة  املة
البطـــــــــــــــوالت  2

 واللقاءات
100 

ـــــــــــــــار /  دين
 اليوم

90 
/ ادينـــــــــــــار 

 اليوم
املعســــــــكرات  3

 ا ماعية
 ادينــــار  90

 / اليوم
70 

ـــــــــار  /  ادين
 اليوم

املعســــــــكرات  4
 ال ردية

ــة   ــة وفقــاً حلال حتــدده ائيئ
 ــل مشــارك يــتم حتديـــد 
ن قـــــات الســـــ ر  عرفـــــة 
ـــزه و ـــا ال  ومســـتو  متيي

ــــــد عــــــل   ادينــــــار  90يزي
 يومياً 

يتقاضــى ا هــاز ال ــين والطــ   -1 5
واحلكـــم مـــا يتقاضـــاه اإلدارم مـــل املبـــالل 

 املوضحة اب دوني 
جيــب أن يوقــ  املســت يد علــى  -2

ال يـــــا  وابلـــــرقم ســـــند الصـــــرف ابالســـــم  
 املدين . 

 2ا دوني 
 قيمة البند املالية بنود الصرف م
املالبــــــــــــــــس الرايضــــــــــــــــية  1

للبطـــــــــوالت والــــــــــدورات 
 فق 

لكــــل العــــب  ادينــــار  90 – 1
لكــل بطولــة ، علــى أال تقــل ال ــرتة الزمنيــة 

 شهور. 6ب  البطولة واأل ر  عل 
للمـــــدرب و ـــــد أقصــــــى  ادينـــــار  80 – 2

 مرت  سنوايً 
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س الرايضــــــــــــــــية املالبــــــــــــــــ 2
 للمعسكرات

لكل العب وتصرف  د أقصى  ادينار  80
 مرت  سنوايً لكل فئة سنية

املصـــــــــــروفات املتنوعـــــــــــة  3
 لل رر أو املنتخب

 ة البطولة أو الدورة
 – أعـــــــــــــــالم –هـــــــــــــــدااي 
ــــــــــداليات  –شــــــــــارات  مي

 ت  ارية

ــــــــار )  600( دوني مبلــــــــل 5حــــــــ  )  - 1 دين
 لل ريق / املنتخب (

ــــــــــل   - 2 ــــــــــل دوني مب 10 – 6م  800ل
 دينار ) لل ريق / املنتخب (

 1000دولــة مبلــل  15 – 11مــل   - 3
 دينار  ) لل ريق / املنتخب (

دينـار  1200فـخل ثر  مبلـل  16مل   - 4
 ) لل ريق / املنتخب (

4 
 
 
 

ــــ دوات  أجــــور  شــــحل ل
واملســـــــتلزمات الرايضـــــــية 

 فق 

 األلعــــاباأللعــــاب ا ماعيــــة وبعــــ   – 1
   ي ةد ال ردية اليت حتتاج ألدوات

 دينار 200فرداً مبلل  10-3مل 
 ادينار  250فرداً مبلل  20-11مل 
 دينار 300فرداً مبلل  30-21مل 
 دينار 500فرداً مبلل  40-31مل 
 ادينار  750فخل ثر مبلل  41مل 
 ألعاب حتتاج ألدوات رايضية  قيلة  – 2

 دينار 400فرداً مبلل  10-3مل 
 دينار 600فردًا مبلل  20 -11مل 

 دينار 1000فرداً مبلل  21أ ثر مل 
املتخصصـــــــة الــــــيت تـــــــزاوني  األنديــــــة – .3

ــــــاج  أنشــــــطة ــــــة أو ذات  أدوات إىلحتت  قيل
طبيعة  اصة عالية التكـاليف ة الشـحل ، 

ــــــيت  األلعــــــابو ــــــ ا الــــــدورات متعــــــددة  ال
الكويتية  د اقصى  األوملبيةتنامها اللجنة 

ـــار آ د.ك( فقـــ  مخســـة 5,000) الف دين
 مستندات الدالة. وييت وفقا  لل

أما ة حالة تزامل املعسكر م  البطولة وة مكان  شتل   ، ي ـاف لـه 
 واملستلزمات الرايضية. األدوات% مل أجور شحل 25

 / أدوية وعالج 6
 لعمل  م  صحي لكل مشارك داننري 10

 جــــــــــــــــــــــري مالعــــــــــــــــــــــب  7
 )املعسكرات فقـــــ (

 100الـــــــــــــــــــــدوني العربيـــــــــــــــــــــة  -1
 دينار/اليوم.

 ملعسكر والتدريب ال عليألايم ا
 /اليوم.ادينار  150ابقي الدوني  -2

 ألايم املعسكر والتدريب ال علي
 /اليوم /عدد الرماة )معسكرات فق (. ادينار  30 جري مياديل الرماية 

 
 
 
9 
 
 
 

مبـــــــــــــــارايت  ريبيـــــــــــــــة 
ــة  للمعســكرات ا ارجي
ل ئــــــــــــــــــات الكبــــــــــــــــــار 
والشـــــــباب والناشـــــــئ  

 وذلك  التايل د
 
%( 100) - أ

 أوالً د  األلعاب ا ماعية ما عدا  رة القدم
لدوني جملس التعاون ا ليجي د خيصص  – 1

ــــــــل  ــــــــد أقصــــــــي وقــــــــدره  ــــــــار  500مبل دين
عســكر التجريبيــة إذا  انــت مــدة املللمبــارايت 

دينــار إذا  1000ســبوع  و ــا ال يزيــد عــل أ
 زادت مدة املعسكر عل ذلك .

ـــاقي دوني العـــا  د خيصـــص مبلـــل  ـــد  – 2 لب

 
 
 

 

بالل املقـدرة هبـ ا مل امل
ـــــــــــد للمنتخبـــــــــــات  البن

 الوطنية للكبار
%( مــــــــل 50) - ب

تلــــــــــــــــــــــك املبــــــــــــــــــــــالل 
للمنتخبـــــــات الوطنيـــــــة 

 للشباب والناشئ  .
 

 

ـــــــدره  ـــــــارايت  1500أقصـــــــي وق ـــــــار للمب دين
التجريبيـــة إذا  انـــت مـــدة املعســـكر أســـبوع  

دينـار إذا زادت مـدة  2500و ا ال يزيد عل 
 املعسكر عل ذلك .

 القدم اثنياً د  لعبة  رة
املنتخبات الوطنية للكبارد خيصـص مبلـل  –1

دينـــار للمبـــارايت  4000 ـــد أقصـــي وقـــدره 
ــــت مــــدة  التجريبيــــة مــــ  فــــرر أجنبيــــة إذا  ان

 7000املعســكر أســـبوع  و ـــا ال يزيـــد عـــل 
ـــــة  دينـــــار إذا زادت مـــــدة املعســـــكر عـــــل  ال 

 أسابي  فخل ثر .
ـــل  ـــد  – 2 ـــة الرايضـــية د خيصـــص مبل األندي

ـــــــدره  ـــــــارايت  1500أقصـــــــي وق ـــــــار للمب دين
التجريبيــة إذا  انــت مــدة املعســكر تزيــد عـــل 
أسبوع  وح  أربعـة أسـابي  و ـا ال يزيـد عـل 

دينـــار إذا زادت مــــدة املعســـكر عــــل  3000
 أربعة أسابي  فخل ثر .

 اثلثاً د األلعاب ال ردية  مي  دوني العا 
دينــار  300خيصــص مبلــل  ــد أقصــي وقــدره 

إذا  انــت مــدة املعســكر  للمبــارايت التجريبيــة
دينــــار إذا  400أســــبوع  و ــــا ال يزيــــد عــــل 
 زادت مدة املعسكر عل ذلك

 جوالت تدريبية  10
 ) الرماية(

يصرف جوالت تدريبية للرماية وفقاً لتكـاليف 
 البطولة و  وجب الئحة البطولة

رسوم وضـرائب د ـوني  11
و ــــــــــــــــروج للــــــــــــــــدوني 

 األجنبية والعربية

 قررة لكل دولةحتدد وفقا للرسوم امل

املتخصصــة وذات الطبيعــة  األنديــةملشــار ات  مصاريف متنوعة 12
الــيت توافــق عليهــا  األ ــر  واأللعــابا اصــة 

ائيئة وفق دراسة فنيـة مـل القطـاع املخـتص و 
ـــــة ابلتكـــــاليف  اعتمـــــاد الشـــــئون املاليـــــة ابئيئ
ــــــــــة للمصــــــــــروفات املتنوعــــــــــة وفــــــــــق  التقديري

 يزانيـــة  االعتمـــادات املقـــدرة للنـــوع املخـــتص
 ائيئة. 

 طبقاً لالئحة املنامة للبطولة رسم االشرتاك 13
ة حالة حتمل الدولة امل ي ة تكاليف االست افة  املة اإلقامة واملعيشـة يصـرف 

 % مل تلك املخصصات املالية 50نسبة قدرها 
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 م2018لسنة  (8)قرار رقم 
امة إبصدار الالئحة املنامة الستخدام مرافق ائيئة الع
للرايضة وا هات التابعة ئا واستاد جابر األمحد 

 الدويل وملحقاته
 رئيس جملس إدارة ائيئة العامة للـــــرايضة

 وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
  إبصـدار قــانون  1960لســنة  16علـى القــانون رقـم  االطــالعبعـد

  له،ا زاء والقوان  املعدلة 
  للرايضة،إبنشاء ائيئة العامة  2015لسنة97قم وعلى القانون ر 
 ( لسنة 87وعلى القانون رقم )الرايضة،ة شخلن  2017 
 ( لسنة 254وعلى املرسوم رقم )احلكومة،بتشكيل  2017 
  بشـخلن تشـكيل  2015لسـنة1383وعلى قـرار جملـس الـوزراء رقـم

 للرايضة،جملس إدارة ائيئة العامة 
  احلكومية،بشخلن املزايدات  1997لسنة  4وعلى تعميم وزارة املالية رقم   
 ـــم  وعلـــى موافقـــة ـــة العامـــة للرايضـــة ابجتماعـــه رق جملـــس إدارة ائيئ
 م،  24/7/2017املنعقد بتاريخ  (20)
 ( ـــــــة رقـــــــم ـــــــى  تـــــــاب وزارة املالي ( املـــــــؤرخ 3010173206وعل

 م،01/11/2017
  العامة،ما تقت يه املصلحة  وبناء على 

 قـــــــــــــــــرر
 مادة أوىل

 يعمل محكام الالئحة املنامة السـتخدام مرافـق ائيئـة العامـة للرايضـة
 وملحقاتـــه املرافقـــةســـتاد جـــابر األمحـــد الـــدويل اوا هـــات التابعـــة ئـــا و 
 نصوصها ئ ا القرار.

املرافق الواردة هب ه الالئحة عل طريق فرد أو  حالة استغالني أحدوة 
بقـًا لتعمـيم وزارة املاليـة يتم طرح مكـان االسـتغالني ة مزايـدة ط شر ة،
 .إليهم( املشار 1997لسنة  4رقم )

 مادة اثنية
تن ي  ه ه الالئحة ويعمل  - ل فيما خيصه  -على ا هات املختصة  

 .ةة ا ريدة الرمسي هبا مل اتريخ نشرها
 رئيس جملس إدارة ائيئة العامة للرايضة                       

 الدولة لشئون الشباب يروالصناعة ووز وزير التجارة   
 الـروضـان عبد ه ــالــد نــاصـر                     

 ه 1439رجب  8صدر ةد 
 م 2018مارس  25املوافقد  
 
 
 
 

 الالئحة املنامة الستخدام مرافق ائيئة العامة للرايضة وا هات التابعة ئا 
 واستاد جابر األمحد الدويل وملحقاته

 تعري ات (د1مادة )
 واملصطلحات التاليةيقصد ابلكلمات  الالئحة،ة تطبيق أحكام ه ه 

 منهاد املعاين الواردة قريل  ل 
 للرايضة.ائيئةد ائيئة العامة -
 ائيئة.اإلسد جملس إدارة  -
 االستثمار.القطاع ال م يشرف على عملية  املختصدالقطاع  -
ـــاين واملنشـــايت الرايضـــية  املرافـــقد - ـــيت متتلكهـــااملب ـــة وا هـــات ائي ال ئ

 وملحقاته.ستاد جابر األمحد الدويل االتابعة ئا و 
الشخص الطبيعـي أو االعتبـارم الـ م يطلـب اسـتخدام  املستخدمد -

  .وملحقاتهستاد جابر الدويل اأحد مرافق ائيئة أو ا هات التابعة ئا و 
وتشــــغيله اســــتخدام املرفــــق ة الغــــرض املخصــــص لــــه  االســــتخدامد -

 مدة االستخدام.  الني
 استخدام املرفـــــق.املبلــل النقدم مقابل  االستخدامدمقابل  -

 (  2مادة )
ســتاد جــابر ائــا و  وا هــات التابعــةحيــدد مقابــل اســتخدام مرافــق ائيئــة 

 القرار.األمحد الدويل وملحقاته والتخلم  وفقاً للجداوني املرافقة هب ا 
 (   3مادة )

وة حالــة تقــدا  فيهــا،والبــت يتــوىل القطــاع املخــتص تلقــي طلبــات االســتخدام 
 أواًل.على ذات املرفق تكون األولوية ملقدم الطلب  طلب استخدامأ ثر مل 

 ( 4مادة )
مـ  سـداد  لـه،يلتزم املستخدم ابستخدام املرفـق ة الغـرض املخصـص 

 االستخدام.التخلم   امل  قبل بدء  االستخدام، ومقابلمقابل 
 (  5مادة )

الالزمــــة لــــه  االســــتخدام ابلعنايــــةملرفــــق حمــــل ا املســــتخدم إبدارةيلتــــزم 
 االســتخدام إالوال حيــق لــه التــخلجري مــل البــاطل أو التنــازني عــل  قــانواًن،

مــ   وة حالــة املوافقــة ياــل مســئوالً  ائيئــة، وافقــة  طيــة مســبقة مــل 
 العقد.املتنازني إليه أو املستخلجر مل الباطل عل تن ي  

ـــه  ـــه  مرافـــق ابســـتخدام أحـــدويتحمـــل املـــر ص ل ـــة مســـئولية إدارت ائيئ
وتشـــغيله ومـــا يرتتـــب عليـــه مـــل مســـئولية مدنيـــة أو جزائيـــة تنشـــخل عـــل 

 تشغيله دون أم مسئولية على ائيئة.  
 ( 6مادة )

 الغــرض،يســلم املرفــق إىل املســتخدم  وجــب حم ــر تســليم يعــد ئــ ا 
 أ ر .ويب  فيه مكوانته وحالته ومدة استخدامه وأم بياانت 

 ( 7مادة )
اليت   االستخدام ابحلالةهناية فرتة  املرفق ة املستخدم بتسليم يلتزم

وحيرر حم ر ب لك ويوضظ فيه حالة  االستخدام، ان عليها قبل 
 الراهنة.املرفق 
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 ( 8مادة )
نتيجة  ابملرفق تنشخلأية أضرار أو تل يات  املستخدم إصالحيتحمل 

على  للهيئة إصالحه ب لك، حيقوة حالة عدم قيامه  -استخدامه 
 أم مستحقاتالتخلم  أو  مل مبلل تكاليف اإلصالحن قته و صم 

 مقت ى.دون اإل الني ابحلق ة التعوي  إن  ان ل لك  ائيئة،لد  
 (  9مادة )

ســاعة مــل موعــد إقامــة  48جيــوز للمســتخدم العــدوني عــل طلبــه قبــل 
النشا ، وة حالة العدوني بعد ه ا املوعد يصبظ التخلم  املدفوع حقاً 

 للهيئة.اً  الص
 ( 10مادة )

اقت ـــــت  إذاحيــــق للهيئـــــة إلغـــــاء املوافقـــــة علــــى اســـــتخدام أم مرفـــــق 
علـى أن خيطـر  -املصلحة العامة ذلـك دون أد  مسـئولية علـى ائيئـة 

 ب لك.ذوم الشخلن 
 أواًلد مبىن ائيئة الرئيسيد

النشا  املصرح  املرافق م
 به

السعر  أسباب التصنيف التخلم 
 التخلجريم

مسرح  1
 ئيئةا

إقامة دورات 
وندوات 
 ومؤمترات .

36 
د.ك/ 
 يوم

املكان ابلطابق 
األرضي دا ل مبىن 
ائيئة ،حي  يوجد به 

 موني ي ائيئة .

د.ك  10
للشخص أو 

د.ك  250
 لليوم

ديوانية  2
 ائيئة

إقامة دورات 
وندوات 
 ومؤمترات .

18 
د.ك/ 
 يوم

املكان ابلطابق 
األرضي دا ل مبىن 
 ائيئة ،حي  يوجد به

 موني ي ائيئة.

د.ك  8
للشخص 

د.ك  150أو
 ابليوم

هبو مبىن  3
ائيئة 
 الرئيسي

الدعاية 
واإلعالن  
والتسويق 
للشر ات 
 املختل ة .

د.ك/1
  2م

لكل 
 يوم

البهو ابلطابق األرضي 
  بىن ائيئة الرئيسي .

 د.ك10
للمرت املرب  

اليوم ة 
 الواحد.

 السا  إلعداد القادةد عبد هاثنياد مبىن مر ز الطب الرايضي ومر ز 
النشا  املصرح  املرافق م

 به
السعر  أسباب التصنيف التخلم 

 التخلجريم
قاعة  1

 احملاضرات
إقامة دورات 
وندوات 
 ومؤمترات

24 
د.ك/ 
 يوم

املكان دا ل مبىن 
إعداد القادة حي  
يوجد به موني ي 

 اإلدارة

 د.ك 80
 لليوم الواحد

 مهمةد ملحونية  -
 يـ  خيصـم منـه قيمـة أيـة  اإلجيـار،   ألمـا لمـ يلزم دف    مبلل   -

 تل يات تق   كان اإلجيار.
 النموذجيةداثلثاد الساحات الرايضية 

 السعر التخلجريم التخلم  النشا  املصرح به املرافق م
 ساحة بيان

 املالعب ال رعية 1
ـــــــــد س طـــــــــائرةس ســـــــــلة س  ) ي
مالعب تنس أرضي س ملعـب 

 اسكواش(

إلقامــــــــــــــة أنشــــــــــــــطة 
وفعاليــــــــات رايضــــــــية 
 ومسابقات

د.ك ة الســـــــــــــــــــاعة 5 ــــــــ
 للملعب الكامل. 

د.ك ة الســـــــــــــــــــاعة 3
 لنصف امللعب.

 ساحة مشرف

 املالعب ال رعية 1
ـــــــــد س طـــــــــائرةس ســـــــــلة س  ) ي

 مالعب تنس أرضي(

إلقامــــــــــــــة أنشــــــــــــــطة 
رايضــــــــية وفعاليــــــــات 

 ومسابقات

ــ د.ك ة الســـــــــــــــــــاعة 5 ـــــــــــــــ
 للملعب الكامل.

د.ك ة الســــــــــــــــاعة  3
 صف امللعبلن

 ساحة الصليبية
 املالعب ال رعية 1

)طــــــــــــائرةس ســــــــــــلة س مالعــــــــــــب 
 مخاسية(

إلقامــــــــــــــة أنشــــــــــــــطة 
رايضــــــــية وفعاليــــــــات 

 ومسابقات

د.ك ة الســـــــــــــــــــاعة 5 ــــــــــــــــــ
 للملعب الكامل.

د.ك ة الســـــــــــــــــــاعة 3
 لنصف امللعب.

 ساحة الصباحية
 املالعب ال رعية 1

)طــــــــــــائرةس ســــــــــــلة س مالعــــــــــــب 
 مخاسية(

أنشــــــــــــــطة إلقامــــــــــــــة 
رايضــــــــية وفعاليــــــــات 

 ومسابقات

ــ د.ك ة الســـــــــــــــــــاعة 5 ـــــــــــ
 للملعب الكامل.

د.ك ة الســـــــــــــــــــاعة 3
 لنصف امللعب.

 ساحة مبارك الكبري
 املالعب ال رعية 1

)طــــــــــــائرةس ســــــــــــلة س مالعــــــــــــب 
 مخاسية(

إلقامــــــــــــــة أنشــــــــــــــطة 
رايضــــــــية وفعاليــــــــات 

 ومسابقات

د.ك ة الســـــــــــــــــــاعة 5 ـــــــــــــــ
 للملعب الكامل. 

.ك ة الســـــــــــــــــــاعة د3
 لنصف امللعب.

 ساحة الصليبخات
 املالعب ال رعية 1

)طـــــــائرةس ســـــــلة س مالعـــــــب 
 مخاسية(

إلقامــــــــــــــة أنشــــــــــــــطة 
رايضــــــــية وفعاليــــــــات 

 ومسابقات

ــ د.ك ة الســـــــــــــــــــاعة 5 ــــــــــــ
 للملعب الكامل. 

د.ك ة الســـــــــــــــــــاعة 3
 لنصف امللعب.

 ساحة املنقف
 املالعب ال رعية 1

)طـــــــائرةس ســـــــلة س مالعـــــــب 
 سية(مخا

إلقامــــــــــــــة أنشــــــــــــــطة 
رايضــــــــية وفعاليــــــــات 

 ومسابقات

ــ د.ك ة الســـــــــــــــــــاعة 5 ــــــــــ
 للملعب الكامل. 

د.ك ة الســـــــــــــــــــاعة 3
 لنصف امللعب.

 ساحة ال حيحيل
 املالعب ال رعية 1

)طـــــــائرةس ســـــــلة س مالعـــــــب 
 مخاسية(

إلقامــــــــــــــة أنشــــــــــــــطة 
رايضــــــــية وفعاليــــــــات 

 ومسابقات

ــ د.ك ة الســـــــــــــــــــاعة 5 ــــــــــ
 .  للملعب الكامل

د.ك ة الســـــــــــــــــــاعة 3
 لنصف امللعب.

 ساحة ا هراء
املالعــب ال رعيــة)طائرةس ســلة س  1

 مالعب مخاسية(
إلقامــــــــــــــة أنشــــــــــــــطة 
رايضــــــــية وفعاليــــــــات 

 ومسابقات

ــ د.ك ة الســـــــــــــــــــاعة 5 ــــــــــ
 للملعب الكامل. 

د.ك ة الســـــــــــــــــــاعة 3
 لنصف امللعب.

 ساحة السرة
   املالعب ال رعية 1

)طـــــــائرةس ســـــــلة س مالعـــــــب 
 سية(مخا

إلقامــــــــــــــة أنشــــــــــــــطة 
رايضــــــــية وفعاليــــــــات 

 ومسابقات

ــ د.ك ة الســـــــــــــــــــاعة 5 ــــــــــ
 للملعب الكامل. 

د.ك ة الســـــــــــــــــــاعة 3
لنصـــــــــــــــف امللعـــــــــــــــب 

 للساعة الواحدة.

 واإلعالندوسائل الدعاية  رابعًاد
النشـــــــــــــــــــــــا   املرافق م

 املصرح به
الســــــــــــــــــــــــــــــــعر  أسباب التصنيف التخلم 

 التخلجريم
شاشات العرض  1

 بىن ائيئة 
لرئيسي ومواق  ا

 ائيئة األ ر 

 دمة 
االعالانت 
التسويقية 
 منواعها

6 
د.ك/ 
 يوم

شاشات عرض 
على مدار اليوم 
 بىن ائيئة 

واملواق   الرئيسي
 التابعة ئا .

 د.ك 50
 لليوم الواحد



 م 4/2018/ 1 -هـ  1439رجــــــــب  15 األحد                أ  15                    والستون    الرابعةالسنة  1386الكويت اليوم العدد 

 ا اليةد امسًاد املساحات 
النشـــــــــــــــــــــــــــا   املرافق م

 املصرح به
الســـــــــــــــــــــــــــعر  أسباب التصنيف التخلم 

 التخلجريم
املســــــــــــــــــاحات  1

ا الية اململو ـة 
 للهيئة 

إلقامـــة أنشـــطة 
ــــــــــــــــــــات  وفعالي

 شتل ة  

2 
د.ك/ 

 2م
لكل 
 يوم

مســـــاحات  اليـــــة 
ل نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــطة 
وال عاليـــــــــــــــــــــــــــات 

 املختل ة  .

 د.ك 5
 للمرت املرب 
ة  اليوم 
 الواحد

 استاد جابر األمحد الدويل وملحقاتهد -سادسًاد 
النشا   املرافق م

 املصرح به
أسباب  التخلم 

 فالتصني
السعر 
 التخلجريم

امللعـــــــــــــــــــــــب  1
 الرئيسيس

 ــــــــــــــــــــــــــــرف 
الالعبـــــــــــــــــــ  
س ـــــــــــــــــــــرف 
احلكــــــــــــــــــــــــام 

 النـــــــــــــــــادمس
 س الصحي

 املدرجاتس
حـــــــــــــــــــــــــوض 
الســــــــــــــــــباحة 
سســــــــــــــــــــــــوان 

 موجا وز 

إلقامة أنشطة 
 رايضية

وفعاليـــــــــــــــات 
 ومسابقات

600 
 د.ك/ يوم

امللعـــــب مـــــل  -
مالعــب  أف ــل

ائيئــــة ويصــــلظ 
 إلقامة بطوالت 

وجـــــــــــــــــــــــــــود  -
مواقــــــــــــــــــــــــــــــف 
 الســـــــــــــــــــــيارات
حـــــوني امللعـــــب 

 ابإلستاد.أو 
وال حيــــــق لــــــه 
االعـــــــــــالانت 
حــوني امللعــب 

 اد تأو االس

20,000 
د.ك 

للبطوالت 
العاملية 

واملبارايت 
 .النهائية

10,000 
د.ك 

للمبارايت 
والبطوالت 

 احمللية.

املالعــــــــــــــــــب  2
 ال رعية

( 2 عــــــــــدد )
 ملعب 

إلقامة أنشطة 
رايضــــــــــــــــية و 
فعاليـــــــــــــــــــات 

 ومسابقات

225 
 د.ك/ يوم

املالعـــــــــــب  -
مـــــــل أف ـــــــل 

ائيئـة مالعب 
 وتصــــــــــــــــــــــلظ
إلقامــــــــــــــــــــــــــة 

 بطوالت.
املالعـــــــــــب  -

مالعـب  تعتو
 تدريب.

مواقـــــــــــــــف  -
 السيارات

د.ك  50
 ابلساعة 

 امل مار س 3
حـــــــــــــــــــــــــوض 
الســــــــــــــــــباحة 
سســــــــــــــــــــــــوان 

 موجا وز 

إلقامة أنشطة 
رايضــــــــــــــــــــــــية 
 اصــــــــــــــــــــــــــة 
ملعـــــــــــــــــــــــاب 

 القو 

900 
 د.ك/ يوم

امللعــــــــــــــــب  -
وامل ـمار مـل 
أف ــــــــــــــــــــــــــل 
مالعب ائيئـة 
ويصــــــــــــــــــــــلظ 
إلقامــــــــــــــــــــــــــة 

 بطوالت 
وجــــــــــــــــــــود  -

مواقـــــــــــــــــــــــف 
  .السيارات

امكانيــــــــــــــة  -
ــــــــــــــــــــــــــــــة  اقام
فعاليات علـى 

 امللعب .
-  

10,000 
 د.ك 

رســـــــــــــــــــــــــــــوم 
للبطـــــــــــــوالت 

 الدولية.
-5,000 

د.ك 
للبطـــــــــــــوالت 

 احمللية.

قاعـــــــــــــــــــــــات  4
احملاضــــــــــــرات 
إبســـتاد جـــابر 

 الرايضي 

إقامــــة دورات 
ونـــــــــــــــــــدوات 
ـــــــــــــــؤمترات  وم

 وفعاليات

24 
 د.ك/ يوم

مواقـــــــــــــــف  -
 السيارات

القاعــــــــــــــــــة  -
حمــــــــــدودة وال 
تتســـ  أل ثـــر 

 اً فرد 30مل 

 د.ك 100
 لليوم الواحد

املســـــــــــاحات  5
ا الية إبستاد 
جــــــــــــــــــــــــــــــابر 

 الرايضي

إقامـــة أنشـــطة 
اســـــــــــــــتثمارية 
 ةبصــــ ة مؤقتــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــالني 
ـــــــــــــــــارايت  املب

 وال عاليات

3 
 2د.ك/ م
 لكل يوم

ــــــــــ   ذات موق
متميـــز  ـــالني 
ــــــــــــــات  ال عالي

 واملبارايت.

10,000 
 د.ك 

مـــدة املعـــرض 
 3ال تتجــــاوز 

ــوم  أايم و ــل ي
زايدة حتســــب 

د.ك  3000
 50يوميــــا أو 

د.ك للمـــــــــــرت 
ــــوم أيه مــــا ابلي

 أعلى.
الكــــــافيرتايت  6

 وعددها
(12  )

  افترياي
 

مطـــــــــــــــــــــــــابخ 
مر زيــــــــــــــــــــــــــة 

 وعددها
(3) 

 جريهــــــــــــــــــــــا 
ابلناــــــــــــــــــــــــام 
ـــــــــــــــــــــــــومي  الي
لتقـــــــــــــــــــــــــــدا 
املــــــــــــخل والت 
واملشـــــــروابت 
 ـــــــــــــــــــــــــــالني 
ال عاليــــات أو 
املبارايت اليت 
ــــــــى  ــــــــام عل تق

 االستاد

75 
 د.ك/ يوم

 ذو موق 
 متميز
  الني

 ال عاليات
 واملبارايت

 د.ك250 
ــــــــــــــــــــــــــــــوم  للي

 الواحد.

ت اإلعـــــــــــالان 7
 ــــــــــــــــــــــــــل   ة

اإلســــــــــــــــــــــتاد 
شــــامل حــــوني 
امللعــــــــــــــــــــــــب 
والشاشـــــــــات 
واللوحـــــــــــــات 

 الدعائية 

لعمل الدعايـة 
 واإلعالن 

 
 
 

1500 
 د.ك

أ ناء  يومياً 
مبارايت 
 الدورم

  ياحملل
 3000 

 د.ك
أ ناء  يومياً 

مبارايت 
النهائيات 
وبطوالت 
)ا ليج( 
ومبارايت 
املنتخب 

 األوني

ذو موقـــــــــــــــــ  
متميـــز  ـــالني 
ــــــــــــــات  ال عالي

 واملبارايت

50,000 
   د.ك يومياً 

للبطـــــــــــــوالت 
النهائيـــــــــــــــــــــــة 
وبطـــــــــــــــوالت 
 ا لـــــــــــــــــــــــــيج
ومبـــــــــــــــارايت 
 ال ريــــــــــــــــــــــــــق

 األوني.
20,000 

 د.ك يوميـــــــــــــاً 
ة مبـــــــــارايت 
الــــــــــــــــــــــدورم 

 احمللي. 
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 2018لسنة  (9قرار رقم )
 والالعب  املعتزل  الئحة تكرا الرايضي  بـشـــخلن إصــــــدار

 رئيس جملس إدارة ائيئة العامة للـــــرايضة
 تجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشبابوزير ال

 1979لســـــنة  15علـــــى املرســـــوم ابلقـــــانون رقـــــم  االطـــــالعبعـــــد  -
 بشخلن ا دمة املدنية وتعديالته ،

بشــــــخلن ناــــــام ا دمــــــة  4/4/1979وعلــــــى املرســــــوم الصــــــادر ة  -
 املدنية وتعديالته ،

ـــــم ) - ـــــانون رق ـــــى الق ـــــة  2015( لســـــنة 97وعل بشـــــخلن إنشـــــاء ائيئ
 لرايضة ،العامة ل

 ة شخلن الرايضة ، 2017( لسنة 87وعلى القانون رقم ) -
ـــــــى املرســـــــوم رقـــــــم ) - الصـــــــادر بشـــــــخلن  2017( لســـــــنة 254وعل

 تشكيل احلكومة ،
بشــــخلن  2015( لســــنة 1383وعلــــى قــــرار جملــــس الــــوزراء رقــــم ) -

 تشكيل جملس إدارة ائيئة العامة للرايضة ،
خلن الئحــــــة بشــــــ 2007( لســــــنة 153) ائيئــــــة رقــــــموعلــــــى قــــــرار  -

 ،واعتزاني الالعب تكرا الرايضي  
وعلـــــــى قــــــــرار جملــــــــس إدارة ائيئـــــــة العامــــــــة للرايضــــــــة ابجتماعــــــــه   -

ـــــــــــاريخ  ـــــــــــد بت ـــــــــــة علـــــــــــى  24/07/2017العشـــــــــــريل املنعق ابملوافق
 الالئحة املشار إليها شريطة موافقة وزارة املالية ، 

 وعلى موافقة وزارة املالية على الالئحة ابلكتاب رقم  -
 (05508-0703182828  reg  املؤرخ )م،07/03/2018 
 و بناًء على ما تقت يه املصلحة العامة ، -

 قـــــــــــــــــرر
 املادة األوىل

يعمـــل محكــــام الئحـــة تكــــرا الرايضـــي  والالعبــــ  املعتـــزل  املرافقــــة 
 نصوصها ئ ا القرار.

 املادة الثانية
ه ، و يلغى  ـل نـص املشار إلي 2007( لسنة 153يلغى القرار رقم )

 أو حكم خيالف أحكام ه ا القرار . 
 املادة الثالثة

  الالئحة،تن ي  ه ه  - ل فيما خيصه   -اال تصاص على جهات 
 و يعمل هبا مل اتريخ نشرها ة ا ريدة الرمسية.

 رئيس جملس إدارة ائيئة العامة للرايضة                       
 الدولة لشئون الشبابوزير التجارة و الصناعة ووزير 

  ــالــد نــاصـر عبده الـروضـان                                
 ه 1439رجب  8صدر ة د 
 م 2018مارس  25املوافق د 

 

 
 (1مــــادة )

 التعري ات
ة شــخلن تطبيــق أحكــام هــ ه الالئحــة يقصــد ابلكلمــات واملصــطلحات 

 يــرد  ــالف ذلــك ة ســيار التاليــة املعــىن املبــ  قــريل  ــل منهــا ، مــا  
 النص د

 ائيئــــــــــــة د ائـــيئة العامة للرايضة .
 اإلـــــــــــسد جملس إدارة ائيئة العامة للرايضة .

 . رئيس اإلـــسد رئيس جملس إدارة ائيئة العامة للرايضة
 الـمـديـر العـام د مدير عام ائيئة العامة للرايضة .

الرايضـي املقيـد بصـ وف املنتخبـات أو االنديـة ) الشـاملة  الــــــــالعـبد
املتخصصة ( حسـب  ال ئـات العمريـة  لكـل لعبـة أو احتـاد )الكبـار  -
 األشباني( . -الناشئ   -الشباب  -

الالعــب املعـتزنيد الرايضي ال م اعتزني اللعـب هنائيـاً ،و    رفـ  امسـه 
 . مل سجالت انديه و احتاد اللعبة

لـدويل د الــ م مثـل دولــة الكويـت علــى املسـتو  الــدويل ة الالعـــب ا
 . البطوالت أو الدورات

د حدر أو  م  رايضي تنافسي ب  الرايضي  مـل  البطـولة أو الدورة
ــة الدوليــة أو ــة ا نســ   واملــنام حتــت إشــراف اللجنــة األوملبي  اللجن
لعـــاملي أو الباراملبيـــة الدوليـــة أو االحتـــادات العامليـــة أو علـــى املســـتو  ا

القــــارم أو العــــري أو ا ليجــــي أو  ــــرب أســــيا ، و ــــ لك البطــــوالت 
 الدولية النوعية سواء  انت حتت إشراف احتاد دويل أم ال. 

 -االحتـادات الرايضـية -ة )اللجنة األوملبيـة الكويتيـد ائيئات الرايضـية
 األندية الرايضية الشاملة واملتخصصة(.

ملبلــل املــايل املقــرر صــرفه طبقــاً ألحكــام اد مكافــخلة التكــرا أو االعتــزاني
 ه ه الالئحة ووفقاً للجداوني املرفقة.

 الـبـاب األوني
 تــكــريــم الـريـاضيـ 

 (2مـــــادة )
( املرفــق 1ميــنظ الالعــب مــل فئــة الكبــار مكافــخلة وفقــا للجــدوني رقــم )

ــــدورات ،  هبــــ ه الالئحــــة  ة حالــــة ال ــــوز ة إحــــد  البطــــوالت أو ال
 را بتعدد البطوالت أو الدورات .ويتعدد التك

 -الناشـــــــــــــــئ    -وميـــــــــــــــنظ الالعـــــــــــــــب مـــــــــــــــل فئـــــــــــــــة )الشـــــــــــــــباب 
األشـــــــــــــــــباني ( ة حالـــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــوز ة إحـــــــــــــــــد  البطـــــــــــــــــوالت أو 
ــــــــــايت املنصــــــــــوص عليهــــــــــا ة ا ــــــــــدوني  ــــــــــدورات  نصــــــــــف املكاف ال

 (.1رقم )
وة حالــــة حتقيــــق الالعــــب ة الــــدورة أو البطولــــة الواحــــدة أ ثــــر مــــل 

مر ـــــز حققـــــه ة البطولـــــة أو الـــــدورة  مر ـــــز ، يـــــتم تكرميـــــه علـــــى  ـــــل
 .طبقاً ألحكام ه ه الالئحة
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 (3مـــــادة )
ــــاب  ــــ  ال ــــائزيل ة األلع تصــــرف املكافــــخلة املوضــــحة ابلالئحــــة لالعب

ــة  )أساســي  ــة ، وفقــاً  -ا ماعي ــاطي ( ة تلــك الــدورة أو البطول احتي
 لل ئة املقررة و حسب اعتمادات امليزانية.

العــب علــى مر ــز مكــرر ، حيصــل  ــل و ة حــاني حصــوني أ ثــر مــل  
 منهم على مبالل التكرا املخصصة ئ ا املر ز .

وحصــوني ا اضـــــع  ألحكـــام هـــ ه الالئحـــة علـــى تكـــرا مـــل جهـــات  
 أ ــر   ارج ائيئة ال حيوني دون تكرميهم طبقاً ئ ه الالئحة .

 (4مـــــادة )
املة متســــــك ائيئــــــة ،و  ــــــ ا االحتــــــادات الرايضــــــية و األنديــــــة ) الشــــــ

واملتخصصــة  ( ســجاًل  اصــاً بنتــائج ال ــرر و املنتخبــات الوطنيـــة ة 
الـــدورات و البطـــوالت، علـــى أن يـــتم تزويـــد ائيئـــة  ـــالني ســـنة ماليـــة 
بنتائج ال رر واملنتخبات الوطنية ة الدورات أو البطوالت ، وة حاني 
توفر أنامة آليـة ابئيئـة جيـب علـى االحتـادات واألنديـة إد ـاني النتـائج 

 مل  ورة فيها .ا
 (5مــــادة )

ــــــــة أو دورة  ــــــــون املشــــــــار ون ة حتكــــــــيم بطول ميــــــــنظ احلكــــــــام الكويتي
 ( املرفق هب ه الالئحة. 2تكرمياً مالياً طبقاً للجدوني رقم ) 

 (6مــــادة )
املقــــررة ة هــــ ه الالئحــــة ة حــــدود  تكــــرا الرايضــــي تصــــرف مبــــالل 

وجيــــــوز للهيئــــــة  ة،ائيئــــــاملبـــــالل املخصصــــــة ئــــــ ا الغــــــرض ة ميزانيـــــة 
ــــالل أو  ــــف صــــرف هــــ ه املب ــــاً لالعتمــــادات     ــــها،وق ــــك وفق وذل

 املالية املرصودة ئ ا الغرض ة ميزانية ائيئة .
ــــــةو   ــــــوت تعــــــاطي  حيــــــق للهيئ ــــــة  ب ــــــالل التكــــــرا ة حال اســــــرتداد مب

ـــــة  رايضـــــيًا،الالعـــــب للمنشـــــطات احملاـــــورة  أو تعـــــديل نتيجـــــة البطول
 ة للبطولة أو الدورة . ألم سبب مل قبل اللجنة املنام

 (7مـــــادة )
وصــرف مكافــخلة ماليــة ل جهــزة ال نيــة واإلداريــة والطبيــة   يكــون تكــرا

لل ـــرر الرايضـــية أو األلعـــاب ال رديـــة احملققـــة ملرا ـــز ة البطـــوالت أو 
ــتم 4الــدورات املشــار إليهــا هبــ ه الالئحــة طبقــا للجــدوني رقــم ) ( ، وي

 ا للشرو  املنامة لكل فئة مقررة .حتديد عدد املستحق  للتكرا وفق
 (8مـــــادة )

 املستندات اآلتية د استي اءتصرف مكافخلة التكرا بعد 
 طلب احتاد اللعبة أو النادم مصحوابً ابملستندات التاليةد -1
نتـــائج الالعبــــ  املشـــار   علــــى النمـــاذج املرفقــــة هبـــ ه الالئحــــة   -أ

ائيئة الرايضـية وحمملـة علـى  و شتومة خبتم السكرتري العاممعتمدة مل 
 نسخة الكرتونية .

 النتيجة النهائية للبطولة معتمدة مل اللجنة املنامة. -ب
 

حم ــــر جملــــس إدارة االحتــــاد أو النــــادم املت ــــمل اعتمــــاد نتــــائج  -ج
 البطولة.

اعتماد نتائج الدورات مل اللجنـة األوملبيـة الكويتيـة ة البطـوالت  -د
 اليت تنامها اللجنة.

 ــاب الثاين الـب
 تكرا الالعب  املعتزل  

 (9مــــادة )
ـــــــالر  تصـــــــرف مكافـــــــخلة ماليـــــــة لالعـــــــب الـــــــدويل املعتـــــــزني  ـــــــالني  

( 500وتقـــــدر هـــــ ه املكافـــــخلة  بلـــــل ) اعتزالـــــه،ســـــنوات مـــــل اتريـــــخ 
د.ك   عـــــل  ـــــل ســـــنة مثـــــل فيهـــــا دولـــــة الكويـــــت وفقـــــاً للســـــجالت 

 ( و ذلك بشر   د13املشار إليها ة املادة )
كون قد صدر  قه قرار هنائي بشطبه أو فصله مل احتاد اللعبة أال ي.1

أو النــــادم املتخصــــص أو مــــل أم مــــل املنامــــات الرايضــــية األ ــــر  
تنــاوني املنشــطات احملاــورة رايضــياً مــا  يكــل  الســلوك، أوبســبب ســوء 

 قد   إلغاء القرار، أو صدر ع و مل ا هة اليت أصدرته.
 جناية أو جنحة شلة ابلشرف أو أال يكون قد سبق عليه احلكم ة.2

 االمانة ما  يكل قد رد إليه اعتباره .
املرض الشديد ، الوفاة ،  اإلصابة،و ة حالة اعتزاني الالعب بسبب )

الدراسة ، احلاالت القهرية( يستحق مكافخلة مالية تقدر وفقاً للمادة 
 2000د.ك( و ال تزيد عل ) 1000السابقة على  أال تقل عل )

 ذلك بناًء على طلب احتاد اللعبة أو النادم املتخصص .د.ك( و 
 (10مـــــادة )

ــــادم  يقــــدم طلــــب صــــرف مكافــــخلة االعتــــزاني مــــل احتــــاد اللعبــــة أو الن
 -املتخصص مرفقاً به اآليتد

 تاب االحتاد أو النادم املتخصص موجـه إىل ائيئـة بشـخلن اعتـزاني -1
 خصــص، مــ املتالالعــب ورفــ  امســه مــل ســجالت االحتــاد أو النــادم 

و املـدة  و اتريخ رفـ  امسـه ، توضيظ اتريخ ان مامه للمنتخب األوني،
 املتخصص. أوالنادماليت ق اها م  املنتخب 

حم ــــــر اجتمــــــاع جملــــــس إدارة االحتــــــاد  أو النــــــادم املتخصــــــص -2
  ا ي يد اعتماد رف  امسه.

الســــــرية ال اتيــــــة لالعــــــب معتمــــــدة مــــــل قبــــــل االحتــــــاد املعــــــين أو -3
 ص.النادم املتخص

 تــــاب النــــادم )موجــــه لالحتــــاد( ابعتــــزاني الالعــــب  و رفــــ  امســــه -4
 مل سجالت النادم.

ـــ  امســـه -5 ـــد اعتمـــاد رف ـــادم  ـــا ي ي حم ـــر اجتمـــاع جملـــس إدارة الن
 مل سجالت النادم.

إقـــــــرار مـــــــل الالعـــــــب ابعتـــــــزاني اللعـــــــب هنائيـــــــاً  ـــــــالني الـــــــثالر -6
 سنوات مل اتريخ رف  امسه مل سجالت االحتاد.
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 اقة املدنية لالعب املعتزني.صورة البط-7
 صحي ة احلالة ا نائية.-8

 (11مــــادة )
بعد استي اء املستندات املنصوص عليها ة  االعتزانيتصرف مكافخلة 

املادة السابقة مل ه ه الالئحة  الني السنة املالية املقدم فيها طلب 
 الصرف.

 (12مـــــادة )
ـــــزني للعـــــب واالن ـــــمام  ـــــة عـــــودة الالعـــــب املعت إىل املنتخـــــب ة حال

الــــــــوطين بعــــــــد موافقــــــــة جملـــــــــس إدارة االحتــــــــاد املعــــــــين أو النـــــــــادم 
ال يســـــــتحق مكافـــــــخلة اعتـــــــزاني عـــــــل الســـــــنوات الـــــــيت  -املتخصـــــــص 

 ق اها م  املنتخب بعد عودته .
 (13مــــادة )

ائيئــــة العامــــة للرايضــــة و ــــ ا االحتــــادات الرايضــــية واألنديـــــة  متســــك
د و أمسـاء العـ  املنتخبـات أو ناامًا يقيد فيـه أعـدا املتخصصة سجالً 

الوطنيــة )للكبار/الشباب/الناشــئ ( و األنديــة املتخصصــة والشــاملة ، 
، و املـدة الزمنيـة  اعتـزائموفئـامم السـنية واتريـخ ان ـمامهم، و اتريـخ 

 –اليت ق وها م  املنتخب الوطين و يدون فيه اي  بياانت الالعب  
 على أن يتم حتديثه سنواًي.

 (14مــــادة )
ـــــــــــة الرايضـــــــــــية ) الشـــــــــــاملة  ـــــــــــي االحتـــــــــــادات الرايضـــــــــــية واألندي عل
ــــة معــــداد وأمســــاء  ــــة  ــــالني  ــــل ســــنة مالي ــــد ائيئ واملتخصصــــة ( تزوي
الالعبــــــ  املقيــــــديل ابملنتخبــــــات الوطنيــــــة وفئــــــامم الســــــنية ،واتريــــــخ 
ــــــيت  ــــــة ال ــــــخ اعتــــــزائم ،واملــــــدة الزمني ان ــــــمامهم إىل املنتخــــــب، واتري

تــــوفر أنامــــة آليــــة ابئيئــــة ، ف نــــه  ق ــــوها مــــ  املنتخــــب ، وة حــــاني
 على االحتادات واألندية امل  ورة إد اني البياانت امل  ورة فيها 

 ( 1جدوني رقم ) 
املنتخبات الوطنية واألندية ة األلعاب ال ردية  تكرا الع مكافايت 

 -وا ماعية وتصرف لكل العب د
 البطولة

 

 

 

 املر ز

عا / أوملبية/ 
 ابراملبية

س العا  املؤهلة لكا
 /قارية

 عربية
 ليجية  /  رب 
 أسيا/ نوعية دولية

 ااعي فردم ااعي فردم ااعي فردم ااعي فردم

 األوني
7500 
 د.ك

5000 
 د.ك

3000 
 د.ك

2000 
 د.ك

2000 
 د.ك

100
0 
 د.ك

1000 
 د.ك

500 
 د.ك

 الثاين
5000 
 د.ك

3000 
 د.ك

2000 
 د.ك

1000 
 د.ك

1000 
 د.ك

750 
 د.ك

750 
 د.ك

300 
 د.ك

 الثال 
3000 
 د.ك

1500 
 د.ك

1000 
 د.ك

500 
 د.ك

500 
 د.ك

500 
 د.ك

500 
 د.ك

150 
 د.ك

4/8 
1000 
 د.ك

500 
 د.ك

---
---
-- 

---
---
-- 

---
---
-- 

---
---
-- 

---
---
-- 

---
---
-- 

9/16   
---
---
-- 

---
---
-- 

---
---
-- 

---
---
-- 

---
---
-- 

---
---
-- 

 ( 2ا دوني رقم ) 
 تكرا احلكام

ملبية  / أوملبية /ابرا
 هنائيات  خلس العا 

املؤهلة لكاس العا  
 /قارية

 ليجية /  رب اسيا  عربية
 /دولية

 د.ك 250 د.ك 250 د.ك 500 د.ك 2,000

 
 ( 3جدوني رقم ) 

 مكافايت ا هاز ال ين واإلدارم والط .

 املراكز

 

 (1النسبة املستحقة من مبلغ التكرمي وفقاً للجدول رقم )

عامل/ 
أوملبية/ 

 راملبيةاب

قارية/ 
 تصفيات

 عربية
خليجية  / غرب أسيا/ نوعية 

 دولية

مساعد  مدرب مدير فين
 مدرب

 االداري الطبيب

 األول
 500 د.ك 500

 د.ك
 300 د.ك 300

 د.ك
 د.ك 300

 الثاين
 300 د.ك 300

 د.ك
 250 د.ك 250

 د.ك
 د.ك 250

 الثالث
 250 د.ك 250

 د.ك
 150 د.ك 150

 د.ك
 د.ك 150

 الرابع
 150 د.ك 150

 د.ك
 100 د.ك 100

 د.ك
 د.ك 100

 اخلامس
 100 د.ك 100

 د.ك
 د.ك 50 د.ك 50 د.ك 50

 
 

 
 

                                            



 م 4/2018/ 1 -هـ  1439رجــــــــب  15 األحد                أ  19                    والستون    الرابعةالسنة  1386الكويت اليوم العدد 

 ائيئة العامة للغ اء والتغ ية
  2018( لسنة   248قرار إدارم رقم )  

بشخلن االشرتاطات الصحية ا اصة ابلبسطات وا اانت واملنشايت 
 غ ائية املؤقتة اليت تزاوني نشاطها   الني فرتات املواسم واملناسباتال

 :رئيس جملس اإلدارة املدير العام
بشخلن إنشاء  2013( لسنة 112بعد االطالع على القانون رقم ) -

 ائيئة العامة للغ اء والتغ ية،
الصادر بتاريخ  2015( لسنة 51وعلى املرسوم رقم ) -
 رة ائيئة العامة للغ اء والتغ ية.بشخلن تعي  جملس إدا 4/3/2015
بشخلن  16/9/2015بتاريخ  2015( لسنة 2وعلى القرار الوزارم رقم ) -

 ت وي  رئيس جملس اإلدارة املدير العام ببع  اال تصاصات وتعديالته.
بشخلن الئحة  2017( لسنة 25وعلى القرار الوزارم رقم ) -

 الرتا يص الصحية للهيئة العامة للغ اء والتغ ية.
على حم ر االجتماع الثاين والثال ون إلس إدارة ائيئة العامة و  -

 .16/1/2018( بتاريخ 2/2018للغ اء والتغ ية رقم )
 وبناًء على مقت يات املصلحة العامة. -

 -قـــرر   -
 مادة أوىل

تستثىن البسطات واملنشايت الغ ائية اليت تزاوني نشاطها  الني فـرتات 
االشـرتاطات الـواردة ة ا ـدوني امللحـق املواسم واملناسبات العامة مل 

الئحــــة الرتا ــــيص  بشــــخلن 2017( لســــنة 25ابلقــــرار الــــوزارم رقــــم )
 تر يص صحي مؤقت ئا على أن تلتزم ابآليتد إصدارالصحية ويتم 

 توفري االشرتاطات ا اصة للمحافاة على األ  ية مل التلف. -1
 حصوني العامل  على شهادات صحية سارية. -2
 الناافة العامة والشخصية. االلتزام بقواعد -3
 االلتزام ابملدة احملددة ة الرت يص. -4
 االلتزام ابلنشا  احملدد ابلرت يص. -5
 االلتزام ابملواق  احملددة مل ا هات املختصة. -6
 أ   اي  املوافقات الالزمة مل ا هات املختصة. -7

 مادة اثنية 
 .يعمل هب ا القرار اعتبارا مل اترخيه وينشر اب ريدة الرمسية

      رئيس جملس اإلدارة املدير العام  
 ه 1439رجب 10صدر ة د 
 م 2018مارس  27املوافق د 

                                                                         
 
 

 

 سوار املانيأهيئة 
 2018( لسنة 37قرار رقم )

 التعاقبية ة ع وية  نة الشكاو  والتالمات بشـخلن
 االطالع علىدبعد 
بشـــخلن إنشـــاء هيئـــة أســـوار املـــاني  2010( لســـنة 7القـــانون رقـــم ) -

 وتنايم نشا  األورار املالية وتعديالته؛
بشــخلن إصـــدار الالئحـــة التن ي يـــة  2015( لســـنة 72القــرار رقـــم ) -

بشـخلن إنشـاء هيئـة أسـوار املـاني وتناـيم  2010لسـنة  7للقانون رقـم 
 نشا  األورار املالية وتعديالما؛

( 9وعلى قرار جملس م وضي هيئـة أسـوار املـاني ة اجتماعـه رقـم ) -
 ؛6/3/2018املنعقد بتاريخ  2018لسنة 

 رر ما يليدـــــــــــق
 مادة أوىل

( مل ال صل السادس )جمالس و ان ائيئة( 1- 2- 6تعديل املادة )
مل الكتاب الثاين )هيئة أسوار املاني( مل الالئحة التن ي ية للقانون 

 لتكون على النحو التايلد 2010لسنة  7 رقم
يشكل بقرار مل اإلس  نة لتلقي الشكاو  والتالمات تتكون   

مل عدد ال يزيد عل ستة أع اء مل ذوم ا وة ة الشؤون املالية 
واالقتصادية والقانونية يكون مل بينهم رئيسًا وانئبًا لرئيس اللجنة، 

ملرة واحدة، وتتلقى اللجنة وذلك ملدة  الر سنوات قابلة للتجديد 
الشكاو  مل  ل ذم مصلحة عل أم  طخل يقوم به أحد األشخاص 
املر ص ئم،  ما تتلقى التالمات بشخلن القرارات اليت تصدرها 

 ائيئة، وتكون مداوالت اللجنة سرية وتصدر قراراما ابأل لبية. 
 مادة اثنية

ان مام  يكون حساب مدة الع وية ة اللجنة اعتبارا مل اتريخ
الع و للجنة، ويسرم ه ا التعديل اعتبارا مل تشكيل ع وية اللجنة 

 .31/12/2018القادم واليت سوف تنتهي مدما بتاريخ 
 مادة اثلثة

ــ  هــ ا القــرار  ــل فيمــا خيصــه ويعمــل بــه  علــى ا هــات املختصــة تن ي
اعتباراً مل اتريخ صدوره ويلغى ما خيال ه مل قرارات وينشر ة ا ريدة 

 مسية.الر 
 انئب رئيس جملس م وضي هيئة أسوار املاني
 

 م20/3/2018صدر بتاريخد 
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 2018( لسنة 40قرار رقم )
 د وني املرحلة الثانية بشــــــــخلن

 مل مشروع تطوير السور
 )ناام ما بعد التداوني سابقاً( حيز التن ي 

 بعد االطالع علىد
املـــاني  بشـــخلن إنشـــاء هيئـــة أســـوار 2010( لســـنة 7القـــانون رقـــم ) -

 وتنايم نشا  األورار املالية وتعديالته؛
بشــــخلن إصــــدار الالئحــــة  2015( لســــنة 72وعلــــى القــــرار رقــــم ) -

بشخلن إنشاء هيئة أسوار املـاني  2010لسنة  7التن ي ية للقانون رقم 
  ؛وتنايم نشا  األورار املالية وتعديالما

بشــخلن تطبيــق ناــام مــا بعــد  2016( لســنة 72وعلــى القــرار رقــم ) -
 داوني )املرحلة االنتقالية(؛الت
وعلـــى قـــرار جملـــس م وضـــي هيئـــة أســـوار املـــاني ة اجتماعـــه رقـــم  -
 ؛14/12/2017و  13بتارخيي املنعقد  2017( لسنة 48)
وعلـــى قـــرار جملـــس م وضـــي هيئـــة أســـوار املـــاني ة اجتماعـــه رقـــم  -
 ؛27/12/2017املنعقد بتاريخ  2017( لسنة 51)
( 5ملـاني ة اجتماعـه رقـم )وعلى قرار جملس م وضي هيئة أسـوار ا -

 ؛8/02/2018و 7املنعقد بتارخيي 2018لسنة 
وعلـــى قـــرار جملـــس م وضـــي هيئـــة أســـوار املـــاني ة اجتماعـــه رقـــم  -
 ؛14/3/2018املنعقد بتاريخ  2018( لسنة 10)

 قرر ما يليد
 مادة أوىلد

يد ل اي  ما ورد ة املستندات التالية حيز التن ي  اعتباراً مل اتريخ 
 د01/04/2018
 مستند قواعد البورصة واملخصصة ملشروع تطوير السور املرحلة الثانية.أ. 

قواعــد الشــر ة الكويتيــة للمقاصــة ملشــروع تطــوير الســور مســتند ب. 
 املرحلة الثانية.

 مادة اثنيةد
ــ  هــ ا القــرار  ــل فيمــا خيصــه ويعمــل   هبــعلــى ا هــات املختصــة تن ي

 ريدة الرمسية.وينشر ة ا  01/04/2018اعتبارا مل اتريخ 
 انئب رئيس جملس م وضي هيئة أسوار املاني 

 .22/3/2018صدر بتاريخد 

 
 

 
 

 2018( لسنة 41قرار رقم )
 بشـــــــخلن

بشخلن  2010( لسنة 7تعديالت الالئحة التن ي ية للقانون رقم )
إنشاء هيئة أسوار املاني وتنايم نشا  األورار املالية وتعديالمما 

تعلقة بد وني املرحلة الثانية مل مشروع تطوير السور )ناام ما وامل
 بعد التداوني سابقاً( حيز التن ي 

 بعد االطالع علىد
بشـــخلن إنشـــاء هيئـــة أســـوار املـــاني  2010( لســـنة 7القـــانون رقـــم ) -

 وتنايم نشا  األورار املالية وتعديالته؛
بشــــخلن إصــــدار الالئحــــة  2015( لســــنة 72وعلــــى القــــرار رقــــم ) -

بشخلن إنشاء هيئة أسوار املـاني  2010لسنة  7ي ية للقانون رقم التن 
  ؛وتنايم نشا  األورار املالية وتعديالما

بشــخلن تطبيــق ناــام مــا بعــد  2016( لســنة 72وعلــى القــرار رقــم ) -
 التداوني )املرحلة االنتقالية(؛

بشخلن ال واب  واإلجراءات  2016( لسنة 67وعلى القرار رقم ) -
يـــ  الصـــ قات ذات الطبيعـــة ا اصـــة ة األورار ا اصـــة ابلســـماح بتن 

 املالية؛
بشـخلن د ـوني املرحلـة الثانيـة  2018( لسنة 40وعلى القرار رقم ) -

 مل مشروع تطوير السور )ناام ما بعد التداوني سابقًا( حيز التن ي ؛
وعلـــى قـــرار جملـــس م وضـــي هيئـــة أســـوار املـــاني ة اجتماعـــه رقـــم  -
 ؛20/03/2018املنعقد بتاريخ  2018( لسنة 11)

 رر ما يليدــــــــــــــــــق
 مادة أوىل

تعديل الكتاب األوني )التعري ات( والكتـاب ا ـامس )أنشـطة األورار 
املالية واألشـخاص املسـجل ( والكتـاب الثـاين عشـر )قواعـد اإلدراج( 

بشــخلن إنشــاء  2010( لســنة 7)مــل الالئحــة التن ي يــة للقــانون رقــم 
ا  األورار املالية وتعديالمما على النحو هيئة أسوار املاني وتنايم نش

 املوضظ ة املرفق.
 مادة اثنية

تلتزم الشر ات اليت تقدمت بطلبات اإلدراج وفق الكتاب الثاين عشر 
)قواعد اإلدراج( واليت   تبت ائيئة فيها بقرار املوافقة أو الرف  ح  

ر املاليـة اترخيه بتقدا طلبات إدراج جديدة إىل بورصة الكويـت لـ ورا
وذلــك وفــق الشــرو  واإلجــراءات املتبعــة والنمــاذج الــواردة ة قواعــد 
البورصة، ويع ى مقدم الطلب مل الرسوم ة حاني   دفعها لد  هيئة 

 . 01/04/2018أسوار املاني قبل اتريخ 
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 مادة اثلثة
 إلغاء القرارات التاليةد

 إلس م وضي هيئة أسوار املاني 2013( لسنة 26قرار رقم ) (1
بشخلن إ طار هيئة أسوار املاني ابملتخل   عل السداد مل املتداول  

 ة بورصة الكويت ل ورار املالية.
بشخلن ال واب   2016( لسنة 67قرار هيئة أسوار املاني رقم ) (2

واإلجراءات ا اصة ابلسماح بتن ي  الص قات ذات الطبيعة ا اصة 
 ة األورار املالية.

 مادة رابعة
ــ  هــ ا القــرار  ــل فيمــا خيصــه ويعمــل بــه علــى ا هــات امل ختصــة تن ي
 وينشر ة ا ريدة الرمسية. 01/04/2018اعتبارا مل اتريخ 

 رئيس جملس امل وض  واملدير التن ي م ابلو الة
 .27/03/2018صدر بتاريخد 

 
 2010( لسنة 7مرفق التعديالت لالئحة التن ي ية للقانون رقم )

 وتعديالته
 ي ات(الكتاب األوني )التعر 

 مالحاات  النص قبل التعديل
 سور رئيسيد

هو ذلك ا زء مل السور الثانوم ال م تدرج فيه 
الشر ات اليت ينطبق عليها معايري حمددة ت عها 

 ائيئة.

ح ف ه ا 
 التعريف

 سور موازد
هو ذلك ا زء مل السور الثانوم ال م تدرج فيه 
الشر ات اليت ينطبق عليها معايري أد  مل تلك 

 ليت ت عها ائيئة للسور الرئيسي.ا

ح ف ه ا 
 التعريف

 الكتاب ا امس )أنشطة األورار املالية واألشخاص املسجل (
 النص بعد التعديل النص قبل التعديل املادة

1-
41-
25 

جيوز إع اء صان  السور مل 
التزاماته  زاولة نشاطه على 
 ورقة معينة ة األحواني التاليةد 

ئة تغيري . إذا قررت ائي1
ال ارر السعرم ب  العرض 
والطلب ة حاالت التقلب 
 الشديد   لتداوالت السور. 

. إذا وجدت أوامر لشراء 2
الورقة املالية ابحلد السعرم 
األعلى دون وجود أوامر بي  
عليها، أو وجدت أوامر لبي  

جيوز إع اء صان  
السور مل التزاماته 
 زاولة نشاطه على ورقة 
معينة ة األحواني 

 التاليةد 
ة .  إذا قررت ائيئ1

تغيري ال ارر السعرم 
ب  العرض والطلب ة    
حاالت التقلب الشديد 

 لتداوالت السور. 
. وقف الورقة املالية 2

الورقة املالية ابحلد السعرم 
األد  دون وجود أوامر شراء 

 عليها.
الورقة املالية عل . وقف 3 

 التداوني. 
. صدور قرار مل ائيئة 4

إبيقاف صان  السور عل 
 مزاولة نشاطه.

. األحواني األ ر  اليت 5 
حتددها ائيئة أو قواعد 

 البورصة أو املقاصة.

 عل التداوني. 
.  صدور قرار مل 3

ائيئة إبيقاف صان  
السور عل مزاولة 

 نشاطه.
 
. األحواني األ ر  4

اليت حتددها ائيئة أو 
قواعد البورصة أو 

 املقاصة.

  عشر )قواعد اإلدراج(الكتاب الثاين
 النص بعد التعديل النص قبل التعديل

 د1-5املادة 
تنطبق أحكام الكتاب ا امس 
عشر )حو مة الشر ات( على 
شر ات املسامهة املدرجة، وال 
تنطبق على الصناديق أو املصدر 
إذا  ان شر ة ذات  رض 
 اص، وجيوز للشر ات  ري 
الكويتية أن تع ى مل تطبيق 

الكتاب ا امس بع  أحكام 
عشر، إذا تع ر تطبيقها بسبب 
تعارضها م  قانون البلد ال م 
 سست فيه أو متطلبات 

 ا هات الرقابية فيها.

 د1-5املادة 
تع ى الصناديق املدرجة أو 
املصدر املدرج إذا  ان شر ة 
ذات  رض  اص مل تطبيق 
أحكام الكتاب ا امس عشر 
)حو مة الشر ات(، وجيوز 

الكويتية املدرجة للشر ات  ري 
أن تع ى مل تطبيق بع  
أحكام ه ا الكتاب أو الكتاب 
العاشر )اإلفصاح والش افية(، 
أو الكتاب ا امس عشر 
)حو مة الشر ات(، إذا تع ر 
تطبيقها بسبب تعارضها م  
قانون البلد ال م  سست فيه 
أو متطلبات ا هات الرقابية 

 فيها.
 د1-6املادة 

ة بتوجيه تلتزم الشر ة املدرج
إ طار إىل ائيئة جبدوني األعماني 
وميعاد ومكان اجتماع ا معية 

مرفقا به  افة  -العامة 
املستندات املتعلقة ابلبنود 
 -املدرجة على جدوني األعماني

قبل عشرة أايم عمل على األقل 
 مل انعقاد االجتماع.

 ما تلتزم  وافاة ائيئة  ح ر 

 د1-6املادة 
تلتزم الشر ة املدرجة بتوجيه 

ائيئة والبورصة  إ طار إىل
جبدوني األعماني وميعاد ومكان 

مرفقا  -اجتماع ا معية العامة 
ات املتعلقة به  افة املستند

 ابلبنود املدرجة على جدوني
قبل عشرة أايم عمل -األعماني

على األقل مل انعقاد 
 .االجتماع
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اجتماع ا معية العامة املصدر 
ضافة إىل شهادة التخلشري ة ابإل

السجل التجارم بتعديل عقد 
الشر ة  الني مدة أقصاها 
أسبوع  مل اتريخ عقد اجتماع 

 ا معية العامة.

ائيئة   ما تلتزم  وافاة
والبورصة  ح ر اجتماع 
ا معية العامة املصدر 

التخلشري ة  ابإلضافة إىل شهادة
السجل التجارم بتعديل عقد 
الشر ة  الني مدة أقصاها 

عقد  اتريخ أسبوع  مل
 .اجتماع ا معية العامة

 د1-7-1املادة 
يلتزم جملس إدارة الشر ة عند 
إصدار توصيته بشخلن توزي  
األرابح النقدية أو أسهم املنحة 
اإانية أو  ريها مل اإلجراءات 
اليت ينتج عنها استحقاقات 
ل سهم، بتحديد اتريخ 
استحقار مسامهي الشر ة 
ل رابح النقدية وأسهم املنحة 

انية أو  ريها مل اإلجراءات اإ
اليت ينتج عنها استحقاقات 
 ل سهم، وحتديد اتريخ توزيعها.

 

 د1-7-1املادة 
تلتزم الشر ة املدرجة بوض  
جدوني زمين بشخلن توزي  

املنحة  األرابح النقدية أو أسهم
اإانية أو  ريها مل اإلجراءات 
اليت ينتج عنها استحقاقات 
ني ل سهم، وحيدد ه ا ا دو 

الزمين اتريخ استحقار 
مسامهي الشر ة ل رابح 
النقدية وأسهم املنحة اإانية أو 

اإلجراءات اليت ينتج   ريها مل
عنها استحقاقات ل سهم، 

 وحتديد اتريخ توزيعها.
 

 د2-7-1املادة 
ة حالة وجوب صدور قرار مل 
ا معية العامة العادية أو  ري 
العادية للشر ة املدرجة بشخلن 

ة جملس اإلدارة ا اصة بتوزي  توصي
األرابح النقدية أو أسهم املنحة 
اإانية أو  ريها مل اإلجراءات اليت 
ينتج عنها استحقاقات ل سهم، 
فيجب أن يت مل قرارها ت وي ًا 
إلس اإلدارة بتعديل ا دوني الزمين 
لتن ي  قرارها ة حالة عدم إمتام 
إجراءات الشهر قبل اتريخ 

مانية أايم عمل على االستحقار بث
 األقل.

ويستحق املسامهون املقيدون ة 
سجالت مسامهي الشر ة 
األرابح النقدية أو أسهم املنحة 

 د2-7-1املادة 
ة حالة وجوب صدور قرار 

العامة العادية أو مل ا معية 
 ري العادية للشر ة املدرجة 
بشخلن توزي  األرابح النقدية أو 

 ريها  أسهم املنحة اإانية أو
مل اإلجراءات اليت ينتج عنها 
استحقاقات ل سهم، فيجب 

 أن يت مل قرارها ت وي اً 
إلس اإلدارة بتعديل ا دوني 
الزمين لتن ي  قرارها ة حالة 

لشهر قبل إجراءات ا عدم إمتام
اتريخ االستحقار بثمانية أايم 

 عمل على األقل.
ويستحق املسامهون املقيدون 
ة سجالت مسامهي الشر ة 

املنحة  األرابح النقدية أو أسهم

اإانية أو  ريها مل اإلجراءات 
اليت ينتج عنها استحقاقات 
ل سهم،  ما ة هناية اليوم 

 احملدد لالستحقار.
 

اإانية أو  ريها مل اإلجراءات 
اليت ينتج عنها استحقاقات 

هناية اليوم  ل سهم،  ما ة
 احملدد لالستحقار.

 د3-7-1املادة 
الشر ة املدرجة  جيب على

اإلعالن ة البورصة عل ا دوني 
الزمين املشار إليه ة املادة 
السابقة قبل التاريخ احملدد 
لالستحقار بعشرة أايم عمل 
على األقل،  ما جيب عليها أن 
تؤ د ه ا اإلعالن أو تعلل عل 
أم تعديل عليه قبل التاريخ 
احملدد لالستحقار بثمانية أايم 

 عمل.

 د3-7-1املادة 
جيب على الشر ة املدرجة 
اإلعالن ة البورصة عل 
 ا دوني الزمين املشار إليه ة

املادة السابقة قبل التاريخ 
احملدد لالستحقار بعشرة أايم 
 عمل على األقل،  ما جيب

عليها أن تؤ د ه ا اإلعالن أو 
تعلل عل أم تعديل عليه قبل 

 التاريخ احملدد لالستحقار
 قل.بثمانية أايم عمل على األ

وت   قواعد البورصة األحكام 
الت صيلية املتعلقة ابستحقاقات 

 األسهم.
 د10-1املادة 

يتم تقدا الطلبات املتعلقة 
 ابإلدراج على النحو التايلد 

يقدم طلب اإلدراج أو .  1
االنسحاب أو طلب نقل 
اإلدراج ب  السور املوازم إىل 
السور الرئيسي وفقًا للنموذج 

ة ئ ا الغرض، ال م ت عه ائيئ
على أن يرفق ابلطلب  افة 
املستندات واملعلومات املبيينة ة 
ه ه الالئحة، ويسدد الرسم 
املقرر ل لك. وجيوز للهيئة، ة 
أم وقت بعد استالمها للطلب 
أن تطلب معلومات أو 
مستندات إضافية تراها ضرورية 

 للبت ة الطلب.
جيب احلصوني على موافقة .  2

البنك املر زم قبل التقدم بطلب 
اإلدراج إذا  انت الشر ة طالبة 

حد  الوحدات إاإلدراج مل 

 د10-1املادة 
الطلبات املتعلقة يتم تقدا 

 على النحو التايلد  ابإلدراج
إىل  طلب اإلدراج.  يقدم 1

وفقًا للنموذج ال م  البورصة
ئ ا الغرض،  بورصةالت عه 

على أن يرفق ابلطلب  افة 
املستندات واملعلومات 
املبيينة ة قواعد البورصة 

، وتسدد الالئحةوه ه 
الرسوم املقررة ل لك. 

ة  - وائيئة للبورصة جوزوم
أم وقت بعد استالمهما 

طلب أم  - اإلدراج لطلب
معلومات أو مستندات إضافية 
 تراها ضرورية للبت ة الطلب.

.   جيب احلصوني على 2 
طلب بشخلن البورصة توصية 
، وذلك قبل قيام ائيئة اإلدراج

 ابلنار ة طلب اإلدراج. 
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 ا اضعة لرقابته.
تبت ائيئة ة الطلب ة   .3

  ون ست  يومًا مل اتريخ 
استالم الطلب مستوفيًا اي  
املعلومات واملستندات، وختطر 
ائيئة مقدم الطلب بقرارها 
املتعلق ابإلدراج، وجيوز ئا رف  

 الطلب ة األحواني التاليةد 
أ.  عدم توافر أحد الشرو  

 الواردة ة ه ا الكتاب.
ب.  إذا قدرت ائيئة ذلك 
العتبارات تتعلق  الة السور أو 

 االقتصاد الوطين بشكل عام.
.  إذا قدرت ائيئة ذلك محايًة ج

للمتعامل  نارًا حلدور أو إمكانية 
ر تغريات جوهرية تتعلق بوض  حدو 

الشر ة املايل أو التشغيلي أو 
 اإلدارم أو مصوني الشر ة.

وة اي  األحواني جيب أن 
 يكون قرار الرف  مسبباً.

 
ة  الطلبة  ائيئةتبت  .3

  ون  ال   يومًا مل اتريخ 
استالمه مستوفيًا اي  

مل  املعلومات واملستندات
مقدم  ائيئة، وختطر البورصة

بقرارها  والبورصةالطلب 
إلدراج، وجيوز ئا املتعلق اب

 رف ه ة األحواني التاليةد 
عدم توافر أحد الشرو  الواردة  .أ

ة ه ا الكتاب أو قواعد 
 البورصة.

ذلك  ائيئةب. إذا قدرت 
العتبارات تتعلق  الة السور 
أو االقتصاد الوطين بشكل 

 عام.
ذلك  ائيئةإذا قدرت ج.  

 محايًة للمتعامل . 
 
 
 

أن وة اي  األحواني جيب 
 يكون قرار الرف  مسبباً.

 د1-1-2املادة 
جيب على الشر ات الكويتية 
اليت  سست  شر ة مسامهة 
عامة التقدم للهيئة بطلب إدراج 
أسهمها ة البورصة  الني السنة 
املالية الثانية للشر ة،  ما جيب 
على شر ات املسامهة الكويتية 
املق لة اليت توافق ائيئة على 

أو طرح أسهمها زايدة رأس مائا 
مل  الني ا تتاب عام التقدم 
للهيئة بطلب اإلدراج ة البورصة 
بعد متام عملية اال تتاب، وإال 
جاز للهيئة الطلب مل ا هات 
الرمسية املعنية وقف أنشطة 
الشر ة، وتستثىن الشر ات 
اململو ة ابلكامل للدولة مل 

 د11-1املادة 
الشر ات الكويتية  جيب على

اليت  سست  شر ة مسامهة 
عامة التقدم للبورصة بطلب 
إدراج أسهمها ة البورصة 
 الني السنة املالية الثانية 
للشر ة، وإال جاز للهيئة 
الطلب مل ا هات الرمسية 
املعنية وقف أنشطة الشر ة، 
وتستثىن الشر ات اململو ة 
ابلكامل للدولة مل االلتزام 

 اإلدراج. ابلتقدم بطلب

 االلتزام ابلتقدم بطلب اإلدراج.
 د12-1املادة 

تلتزم الشر ة ابستي اء املتطلبات 
التالية  الني أربعة أشهر مل 
اتريخ إ طارها  وافقة ائيئة على 

 إدراج أسهمها ة البورصةد
تقدا مسودة النشرة  .1

التمهيدية للهيئة وأ   املوافقة 
 عليها.

اختاذ اي  إجراءات اإلدراج  .2
ة ة البورصة الالحقة ملوافق

 ائيئة.
نشر البياانت املالية ونتائج  .3

أعمائا ابللغت  العربية 
جنليزية ة موق  الشر ة إلوا

اإللكرتوين، م  نشر ملخص 
ه ه البياانت ابللغة العربية ة 
 -صحي ت  يوميت  حمليت  

وذلك قبل عشرة  -على األقل 
أايم عمل مل املوعد احملدد لبدء 

 تداوني أسهمها ة البورصة. 
وتعتو موافقة ائيئة على اإلدراج  
 خلن   تكل ة حاني عدم التزام 
الشر ة ابستي اء املتطلبات 
السابقة  الني املدة املشار إليها 

 ة ه ه املادة.

  ح ف املادة 

 12-1املادة  
لشر ة املسامهة ل.  جيوز 1

املق لة الرا بة ة اإلدراج ة 
مل  االبورصة أن تطرح جزء

ب العام، سواء  أسهمها لال تتا
 انت ه ه األسهم متثل زايدة 
ة رأس املاني أو أسهم مصدرة 
ابل عل  لو ة ملسامهي الشر ة، 
وة ه ه احلالة تتقدم الشر ة 

م  طلب  بطلب االدراج
املوافقة على نشرة اال تتاب 

 العام.
إبصدار قرارها  ائيئة.  تقوم 2
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بشخلن ر بة الشر ة ة الطرح 
 البورصةة ضوء توصية 

املبدئية  د  استي اء الشر ة 
لشرو  اإلدراج، فيما عدا 
تلك الشرو  املتعلقة بقيمة 
األسهم اململو ة للمسيطر أو 
للمجموعة املسيطرة، وعدد 
املسامه  واحلدود الدنيا ملا 

 ميلكه  ل مساهم.
.  جيب أن يس ر اال تتاب 3

عل استي اء الشرو  اليت 
ت عها البورصة لإلدراج ة 

لرئيسي على األقل، السور ا
واملتعلقة بقيمة األسهم اململو ة 
للمسيطر أو للمجموعة 
املسيطرة، وعدد املسامه  
واحلدود الدنيا ملا ميلكه  ل 
مساهم، وجيب أن تت مل 
نشرة اال تتاب احلق ألم 
مكتتب ة الرجوع ة ا تتابه 
إذا   يس ر اال تتاب عل 
استي اء تلك الشرو ، وذلك 

عمل مل إعالن أايم 5  الني  
 نتائج اال تتاب.

.  تصدر البورصة توصيتها 4
للهيئة بشخلن طلب  النهائية

اإلدراج الشر ة ة ضوء ما 
 تس ر عنه نتائج اال تتاب.

.  ف ذا أصدرت ائيئة 5
موافقتها على طلب اإلدراج 
بناء على توصية البورصة، 
تلتزم الشر ة ابستي اء ابقي 
اإلجراءات املتعلقة ابإلدراج 

الني شهر مل علمها بتلك  
 املوافقة. 

 
 د3-10-2املادة 

( مل 8دون اإل الني ابلبند )
-2( واملادة )2-2-1املادة )

 د13-1املادة 
جيب على شر ة املسامهة 
املق لة اليت تر ب ة طرح 

( مل ه ا الكتاب، وة 2-2
حاني موافقة ائيئة على طلب 
اإلدراج ة السور الرئيسي، 
جيوز للشر ة، و الني فرتة ستة 
أشهر مل اتريخ موافقة ائيئة 

األسهم  على اإلدراج وقبل إدراج
ة البورصة، أن تطرح نسبة ال 

مل رأس مائا  % 30تقل عل 
املصدر واملدفوع ابلكامل  ما 
هو عند املوافقة على طلب 
اإلدراج، على أن يكون ه ا 
الطرح مل  الني ا تتاب عام 
سواء ة زايدة رأس ماني الشر ة 
أو طرح أسهم بع  املسامه  

  للبي ، وذلك وفقاً يالرئيس
املنصوص عليها ة لإلجراءات 
 ه ه الالئحة.

أسهمها لال تتاب العام أن 
تتقدم بطلب إدراج أسهمها ة 
البورصة، وخت   ل ات 
الشرو  واإلجراءات 
املنصوص عليها ة املادة 

 السابقة.

 د11-1املادة 
 -بقرار مسبب  -يكون للهيئة 

جيل البت ة طلب إدراج  
أسهم الشر ة ة البورصة بناًء 
على حاالت تتعلق بوض  
الشر ة املايل أو اإلدارم أو 

 التشغيلي أو مصوئا.

 د14-1املادة 
-بقرار مسبب -يكون للهيئة 

 جيل البت ة طلب إدراج 
أسهم الشر ة ة البورصة إذا 
اقت ت دواعي املصلحة العامة 

 ل لك.
 

 د13-1املادة 
للهيئة أن توقف إدراج أم ورقة 
مالية مدرجة ة البورصة وذلك 

 ة األحواني التاليةد 
شال ة الشر ة املدرجة ألم   .1

مل االلتزامات امل روضة عليه 
 وجب القوان  واللوائظ املعموني 

 هبا لد  ائيئة والبورصة.
حاالت الكوارر واألزمات  .2

واالضطراابت اليت قد ختلق آاثراً 
 غة ال رر ابلسور. ابل
حتقيق محاية املتعامل  ة  .3

 األسوار.

 د15-1املادة 
للهيئة أن توقف إدراج أم 
ورقة مالية مدرجة ة البورصة 

 وذلك ة األحواني التاليةد 
شال ة الشر ة املدرجة  . 1

ألم مل االلتزامات امل روضة 
عليه  وجب القوان  واللوائظ 
املعموني هبا لد  ائيئة 

 ورصة.والب
حاالت الكوارر واألزمات  . 2

واالضطراابت اليت قد ختلق آاثراً 
 ابلغة ال رر ابلسور. 

حتقيق محاية املتعامل  ة   .3
 األسوار.
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 د14-1املادة 
للبورصة أن توقف إدراج أم 
ورقة مالية مدرجة فيها وذلك 
ة األحواني اليت يسمظ فيها 
ب لك للبورصة وفق القوان  

قواعد املعموني هبا واللوائظ وال
 لد  ائيئة والبورصة.

 د16-1املادة 
للبورصة أن توقف إدراج أم 
ورقة مالية مدرجة فيها وذلك 
ة األحواني اليت يسمظ فيها 
ب لك للبورصة وفق القوان  
واللوائظ والقواعد املعموني هبا 

 لد  ائيئة والبورصة.
 د15-1املادة 

 الشر ة املدرجةجيب على 
و  واملتطلبات استي اء الشر 

الالزمة إلعادة الورقة إىل 
اإلدراج وذلك  الني املدة اليت 

 .البورصةأو  ائيئةحتددها 

 د17-1املادة 
 الشر ة املدرجةجيب على 

استي اء الشرو  واملتطلبات 
الالزمة إلعادة الورقة إىل 
اإلدراج وذلك  الني املدة اليت 

 .البورصةأو  ائيئةحتددها 
 د 16-1املادة 
 ل شر ة مدرجة ة   على

البورصة أن ت صظ لد  
البورصة عل بياانما املالية 
املرحلية املراجعة والسنوية 
املدققة وذلك  الني مخسة 
وأربع  يوما مل اتريخ انتهاء 
ال رتة املعد عنها البيان ابلنسبة 
للبياانت املالية املرحلية، و الني 
تسع  يوما مل اتريخ انتهاء 

سبة للبياانت السنة املالية ابلن
املالية السنوية،  ما جيب على 

عدا -الشر ات املشار إليها 
تقدا بياانما املالية  -البنوك

املشار إليها  الني ذات 
املواعيد للهيئة، ويوقف سهم 
الشر ة ة حالة شال تها ئ ه 

 املادة.
 ما يوقف سهم الشر ة 
املدرجة ة البورصة إذا   تقم 

لعادية بعقد اعيتها العامة ا
السنوية التالية النتهاء السنة 
املالية  الني شهريل مل اتريخ 
إفصاحها عل بياانما املالية 
السنوية، وتستثىن الشر ات  ري 
الكويتية املدرجة ة البورصة مل 

 د 18-1املادة 
 ة شر ة مدرجة على  ل  -أ

 أن ت صظ لد البورصة 
عل بياانما املالية البورصة 

املراجعة  الني مخسة  املرحلية
وأربع  يوما مل اتريخ انتهاء 

املعد عنها البيان ابلنسبة  ال رتة
للبياانت املالية املرحلية. ويوقف 
سهم الشر ة املدرجة إذا 

رتة   رت عل ه ا املوعد ب 
  اوزت مخسة عشر يوماَ.

جيب على  ل شر ة   -ب 
مدرجة أن ت صظ لد  البورصة 
عل بياانما املالية السنوية املدققة 
 الني تسع  يوما مل اتريخ 

السنة املالية، ويوقف سهم  انتهاء
 الشر ة املدرجة إذا  ال ت ذلك. 

 - تلتزم الشر ات املدرجة  -ج
الية بتقدا بياانما امل-عدا البنوك

املشار إليها  الني ذات 
املواعيد للهيئة، ويسخلني جملس 
إدارة الشر ة عل شال ة ه ه 

 املادة.
يسخلني جملس إدارة الشر ة  -د

املدرجة ة البورصة إذا   تقم 
بعقد اعيتها العامة العادية 

حكم ه ه املادة، وينطبق عليها 
النام املعموني هبا ة البورصة 
املدرجة هبا ابلدولة املؤسسة 

 فيها تلك الشر ات.

السنوية التالية النتهاء السنة 
املالية  الني شهريل مل اتريخ 

لية إفصاحها عل بياانما املا
السنوية املدققة، وتستثىن 
الشر ات  ري الكويتية املدرجة 
ة البورصة مل حكم ه ه 
املادة، وينطبق عليها النام 
املعموني هبا ة البورصة املدرجة 
هبا ابلدولة املؤسسة فيها تلك 

 الشر ات.
 د19-1املادة  

جيوز للبورصة تقسيم السور إىل 
عدة أسوار  ي  يشمل  ل 

شر ات سور عدد مل ال
املدرجة وفق املعايري اليت ت عها 

 البورصة. 
وتب  قواعد البورصة األحكام 
الت صيلية املتعلقة بتقسيم 
األسوار وتوزي  الشر ات 

 املدرجة ب  تلك األسوار.
 د20-1املادة  

بشكل سنوم  -تقوم البورصة 
 راجعة تقسيم الشر ات  -

املدرجة على األسوار املختل ة،  
نقل أم شر ة مل   ما جيوز ئا

سور إىل آ ر وفق املعايري 
وال واب  واإلجراءات اليت 

 تبينها قواعد البورصة.
 د1-2املادة 

إدراج أسهم الشر ات املسامهة 
الكويتية العامة ة السور 

 الرئيسي

 د 1-2املادة 
إدراج أسهم شر ات املسامهة 

 ة البورصة

 د 2-1-2املادة 
جيب على الشر ة مقدمة طلب 

اج أسهمها ة السور إدر 
الرئيسي أن تستوة الشرو  

 التاليةد
أال يقل رأس املاني املدفوع  .1

 10,000,000للشر ة عل 

 د1-1-2املادة 
جيب على الشر ة مقدمة طلب 

 البورصة أن إدراج أسهمها ة
 تستوة الشرو  التاليةد

أن تصدر مل البورصة توصية . 1
بشخلن طلب اإلدراج، وتب  قواعد 
البورصة الشرو  وال واب  ال نية 
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 دينار  وييت.
 
أن تكون الشر ة مستمرًة  .2

ة  ارسة  رض أو أ ثر مل 
أ راضها الرئيسية املنصوص 

 عليها ة عقد الشر ة.
أن تكون أسهم الشر ة قابلة  .3

تكون هناك أية  للتداوني، وأال
 قيود مطلقة على انتقاني ملكيتها.

تعي  مسؤوني مطابقة  .4
والتزام خيتص  تابعة تعليمات 
وقواعد ا هات الرقابية واهور 

 املستثمريل.
 تعي  مستشار إدراج. .5
أم شرو  أو قواعد أ ر   .6

 تقررها ائيئة.
 

والتنايمية الالزمة إلصدار 
 توصيتها.

. أن تصدر ا معية العامة 2
 للشر ة موافقتها على اإلدراج.

. تعي  مسؤوني مطابقة والتزام 3
ة تعليمات وقواعد خيتص  تابع

ا هات الرقابية واهور 
 املستثمريل.

 
 . تعي  مستشار إدراج.4
 طلب االدراج. دف  رسوم 5

، ورسوم دراسة الطلب للهيئة
، و  لك رسوم اإلدراج للبورصة
ة حالة املوافقة  للبورصة
 النهائية.

. أم شرو  أو قواعد أ ر  6
 تقررها ائيئة.

 
 د 3-1-2املادة 

 ة بتقدا تعهد مل  تلتزم الشر 
 ل مساهم تصل نسبة ملكيته 
بشكل مباشر أو  ري مباشر إىل 

أو أ ثر مل أسهم  % 20
الشر ة بعدم التصرف ة نسبة 

مل ه ه  % 20ال تقل عل 
األسهم وذلك ل رتة سنت  مل 
اتريخ اإلدراج، واستثناء مل 
ذلك جيوز ئؤالء املسامه  
التصرف ة ه ه األسهم إىل 

ر  أن يتقيد شخص آ ر بش
 ه ا الشخص ب ات التعهد.

وة اي  األحواني جيوز 
التصرف ة ه ه األسهم إذا  
 ان ه ا التصرف نتيجة تقدا 
عرض استحواذ على  امل 

 أسهم الشر ة.

 د 2-1-2املادة 
دون اإل الني مم قيود قانونية، 
أو قيود ات اقية على التصرف 
ة األسهم تكون قد وردت ة 

شرة اال تتاب، عقد الشر ة أو ن
تلتزم الشر ة بتقدا تعهد مل  
 ل مساهم تصل نسبة ملكيته 
بشكل مباشر أو  ري مباشر إىل 

أو أ ثر مل أسهم  % 20
الشر ة بعدم التصرف ة نسبة 

مل ه ه  % 20ال تقل عل 
األسهم وذلك ل رتة سنة مل 
اتريخ اإلدراج، واستثناء مل 
ذلك جيوز ئؤالء املسامه  

األسهم إىل  التصرف ة ه ه
شخص آ ر بشر  أن يتقيد 

 ه ا الشخص ب ات التعهد.
 

وة اي  األحواني جيوز 
التصرف ة ه ه األسهم إذا  
 ان ه ا التصرف نتيجة تقدا 

عرض استحواذ على  امل 
 أسهم الشر ة.

 د4-1-2عنوان املادة 
بياانت طلب إدراج أسهم 

 شر ات املسامهة العامة

 د3-1-2عنوان املادة 
ت طلب إدراج أسهم بياان

 شر ات املسامهة الكويتية
 د 4-1-2مادة 

يقدم طلب اإلدراج إىل ائيئة 
على النموذج املعد ل لك مرفقاً 

 به املستندات التاليةد
 تاب ت وي  مل الشر ة   .1

إىل مستشار اإلدراج ملتابعة 
إدراج أسهم الشر ة ة 

 البورصة.
البياانت األساسية واملالية  .2

 النحو التايلد للشر ة على
أ. نسخة مل عقد الشر ة م  
نسخة مل اي  التعديالت اليت 
طرأت عليه من   سيس الشر ة 
وصورة مل شهادة السجل 

 التجارم.
ب. النسخة األصلية املعتمدة 
مل البياانت املالية املدققة عل 
آ ر سنة مالية قبل تقدا طلب 
اإلدراج، و  لك أحدر 

املدققة  البياانت املالية املرحلية
إذا انق ت  ال ة أشهر مل 

 انتهاء السنة املالية للشر ة.
ج. قائمة ممساء أع اء جملس 

 اإلدارة.
د. قائمة ممساء املخول  
ابلتوقي  عل الشر ة وداذج 

 التوقي .
هـ. قائمة ممساء املستشاريل 

 ومراق  احلساابت.
 و. اسم مستشار اإلدراج.

حماضر اجتماعات ا معية . 3
امة للشر ة معتمدة مل الع

ا هات املختصة آل ر  الر 
 سنوات، إن وجدت. 

 د 3-1-2مادة 
يقدم طلب اإلدراج إىل البورصة 
على النموذج املعد ل لك مرفقاً 
به املستندات املبينة بقواعد 

 البورصة.
بعد إصدار  -وتقوم البورصة 
 -طلب االدراجتوصيتها بشخلن 

بتقدا ملف إدراج الشر ة إىل 
ئة مرفقًا به املستندات ائي

 التاليةد
.  تاب ت وي  مل الشر ة 1

إىل مستشار اإلدراج ملتابعة 
إدراج أسهم الشر ة ة 

 البورصة.
.  تاب توصية البورصة مرفقاً 2

به نسخة مل  افة األورار اليت 
 قدمت للبورصة.

. إيصاني دف  رسوم طلب 3
  اإلدراج للهيئة.

. أية مستندات أ ر  تطلبها 4
 ة.ائيئ
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رأم قانوين مل مكتب  .4
املستشار القانوين ا ارجي 
للشر ة عل الق ااي أو جمموعة 
الق ااي ذات األ ر ا وهرم 
على املر ز املايل للشر ة سواء  
 انت مقامة مل الشر ة أو 
ضدها وشر اما التابعة، 

ق ااي وتقدير وت اصيل تلك ال
 مبالغها إن أمكل.

نسخة عل سجل مسامهي   .5
الشر ة صادر عل و الة 

 مقاصة.
تقرير ت صيلي مصوني   .6

الشر ة مل مراقب حساابما 
ي يد من تلك األصوني قد   
تقييمها وفقًا للقواعد واملعايري 
املتعارف عليها، وجيوز للهيئة 
طلب نسخة مل ه ه 

 التقييمات. 
الشر ة ومل  تعهد مل   .7

أع اء جملس إدارما وأع اء 
ا هاز التن ي م واملطلع  لديها 
اباللتزام ابلقوان  واللوائظ 
والقرارات املعموني هبا ة 

 البورصة أو لد  ائيئة.
موافقة البنك املر زم   .8

للتقدم بطلب اإلدراج، وذلك 
ابلنسبة للوحدات ا اضعة 

 لرقابة البنك املر زم.
  رسوم طلب إيصاني دف  .9

 اإلدراج للهيئة.
أية مستندات أ ر   .10

 تطلبها ائيئة.
 د2-2املادة 

إدراج أسهم شر ات املسامهة 
املق لة الكويتية ة السور 

 الرئيسي 

  ح ف املادة 

 د3-2ادة امل
إدراج أسهم شر ات املسامهة 

  ح ف املادة 

العامة الكويتية ة السور 
 املوازم 
 د4-2املادة 

إدراج أسهم شر ات املسامهة 
املق لة الكويتية ة السور 

 املوازم 

 ملادة  ح ف ا

 د 5-2مادة 
إدراج أسهم الشر ات  ري 

 الكويتية ة السور الرئيسي

 د 2-2مادة 
إدراج أسهم الشر ات  ري 

 الكويتية ة البورصة
 د 1-5-2مادة 

يشرت  إلدراج أسهم الشر ات 
 ري الكويتية للتداوني ة السور 
 الرئيسي ة دولة الكويت ما يليد 

.  تقدا طلب مل الشر ة 1
دراج موقعًا مل املمثل طالبة اإل

 القانوين ئا.
.    أن تكون الشر ة قد   2

 سيسها وفقًا ل حكام الواردة 
ة قانون البلد ال م أسست 

 فيه الشر ة.
.    أن تتخ  الشر ة شكل 3

 شر ة مسامهة.
.   أن تكون الشر ة مدرجة 4

ة بورصة خت   إلشراف جهة 
أو هيئة ذات ا تصاصات 

 -سنت  على األقل رقابية ملدة 
 قبل اتريخ تقدا طلب اإلدراج. 

. أن تكون الشر ة قد 5
أصدرت  الر ميزانيات مدققة 
ومعتمدة مل ا معية العامة قبل 

 تقدا طلب اإلدراج.
.    أن يكون رأس ماني 6

الشر ة املصدر مدفوعاً 
ابلكامل، وأال يقل عما يعادني 

دينار  وييت،  10,000,000
حقور  وأال يقل إاايل

املسامه  إىل املتوس  املرجظ 
لرأس املاني املدفوع ة السنت  

 110املاليت  األ ريت  عل 

 د1-2-2مادة 
جيوز إدراج الشر ات  ري 
الكويتية ة البورصة إذا توافرت 

 الشرو  التاليةد 
ان تتخ  الشر ة  .1

 شكل شر ة مسامهة.
أن تكون أسهم  .2

الشر ة قابلة للتداوني، وأال 
تكون هناك أية قيود مطلقة 
بشخلن انتقاني ملكية األسهم ب  

لد  الشر ة أو لد   املتعامل 
بلد التخلسيس مل  ري مواطنيها، 
وبيان تلك القيود إن وجدت، 
م  حتديد نسبة األسهم املراد 

 إدراجها ة البورصة.
أن تع  الشر ة  ثالً  .3

قانونيًا ئا ة دولة الكويت على 
 األشخاصأن يكون مل ب  

، ويقوم ه ا املمثل املر ص ئم
 هام تسجيل األسهم وتوزي  

رابح وتلقي وإصدار التقارير األ
والواثئق ذات الصلة بعمل 

 الشر ة.
احلصوني على موافقة  .4

ا معية العامة العادية للشر ة 
على إدراج أسهمها ة البورصة، 
وأال يكون قد م ى على ه ه 
املوافقة أ ثر مل ا ين عشر 

 شهرًا.
تعي  مسؤوني مطابقة  .5
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، وذلك بناًء على البياانت %
املالية السنوية املدققة مل قبل 
مراقب حساابت مسجل 
ومر ص ة بلد  سيس الشر ة 
قبل اتريخ طلب اإلدراج، على 
أن تكون معتمدة مل ا معية 

 شر ة.العامة لل
.    أن تكون أسهم الشر ة 7

قابلة للتداوني، وأال تكون هناك 
أية قيود مطلقة بشخلن انتقاني 
ملكية األسهم ب  املتعامل  
لد  الشر ة أو لد  بلد 
التخلسيس مل  ري مواطنيها، 
وبيان تلك القيود إن وجدت، 
م  حتديد نسبة األسهم املراد 

 إدراجها ة السور الرئيسي.
ون الشر ة قد .     أن تك8

حققت ر ًا صافيًا ة آ ر 
سنت  ماليت  على األقل، وأال 
يقل صاة ربظ أم مل السنت  

مل رأس املاني  % 5عل 
 املدفوع.

.    أال تقل نسبة اإليرادات 9
النا ة عل  ارسة الشر ة 
لنشا  أو أ ثر مل أنشطتها 

مل  % 75الرئيسية عل نسبة 
إاايل إيراداما وذلك وفقاً 
للبياانت املالية املدققة آل ر 

 سنت  ماليت .
أن تكون الشر ة  .10

مستمرًة ة  ارسة  رض أو 
أ ثر مل أ راضها الرئيسية 
املنصوص عليها ة عقد الشر ة 
وذلك  الني آ ر  الر 
سنوات مالية  املة قبل اتريخ 

 تقدا طلب اإلدراج.
أن ينص ناامها  .11

األساسي على انعقاد ا معية 
 -عامة للشر ة مرة واحدة ال

والتزام خيتص  تابعة تعليمات 
الرقابية واهور  وقواعد ا هات

 املستثمريل.
 
 تعي  مستشار إدراج .6
 
أية متطلبات أو شرو  أو .7

 قواعد أ ر  تقررها ائيئة.
 

 
  

 ة السنة. -على األقل 
أن تع  الشر ة  ثالً  .12

قانونيًا ئا ة دولة الكويت على 
أن يكون مل ب  األشخاص 
املر ص ئم، ويقوم ه ا املمثل 
 هام تسجيل األسهم وتوزي  
األرابح وتلقي وإصدار التقارير 
والواثئق ذات الصلة بعمل 

 الشر ة.
على موافقة  احلصوني .13

ا معية العامة العادية للشر ة 
على إدراج أسهمها ة 
البورصة، وأال يكون قد م ى 
 على ه ه املوافقة أ ثر مل ا ىن

 عشر شهراً.
تعي  مسؤوني مطابقة  .14

والتزام خيتص  تابعة تعليمات 
وقواعد ا هات الرقابية واهور 

 املستثمريل.
 تعي  مستشار إدراج. .15
ية شرو  أو قواعد .   أ16

 أ ر  تقررها ائيئة.
 د2-5-2مادة 

حتدد الشر ة  ري الكويتية 
طالبة اإلدراج مل وقت إىل 
آ ر احلد األقصى واحلد األد  
مل أسهم رأس املاني اليت تر ب 
ة تداوئا مل  الني البورصة 

أال يزيد احلد األقصى عل على 
مل ااايل  % 40نسبة 

األسهم املصدرة عنها وأال يقل 
مل  % 10احلد األد  عل 

ااايل األسهم املصدرة، وجيب 
أن تلتزم الشر ة ابحلدود 
القصو  والدنيا امل  ورة ة 

 ه ه املادة.

 د2-2-2مادة 
جيب أال يقل احلد األد  مل 
األسهم املراد تداوئا مل  الني 
البورصة للشر ة  ري الكويتية 

مل  %10طالبة اإلدراج عل 
ااايل األسهم املصدرة مل رأس 

 املاني. 

 د3-5-2عنوان املادة 
بياانت طلب إدراج أسهم 
الشر ات  ري الكويتية ة 

 د3-2-2عنوان املادة 
بياانت طلب إدراج أسهم 
الشر ات  ري الكويتية ة 
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 البورصة. السور الرئيسي.
 د2-5-3املادة 

جيب أن يقدم طلب اإلدراج 
على النموذج املعد ل لك 

 مش وعاً ابملستندات التاليةد
 تاب ت وي  مل الشر ة . 1

إىل مستشار اإلدراج ملتابعة 
إدراج أسهم الشر ة ة 

 البورصة.
نسخة مل عقد الشر ة  .2

مصدر مل البلد ال م 
 سست فيه الشر ة م  أم 
تعديالت طرأت عليه وصورة 

الشر ة وشهادة  مل ر صة
 التسجيل، إن وجدت.

بيان يوضظ املعلومات  .3
 األساسية عل الشر ةد

 أ. اسم الشر ة األجنبية.
 ب. شكل الشر ة.

 ج. مقدار رأس املاني.
د. أ راض الشر ة الرئيسية 
وعالقتها مم شر ة أ ر  
سواء  انت قاب ة أو اتبعة أو 

 .ةزميلة أو حلي 
 ه. مدة الشر ة.
ء أع اء جملس و. قائمة ممسا

 اإلدارة.
ز. قائمة ممساء املخول  
ابلتوقي  عل الشر ة وداذج 

 التوقي .
ح. البلد ال م  سست فيه 
 الشر ة ومر ز إدارما الرئيسي.

 . القيمة االمسية للسهم 
 والعملة املصدرة هبا األسهم.

م. اسم وعنوان مراقب 
حساابت الشر ة ومكتب 
التدقيق الشرعي ا ارجي ة 

لة الشر ات اليت تعمل وفق حا
 سالمية.إلأحكام الشريعة ا

 د3-2-2املادة 
يقدم طلب اإلدراج إىل البورصة 
على النموذج املعد ل لك مرفقاً 
به املستندات املبينة بقواعد 

 بورصة.ال
بعد اصدار  -وتقوم البورصة 

 -توصيتها بشخلن طلب اإلدراج 
بتقدا ملف إدراج الشر ة اىل 
ائيئة مرفقًا به املستندات 

 التاليةد
 تاب ت وي  مل الشر ة    .1

إىل مستشار اإلدراج ملتابعة 
إدراج أسهم الشر ة ة 

 .البورصة
توصية البورصة بشخلن  . 2

طلب اإلدراج مرفقًا به نسخة 
مل  افة األورار اليت قدمت 

 .للبورصة
إيصاني دف  رسوم طلب  . 3

 اإلدراج للهيئة.
. أية مستندات أ ر  تطلبها 4

 ائيئة. 
( مل 1-12يطبق حكم املادة )

ه ا الكتاب ويكون إلزاميًا على 
الشر ة  ري الكويتية اليت تر ب 

ح  لو  البورصةة اإلدراج ة 
 انت مؤسسة  شر ة مسامهة 

 بلد املنشخل. عامة ة
 

ك. نسخة مل سجل مسامهي 
 الشر ة املعتمد.

ني. بيان مد  امكانية استهالك 
 األسهم م  بيان شرو  ذلك.

التقرير السنوم للشر ة مشتمل 
 علىد

أ. تقرير جملس اإلدارة عل أداء 
الشر ة لثالر سنوات سابقة 

 على اتريخ طلب اإلدراج.
ياانت مالية مدققة ب. ب

ومعتمدة مل ا معية العامة 
للشر ة لثالر سنوات سابقة 
مل اتريخ تقدا طلب اإلدراج، 
و  لك أحدر البياانت املالية 
املرحلية املدققة إذا انق ت 
 ال ة أشهر مل انتهاء السنة 

 املالية للشر ة.
واثئق عامة للشر ة مشتملة  .5

 علىد
أ. شهادة إدراج أسهم الشر ة 

 بورصة البلد ال م  سست ة
فيه الشر ة أو أم بورصات 

 أ ر .
ب. حماضر اجتماعات ا معية 
العامة للشر ة لثالر سنوات 
سابقة لتاريخ تقدا طلب 

 اإلدراج.
ج. تعهد بعدم وجود أية قيود 
لد  الشر ة أو لد  البلد 
ال م  سست فيه الشر ة، حتد 
مل حرية تداوني األسهم أو نقل 

بيان نوع ه ه ملكيتها م  
 القيود، إن وجدت.

و يقة تعي  املمثل القانوين  .6
 للشر ة ة دولة الكويت.

رأم قانوين مل مكتب  .7
املستشار القانوين ا ارجي 
للشر ة عل الق ااي أو جمموعة 
الق ااي ذات األ ر ا وهرم 
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على املر ز املايل للشر ة سواء  
 انت مقامة مل الشر ة أو 

تابعة، ومبالل ضدها وشر اما ال
 تلك الق ااي وت اصيلها.

تقرير ت صيلي مصوني  .8
الشر ة مل مراقب حساابما 
ي يد من تلك األصوني قد   
تقييمها وفقًا للقواعد واملعايري 
املتعارف عليها، وجيوز للهيئة 
طلب نسخة مل ه ه 

 التقييمات.
تعهدًا مل الشر ة من  .9

ت صظ للبورصة ابلكويت بعد 
ل أم معلومات أو اإلدراج ع

بياانت تقوم ابإلفصاح عنها 
للسور األجن  املدرجة به، 
وأن يتم ه ا اإلفصاح بشكل 

 متزامل دون   ري.
تعهدًا مل الشر ة ومل  .10

أع اء جملس إدارما وأع اء 
ا هاز التن ي م واملطلع  لديها 
اباللتزام ابلقوان  واللوائظ 
والقرارات املعموني هبا ة 

أو لد  ائيئة، وتقدا البورصة 
 افة البياانت واملعلومات اليت 

 تطلبها ائيئة والبورصة. 
إيصاني دف  رسوم طلب  .11

 اإلدراج للهيئة.
أية مستندات أ ر   .12

 تطلبها ائيئة.
 

 د 6-2مادة 
إدراج أسهم الشر ات الكويتية 
ة بورصات  ارج دولة 

 الكويت.

 د 3-2مادة 
إدراج أسهم الشر ات الكويتية 
ة بورصات  ارج دولة 

 الكويت.
 د1-6-2املادة 

ال جيوز للشر ات الكويتية 
املدرجة ة البورصة إدراج 
أسهمها ة أم بورصة  ارج 

 د1-3-2املادة 
ال جيوز للشر ات الكويتية  

املدرجة ة البورصة إدراج 
أسهمها ة أم بورصة  ارج 

د احلصوني دولة الكويت إال بع
 على موافقة ائيئة.

 

دولة الكويت إال بعد احلصوني 
 على موافقة ائيئة.

 
 د 2-6-2املادة 

الشر ة  أسهميشرت  إلدراج 
 ارج  بورصةالكويتية ة أم 

 دولة الكويت ما يليد
قدا دراسة حتدد ائدف . ت1

األجنبية  البورصةمل اإلدراج ة 
ومتطلباته، وأ ره على نشا  
الشر ة، وااللتزامات اليت 
سترتتب على اإلدراج وأن تقدم 
الشر ة ملخصًا للدراسة ال نية 
املت منة ائدف مل اإلدراج ة 

األجنبية ومزاايه  البورصة
واملخاطر احملتملة مل جراء 

ىل التدابري اليت ذلك، ابإلضافة إ
ستتخ ها الشر ة للحد مل 

 ه ه املخاطر.
 األسهم. أال تتجاوز نسبة 2

املراد إدراجها ة اي  
طوني فرتة -األجنبية  البورصات
( مل % 40عل ) -اإلدراج

 رأس ماني الشر ة.
. أن تقدم الشر ة نسخة مل 3

قرار ا معية العامة العادية 
ابملوافقة على إدراج أسهمها ة 

 األجنبية. رصةالبو 
. أن تقدم الشر ة تعهداً 4

ابالمتناع عل اإلفصاح عل أية 
األجنبية قبل  للبورصةمعلومات 

 البورصةاإلفصاح عنها اىل 
 بدولة الكويت أو ابلتزامل معه.

. أن تقدم الشر ة تعهداً 5
بدولة  البورصةاباللتزام بتزويد 

الكويت بكافة متطلبات وأم 
 بياانت متعلقة ابإلفصاح ة

 األجنبية. البورصة

 د 2-3-2املادة 
الشر ة  أسهميشرت  إلدراج 
 ارج  بورصةالكويتية ة أم 

 دولة الكويت ما يليد
إىل  طلب اإلدراج. تقدا 1

 ائيئة.
. تقدا دراسة حتدد ائدف 2

األجنبية  البورصةمل اإلدراج ة 
ومتطلباته، وأ ره على نشا  
الشر ة، وااللتزامات اليت 

ى اإلدراج وأن تقدم سترتتب عل
الشر ة ملخصًا للدراسة ال نية 
املت منة ائدف مل اإلدراج ة 

األجنبية ومزاايه  البورصة
واملخاطر احملتملة مل جراء 
ذلك، ابإلضافة إىل التدابري اليت 
ستتخ ها الشر ة للحد مل ه ه 

 املخاطر.
 األسهم. أال تتجاوز نسبة 3

املراد إدراجها ة اي  
طوني فرتة -جنبية األ البورصات
%( مل 40عل )-اإلدراج 

 رأس ماني الشر ة.
. أن تقدم الشر ة نسخة مل 4

قرار ا معية العامة العادية 
ابملوافقة على إدراج أسهمها ة 

 األجنبية. البورصة
. أن تقدم الشر ة تعهداً 5

ابالمتناع عل اإلفصاح عل أية 
األجنبية قبل  للبورصةمعلومات 

 لبورصةااإلفصاح عنها اىل 
 بدولة الكويت أو ابلتزامل معه.

. أن تقدم الشر ة تعهداً 6
بدولة  البورصةاباللتزام بتزويد 

الكويت بكافة متطلبات وأم 
بياانت متعلقة ابإلفصاح ة 
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 األجنبية. البورصة
 د7-2املادة 

نقل إدراج أسهم شر ة ب  
السور الرئيسي والسور 

 املوازم

  ح ف املادة 

 د1-7-2املادة 
نقل إدراج أسهم شر ة مل 
السور املوازم إىل السور 

 الرئيسي
جيوز للشر ة املسامهة املدرجة 
ة السور املوازم أن تطلب 
نقل إدراج أسهمها إىل السور 
الرئيسي ة حالة توافر الشرو  

 :التالية
. إذا  انت قد استوفت 1

شرو  اإلدراج ة السور 
 الرئيسي.

. أال يقل معدني دوران أسهم 2
% سنواًي آل ر  5شر ة عل ال

سنة قبل اتريخ تقدا طلب نقل 
 اإلدراج.

 

  ح ف املادة 

 د2-7-2املادة 
نقل إدراج أسهم شر ة مل 
السور الرئيسي إىل السور 

 املوازم
( مل 1دون اال الني ابلبند )

( مل ه ا 2-8-1املادة )
الكتاب، للهيئة نقل إدراج 

شر ة املسامهة املدرجة الأسهم 
الرئيسي إىل السور مل السور 

املوازم ة أم مل احلاالت 
 التاليةد 

بناًء على طلب الشر ة  .1
وبعد موافقة ا معية العامة 

 العادية للشر ة.
اخن اض رأس ماني الشر ة  .2

املسامهة املدرجة عل احلد 
األد  املنصوص عليه ة البند 

  ح ف املادة 

( و 2-1-2( مل املواد )1)
( مل ه ا الكتاب، 1-2-2)

الشر ة أوضاعها  ما   توفق
  الني سنة مل اتريخ االخن اض.
ة حاني تكرار وقف تداوني 
أسهم الشر ة ة السور 
الرئيسي ملدة ستة أشهر 
ألسباب ترج  إليها، مث قيامها 
ابستي اء املتطلبات الالزمة 
الستئناف التداوني قبل اختاذ 

 ائيئة قراراً إبلغاء اإلدراج.
 د8-2املادة 
 إلدراجإلغاء ا

 د4-2املادة 
 إلغاء اإلدراج

 د 1-8-2املادة 
للهيئة إلغاء إدراج أسهم شر ة 
املسامهة املدرجة ة البورصة ة 

 أم مل احلاالت التاليةد
إذا فقدت الشر ة شرطاً  .1

مل شرو  اإلدراج الواردة ة 
 ه ا الكتاب، واملتعلقة ابآليتد 

أ. اخن اض رأس ماني الشر ة 
ملنصوص عليه عل احلد األد  ا

ة ه ا الكتاب، ما   توفق 
الشر ة أوضاعها  الني سنة مل 

 اتريخ ه ا االخن اض.
ب. االمتناع عل تعي  مسؤوني 
املطابقة وااللتزام بعد ا طار 
الشر ة مل قبل ائيئة بوجوب 

 تعيينه.
إذا انق ت الشر ة وفقاً . 2

ألحكام قانون الشر ات 
ويد ل ة ذلك اختاذ قرار أو 

كم ق ائي هنائي  ل صدور ح
 الشر ة أو تص يتها.

إذا استمر وقف تداوني  .3
السهم ملدة ستة أشهر دون أن 
تستوة الشر ة املتطلبات 

 الالزمة الستئناف التداوني. 
إذا   اندماج الشر ة م   .4

 د 1-4-2املادة 
للهيئة إلغاء إدراج أسهم شر ة 

ة املدرجة ة البورصة ة املسامه
 أم مل احلاالت التاليةد

. إذا امتنعت عل تعي  1
مسؤوني املطابقة وااللتزام بعد 
ا طار الشر ة مل قبل ائيئة 

 بوجوب تعيينه.
. إذا انق ت الشر ة وفقاً 2

ألحكام قانون الشر ات ويد ل 
ة ذلك اختاذ قرار أو صدور 
حكم ق ائي هنائي  ل الشر ة 

 ا.أو تص يته
. إذا استمر وقف تداوني 3

السهم ملدة ستة أشهر دون أن 
تستوة الشر ة املتطلبات 

 الالزمة الستئناف التداوني. 
. إذا   اندماج الشر ة م  4

شر ة أو شر ات أ ر   ي  
ترتب على ذلك انتهاء 

 الشخصية االعتبارية للشر ة.
. إذا توق ت الشر ة املدرجة 5

عل مباشرة نشاطها بشكل 
ي، أو توق ت عل مباشرة هنائ

نشاطها بشكل مؤقت ملدة تزيد 
 على سنة.
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شر ة أو شر ات أ ر   ي  
ترتب على ذلك انتهاء 

 الشخصية االعتبارية للشر ة.
املسامهة  إذا توق ت الشر ة .5

املدرجة عل مباشرة نشاطها 
بشكل هنائي، أو توق ت عل 
مباشرة نشاطها بشكل مؤقت 

 ملدة تزيد على سنة.
ة حالة االستحواذ  .6

( 3-10العكسي وفقًا للمادة )
مل ال صل الثال  مل  تاب 
االندماج واالستحواذ مل 

 الالئحة.

. ة حالة االستحواذ العكسي 6
( مل 3-10وفقًا للمادة )

ال صل الثال  مل  تاب 
االندماج واالستحواذ مل 

 الالئحة.

 د2-8-2املادة 
يلتزم جملس إدارة الشر ة اليت 
صدر بشخلهنا قرارًا إبلغاء إدراج 

دعوة ب البورصةمل  أسهمها
ا معية العامة لالنعقاد للنار 
ة ه ا القرار وأوضاع الشر ة 
و طة جملس اإلدارة املستقبلية 
بشخلن معا ة ه ه األوضاع. 
على أن تتم الدعوة النعقاد 
ا معية العامة للشر ة  الني 
فرتة ال تتجاوز  ال ة أشهر مل 
اتريخ صدور قرار إلغاء إدراج 

أع اء الشر ة، ويسخلني  أسهم
الشر ة  ديبيًا ة  إدارة جملس

حالة امتناعه عل عقد ا معية 
 العامة  الني املدة امل  ورة.

وجيب على الشر ة تزويد  ل 
بنسخة مل  والبورصة ائيئةمل 

حم ر اجتماع ا معية العامة 
املشار إليه وذلك  الني مدة 
أقصاها أسبوع  مل اتريخ 

 انعقاد ا معية العامة.

 د2-4-2املادة 
لس إدارة الشر ة اليت يلتزم جم

صدر بشخلهنا قرارًا إبلغاء إدراج 
أسهمها مل البورصة بدعوة 
ا معية العامة لالنعقاد للنار ة 
ه ا القرار وأوضاع الشر ة 
و طة جملس اإلدارة املستقبلية 
بشخلن معا ة ه ه األوضاع. 
على أن تتم الدعوة النعقاد 
ا معية العامة للشر ة  الني 

 ال ة أشهر مل  فرتة ال تتجاوز
اتريخ صدور قرار إلغاء إدراج 
أسهم الشر ة، ويسخلني أع اء 
جملس إدارة الشر ة  ديبيًا ة 
حالة امتناعه عل عقد ا معية 

 العامة  الني املدة امل  ورة. 
وجيب على الشر ة تزويد  ل 
مل ائيئة والبورصة بنسخة مل 
حم ر اجتماع ا معية العامة 

مدة  املشار إليه وذلك  الني
أقصاها أسبوع  مل اتريخ 

 انعقاد ا معية العامة.
 د9-2املادة 

 االنسحاب اال تيارم
 د5-2املادة 

 االنسحاب اال تيارم
 د1-9-2مادة 

جيوز لكل شر ة مسامهة مدرجة 
 د1-5-2مادة 

جيوز لكل شر ة مسامهة مدرجة 

 أسهمهاأن تطلب إلغاء إدراج 
، وفق الشرو  البورصةمل 

 واإلجراءات التاليةد
عل  البورصة. االفصاح ة 1

جملس إدارة الشر ة توصية 
م   البورصةابالنسحاب مل 

 بداء األسباب.إ
. احلصوني على موافقة 2

ا معية العامة على 
 االنسحاب.

مسباب  ائيئة. تزويد 3
 االنسحاب مل اإلدراج.

 .ائيئة. احلصوني على موافقة 4
. حتديد اتريخ االنسحاب مل 5

ب رتة ال تقل عل ستة  البورصة
، وال ائيئةأشهر مل اتريخ موافقة 

حتتسب ضمل ه ه ال رتة أم مدة 
 ايقاف للتداوني على السهم. 

إبقرار مل  ائيئة. تزويد 6
الشر ة ب مان سداد أية مبالل 
أو التزامات ترتتب على الشر ة 

عل فرتة إدراجها ة  للبورصة
 .البورصة

 و الة مقاصة. التنسيق م  7
بشخلن سداد أية التزامات مل 

 مل قبل الشر ة للمسامه 
 أرابح نقدية وأسهم منظ.

 أسهمهاأن تطلب إلغاء إدراج 
، وفق الشرو  البورصةمل 

 واإلجراءات التاليةد
عل  البورصة. االفصاح ة 1

توصية جملس إدارة الشر ة 
م   البورصةابالنسحاب مل 

 إبداء األسباب.
. احلصوني على موافقة 2

 عامة على االنسحاب.ا معية ال
مسباب  ائيئة. تزويد 3

 االنسحاب مل اإلدراج.
 .ائيئة. احلصوني على موافقة 4
. حتديد اتريخ االنسحاب مل 5

ب رتة ال تقل عل ستة  البورصة
، ائيئةأشهر مل اتريخ موافقة 

وال حتتسب ضمل ه ه ال رتة 
أم مدة ايقاف للتداوني على 

 السهم. 
مل  إبقرار ائيئة. تزويد 6

الشر ة ب مان سداد أية مبالل 
أو التزامات ترتتب على الشر ة 

عل فرتة إدراجها ة  للبورصة
 .البورصة

 و الة مقاصة. التنسيق م  7
بشخلن سداد أية التزامات مل 
قبل الشر ة للمسامه  مل 

 أرابح نقدية وأسهم منظ.
 د2-9-2املادة 

على  ائيئةة حاني موافقة 
راج طلب االنسحاب مل اإلد

أن يتقدم  شخصجيوز ألم 
بعرض لشراء أسهم املسامه  
الرا ب  ابلبي  قبل االنسحاب 
مل اإلدراج، على أال يقل سعر 
الشراء عل متوس  سعر السهم 
ملدة ستة أشهر سابقة على 
افصاح جملس اإلدارة عل 
توصيته ابالنسحاب مل 
اإلدراج. وتتم عملية الشراء 

 د2-5-2املادة 
على طلب  ائيئةة حاني موافقة 

االنسحاب مل اإلدراج جيوز 
أن يتقدم بعرض  شخصألم 

لشراء أسهم املسامه  الرا ب  
ابلبي  قبل االنسحاب مل 
اإلدراج، على أال يقل سعر 
الشراء عل متوس  سعر السهم 

ابقة على ملدة ستة أشهر س
افصاح جملس اإلدارة عل 
توصيته ابالنسحاب مل 
اإلدراج. وتتم عملية الشراء قبل 
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قبل التاريخ ال علي 
 لالنسحاب.
القواعد  البورصةوحتدد 

 التنايمية ئ ه العملية.

 التاريخ ال علي لالنسحاب.
القواعد  البورصةوحتدد 

 التنايمية ئ ه العملية.
 

 د10-2املادة 
 أحكام عامة 

  ح ف املادة 

 د1-10-2املادة 
ال جيوز إدراج أسهم شر ة 

ت مسامهة  ويتية مق لة زاد
عشر  اال ينرأس مائا  الني 

شهرًا السابقة لتاريخ تقدا 
طلب اإلدراج، إباايل ما نسبته 

أو أ ثر مل رأس املاني  % 50
 إال بعد م ي سنة مالية  املة.

  ح ف املادة 

 د2-10-2املادة 
ة حالة اخن اض رأس ماني شر ة 
املسامهة املدرجة عل احلد 
األد  املنصوص عليه ة ه ا 

تلتزم الشر ة بتقدا  الكتاب،
تقرير يت مل أسباب االخن اض 
وا طة الزمنية لتوفيق أوضاع 
الشر ة  الني سنة مل اتريخ 

 ه ا االخن اض.
وللهيئة املوافقة على ا طة أو 
رف ها أو نقل إدراج أسهم 
الشر ة مل سور آل ر أو إلغاء 
اإلدراج وفقًا ألحكام ه ا 

 الكتاب.

  ح ف املادة 

 د3-10-2املادة 
( مل 8دون اإل الني ابلبند )

-2( واملادة )2-2-1املادة )
( مل ه ا الكتاب، وة 2-2

حاني موافقة ائيئة على طلب 
اإلدراج ة السور الرئيسي، 
جيوز للشر ة، و الني فرتة ستة 
أشهر مل اتريخ موافقة ائيئة 
على اإلدراج وقبل إدراج 
األسهم ة البورصة، أن تطرح 

مل  % 30نسبة ال تقل عل 

  ح ف املادة 

رأس مائا املصدر واملدفوع 
ابلكامل  ما هو عند املوافقة 
على طلب اإلدراج، على أن 
يكون ه ا الطرح مل  الني 
ا تتاب عام سواء ة زايدة رأس 
ماني الشر ة أو طرح أسهم 

  يبع  املسامه  الرئيس
للبي ، وذلك وفقًا لإلجراءات 
املنصوص عليها ة ه ه 

 الالئحة.
 د4-8ادة امل

ابإلضافة إىل االلتزامات الواردة ة 
( مل ه ا الكتاب، 1-12املادة )

يلتزم مدير الصندور ابستي اء 
املتطلبات اإلضافية التالية  الني 
أربعة أشهر مل اتريخ إ طاره 
 وافقة ائيئة على إدراج وحدات 

 الصندورد
استي اء اي  متطلبات  .1

 البورصة.
ات ايداع سجل محلة الوحد .2

 لد  و الة املقاصة.

 د4-8املادة 
يلتزم مدير الصندور ابستي اء 
املتطلبات اإلضافية التالية 
 الني أربعة أشهر مل اتريخ 

 إ طاره 
 وافقة ائيئة على إدراج 

 وحدات الصندورد
 
 
. استي اء اي  متطلبات 1

 البورصة.
. ايداع سجل محلة الوحدات 2

 لد  و الة املقاصة.
 

 د5-3املادة 
جيوز للهيئة أن تلزم ا هات املشار 

( مل ه ا 1-2إليها ة املادة )
الكتاب اليت   إلغاء إدراج أوراقها 
املالية أو انسحبت ا تياراًي مل 
السور الرئيسي أو السور املوازم 
أن تتقدم بطلب إلعادة إدراجها 
ة ه ا السور،  ما جيوز ئ ه 
ا هات أن تتقدم بطلب إلعادة 

ها املالية ة السور إدراج أوراق
الرئيسي أو املوازم بشر  استي اء 
املتطلبات الالزمة لإلدراج ة ه ا 

 السور.
وتع ى ه ه الشر ات مل تطبيق 

-2( مل املادة )5( و )1البند )

 د5-3املادة 
جيوز للهيئة أن تلزم ا هات 

( 1-2املشار إليها ة املادة )
مل ه ا الكتاب اليت   إلغاء 
إدراج أوراقها املالية أو 
انسحبت ا تياراًي مل البورصة 
أن تتقدم بطلب إلعادة 
إدراجها،  ما جيوز ئ ه ا هات 

م بطلب إلعادة إدراج أن تتقد
أوراقها املالية ة البورصة بشر  
استي اء املتطلبات الالزمة 

 لإلدراج.
وتع ى ه ه الشر ات مل 
االلتزام بتعي  مستشار إدراج 
إذا ألزمتها ائيئة إبعادة 
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( مل ه ا الكتاب إذا ألزمتها 1-2
ائيئة إبعادة اإلدراج،  ما جيوز 
للهيئة أن تع ي ه ه الشر ات مل 

ات أو الشرو  بع  ه ه املتطلب
األ ر  أو تستلزم متطلبات 
إضافية، إذا  ان ة ذلك حتقيقًا 
العتبارات تتعلق  الة السور أو 
االقتصاد الوطين بوجٍه عام أو 

 محايًة لصغار املسامه .
وة حالة عدم التزام تلك 
ا هات ابحلكم الوارد ة 
ال قرت  األوىل والثانية مل ه ه 

لب مل املادة، جيوز للهيئة الط
ا هات الرمسية املعنية وقف 
أنشطة ه ه ا هة، ويستثىن مل 

 ذلك احلاالت التاليةد
الشر ات اململو ة ابلكامل  .1

 للدولة.
الشر ات اليت حتولت مل شر ة  .2

مسامهة عامة إىل شر ة مسامهة 
مق لة أو  ري ذلك مل أشكاني 

 الشر ات األ ر .
الشر ات اليت ميتلك فيها  .3

اشر أو  ري شخص بشكل مب
مل أسهم  % 75مباشر أ ثر مل 

 رأس مائا.

اإلدراج،  ما جيوز للهيئة أن 
تع ي ه ه الشر ات مل بع  
ه ه املتطلبات أو الشرو  

متطلبات األ ر  أو تستلزم 
إضافية، إذا  ان ة ذلك حتقيقاً 
العتبارات تتعلق  الة السور 
أو االقتصاد الوطين بوجٍه عام 

 أو محايًة لصغار املسامه .
 

وة حالة عدم التزام تلك 
ا هات ابحلكم الوارد ة 
ال قرت  األوىل والثانية مل ه ه 
املادة، جيوز للهيئة الطلب مل 

وقف ا هات الرمسية املعنية 
أنشطة ه ه ا هة، ويستثىن مل 

 ذلك احلاالت التاليةد
الشر ات اململو ة ابلكامل . 1

 للدولة.
الشر ات اليت حتولت مل . 2

شر ة مسامهة عامة إىل شر ة 
مسامهة مق لة أو  ري ذلك مل 

 أشكاني الشر ات األ ر .
 
الشر ات اليت ميتلك فيها . 3

شخص بشكل مباشر أو  ري 
مل  % 75مباشر أ ثر مل 
 أسهم رأس مائا.

 ح ف ه ا النموذج    1ملحق رقم 
  ح ف ه ا النموذج   2ملحق رقم 
 ح ف ه ا النموذج    3ملحق رقم 
 ح ف ه ا النموذج    4ملحق رقم 
 ح ف ه ا النموذج    7ملحق رقم 
 ح ف ه ا النموذج    8ملحق رقم 
 ح ف ه ا النموذج    9ملحق رقم 

 

 
 

 2018لسنة  (42قرار رقم )
 تعديل جدوني الرسوم والعموالت ا اص ابئيئة بشخلن

 بعد االطالع علىد
بشـــخلن إنشـــاء هيئـــة أســـوار املـــاني  2010( لســـنة 7القـــانون رقـــم ) -

 وتنايم نشا  األورار املالية وتعديالته؛
بشــــخلن إصــــدار الالئحــــة  2015( لســــنة 72وعلــــى القــــرار رقــــم ) -

بشخلن إنشاء هيئة أسوار املـاني  2010لسنة  7التن ي ية للقانون رقم 
  ؛وتنايم نشا  األورار املالية وتعديالما

 بشخلن إصدار جدوني الرسوم؛ 2016( لسنة 9وعلى القرار رقم ) -
بشـــــــــخلن تعـــــــــديالت  2018( لســــــــنة 41وعلــــــــى القــــــــرار رقــــــــم ) -

بشـــــخلن إنشـــــاء  2010( لســـــنة 7الالئحـــــة التن ي يـــــة للقـــــانون رقـــــم )
األورار املاليـــــــة وتعـــــــديالمما هيئـــــــة أســـــــوار املـــــــاني وتناـــــــيم نشـــــــا  

واملتعلقــــــة بــــــد وني املرحلـــــــة الثانيــــــة مــــــل مشـــــــروع تطــــــوير الســـــــور 
 )ناام ما بعد التداوني سابقًا( حيز التن ي ؛

( 11وعلى قرار جملس م وضي هيئة أسوار املاني ة اجتماعه رقم ) -
 ؛20/03/2018املنعقد بتاريخ  2018لسنة 

 قرر ما يلي
 مادة أوىل

 وني مل جدوني الرسوم ا اص ابئيئة على النحو التايلدتعديل البند األ

مقدار الرسم  ا دمة م
 موعد االستحقار )ابلدينار الكوييت(

1 
طلـــــــــــــــــــــــــــب إدراج األورار 
املاليــــة للشــــر ات املســــامهة 

 الكويتية و ري الكويتية
 مخسة آالف دينار

تســــــتحق للهيئــــــة عنــــــد 
ـــــــب اإلدراج  تقـــــــدا طل

 للبورصة
 مادة اثنية

 م التالية وحت ف مل جدوني الرسوم ا اص ابئيئةدإلغاء الرسو 

 ا دمة م
مقدار الرسم 
)ابلدينار 
 الكوييت(

موعد 
 االستحقار

2 
ــــل إدراج أســــهم شــــر ة مــــل  ــــب نق طل
السور املوازم إىل السور الرئيسي ة 

 بورصة األورار املالية

مخســــــــــــــــــة آالف 
 دينار

عند تقدا طلـب 
 نقل اإلدراج

3 
ــــل إدراج أســــهم شــــر ة ــــب نق ــــل  طل م

السور الرئيسي إىل السور املوازم ة 
 بورصة األورار املالية

مخســــــــــــــــــة آالف 
 دينار

عند تقدا طلـب 
 نقل اإلدراج

 مادة اثلثة
ــ  هــ ا القــرار  ــل فيمــا خيصــه ويعمــل بــه  علــى ا هــات املختصــة تن ي

 وينشر ة ا ريدة الرمسية. 01/04/2018اعتبارا مل اتريخ 
 تن ي م ابلو الةرئيس جملس امل وض  واملدير ال

 .2018مارس  27صدر بتاريخد 
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 املؤسسة العامة للرعاية السكنية
 2018( لسنة 15قرار وزارم رقم )

بشخلن إعادة تشكيل اللجنة املشكلة  وجب القرار 
ة شخلن تشكيل  نة  2016( لسنة 25الوزارم رقم )

 املناقصات ابملؤسسة
ملؤسسة العامة وزير الدولة لشئون اإلسكان، رئيس جملس إدارة ا

 للرعاية السكنيةد
ة شخلن  1993( لسنة 47بعد االطالع على القانون رقم ) -

 الرعاية السكنية والقوان  املعدلة له،
ة شخلن إسهام نشا   1995( لسنة 27وعلى القانون رقم ) -

القطاع ا اص ة تعمري األراضي ال  اء اململو ة للدولة أل راض 
   املعدلة له،الرعاية السكنية والقوان

 وعلى الئحة شئون التونيف املعموني هبا ة املؤسسة، -
( املنعقد بتاريخ 3/2018وعلى قرار جملس اإلدارة ابجتماعه رقم ) -

13/03/2018، 
 2016( لسنة 24وعلى قرار وزير الدولة لشئون اإلسكان، رقم ) -

( 41ة شخلن العمل بالئحة املناقصات، املعدني ابلقرار الوزارم رقم )
 ،2017لسنة 

ة شخلن تشكيل  نة  2016( لسنة 25وعلى القرار الوزارم رقم ) -
 املناقصات ابملؤسسة،

 قرر
 أوىل( )مادة

( لسنة 25ُيستبدني بنص املادة األوىل مل القرار الوزارم رقم ) -
املشار إليه، النص التايلد تشكل  نة املناقصات ابملؤسسة  2016

 النحو التايلدالعامة للرعاية السكنية على 
 ع واً     مـــديـر عــــــــــــــام املــؤسســــــــة العــــامــة للــرعــايـــــة الســــــــــكنية. 1
 ع واً    ع و جملس إدارة املؤسســة - ثل عل وزارة األشغاني العامة . 2
 اً ع و   ع ــو جملس إدارة املؤسســة - ثل عل وزارة الكهربـــاء واملـاء . 3
 ع واً   و يـل وزارة –أم  عام ا هاز املر زم للمناقصات العـامة . 4
 ع واً     ثل عل إدارة ال تو  والتشري . ال تقل درجته عل مستشــــار. 5
 مقرراً       نــائـــــــب املـــديـر العـــام لشـــــــئون الرقــــــــــــــابــة والتــدقيــــــــــــق -

 ة()مادة اثني
ويُلغــى  ــل مــا  يعمــل بــه مــل اتريــخ صــدوره،يبلــل القــرار ملــل يلــزم، و  -

– ــل فيمــا خيصــه   -خيال ــه مــل قــرارات، وعلــى جهــات اال تصــاص 
 تن ي ه، وينشر ة ا ريدة الرمسية.

 وزير الدولة لشـئون اإلســـكان
 ووزير الدولة لشئون ا دمات 

 رئيس جملـس إدارة املؤسســة
  ـاند/ جنان حمسل حسل رم

 ه 1439رجب  11صدر ةد 
 م 2018مارس  28املوافقد 

 بنك الكويت املر زم
 2018ر /  – 47/  1قرار رقم 

 دحمافظ بنك الكويت املر زم
فـــي  1968( لســنة 32( مــل القانـــون رقـــم )21بعــد االطــالع علــى املــادة ) -

 شخلن النقد وبنك الكويت املر زم وتنايم املهنة املصرفية وتعديالته.
بشـخلن  1984( مل القرار الـوزارم لسـنة 10(، )7على املادت  )و  -
   اع شر ات الصرافة لرقابة بنك الكويت املر زم.إ
وبنـــاًء علـــى  تـــاب شـــر ة ســـلة العمـــالت للصـــريفة الدوليـــة املـــؤرخ  -

بشخلن طلب تعديل بياانت ة سجل شر ات الصـرافة  11/3/2018
 لد  بنك الكويت املر زم. 

 قـــرر
 ىمـادة أولـ

يؤشر ة سجل شر ات الصرافة لد  بنـك الكويـت املر ـزم ابلتعـديل 
 التايل على بيـاانت شر ة سلة العمالت للصريفة الدوليةد

 دينار  وييت. 86.169دينار  وييت إىل  65.620زايدة االحتياطي القانوين مل  -
ـــــــة ة  ـــــــة للشـــــــر ة عـــــــل الســـــــنة املنتهي وذلـــــــك وفقـــــــاً للبيـــــــاانت املالي

31/12/2017. 
 ادة اثنيـةمـ

 ينشر ه ا القرار ة ا ريدة الرمسية، ويعمل به اعتبارًا مل اتريخ صدوره.
        املــحـــافـــــظ                                                        

 د. حممد يوسف ائاشل
 ه 1439ب  ــرجـ  5صدر ة د  
 م 2018مــارس   22املوافــــــق د  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2018ر /  – 48/  1قرار رقم 

 حمافظ بنك الكويت املر زم
فـي  1968( لسنة 32( مل القانـون رقـم )21بعد االطالع على املادة )

 شخلن النقد وبنك الكويت املر زم وتنايم املهنة املصرفية وتعديالته.
بشخلن  1984نة مل القرار الوزارم لس (10(، )7وعلى املادت  )

 ا  اع شر ات الصرافة لرقابة بنك الكويت املر زم.
بشخلن طلب  15/2/2018وبناًء على  تاب الشر ة األهلية للصريفة املؤرخ 

 تعديل بياانت ة سجل شر ات الصرافة لد  بنك الكويت املر زم. 
 قـــرر

 مـادة أولـى
عديل يؤشر ة سجل شر ات الصرافة لد  بنك الكويت املر زم ابلت

 التايل على بيـاانت الشر ة األهلية للصريفةد
دينار  وييت إىل  800.000زايدة رأس ماني الشر ة مل  -

 دينار  وييت. 1.000.000
 مـادة اثنيـة

 ينشر ه ا القرار ة ا ريدة الرمسية، ويعمل به اعتبارًا مل اتريخ صدوره.
 

         املــحـــافـــــظ    
 د. حممد يوسف ائاشل

 ه1439رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــب    5در ة د    ص
 م2018مــــــــــــــــــــــــــــــــــارس   22املوافــــــــــــق د   
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 جملس الوزراء
 إعالن عل طرح املمارسة رقم 

 (59  - 2017  /2018  ) 
 ءالتابعة ل مانة العامة إلس الوزرا حراسة املباينبشخلن أعماني 

تعلــل األمانــة العامــة إلــس الــوزراء عــل طــرح  ارســة عامــة  ــري قابلــة 
( بشــــخلن أعمــــاني حراســــة املبــــاين 2017/2018-59للتجزئــــة رقــــم )

ــــك طبقــــاً للمواصــــ ات  ــــة إلــــس الــــوزراء ، وذل ــــة ل مانــــة العام التابع
لـيت ميكـل احلصـوني عليهـا والشرو  العامة الواردة ة واثئق املمارسة وا

( 4بوابة رقم )  -قصر السيف العامر  -ابألمانة العامة إلس الوزراء 
 وذلك أعناء مواعيد العمل الرمسية . 

آخر يوم بيع  الطرح
 الكراسات

 السعر اإلقفال

 األحد
1/4/2018 

 األربعاء
18/4/2018 

 22/4/2018األحد  
 الساعة الواحدة ظهراً 

السيف العامر  قصر
 بوابة رقم 

 (4 ) 

 د.ك 505
 غري مسرتجعة

اعتباراً مـل اتريـخ فـ  املاـاريف  اً ( يوم 90وتسرم العطاءات ملدة ) 
د.ك علـى أن  12,229/-.. ه ا وتبلل الك الة األولية مبلل وقدره 

تكــون صــاحلة طيلــة مــدة ســراين العطــاء وصــادرة ابســم األمانــة العامــة  
 إلس الوزراء .

 -يرجى اصطحاب املستندات التالية للحصوني على  راسة الشرو  د
شــهادة التســجيل لــد  ا هــاز املر ــزم للمناقصــات العامــة ســارية  .1

 امل عوني . 
شــهادة مــل ائيئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة ) رقــم ا هــة املــدين (  .2

 سارية امل عوني . 
 شهادة استي اء نسبة العمالة الوطنية سارية امل عوني .  .3
تاب ت وي  ونسـخة مـل البطاقـة املدنيـة ملنـدوب الشـر ة لشـراء   .4

 الكراسة . 
 لالست سار يرجى االتصاني  راقبة العقود واملناقصات د

 2846 - 3177دا لي    - 1800008بدالة 
 22221361وترسل االست سارات على فا س د  

 

 
 

 وزارة التجارة والصناعة
 بنك بوبيان )ش.م.ك(عامة

 استدراك
 ة حم ـــر اجتمـــاع ا معيـــة العموميـــة  ـــري العاديـــةمطبعـــي وقـــ   طـــخل 

 2017ديســـــمو  31العاشـــــرة )املؤجلـــــة( للســـــنة املاليـــــة املنتهيـــــة ة 
واملنشـــــور ة العـــــدد  بوبيـــــان لبنـــــك 18/3/2018واملنعقـــــد بتـــــاريخ 

نصــــــــاب  أن حيـــــــ  ورد 25/3/2018والصـــــــادر بتـــــــاريخ  1385
احل ـــور البـــالل  والصـــحيظ هــو نصـــاب %76.833احل ــور البـــالل 

 حم ر االجتماع. وإعادة نشر التنويه،%ل ا وجب 67.833
 حم ـر اجتمـاع ا معيـة العموميـة  يـر العاديـة العاشـرة

 )املؤجلة( لبنك بوبيان للسنة املالية املنتهية 
 2017ديسمو  31ة 

 18/3/2018واملنعقدة بتاريخ 
السـيد/ رئـيس جملـس اإلدارة اجتمـاع ا معيـة العموميـة العاشـرة  افتتظ

بصــ تها  ــري العاديــة )املؤجلــة( الســاعة التاســعة والنصــف صــباحاً يــوم 
ة قاعــــة االجتماعــــات  قــــر البنــــك،  18/3/2018األحــــد املوافــــق 

ـــــالل  ـــــل نصـــــاب احل ـــــور الب ـــــ  أعل ـــــدد أســـــهم 67.833حي % بع
 دسهم، وذلك   ور  ل مل 1,541,760,933

 رئيس جملس اإلدارة       السيد/ حممود يوسف ال ليج-1
انئب رئيس جملس إدارة     السيد/ عادني عبدالوهاب املاجد-2

 البنك والرئيس التن ي م
مراقب احلساابت مل مكتب       السيد/ بدر عبده الوزان-3

 ال هد والوزان وشر اهم
ب العيبان مراقب احلساابت مل مكت     السيد/ وليد العصيمي-4

 والعصيمي وشر اهم )ارنست آند يونج(
 ع و ومقرر هيئة الرقابة الشرعيـة  السيد/ د. عبدالعزيز القصار-5
  ثل وزارة التجارة والصناعة      السيدة/ إقباني ال بي -6
  ثل الشر ة الكويتية للمقاصة        السيد/ فهد ائديل-7

وســــــبعة وعشــــــرون د.ك )مائتــــــان   227,473,486/-رأس املــــــاني 
  اً مليــون وأربعمائــة وعالعــة وســبعون ألــف وأربعمائــة وســتة و ــانون دينــار 

سـهم )اعنـان  2,274,734,860(، عدد األسـهم )املصـدرة( اً  ويتي
وســـبعمائة وأربعــة وعالعــون أل ـــا  مليــار ومائتــان وأربعـــة وســبعون مليــوانً 

 و ادائة وستون سهمًا(.
لرتحيـــب ابحل ـــور، وقـــام الســـيد/ انئـــب مث قـــام الســـيد/ رئـــيس جملـــس اإلدارة اب

رئيس جملس اإلدارة والـرئيس التن يـ م بـتالوة جـدوني أعمـاني ا معيـة العموميـة 
  ري العادية املؤجلة، وعليه مت مناقشة البنود على النحو التايلد
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علـى زايدة رأس مـاني البنـك املصـرح بـه واملصـدر  ةاألونيد املوافقالبند 
ـــان وســـبع 227,473,486واملـــدفوع ابلكامـــل مـــل ـ/  ةد.ك )مائت

و ـانون  ةوسبعون أل ـا وأربعمائـة وسـت ةوأربعمائة و ال  وعشرون مليوانً 
د.ك )مائتـان  238,847,160/300ره ( إىل مبلل وقداً  ويتي  اً دينار 

 اً وأربعـون أل ـا ومائـة وسـتون دينـار  ةو ادائة وسـبع و ان و ال ون مليوانً 
(% 5و  ال ائــة فلــس( عــل طريــق توزيــ  أســهم منحــة بواقــ  ) اً  ويتيــ

د.ك )إحــــد   11,373,674/300مــــل رأس مــــاني البنــــك و بلــــل 
وســبعون  ةوأربعــ وســبعون أل ــا وســتمائة ةعشــر مليــون و ال ائــة و ال ــ

ــار  ــ  اً دين ــة فلــس( متثــل أســهم املنحــة املقــرر توزيعهــا علــى  اً  ويتي و ال ائ
املسامه  املقيدون ة سجالت البنك ة هنايـة يـوم االسـتحقار احملـدد 

،  ل بنسبة ما ميلكه، وت وي  جملس اإلدارة 29/3/2018له اتريخ 
 ابلتصرف ة  سور األسهم النا ة عل املنحة.

 فقة مل قبل ا معية العمومية ابإلااع.متت املوا 
( 5( مـــــل عقـــــد التخلســـــيس واملـــــادة )6املـــــادة ) لالثـــــايند تعـــــديالبنـــــد 

 مل الناام األساسي، على النحو التايلد
 النص قبل التعديلد

د.ك  227,473,486/-حـــــــــــــدد رأس مـــــــــــــاني الشـــــــــــــر ة  بلـــــــــــــل 
ـــــان وســـــبع ـــــ وعشـــــرون مليـــــوانً  ة)مائت ـــــة و ال  وســـــبعون أل ـــــا  ةوأربعمائ

ــــــــــــة وســــــــــــتوأرب ــــــــــــار  ةعمائ ــــــــــــ  اً و ــــــــــــانون دين ــــــــــــى اً  ويتي ( موزعــــــــــــاً عل
ـــــــــــان وأربعـــــــــــ 2,274,734,860 ـــــــــــار ومائت ـــــــــــان ملي  ةســـــــــــهم )ا ن

و ال ـــــون أل ـــــا و ادائـــــة وســـــتون  ةوســـــبعون مليـــــون وســـــبعمائة وأربعـــــ
ـــــ  هـــــ ه  100( قيمـــــة  ـــــل منهـــــا اً ســـــهم ـــــس( واي ـــــة فل فلـــــس )مائ

 األسهم نقدية.
 النص بعد التعديلد

د.ك  238,847,160/300 حـــــــــدد رأس مـــــــــاني الشـــــــــر ة  بلـــــــــل
و ادائــــة وســــب  وأربعــــون أل ــــا ومائــــة  )مائتــــان و ــــان و ال ــــون مليــــوانً 

و ال ائـــــــــــــة فلـــــــــــــس( موزعـــــــــــــاً علـــــــــــــى  اً  ويتيـــــــــــــ  اً وســـــــــــــتون دينـــــــــــــار 
ـــــــــــة و ـــــــــــان  2,388,471,603 ـــــــــــار و ال ائ ـــــــــــان ملي ســـــــــــهم )ا ن

ـــــوانً  ـــــا وســـــتمائة و ال ـــــ و ـــــانون ملي ـــــة وواحـــــد وســـــبعون أل   ةوأربعمائ
ـــــس( وايـــــ  هـــــ ه  100ا ســـــهم( قيمـــــة  ـــــل منهـــــأ ـــــس )مائـــــة فل فل

 األسهم نقدية.
 واي  التعديالت خت   بعد موافقة ا هات الرقابية املختصة.

 .متت املوافقة مل قبل ا معية العمومية ابإلااع 
 .بعد أ   موافقة ا هات املختصة 

ــــة  ــــة  ــــري العادي ــــة العمومي ومــــل مث أعلــــل عــــل انتهــــاء اجتمــــاع ا معي
 صباحـًا. 40د9ساعة املؤجلة ة متام ال

 انئب رئيس جملس اإلدارة
 

 

 ا هاز املر زم للمناقصات العامة
 إعـــــالن

 الطرح املسبق للمناقصات احملدودة على قائمة شر ات
 طرح املناقصة رقميعلل ا هاز املر زم للمناقصات العامة عل 

هندسية وشراء وإنشاءات احتياطية    دماتITB#1016191د 
 الزورملشروع مص اة 

SUANDBY SERVICE CONTRACT FOR AL-
ZOUR REFINERY  

 شر ة ن   الكويت
نتبـــاه الســــادة ايـــود ا هــــاز املر ـــزم للمناقصــــات العامـــة أن يســــرتعى 

( 49( مل القانون رقم )16أنه واستنادا إىل نص املادة ) املناقص  إىل
، ســـــوف يـــــتم طـــــرح املناقصـــــة املـــــ  ورة أعـــــاله علـــــى  2016لســـــنة 

( شـــر ة بعــد مـــدة 12ملــ  ورة ابلكشـــف املرفــق وعــددها )الشــر ات ا
 على األقل مل اتريخ نشر ه ا اإلعالن اب ريدة الرمسية. اً ( يوم30)

مسه ة ه ه القائمة التالم أمام اإلس اوحيق لكل ذم مصلحة   يرد 
 أ( يـوم عمـل تبـد30دراجـه وذلـك ملـدة )إمل قـرار االسـتبعاد أو عـدم 

 ريدة الرمسية وبعد سداد الرسـم احملـدد ابالن مل اتريخ نشر ه ا اإلع
 (.4/2017ابلقرار الوزارم رقم )

 األم  العام للجهاز املر زم للمناقصات العامة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــالن
 الطرح املسبق للمناقصات احملدودة على قائمة شر ات

 يعلل ا هاز املر زم للمناقصات العامة عل 
 ITB#1016186طرح املناقصة رقم د 

 ضب  ا ودة مليناء الزور  دمات
QUALITY CONTROL SERVICES FOR AL-

ZOUR REFINERY 

 شر ة ن   الكويت
نتباه السادة ايود ا هاز املر زم للمناقصات العامة أن يسرتعى 

( 49( مل القانون رقم )16أنه واستنادا إىل نص املادة ) املناقص  إىل
عاله على ، سوف يتم طرح املناقصة امل  ورة أ 2016لسنة 

( شر ة بعد مدة 12الشر ات امل  ورة ابلكشف املرفق وعددها )
 على األقل مل اتريخ نشر ه ا اإلعالن اب ريدة الرمسية. اً ( يوم30)

مسه ة ه ه القائمة التالم أمام اإلس اوحيق لكل ذم مصلحة   يرد 
 أ( يوم عمل تبد30دراجه وذلك ملدة )إمل قرار االستبعاد أو عدم 

اتريخ نشر ه ا اإلعالن اب ريدة الرمسية وبعد سداد الرسم احملدد مل 
 (.4/2017ابلقرار الوزارم رقم )

 األم  العام للجهاز املر زم للمناقصات العامة
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 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
 م 2018/ 2017-115 ارسة رقم  إعـالن

 ةتوفري  دمات تشغيل ودعم فين ناام ميكنة الشئون اإلداري
تعلـــل وزارة األوقـــاف والشــــئون اإلســـالمية عـــل طــــرح املمارســـة رقـــــــم 

 التاليةد 2017/2018 -115

موضوع  م
 املمارسة

ا هة 
 الطالبة

قيمة رسوم 
 راسة 
الشرو  
 واملواص ات

 موعد ومكان 
 ف  العطاءات 

توفري  دمات  1
تشغيل ودعم 

 فين
ناام ميكنة 
الشئون 
 اإلدارية

مر ز نام 
 املعلومات

يـــــــــــــــومد اال ن   .كد 75
م 9/4/2018املوافقد 

قاعة االجتماعات 
إبدارة الشئون املالية 

( الساعة 14الدور )
 الثانية نيهراً 

  وميكــــل احلصــــوني علــــى املمارســــة اعتبــــاراً مــــل يــــوم األحــــد املوافــــق
ـــة وذلـــك أ نـــاء الـــدوام الرمســـي مـــل إدارة 1/4/2018 م واألايم التالي

وآ ـر قسـم املناقصـات(  – 16الدور - Bالتوأم الشئون املالية )برج
م الساعة 9/4/2018موعد لتقدا العطاءات هو يوم اال ن  املوافق 

( نيهرًا، ولل يتم النار ة العطـاءات الـيت تـرد بعـد هـ ا املوعـد مـ  1)
 العلم أن الرسوم امل  ورة  ري قابلة للرد.

 وتوضـــ  العطـــاءات ة صـــندور العطـــاءات بقســـم املناقصـــات مـــ  
%( مـــل قيمـــة العطـــاء ة صـــورة  طـــاب  2تقـــدا  مـــ  أويل قـــدره )

ضمان أو شيك مصدر معتمد مل أحد البنـوك احملليـة املعتمـدة بدولـة 
الكويت  ري مشرو  و اني مـل أم حت اـات وينبغـي أن يكـون سـارم 

 يوًما(.  90امل عوني طواني مدة سراين العطاء وهي )
  ة حل ور ف  املااريف ة اي  الشر ات املشار ة ابملمارسة مدعو

 املوعد واملكان احملدد اب دوني أعاله.
 مالحاةد

سحب املمارسة للشر ات املتخصصة ة ه ا اإـاني شـريطة أن تكـون 
( صـباحاً 8مسجلة لد  قسم املناقصات ابلوزارة وذلك مل السـاعة )

 م. 2018( نيهراً م  إح ار  ارت التسجيل لعام 1وح  الساعة )
 

 والصناعة وزارة التجارة
 إعالن

 تقدمد 
 السيد/ عوض سعود  لي ه احلري

 بطلب إىل إدارة الشر ات هب ه الوزارةد 
ــــــرقم  ــــــل الرت ــــــيص ال ــــــردم الصــــــادر ب وبتــــــاريخ  523/2010حتوي

حتــــت االســــم التجــــارم مؤسســــة األوىل العربيــــة لبيــــ   18/2/2010
 وشراء السيارات وحتولت إىل شر ة الشخص الواحد.

ض يتقدم لإلدارة امل  ورة  الني مخسـة عشـر يومـا مـل اتريـخ يرجى  ل له اعرتا
نشـــر اإلعـــالن ابعـــرتاض  طـــي مرفقـــاً بـــه ســـند املديونيـــة وإال فلـــل يؤ ـــ  بعـــ  

 االعتبار.

 إعالن
 تقدمد 

 عبده صان  الشل ان  -1
 صان عبده الشل ان  -2

 أصحاب شر ة بالتنيوم فاينانشاني لالستشارات
 ات هب ه الوزارةدبطلب إىل إدارة الشر  

ـــان القـــانوين مـــل شـــر ة ذات مســـئولية حمـــدودة إىل شـــر ة  تعـــديل الكي
 الشخص الواحد.

يوما مل اتريخ  30يرجى  ل له اعرتاض يتقدم لإلدارة امل  ورة  الني 
نشر اإلعالن ابعـرتاض  طـي مرفقـا بـه سـند املديونيـة وإال فلـل يؤ ـ  

 بع  االعتبار. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم د 

 الرضا سليمان عادني سليمان عبد  -
 مها عادني سليمان عبد الرضا سليمان  -

 أصحاب شر ة /  يوبيس ميداي للتجارة العامة  
 بطلب إىل إدارة الشر ات هب ه الوزارةد 

* تعديل الكيان القانوين مل ذات مسؤولية إىل شر ة الشخص الواحد 
 *  روج الشريك / مها عادني سليمان عبد الرضا سليمان . 

يومًا مل   30اعرتاض أن يتقدم لإلدارة امل  ورة  الني يرجى  ل له 
اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض  طي مرفقًا به سند املديونية و إال فلل 

 يؤ   بع  االعتبار .  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدمد

 عبد ه حممد الصان – 1
 سليمان سلطان العجمي – 2

 أصحاب شر ة انسان للدعاية واإلعالن والنشر والتوزي 
 ة الشر ات هب ه الوزارةدبطلب إىل إدار 

*  روج / عبد ه حممد الصان وتعديل الكيان القانوين للشر ة 
 لتصبظ شر ة الشخص الواحد.

يوما مل  30يرجى  ل له اعرتاض أن يتقدم لإلدارة امل  ورة  الني 
اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض  طي مرفقا به سند املديونية وإال فلل 

 يؤ   بع  االعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 ت تقدم

 السيدة / فاطمة حممد عبد الغين 
 بطلب إىل إدارة الشر ات هب ه الوزارة د 
بتاريخ  2006/  3130حتويل الرت يص ال ردم الصادر برقم 

حتت االسم التجارم مؤسسة العرادة ملواد البناء  03/09/2006
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 حتولت إىل شر ة الشخص الواحد 
مخسة عشر يوما  يرجى  ل له اعرتاض يتقدم لإلدارة امل  ورة  الني

مل اتريخ اإلعالن ابعرتاض  طي مرفقا به سنة املديونية واال فلل 
 يؤ   بع  االعتبار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدمت السيدة / مي جمرن عيسى اللو اين
 بطلب إىل إدارة الشر ات هب ه الوزارةد
بتاريخ  3243/2011* حتويل الرت يص ال ردم الصادر برقم 

مات االوىل للتجارة حتت االسم التجارم / ا د 25/8/2011
 العامة واملقاوالت ، إىل شر ة الشخص الواحد.

يرجى  ل له اعرتاض يتقدم لالدارة امل  ورة  الني مخسة عشر يوما 
مل اتريخ نشر االعالن ابعرتاض  طي مرفقا به سند املديونية واال 

 فلل يؤ   بع  االعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم د

 السيد/ انصر  ازم حس  ا دعي املطريم
 إىل إدارة الشر ات هب ه الوزارةد بطلب

ـــــــرقم  ـــــــل الرت ـــــــيص ال ـــــــردم الصـــــــادر ب ـــــــاريخ  903/2018حتوي بت
حتت االسم التجـارم مر ـز انصـر ا ـدعي لتعلـيم قيـادة  7/3/2018

 السيارات وحتولت إىل شر ة الشخص الواحد.
يرجــى  ــل لــه اعــرتاض أن يتقــدم لــإلدارة املــ  ورة  ــالني مخســة عشــر 

اإلعـالن ابعــرتاض  طـي مرفقــاً بـه ســند املديونيــة يومـاً مــل اتريـخ نشــر 
 وإال فلل يؤ   بع  االعتبار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 تقدمت السيدة / شاديه عبد املع  عبد املطلب.  
ــــل الرت ــــيص ال ــــردم  بطلــــب إىل إدارة الشــــر ات هبــــ ه الــــوزارةد حتوي

حتـــت االســـم  27/7/2010بتـــاريخ  2487/2010الصـــادر بـــرقم 
ية للمعـدات واالليـات ا  ي ـة والثقيلـة التجارم مؤسسة/ االحتاد العامل

 وحتولت إىل شر ة الشخص الواحد.
يرجى  ل له اعرتاض يتقـدم لـإلدارة املـ  ورة  ـالني مخسـة عشـر يومـا 
مــل اتريــخ نشــر اإلعــالن ابعــرتاض  طــي مرفقــا بــه ســند املديونيــة وإال 

 فلل يؤ   بع  االعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدمد 

 جاسم يوسف املرزور  -1
 ملرزور فيصل يوسف ا -2
 طيبة يوسف املرزور  -3
 جناة يوسف املرزور  -4

 سلو  يوسف املرزور  -5
 سهام يوسف املرزور  -6
 ل   ريات لولوه عثمان النصـار بوصـاية ابنيهمـا جاسـم وفيصـل  -7

يوســـــف املـــــرزور جمتمعـــــ  أو من ـــــرديل الشـــــر اء ة شـــــر ة/ املـــــرزور 
 %  89.95املتحدة التجارية بنسبة 

ة الشــر ات هبــ ه الــوزارةد حــل وتصــ ية الشــر ة وتعيــ  بطلــب إىل إدار 
املصــــ ي / جاســــم يوســــف املــــرزور وفيصــــل يوســــف املــــرزور هــــاتف 

الـرقم اآليل للعنـوان  2مبـىن  3العنوان الشويخ قطعـة  66663100
17230304  

يرجى  ل له اعرتاض يتقـدم لـإلدارة املـ  ورة  ـالني مخسـة عشـر يومـاً 
ض  طــي مرفقــاً بــه ســند املديونيــة وإال مــل اتريــخ نشــر اإلعــالن ابعــرتا

 فلل يؤ   بع  االعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــالن
 تقدمتد

 السيدة / شاديه عبد املع  عبد املطلب
 بطلب إىل ادارة الشر ات هب ه الوزارةد 

بتـــــــاريخ 3660/2013حتويــــــل الرت ــــــيص ال ـــــــردم الصــــــادر بــــــرقم 
حتـــت االســـم التجـــارم مؤسســـة الرتســـانة للمعـــدات  11/09/2013

  ي ة والثقيلة وحتولت إىل شر ة الشخص الواحد.واآلليات ا 
يرجى  ل له اعرتاض يتقـدم لـإلدارة املـ  ورة  ـالني مخسـة عشـر يومـا 
مــل اتريــخ نشــر اإلعــالن ابعــرتاض  طــي مرفقــا بــه ســند املديونيــة وإال 

 فلل يؤ   بع  االعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم السيدة / انوار يعقوب يوسف العلي 

 الوزارة د بطلب إىل ادارة الشر ات هب ه 
ـــــرقم  ـــــل الرت ـــــيص ال ـــــردم الصـــــادر ب ـــــاريخ  4777/2017حتوي وبت

حتت االسـم التجـارم مؤسسـة بـدوره فاشـل للمالبـس  6/12/2017
ا ــاهزة واالح يـــة واحلقائـــب وائـــدااي والكماليـــات وحتولـــت اىل شـــر ة 

 الشخص الواحد .
يرجى  ل له اعرتاض يتقـدم لـإلدارة املـ  ورة  ـالني مخسـة عشـر يومـا 

اتريــخ نشــر االعــالن ابعــرتاض  طــي مرفقــا بــه ســند املديونيــة وإال مــل 
 فلل يؤ   بع  االعتبار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدمت السيدة/ أمل عبد ه صان درويش.
بطلــب إىل إدارة الشــر ات هبــ ه الــوزارةد حتويــل الرت ــيص ال ــردم الصــادر بــرقم 

حتـــــت االســـــم التجـــــارم مؤسســـــة/  16/12/1995بتـــــاريخ  6276/1995
 ري السيارات إىل شر ة الشخص الواحد.الثقل  لتخلج

يرجى  ل له اعرتاض يتقـدم لـإلدارة املـ  ورة  ـالني مخسـة عشـر يومـا 
مــل اتريــخ نشــر اإلعــالن ابعــرتاض  طــي مرفقــاً بــه ســند املديونيــة وإال 

 فلل يؤ   بع  االعتبار.
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 إعــــــــالن
 تقدمتد

 السيدة / بدريه عبد ه بتاني الدحياين   
 رة الشر ات هب ه الوزارةد بطلب إىل إدا

بتاريخ  1423/2016حتويل الرت يص ال ردم الصادر برقم 
حتت االسم التجارم مكاسر العود للعطور ومواد  18/4/2016

 وأدوات التجميل وحتولت إىل شر ة الشخص الواحد.
يرجى  ل له اعرتاض أن يتقدم لإلدارة امل  ورة  الني مخسة عشر 

الن ابعرتاض  طي مرفقا به سند املديونية يومًا مل اتريخ نشر اإلع
 وإال فلل يؤ   بع  االعتبار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدمد 
 د يل سالمة ملوح املطريم

 صاحب شر ة اس سكويرد قروب للمقاوالت العامة للمباين
 بطلب إىل إدارة الشر ات هب ه الوزارةد

** تعـــــديل الكيـــــان القـــــانوين مـــــل شـــــر ة الشـــــخص الواحـــــد إىل ذات 
 مسؤولية حمدودة 

 **  روج الشريك/ د يل سالمة ملوح املطريم
 ** د وني الشريك/ سا  د يل سالمه املطريم

 حسام الديل حممود حممد مصط ى 
يوما مل اتريخ  30يرجى  ل له اعرتاض يتقدم لإلدارة امل  ورة  الني 

نشر اإلعالن ابعـرتاض  طـي مرفقـا بـه سـند املديونيـة وإال فلـل يؤ ـ  
 بع  االعتبار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 شيخ/ فهد يوسف سعود الصباح.تقدم ال
 بطلب إىل إدارة الشر ات هب ه الوزارةد 

بتــــاريخ  1748/2008حتويــــل الرت ــــيص ال ــــردم الصــــادر بــــرقم  -
حتت االسم التجارم / مؤسسة أال العامليـة للتجـارة  15/6/2008

 العامة إىل شر ة الشخص الواحد.
 بتــــاريخ 1912/2008حتويــــل الرت ــــيص ال ــــردم الصــــادر بــــرقم  -
حتــت االســم التجــارم / مؤسســة أاــل العامليــة للعطــور  1/7/2008

 ومواد وأدوات التجميل اىل شر ة الشخص الواحد.
بتــــاريخ  1498/2011حتويــــل الرت ــــيص ال ــــردم الصــــادر بــــرقم  -

حتت االسم التجارم / مؤسسة أاـل العامليـة للعطـور  21/4/2011
 ومواد وأدوات التجميل إىل شر ة الشخص الواحد.

بتــــاريخ  1234/2008حتويــــل الرت ــــيص ال ــــردم الصــــادر بــــرقم  -
حتت االسم التجارم / مؤسسة أاـل العامليـة للعطـور  30/4/2008

 ومواد وأدوات التجميل إىل شر ة الشخص الواحد.
بتــــاريخ  1232/2008حتويــــل الرت ــــيص ال ــــردم الصــــادر بــــرقم  -

طـور حتت االسم التجارم / مؤسسة أاـل العامليـة للع 30/4/2008
 ومواد التجميل إىل شر ة الشخص الواحد.

بتــــاريخ  1241/2008حتويــــل الرت ــــيص ال ــــردم الصــــادر بــــرقم  -
حتــت االســم التجــارم / مؤسســة أاــل العامليــة للعطــور  1/5/2008

 ومواد وأدوات التجميل إىل شر ة الشخص الواحد.
بتــــاريخ  1243/2008حتويــــل الرت ــــيص ال ــــردم الصــــادر بــــرقم  -
ت االســم التجــارم / مؤسســة أاــل العامليــة للعطــور حتــ 1/5/2008

 ومواد وأدوات التجميل إىل شر ة الشخص الواحد.
بتــــاريخ  1876/2008حتويــــل الرت ــــيص ال ــــردم الصــــادر بــــرقم  -

حتت االسم التجارم / مؤسسة أاـل العامليـة للعطـور  29/6/2008
 ومواد وأدوات التجميل إىل شر ة الشخص الواحد.

بتــــاريخ  1910/2008ص ال ــــردم الصــــادر بــــرقم حتويــــل الرت ــــي -
حتــت االســم التجــارم / مؤسســة أاــل العامليــة للعطــور  1/7/2008

 إىل شر ة الشخص الواحد.
بتــــاريخ  2083/2008حتويــــل الرت ــــيص ال ــــردم الصــــادر بــــرقم  -

حتت االسم التجارم / مؤسسة أاـل العامليـة للعطـور  17/7/2008
 الشخص الواحد.ومواد وأدوات التجميل إىل شر ة 

بتــــاريخ  2495/2008حتويــــل الرت ــــيص ال ــــردم الصــــادر بــــرقم  -
حتت االسم التجارم / مؤسسة أاـل العامليـة للعطـور  28/8/2008

 إىل شر ة الشخص الواحد.
بتــــاريخ  3336/2008حتويــــل الرت ــــيص ال ــــردم الصــــادر بــــرقم  -

حتـــــت االســـــم التجـــــارم / مؤسســـــة أاـــــل العامليـــــة  30/12/2008
 ومواد وأدوات التجميل إىل شر ة الشخص الواحد.للعطور 

ـــــرقم  - ـــــردم الصـــــادر ب ـــــل الرت ـــــيص ال  ـــــاريخ  271/2009حتوي بت
حتت االسم التجارم / مؤسسة أاـل العامليـة للعطـور  27/1/2009

 ومواد وأدوات التجميل اىل شر ة الشخص الواحد.
بتــــاريخ  1892/2008حتويــــل الرت ــــيص ال ــــردم الصــــادر بــــرقم  -

حتت االسم التجارم / مؤسسة أاـل العامليـة للعطـور  30/6/2008
 ومواد وأدوات التجميل إىل شر ة الشخص الواحد.

بتــــاريخ  1767/2017حتويــــل الرت ــــيص ال ــــردم الصــــادر بــــرقم  -
حتت االسم التجارم / مؤسسة أاـل العامليـة للعطـور  26/4/2017

 إىل شر ة الشخص الواحد.
بتــــــــاريخ  5/2014رقم حتويــــــــل الرت ــــــــيص ال ــــــــردم الصــــــــادر بــــــــ -
حتــت االســم التجــارم / مؤسســة أاــل العامليــة للعطــور  5/1/2014

 ومواد وأدوات التجميل إىل شر ة الشخص الواحد.
ـــــرقم  - ـــــردم الصـــــادر ب ـــــل الرت ـــــيص ال  ـــــاريخ  614/2016حتوي بت

حتت االسم التجارم / مؤسسة أاـل العامليـة للعطـور  21/2/2016
 الشخص الواحد.ومواد وأدوات التجميل إىل شر ة 

بتــــاريخ  3283/2009حتويــــل الرت ــــيص ال ــــردم الصــــادر بــــرقم  -
حتت االسم التجارم / مؤسسة أاـل العامليـة للعطـور  8/10/2009

 ومواد وأدوات التجميل اىل شر ة الشخص الواحد.
 بتاريخ 1893/2008حتويل الرت يص ال ردم الصادر برقم  -
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فت االسم التجار  / معسسة امجـل العامليـة للعطـور  30/6/2008
 الواحد.ومواد وادوات التجميل اىل شركة الشخا 

بتــــاري   1880/2008فويــــل اللخــــيا الفــــرد  العــــادر بــــرقم  -
فت االسم التجار  / معسسة امجـل العامليـة للعطـور  29/6/2008

 ومواد وادوات التجميل اىل شركة الشخا الواحد.
بتــــاري   1875/2008فويــــل اللخــــيا الفــــرد  العــــادر بــــرقم  -

عامليـة للعطـور فت االسم التجار  / معسسة امجـل ال 29/6/2008
 ومواد وادوات التجميل اىل شركة الشخا الواحد.

بتــــاري   1873/2008فويــــل اللخــــيا الفــــرد  العــــادر بــــرقم  -
فت االسم التجار  / معسسة امجـل العامليـة للعطـور  29/6/2008

 ومواد وادوات التجميل اىل شركة الشخا الواحد.
م عسـة عشـر يومـا  يرجت ممز له اعلاض يتقـدم لـادارة املـوكورة خـال

مــز يريــ  نشــر اإلعــالن ابعــلاض خطــ  مرفقــا  بــه ســند املديونيــة وإال 
 فلز يعخو بعني االعتبار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم: 

 خالد عل  حسني مدو - 1
 عبدالرمحز عل  حسني مدو -2

 اصحا  شركة  ليد  اند جريم للمالبس اجلاهزة
 بطلب إىل إدارة الشركات هبو  الوزارة: 

 هليا  فس  عقد الشركة هنا
يرجت ممز له اعلاض يتقـدم لـادارة املـوكورة خـالم عسـة عشـر يومـا 
مــز يريــ  نشــر اإلعــالن ابعــلاض خطــ  مرفقــا  بــه ســند املديونيــة وإال 

 فلز يعخو بعني االعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم: 

 . امل عبد الرمحز علت ا ويل1
 . دمد بدر الديز الشماع/ لبنا 2
 . ابسل دمد مشاع/ امريك 3

ة انســـــــــكو العامليـــــــــة الســـــــــترياد وتعـــــــــدير ووكيـــــــــل اصـــــــــحا  شـــــــــرك

 ابلعمولة/  . م. م
 بطلب إىل إدارة الشركات هبو  الوزارة: 

 فس  عقد الشركة هناهليا .
يرجــت ممــز لــه اعــلاض ان يتقــدم لــادارة املــوكورة خــالم عســة عشــر 
يومـا  مــز يريـ  نشــر اإلعـالن ابعــلاض خطـ  مرفقــا  بـه ســند املديونيــة 

 عني االعتبار.وإال فلز يعخو ب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــــالن

 تقدم:
 زينب حسني عل . -1
 خالد فيعل حسني. - 2

 اصحا  شركة/ جاينت للدعاية واإلعالن واإلنتاج الفين.
بطلــب إىل إدارة الشــركات هبــو  الــوزارة: تعــديل الكيــان القــانو  مــز 

 توصية بسيطة لتعبح شركة الشخا الواحد.
يوما مز يري   30م يرجت ممز له اعلاض يتقدم لادارة املوكورة خال

نشر اإلعالن ابعـلاض خطـ  مرفقـا بـه سـند املديونيـة وإال فلـز يعخـو 
 بعني االعتبار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم: 

 فهد جلو  العتييب 
 عبدالرمحز فهد العتييب 

 عبدهللا فهد العتييب 
 عاهلشة جلو  العتييب

 اصحا  شركة العحوة للتجارة العامة واملقاوالت 
 الوزارة:  بطلب إىل إدارة الشركات هبو 

 تعديل الكيان القانو  مز توصية بسيطة إىل شركة الشخا الواحد.
عاهلشـــة  –عبـــدهللا فهـــد العتيـــيب  –خـــروج / عبـــدالرمحز فهـــد العتيـــيب 

 جلو  العتييب.
يوما  مز يري   30يرجت ممز له اعلاض يتقدم لادارة املوكورة خالم 

وإال فلـز يعخـو  نشر اإلعالن ابعـلاض خطـ  مرفقـا  بـه سـند املديونيـة
 بعني االعتبار.
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 إعالن
 تقدم: 

 عوار  دمد انصر األربش 
 جاسم دمد عبد العمد األربش 

اصــــــحا  شــــــركة / شــــــركة جــــــالري  بــــــري فيــــــومر  للعطــــــور واكــــــدااي 
 والكماليات / ت.  

 بطلب إىل إدارة الشركات هبو  الوزارة.
ـــــــان القـــــــانو  للشـــــــركة مـــــــز توصـــــــية بســـــــيطة إىل  ات  تعـــــــديل الكي

 ئولية ددودة.مس
يرجت ممز له اعلاض يتقـدم لـادارة املـوكورة خـالم عسـة عشـر يومـا  
مــز يريــ  نشــر اإلعــالن ابعــلاض خطــ  مرفقــا  بــه ســند املديونيــة واال 

 فلز يعخو بعني االعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم:

 نورة ضحو  فرج املطو ح -1
 شيخة ضحو  فرج املطو ح -2

 تضامنية -واملقاوالت اصحا  شركة جولد بلدينج للتجارة العامة 
 بطلب إىل إدارة الشركات هبو  الوزارة

 تعديل الكيان القانو  للشركة مز تضامنية إىل شركة الشخا الواحد
يرجــت ممــز لــه اعــلاض يتقــدم لــادارة املــوكورة خــالم ســتني يومــا مــز 
يري  نشر اإلعـالن ابعـلاض خطـ  مرفقـا بـه سـند املديونيـة وإال فلـز 

 بار.يعخو بعني االعت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالنإ
 تقدم: 

 حسني مهد  العجم 
 سام  حسني العجم 

 اصحا  شركة ستو  الند للتجارة العامة
 بطلب إىل إدارة الشركات هبو  الوزارة: 

تعــديل الكيــان القــانو  للشــركة مــز  ات مســئولية دــدودة إىل شــركة 
 الشخا الواحد.

 خروج/ سام  حسني العجم 
يومـا  مـز  60وكورة خـالم يرجت ممـز لـه اعـلاض ان يتقـدم لـادارة املـ

يري  نشر اإلعـالن ابعـلاض خطـ  مرفقـا  بـه سـند املديونيـة وإال فلـز 
 يعخو بعني االعتبار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم: عمار دمد  اهر الشما  /كويت اجلنسية.

صــــاحب شــــركة/ جــــا  لينــــء ترانســــبورت ملقــــاوالت الطــــرت واملبــــا  
 واجلسور.

الكيــان القــانو  مــز  بطلــب إىل إدارة الشــركات هبــو  الــوزارة: تعــديل
 شركة الشخا الواحد إىل  ات مسئولية ددودة.
يوما مز يري   30يرجت ممز له اعلاض يتقدم لادارة املوكورة خالم 

نشر اإلعالن ابعـلاض خطـ  مرفقـا  بـه سـند املديونيـة وإال فلـز يعخـو 
 بعني االعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن

 تقدم :
  سعد خالد رفاع  اكرشا   -1
 اكرشا غا  سعد خالد  -2

 اصحا  شركة سعد اكرشا  للتجارة العامة واملقاوالت 
 بطلب إىل إدارة الشركات هبو  الوزارة :

ـــانو  مـــز توصـــية بســـيطة  لتعـــبح  ات مســـئوليه  تعـــديل الكيـــان الق
 ددودة .

يوما  مز يري   30يرجت ممز له اعلاض يتقدم لالدارة املوكورة خالم 
ا بـه سـند املديونيـة وإال فلـز يعخـو نشر االعالن ابعـلاض خطـ  مرفقـ

 بعني االعتبار .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدمت :

 شركة مطعم هال محا 
 شركة الكويتية لتطوير املشروعات العغرية .-1
 امحد محد امحد القعار .-2
  ايل عبد السز يوسف ا نيف .-3
 غنيمة عل  محد القعار .-4
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 بطلب إىل إدارة الشركات هبو  الوزارة :
 / وتعيني السيد / امحد  عمه الشمر  . حل وتعفية الشركة

يوما مز يري   30يرجت ممز له اعلاض يتقدم لادارة املوكورة خالم 
نشر اإلعالن ابعـلاض خطـ  مرفقـا  بـه سـند املديونيـة وإال فلـز يعخـو 

 بعني االعتبار .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة العفاة لأللبان الطازجة )ش.م.ك( مقفلة
 املعجلةدضر اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية 

اجتمعت اجلمعية العمومية غري العادية املعجلـة لشـركة العـفاة لأللبـان 
الطازجة يف مب  اكيئة العامة للعناعة يف جنو  السرة يف متام الساعة 

 2017ديسمرب  20العاشرة والنعف مز صبا  يوم األربعاء املوافق 
 عــز وزارة التجــارة والعــناعةزينــب القــالف و لــء وضــور الســيدة / 

ووضــور مــا نســبته  –وبعـد إعــالن النعــا  القــانو  لعـحة االجتمــاع 
% مز اسهم الشركة متـت مناقشـة جـدوم األعمـام املقـدم 59،736
 واقر ايليت: 

  .البند األوم: متت املوافقة علت استمرارية الشركة 
  البنــــد الثــــا : متــــت املوافقــــة علــــت مفــــيض راس مــــام الشــــركة مــــز

ـــار  دك )فقـــت ســـتة مليـــ 6،300،004 ـــة الـــف واربعـــة دين ون وثالمثاهل
دك )فقـــت مليـــون وثالمثاهلـــة الـــف واربعـــة  1،300،004كـــويت( اىل 

دك )فقــــت  5،000،000دينــــار كــــويت( ا  بتخفــــيض مبلــــ  قــــدر  
%( و لـء إل فـاء 79.5مفـيض ) عسة مليون دينـار كـويت( بنسـبة
 .31/10/2017جزء مز اخلساهلر امللاكمة حىت 

بـد الباسـت القاضـ  ممثـل عـز ورثـة املرحـوم وقد اعلض السيد امحـد ع
%( مــز  4.127امحـد عبـد الســز العبـد الكـرمي ومــا يعـادم نسـبته )

 اسهم الشركة.
 ( مــز عقــد 6البنــد الثالــث: متــت املوافقــة علــت تعــديل نــا املــادة )

( مــز النظــام األساســ  اخلــاا بــراس مــام 5 ســيس الشــركة واملــادة )
 ة.الشركة بعد موافقة اجلهات املختع

وقد اعلض السيد امحد عبد الباست القاض  ممثـل عـز ورثـة املرحـوم  
%( مــز  4.127امحـد عبـد الســز العبـد الكـرمي ومــا يعـادم نسـبته )

 اسهم الشركة.
 النا قبل التعديل

دك )فقــت ســتة مليــون  6،300،004حــدد راس مــام الشــركة  بلــ  
لـس كــويت ف 100وثالمثاهلـة الـف واربعـة دينــار كـويت( قيمـة كــل سـهم 

ســـهم )فقـــت  63,000,040)فقــت ماهلـــة فلـــس كـــويت( مـــوزع علـــت 
 ثالثة وستني مليوان  واربعني سهما ( ومجي  األسهم نقدية.

 النا بعد التعديل
ـــــ   ـــــون  1،300،004حـــــدد راس مـــــام الشـــــركة  بل دك )فقـــــت ملي

فلـس كــويت  100وثالمثاهلـة الـف واربعـة دينــار كـويت( قيمـة كــل سـهم 

ســهما  )فقــت  13,000,040يت( مــوزع علــت )فقــت ماهلــة فلــس كــو 
 ثالثة عشــــر مليوان  واربعـــني سهما ( ومجي  األسهم نقدية.
 وقد انته  االجتماع يف متام الساعة ا ادية عشرة ظهرا  

 رهليس جملس اإلدارة     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة إيكويت ابرتينرز للخدمات املالية )ش.م.ك( مقفلة
 عاديةغري الدضر اجتماع اجلمعية العامة 

عقــدت اجلمعيــة العامــة غــري العاديــة ملســاي  شــركة إيكــويت ابرتينــرز 
اديـــة عشـــرة للخـــدمات املاليـــة ش.م.ك. )مقفلـــة( يف متـــام الســـاعة ا 

ــوم  ــة 18/3/2018املوافــق  األحــدوالنعــف مــز صــبا  ي ،  قــر اكيئ
راشـــد  تالســـيد: عيســـ عالعامـــة للعـــناعة   وقـــد تـــوىل ر ســـة االجتمـــا 

 إلدارة، وحضر :   العيست / رهليس جملس ا
ســــــهم وميثلــــــون نســــــبة  5,000,000اوال : عــــــدد اســــــهم ا ضــــــور 

 % مز جمموع اسهم الشركة.100
)مز مكتب العيبان والععيم  وشركاهم  وليد الععيم اثنيا : السيد / 

 عضو يف ارنست ويون ( مراقب حساابت الشركة. –
 التجارة والعناعة.اثلثا : السيدة / بدور جراغ مندوبة إدارة الشركات بوزارة 

 . رابعا: السيد / دمد عادم الوقيان مز الشركة اخلليجية  فظ األورات املالية
وبعد ان اعلز مندو  وزارة التجارة والعناعة توافر النعا  القـانو  
النعقـــاد اجلمعيـــة العامـــة غـــري العاديـــة، افتـــتح الســـيد / رهلـــيس اجللســـة 

 ا  كم تلبيتهم الدعوة للحضور.ر االجتماع مرحبا ابلسادة املسايني، شاك
وإثـــر  لـــء اخـــوت اجلمعيـــة العامـــة غـــري العاديـــة يف نظـــر املوضـــوعات 

 املدرجة علت جدوم اعماكا، واصدرت بشكهنا القرارات التالية:
املوافقة علت تعديل بعض مواد النظام األساسـ  للشـركة ليتناسـب مـ  

 ية  بقا للتا :والهلحته التنفيو 1/2016متطلبات قانون الشركات رقم 
 مز النظام األساس : 11املادة  -1
ملا كانت األسهم ا يـة فـ ن آخـر مالـء كـا مقيـد ا ـه النا ا ا : -

يف سجل الشركة يكون لـه وحـد  ا ـق يف قـبض املبـال  املسـتحقة عـز 
 السهم سواء كانت حععا يف األراب  او نعيبا يف موجودات الشركة.

لشـركة سـجل خـاا حيفـظ لـدى وكالـة النا بعد التعـديل: يكـون ل -
مقاصـة تقيـد فيـه ا ـاء املســايني وجنسـيانم ومـو نهم وعـدد األســهم 
اململوكـــة لكـــل مـــنهم ونوعهـــا والقيمـــة املدفوعـــة عـــز كـــل ســـهم، ويـــتم 

علــت البيـاانت املســجلة  تطـراالتكشـري يف ســجل املسـايني غ  تغــريات 
بيــاانت، ولكــل     فيــه وفقــا ملــا تتلقــا  الشــركة او وكالــة املقاصــة مــز

 شكن ان يطلب مز الشركة او وكالة املقاصة تزويد  ببياانت مز هوا السجل.
 مز النظام األساس : 13املادة  -2
( 3يتــــوىل إدارة الشــــركة جملــــس إدارة معلــــف مــــز )الــــنا ا ــــا :  -

 تنتخبهم اجلمعية العامة ابلتعويت السر .اعضاء 
ة جملس إدارة مكون مز ثالثة النا بعد التعديل: يتوىل إدارة الشرك -
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. ويــتم تعيــني امــني ســر جمللــس اإلدارة مــز بــني مــوظف  الشــركةاعضــاء 
ــــني اعضــــاهله وفقــــا لطبيعــــة اعمــــام  ــــوزع العمــــل ب وجمللــــس اإلدارة ان ي
الشـركة، كمـا زـوز للمجلـس ان يفــوض احـد اعضـاهله او جلنـة مـز بــني 

او اإلشـراف اعضاهله او احدا  مز الغـري يف القيـام بعمـل معـني او اكثـر 
علــت وجــه مــز وجــو  نشــاط الشــركة او يف ممارســة بعــض الســلطات او 

 اإلختعاصات املنو ة ابجمللس.
وزوز لكـل مسـاهم سـواء كـان شخعـا  بيعيـا او اعتبـاراي تعيـني ممثلـني 
لــه يف جملــس إدارة الشــركة بنســبة مــا ميلكــه مــز اســهم فيهــا، ويســتنزم 

الطريقـة مـز جممـوع اعضـاء  و عدد اعضاء جملس اإلدارة املختـاريز هبـ
جملـــس اإلدارة الـــويز يـــتم انتخـــاهبم، وال زـــوز للمســـايني الـــويز كـــم 
ممثلــون يف جملــس اإلدارة اإلشــلاك مــ  املســايني ايلخــريز يف انتخــا  
بقية اعضاء جملس اإلدارة، إال يف حدود ما زاد عز النسبة املستخدمة 

عـــة مـــز املســــايني ان يف تعيـــني ممثليـــه يف جملـــس اإلدارة، وزـــوز جملمو 
يتحالفوا فيما بينهم لتعيني ممثل او اكثر عنهم يف جملس اإلدارة و لء 
بنسبة ملكيتهم جمتمعـة. ويكـون كـعالء املمثلـني مـا لألعضـاء املنتخبـني 
مز ا قوت والواجبات. ويكون املساهم مسعوال عز اعمام ممثليه جتا  

 الشركة وداهلنيها ومساييها.
 النظام األساس : مز  14املادة  -3
مـدة العضـوية يف جملـس اإلدارة ثـالو سـنوات وزـوز النا ا ـا :  -

 إعادة انتخا  العضو.
النا بعد التعديل: تكون عضوية جملس اإلدارة ملدة ثالو سنوات  -

قابلة للتجديد وإ ا تعور انتخا  جملس إدارة جديـد يف امليعـاد الـدد 
اعمـــــام الشـــــركة  ـــــني زوام لـــــولء اســـــتمر اجمللـــــس القـــــاهلم يف إدارة 
 األسبا  وانتخا  جملس إدارة جديد.

 مز النظام األساس :  15املادة  -4
يشلط يف عضو جملس اإلدارة ان يكون مالكا بعفته النا ا ا :  -

الشخعية او ان يكـون الشـخا املعنـو  مالكـا لعـدد مـز األسـهم ال 
كويت او   سبعة آالف وعسماهلة دينار (د.ك (7,500تقل قيمتها عز

% مز راس املام ا  القيمتني اقل، ف  ا كان العضـو وقـت انتخابـه 1
ال ميلــء او ميثــل هــوا العــدد يف األســهم وجــب عليــه خــالم شــهر مــز 
انتخابــه ان يكــون مالكــا لــه وإال ســقطت عضــويته، ويكــون الشــخا 

 املعنو  مسعوال عز اعمام ممثليه جتا  الشركة وداهلنيها ومساييها.
التعــديل: زــب ان تتــوافر فــيمز يرشــح لعضــوية جملــس الــنا بعــد  -

 اإلدارة الشروط التالية:
 . ان يكون متمتعا  غهلية التعرف.1
 . ان توافق اجلهات الرقابية علت ترشيحه.2
. اال يكون قد سـبق ا كـم عليـه يف جنايـة بعقوبـة مقيـدة للحريـة او 3

لشــــرف او يف جرميـــة إفــــالس ابلتقعــــري او التــــدليس او جرميــــة  لــــة اب
األمانة او بعقوبة مقيدة للحرية بسبب  الفته ألحكام هوا القانون ما 

 مل يكز قد رد إليه اعتبار . 
 . ان يكون مالكا  بعفة شخعية او الشخا الو  ميثله لعدد مز 4

 اسهم الشركة، فيما عدا اعضاء جملس اإلدارة املستقلني ان يكون
 لعدد مز اسهم الشركة.مالكا بعفة شخعية او الشخا الو  ميثله 

وإ ا فقـــد عضـــو جملـــس اإلدارة ااي مـــز الشـــروط املتقدمـــة زالـــت عنـــه 
 صفة العضوية.

ال زوز لرهليس او عضو جملس اإلدارة، ولو كان ممثال  لشخا  بيعـ  
او اعتبــار ، ان يســتغل املعلومــات الــت وصــلت إليــه وكــم منعــبه يف 

 ا عوم علت فاهلدة لنفسه او لغري .
ه التعــرف غ  نـوع مــز انــواع التعـرفات يف اســهم الشــركة وال زـوز لــ

الــت هــو عضــو يف جملــس إدارنــا  يلــة مــدة عضــويته إال بعــد ا عــوم 
علــت موافقــة اكيئـــة مــ  التقيــد بقيـــود التعــرف األســهم املنعـــوا يف 

 قانون الشركات او عقد الشركة او نظامها األساس .
 مز النظام األساس :  18املادة  -5
ينتخــب جملــس اإلدارة ابالقــلاع الســر  رهليســا  وانهلبــا   ــا : الــنا ا -

للرهليس ملدة ثالو سنوات علت اال تزيد علت مدة عضويتهما  جلس 
اإلدارة، ورهلــيس جملــس اإلدارة هــو الـــو  ميثــل الشــركة لــدى القضـــاء 
وامــام الغــري وعليــه تنفيــو القــرارات الــت يعــدرها اجمللــس، ويقــوم انهلــب 

 يس عند غيابه او قيام مان  به.الرهليس  هام الرهل
ــــنا بعــــد التعــــديل: ينتخــــب املســــايون اعضــــاء جملــــس اإلدارة  - ال

وينتخـــب جملـــس اإلدارة ابالقـــلاع الســـر  رهليســـا   ابلتعـــويت الســـر 
للمجلس وانهلبا  للرهليس وميثل رهليس جملس اإلدارة الشركة يف عالقانـا 

اإلدارة يف عالقـة  م  الغري وامام القضاء، ويعترب توقيعـه كتوقيـ  جملـس
الشركة ابلغري، وعليه تنفيو قرارات اجمللس وان يتقيـد بتوصـياته، وحيـل 
انهلـب الــرهليس دـل الــرهليس عنــد غيابـه، او قيــام مــان  لديـه عــز ممارســة 

 اختعاصاته.
 مز النظام األساس :  19املادة  -6
الــنا ا ــا : زــوز جمللــس اإلدارة ان يعــني مــز بــني اعضــاهله عضــوا  -

 لـــادارة او اكثـــر وحيـــدد اجمللـــس صـــالحيانم ومكافـــانم وزـــوز منتـــداب
 جمللس اإلدارة ان يعني مديرا عاما للشركة وحيدد اختعاصاته ومكافكته.

ــه  - الــنا بعــد التعــديل: يكــون للشــركة رهلــيس تنفيــو  او اكثــر يعين
جملــس اإلدارة مــز اعضــاء جملــس اإلدارة او مــز غــريهم ينــاط بــه إدارة 

جمللس  ععاته وصالحياته يف التوقي  عز الشركة وال الشركة وحيدد ا
 زوز اجلم  بني منعب رهليس جملس اإلدارة والرهليس التنفيو .

ال زــوز لــرهليس جملــس اإلدارة او أل  مــز اعضــاء اجمللــس، ان زمــ   
بني عضوية جملس إدارة شركتني متنافستني، او ان يشلك يف ا  عمل 

جر  سابه او  سـا  غـري  يف احـد مز شكنه منافسة الشركة او ان يت
فروع النشـاط الـو  تزاولـه الشـركة، وإال كـان كـا ان تطالبـه ابلتعـويض 
او ابعتبار العمليات الت زاوكا  سابه ككهنـا اجريـت  سـا  الشـركة. 
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 ما مل يكز  لء  وافقة اجلمعية العامة العادية.
هليس او احـــد ال زـــوز ان يكـــون ملـــز لـــه ممثـــل يف جملـــس اإلدارة او لـــر و 

اعضاء جملس اإلدارة او احد اعضاء اإلدارة التنفيويـة او ازواجهـم او 
اقــارهبم مــز الدرجــة الثانيــة معــلحة مباشــرة او غــري مباشــرة يف العقــود 
والتعرفات الت تربم م  الشركة او  ساهبا إال إ ا كان  لء بلخيا 

  يعدر عز اجلمعية العامة العادية.
 م األساس :مز النظا 20املادة  -7
ميلــء حــق التوقيــ  عــز الشــركة علــت انفــراد كــل مــز الــنا ا ــا :  -

رهلــيس جملــس اإلدارة او انهلبــه واعضــاء جملــس اإلدارة املنتــدبني وســب 
العالحيات الددة كم مـز جملـس اإلدارة، او ا  عضـو آخـر ينتخبـه 

 جملس اإلدارة كوا الغرض.
لشـركة علـت انفـراد كـل ميلء حق التوقي  عـز االنا بعد التعديل:  -

مــز رهلــيس جملــس اإلدارة او انهلبــه واعضــاء والــرهليس التنفيــو  وســب 
العـالحيات الـددة لـه مـز جملـس اإلدارة، او ا  عضـو آخـر يفوضـه 

 جملس اإلدارة كوا الغرض.
 مز النظام األساس :  21املادة  -8
زتمــ  جملــس اإلدارة اربــ  مــرات علــت األقــل خــالم الــنا ا ــا :  -
ســنة املاليــة الواحــدة، بنــاء علــت دعــوة مــز رهليســه وزتمــ  ايضــا إ ا ال

 لــب  لــء اثنــان مــز اعضــاهله علــت االقــل، ويكــون اجتمــاع اجمللــس 
ــــــة يف  ــــــة اعضــــــاهله وال زــــــوز ا ضــــــور ابلوكال صــــــحيحا وضــــــور اغلبي

 اجتماعات اجمللس.
زتمــ  جملــس اإلدارة ســت مــرات علــت األقــل الــنا بعــد التعــديل:  -

الية الواحدة، بناء علت دعوة مز رهليسه، وزتم  ايضـا  خالم السنة امل
بشكل  ارئ بناء علـت  لـب كتـايب مقـدم مـز اثنـني مـز اعضـاهله علـت 
األقل. ويكون اجتمـاع اجمللـس صـحيحا  وضـور نعـف عـدد األعضـاء 

وزــوز االتفــات علــت نســبة او  علــت اال يقــل عــدد ا اضــريز عــز ثالثــة
ــة يف اجتماعــات اجمللــس،، وال زــوز ا ضــور ابلوكعــدد اكــرب زــوز و  ال

ابســـتخدام وســـاهلل االتعـــام ا ديثـــة. وامـــا  املشـــاركة ابالجتماعـــات 
 قرارات ابلتمرير  وافقة مجي  اعضاء اجمللس.

 مز النظام األساس : 22املادة  -9
ـــــنا ا ـــــا :  - ـــــرارات جملـــــس اإلدارة غغلبيـــــة اصـــــوات ال تعـــــدر ق

 جح اجلانب الو  فيه الرهليس.ر  وإ ا تساوت األصواتا اضريز  األعضاء
النا بعد التعديل: تـدون داضـر اجتماعـات جملـس اإلدارة وتوقـ   -

مز قبل األعضاء ا اضريز وامني سر اجمللـس وللعضـو الـو  مل يوافـق 
 علت قرار امو  اجمللس ان يثبت اعلاضه يف دضر االجتماع.

 مز النظام األساس :  25املادة  -10
س اإلدارة اوس  السلطات إلدارة الشركة وللقيام النا ا ا : جملل -

جبميــ  األعمــام الــت تقتضــيها إدارة الشــركة وفقــا ألغراضــها، وال حيــد 
مــز هــو  الســلطة إال مــا نــا عليــه القــانون او هــوا النظــام او قــرارات 

اجلمعية العامة، وزوز جمللس اإلدارة بيـ  عقـارات الشـركة او رهنهـا او 
ـــت مـــا تقتضـــيه معـــلحة  إعطـــاء الكفـــاالت او عقـــد ـــاء عل القـــروض بن

 الشركة وبعد موافقة اجلمعية العامة.
ــزاوم مجيــ  األعمــام الــت  - ــنا بعــد التعــديل: جمللــس اإلدارة ان ي ال

تقتضيها إدارة الشركة وفقا  ألغراضها، وال حيد مز هو  السلطة إال ما 
 نــا عليــه القــانون او هــوا النظــام او قــرارات اجلمعيــة العامــة. ويكــون
للمجلـــس كامـــل الســـلطة يف االقـــلاض ورهـــز عقـــارات الشـــركة وعقـــد 

 الكفاالت وقبوم التحكيم والعلح وإجراء التربعات والتسوايت.
 مز النظام األساس : 27املادة  -11
النا ا ا : رهليس جملس اإلدارة واعضـاه  مسـئولون عـز اعمـاكم  -

ــــ  اعمــــام الغــــش و  إســــاءة جتــــا  الشــــركة واملســــايني والغــــري عــــز مجي
استعمام السلطة وعز كل  الفة ألحكام القانون او كوا النظام وعـز 
اخلطــــك يف اإلدارة وال حيــــوم دون إقامــــة دعــــوى املســــئولية اقــــلاع مــــز 

 اجلمعية العامة إببراء  مة اعضاء جملس اإلدارة.
رهلــيس جملــس اإلدارة واعضــاه  مســئولون جتــا  الــنا بعــد التعــديل:  -

غــري عــز مجيــ  اعمــام الغــش وإســاءة اســتعمام الشــركة واملســايني وال
الســـلطة، وعـــز كـــل  الفـــة للقـــانون او لعقـــد الشـــركة، وعـــز اخلطـــك يف 

وال حيوم دون إقامة دعوى املسئولية اقلاع مز اجلمعية العامة  .اإلدارة
إببــراء  مــة جملــس اإلدارة، وال زــوز ألعضــاء جملــس اإلدارة اإلشــلاك 

ة العامــة اخلاصــة إببــراء  مــتهم مــز يف التعــويت علــت قــرارات اجلمعيــ
املسعولية عز إدارنم او الت تتعلق  نفعة خاصـة كـم او ألزواجهـم او 
اقارهبم مز الدرجة األوىل او خبـالف قـاهلم بيـنهم وبـني الشـركة. وتكـون 
املسـعولية املنعـوا عليهــا اعـال  إمـا مســعولية شخعـية تلحـق عضــوا 

لس اإلدارة مجيعا. ويف ا الة ابلوات، وإما مشلكة فيما بني اعضاء جم
األخـــرية يكـــون األعضـــاء مســـئولني مجيعـــا علـــت وجـــه التضــــامز غداء 
التعويض، مز اعلض علت القرار الو  رتب املسئولية واثبت اعلاضه 

وللشـــركة ان ترفـــ  دعـــوى املســـعولية علـــت اعضـــاء جملـــس  .يف الضـــر
فــ  ا كانــت اإلدارة بســبب األخطــاء الــت تنشــك عنهــا اضــرار للشــركة، 

الشركة يف دور التعفية توىل املعف  رفـ  الـدعوى. ولكـل مسـاهم ان 
يرفــ  دعـــوى املســـعولية منفـــردا نيابـــة عــز الشـــركة يف حالـــة عـــدم قيـــام 
ـــيحكم كـــا  ـــة زـــب اختعـــام الشـــركة ل الشـــركة برفعهـــا، ويف هـــو  ا ال
ابلتعــويض إن كــان لــه مقــتض. وزــوز للمســاهم رفــ  دعــوا  الشخعــية 

ا كــان اخلطــك قــد ا ــق بــه ضــررا . ويقــ  اب ــال كــل اتفــات ابلتعــويض إ 
 يقضت بغري  لء.

 مز النظام األساس :  28املادة  -12
ــــنا ا ــــا :  - توجــــه الــــدعوة إىل املســــايني  ضــــور اجتماعــــات ال

اجلمعية العامة، ااي كانت صفتها بكتب مسجلة او التوقيـ  الشخعـ  
وعــد الــدد النعقــاد مــز املســاهم علــت بطاقــة الــدعوة وترســل قبــل امل

اجلمعيـــة غســــبوعني علــــت األقــــل، وزــــب ان تتضــــمز الــــدعوة جــــدوم 
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ـــة العامـــة املنعقـــدة  األعمـــام ويضـــ  املعسســـون جـــدوم اعمـــام اجلمعي
بعـــفة  سيســـية ويضـــ  جملـــس اإلدارة جـــدوم اعمـــام اجلمعيـــة العامـــة 

 املنعقدة بعفة عادية او غري عادية.
حضور اجتماع اجلمعية العامة  النا بعد التعديل: توجه الدعوة إىل -

ااي كانــــت صــــفتها متضــــمنة جــــدوم األعمــــام وزمــــان ومكــــان انعقــــاد 
 االجتماع غحد الطرت التالية:

.خطــــاابت مســــجلة ترســــل إىل مجيــــ  املكتتبــــني قبــــل املوعــــد الــــدد 1
 النعقاد االجتماع غسبوعني علت األقل.

إلعـالن يف . اإلعالن، وزب ان حيعل اإلعالن مرتني علـت ان يـتم ا2
املـــرة الثانيـــة بعـــد مضـــ  مـــدة ال تقـــل عـــز ســـبعة اايم مـــز يريـــ  نشـــر 

 اإلعالن األوم وقبل موعد انعقاد االجتماع بسبعة اايم علت األقل.
. تسـليم الـدعوة ابليـد إىل املسـايني او مـز ينـو  عـنهم قـانوان  قبـل 3

 االستالم.موعد االجتماع بيوم علت األقل، ويعشر علت صورة الدعوة  ا يفيد 
. توجيه الدعوة عز  ريق الربيد االلكـلو  والفـاكس، علـت ان تـتم 4

الدعوة يف املرة الثانية بعد مض  مدة ال تقل عز سـبعة اايم مـز يريـ  
 الدعوة األوىل وقبل انعقاد االجتماع بسبعة اايم علت األقل.

 مز النظام األساس :  29املادة  -13
ت زــوز فيهـا عقـد اجلمعيـة العامـة بنــاء يف األحـوام الـالـنا ا ـا :  -

علت  لب املسايني او مـراقيب ا سـاابت او وزارة التجـارة والعـناعة 
يضــ  جـــدوم األعمـــام مــز  لـــب انعقـــاد اجلمعيــة وال زـــوز وـــث ايـــة 

 مسكلة غري مدرجة يف جدوم األعمام.
ــــة مناقشــــة  - ــــة العادي ــــة العام ــــديل: ال زــــوز للجمعي ــــد التع ــــنا بع ال

ري مدرجــة يف جــدوم األعمــام إال إ ا كانــت مــز األمــور موضــوعات غــ
العاجلة الت  رات بعـد إعـداد اجلـدوم او تكشـفت اثنـاء االجتمـاع ، 
او ا ا  لبــت  لــء إحــدى اجلهــات الرقابيــة او مراقــب ا ســاابت او 
عدد مز املسـايني ميلكـون عسـة ابملاهلـة مـز راس مـام الشـركة ، وإ ا 

ـــاء املناقشـــة عـــدم كفا ـــني اثن ـــبعض املســـاهلل تب ـــة املعلومـــات املتعلقـــة ب ي
املعروضة ، تعني  جيل االجتماع مدة ال تزيد عز عشرة اايم عمل إ ا 
ـــ  اســـهم راس املـــام املعـــدر ،  ـــون رب  لـــب عـــدد مـــز املســـايني ميثل

 وينعقد االجتماع املعجل دون ا اجة إىل إجراءات جديدة للدعوة.
 مز النظام األساس : 41املادة  -14
يكون للشركة مراقب حساابت او اكثر مز الاسـبني  ا : النا ا -

القــانونيني، تعينــه اجلمعيــة العامــة وتقــدر اتعابــه وعليــه مراقبــة حســاابت 
 السنة املالية الت عني كا.

 2010لسنة  7النا بعد التعديل: م  مراعاة احكام القانون رقم  -
ــة اســوات املــام وتنظــيم نشــاط األورات ا ــة يكــون بشــكن إنشــاء هيئ ملالي

للشـركة مراقـب حسـاابت او اكثـر تعينــه اجلمعيـة العامـة العاديـة وزــوز 
ملعسســـ  الشـــركة تعيـــني مراقـــب حســـاابت او اكثـــر إىل حـــني انعقـــاد 
اجلمعيـــــة التكسيســـــية. وزـــــوز جمللـــــس االدارة يف ا ـــــاالت االســـــتثناهلية 

ة والطارهلة الت ال يباشر فيهـا مراقـب ا سـاابت املعـني مـز قبـل اجلمعيـ
مهمته أل  سبب مز االسبا  ان يعـني مـز حيـل دلـه علـت ان يعـرض 

 هوا االمر يف اوم اجتماع تعقد اجلمعية للبت فيه.
 مز النظام األساس : 50املادة  -15

ـــنا ا ـــا :  تنقضـــ  الشـــركة غحـــد األســـبا  املنعـــوا عليهـــا يف ال
 وتعديالته. 1960لسنة  15قانون الشركات التجارية رقم 

التعـديل: تنقضـ  الشـركة غحـد األمـور املنعـوا عليهـا  النا بعد -
مــز قــانون الشــركات وتعديالتــه  308حــىت  279يف املــواد مــز رقــم 
 والهلحته التنفيوية.

 مز النظام األساس : 51املادة  -16
ـــنا ا ـــا :  - جتـــر  تعـــفية امـــوام الشـــركة عنـــد انقضـــاهلها وفقـــا ال

 لألحكام الواردة يف قانون الشركات التجارية.
النا بعد التعديل: جتر  تعفية الشركة علت النحو املبـني غحكـام  -

مــــز قــــانون الشــــركات وتعديالتــــه  326حــــىت  309املــــواد مــــز رقــــم 
 والهلحته التنفيوية.

 مز النظام األساس : 52املادة  -17
 لسنة 15تطبق احكام قانون الشركات التجارية رقم النا ا ا :  -

ما مل يرد بشكنه نا خاا يف عقد وتعديالته يف كل  2016/ 1960
 التكسيس او يف هوا النظام.

 1/2016النا بعد التعديل: تطبـق احكـام قـانون الشـركات رقـم  -
وتعديالته والهلحته التنفيوية يف كل ما مل يرد بشكنه نا خاا يف عقد 

 التكسيس او يف هوا النظام.
 وقد انتهت االجتماع يف متام الساعة الثانية عشرة ظهرا .

 رهليس جملس اإلدارة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة اويد العقارية )ش.م.ك( مقفلة
 اجتماع اجلمعية العامة غري العادية دضر

 2017ديسمرب 31للسنة املالية املنتهية يف 
شــركة  –عقــدت اجلمعيــة العامــة العاديــة ملســاي  شــركة اويد العقاريــة 

ـــة  ـــة )مقفلـــة( اجتماعهـــا العـــاد  ملناقشـــة البيـــاانت املالي مســـاية كويتي
و لـء يف متـام السـاعة  2017ديسـمرب  31ــــة املاليـة املنتهيـة   للسن

ـــني املوافـــق  ـــوم االثن ـــة عشـــر والنعـــف مـــز صـــبا  ي مـــارس  05ا ادي
 -برج اويد  -شارع فهد السامل  –م  قر الشركة الكاهلز يف  2018
وقد تراس االجتمـاع الشـي  / وليـد خالـد عبـد هللا العـبا   14الدور 

 إلدارة كمـا حضـر االجتمــاع كل مز:بعفته رهليس جملس ا
 السيد / دمد الكندرى مز الشركة الكويتية للمقاصة -
السيد / انيف مساعد البزيـ  مراقـب حسـاابت الشـركة مـز مكتـب  -

 البزي  وشركاهم.
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سـهما  اصـالة ووكالـة وميثلـون  329,153,173مسايون ووزنم  -
ركة املعـــدرة % مـــز إمجـــا  اســـهم راس مـــام الشـــ88.99مـــا نســـبته 

 سهما . 369,864,857البال  
وبعـــد اإلعـــالن عـــز تــــوفر النعـــا  القـــانو  لعـــحة انعقـــاد اجتمـــاع 
اجلمعية العامة العاديـة، افتـتح رهلـيس اجللسـة االجتمـاع مرحبـا  ابلسـادة 
ا ضور، مث بدا بطر  البنود الواردة علت جدوم اعمام اجلمعية العامة 

جـــدوم األعمـــام فقـــد   امــــا   غـــري العاديـــة وعليـــه وبعـــد اســـتعراض
  القرارات التالية:

متــــت املوافقــــة علــــت زايدة راس مــــام الشــــركة املعــــر  واملــــدفوع  -1
( دينــارا  كويتيــا  إىل مبلـــ  36,986,512.500ابلكامــل مــز مبلـــ  )

( دينارا  كويتيا  و لـء عـز  ريـق توزيـ  اسـهم منحـة 38,835,839)
 يري  انعقاد اجلمعية م  للمسايني املقيديز يف سجالت الشركة حىت

 مويل جملس اإلدارة ابلتعرف يف كسور األسهم إن وجدت.
( مـــز عقـــد التكســـيس 6متـــت املوافقـــة علـــت تعـــديل املـــادة رقـــم ) -2

 ( مز النظام األساس  كالتا :5واملادة رقم )
 نا املادة قبل التعديل: 

ــــــــه ) ــــــــام الشــــــــركة املعــــــــر  ب ــــــــدد راس م ( د.ك 36,986,513ُح
ــــــوان  وتســــــعماهلة وســــــتة ومثــــــانني الفــــــا  وعســــــماهلة )ســــــته وثال ــــــني ملي ث

( 369,865,130وثالثـــــــة عشـــــــر دينـــــــارا  كويتيـــــــا ( موزعـــــــا  علـــــــت )
ســــهما  )ثالمثاهلــــة وتســــعة وســــتني مليــــوان  ومثا اهلــــة وعســــة وســــتني الفــــا  

ــــه وثالثــــني ســــهما ( قيمــــة الســــهم الواحــــد ) ــــس )ماهلــــة 100وماهل ( فل
 فلس كويت( ومجي  األسهم نقدية.

 ملادة بعد التعديل: نا ا
 ( د.ك )مثانية38,835,839ُحدد راس مام الشركة املعر  به )

وثالثــني مليــوان  ومثا اهلــة وعســة وثالثــني الفــا  ومثا اهلــة وتســعة وثالثــني  
( سهما  )ثالمثاهلـة ومثانيـة 388,358,390دينارا  كويتيا ( موزعا  علت )

ا  وثالمثاهلـة وتسـعني سـهما ( قيمـة ومثانني مليوان  وثالمثاهلـة ومثانيـة وعسـني الفـ
 ( فلس )ماهلة فلس كويت( ومجي  األسهم نقدية100السهم الواحد )

 رهليس جملس اإلدارة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدمت شركة / عريب للطاقة والتكنولوجيا 

بطلب قيد الوكالة إىل السجل التجار  الو  تعتمد  الوزارة. حيث   
 شركة:  580/2018تسجيل الوكالة رقم 

CHANGSHU WALSIN SPECIALTY STEEL CO. 
LTD   اجلنسية العينية 

ونشاط الوكالة عبارة عز: وكيل حديد غري قابل للعدا غري امللحوم 
 واانبيب خليت معد  مز حديد مز إنتاج املوكل.

  16/7/2019إىل  17/7/2017علت ان تكون املدة مز: 

 إعالن
 تقدم:

 السادة شركة / االخدود للتجارة العامة.
د الوكالــة إىل إدارة الســجل التجــار  الــو  تعتمــد  الــوزارة. بطلــب قيــ

 HALIFAXشـركة:  619/2018حيـث   تسـجيل الوكالـة رقـم 
GENERAL TRADINGاجلنسية الكندية // 

 ونشاط الوكالة عبارة عز: وكيل حديد مز إنتاج املوكل.
 .15/1/2022إىل  15/1/2018علت ان تكون املدة مز: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 داهلرة املركزية تقدم السادة شركة / ال
بطلــب قيــد الوكالــة اىل إدارة الســجل التجــار  الــو  تعتمــد  الــوزارة. 

 HORIBAشـركة:  2018/594حيث   تسجيل الوكالـة رقـم 

A BX S A S / .اجلنسية الفرنسية 
ــاء  ــارة عــز: مــوزع اجهــزة فليــل علــم الــدم والكيمي ونشــاط الوكالــة عب

 إنتاج املوكل  ا يوية م  كاشفات التحليل وقط  الغيار مز
 .31/12/2019اىل  1/1/2018علت ان تكون املدة مز: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

ـــة إىل إدارة  ـــد الوكال ـــة بطلـــب قي ـــداهلرة املركزي تقـــدم الســـادة شـــركة / ال
 السجل التجار  الو  تعتمد الوزارة.

 شركة: 2018/607حيث   تسجيل الوكالة رقم: 
AMERICAN DIAGNOSTIC CORPORATION 

 اجلنسية األمريكية.
 قــم  اعـة  بيــة  -الوكالــة عبـارة عــز: مـوزع مقيــاس الضـغت  ونشـاط

إىل  1/11/2017مــــز إنتــــاج املوكــــل، علــــت ان تكــــون املــــدة مــــز: 
31/10/2019. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
 تقدم السادة شركة / الداهلرة املركزية 

بطلــب قيــد الوكالــة إىل إدارة الســجل التجــار  الــو  تعتمــد  الــوزارة. 
 American شـركة: 607/2018حيث   تسجيل الوكالة رقم 

Diagnostic Corporation .اجلنسية األمريكية / 
 قــم  اعــة  بيــة  –ونشـاط الوكالــة عبــارة عـز: مــوزع مقيــاس الضـغت 

 مز إنتاج املوكل.
 .31/10/2019اىل  01/11/2017علت ان تكون املدة مز: 
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 إعالن
تقـــــدم الســـــادة/ معسســـــة الســـــيف العامليـــــة ألدوات ومعـــــدات األمـــــز 

 والسالمة.
ــ ــة إىل إدارة الســجل التجــار  الــو  تعتمــد  الــوزارة بطلــب قي د الوكال

 شركة: 2018/637حيث   تسجيل الوكالة رقم: 
 SAFETY LIFE FIRE EQUIPMENTS Co. 

LIMITED .صينية اجلنسية 
ونشاط الوكالة عبارة عز: موزع جلمي  انواع  فاايت ا ريق ) فاايت 

مامات صـــــ -صــــناديق ا ريـــــق  -خـــــرا يم  -مضـــــخات  -فوهــــات 
 SAFETY LIFEاملخارج( مز إنتاج املوكل فت االسم التجار : 

 .2020/8/31إىل:  2017/9/1علت ان تكون املدة مز: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم السادة شركة/ ا رابن العاملية للتجارة العامة واملقاوالت.

بطلــب قيــد الوكالــة إىل إدارة الســجل التجــار  الــو  تعتمــد  الــوزارة. 
 PDS SAGLIKشركة:  621/2018م حيث   تسجيل الوكالة رق

VE GIDA EKIPMANLARI SANYATI TICARET 
LIMITED SERKETI  .اجلنسية: تركيا 

ونشـاط الوكالــة عبـارة عــز: وكيـل منتجــات األ فـام مــز إنتـاج املوكــل  
ــــــــت ان تكــــــــون املــــــــدة  ــــــــيب ســــــــوفت عل فــــــــت االســــــــم التجــــــــار  بي

 1/1/2019إىل: 12/2/2018مز:

 وزارة اللبية
 إعالن

 2018-69/2017مارسة م م /عز امل
 تركيب ونقل وصيانة )كرس  معلم فعل(

ــــب ونقــــل وصــــيانة كرســــ  معلــــم فعــــل  ــــة عــــز تركي ــــز وزارة اللبي تعل
ـــــء حســـــب اجـــــة  ـــــة املخـــــازن و ل الشـــــروط العامـــــة واخلاصـــــة  مراقب

 الواردة بواثهلق املمارسة.
علــــت راغــــيب االشــــلاك يف هــــو  املمارســــة مــــز الشــــركات املتخععــــة 

التوريــــدات واملخــــازن  نطقــــة صــــبحان اجلنــــويب خــــالم  مراجعــــة إدارة
اوقـــات الـــدوام الر ـــ  للحعـــوم علـــت واثهلـــق املمارســـة مقابـــل رســـوم 

د.ك( فقت عسة وسـبعون دينـارا  كويتيـا  ال غـري، غـري  75/-وقدرها )
( ســبعة 7قابــل للــرد علــت ان يــتم تســليم العطــاءات يف موعــد اقعــا  )

 اايم مز يري  نشر اإلعالن.
 وزارة اللبيةوكيل 

 
 

 وزارة الداخلية
 إعـــــــــالن
( توريد 2018-39/2017تعلز وزارة الداخلية عز املمارسة رقم )

مستلزمات قسم التشغيل والتكهيل بسجز النساء بقطاع شئون 
املعسسات اإلصالحية وتنفيو األحكام لادارة العامة لامداد 

 والتمويز )إدارة املخازن( ـ بوزارة الداخلية.
فعلت السادة الشركات / املعسسات املتخععة يف هوا اجملام مراجعة 

ــــــــة  إدارة املناقعــــــــات ) ابلعارضــــــــية -اإلدارة العامــــــــة للشــــــــئون املالي
-العناعية( للحعوم علت واثهلق هـو  املمارسـة مقابـل رســـــــم قـدر  )

( د.ك فقت عشـريز دينـارا  كويتيـا  ال غـري )عـز  ريـق الكـ  نـت( 20/
عطحبني معهم صورة مز إعالن املمارسة ابجلريدة الر ية )ال ترد( ، م

 -)كويت اليوم( ،  واملستندات التالية :
 (.او2018إيعام التسجيل لدى وزارة الداخلية عز عام ) -
 صورة عز السجل التجار   .1
 .2018صورة عز شهادة غرفة جتارة وصناعة الكويت لعام  .2
للمناقعات صورة عز إيعام التسجيل لدى اجلهاز املركز   .3

 .2018العامة لعام 
 و لء للتسجيل ابلوزارة ومز مث شراء واثهلق املمارسة. -

علما  غن موعد اإلغالت )تسليم العطاءات( هو يوم األربعاء املوافق 
ـاعة )الثامنة( صباحا  وحىت 8اعتبارا مز السـ - 2/5/2018

عد ـاعة )الواحدة( ظهرا  ، ولز تقبل ا  عطاءات تقدم قبل او ب1السـ
املوعد املوكور ، علت ان تقدم العطاءات إبدارة اخلدمات اجملتمعية 

 الدور األوم(. –( 2مب  رقم ) – ب  وزارة الداخلية )صبحان 
 وكيل وزارة الداخلية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

( توريد 2017-40/2018تعلز وزارة الداخلية عز املمارسة رقم )
دارة العامة ااثو متنوع لزوم اإلدارة العامة لقوات األمز اخلاصة لا

 لامداد والتمويز )إدارة املخازن( ـ بوزارة الداخلية.
فعلت السادة الشركات / املعسسات املتخععة يف هوا اجملام مراجعة 

إدارة املناقعات )ابلعارضية العناعية( -اإلدارة العامة للشئون املالية 
( د.ك 20(للحعوم علت واثهلق هو  املمارسة مقابل رســــــم قدر  

عشرون دينارا كويتيا ال غري )عز  ريق الك  نت( )ال يرد( ،  فقت
معطحبني معهم صورة مز إعالن املمارسة ابجلريدة الر ية )كويت 

 اليوم( ،  واملستندات التالية :
 (.او2018إيعام التسجيل لدى وزارة الداخلية عز عام ) -
 . صورة عز السجل التجار  .1
 .2018ناعة الكويت لعام . صورة عز شهادة غرفة جتارة وص2
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. صورة عز إيعام التسجيل لدى اجلهاز املركز  للمناقعات 3
 .2018العامة لعام 

 و لء للتسجيل ابلوزارة ومز مث شراء واثهلق املمارسة. -
علما  غن موعد اإلغالت )تسليم العطاءات( هو يوم الثالاثء املوافق 

حا  وحىت ـاعة )الثامنة( صبا8اعتبارا مز السـ - 1/5/2018
ـاعة )الواحدة( ظهرا  ، ولز تقبل ا  عطاءات تقدم قبل او بعد 1السـ

املوعد املوكور ، علت ان تقدم العطاءات إبدارة اخلدمات اجملتمعية 
 الدور األوم(. –( 2مب  رقم ) – ب  وزارة الداخلية )صبحان 

 وكيل وزارة الداخلية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 (2/2018عز مزايدة رقم )

 ن إقامة دافظة مبارك الكبري كافترياي إدارة شئو 
عز  ر   –إدارة املشاري  االستثمارية  –تعلز وزارة الداخلية       

( لللخيا )ابستغالم واستثمار كافترياي إدارة 2/2018املزايدة )رقم 
شئون إقامة دافظة مبارك الكبري( لتقدمي خدمة مشروابت منوعة 

 كراسة الشروط ومككوالت خفيفة ويث يستغلها كما هو وارد يف
 العامة واخلاصة للمزايدة.

املتخععة يف اعمام جتهيز وتقدمي فعلت الشركات واملعسسات 
الغازية وكا يف  لء خربة  الوجبات الغواهلية والععاهلر واملشروابت

سابقة يف هوا اجملام ال تقل مدنا عز ثالو سنوات الراغبة يف 
اري  االستثمارية  ب  وزارة مراجعة إدارة املشاالشلاك يف هو  املزايدة 
سابقا(  نطقة شرت اثناء الدوام الر   -الداخلية )مدرسة العديق

للحعوم علت كراسة  2/4/2018اعتبارا مز يوم االثنني املوافق 
د.ك(  50الشروط العامة واخلاصة هبو  املزايدة، نظري مبل  قدر  )

 للمزايدة الواحدة غري قابلة للرد. 
اع متهيد  للحاصلني علت كراسة الشروط  قر اإلدارة وسوف يعقد اجتم

 الساعة العاشرة صباحا .  18/4/2018املوكورة يوم   األربعاء املوافق 
تودع العطاءات لدى جلنة فض املظاريف إبدارة اخلدمات اجملتمعية 

علما  غن آخر موعد لتقدمي - ب  وزارة الداخلية  نطقة صبحان
ثانية عشرة مز ظهر يوم األربعاء املوافق العطاءات هو الساعة ال

 ولز يلتفت اىل ا  عطاء يرد لادارة بعد هوا التاري . 25/4/2018
 22424007 - للمراجعة واالستفسار / إدارة املشاري  االستثمارية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تعلـــز اإلدارة العامـــة للجنســـية وواثهلـــق الســـفر ان األشـــخاا املدرجـــة 
الكويتية اخلاصة هبم ،  يانمشهادات جنسا اهلهم ادان  يدعون فقدان 

فريجت ممز يعثر علـت ا  منهـا ان يسـلمها إىل اإلدارة خـالم اسـبوعني 

مـز يريـ  نشـر هـوا  اإلعــالن ابجلريـدة الر يـة ، وإال فسـتمنح كــعالء 
 حسب اإلجراءات املتبعة. األشخاا شهادات جنسية كويتية

 اجلنسيةرقم  االسم م
 103077316 نا  جاسم دمد جاسم محيد 1
 107654402 عقيل سلمان فريدون علت فريدون رستم  2
 104159157 عبساء عبدالسز مفر  العتييب 3
 101619806 دسز عايض العتييب  4
 134099793 حنان يوسف عوض مجعان اجليقم العازم  5
 120099447 بدر فاضل عباس حسني دمد دشت  6
 104075482 انديه عبدالرمحز حسز 7
 133278748 عل  فال  عل  حوميد دمد املطري   8
 122371048 ضار  هادى مروى غنيم هجاج العازم   9
 117997341 انيف بدر انيف مشعان ابدى العتييب  10
 134099969 عمر دمد فرحان علت الشاي   11
 100911388 مكيه غلوم حسني  12
 102157770 سناء علت حسني صاحل املون 13
 122785728 ف فهد دغيم فيحان غازى العتىي يوس 14
 106692464 شعاع بطيان سعد بطيان فال  العازم   15
 132898700 فهد دمد فهد فاحل مرزوت الشقيح  املطري   16
 117837382 عياد فرج ضيدان فراج الشمر   17
 106766234 انصر يدر بندر حبيب اجلمهور املطري  18
 105837379 رميا العجم   نور  عبدهللا خالد 19
 122048439 هند عياد خالد  شان حسز النمشان  20
 130983287 دمد سعد عوض منعور جابر العتييب  21
 106169671 مشعل مزيد زايد هادى املطري   22
 102295495 خالد علت جاسم محد ا ساو   23
 103023474 دمد انف  مفلح بنيان الرشيد  24
 121814456 تق محد  الرشيدىموضت مع 25
 143953862 فا مه مشعل سلطان هنار العتييب 26
 105884625 امحد شاي  مرخيان شعوان العازم   27
 149987663 عبدالرمحز عيست عبدهللا امحد عبدالرمحز  28
 107025716 انصر محد انيف دمد فراج الضفري   29
 101655572 عل  دمد عبدهللا املشو   30
 133178818 كامليا دمد سعيد عل  31
 105762380 فاحل خري هللا دمد حديد سعد عراد  32
 103156697 صال  عبدالعزيز اسنايف الفاحل 33
 105762377 دمد خري هللا دمد حديد سعد عراد  34
 104941853 سار  دمد صاحل حسني كلبان 35
 102294940 عادم سليمان عبدهللا صاحل العريين 36
 100917001 دمد عبدهللا مك  كاظم العرييف 37
 107629603 مين عرهان عبدالعزيز مرزوت داهوم اكاجر  38
 105265122 امحد هاد  هالم هاد  الدحيا  39
 101394199 صبيحه فيعل حسز يوسف 40
 133422173 جلني دمد صادت 41

 مدير عام اإلدارة العامة للجنسية وواثهلق السفر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــالنإعــــــ
تعلز اإلدارة العامة للجنسية وواثهلق السفر ان األشخاا املدرجه  

ا اههم ادان  يدعون فقدان جوازات سفرهم الكويتية اخلاصة هبم , 
فريجت ممز يعثر علت ا  منها ان يسلمها إىل اإلدارة خالم اسبوعني 

ء مز يري  نشر هوا اإلعالن ابجلريد  الر ية , وإال فستمنح كعال
 حسب اإلجراءات املتبعة . األشخاا جوازات سفر كويتية
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 الرقم املسلسل رقم اجلواز االســـــــــــــــم م

 3154243 121634104 عبدالعزيز جابر محود محدى حامد املطري  1
 4324544 131425033 حسني بدر حسني خالد عبدهللا الزايد 2
 3621489 244011405 هنايه عادم حسني عباس حسز 3
 P05093582 123296913 عل  دمد سعد دمد عبدهللا العجم  4
 950732 104505692 حامد مبارك دمد عبدهللا اجلناع  5
 3382464 157181979 يوسف دمد عيس دمد الناصر 6
 P05099906 179496857 فارس فاضل عايد  هب الشمر  7
 4251428 131832106 مشار  مبارك اليف مبارك جفران املطري  8
 3795317 100832590 ابراهيم عبدهللا سليمان ا بيب 9
 4418724 101828227 عوا ف عبدهللا دمد الزيد الشاز  10
 3387981 101756053 سامل عل  سامل عبداكاد  املر  11
 3662529 149415045 دمد خالد حسز دمد عبدهللا 12
 3913281 151491681 دمد فهد دمد فهد العمر 13
 3699690 134094935 نوف نواف عبدهللا فاحل ارتيبان العجم  14
 2686633 191575922 جاسر مشار  جاسر مرشد الربازى 15
 2686632 169276489 العنود مشار  جاسر مرشد الربازى 16
 3433740 102993415 فيعل رجعان دمد سعران الدماج العازم  17
 3553124 109771470 ندى حسز اسعد 18
 4134819 219049198 ايرا معطفت دمد راشد الكندر  19
 468560 100942489 عبدالعزيز عبداله شامت امحد القاسم 20
 3538455 104705361 فيعل عبدهللا مطر املعريي  21
 P05211467 101817586 مرمي دمد عبدالرزات دمود عبدالرزات 22
 3856670 101432609 فاع بندر سيد رفاع  سيد بندر الر  23
 3064968 136685836 انصر رميح عبدهللا  اي  دمد  اي  اكاجر  24
 2587978 137616072 سامل دمد شويش عويد محاد الشمر  25
 P05284513 103131850 فيحا حجت جمرى راب  الرشيد  26
 2864941 107654402 عقيل سلمان فريدون عل  فريدون رستم 27
 2767246 100786080 امحد سامل عبدهللا العثمان غنيمه 28
 4088730 120284429 عبدالعزيز امحد فهد عبدالعزيز دمد املضيان 29
 4125425 101001820 جناة غازى عبدهللا عبدالعزيز 30
 P05299627 106354507 عبدهللا عبدالعزيز صاحل الدخيل الطب 31
 4473864 128291047 سعد مطر جعدان نعيس العتيىب 32
 3701588 135088333 عبدالعزيز عوض صاحل عتيق العتيىب 33
 3275472 120845883 ابرار عبدالرحيم عبدهللا امحد 34
 3678003 111743585 سار  ربي  عبييد سالمه 35
 3601367 163566683 نوف دسز جربيز ديل العتيىب 36
 2960888 213467578 نور  دسز جربيز ديل العتيىب 37
 4332150 175304215 راشد علت عبدالرمحز مبارك 38
 4392369 100476167 فخريه جميد عل  القري  39
 1137952 100825770 جابر دمد فهد املالء 40
 4064705 106721499 حوشان عبود عل  عبود سويلم العازم  41
 3862374 105144220  ا  عبيد وادى سلطان ا ريب 42
 3210588 101413642  احوس عوض ما ر العتيىب موضت 43

 مدير عام اإلدارة العامة للجنسية وواثهلق السفر

 
 
 

 وزارة الدفاع
 إعالن

 2411-14-113180متديد املمارسة رقم  عز
 لتوريد وتركيب شبء وبواابت بقاعدة 

 لزوم / وزارة الدفاعدمد األمحد البحرية 
ــــد  ــــر  املم ــــدفاع عــــز متدي ــــز وزارة ال ــــت اارســــة املــــوكورة تعل عــــال  عل

، و لء  بقـا للشـروط واملواصـفات 2018الشركات املتخععة للعام 
الواردة يف واثهلق املمارسة والت ميكـز ا عـوم عليهـا مـز إدارة التجهيـز 

و لـــء خــــالم ســـاعات الــــدوام  -مراقبـــة التجهيــــزات الفنيـــة  -اللـــت 
( 01:00لسـاعة )الر   علت ان تقدم العطـاءات  قـر الـوزارة يف متـام ا

ــد واملناقعات ابلقر  مز البوابة رقـم )  -ظهرا   ــ ( 12مركـز تسليم الربي
جلنــه مشــلايت املــواد العســكرية ومقــاوالت املنشــمت العســكرية مــا دون 

 .  (  قبل موعد اإلغالت 3النعا  القانو  ) صندوت رقم  
 التامني البنك  يري  اإلغالت يري  الطر  املقابل النقد 

 د.ك ( 75/-)
 ك  نت فقت

 االثنني املوافق
19/03/2018 

 األحد املوافق
15/04/2018 

%( مز قيمة العطاء 2)
 ( يوما  90مدة العالحية )

 ويشلط ابلشركات الت ترغب يف املشاركة ابملمارسة :
  . تقدمي كتا  تفويض مز الشركة بشراء واثهلق املمارسة 1
ة الو نيــة لــدى الشــركات غــري . تقــدمي صــور  عــز شــهادة دعــم العمالــ2

 ا كومية ) السنوية (. 
. تقدمي كتا  ر   ألية استفسـارات يكـون يف خـالم )اسـبوع واحـد( 3

 مز يري  نشر اإلعالن. 
 24816219/  24812871/   24820156. لالستفسار :4

  24893686 ( ف : 122 –) داخل  

 وزارة العــــحة
 إعالن

/ 26عز  ـر  املمارسة رقم ا/م س/تـعـلـز وزارة العـحة      
توريد وتركيب اجهزة حاسب آ  ملكتب الوكيل  2017/2018

بني الشركـــــــــــات املساعد لطب االسنان ومركز العدان العح  
املتخععة يف هوا اجملام   بقا  للشروط العامة واخلاصة املوضحة يف 

 –شئون املالية واثهلق املمارسة الت ميكز ا عوم عليها مز  جهاز ال
قســـــــــــم املمارسات الكاهلز  ب   –إدارة املشلايت  –الدور األوم 

الوزارة  ابلعليبخات و لء خالم اوقات الدوام الر   و لء مقابل 
 دينارا  كويتيا  ال غري ال ترد. عسة وسبعون د. ك( فقت مبل   75دف  مبل   )

ة األوم مز وزارة الشئون م  ضرورة إرفات كتابني عز تقدمي الكراس
االجتماعية والعمل يتضمز االلتزام بقانون دعم العمالة الو نية  بقا  

وقرار جملس الوزراء رقم  2000لسنة  19للقانون رقم 
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يف شكن دعم وتشجي  العمالة الو نية  2008/خامسا  لسنة 1104
 والثا  مز اجلهاز املركز  لتكنولوجيا املعلومات.

موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة مز ظهر علما  غن آخر 
م يف صندوت العطاءات ابلعنوان  22/4/2018األحد املوافق يوم 

( يوما  اعتبارا  مز 90املوكور اعال  ، كما تسرى العطاءات ملدة )
%( فقت إثنان ابملاهلة مز 2يري  اإلقفام وتبل  الكفالة األولية )

 راين العطاء .قيمة العطاء صا ة  يلة  مدة س
 وكيل وزارة العحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلز وزارة العحة / إدارة اكندسة الطبية عز  ر  املمارسة التالية:

يري   الرسوم الوصف رقم املمارسة م
 االقفــــام

 هـ.ط. 1
91 

2019-
2018 

8TN091 
 SCDتوريد 

SEQUENTIAL 
COMPRESSION 

DEVICE  
وملحقانا  اجة جملس اقسام 

م )  –بيع  العظام  والطب الط
 الراز  (

اسبوعني  20
مز 
يري  
 اإلعالن

( وعلــت 2توضــ  العطــاءات يف صــندوت العطــاءات إبدارة اكندســة الطبيــة رقــم )
( يومــا مــز يريــ  اإلقفــام، كمــا 90ان تكــون العطــاءات ســارية املفعــوم ملــدة )

دم %( مـز القيمـة اإلمجاليـة للعطـاء املقـ 2تبل  الكفالة األولية كـو  املمارسـة )
 وينبغ  ان تكون صا ة  وام مدة سراين العطاء.

 ويشلط ابلشركات الت ترغب يف املشاركة ابملمارسة ما يل :
 ( ان تكون مقعورة علت الشركات املسجلة لدى إدارة اكندسة الطبية.1
 ( ان تكون الشركة متخععة يف هوا اجملام م  إحضار ما يفيد  لء.2
 واثهلق املمارسة نقدا. ( سداد الرسوم املقررة لشراء3
 ( كتا  تفويض مز الشركة بشراء واثهلق املمارسة.4
 ( ان تقدم الشركات املشاركة شهادة دعم العمالة الو نية.5
 ( وميكز ا عوم علت واثهلق املمارسة مز يري  النشر إىل يري  اإلغالت.6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 :تعلز وزارة العحة )إدارة اكندسة الطبية( عز  ر  املمارسات التالية

يري   الرسوم ـــــــــــفالوص رقم املمارسة م
 اإلقفــــام

 هـ.ط. 1
39 

2019-
2018 

(8TN039) 
توريد اجهزة 

ULTRASONIC 
SURGERY UNITS 
وملحقانا  اجة جملس اقسام 

شهر مز  20
يري  
 اإلعالن

يري   الرسوم ـــــــــــفالوص رقم املمارسة م
 اإلقفــــام

اجلراحة التخععية )مستشفت ابز 
 سينا/جراحة جتميل وحروت(

 هـ.ط. 2
48 

2019-
2018 

(8TN048) 
 CORDLESSتوريد جهاز 

GAMMA PROBE  
وملحقاته  اجة جملس اقسام 
اجلراحة العامة )مستشفت مبارك 

 الكبري(

شهر مز  20
يري  
 اإلعالن

 هـ.ط. 3
51 

2019-
2018 

(8TN051) 
 BIOPSYتوريد 

GUIDES  ألجهزة
TRANSDUCER 

 اجة جملس اقسام اجلراحة العامة 
 )مستشفت مبارك الكبري(

مز شهر  20
يري  
 اإلعالن

 هـ.ط. 4
52 

2019-
2018 

(8TN052) 
 ULTRASOUNDتوريد 

HANDPIECES 
وملحقات اخرى ألجهزة 

LITHOCLAST 
 اجة جملس اقسام اجلراحة العامة 

 )مستشفت الفروانية(

شهر مز  20
يري  
 اإلعالن

 هـ.ط. 5
54 

2019-
2018 

(8TN054) 
 ,TELESCOPES توريد

OPERATING SHEATH 
اخرى ألجهزة  وملحقات

NEPHROSCOPES 
 اجة جملس اقسام اجلراحة العامة 

 )مستشفت مبارك الكبري(

شهر مز  20
يري  
 اإلعالن

 هـ.ط. 6
56 

2019-
2018 

(8TN056) 
 CLIP APPLIERS توريد

& REMOVERS  ألجهزة
LAPAROSCOPY 

 اجة جملس اقسام اجلراحة العامة 
 )مستشفت الفروانية(

شهر مز  20
يري  
 ناإلعال

 هـ.ط. 7
57 

2019-
2018 

(8TN057) 
 CLAWتوريد 

FORCEPS, 
GRASPING  

FORCEPS  وآالت جراحية
اخرى  اجة جملس اقسام اجلراحة 

 العامة )مستشفت الفروانية(

شهر مز  20
يري  
 اإلعالن

 هـ.ط. 8
58 

2019-
2018 

(8TN058) 
 HIGHاجهز   توريد

SPEED SURGICAL 
DRILL CONSOLES 

 وملحقانا
جة جملس اقسام اجلراحة العامة  ا

 )مستشفت الفروانية(

شهر مز  20
يري  
 اإلعالن
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يري   الرسوم ـــــــــــفالوص رقم املمارسة م
 اإلقفــــام

 هـ.ط. 9
59 

2019-
2018 

(8TN059) 
 BLADEتوريد 

HANDLES, TOWEL 
CLIP  وآالت جراحية اخرى

 اجة جملس اقسام اجلراحة العامة 
 )مستشفت الفروانية(

شهر مز  20
يري  
 اإلعالن

 هـ.ط. 10
61 

2019-
2018 

(8TN061) 
 OUTERتوريد 

SHEATHS, 
HANDLES, 

TUBING  ألجهزة
LAPAROSCOPY 

 اجة جملس اقسام اجلراحة العامة 
 )مستشفت الفروانية(

شهر مز  20
يري  
 اإلعالن

 هـ.ط. 11
62 

2019-
2018 

(8TN062) 
توريد اجهزة 

HEADLIGHTS, 
TELESCOPES   واجهزة

اخرى وملحقانا  اجة جملس 
)مستشفت  اقسام اجلراحة العامة
 الفروانية(

شهر مز  20
يري  
 اإلعالن

 هـ.ط. 12
63 

2019-
2018 

(8TN063) 
 PLASTICتوريد

HANDLES,SHAFTS, 
CURVED SCISSORS  

ألجهزة 
LAPAROSCOPY 

 اجة جملس اقسام اجلراحة العامة 
 )مستشفت الفروانية(

شهر مز  20
يري  
 اإلعالن

 هـ.ط. 13
64 

2019-
2018 

(8TN064) 
 ,RESECTOSCOPESتوريد 

VISUAL OPTICAL 
OBTURATORS  وآالت
 جراحية اخرى

 اجة جملس اقسام اجلراحة العامة 
 )مستشفت الفروانية(

شهر مز  20
يري  
 اإلعالن

 هـ.ط. 14
66 

2019-
2018 

(8TN066) 
 ,FORCEPSتوريد 

CLAMPS, NEEDLE 
HOLDERS   وآالت

جراحية اخرى  اجة جملس اقسام 
 تشفت الفروانية(اجلراحة العامة )مس

شهر مز  20
يري  
 اإلعالن

، (2توضــ  العطــاءات يف صــندوت العطــاءات إبدارة اكندســة الطبيــة )رقــم 
يومـا ( مــز يريــ   90وعلـت ان تكــون العطـاءات ســارية املفعـوم ملــدة )

ـــة األوليـــة كـــو  املمارســـة ) ـــ  الكفال %( مـــز القيمـــة  2اإلقفـــام، كمـــا تبل
 بغ  ان تكون صا ة  وام مدة سراين العطاء.اإلمجالية للعطاء املقدم وين

 ويشلط ابلشركات الت ترغب يف املشاركة ابملمارسة ما يل :

( ان تكــــــــون مقعــــــــورة علــــــــت الشــــــــركات املســــــــجلة لــــــــدى إدارة 1
 اكندسة الطبية.

 ( ان تكون الشركة متخععة يف هوا اجملام م  إحضار ما يفيد  لء.2
 املمارسة نقدا . ( سداد الرسوم املقررة لشراء واثهلق3
 ( كتا  تفويض مز الشركة بشراء واثهلق املمارسة.4
 ( ان تقدم الشركات املشاركة شهادة دعم العمالة الو نية.5
ــــدة 6 ــــ  نشــــر ومل ــــق املمارســــة مــــز يري ــــت واثهل ( وميكــــز ا عــــوم عل

 يوما  فقت. 21

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
عز  (اقبة املخترباتمر  - تعلز وزارة العحة )إدارة اكندسة الطبية

 ارسات التالية: ر  املم
يري  
 اإلقفــــام

 م رقم املمارسة ـــــــــــفالو ص الرسوم

شهر مز 
يري  
 اإلعالن

مستهلكات  ربية  20
 اجة إدارة خدمات 
 املختربات الطبية

8LB114 1 

شهر مز 
يري  
 اإلعالن

مستهلكات  اجة إدارة  20
خدمات املختربات 

 الطبية

8LB122 2 

شهر مز 
يري  
 ناإلعال

داليل  ربية  اجة  20
إدارة خدمات 
 املختربات الطبية

8LB138 3 

شهر مز 
يري  
 اإلعالن

داليل  ربية  اجة  20
إدارة خدمات 
 املختربات الطبية

8LB141 4 

ــة )رقــم  اكندســةتوضــ  العطــاءات يف صــندوت العطــاءات إبدارة  الطبي
ومــا( مــز ي 90(، وعلــت ان تكــون العطــاءات ســارية املفعــوم ملــدة )2

%( مــز  2يريــ  اإلقفــام، كمــا تبلــ  الكفالــة األوليــة كــو  املمارســة )
القيمــة اإلمجاليــة للعطــاء املقــدم وينبغــ  ان تكــون صــا ة  ــوام مــدة 

 سراين العطاء.
 ويشلط ابلشركات الت ترغب يف املشاركة ابملمارسة مايل :

 طبية.ال اكندسةان تكون مقعورة علت الشركات املسجلة لدى إدارة  (1
 ان تكون الشركة متخععة يف هوا اجملام م  إحضار ما يفيد  لء. (2
 سداد الرسوم املقررة لشراء واثهلق املمارسة نقدا. (3
 كتا  تفويض مز الشركة بشراء واثهلق املمارسة. (4
 ان تقدم الشركات املشاركة شهادة دعم العمالة الو نية. (5
 30دة وميكــز ا عــوم علــت واثهلــق املمارســة مــز يريــ  النشــر وملــ (6

 يوما فقت.
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 إعالن
ـــة  مراقبـــة املختـــربات عـــز  -تعلـــز وزارة العـــحة /إدارة اكندســـة الطبي

  ر  املمارسة التالية:
يري   الرسوم الوصف  رقم املمارسة م

 االقفــــام
1 LB145 8  توريد داليل  ربية  اجة إدارة

 خدمات املختربات الطبية
 –قسم  تربات م . مبارك الكبري 

 ناعةوحدة امل

اسبوعني  20
مز 
يري  
 اإلعالن

( وعلــت 2توضــ  العطــاءات يف صــندوت العطــاءات إبدارة اكندســة الطبيــة رقــم )
( يومــا مــز يريــ  اإلقفــام، كمــا 90ان تكــون العطــاءات ســارية املفعــوم ملــدة )

%( مـز القيمـة اإلمجاليـة للعطـاء املقـدم  2تبل  الكفالة األولية كـو  املمارسـة )
 كون صا ة  وام مدة سراين العطاء.وينبغ  ان ت

 ويشلط ابلشركات الت ترغب يف املشاركة ابملمارسة ما يل :
 ( ان تكون مقعورة علت الشركات املسجلة لدى إدارة اكندسة الطبية.1
 ( ان تكون الشركة متخععة يف هوا اجملام م  إحضار ما يفيد  لء.2
 ة نقدا.( سداد الرسوم املقررة لشراء واثهلق املمارس3
 ( كتا  تفويض مز الشركة بشراء واثهلق املمارسة.4
 ( ان تقدم الشركات املشاركة شهادة دعم العمالة الو نية.5
 14( ميكــز ا عــوم علــت واثهلــق املمارســة مــز يريــ  النشــر وملــدة 6

 يوما فقت.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
عز  (تاقبة املختربامر  - تعلز وزارة العحة )إدارة اكندسة الطبية

 الية: ر  املمارسات الت
 م رقم املمارسة ـــــــــــفالوص الرسوم يري  اإلقفام

اسبوعني مز يري  
مبيدات حشرية لقسم  20 اإلعالن

 8IC001 1 مكافحة ا شرات

اسبوعني مز يري  
مبيدات و وم ملشروع  20 اإلعالن

 8RC001 2 مكافحة القوارض

اسبوعني مز يري  
 لب مبيدات و وم  20 اإلعالن

 8RC002 3 مكافحة القوارضملشروع 

(، وعلت 2توض  العطاءات يف صندوت العطاءات إبدارة اكندسة الطبية )رقم 
يوما( مز يري  اإلقفام، كما  90ان تكون العطاءات سارية املفعوم ملدة )

%( مز القيمة اإلمجالية للعطاء املقدم  2تبل  الكفالة األولية كو  املمارسة )
  وام مدة سراين العطاء. وينبغ  ان تكون صا ة

 ويشلط ابلشركات الت ترغب يف املشاركة ابملمارسة ما يل :
 ( ان تكون مقعورة علت الشركات املسجلة لدى إدارة اكندسة الطبية.1
 ( ان تكون الشركة متخععة يف هوا اجملام م  إحضار ما يفيد  لء.2
 ( سداد الرسوم املقررة لشراء واثهلق املمارسة نقدا.3
 ( كتا  تفويض مز الشركة بشراء واثهلق املمارسة.4
 ( ان تقدم الشركات املشاركة شهادة دعم العمالة الو نية.5
 14( وميكــز ا عــوم علــت واثهلــق املمارســة مــز يريــ  النشــر وملــدة 6

 يوما فقت.

 إعالن
 م2018/  2017/  9عـز  ـر  املزايدة رقم: ا / 
ة وزارة املاليــة عـــز  ـــر  املزايــدة تـعـلـــز وزارة العـحـــة بنــاء علــت موافقــ

ـــــ   2018/  2017/  9رقـــــم : ا /  م اللخـــــيا ابســـــتغالم مواق
للكيـــب جهـــاز القهـــوة ســـريعة التحضـــري داخـــل املستشـــفيات واملراكـــز 
التابعة لوزارة العحة  بقا  للشروط العامة واخلاصة املوضحة يف واثهلـق 

الــدور  –املاليــة املزايــدة الــت ميكــز ا عــوم عليهــا مــز جهــاز الشــئون 
قســــم املناقعــــات الكــــاهلز  بــــ  الــــوزارة  –إدارة املشــــلايت  –األوم 

اعتبـــــــــــارا مـز يريـــ    ابلعليبخات و لء خالم اوقات الـدوام الر ـ 
نشــر اإلعــــالن يف اجلريــــــدة الر ـيــة ) كويــت اليــوم ( مقابـل دفــ  مبلــ  

 ــيا  ال غري ال ترد .د.ك( فقت ماهلة وعسون دينارا  كويت 150)
ــزام  ــد االلت ــة يفي ــا  مــز وزارة الشــئون االجتماعي مــ  ضــرورة تقــدمي كت

وقـــرار جملــــس الـــوزراء رقــــم  2000لســـنة  19غحكـــام القـــانون رقــــم 
 يف شكن دعم وتشجي  العمالة الو نية. 2008/خامسا  لسنة 1104

علما  غن آخر موعد لتقـدمي العطـاءات هـو السـاعة الواحـدة مـز ظهـر 
م يف صــندوت العطــاءات ابلعنــوان 4/2018/ 29وم األحــد املوافــق يــ

( يومــا  اعتبــارا  مـــز 90املــوكور اعــال  ، كمــا تســرى العطــاءات ملــدة )
ابملاهلــة مــز  %( فقــت إثنــان2يريــ  اإلقفــام وتبلــ  الكفالــة األوليــة )

 قيمة العطاء صا ة  يلة  مدة سراين العطاء .
 وكيل وزارة العحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــالن

 م 2018/  2017/  10: ا / املزايدة رقم 
تـعـلـز وزارة العـحـة بناء علت موافقة وزارة املالية عـز  ـر  املزايدة 

م اللخيا للكيب اجهزة  2018/  2017/  10رقم : ا / 
 ( داخل  املستشفيات واملراكز التابعة ATMالسحب ايلىل ) 

املزايدة لوزارة العحة  بقا للشروط العامة واخلاصة املوضحة يف واثهلق 
 –الدور األوم  –الت ميكز ا عوم عليها مز جهاز الشئون املالية 

قسم املناقعات الكاهلز  ب  الوزارة  –إدارة املشلايت   
ــ    ابلعليبخات و لء خالم اوقات الدوام الر   إعتبــــــــــارا مز يري

ل دف  مبل  نشـر اإلعــالن يف اجلريــــدة الر ـيـة ) كويت اليوم ( مقاب
 د.ك( فقت عسة وسبعون دينارا  كويتــيا  ال غري ال ترد . 75)

ــزام  ــد االلت ــة يفي ــا  مــز وزارة الشــئون االجتماعي مــ  ضــرورة تقــدمي كت
وقـــرار جملــــس الـــوزراء رقــــم  2000لســـنة  19غحكـــام القـــانون رقــــم 

 يف شكن دعم وتشجي  العمالة الو نية  2008/خامسا لسنة 1104
وعد لتقـدمي العطـاءات هـو السـاعة الواحـدة مـز ظهـر علما غن آخر م

م يف صندوت العطاءات ابلعنوان  4/2018/ 24يوم الثالاثء املوافق 
( يومــا اعتبــارا مـــز 90املــوكور اعــال  ، كمــا تســرى العطــاءات ملــدة )

ابملاهلــة مــز  %( فقــت اثنــان2يريــ  اإلقفــام وتبلــ  الكفالــة األوليــة )
 سراين العطاء .قيمة العطاء صا ة  يلة  مدة 

 وكيل وزارة العحة
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 دضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
 26/2/2018املنعقدة  16/2018رقم 

فـ  ا مل تتلـق وبعد وث للطلبات املقدمة بتعديل البياانت بسجالت املواليد والوفيات قررت ابلتعديل املدرج ادان  ابجلريدة الر ية )الكويت اليوم( 
اعـلاض خــالم عسـة عشــر يومـا مـز يريــ  نشـر هــوا اإلعـالن فســيجرى التعـديل ابلسـجالت وتعــدر شـهادات املــيالد او الوفـاة  بقــا اللجنـة ا  

 للتعديل ايليت:
 دضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها

 16/2018جلنة  26/2/2018املنعقدة بتاري  
  124/2008واملشكلة ابلقرار الوزار  رقم  36/69مز القانون رقم  15ادة اجتمعت جلنة املواليد والوفيات املنعوا عليها ابمل

 عضوا           السيد / مدير إدارة السجل املركز  للمواليد والوفيات            رهليسا                الدكتور/ رهليس اجمللس الطيب العام          
 عضوا                السيد / رهليس قسم القيد                              عضوا              السيدة / رهليسة قسم البحوو والرا                 

 عضوا            السيد / رهليس قسم الوفيات                                       عضوا                السيد / الباحث القانو                    
 عضوا                          ت          السيد / رهليس قسم السجال

 وقامت غعمام سكريرية اللجنة السيدة / علياء حسني العفار
( ابلكشـف املرفـق واخلاصـة بتعـديل البيـاانت يف سـجالت املواليـد والوفيـات بطلبـات 4643إىل رقـم ) (4611ونظرت اللجنـة الطلبـات مـز رقـم )

بعد وثها والتككد مز استيفاء الواثهلق واملستندات، تقرر اإلعالن عز التعديالت والطلبات يف اجلريدة الر ية  سواقت قيد امليالد والوفاة ف ن اللجنة
اض جتـرى )الكويت اليوم( يف عدديز متتاليني حتــت إ ا ما انقضت املدة القانونية )عسة عشر يوما( مز يري  آخر إعالن ومل يتقـدم احـد غ  اعـل 

 وتعدر شهادات امليالد والوفاة التعديالت ابلدفاتر 
 السجالترهليس قسم البحوو والرا           رهليس قسم القيد             رهليس قسم الوفيات                                         رهليس قسم 

 مدير إدارة السجل املركز  للمواليد                 الباحث القانو                       سكرتري اللجنة               رهليس اجمللس الطيب العام     
 رقم

 الطلب
 رقم الشهادة
 ومعدرها

الرقم املد  او اجلنسية او  اجلنسية 988/88االسم املطلو  تغيري   وجب القانون رقم 
التعديل  جواز السفر

 يف اسم
 إىل مز اسم املولود

 104994606ج  كويت فال  سامل دمد عوض امل دمدفال  س يوسف الوالد االمحد  1س 845/1977 4611
 102823307ج  كويت محد معز  عياد  العازم  محد معز  عياد  نور  الوالد العليبيخات 1361/1969 4612
 100572975ج  كويت حسز مبخوت حسني خباش  املر  حسز مبخوت حسني عبدهللا الوالد الفحيحيل 1س 878/1980 4613
 105673945ج  كويت  رق  فرحان عل  الظفري   رق  فرحان عل  سعاد الوالد املركز  2س 1452/1979 4614
 232070800081ج  كويت عبدهللا جاسم زايد القرو  عبدهللا جاسم زايد القروى حسني الوالد املركز  1س 5479/1979 4615
 101627830ج  كويت   خشمان السز ا ريبحسني فال حسني فال  خشمان نوريه الوالد الفحيحيل 2س 289/1986 4616
 100653680ج  كويت هليل قعا  رميح سعران البوا  هليل قعا  رميح امينه الوالد اجلهراء 2س 618/1983 4617
 102067695ج  كويت مبارك عويض عوض عبدهللا الدحيا  مبارك عويض عوض فهد الوالد املركز  1س 4025/1984 4618
 100466889ج  كويت مبارك سامل هزمي العازم  مبارك سامل هزمي مشعل الوالد املركز  1س 3083/1978 4619
 100346256ج  كويت انصر كمي  عوض اكاجر  انصر كمي  عوض كمي  الوالد االمحد  1س  509/1978 4620
 100625300ج  كويت رشيد فريح جمبل مطري الشرزه ال فريح جمبل مطري جمبل الوالد اجلهراء 1س 731/1977 4621
 100673932ج  كويت عبدهللا  احوس ثويين العجم  عبدهللا  احوس ثويين انصر الوالد املركز  1س 468/1979 4622
 101074482ج  كويت عبداللطيف عاشور عبداللطيف حسيني عباس عبداللطيف عاشور عبداللطيف حامد الوالد املركز  1س 1981//4420 4623
 100744032ج  كويت انصر صقر غاز  العتييب انصر صقر غاز  دمد الوالد املركز  1س 3935/1979 4624
 275090301378ج  كويت سعد عبدهللا دمد مسعر العويهان العنز  سعد عبدهللا دمد مسعر عويهان جود الوالد املركز  2س 3586/2010 4625
 275090301378ج  كويت سعد عبدهللا دمد مسعر العويهان العنز  هللا دمد مسعر عويهانسعد عبد هيا الوالد املركز  2س 9345/2004 4626
 275090301378ج  كويت سعد عبدهللا دمد مسعر العويهان العنز  سعد عبدهللا دمد مسعر عويهان عبدهللا الوالد املركز  1س 5324/2007 4627
 275090301378ج  كويت سعد عبدهللا دمد مسعر العويهان العنز  دهللا دمد مسعر عويهانسعد عب فارس الوالد املركز  1س 1620/2012 4628
 102986383ج  كويت مسرع سامل فهد عظيمان العجم  مسرع سامل فهد مسفر الوالد الفروانيه 1057/1971 4629
 100474929ج  كويت عيست كمام عل  بز دمد عيست كمام عل  دمد فيعل الوالد القبله 2181/1971 4630
 102937806ج  كويت هيله سعد العواد القضاع املطري  هيله سعد ابتل الوالدة املركز  3س 13921/1978 4631
 104415468ج  كويت فهد  لف فهيد معني العازم  فهد  لف فهيد معني ترك  الوالد اجلهراء 1س 754/2009 4632
 100236032ج  كويت انصر عبدالعزيز امحد ا اعيل الراشد ر عبدالعزيز ا اعيلانص نوام الوالد د ان 1638/1958 4633
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 102062577ج  كويت مرمي عيست دمد صاحل الغريب مرمي عيست صاحل  الوالدة د ان 1638/1958 ******
 100456953ج  كويت عبيد واد  سلطان ا ريب عبيد واد  سلطان عباس الوالد االمحد  1س 251/1980 4634
 100428615ج  كويت معيوف عبدهللا عبدالرمحز الشما  العجم  معيوف عبدهللا منام الوالد املركز  2س 370/1978 4635
عبدالوها  عبدهللا يوسف  عاهلشة املولودة املركز  2س 1657/2018 4636

 عبدهللا املهنا
 283021200784  م  كويت رمي عبدالوها  عبدهللا يوسف عبدهللا املهنا

 287121701154  م  كويت عل  بدر انصر عل  عل  عبدهللا النجد  بدر انصر عل  عل  عبدهللا النجد  سيد عل  املولود املركز  1س 11698/2014 4637
 287121701154  م  كويت انصر بدر انصر عل  عل  عبدهللا النجد  بدر انصر عل  عل  عبدهللا النجد  سيد انصر املولود املركز  1س 3121/2013 4638
 287053008111  م  هند  هريدانيا راجيش كوجنو كوشت جورج كوشت راجيش كوجنو كوشت جورج كوشت رادانيا املولودة الفحيحيل4س 1413/2017 4639
 276072600096  م  كويت زهر  انصر مرزوت سعيد مبارك انصر مرزوت سعيد مبارك زهرة املولودة املركز  2س 1672/2018 4640

 
 26/2/2018يري  االنعقاد   مقدم الطلب رقم الطلب
 حسز بعفته : األ  / عل  حسني عبدالرمحز ماان الفيلكاو تقدم كو  الوزارة السيد /  4641

  البا تسجيله بسجالت الوفيات/ فمز له اعلاض يتقدم به كو  الوزارة.
 21/11/2013/  بتاري  :املتو 

 295091901461ج -وفاة الكويت
 بلقيس فهد دمد مضح  الشمر  بعفتها : األم /  شوت فهد انيف سري تقدم كو  الوزارة السيدة /  4642

  البة تسجيلها بسجالت الوفيات/ فمز له اعلاض يتقدم به كو  الوزارة.
 27/10/2016/  بتاري  :املتوفاة

 31602050188ج -–وفاة الكويت
 عاهلشة بدهللا عبدالرمحز دمد عبدالرمحز املال  بعفته: األ  /تقدم كو  الوزارة السيد / ع 4643

  البا تسجيلها بسجالت املواليد/ فمز له اعلاض يتقدم به كو  الوزارة.
 30/04/2016/  بتاري  :املولودة

 285030800393ج -والدة خارجيه امريكا
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها

 28/2/2018ي  املنعقدة بتار  17/2018رقم 
فـ  ا مل تتلـق وبعد وث للطلبات املقدمة بتعديل البياانت بسجالت املواليد والوفيات قررت ابلتعديل املدرج ادان  ابجلريدة الر ية )الكويت اليوم( 

او الوفـاة  بقــا  اللجنـة ا  اعـلاض خــالم عسـة عشــر يومـا مـز يريــ  نشـر هــوا اإلعـالن فســيجرى التعـديل ابلسـجالت وتعــدر شـهادات املــيالد
 للتعديل ايليت:

 دضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
 28/2/2018املنعقدة بتاري   17/2018رقم 

  124/2008واملشكلة ابلقرار الوزار  رقم  36/69مز القانون رقم  15اجتمعت جلنة املواليد والوفيات املنعوا عليها ابملادة 
 كز  للمواليد والوفيات            رهليسا                الدكتور/ رهليس اجمللس الطيب العام                     عضواالسيد / مدير إدارة السجل املر 

 عضوا         السيدة / رهليسة قسم البحوو والرا                               عضوا                السيد / رهليس قسم القيد                     
 عضوا      / رهليس قسم الوفيات                                       عضوا                السيد / الباحث القانو                           السيد

 عضوا                          السيد / رهليس قسم السجالت          
 وقامت غعمام سكريرية اللجنة السيدة: نوريه عبد هللا.

( ابلكشـف املرفـق واخلاصـة بتعـديل البيـاانت يف سـجالت املواليـد والوفيـات بطلبـات 4673إىل رقـم ) (4644نظرت اللجنـة الطلبـات مـز رقـم )و 
 ية جلريدة الر سواقت قيد امليالد والوفاة ف ن اللجنة بعد وثها والتككد مز استيفاء الواثهلق واملستندات، تقرر اإلعالن عز التعديالت والطلبات يف ا

اض جتـرى )الكويت اليوم( يف عدديز متتاليني حتــت إ ا ما انقضت املدة القانونية )عسة عشر يوما( مز يري  آخر إعالن ومل يتقـدم احـد غ  اعـل 
 التعديالت ابلدفاتر وتعدر شهادات امليالد والوفاة.

 لوفيات                                         رهليس قسم السجالترهليس قسم البحوو والرا           رهليس قسم القيد             رهليس قسم ا
 ل املركز  للمواليدالباحث القانو                       سكرتري اللجنة               رهليس اجمللس الطيب العام                      مدير إدارة السج

 رقم
 الطلب

 رقم الشهادة
 ومعدرها

 988/88   وجب القانون رقم االسم املطلو  تغيري 
 اجلنسية

الرقم املد  او اجلنسية او 
التعديل  جواز السفر

 يف اسم
اسم 
 املولود

 إىل مز

 104885911ج  كويت خالد ظاهر احجيفه العازم  خالد ظاهر حجيفه وليد الوالد املركز  1س 4450/1978 4644
 101678758ج  كويت عبدهللا سيف محد اليين يف محدعبدهللا س شيمه الوالد اجلهراء 3059/1964 4645
 100793188ج  كويت منعور عيس منعور دمد العجم  منعور عيس منعور اما  الوالد الفحيحيل 2س 1039/1984 4646
 102322516ج  كويت فهد حنتوش جمل  العازم  فهد حنتوش جمل  سامل الوالد القبلة 5897/1967 4647



 م 4/2018/ 1 -هـ  1439رجــــــــب  15 األحد             32                   والستون    الرابعةالسنة  1386الكويت اليوم العدد 
 102815723ج  كويت جاسم دمد راشد األرمل  جاسم دمد راشد انتعار الوالد القبلة  5224/1969 4648
 104765760ج  كويت مشريي  متل  غالب الدحيا  مشريي  متل  غالب دمد الوالد املركز  1س 2782/1979 4649
 100756244ج  كويت كرم غلوم   عبدالرضا حبيب عل  عبدالرضا حبيب عل  حسز الوالد املركز  1س 1294/1980 4650
 106221864ج  كويت حسز عبدالرضا حبيب عل  كرم غلوم حسز عبدالرضا حبيب علت عل  الوالد املركز  1س 8570/2006 4651
 106221864ج  كويت حسز عبدالرضا حبيب عل  كرم غلوم حسز عبدالرضا حبيب علت شيماء الوالد املركز  2س 8020/2003 4652
 102177485ج  كويت راشد محد مشعل املر  راشد محد مشعل محد الوالد الفروانية 3759/1967 4653
 100416577ج  كويت جمبل جباد خويتم الدحياني  جمبل جباد خويتم  فايز الوالد املركز  1س 604/1979 4654
 103222927ج  كويت اخلضري املشعانعبدالرمحز مشعان  عبدالرمحز مشعان اخلضري مشعل الوالد القبلة 13467/1972 4655
 275121301101ج  كويت عبدالرضا عبدهللا إبراهيم دمد حسني دشت عبدالرضا عبدهللا ابراهيم حسني دشت آالء الوالد املركز  2س 5931/2003 4656
 100379809ج  ويتك مشوط كمعان عبدالسز املطري  مشوط كمعان عبدالسز مها الوالد االمحد  2س 892/1977 4657
 274111500874ج كويت امحد انيف فرحان صنهات الضفري  امحد انيف فرحان صنهات خالد الوالد اجلهراء 1س 110/2013 4658
 274111500874ج كويت امحد انيف فرحان صنهات الضفري  امحد انيف فرحان صنهات عاهلشه الوالد اجلهراء 2س 890/2006 4659
 274111500874ج كويت امحد انيف فرحان صنهات الضفري  امحد انيف فرحان صنهات متعب الوالد اجلهراء 1س 774/2009 4660
 274111500874ج كويت امحد انيف فرحان صنهات الضفري  امحد انيف فرحان صنهات دانه الوالد اجلهراء 2س 573/2005 4661
 100749519ج  كويت محد عياد معتاد الرشيد  محد عياد معتاد عاهلشه الوالد املركز  2س 1849/1984 4662
 100526451ج  كويت دمد عل  عبدالنيب عراين حسز العراين دمد علت عبدالنىب عراين حسز انهد الوالد املركز  879/1972 4663
 103015520ج  كويت  راد فاضل انف  الدملا   راد فاضل انف  عواد الوالد الفحيحيل 1333/1971 4664
 284041301691ج  كويت دمد سعد مهد  العجم  دمد سعد مهد   سعيد الوالد الفحيحيل 1س 431/1984 4665
 273022600406ج  كويت يوسف دمد محد الضبيب يوسف دمد محد معاىل الوالد املركز  2704/1973 4666
 100625700ج  كويت  مطر عباس خلف العنز  مطر عباس خلف محيد الوالد املركز  1س 1979/1977 4667
 249070501226ج  كويت انصر سعد محد مطلق الزريق اخلالد  انصر سعد محد مطلق الزريق بدر الوالد املركز  1س 284/1986 4668
 270011500668  م  كويت دانه عل  سامل امحد صخ  العنز  عل  سامل امحد صخ  العنز  إنتعار  املولودة الفروانية 2س 466/2014 4669
 278121700608  م  كويت عبيد عبدهللا ا ميد  مطر عريج املطري  عبدهللا ا ميد  مطر عريج املطري  انيف املولود املركز  1س 9178/2016 4670
مايك   املولود املركز  3س 288/2018 4671

فريينو 
 يبلجو

 285111907619  م  فلبيين  مايك  ميشيل ماالايو يبوالجو ميشيل ماالايو يبوالجو

 277013002162  م  هند  عايدة اان سونيل سونيل ثيكومبوراثو ثوماس جون سونيل ثيكومبوراثو ثوماس جون  عايدة املولودة الفروانية 4س 1190/2016 4672
 

 28/2/2018يري  االنعقاد :  مقدم الطلب رقم الطلب
ــد كرا ــ  بعــف 4673 ــد زي ــوزارة الســيد: عــدانن خال ــا تســجيلها تقــدم كــو  ال ته: ابــز / مشــخا ســعدون فــاه   الب

 بسجالت الوفيات فمز له اعلاض يتقدم به كو  الوزارة.
ج -وفـــــاة الكويـــــت  26/3/2016املتوفـــــاة بتـــــاري  :

215012100058 
 

 وزارة العدم
 دعاوى النسب

ـــــة دعـــــاوى النســـــب وتعـــــحيح اال ـــــاء  القـــــرارات العـــــادرة مـــــز جلن
 18/3/2018جبلسة 

( املنعقـــــــدة بتـــــــاري  15/2018لســـــــتها رقـــــــم )اصـــــــدرت اللجنـــــــة جب
 القرارات التالية: 18/3/2018
( تعـــــحيح اســـــم الطالبـــــة/ ســـــار  18/2018يف الطلـــــب رقـــــم ) -1

عبــدهللا مبــارك دســـز و لــء إبضــافة لقـــب)الراجح ( ليعــبح االســـم  
كــامال / ســار  عبــدهللا مبــارك دســز الراجحــ  و لــء يف مجيــ  األورات 

 اء عبـدهللا مبـارك دسـز الراجحـ  وألبناهلهمـا الر ية كا ولشقيقتها/ ا
 اسوة بعمهم/ متعب مبارك دسز خليف الراجح .

( تعـــــــحيح اســـــــم الطالبـــــــة/ 2441/2017يف الطلـــــــب رقـــــــم ) -2
عاليـــــه صـــــال  إبـــــراهيم العـــــايف و لـــــء إبضـــــافة اســـــم اجلـــــد)دمود( 
ـــء  ـــراهيم دمـــود العـــايف و ل ـــه صـــال  إب ليعـــبح االســـم كـــامال / عالي

ات الر يــــــة كــــــا اســــــوة غخوانــــــا/نور ، لطيفــــــه، مهـــــــا يف مجيــــــ  األور 
 صال  إبراهيم دمود العايف.

( تعـــحيح اســـم الطالـــب/ ســـام  148/2018يف الطلـــب رقـــم) -3
مســـاعد امحـــد حســـني اجلـــزاف و لـــء وـــوف لقـــب/ اجلـــزاف وإضـــافة 
حريف)ام( السم اجلد)حسني( ليعبح ا ه كامال / سام  مساعد امحـد 

ورات الر يــة لــه وألوالد  اســوة بشــقيقته/ ا ســني و لــء يف مجيــ  األ
  ر مساعد امحد ا سني.

ــــة/فجر 2183/2017يف الطلــــب رقــــم) -4 ( تعــــحيح اســــم الطالب
سـاير عــواد عفــات و لــء إبضـافة لقــب)العنز ( ليعــبح ا هــا كــامال / 
فجـــر ســـاير عـــواد عفـــات العنـــز  و لـــء يف مجيـــ  األورات الر يـــة كـــا 

 دها/ ساير عواد عفات العنز .والبنتها/ فا مه اسوة  بوال
ـــم) -5 ـــب/ راشـــد 244/2018يف الطلـــب رق ( تعـــحيح اســـم الطال

فهيــــــد مــــــربك مهيميــــــل العــــــازم  و لــــــء إبضــــــافة حــــــريف)ام( الســــــم 
اجلد)مهيميل( ليعبح ا ه كـامال / راشـد فهيـد مـربك املهيميـل العـازم  
و لــء يف مجيـــ  األورات الر يـــة لـــه وإلخوانـــه واخواتـــه ) ـــالم، بـــدر، 
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د، فيعـل، مشـار ، منـري ، بدريـه، نـور ، فوزيـه، انديـه( وألوالدهـم امح
واحفـــادهم اســــوة ابلشـــهود/ فهــــد عــــوض راشـــد جــــراين املهيميــــل و/ 

 مشعل عوض راشد جراين املهيميل.
( تعــــحيح اســــم الطالــــب/  الــــب 71/2018يف الطلــــب رقــــم) -6

عبــاس ســيد  الــب عبــدالنيب معــطفو  و لــء إبضــافة لقب)هببهــا ( 
ه كـــامال /  الـــب عبـــاس ســـيد  الـــب عبـــدالنيب معـــطفو  ليعـــبح ا ـــ

هببها  و لء يف مجي  األورات الر ية له وإلخوانه واخواته )معطفت، 
عبدالسز، عل ، زهر ، افنان، بييب( وألوالدهم اسوة غبنـاء عمومتـه/ 
ا اعيــل حيــدر ســيد ا اعيــل معــطفو  هببهــا  و/ الــب حيــدر ســيد 

 ا اعيل معطفو  هببها .
( تعـــحيح اســــم الطالـــب /امحــــد 271/2018يف الطلـــب رقــــم) -7

عبدهللا عبدالرمحز إبراهيم و لء إبضافة لقب/ الكندر  ليعـبح ا ـه  
ــــراهيم الكنــــدر  و لــــء يف مجيــــ   كامال /امحــــد عبــــدهللا عبــــدالرمحز اب
األورات الر يــة لــه وألبناهلــه واحفــاد  اســوة  ابلشــهود/عبدالرمحز دمــد 

  ، عدانن دمد عبدهللا ابراهيم الكندر . عبدهللا ابراهيم الكندر 
ـــم) -8 ـــب مـــز/ 1696/2017يف الطلـــب رق ( تعـــحيح اســـم الطال

دمد عبدهللا مجشري عبدهللا و لء إبضافة لقب)اشكنا ( ليعبح ا ه 
كامال / دمـد عبـدهللا مجشـري عبـدهللا اشـكنا  و لـء يف مجيـ  األورات 

هـــر ، زينـــب، فا مـــه، الر يـــة لـــه وإلخوانـــه واخواتـــه )حســـز، امنـــه، ز 
 جعفر، حسني( وابناهلهم مجيعا  استنادا إىل املستندات املقدمة.

( تعـــحيح اســـم الطالـــب / دمـــد 280/2018يف الطلـــب رقـــم) -9
ـــدهللا حســـز و لـــء إبضـــافة لقب)العوضـــ ( ليعـــبح االســـم   امحـــد عب
كامال /دمـــد امحـــد عبـــدهللا حســـز العوضـــ  و لـــء يف مجيــــ  األورات 

 واحفاد  استنادا إىل املستندات املقدمة. الر ية له وألبناهله
( تعـــديل اســـم الطالـــب مـــز/ 2489/2017يف الطلـــب رقـــم) -10

دمد فضل دمد سلطان عفيف إىل/ دمد فضل دمد العفيف  و لء 
 يف شهادة ميالد  استنادا إىل جواز سفر  اليمين. 

ـــة 2181/2017يف الطلـــب رقـــم) -11 ـــدة الطالب ( تعـــديل اســـم وال
و يــه جــازع عبـدهللا العجمــت مــز/ وضـحه نــوار عــريج إىل/  "املتوفيـة"/

وضحاء نوار عريج العتييب و لء يف شهادة امليالد للطالبة استنادا إىل 
 . 3/2/2018شهادة السفارة السعودية لألم املتوفية املعرخة 

ـــل 51/2018يف الطلـــب رقـــم) -12 ( تعـــديل اســـم الطالـــب مز/عن
 ميـــد و لـــء يف مســـتخرج  بـــق زوبـــ  محيـــد العنـــزى إىل/عنـــل زوبـــ  ا

 األصل مز شهادة امليالد استناداَ إىل جواز سفر  السور .
ـــم) -13 ـــة مـــز/ر  240/2018يف الطلـــب رق ( تعـــديل اســـم الطالب

دمد ا اعيل حسز حسني دمد إىل/ ر  دمد ا اعيل حسز و لء 
يف شــــهادة ميالدهــــا اســــتنادا إىل وثيقــــة الســــفر املعــــرية العــــادرة إىل 

 ني الفلسطينيني مز سفارة مجهورية معر العربية.الالجئ
( تعـحيح اسـم الطالبـة مز/صـا ه 95/2018يف الطلب رقم) -14

عــوف الفهــد إىل/صــا ه عــوف مــرزوت الفهــد و لــء يف شــهادة مــيالد 
 االبز/دمد استنادا إىل شهادة جنسيتها الكويتية.

( تعديل اسـم الطالـب مـز/ مجعـه 254/2018يف الطلب رقم) -15
خواجـه كـل إىل/مجعـه كـل علـت كـل خيـل و لـء يف بطاقتـه املدنيـة  كل

 استنادا إىل جواز سفر  األفغا .
( تعـــديل اســـم الطالـــب مـــز/ 2522/2017يف الطلـــب رقـــم) -16

ـــه  ســـخت جـــان ميســـا جـــان إىل/غـــ  خـــان مســـتوخان و لـــء يف بطاقت
 املدنية استنادا إىل جواز سفر  األفغا .

ــة مز/راوــه ( 144/2018يف الطلــب رقــم) -17 تعــديل اســم الطالب
دمد حسز إىل/راوه دمـد حسـز املنشـد  و لـء يف بطاقتهـا املدنيـة 

 استنادا إىل جواز سفرها العراق . 
( تعـــديل اســـم الطالـــب مـــز/ 2165/2017يف الطلـــب رقـــم) -18

يوســف شــويل انصــر إىل/يوســف شــويل انصــر صــبيح و لــء يف بياانتــه 
ـــة العامـــ ـــدى اجلهـــاز املركـــز  واكيئ ـــة اســـتنادا إىل ل ة للمعلومـــات املدني

 االسم الثابت واملعتمد ألخيه/خضري شويل انصر صبيح.
( تعــــــــديل اســــــــم الطالــــــــب 1138/2008يف الطلــــــــب رقــــــــم) -19

مز/لطيف سـعد الشـمر  ومـز/ لطيـف ثقيـل سـعد ومـز/ لطيـف ثقيـل 
سعد زعزوع الشمر  ومز/ لطيف ثقيل سعد زعزوع إىل/ عبـداللطيف 

يف شهادات ميالد األبناء)عنود، سعد، شوا، ثقيل سعد زعزوع و لء 
ـــدى اجلهـــاز املركـــز   ـــه ل محـــد( اســـتنادا إىل االســـم الثابـــت واملعتمـــد ل
ملعاجلة اوضـاع املقيمـني بعـورة غـري قانونيـة وكـولء تعـديل اسـم زوجـة 
الطالـب مـز/ نـور  سـرحان خشـفان علـ  الشـمر  ومـز/ نـور  سـرحان 

ســــرحان خشــــمان  علــــ  ومز/نــــور  ســــرحان خشــــفان علــــ  إىل/ نــــور 
الشمر  و لـء يف شـهادات مـيالد ابناهلهـا )عنـود، سـعد، شـوا، محـد، 

( املعرخـــــة 2337عبـــــدالرمحز، عبـــــدهللا( ووثيقـــــة عقـــــد الـــــزواج رقـــــم)
 استنادا إىل جواز سفرها السعود . 6/10/1977

( تعـــديل اســـم الطالـــب مـــز/ 1521/2015يف الطلـــب رقـــم) -20
و لء يف بالغ والدة سعد عجيل فال  إىل/سعد عجيل فال  فرحان 

االبنــة)فجر( وكــولء تعــديل اســم زوجتــه مــز/ اميــان فــرج غــاىل فــال  
الظفــريى ومز/اميــان فــرج غــاىل إىل/ اميــان فــرج غــاىل فــال  و لــء يف 

وبالغـات والدة األبنـاء  6/9/2015( املـعر  108عقد الزواج رقـم)
ـــب لـــدى  ـــت واملعتمـــد للطال )فا مـــه، فجـــر( اســـتنادا إىل االســـم الثاب

هـــاز املركـــز  ملعاجلـــة اوضـــاع املقيمـــني بعـــورة غـــري قانونيـــة واالســـم اجل
 الثابت لزوجته لدى اكيئة العامة للمعلومات املدنية.

( تعــحيح اســم الطالــب مــز/ 1015/2017يف الطلــب رقــم) -21
دمــد راشــد الــدو  إىل/ دمــد راشــد صــاحل ابــراهيم الــدو  و لــء يف 

تنادا إىل شــــهادة اســــ 2/6/2008( املــــعر  401عقــــد الــــزواج رقــــم)
جنسيته الكويتية وكولء تعـديل اسـم الزوجـة مز/ايـرانوايت قـادر دمـد 
ومز/ ايـرانوايت بـت قـادر دمـد إىل/ ايـرانوايت بتكـادير دمـد و لـء يف 
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ـــــــــم) ـــــــــزواج رق ـــــــــة)مرمي( وعقـــــــــد ال ـــــــــالغ والدة االبن ( املـــــــــعر  401ب
 استنادا إىل جواز سفرها االندونيس . 2/6/2008

( تعـديل اسـم الطالبـة مز/ليلـت 1499/2017يف الطلب رقم) -22
انيـــف فرحـــان لفتـــه إىل/ نـــوام اثمـــر عبيـــد الزقـــاريت و لـــء يف البطاقـــة 

اســتنادا إىل  12/3/1983( املــعر  888املدنيــة وعقــد الــزواج رقــم)
 جواز سفرها االرد . 

( تعـــديل اســـم الطالـــب مـــز/ 2496/2017يف الطلـــب رقـــم) -23
عــر  و لــء يف بطاقتــه املدنيــة  شــيخ  داد عبــداالمري إىل/ ســخت داد

 ورخعة القيادة استنادا إىل جواز سفر  االفغا .
( تعديل اسـم الطالبـة مـز/ فريـد  234/2018يف الطلب رقم) -24

محــاد  عبــدالرزات إىل/ فريـــد  محــاد  عبـــدالرزات الــدليم  و لـــء يف 
 البطاقة املدنية استنادا إىل جواز سفرها العراق . 

( تعديل اسم الطالب مز/عبدهللا 199/2011يف الطلب رقم) -25
دمد مبارك ومز/عبدهللا دمد العنز  ومز/عبدهللا دمـد مبـارك العلـ  
العنز  إىل/ عبدهللا دمد مبارك العنز  و لء يف شهادة ميالد  وعقد 

وشهادات ميالد األبناء  11/10/2006( املعر  2361الزواج رقم)
لعامة للمعلومات املدنية وبيااننم )فهد، عوار ( وبيااننم لدى اكيئة ا

يف سجالت اجلهاز املركز  ملعاجلة اوضاع املقيمني بعـور  غـري قانونيـة 
استنادا إىل االسم الثابت واملعتمد للطالب لدى اجلهاز املركز  ملعاجلة 

 اوضاع املقيمني بعورة غري قانونية. 
 رهليس جلنة دعاوى النسب وتعحيح اال اء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نة دعاوى النسب وتعحيح القرارات العادرة مز جل

 18/3/2018جبلسة  األ اء
( املنعقدة بتاري    16/2018اصدرت اللجنة جبلستها رقم )

 القرارات التالية: 20/3/2018
( تعحيح اسم الطالب/ مععب 258/2018يف الطلب رقم )-1

دمد عبد اجلبار دمد فرج و لء إبضافة لقب)اخلارج ( ليعبح ا ه  
د اجلبار دمد فرج اخلارج  و لء يف مجي  كامال /مععب دمد عب

مشار ، األورات الر ية له وألخواته )مها، مهند، مبارك، دمود، م ، 
مشعل( واوالدهم واحفادهم اسوة ابلشهود/فهد عبد اجمليد عبد الغفور 

  فرج اخلارج  و/فيعل عبد الغفور عبد اجمليد عبد الغفور فرج اخلارج .
( تعحيح اسم الطالبة/ بثينه 2223/2017يف الطلب رقم )-2

فهد سليمان مرزوت و لء إبضافة حريف)ام( اىل لقب)مرزوت( 
ليعبح ا ها كامال / بثينه فهد سليمان املرزوت و لء يف مجي  األورات 

 الر ية كا وألبناهلها اسوة  بشقيقها/سليمان فهد سليمان املرزوت.
مز/نوام ( تعديل اسم الطالبة 170/2018يف الطلب رقم )-3

جود  عناد الضاح  إىل/ نوام جود  عناد اخلليل و لء يف بطاقتها 
املدنية وشهادة ميالدها وشهادات ميالد ابناهلها )فيعل، ترك ، لولو ( 

 إستنادا  إىل جواز سفرها العراق .
( تعديل اسم الطالبة مز/بييب 1545/2017يف الطلب رقم )-4

عيم و لء يف بطاقتها مشكان حج  عبد القادر إىل/مزكان دمد ن
املدنية وشهادات ميالد األبناء )فا مة، حامد( استنادا  إىل جواز 

 سفرها االفغا .
( تعديل اسم الطالبة مز/ سهيلة 2114/2017يف الطلب رقم )-5

السيد عبد هللا حسز ومز/ سهيلة السيد عبد هللا السيد دمد السيد 
سيين و لء يف حسز إىل/ سهيلة السيد عبد هللا دمد حسز ا 

 بطاقتها املدنية وشهادة ميالدها استنادا  إىل جواز سفرها البحريين.
( تعديل اسم الطالب مز/يوسف 1817/2017يف الطلب رقم )-6

امحد سامل محد ومز/ يوسف امحد سامل إبراهيم محد إىل/ يوسف امحد 
سامل السعايد  و لء يف بطاقته املدنية وشهادة ميالد  استنادا  إىل 

 جواز سفر  األرد .
( تعحيح اسم الطالبة مز/غدير 284/2018يف الطلب رقم )-7

عبيد نشاى فندى إىل/ غدير عبيد نشاء النومس  و لء يف مستخرج 
  بق األصل مز شهادة امليالد استنادا  إىل شهادة جنسيتها الكويتية.

( تعحيح اسم الطالب مز/خالد 1877/2017يف الطلب رقم )-8
عل  إىل/خالد مفلح محدان عل  مبارك النويعم و لء مفلح محدان 

يف شهادة ميالد  وشهادة ميالد األبز)سلمان( استنادا  إىل شهادة 
 جنسيته الكويتية.

( تعديل اسم ابز الطالب/راجا 1349/2017يف الطلب رقم )-9
ظهور حكم داد خان مز/وليد ظهور خان حكم دادخان إىل/وليد ظهور راجا 

 هادة ميالد  استنادا  إىل جواز سفر  الباكستا .ظهور و لء يف ش
( تعديل اسم الطالب مز/حبيب 10/2018يف الطلب رقم )-10

الرمحان نيامات خان إىل/إلف خان جوال  خان و لء يف بطاقته 
 املدنية استنادا  إىل جواز سفر  الباكستا .

( تعديل اسم الطالبة مز/اقبام 1166/2017يف الطلب رقم )-11
شريف إىل/اقبام عاد  شريف البعالو  و لء يف بطاقتها  عاد 

 املدنية استنادا  إىل جواز سفرها العراق .
( تعديل اسم الطالبة مز/مرمي 2311/2017يف الطلب رقم )-12

امحد عبد اجلليل عبد الرضا إىل/ مرمي امحد عبد اجلليل اجلميعت 
د االبز/ عبد و لء يف بطاقتها املدنية وشهادة ميالدها وشهادة ميال

إستنادا  إىل  18/8/2016( املعر  53هللا و  إشهاد الطالت رقم )
 جواز سفرها العرق .

( تعحيح اسم الطالب/إبراهيم 1568/2017يف الطلب رقم )-13
سليمان علت عبد هللا اخلراز الربيد  و لء ووف لقب)اخلراز( 

و لء يف  ليعبح ا ه كامال /إبراهيم سليمان علت عبد هللا الربيد 
مجي  األورات الر ية له وألبناهله وألحفاد  وألبناء ابز عمه 
املتويف/عبد هللا دمد إبراهيم اخلراز وهم )دمد، صال ، مشعل، 



 م 4/2018/ 1 -هـ  1439رجــــــــب  15 األحد             35                   والستون    الرابعةالسنة  1386الكويت اليوم العدد 

ليلت، احالم، ندى، إبراهيم، وألبناهلهم وألحفادهم استنادا املستندات 
 املقدمة.

 رهليس جلنة دعاوى النسب وتعحيح 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واالعلاض القرارات العادرة مز جلنة التظلم
 بلجنة دعاوى النسب وتعحيح األ اء 

ـــــة ابجتماعهـــــا املـــــعر  يف  القـــــرارات  2018/ 18/3اصـــــدرت اللجن
 التالية:

( اخلـــــــاا ابلطلـــــــب رقـــــــم 24/2018يف الـــــــتظلم رقـــــــم ) 1
( واملقـــدم مز/نعيمـــه امحـــد دمـــد دخيـــل 2372/2017)

العوض  ،تغيري االسم االوم مز/ نعيمه إىل/ نور و لـء يف 
 رات الر ية.مجي  األو 

( اخلـــــــاا ابلطلـــــــب رقـــــــم 26/2018يف الـــــــتظلم رقـــــــم ) 2
( واملقـــــــدم مز/غنيمـــــــه عبـــــــدهللا عيســـــــت 2146/2017)

عبـــدهللا صـــاحل البلوشـــ  ،تغيـــري االســـم االوم مـــز/ غنيمـــه          
 إىل/الطاف و لء يف مجي  األورات الر ية.

( اخلـــــــاا ابلطلـــــــب رقـــــــم 17/2018يف الـــــــتظلم رقـــــــم ) 3
ملقدم مز/فجر مبارك فهد مطـر فهـد ( وا2249/2017)

ــــري االســــم االوم  مز/فجــــر إىل/مهــــر ،  ــــز  تغي رحيــــان العن
 و لء يف مجي  األورات الر ية.

( اخلـــــــاا ابلطلـــــــب رقـــــــم 98/2017يف الـــــــتظلم رقـــــــم ) 4
( واملقدم مز/مفرج مشـرو  ضـوحي  فـراج 2259/2017)

السبيع ، تغيري االسم االوم مز/مفرج إىل/ فراج و لء يف 
 األورات الر ية. مجي 

( اخلـــــــاا ابلطلـــــــب رقـــــــم 13/2018يف الـــــــتظلم رقـــــــم ) 5
( واملقــدم مز/فا مــه محــود  ايــب راشــد 2247/2017)

ا يمر املطري  ،تغيري االسم االوم  مز/فا مه إىل/وجدان 
 و لء يف مجي  األورات الر ية.

( اخلـــــــاا ابلطلـــــــب رقـــــــم 16/2018يف الـــــــتظلم رقـــــــم ) 6
/مهد  حسـز صـاحل حسـز ( واملقدم مز2265/2017)

دمــد العجمــ  ،تغيــري االســم االوم مز/مهــد  إىل/راكــان 
 و لء يف مجي  األورات الر ية.

( اخلـــــــاا ابلطلـــــــب رقـــــــم 27/2018يف الـــــــتظلم رقـــــــم ) 7
( واملقدم مز/مبارك سـعد راجـح ععـفور 2300/2017)

ـــري   ـــه مز/نـــوف إىل/من ـــري االســـم االوم البنت اكـــاجر  ، تغي
 ات الر ية.و لء يف مجي  األور 

ــــــــم ) 8 ــــــــتظلم رق ــــــــم 5/2018يف ال ــــــــب رق ( اخلــــــــاا ابلطل
( واملقـــــدم مز/جمـــــرن جملـــــ  جمـــــرن جملـــــ  2199/2017)

ــــء يف  مقــــرون  إبضــــافة )ام( مز/مقــــرون إىل/املقــــرون و ل
ــاهلهم ، اســتنادا إىل  ــه وألبن ــة لــه وإلخوت مجيــ  األورات الر ي

 املستندات املقدمة.
لطلــــــب رقــــــم ( واخلــــــاا اب62/2017يف الــــــتظلم رقــــــم ) 9

ـــــــيم 1257/2013) ( واملقـــــــدم مز/الطـــــــاف ســـــــعدون يت
العنــز   و لــء بتعــديل االســم مز/الطــاف ســعدون عــوض 
العنـــز  إىل/الطـــاف ســـعدون يتـــيم دمـــد العنـــز  و لـــء يف 
عقد الزواج وشهادات ميالد األبناء )حوراء ، حنـني ، رمي( 
وبالغ والدة االبنة )فجـر( ، وكـولء تعـديل اسـم شـقيقتها 

ـــان  ـــد إىل/حنـــان ســـعدون يتـــيم مز/حن ســـعدون عـــوض عبي
دمــــد العنــــز  و لــــء يف عقــــد الــــزواج وشــــهادات مــــيالد 

 األبناء )انور ، مشعان ، بندر(.
 رهليس جلنة التظلم واالعلاض                                 

 بلجنة دعاوى النسب وتعحيح األ اء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشركة اخلعوصية املتعددة للمخازن 
 ) م.ك.م.ش (ة شركة مساية كويتية مقفل

 عقد  سيس
 م 20/3/2018إنه يف يوم: الثالاثء    املوافق: 

 لدى اان: نور عدانن موست  الفرحان   املوثق ابإلدارة
 : حرر هوا العقد بني كل مز السادة

اوال : ترفـــــه خالـــــد مهنـــــا املطـــــري  / كويتيـــــة اجلنســـــية وفمـــــل بطاقـــــة 
 اوم(                 رف 276012701362مدنية رقم )

ــــد مهنــــا املطــــري  / كويتيــــة اجلنســــية وفمــــل بطاقــــة  اثنيــــا: لطيفــــة خال
ــــــــــة رقــــــــــم ) ــــــــــ  عنهــــــــــا / متعــــــــــب 268120101292مدني ( ويوق

ــــم  ــــة رق ــــة مدني ــــري املطــــري  / كــــويت اجلنســــية وحيمــــل بطاق ــــف املن خل
(  وجـــــــــــب توكيـــــــــــل ر ـــــــــــ  عـــــــــــام بــــــــــــرقم 262112201376)

ويقـــــــــــــر الوكيـــــــــــــل غن توكيلـــــــــــــه  6/11/2017بتـــــــــــــاري   38213
املفعــــوم وانفــــو قــــانوان  وان موكلتــــه علــــت قيــــد ا يــــاة وتتمتــــ  ســــار  

 بكامل األهلية                                        رف اثن 
اثلثا: فا مـة هنـار  لـد امليمـو  / كويتيـة اجلنسـية وفمـل بطاقـة مدنيـة 

( ويوق  عنها يوسف خلف منـري املطـري  279052100928رقم )
( 271073100584بطاقـــة مدنيـــة رقـــم ) / كــويت اجلنســـية وحيمـــل

بتـــــــــاري   11جلـــــــــد  6524 وجـــــــــب توكيـــــــــل ر ـــــــــ  عـــــــــام بـــــــــرقم 
ويقــر الوكيــل غن توكيلــه ســار  املفعــوم وانفــو قــانوان   7/11/2004

 وان موكلته علت قيد ا ياة وتتمت  بكامل األهلية      رف اثلث 
مدنيــة رابعــا: امحــد بــدر عويــد الــدحيا  / كــويت اجلنســية وحيمــل بطاقــة 

 (                         رف راب  بعفته306100801579رقم )
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خامسا: انصر بدر عويد الدحيا  / كويت اجلنسية وحيمل بطاقة مدنية 
ـــــــــم ) (                      ـــــــــرف خـــــــــامس 302041501016رق
 بعفته

الطرفـــان الرابـــ  واخلـــامس قاصـــران ويوقـــ  عنهمـــا والـــديا بـــدر عويـــد 
ـــــــدحيا  / ـــــــة رقـــــــم   محـــــــدان ال كـــــــويت اجلنســـــــية وحيمـــــــل بطاقـــــــة مدني

 ( بعفته وليا   بيعيا  عليهما .278031001256)
ــــة لتكســــيس شــــركة مســــاية   ** ــــتهم القانوني ــــر املعسســــون غهلي يق

قابضــــة( فيمــــا بيــــنهم والتــــزامهم ابلقواعــــد املقــــررة  -كويتيــــة )مقفلــــة 
 2016 ســنة 1 لتكسيســها  بقــا ألحكــام قــانون الشــركات رقــم

 .  والهلحته التنفيويةوتعديالته 
كمـــــــا يقـــــــرون ايضـــــــا ابلتـــــــزامهم بكافـــــــة القواعـــــــد املقـــــــررة لتكســـــــيس 

 : الشركة وفقا ألحكام املواد ايلتية
 (1مادة )

 . يعترب التمهيد السابق جزءا  ال يتجزا مز هوا العقد
 ( 2مادة )

يقر املعسسون ابن الشركة  سست  بقا ألحكام قانون الشركات رقم 
 . عديالته والهلحته التنفيوية واحكام هوا العقدوت 2016 ( لسنة1)

 . وتتمت  الشركة ابلشخعية االعتبارية اعتبارا مز يري  الشهر
وال زوز كا مزاولة نشا ها إال مز يري  الشهر وموافقة كافـة اجلهـات 

 الرقابية علت مزاولتها للنشاط
 (3مادة )

وعنواهنـــــا الشـــــركة اخلعوصـــــية املتعـــــددة للمخـــــازن /  /اســـــم الشـــــركة 
التجــــار  / شــــركة مســــاية كويتيــــة مقفلــــة وعنواهنــــا التجــــار / مدينــــة 

 الكويت، 
 (4مادة )

  / يقــ  مركــز الشــركة الرهليســ  يف دولــة الكويــت ومو نهــا يف دولــة
الكويت وزوز للشركاء نقل املركز الرهليس  إىل ا  جهة اخـرى داخـل 

لكويـت وفتح فـروع ووكـاالت للشـركة داخـل وخـارج دولـة ا ، الكويت
ويكـون للشــركة مباشـرة األعمــام السـابق  كرهــا يف دولـة الكويــت ويف 
اخلارج بعفة اصلية او ابلوكالة وزوز للشركة ان متارس اعماال مشاهبة 

 . او مكملة او الزمة او مرتبطة غغراضها املوكورة
ــه  ويعتــرب مقــر الشــركة هــو املــو ز القــانو  كــا الــو  يعتــد بــه يف توجي

عــــالانت القضــــاهلية إليهــــا وتثبــــت بياانتــــه يف الســــجل املراســــالت واإل
 . وال يعتد بتغيري هوا املقر إال بعد قيد  يف السجل التجار . التجار 

 (5مادة )
 . مدة الشركة غري دددة تبدا مز يري  الشهر

 (6مادة )
 2016 / 1 م  عدم اإلخالم غحكام املرسوم بقانون الشركات رقم

فيوية ، ف ن االغراض الت اسست مز اجلها والهلحته التن –وتعديالته 

 . الشركة ه 
اقامــــة املخــــازن جبميــــ  اشــــكاكا ) ــــازن مــــربدة ،  ــــازن جمففــــه (  –1

إنشــــــــاء منــــــــا ق ومســــــــاحات لتخــــــــزيز البضــــــــاهل  والســــــــل  واملــــــــواد 
األوليــــــة واملــــــواد اخلــــــام بكافــــــة انواعهــــــا  ــــــا فيهــــــا ســــــاحات مــــــزيز 

 السيارات وغريها مز املعدات الثقيلة .
إدارة املخــــازن وصــــيانتها واالشــــراف علــــت محايــــة املخــــزون فيهــــا  -2

وتــــوفري وتقــــدمي اعمــــام التعبئــــة والتغليــــف والتجمــــ  للمــــواد والســــل  
 والبضاهل  املراد تسويقها .

  جري املخازن وإدارة املخزون للغري. -3
/ مــزيز كافــة انـــواع البضــاهل  وســب نظـــام االيــداع فــت اإلشـــراف 4

ـــة او خارجهـــا ومزاولـــة مجيـــ  انشـــطة اجلمركـــ  داخـــل املنـــ ا ق اجلمركي
 املناولة اجلمركية. )موقوف مز اإلدارة العامة للجمارك(

جتهيـــز املخـــازن ابللكيبـــات والوســـاهلل والرافعـــات الالزمـــة للتيـــب  -5
البضاهل  وفريكها داخل منطقة املخـازن وإقامـة و جـري املبـا  الالزمـة 

 ألغراض الشركة.
لراكــــد واملتقــــادم ابلبيــــ  لكافــــة انــــواع املخـــــزون إدارة املخــــزون ا -6

الســــلع  داخـــــل وخــــارج دولـــــة الكويـــــت وترتيــــب املـــــزادات اخلاصـــــة 
 للتخلا منه.

ممارســة مجيــ  انشــطة التجــارة االلكلونيــة واألنشــطة املســاندة كــا  -7
  بقا لنشاط الشركة .

القيـــام غعمـــام ا اســـب ايل  مـــز تعـــميم الـــنظم املختلفـــة  بقـــا  -8
 الشركة .لنشاط 

متلـــء املنقـــوالت والعقـــارات الالزمـــة ملباشـــرة نشـــا ها يف ا ـــدود  -9
 املسمو  هبا وفقا للقانون.

اســــتغالم الفــــواهلض املاليــــة املتــــوفرة لــــدى الشــــركة عــــز  ريــــق  -10
 استثمارها يف دافظ مالية تدار مز قبل شركات وجهات متخععة .

لـة الكويــت ويف ويكـون للشــركة مباشـرة األعمــام السـابق  كرهــا يف دو 
اخلارج بعفة اصلية او ابلوكالة وزوز للشركة ان متارس اعماال مشاهبة 

 . او مكملة او الزمة او مرتبطة غغراضها املوكورة
 (7مادة )

تبــدا الســنة املاليــة للشــركة مــز اوم شــهر ينــاير وتنتهــ  يف آخــر شــهر 
مـز  ديسمرب مز كل عـام ويسـتث  مـز  لـء السـنة املاليـة األوىل فتبـدا

مـز السـنة  31/12يري  قيد الشركة يف السجل التجار  وتنتهـ  يف 
 املالية التالية.

 ) هيئة الرقا  الشرعية (
 (اختيار 8مادة )

يف حــام مــا ا ا كانــت الشــركة متــارس نشــا ها وفقــا ألحكــام الشــريعة  (
اإلسالمية فيجب عليها ان تتقيد فيما جتريه مز تعرفات غحكـام الشـريعة 

هيئة الرقابـة  (وزب علت الشركة ان تشكل هيئة مستقلة تسمت اإلسالمية
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وتكــون مــز عــدد مــز املتخععــني يف اصــوم الفقــه اإلســالم  ) الشــرعية
ا اصــلني علــت األقــل علــت معهــل جــامع  يف هــوا اجملــام وال يقــل عــددهم 

 : عز ثالثة تعينهم اجلمعية العمومية للشركة متا ابيليت
 . سالم  حوم انشطة الشركة وتعرفاناإبداء الرا  الشرع  اإل  )ا

 . التحقق مز التزام الشركة غحكام الشريعة  ) 
تقــــــدمي تقريــــــر ســــــنو  للجمعيــــــة العامــــــة للشــــــركة يشــــــتمل علــــــت )ج

رايهــــــا يف مــــــدى توافــــــق اعمــــــام الشــــــركة ونشــــــا ها وتعــــــرفانا مــــــ  
ومـــدى التـــزام إدارة الشـــركة ابلتقيـــد  ـــا  احكـــام الشـــريعة اإلســـالمية

ــة الشــرعية مــز آراء يف هــوا الشــكنتبديــه هيئــة  ومــا يكــون  , الرقاب
ــــر  ــــدرج هــــوا التقري ــــت اعمــــام الشــــركة وين ــــديها مــــز مالحظــــات عل ل
ـــــة ويف حـــــام  ـــــر الشـــــركة الســـــنو  وتعخـــــو ايلراء ابألغلبي ضـــــمز تقري
ـــــة  ـــــة الرقاب ـــــني اعضـــــاء هيئ ـــــة ووجـــــود خـــــالف ب ـــــق االغلبي تعـــــور فقي

ــــــة املوضــــــوع إىل ــــــتم إحال ــــــة  الشــــــرعية حــــــوم ا كــــــم الشــــــرع  ي هيئ
 . الفتوى يف وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

 
 (9مادة )

د.ك( فقت  1,000,000حدد راس مام الشركة املعر  به  بل  ) 
قيمـة كـل  ) سـهم 10,000,000( )مليون دينار كويت( موزعة علت

نقديـــــة ( وراس املــــــام  ( ( ومجيـــــ  األســـــهم0,100ســـــهم) 
ر كويت( ويتكون راس د.ك( فقت )مليون دينا 1,000,000املعدر)

 : مام الشركة مز اسهم نقدية   سدادها كالتا 
  سدادها  عرفة الشركة لـدى   )ك .د10,000 (راس املام املدفوع

ــــل الكــــويت  وجــــب الكتــــا  العــــادر بتــــاري   بنــــء بيــــت التموي
)23/1/2018 ) 

 (10مادة )
كة اكتتــب املعسســون املوقعــون علــت العقــد يف كامــل راس املــام الشــر 

 : علت الوجه التا 
 القيمة ابلدينار الكويت عدد األسهم اسم املساهم الرقم
 2000 2,000,000 ترفه خالد مهنا املطري  1
 2000 2,000,000 لطيفه خالد مهنا املطري  2
 2000 2,000,000 فا مة هنار  لد امليمو  3
 2000 2,000,000 انصر بدر عويد الدحيا  4
 2000 2,000,000 يد الدحيا امحد بدر عو  5

 د.ك10,000 10,000,000  اجملموع
ويقــر املعسســون ابهنــم قــاموا إبيــداع قيمــة راس املــام النقــد  للشــركة 

%( مــز قيمــة راس املــام النقــد  للشــركة مــز إمجــا  قيمــة 1بنســبة )
ســهم( كــل مــنهم  10,000,000األســهم الــت اكتتبــوا هبــا وقــدرها ) 

بنـــء بيـــت التمويـــل الكـــويت  وجـــب الشـــهادة بنســـبة اكتتابـــه لـــدى ال
( واملرفقـــة 23/1/2018العـــادرة مـــز البنـــء املـــوكور واملعرخـــة يف )

غصـــل هـــوا العقـــد كمـــا يقـــر املعسســـون ابن ا عـــا العينيـــة مـــدفوع 

قيمتهـا ابلكامـل وقــد   تسـليمها للشـركة ونقــل ملكيتهـا إليهـا والبــاق  
لتـزم كـل  ـرف ي  )ك.د ( 990000مـز راس مـام الشـركة وقـدرة 

بسداد حعته الباقية خالم مدة اقعاها عس سنوات مز يريـ  قيـد 
 . الشركة ابلسجل التجار  ويف املواعيد الت حيددها جملس اإلدارة

 (11مادة )
املعروفات واألجور والنفقات والتكاليف الت التزمت الشركة غداهلهـا 

صـل العقـد وفقا للبيان املرفق غ)ك.د صفر بسبب  سيسها ه  مبل (
 . معم مز حسا  املعروفات العامة
 (12مادة )

يتعهـد املعسســون املوقعــون علـت هــوا العقــد ابلقيـام جبميــ  اإلجــراءات 
ــــات  الالزمــــة إلمتــــام  ســــيس الشــــركة ويلتزمــــون ابســــتبعاد وإلغــــاء  لب

 . االكتتا  الويية واملكررة واما  اإلجراءات الالزمة لتحقيق  لء
نهم السيدة )لطيفه خالد مهنـا املطـري ( يف امـا  وكوا الغرض وكلوا ع

اإلجراءات القانونية واسـتيفاء املسـتندات الالزمـة وإدخـام التعـديالت 
ــــة ضــــرورة إدخاكــــا يف العقــــد او يف النظــــام  ــــرى اجلهــــات الر ي ــــت ت ال

 . األساس  املرفق به
وعلت املعسسني خالم ثالثة اشهر مـز يريـ  االنتهـاء مـز االكتتـا  وقبـل 

جتمـاع اجلمعيـة التكسيسـية ان يقـدموا لـوزارة التجـارة والعـناعة بيـاان بعــدد ا
االســهم الــت اكتتــب فيهــا كــل معســس وبقيــامهم بــدف  األقســاط الواجــب 

 . دفعها وا اهلهم وعناوينهم وقيمة السهم وما دف  مز قيمته
 (13مادة )

يسكم معسسو الشركة ابلتضامز فيما بينهم عـز تعـويض الضـرر الـو  
 . ب الشركة او مساييها او الغري بسبب بطالن عقد الشركةيعي

 (14مادة )
فرر هوا العقد مز اصل وارب  نس  كل نسخة تتكون مز صفحة 
ومرفق به النظام األساس  للشركة املكون مز ارب  نس  كل نسخة 

 . ( بال شطب او إضافة1تتكون مز صفحة ويتضمز عدد مادة )
ــتم االحتفــاس بنســخة اصــلية مــ ز عقــد الشــركة يف مركزهــا الرهليســ  وي

 . وعلت موقعها اإللكلو 
كمــــا ففــــظ نســــخة اصــــلية مــــز هــــوا العقــــد  لــــف الشــــركة لــــدى اإلدارة 
ـــوزارة التجـــارة والعـــناعة ولكـــل مـــز يرغـــب يف ا عـــوم علـــت  املختعـــة ب
نســـخة مطابقـــة لألصـــل ان يطلبهـــا مـــز الشـــركة مقابـــل رســـم معـــني فـــدد  

 . الشركة
 الطرف الثا                 الطرف الثالث          الطرف األوم     

 الطرف الراب  بعفته       الطرف اخلامس بعفته
 و ا  كر فرر هوا العقد وبعد تالوته علت ا اضريز وقعو . 

 املوثق /نور عدانن موست  الفرحان   
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 الشركة اخلعوصية املتعددة للمخازن
 )م.ك.م.ش( مقفلة كويتية مساية شركة

 مقفلة شركة
 األساس  النظام

 الشركة  سيس
 الشركة  سيس عناصر – ا

 (1مادة )
 1/2016 رقـم الشـركات قـانون ألحكـام  بقـا الشـركة  سسـت
 االسهم مالك  األساس  بني النظام وهوا التنفيوية والهلحته وتعديالته

 . )م.ك.م.ش (مقفلة كويتية مساية شركة بعد فيما احكامها املبينة
  (2مادة )

يف  الكـاهلز الكويـت دولـة يف القـانو  ودلهـا الرهليسـ  الشـركة مركـز
 املراسـالت توجيـه بـه يف يعتـد الـو  املـو ز وهـو مدينـة الكويـت،

 التغيـري   إ ا إال املـو ز هـوا بتغيـري يعتـد وال القضـاهلية واالعـالانت
 .التجار  ابلسجل
 بدولة كاتبم او توكيالت او فروعا كا ينشئ ان اإلدارة جمللس وزوز

 .ابخلارج او الكويت
 (3مادة )

 زـوز (الشـهر يريـ  مـز وتبـدا دـددة غـري الشـركة هـو  مـدة
 .)الشركة مدة فديد

 (4مادة )
 تعديالتـه 2016/ 1رقـم  الشركات قانون غحكام اإلخالم عدم م 

 : ه  الشركة اجلها اسست مز الت األغراض ف ن التنفيوية والهلحته
ميــــ  اشــــكاكا ) ــــازن مــــربدة ،  ــــازن جمففــــه ( اقامــــة املخــــازن جب –1

إنشــــــــاء منــــــــا ق ومســــــــاحات لتخــــــــزيز البضــــــــاهل  والســــــــل  واملــــــــواد 
األوليــــــة واملــــــواد اخلــــــام بكافــــــة انواعهــــــا  ــــــا فيهــــــا ســــــاحات مــــــزيز 

 السيارات وغريها مز املعدات الثقيلة .
إدارة املخــــازن وصــــيانتها واالشــــراف علــــت محايــــة املخــــزون فيهــــا  -2

اعمــــام التعبئــــة والتغليــــف والتجمــــ  للمــــواد والســــل   وتــــوفري وتقــــدمي
 والبضاهل  املراد تسويقها .

  جري املخازن وإدارة املخزون للغري. -3
/ مــزيز كافــة انـــواع البضــاهل  وســب نظـــام االيــداع فــت اإلشـــراف 4

ـــة او خارجهـــا ومزاولـــة مجيـــ  انشـــطة  اجلمركـــ  داخـــل املنـــا ق اجلمركي
 اإلدارة العامة للجمارك( املناولة اجلمركية. )موقوف مز

جتهيـــز املخـــازن ابللكيبـــات والوســـاهلل والرافعـــات الالزمـــة للتيـــب  -5
البضاهل  وفريكها داخل منطقة املخـازن وإقامـة و جـري املبـا  الالزمـة 

 ألغراض الشركة .
إدارة املخــــزون الراكــــد واملتقــــادم ابلبيــــ  لكافــــة انــــواع املخـــــزون  -6

ويـــــت وترتيــــب املـــــزادات اخلاصـــــة الســــلع  داخـــــل وخــــارج دولـــــة الك

 للتخلا منه.
ممارســة مجيــ  انشــطة التجــارة االلكلونيــة واألنشــطة املســاندة كــا  -7

  بقا لنشاط الشركة .
القيـــام غعمـــام ا اســـب ايل  مـــز تعـــميم الـــنظم املختلفـــة  بقـــا  -8

 لنشاط الشركة .
 متلـــء املنقـــوالت والعقـــارات الالزمـــة ملباشـــرة نشـــا ها يف ا ـــدود -9

 املسمو  هبا وفقا للقانون.
اســــتغالم الفــــواهلض املاليــــة املتــــوافرة لــــدى الشــــركة عــــز  ريــــق  -10

 استثمارها يف دافظ مالية تدار مز قبل شركات وجهات متخععة .
 زايدته و رت املام راس –  

 (5مادة )
ك )مليـون .د ( 1,000,000 بلـ  ) بـه املعـر  املـام راس حـدد

ك )مليـون .د (1,000.000)  املعـدر اممـ وراسدينـار كـويت الغـري( 
ك )عشــرة .د (10.000) املـدفوع املـام وراسدينـار كـويت الغـري( 

 مـز املعـدر الشـركة مـام راس آالف دينـار كـويت ال غـري ( يتكـون
 : ايليت النحو علت موزعة نقدية اسهم
   نقـدا ) ك.د ك )مليـون دينـار كـويت(.د (1,000.000)  مبلـ 

 ركاء  عرفة الش سدادها
 (6مادة )

 ألحكـام وفقـا متلكهـا الكـويتيني لغـري ) زـوز (ا يـة الشـركة اسـهم
 . املنظمة لولء الوزارية والقرارات القانون

 (7مادة )
 األسـهم قيمـة كانـت إ ا إال بـه املعـر  املـام راس زايدة زـوز ال

 ان العاديـة غـري للجمعيـة العامـة وزـوز كاملـة، دفعـت قـد األصـلية
 مـز بقـرار زـوز انه علت تنفيو ، يري  فديد يف دارةاإل جملس تفوض
 املـام راس حـدود يف املعـدر املـام راس زايدة إدارة الشـركة جملـس
 . ابلكامل   سداد  قد املعدر املام راس يكون ان علت به املعر 

 . اإل ية قيمتها مز غقل اجلديدة األسهم إصدار زوز وال
 (8مادة )

 بقـرار زـوز .ابلكامـل دفعـت قـد األصـلية األسـهم قيمـة كانـت إ ا
 الرقابيـة اجلهـات بعـد موافقـة العاديـة غـري العامـة اجلمعيـة مـز يعـدر
 مز مسبب اقلا  علت بناء و لء به املعر  الشركة مام راس زايدة
 ان علـت الشـكن هـوا يف ا سـاابت مراقـب مـز اإلدارة وتقريـر جملـس
 . و رت الزايدة ارمقد املام راس بزايدة العادر القرار يتضمز

 (9مادة )
 اولويـة حـق املسـايني بعـض ميـارس ومل الشـركة مـام راس زايدة تقـرر إ ا

 فيهـا املكتتـب غـري األسـهم معـيا يـتم راس املـام زايدة اسـهم يف االكتتـا 
 عـدد  لبـات االكتتـا  جتـاوزت ،فـ ن الشـركة مسـاي  مز  لء يف يرغب ملز

 . به اكتتبوا ما بنسبة كتتبنيامل علت معيعها   املطروحة األسهم
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 األسـهم كامـل يف فيهـا االكتتـا  يـتم ال الـت األحـوام مجيـ  ويف
 املكتتـب غـري بتخعيا األسـهم يقوم ان اإلدارة جمللس جاز اجلديدة

 ملغاة فيها املكتتب غري اجلديدة األسهم وتعترب ، جدد ملسايني فيها
 . القانون بقوة

 (10مادة )
 علـت و لـء العـام االكتتـا   ريـق عـز املـام اسر  زايدة للشـركة زوز

 2016 لسنة 1 رقم الشركات قانون مز (160ابملادة ) املبني النحو
 التنفيوية والهلحته وتعديالته

  (11مادة ) اختيار  ( )نا
 :احديا او التاليني ابلقيديز اسهمه يف التعرف يف املساهم حق يقيد

 الـت األسـهم شـراء يف كةالشر  يف للمسايني اولوية حق اشلاط - 1
 . بيعها يف مالكها يرغب

 . األسهم مشل  علت اإلدارة جملس موافقة اشلاط - 2
( 1ابملـادة ) إليهـا املشـار التعـرفات القيـديز هـويز مـز ويسـتث 

 . الشركات قانون ( مز172)
 . )البورصة يف املدرجة الشركات علت النا هوا يسر  ال (

 (12مادة )
  النظام هوا مز 11 (1املادة ) مز األوم ابلقيد األخو حالة يف إلزام  نا (

 بشـروط الشـركة إخطـار اسـهمه يف التعـرف قبـل املسـاهم علـت زـب
 اايم عشـرة انقضـاء بعد انفوا إال األسهم يف التعرف يكون وال البي 
 شـراء بطلـب املسـايني مـز ا  يتقـدم ان دون اإلخطـار يريـ  علـت

  لـء يـتم ان تعـني األسـهم لشـراء سـاينيامل احـد ف  ا تقدم .األسهم
 . البي  بشروط الوارد ابلسعر

  (13مادة )
 هـوا مـز 11 (1املـادة ) مـز الثـا  ابلقيـد األخـو حالـة يف إلزامـ  نـا (

 ألسـهمها الشـركة بشـراء اخلاصـة ابألحكـام اإلخـالم عـدم مـ )النظـام
 ،شـراء لشـخا املشـل  رفضـه حالـة يف اإلدارة جملـس علـت يتعـني

 اجمللـس إخطـار يريـ  مـز اايم عشـرة خـالم الشـركة  سـا  األسـهم
 اتفـق الـو  ابلسـعر ا الـة هـو  ويـتم الشـراء يف ، املوافقـة بطلـب
 . به اسهمه بي  علت املساهم

 االكتتا 
 (14مادة )

 مـام راس كامـل يف التكسـيس عقـد علـت املوقعـون املعسسـون اكتتـب
 قيمتهـا ) ( سـهم10,000.000عـددها ) يبلـ  غسـهم الشـركة
 اكتتابـه بنسـبة كـل بيـنهم فيمـا فلـس( موزعـة 100100  ( اإل يـة 
دينـار كـويت )عشـرة 10,000دفـ      وقـد التكسـيس عقـد يف املبينـه

 لـدى هبـا اكتتبـوا الـت لألسـهم اإل يـة القيمـة مـز آالف دينار كـويت(
 املرفقـة البنـء شـهادة  وجـب )بيـت التمويـل الكـويت( و لـء بنـء

 األسـهم قيمـة مـز البـاق  اجلـزء ويسـدد 23/1/2018 يف ةاملعرخـ

 السـجل يف الشـركة قيـد يريـ  مـز سـنوات عـس اقعـاها مـدة خـالم
 املساهم  خر وإ ا ، اإلدارة جملس حيددها الت املواعيد ،ويف التجار 

 علـت وجـب موعـد  يف األسـهم علـت املسـتحق ابلقسـت الوفـاء عـز
 اسهمه تعرض ان إنوار  يري  مز يوما عشر عسة مض  بعد الشركة
 األسـهم بيـ  مثـز مـز الشـركة ،وتسـتويف املسـايني ابقـ  علـت للبيـ 

 تسـدد مل الـت قيمـة األقسـاط املسـاهم داهلـين مجيـ  علـت ابألولويـة
 البـاق  ،ويـرد نفقـات مـز الشـركة فملتـه قـد تكـون ومـا والفاهلـدة
 مثز يكف مل ف  ا للمساهم

 . اخلاصة امواله يف ابلباق  ساهمامل علت الشركة رجعت األسهم بي 
  (15مادة )

 احكام و التكسيس عقد املساهم قبوم السهم ملكية علت حتما يلتب
 . العامة قرارات مجعيانا و للشركة األساس  النظام

  (16مادة )
 يف متييـز بـال غـري   عة معادلة حعة يف ا ق صاحبة خيوم سهم كل

 املقسمة يف األراب  و الشركة موجودات ملكية
  (17مادة )

 ا اء فيه تقيد و مقاصة وكالة لدى حيفظ خاا سجل للشركة يكون
 و منهم لكم اململوكة األسهم وعدد مو نهم و جنسيانم و املسايني

 . سهم كل عز املدفوعة القيمة و نوعها
 البيـاانت علـت تطـرا تغيـريات غ  املسـايني سـجل يف التكشـري ويـتم

 و بيـاانت مـز املقاصـة او وكالـة الشـركة تتلقـا  ملـا وفقـا فيـه املسـجلة
 ببياانت تزويدة املقاصة وكالة او الشركة مز يطلب ان شكن    لكل
 .السجل هوا

 التكسيسية اجلمعية
  (18مادة )

 اجتمـاع قبـل و اإلكتتا  يري  مز اشهر ثالثة خالم املعسسني علت
 بعـدد بيـاان ةالعـناع و لـوزارة التجـارة يقـدموا ان التكسيسـية اجلمعيـة
 الواجـب األقسـاط بـدف  املكتتبـني بقيـام و هبـا اكتتـب الـت األسـهم
 هبـا اكتتـب الـت األسـهم عـدد و عنـاوينهم و غ اء املكتتبني و دفعها
 .قيمته مز ما دف  و السهم قيمة و منهم كل

 (19مادة )
 اشـهر ثالثـة خـالم لانعقـاد التكسيسـية اجلمعيـة دعـوة املعسسني علت
 تعقـد ان دون املـدة فـ  ا انقضـت االكتتـا  مـز االنتهـاء يريـ  مـز

 مـز يومـا عشـر عسـة خـالم العـناعة و التجـارة وزارة قامت اجلمعية
 . لالنعقاد التكسيسية اجلمعية بدعوة املوكورة املدة يري  انقضاء

 (20مادة )
 جـدوم متضـمنة التكسيسـية اجلمعيـة اجتمـاع حضـور إىل الـدعوة توجه

 : التالية الطرت االجتماع إبحدى انعقاد مكان و زمان و االعمام
 الـدد املوعـد قبـل املكتتبـني مجيـ  إىل ترسـل مسـجلة خطـاابت - 1
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 .األقل علت غسبوعني االجتماع ألنعقاد
 االعالن يتم ان علت مرتني االعالن حيعل ان زب اإلعالن، و – 2
 نشـر يـ ير  مـز اايم سـبعة تقـل عـز ال مـدة مضـ  بعـد الثانية املرة يف

 . األقل علت اايم بسبعة االجتماع انعقاد قبل و االوم االعالن
 قبل قانوان عنهم ينو  مز او املسايني إىل ابليد الدعوة تسليم - 3

 يفيـد  ـا الـدعوة صورة يعشر علت و األقل علت بيوم االجتماع موعد
 . االستالم

 الهلحـةابل املبينـة ا ديثـة االتعـام وسـاهلل مـز اخـرى وسـيلة ا  4- 
 العـناعة و التجـارة اخطـار وزارة زـب و الشـركات لقـانون التنفيويـة

 بسبعة انعقادة قبل االجتماع مكان و  يعاد و االعمام جبدوم كتابيا
 . ممثلها األقل  ضور علت اايم

 . الغرض كوا اجلمعية تنتخبة مز التكسيسية اجلمعية اجتماع يلاس
 (21مادة )

 مسايون حضر  إ ا إال صحيحا التكسيسية اجلمعية اجتماع يكون ال
 . هبـا املكتتـب األسهم عدد مز نعف اكثر ميثلون التعويت حق كم
 اث  اجتمـاع إىل اجلمعيـة دعـوة جـب و النعـا  هـوا يتـوافر مل فـ  ا

 ال و اايم سـبعة عـز تقـل ال مـدة خـالم يعقـد االعمـام لـوات جـدوم
 الثا  االجتماع ويكون االوم االجتماع يري  مز يوما ثالثني عز تزيد

 . ا اضريز عدد كان ااي صحيحا
 يرخية حدد قد كان إ ا الثا  لالجتماع جديدة دعوة توجه اال زوز و
 املطلقـة ابألغلبيـة تعـدر القـرارات و االوم االجتمـاع إىل الـدعوة يف

 . االجتماع يف ا اضرة لالسهم
  (22مادة )

 وافيـة معلومـات يتضمز تقريرا التكسيسية اجلمعية إىل املعسسون يقدم
 املسـتندات مـ  انفقـت الـت  واملبـال  التكسـيس عمليـات مجيـ  عـز

 ال الع املعسسون حيدد  مكان يف التقرير هوا يوض  و لولء املعيدة
 و األقـل علـت اايم بسـبعة اجلمعية اجتماع قبل  لء و املكتتبني عليه

 . ضور االجتماع املكتتبني دعوة يف  لء إىل يشار
  (23مادة )

 : ايلتية ابملساهلل التكسيسية اجلمعية متا
 و صحتها مز التثبت بعد الشركة  سيس إجراءات علت / املوافقة 1

 . لعقد الشركة و الشركات قانون الحكام موافقتها
 علـت  لـء وجـدت و إن العينيـة ا عـا تقـومي علـت / املوافقـة 2

 . لشركاتقانون ا مز ) 11 ( (1ابملادة ) الواردة النحو
 . االوم اإلدارة جملس اعضاء / انتخا  3
 . اتعابه فديد و ا ساابت مراقب / اختيار 4
 تـزاوم الشـركة كانـت إ ا (الشـرعية الرقابـة هيئـة اعضـاء / تعيـني 5

 ) االسالمية الشريعة ألحكام وفقا نشا ها
 .هناهليا الشركة  سيس / إعالن 6

 التجارة وزارة إىل لتكسيسيةا اجلمعية اجتماع دضر مز صورة ترسل و
 .الت اموت القرارات متضمنة العناعة و

 قيـدها و الشـركة عقـد بنشـر يقـوم ان األوم اإلدارة جملـس وعلـت
  سـيس يريـ  اعـالن مـز يومـا ثالثـني خـالم التجـار  ابلسـجل
 . هناهليا الشركة

 املسايني التزامات و حقوت
  (24مادة )

 : التالية اب قوت اخا بوجه الشركة يف العضو يتمت 
 .توزيعها يتقرر الت املنحة اسهم علت ا عوم و األراب  / قبض  1
 جملـس يف العضـوية  ريـق عـز الشـركة إدارة يف / املشـاركة 2

 مــداوالنا يف و االشــلاك العامــة اجلمعيــات حضــور و اإلدارة
 اب ـال يقـ  و النظـام وهـوا الشـركات قـانون ألحكـام  بقـا و لـء

 . لء خالف تعل اتفات ا 
 علـت االقل علت اايم بسبعة العامة اجلمعية اجتماع قبل ا عوم / 3

 جملـس تقريـر و املنقضـية الفـلة الاسـبية عـز للشـركة املاليـة البيـاانت
 . ا ساابت مراقب تقرير و اإلدارة

 يف االكتتـا  يف األولويـة و لـه اململوكـة األسـهم يف التعـرف / 4
 .اجلديدة األسهم

 بعـد التعـفية عنـد الشـركة موجـودات مـز نعـيب علـت وما عـ / 5
 .ديون مز عليها  ا الوفاء

  (25مادة )
 : يل   ا خاا بوجه الشركة يف العضو يلتزم
 حلـوم عنـد اسـهم مـز ميلكه ما علت املستحقة األقساط / تسديد 1

 . السداد يف عز التكخري التعويض دف  و االستحقات مواعيد
 اسـتيفاء سـبيل يف فملتهـا قـد الشـركة تكـون الـت النفقـات / دقـ  2

 االسهم علت التنفيو وللشركة اسهمه قيمة مز املدفوعة غري األقساط
 .  قوقها استيفاء

 . للشركة العامة اجلمعية تعدرها الت القرارات / تنفيو 3
 او املاليـة ابملعـاحل االضـرار إىل يـعد  عمـل ا  عـز االمتنـاع / 4

 . لء  الفة عز تنشا الت بتعويض االضرار زامااللت و للشركة األدبية
  (26مادة )

 : يل   ا القيام للمسايني العامة للجمعية زوز ال
 . األ ية السهم قيمة زايدة او املالية اعباء املساهم / زايدة  1
 علت العافية األراب  مز توزيعها الواجب املئوية النسبة / إنقاا  2

 .الشركة قدع يف الددة و املسايني
 او التكسيس عقد يف املوكورة الشروط غري جديدة شروط / فرض  3
 و العامـة اجلمعيـات يف حضـور املسـاهم غحقيـة تتعلـق النظـام هـوا

 . فيها التعويت
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 او كتابيـا املسـايني مجيـ  بقبـوم االحكـام هـو  علـت اخلـروج زـوز و
 الجـراءاتا اسـتيفاء و ، مجي  املسايني فيه يشلك امجاع  بتعويت
 . الشركة عقد لتعديل الالزمة

 اإلدارة جملس – ا
 (27مادة )

اعضـاء(،  عدد)ثالثـة  مـز مكـون إدارة جملـس الشـركة إدارة يتـوىل
 . قابلة للتجديد سنوات ثالو العضوية مدة وتكون
 اسـتمر لـولء الـدد امليعـاد يف جديد إدارة جملس انتخا  تعور وإ ا

 وانتخـا  األسـبا  زوام الشـركة  ـني اعمـام إدارة يف القادم اجمللس
 . جديد إدارة جملس

 (28مادة )
 ان ،وزوز السر  ابلتعويت اإلدارة جملس اعضاء املسايون ينتخب
 جملـس اعضـاء نعـف زـاوز عـدد ال انتخـا  الشـركة عقـد يف يشلط
 . الشركة معسس  بني مز األوم اإلدارة

  (29مادة )
 للرهليس وانهلبا للمجلس رهليسا ر الس ابالقلاع اإلدارة جملس ينتخب
 القضـاء وامام الغري م  عالقانا يف الشركة اإلدارة جملس رهليس وميثل
كتوقي   توقيعه ويعترب ابلعقد، املبينة األخرى االختعاصات جانب إىل

 اجمللـس قـرارات تنفيـو وعليـه ابلغـري، الشـركة عالقـة يف اإلدارة جملـس
 او ، غيابـه عنـد الـرهليس دل يسانهلب الرهل وحيل بتوصياته، يتقيد وان
 . اختعاصاته ممارسة مز لديه مان  قيام

 (30مادة )
 اعضـاء مـز اإلدارة جملـس يعينـه تنفيـواي رهليسـا للشركة يكون ان زوز

  ععـاته اجمللـس وحيـدد إدارة الشـركة بـه ينـاط غـريهم مـز او اجمللس
 . الشركة عز التوقي  يف وصالحياته

  (31مادة )
 الشركة، اعمام لطبيعة وفقا اعضاهله بني العمل يوزع ان اإلدارة جمللس
 او اعضاهله بني مز جلنة او احد اعضاهله يفوض ان للمجلس زوز كما
 وجـه علـت اإلشـراف او اكثـر او معـني بعمـل القيـام يف الغري مز احدا

 او الســلطات بعــض ممارســة يف او الشــركة نشــاط مــز وجــو 
 .ابجمللس املنو ة االختعاصات

  (32مادة )
 له ممثلني تعيني اعتباراي او  بيعيا شخعا كان سواء مساهم لكل زوز
 عـدد ويسـتنزم فيهـا اسـهم مز ما ميلكه بنسبة الشركة إدارة جملس يف

 اعضاء جملس جمموع مز الطريقة هبو  املختاريز اإلدارة جملس اعضاء
 يف ممثلون كم الويز للمسايني زوز وال ، انتخاهبم يتم الويز اإلدارة
 اعضاء بقية انتخا  يف ايلخريز م  املسايني االشلاك اإلدارة جملس
 يف تعيـني املسـتخدمة النسـبة عـز زاد مـا حـدود يف إال اإلدارة جملـس
 فيمـا يتحالفوا ان املسايني مز جملموعة وزوز اإلدارة جملس يف ممثليه

 بنسـبة و لـء اإلدارة جملـس يف اكثـر عـنهم او ممثـل لتعيـني بيـنهم
 . جمتمعة يتهمملك

 .والواجبات ا قوت مز املنتخبني لألعضاء ما املمثلني كعالء ويكون
 وداهلنيهـا الشـركة جتـا  ممثليـه اعمـام عـز مسـعوال املسـاهم ويكـون

 . ومساييها
  (33مادة )

 عـدد نعـف حضـر  إ ا إال صـحيحا اإلدارة جملـس اجتمـاع ال يكـون
 علت االتفات وزوز ، عز ثالثة ا اضريز عدد يقل اال علت األعضاء

 ا ديثـة االتعـام وسـاهلل ابسـتخدام واالجتمـاع ، اكـرب عـدد او نسبة
 . اجمللس اعضاء مجي   وافقة قرارات ابلتمرير واما 
 السـنة خـالم األقـل علـت مـرات سـت اإلدارة جملـس زتمـ  ان وزب

 . مرات اكثر عدد علت االتفات وزوز ، الواحدة
 (34مادة )

 األعضـاء قبـل مـز وتوقـ  اإلدارة جملـس اعـاتاجتم داضـر تـدون
 امو  قرار علت يوافق مل وللعضو الو  ، اجمللس سر وامني ا اضريز
 . االجتماع دضر يف اعلاضه يثبت ان اجمللس

  (35مادة )
 حـاهلزا كـان مـز فيـه خلفـه اإلدارة، جملـس يف عضـو مركـز شـغر إ ا

 بعضــوية يفــوزوا مل الــويز املســايني مــز األصــوات اكثــر علـت
 ويكمـل ، يليـه مـز خلفـه لديـه مـان  قـام وإ ا اإلدارة، جملـس
 . فقت سلفه مدة اجلديد العضو

 علـت يتعـني ف نـه ، األصـلية املراكـز ربـ  الشاغرة املراكز بلغت إ ا اما
 ميعـاد يف لتجتمـ  العامـة للمسـايني اجلمعيـة دعـوة اإلدارة جملـس
 الشاغرة. املراكز ألمي مز وتنتخب ، مركز آخر شغر يري  مز شهريز

  (36مادة )
 :التالية الشروط اإلدارة جملس لعضوية يرشح مز يف تتوافر ان زب
 . التعرف غهلية متمتعا يكون ان - 1
 او للحرية مقيدة بعقوبة جناية يف عليه ا كم سبق قد يكون اال - 2

 األمانـة او ابلشرف  لة او جرمية التدليس او ابلتقعري إفالس جرمية
 قد يكز مل ما القانون ألحكام  الفته بسبب للحرية مقيدة بعقوبة وا

 .إليه اعتبار  رد
 لعـدد ميثلـه الـو  الشـخا او شخعـية بعـفة مالكـا يكـون ان - 3
 . الشركة اسهم مز 1%

 صـفة عنـه زالـت املتقدمـة الشـروط مـز ااي اإلدارة جملـس عضـو فقـد وإ ا
 . العضوية

  (37مادة )
 لعـدد األقعـت ا ـد ضـمز الشـركة إدارة جملـس يف العضوية تدخل ال

 . الشركات قانون ( مز1/234 (ابملادة إليها املشار العضوايت
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 مسـاية شـركة مـز اكثر إدارة جمللس رهليسا يكون ان للشخا وزوز
 . مقفلة

 (38مادة )
  بيع  لشخا ممثال كان ولو اإلدارة، جملس عضو او لرهليس زوز ال
 يف منعـبه وكـم إليـه وصـلت علومـات الـتامل يسـتغل ان اعتبـار  او

 .غري  او لنفسه فاهلدة علت ا عوم
 عضويته اثناء ابلشركة اسهمه يف التعرف اإلدارة جملس لعضو وزوز

 املنعـوا األسـهم يف بقيـود التعـرف إخـالم دون و لـء ابجمللـس
 . النظام هوا او الشركة عقد او الشركات قانون يف عليها

  (39مادة )
 غـري يف املسـايني إىل يفعـحوا ان اإلدارة جملـس عضـاءأل زـوز ال

 اسـرار مـز عليـه وقفـوا الغـري عمـا إىل او العامـة اجلمعيـة اجتماعـات
 عـز ومسـاءلتهم عـزكم وجـب وإال إلدارنـا مباشـرنم بسـبب الشـركة

 . املخالفة عز الناجتة تعويض األضرار
  (40مادة )

 بني زم  ان اجمللس، اءاعض مز أل  او اإلدارة جملس لرهليس زوز ال
 عمـل ا  يف يشـلك ان او ، شـركتني متنافسـتني إدارة جملـس عضـوية

  سا  او اخلاا  سابه يتجر ان او الشركة منافسة شكنه مز
 ان كـا كـان وإال ، الشـركة تزاولـه الـو  النشـاط فـروع احـد يف غـري 
 اجريت اككهن  سابه الت زاوكا العمليات ابعتبار او ابلتعويض تطالبه

 . العادية العامة اجلمعية  وافقة  لء يكز مل ما ، الشركة  سا 
  (41مادة )

 مز غكثر اإلدارة جملس واعضاء رهليس مكافمت جمموع تقدير زوز ال
 واالحتيا ـات االسـتهالك بعد استنزام العايف الربح مز ابملاهلة عشرة
 وزوز (املسايني علت املام راس مز % 5 عز يقل ال ربح وتوزي 
 . )اعلت نسبة علت االتفات
 لرهليس كويت دينار آالف ستة علت تزيد ال سنوية مكافكة توزي  وزوز
  سـيس يريـ  مـز اجمللس هوا مز اعضاء عضو ولكل اإلدارة جملس
 وفقـا ملـا املكافـمت بتوزيـ  كـا تسـمح الـت األراب  فقيـق  ني الشركة
 العامـة اجلمعيـة عـز يعـدر بقـرار وزـوز ، السـابقة الفقـرة عليـه نعت
 األعلـت ا ـد مـز املسـتقل جملـس اإلدارة عضـو اسـتثناء للشـركة

 .  )مستقلون اعضاء الشركة يف كان إ ا ( املوكورة للمكافمت
 العامـة اجلمعيـة علـت يعـرض سـنو  تقريـر بتقـدمي اإلدارة جملس ويلتزم
 بيـاان دقيـق وجـه علـت ان يتضـمز علـت عليـه للموافقة للشركة العادية
 ااي اإلدارة جملس عليها حعل الت واملزااي واملناف  املبال  عز مفعال

 . ومسماها كانت  بيعتها
 ( 42مادة ) 

 احـد او لـرهليس او اإلدارة جملـس يف ممثـل لـه ملـز يكـون ان زـوز ال
 او ازواجهم او التنفيوية اعضاء اإلدارة احد او اإلدارة جملس اعضاء

العقـود  يف مباشـرة غـري او مباشـرة لحةمعـ الثانيـة الدرجـة مـز اقـارهبم
  لـء كـان إ ا إال  سـاهبا او الشـركة مـ  تـربم الـت والتعـرفات

 . العادية العامة اجلمعية عز يعدر بلخيا
  (43مادة )

 الـرهليس او إدارنـا جملـس اعضـاء احـد تقـرض ان للشـركة زـوز ال
 كاتالشـر  او الثانيـة حـىت الدرجـة اقـارهبم او ازواجهـم او التنفيـو 
 للشركة، العادية العامة اجلمعية مز تفويض هناك يكز مامل كم، التابعة

 و لـء ، الشـركة مواجهـة يف ينفو ال لولء ابملخالفة يتم وكل تعرف
 . النية حسز الغري وقوت إخالم دون

 ) اإلقراض كا زوز الت الشركات علت ا كم هوا يسر  ال (
  (44مادة )

 والغري واملسايني الشركة جتا  مسعولون  واعضاه  اإلدارة جملس رهليس
  الفـة كـل وعـز السـلطة، اسـتعمام وإسـاءة الغـش اعمـام مجيـ  عـز

 . اإلدارة يف اخلطك عز او ، الشركة لعقد او للقانون
 إببـراء العامـة اجلمعية مز اقلاع املسعولية دعوى إقامة دون حيوم وال
 يف االشـلاك ةاإلدار  جملـس ألعضـاء زـوز وال اإلدارة جملـس  مـة

 مـز  مـتهم إببـراء اخلاصـة العامـة اجلمعيـة قـرارات علـت التعـويت
 او ألزواجهم او كم خاصة  نفعة تتعلق الت او إدارنم عز املسعولية
 . الشركة وبني بينهم قاهلم خبالف او األوىل الدرجة مز اقارهبم

  (45مادة )
 مسـعولية إمـا ةالسـابق (1املـادة ) يف عليها املنعوا املسعولية تكون

 جملـس اعضـاء بـني فيما وإما مشلكة ، ابلوات عضوا تلحق شخعية
علـت  مجيعـا مسـعولني األعضـاء يكـون األخـرية ا الـة ويف مجيعا اإلدارة
 رتب الو  القرار علت اعلض مز إال ، التعويض غداء التضامز وجه

 . يف الضر اعلاضه واثبت املسعولية
  (46مادة )

 بسـبب اإلدارة جملـس اعضـاء علـت املسـعولية دعوى  ترف ان للشركة
 دور يف الشـركة كانـت فـ  ا اضـرار للشـركة عنهـا تنشـك الـت األخطـاء
 الدعوى. رف  املعف  توىل التعفية

  (47مادة )
 يف الشـركة عـز نيابـة منفـردا املسـعولية دعـوى يرفـ  ان مسـاهم لكـل
 الشركة اختعام زب هو  ا الة ويف ، برفعها الشركة قيام عدم حالة

 دعـوا  رف  للمساهم وزوز ، مقتض له كان إن ابلتعويض كا ليحكم
 اب ـال ويقـ  ، ضـررا بـه ا ـق قـد اخلطـك كان إ ا الشخعية ابلتعويض

 .  لء بغري يقض  اتفات كل
 العامة اجلمعية –  

  (48مادة )
 اإلدارة جملس مز دعوة علت بناء السنوية العادية العامة اجلمعية تنعقد
 الزمـان يف و لـء املاليـة السـنة النتهـاء التاليـة اشـهر الثالثـة خـالم
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 اجلمعيـة يـدعو ان وللمجلـس اإلدارة، جملـس يعينهمـا الـويز واملكـان
 اإلدارة جملـس وعلـت  لـء إىل الضـرورة دعـت كلما لالجتماع العامة

 عـدد مـز مسـبب  لـب علـت بنـاء لالجتمـاع اجلمعيـة دعـوة يوجـه ان
  لب علت بناء او ، الشركة را ام مز ابملاهلة عشرة ميلكون مسايني
 ، الطلب يري  مز يوما عشر عسة خالم و لء ، ا ساابت مراقب
 علـت ويسـر  . االجتمـاع إىل تـدعو الـت اجلهـة األعمام جدوم وتعد

 األحكـام والتعـويت ا ضـور ونعـا  العامة اجلمعية دعوة إجراءات
 1 رقـم الشـركات بقـانون هاعلي املنعوا التكسيسية ابجلمعية اخلاصة
 . وتعديالته 2016 لسنة

  (49مادة )
 ويكون العامة، اجلمعية حضور حق اسهمه عدد كان ااي مساهم لكل
 مـز الفئة لوات املقررة األصوات عدد يساو  األصوات مز عدد له

 يف ميثلـه عمـز او نفسـه عـز التعـويت للمسـاهم زـوز وال األسـهم،
 الشركة وبني بينه قاهلم خبالف او ، له خاصة  نفعة تتعلق الت املساهلل

 ان للمسـاهم وزـوز ،  لـء خيـالف قـرار او شـرط كـل اب ـال ويقـ  ،
 تعـد  تفـويض او خـاا توكيـل  قتضـت و لـء عنـه ا ضـور يف يوكـل

 .الغرض كوا الشركة
 يف اثبـت هـو مـا مـ  يتعـارض األسـهم علـت حقـا يـدع  ملـز وزـوز
 الوقتيــة األمــور قاضــ  إىل يتقــدم ان الشــركة مســاي  ســجل

 مـز عليهـا املتنـازع األسـهم ورمـان عريضـة علـت امـر الستعـدار
 يف الفعــل  ــني او ايلمــر القاضــ  حيــددها ملــدة التعــويت
 وفقــا و لــء املختعــة الكمــة قبــل مــز النــزاع موضــوع

 . والتجارية املدنية املرافعات قانون يف املقررة لاجراءات
 (50اختيار ( مادة ) )نا

 لنظـام اإلدارة جملـس لعضـوية املرشـحني علـت التعـويت خيضـ 
 بعـدد تعـويتية مسـاهم قـدرة كـل ميـنح والـو  اللاكمـ ، التعـويت
 او واحـد ملرشـح هبـا التعـويت لـه حيـق ويـث ، ميلكهـا الـت األسـهم
 . األصوات كو  تكرار دون املرشحني مز مز خيتارهم بني توزيعها

  (51مادة )
 مـز او انهلبـه او اإلدارة جملـس رهلـيس عامـةال اجلمعيـة اجتمـاع يـراس
 مـز العامـة اجلمعيـة مـز تنتخبـه او الغرض لولء اإلدارة جملس ينتدبه

 . غريهم مز او املسايني
  (52مادة )

 اجتماعهـا يف العاديـة العامـة اجلمعيـة مـتا القانون احكام مراعاة م 
 علـتو  اختعاصـانا يف تـدخل املسـاهلل الـت يف قـرارات ابما  السنو 

 :ما يل  اخلعوا وجه
 للسـنة املاليـة ومركزهـا الشـركة نشـاط عـز اإلدارة جملـس تقريـر - 1

 . املنتهية املالية
 

 . للشركة املالية البياانت عز ا ساابت مراقب تقرير - 2
 بشـكهنا واوقعـت الرقابيـة اجلهـات رضـدنا  الفـات غيـة تقريـر - 3

 . الشركة علت جزاءات
 . للشركة ةاملالي البياانت - 4
 . األراب  توزي  بشكن اإلدارة جملس اقلاحات - 5
 . اإلدارة جملس اعضاء  مة إبراء - 6
 . مكافمنم وفديد عزكم او اإلدارة جملس اعضاء انتخا  - 7
 جملس تفويض او اتعابه وفديد ، الشركة حساابت مراقب تعيني - 8

 .  لء يف اإلدارة
 وفقـا تعمـل الشـركة كانـت إ ا (ةالشـرعي الرقابـة هيئـة تعيـني - 9

 . تلء اكيئة تقرير و اع) اإلسالمية الشريعة ألحكام
 ، العلة  ات األ راف م  ستتم او متت الت التعامالت تقرير - 10

 . الدولية الاسبة  بقا ملبادئ العلة  ات األ راف وتعرف
  (53مادة )

 او رهلـيس إقالـة للشـركة العاديـة العامـة اجلمعيـة عـز يعـدر بقـرار زوز
 الشـركة إدارة جملـس حـل او اإلدارة جملـس اعضاء مز اكثر او عضو

 مـز بـولء يقـدم اقـلا  علت بناء و لء جديد إدارة جملس وانتخا 
 . املعدر الشركة را ام رب  عز يقل ماال ميلكون املسايني مز عدد
 يف جديد جملس انتخا  وتعور ، اإلدارة جملس ول قرار صدور وعند
 يف اجمللـس هوا يستمر ان إما تقرر ان للجمعية يكون االجتماع  ات
 جلنـة تعيـني او اجلديـد اجمللـس انتخـا  حـني إىل الشـركة امـور تسـيري
 النتخـا  العامـة اجلمعيـة دعـوة األساسـية مهمتهـا تكـون معقتة إدارية
 . تعيينها مز شهر خالم و لء ، اجلديد اجمللس

  (54مادة )
 يف مدرجـة غـري موضـوعات مناقشـة العاديـة ةالعامـ للجمعيـة زـوز ال

 بعـد  ـرات الـت العاجلـة األمـور مـز كانـت إ ا إال األعمـام جـدوم
  لـء  لبـت إ ا او ، االجتمـاع اثنـاء يف تكشـف او اجلـدوم إعـداد
 املسـايني مـز عـدد او ا سـاابت مراقـب او الرقابيـة اجلهـات إحـدى
 عدم املناقشة اثناء تبني وإ ا ، الشركة را ام مز ابملاهلة عسة ميلكون
  جيـل تعـني ، املعروضـة املسـاهلل بـبعض املتعلقـة املعلومـات كفايـة

 مـز عـدد  لـء  لـب إ ا عمـل اايم عشرة عز تزيد ال مدة االجتماع
 ااملعجـل االجتمـاع وينعقـد ، املعـدر املـام راس ربـ  ميثلـون املسايني

 . للدعوة جديدة إجراءات إىل ا اجة دون
 (55مادة )

 تلـء تكـز مـامل العامـة اجلمعيـة قـرارات تنفيـو اإلدارة جملـس علـت
 جملس وعلت .النظام هوا او التكسيس عقد او للقانون  الفة القرارات
 يف العاديـة العامة اجلمعية علت املخالفة القرارات عرض إعادة اإلدارة
 .املخالفة اوجه له ملناقشة الدعوة يتم اجتماع
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  (56مادة )
 ابجلمعيـة املتعلقـة األحكـام العاديـة غـري العامـة ةاجلمعيـ علـت تسـر 
 : التالية املواد يف عليها األحكام املنعوا مراعاة م  العادية العامة

  (57مادة )
 او اإلدارة جملس مز دعوة علت بناء العادية غري العامة اجلمعية جتتم 
 مـز ابملاهلـة عشـر عسـة ميثلـون مسـايني مـز مسـبب  لـب علـت بنـاء

 علـت وزـب والعـناعة، التجـارة وزارة مـز او املعـدر شـركةال را ـام
 خـالم لالجتمـاع العاديـة غـري العامـة اجلمعيـة يـدعو ان اإلدارة جملـس
 .الطلب تقدمي يري  مز يوما ثالثني
 املنعوا املدة خالم العامة اجلمعية بدعوة اإلدارة جملس يقم مل وإ ا
 عسة مدة خالم الجتماعل ابلدعوة الوزارة تقوم السابقة ابلفقرة عليها
 . السابقة الفقرة يف إليها املشار املدة انتهاء يري  مز يوما عشر

 (58مادة )
 حيضـر  مل مـا صـحيحا العاديـة غـري العامـة اجلمعيـة اجتمـاع يكـون ال

 يتـوافر مل فـ  ا املعـدر، الشـركة را ـام ارابع ثالثـة ميثلـون مسـايون
 إ ا صـحيحا يكـون ناث اجتمـاع إىل الـدعوة وجهـت النعـا  هـوا

 . املعدر املام راس نعف مز اكثر مز ميثل حضر 
 الشركة را ام اسهم جمموع نعف علت تزيد غغلبية القرارات وتعدر
 . املعدر

  (59مادة )
 مـتا القـانون عليهـا يـنا الـت األخـرى االختعاصـات مراعـاة مـ 

 : ابملساهلل التالية العادية غري العامة اجلمعية
 .الشركة عقد تعديل -1
 فيـه التعـرف او الشـركة اجله مز قامت الو  املشروع كل بي  -2

 . آخر وجه غ 
 . انقسامها او فوكا او اندماجها او الشركة حل -3
 . مفيضه او الشركة را ام زايدة -4

  (60مادة )
 بعد إال انفوا يكون ال العادية غري العامة اجلمعية عز يعدر قرار كل
 . شهرال إجراءات اما 
 القـرار كـان إ ا والعـناعة التجـارة وزارة موافقـة علـت ا عـوم وزـب
 . او را اكا اغراضها او الشركة ابسم متعلقا

  (61مادة )
 جملـس عـز يعـدر قـرار ا  بـبطالن الـدعوى إقامـة مسـاهم لكل زوز

 عقد او للقانون  الفا العادية غري او العادية العامة اجلمعية او اإلدارة
  عـاحل اإلضـرار بـه يقعـد كـان او النظـام هـوا او لشـركةا  سـيس
 . االقتضاء عند ابلتعويض واملطالبة الشركة،

 الت العادية وغري العادية العامة اجلمعية قرارات علت الطعز زوز كما
 مـز عـدد قبـل مـز الطعـز ويـتم األقليـة وقـوت اجحـاف فيهـا يكـون

 املعدر الشركة ا امر  مز ابملاهلة عشر عسة ميلكون الشركة مساي 
 . القرارات تلء علت وافقوا ممز يكونوا وال ،

 القابضة للشركة (62مادة )
 شـركانا ديـون عـز – التضـامز سـبيل علـت – مسـعولة الشـركة تكـون
 :التالية الشروط توافر حالة يف التابعة

 . التزامات مز عليها  ا للوفاء التابعة الشركة اموام كفاية عدم - 1
 متكنهـا ماكـا راس مز نسبة التابعة الشركة يف الشركة تملءت ان - 2
 يف او ، املديريز او اإلدارة اعضاء جملس غالبية تعيني يف التحكم مز

 . اإلدارة عز تعدر الت القرارات
 تسـتهدف بتعـرفات تقـوم او قـرارات التابعـة الشـركة تتخـو ان - 3

 التابعة الشركة ة علح وتضر عليها واملسيطرة املالكة الشركة معلحة
 التابعة الشركة قدرة عدم يف الرهليس  السبب ه  وتكون ، داهلنيها او

 . التزامات مز عليها  ا الوفاء علت
 التابعة الشركة ديون عز مسعولة القابضة الشركة تكز مامل كله و لء
 . آخر سبب إىل استنادا

 الشركة حساابت
 (63مادة )

 آخـر يف شـهر ينـاير وتنتهـ  اوم مـز للشـركة املاليـة السـنة تبـدا
 املاليــة الســنة  لــء مــز ويســتث  عــام كــل شــهر ديســمرب مــز

 وتنتهـ  التجـار  السـجل يف الشـركة قيـد يريـ  مـز فتبـدا األوىل
 .التالية املالية السنة مز يف

 (64مادة )
 اقـلا  علـت بنـاء العاديـة العامة اجلمعية مز يعدر بقرار سنواي يقتط 
 العـافية األراب  مـز ابملاهلـة عشـرة عـز تقـل ال نسـبة ، اإلدارة جملـس
 . للشركة إجبار  احتيا   لتكويز
 علت اإلجبار  االحتيا   زاد إ ا االقتطاع هوا وقف للجمعية وزوز
 . املعدر الشركة را ام نعف

 الشـركة خسـاهلر تغطيـة يف إال اإلجبـار  االحتيا   استخدام زوز وال
 ابملاهلـة عسـة عـز تزيد ال بنسبة نياملساي علت اراب  توزي  لتكمني او
 الشـركة اراب  فيهـا تسـمح ال الـت السنوات يف املدفوع املام راس مز

 يسمح اختيار  احتيا   وجود عدم بسبب و لء النسبة هو  بتوزي 
 . األراب  مز النسبة هو  بتوزي 
 تسـمح عنـدما منـه اقتطـ  مـا اإلجبـار  االحتيـا   إىل يعاد ان وزب
 علـت يزيـد االحتيـا   هـوا يكـز مـامل ، التاليـة السـنوات اراب  بـولء
 . املعدر املام راس نضف

  (65مادة )
   % 10   قـدرها مئويـة نسـبة العـافية غـري األراب  مـز سـنواي يقتط 

 السـتهالك ا سـاابت را  مراقـب اخـو بعـد اإلدارة جملس حيددها او
 و هـ وتسـتعمل قيمتهـا، نـزوم عـز التعـويض او الشـركة موجـودات
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 وال إلصـالحها، او الالزمـة واملنشـمت واالالت لشـراء املـواد األمـوام
 . املسايني علت األموام هو  توزي  زوز

  (66مادة )
 ملواجهـة األراب  مـز نسـبة اقتطـاع تقـرر ان العامـة اجلمعيـة علـت زب

 والتكمينـات العمـل قـوانني  وجـب الشـركة علـت امللتبـة االلتزامـات
 . االجتماعية

 . ومستخدميها الشركة عمام ملساعدة خاا صندوت إنشاء زوزو 
 (67مادة )

 العاديـة العامـة اجلمعيـة مـز يعـدر بقـرار سـنواي، يقتطـ  ان زـوز
 ابملاهلـة عشـرة تزيـد علـت ال نسـبة اإلدارة جملـس اقـلا  علـت بنـاء
 خيعــا اختيــار  احتيــا   لتكــويز العــافية األراب  مــز

 .اجلمعية فددها الت لألغراض
 (68ادة )م 

 هنايـة يف تـوزع ان اإلدارة جملـس اقلا  علت بناء العامة للجمعية زوز
 ان التوزيـ  هـوا لعـحة ويشـلط علـت املسـايني ارابحـا املاليـة السـنة
 ، املتعـارف عليهـا الاسـبية للمبـادئ ووفقـا ، حقيقية اراب  مز يكون
 . للشركة املدفوع املام راس التوزي  هوا ميس واال

  ساابتا مراقب
  (69مادة )

 2016 / 1 رقـم الشـركات بقـانون الـواردة املـواد احكـام تطبـق
 .233 حىت 227 رقم مز املواد وه  وتعديالته

  (70مادة )
 جممعـة ميزانيـة ماليـة، سـنة كـل هنايـة يف تعـد ان الشـركة علـت زـب

 مشـفوعة التابعـة شـركانا وجلميـ  كـا واخلسـاهلر ابألراب  وبيـاانت
 . الدولية الاسبية املعايري تتطلبه ملا وفقا البياانتو  ابإليضاحات

 وتعفيتها الشركة انقضاء
  (71مادة )

 266 رقم مز املواد يف عليها املنعوا األمور غحد الشركة تنقض 
 .التنفيوية والهلحته الشركات وتعديالته قانون مز 277 حىت

  (72مادة )
 278 رقـم مـز ملـوادا غحكـام املبـني النحـو علـت الشركة تعفية جتر 
 .التنفيوية وتعديالته والهلحته الشركات قانون مز 295 حىت

  (73مادة )
 والهلحتـه وتعديالتـه  2016/  1 رقـم الشـركات قـانون احكـام تطبـق

 يف او التكسـيس يف عقـد خـاا نـا بشـكنه يـرد مل مـا كل يف التنفيوية
 . النظام هوا

  (74مادة )
 موقعها وعلت الرهليس  الشركة ز رك العقد هوا مز اصلية نسخة ففظ

 لدى الشركة  لف العقد هوا مز اصلية نسخة ففظ كما اإللكلو ،

 . والعناعة التجارة بوزارة املختعة اإلدارة
  (75مادة )

 :ابيليت املعسسون يقر
 يوجـب الـو  القـدر واودعـوا ، األسـهم جبمي  اكتتبوا قد غهنم : اوال

 . الشركة تعرف فت البنوك اللية داح يف قيمتها مز اداء  القانون
   وقـد ، القـانون ألحكـام وفقـا قومـت قـد العينية ا عا ان : اثنيا

 . كاملة هبا الوفاء
 . إلدارة الشركة الالزمة اإلدارية األجهزة عينوا قد غهنم : اثلثا
 الـوكر املتقدمـة لاقـرارات املعيـدة واملسـتندات األورات حفـظ : رابعـا
 . ر  ال الرر م 

 الطرف األوم بعفته     الطرف الثا  بعفته   الطرف الثالث بعفته
 الطرف الراب  بعفته       الطرف اخلامس بعفته  
 وقعو . ا اضريز علت تالوته وبعد العقد هوا فرر  كر و ا

 املوثق/نور عدانن موست الفرحان   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عز بي  عقارات ابملزاد العلين
كمـة الكليـة عـز بيـ  العقـارات املوصـوفة فيمـا تعلز إدارة الكتـا  ابل

قاعـة  – 25/4/2018يل  ابملزاد العلين و لء يوم االربعـاء املوافـق 
و لء  –ابلدور الثا  بقعر العدم الساعة التاسعة صباحا   - 48 –

 2بيوع/ 16/2015تنفيوا  كم الكمة العادر يف الدعوى رقم 
 وحيمد املرفوعة مـز: فيعل دمد يعقو  يوسف ب

 ضـد:
 امحد دمد يعقو  يوسف بوحيمد  -1
 خالد دمد يعقو  يوسف بوحيمد  -2
 دمد يوسف دمد بوحيمد  -3
 صال  دمد يعقو  يوسف بوحيمد -4
 عبد العزيز دمد يعقو  يوسف بوحيمد -5
 يعقو  دمد يعقو  يوسف بوحيمد -6
 عاهلشة دمد يعقو  يوسف بوحيمد -7
 ف بوحيمدمرمي دمد يعقو  يوس -8
 انيسه دمد يعقو  يوسف بوحيمد -9

 عنيمه دمد يعقو  يوسف بوحيمد -10
 جناة دمد يعقو  يوسف بوحيمد -11
 نعيمة دمد يعقو  يوسف بوحيمد -12
 عبدهللا يوسف دمد يعقو  يوسف بوحيمد -13
ايســــر -ورثــــة املرحــــوم / ســــليمه دمــــد يعقــــو  بومحيــــد وهــــم ا -14

ــــد وعبــــد الــــرمحز وســــامل ــــة وخلــــود اوالد  وخال وصــــفاء وسوســــز وخول
 دمد سامل اجلرير  
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ـــراهيم دخيـــل العوضـــ  بعـــفته و  علـــت اوالد  القعـــر  -  خالـــد إب
)عبدالرمحز وسعود وعمرو دمد( اوالد املرحومة / مروة املتوفاة قبلها 

 )وصية واجبة (
 اوال: اوصاف العقارات:

 10شارع  8ة الواق  يف اجلابرية قطع 1452/1978ا( عقار الوثيقة 
وهو عبارة عز منزم يق  علت شارع واحد  137قسيمة  12م 

 2محامات و 3غرف و 4مكون مز ارض  به  2م 750ومساحته 
غرف  5غرف ومحام ومطب  ودور اوم به  4صالة ومطب  وملحق به 

صالة ومطب  والعقار مكيف مركز  ومكسو اب جر  2محامات و 3و
 األرد  

 د.ك   446148/-بثمز اساس  مقدار  
 اثنيا: شروط املزاد: 

اوال: يبــــدا املــــزاد ابلــــثمز االساســــ  املبــــني قــــريز كــــل عقــــار ويشــــلط 
للمشاركة يف املزاد سداد عس  لء الثمز علت األقـل  وجـب شـيء 
معدت مز البنء املسحو  عليه او  وجب خطا  ضمان مز احـد 

 البنوك لعاحل إدارة التنفيو بوزارة العدم.
لت مز يعتمد القاض  عطاء  ان يودع حام انعقاد جلسة اثنيا: زب ع

 البي  كامل الثمز الو  اعتمد واملعروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــا: فــ ن مل يــودع مــز اعتمــد عطــاه  الــثمز كــامال وجــب عليــه إيــداع 
عـــس الـــثمز علـــت األقـــل وإال اعيـــدت املزايـــدة علـــت  متـــه يف نفـــس 

 ا به البي .اجللسة علت اساس الثمز الو  كان قد رس
ــــــت  ــــــثمز عل ــــــداع مــــــز اعتمــــــد عطــــــاه  عــــــس ال ــــــة إي رابعــــــا: يف حال

 األقل يعجل البي  م  زايدة العشر. 
خامسا: إ ا اودع املزايد الثمز يف اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
عليه إال إ ا تقدم يف هو  اجللسة مز يقبل الشراء م  زايدة العشر 

هو  ا الة تعاد املزايدة يف نفس معحواب إبيداع كامل مثز املزاد فف  
 اجللسة علت اساس هوا الثمز.

سادسا: إ ا مل يقم املزايد األوم إبيداع الثمز كامال يف اجللسة التالية 
ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا علت  مته علت اساس 
  الثمز الو  كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابقة وال يعتد يف هو

اجللسة غ  عطاء غري معحو  إبيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد 
 املتخلف  ا ينقا مز مثز العقار 

سابعا : يتحمل الراس  عليه املزاد يف مجي  ا االت رسوم نقل 
د.ك  200وتسجيل امللكية ومعروفات إجراءات التنفيو ومقدارها 
ز البي  يف واتعا  الاماة واخلربة ومعاريف اإلعالن والنشر ع

 العحف اليومية.
اثمنا: ينشر هوا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب املباشريز إلجراءات 
البي  وعلت مسئوليتهم دون ان تتحمل إدارة الكتا  ابلكمة الكلية 

 اية مسئولية . 

يســــــــعا: يقــــــــر الراســــــــ  عليــــــــه املــــــــزاد انــــــــه عــــــــايز العقــــــــار معاينــــــــة 
 انفية للجهالة

عالن عز البي  ابجلريدة الر ية  بقا للمادة ينشر هوا اإل -1تنبيه: 
 مز قانون املرافعات.  266

حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالم سبعة اايم مز يري  - 2
 مز قانون املرافعات.  277النطق اب كم  بقا للمادة 

مـــــــــز قـــــــــانون املرافعـــــــــات  276تـــــــــنا الفقـــــــــرة األخـــــــــرية مـــــــــز املـــــــــادة  -3
ــــــــــز نزعــــــــــت ملك ــــــــــه " إ ا كــــــــــان م ــــــــــه  إن ــــــــــ  في ــــــــــه ســــــــــاكنا  يف العقــــــــــار بق يت

كمســــــــتكجر بقــــــــوة القــــــــانون ويلتــــــــزم الراســــــــ  عليــــــــه املــــــــزاد بتحريــــــــر عقــــــــد 
 إزار لعا ه غجرة املثل " 

 ملحوظة هامة:
حيظر علت مجي  الشركات واملعسسات الفردية املشاركة يف املزاد علت 
القساهلم او البيوت املخععة ألغراض السكز اخلاا عمال غحكام 

 9مز قانون الشركات التجارية املضافة ابلقانون رقم  230املادة 
 .2008لسنة 

 رهليس الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عز بي  عقارات ابملزاد العلين
تعلز إدارة الكتـا  ابلكمـة الكليـة عـز بيـ  العقـارات املوصـوفة فيمـا 

 قاعة –  25/4/2018يل  ابملزاد العلين و لء يوم االربعاء املوافق 
 –ابلــــدور الثــــا  بقعــــر العــــدم الســــاعة التاســــعة صــــباحا    - 48 –

 16/2015و لـــء تنفيـــوا  كـــم الكمـــة العـــادر يف الـــدعوى رقـــم 
   2بيوع/

 املرفوعة مـز:   فيعل دمد يعقو  يوسف بوحيمد 
 ضــــــــــــــــــــــــــــد:

 امحد دمد يعقو  يوسف بوحيمد  -1
 خالد دمد يعقو  يوسف بوحيمد  -2
 دمد يوسف دمد بوحيمد  -3
 صال  دمد يعقو  يوسف بوحيمد -4
 عبدالعزيز دمد يعقو  يوسف بوحيمد -5
 يعقو  دمد يعقو  يوسف بوحيمد -6
 عاهلشة دمد يعقو  يوسف بوحيمد -7
 مرمي دمد يعقو  يوسف بوحيمد -8
 انيسه دمد يعقو  يوسف بوحيمد -9

 عنيمه دمد يعقو  يوسف بوحيمد -10
 جناة دمد يعقو  يوسف بوحيمد -11
 نعيمة دمد يعقو  يوسف بوحيمد -12
 عبد هللا يوسف دمد يعقو  يوسف بوحيمد -13
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 ورثة املرحوم / سليمه دمد يعقو  بومحيد وهم -14
ــــــة -ا  ــــــرمحز وســــــامل وصــــــفاء وسوســــــز وخول ايســــــر وخالــــــد وعبــــــد ال

 وخلود اوالد دمد سامل اجلرير  
ـــراهيم دخيـــل العوضـــ  بعـــفته و  علـــت اوالد  القعـــر  -  خالـــد إب

وســـعود وعمـــرو دمـــد ( اوالد املرحومـــة / مـــروة املتوفـــا  )عبـــدالرمحز 
 قبلها ) وصية واجبه (

 اوال: اوصاف العقارات:
 10شارع  8الواق  يف اجلابرية قطعة  1452/1978ا( عقار الوثيقة 

وهو عبارة عز منزم يق  علت شارع واحد  137قسيمة  12م 
ة صال 2محام و 3غرف و  4مكون مز ارض  به  2م 750ومساحته 

 3عرف و  5غرف ومحام ومطب  ودور اوم به  4ومطب  وملحق به 
 صالة ومطب  والعقار مكيف مركز  ومكس  اب جر األرد   2محام و

 د.ك   446148/-بثمز اساس  مقدار  
 17شارع  1الواق  يف النزهة قطعة  3839/1973 (عقار الوثيقة 

وهو منزم سكز خاا يق  علت  2م 750ومساحته  9منزم 
رعني زاوية ومكون مز دوريز ارض  واوم ومكيف مركز  ومكس  شا

 د.ك  729000/-ابلطابوت األبيض اجلري  بثمز اساس  مقدار  
 اثنيا: شروط املزاد: 

يبــــدا املــــزاد ابلــــثمز االساســــ  املبــــني قــــريز كــــل عقــــار ويشــــلط :اوال 
للمشاركة يف املزاد سداد عس  لء الثمز علت األقـل  وجـب شـيء 

البنء املسحو  عليه او  وجب خطا  ضمان مز احـد معدت مز 
 البنوك لعاحل إدارة التنفيو بوزارة العدم.

زب علت مز يعتمد القاض  عطاء  ان يودع حام انعقاد جلسة  اثنيا:
 البي  كامل الثمز الو  اعتمد واملعروفات ورسوم التسجيل .

ه إيـداع فـ ن مل يـودع مـز اعتمـد عطـاه  الـثمز كـامال وجـب عليـ  اثلثا:
عـــس الـــثمز علـــت األقـــل وإال اعيـــدت املزايـــدة علـــت  متـــه يف نفـــس 

 اجللسة علت اساس الثمز الو  كان قد رسا به البي  .
ـــــــــثمز   رابعـــــــــا: ـــــــــداع مـــــــــز اعتمـــــــــد عطـــــــــاه  عـــــــــس ال ـــــــــة إي يف حال

 علت األقل يعجل البي  م  زايدة العشر. 
ملزاد خامسا: إ ا اودع املزايد الثمز يف اجللسة التالية حكم برسو ا

عليه إال إ ا تقدم يف هوا اجللسة مز يقبل الشراء م  زايدة العشر 
معحواب إبيداع كامل مثز املزاد فف  هو  ا الة تعاد املزايدة يف نفس 

 اجللسة علت اساس هوا الثمز .
إ ا مل يقم املزايد األوم إبيداع الثمز كامال يف اجللسة التالية   سادسا:

لعشر تعاد املزايدة فورا علت  مته علت اساس ومل يتقدم احد للزايدة اب
الثمز الو  كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابقة وال يعتد يف هو  
اجللسة غ  عطاء غري معحو  إبيداع كامل قيمته . ويلزم املزايد 

 املتخلف  ا ينقا مز مثز العقار 
 سابعا :  يتحمل الراس  عليه املزاد يف مجي  ا االت رسوم نقل

د.ك  200وتسجيل امللكية ومعروفات إجراءات التنفيو ومقدارها 
واتعا  الاماة واخلربة ومعاريف اإلعالن والنشر عز البي  يف 

 العحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هوا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب املباشريز إلجراءات 

كلية البي  وعلت مسئوليتهم دون ان تتحمل إدارة الكتا  ابلكمة ال
 اية مسئولية . 

 يسعا :  يقر الراس  عليه املزاد انه عايز العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هوا اإلعالن عز البي  ابجلريدة الر ية  بقا للمادة  -1 تنبيه:
 مز قانون املرافعات .  266

حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالم سبعة اايم مز يري  - 2
 مز قانون املرافعات .  277لمادة النطق اب كم  بقا ل

مز قانون املرافعات انه "  276تنا الفقرة األخرية مز املادة  -3
إ ا كان مز نزعت ملكيته ساكنا  يف العقار بق  فيه كمستكجر بقوة 

  القانون ويلتزم الراس  عليه املزاد بتحرير عقد إزار لعا ه غجرة املثل "
 ملحوظة هامة :

الشركات واملعسسات الفردية املشاركة يف املزاد  حيظر علت مجي   
علت القساهلم او البيوت املخععة ألغراض السكز اخلاا عمال 

مز قانون الشركات التجارية املضافة ابلقانون  230غحكام املادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رهليس الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عز بي  عقار ابملزاد العلين
لية عز بي  العقار املوصوف فيما يل  تعلز إدارة الكتا  ابلكمة الك

 –قاعــة  – 25/4/2018ابملــزاد العلــين و لــء يــوم االربعــاء املوافــق 
و لـء  –ابلدور الثـا  بقعـر العـدم السـاعة التاسـعة صـباحا    - 48

 .2بيوع/ 117/2016تنفيوا   كم الكمة العادر يف الدعوى رقم 
 . املرفوعة مـز: ابتسام عبد هللا جاسم املسكت

 ضــــــــد:
 حامد خالد ماجد الشاهني. -1
 عيست عبد هللا امحد اجلريان. -2
 املمثل القانو  لبنء التسليف واالدخار.-3

 اوال: اوصاف العقار:
الواق  يف سلوى قسيمة رقم  9118/1995عقار الوثيقة رقم  -

 583ومساحته  11قطعة رقم  33794مز املخطت رقم م/ 509
 .9ت واألزر  – 8شارع  2م
وتق  علت  2م 583عني النزاع عبارة عز قسيمة سكنية مساحتها  -

شارع واحد تتكون مز دوريز وحوش والواجهات مز ا جر 
والتكييف املركز  والشبابيء مز االملنيوم واالرضيات مز سجاد 

 املوكيت وخشب الباركية. 
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 اثنيا : شروط املزاد: 
د.ك  282,254,220اوال : يبـــــدا املـــــزاد ابلـــــثمز األساســـــ  قـــــدر  

فلسا   220ماهلتان واثنان ومثانون الفا  وماهلتان واربعة وعسون دينارا  و
ـــثمز علـــت األقـــل  ـــء ال ويشـــلط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد عـــس  ل
 وجـب شـيء معـدت مـز البنـء املسـحو  عليـه او  وجـب خطــا  

 ضمان مز احد البنوك لعاحل إدارة التنفيو بوزارة العدم.
لت مز يعتمد القاض  عطاء  ان يودع حام انعقاد جلسة اثنيا : زب ع

 البي  كامل الثمز الو  اعتمد واملعروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــا : فــ ن مل يــودع مــز اعتمــد عطــاه  الــثمز كــامال  وجــب عليــه إيــداع 
عـــس الـــثمز علـــت األقـــل وإال اعيـــدت املزايـــدة علـــت  متـــه يف نفـــس 

 رسا به البي .اجللسة علت اساس الثمز الو  كان قد 
ــــــت  ــــــثمز عل ــــــداع مــــــز اعتمــــــد عطــــــاه  عــــــس ال ــــــة إي رابعــــــا : يف حال

 األقل يعجل البي  م  زايدة العشر. 
خامسا : إ ا اودع املزايد الثمز يف اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
عليه إال إ ا تقدم يف هو  اجللسة مز يقبل الشراء م  زايدة العشر 

فف  هو  ا الة تعاد املزايدة يف نفس  معحواب  إبيداع كامل مثز املزاد
 اجللسة علت اساس هوا الثمز.

سادسا : إ ا مل يقم املزايد األوم إبيداع الثمز كامال  يف اجللسة التالية 
ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا  علت  مته علت اساس 

تد يف هو  الثمز الو  كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابقة وال يع
اجللسة غ  عطاء غري معحو  إبيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد 

 املتخلف  ا ينقا مز مثز العقار. 
سابعا : يتحمل الراس  عليه املزاد يف مجي  ا االت رسوم نقل 

د.ك  200وتسجيل امللكية ومعروفات إجراءات التنفيو ومقدارها 
والنشر عز البي  يف  واتعا  الاماة واخلربة ومعاريف اإلعالن

 العحف اليومية.
اثمنا : ينشر هوا اإلعالن تطبيقا  للقانون وبطلب املباشريز إلجراءات 
البي  وعلت مسئوليتهم دون ان تتحمل إدارة الكتا  ابلكمة الكلية 

 اية مسئولية. 
 يسعا: يقر الراس  عليه املزاد انه عايز العقار معاينة انفية للجهالة

 تنبيه:
 266ينشر هوا اإلعالن عز البي  ابجلريدة الر ية  بقا  للمادة  -1 

 مز قانون املرافعات. 
حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالم سبعة اايم مز يري  - 2

 مز قانون املرافعات.  277النطق اب كم  بقا  للمادة 
مز قانون املرافعات انه "  276تنا الفقرة األخرية مز املادة  -3

ن مز نزعت ملكيته ساكنا  يف العقار بق  فيه كمستكجر بقوة إ ا كا
 القانون ويلتزم الراس  عليه املزاد بتحرير عقد إزار لعا ه غجرة املثل " 

 ملحوظة هامة:

حيظر علت مجي  الشركات واملعسسات الفردية املشاركة يف املزاد علت 
حكام القساهلم او البيوت املخععة ألغراض السكز اخلاا عمال  غ

 9مز قانون الشركات التجارية املضافة ابلقانون رقم  230املادة 
 .2008لسنة 

 رهليس الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عز بي  عقارات ابملزاد العلين
تعلز إدارة الكتـا  ابلكمـة الكليـة عـز بيـ  العقـارات املوصـوفة فيمـا 

قاعـة  – 25/4/2018يل  ابملزاد العلين و لء يوم األربعـاء املوافـق 
و لـء  –ابلدور الثا  بقعر العدم الساعة التاسـعة صـباحا  - 48 –

 2بيوع/ 380/2015تنفيوا  كم الكمة العادر يف الدعوى رقم 
 خدزة انصر كايد صغري. املرفوعة مــــز: -1
 زهرة كنعان حسني العراف.-2

 ضــــــد: مين سليمان محود الفرحان.
 اوال: اوصاف العقار:

ـــزم  13شـــارع  1مبـــارك الكبـــري قطعـــه يقـــ  العقـــار يف منطقـــة   27من
 .12172/2008واملوصوف ابلوثيقة رقم  2م 400ومساحته 

*العقــــار متوســــت االنشــــاء يقــــ  علـــــت شــــارعيني بطــــز وظهــــر واحـــــد 
 الواجهات امامها ارتداد.

 *العقار يتكون مز سردا + ارض  + دور اوم+ نعف دور اث .
ولء مواقف للسيارات *العقار مكسو اب جر األرد  وله مدخلني وك

 امام البيت ومظلله.
 اثنيا: شروط املزاد:

د.ك ثالمثاهلــــة  301,806اوال: يبــــدا املــــزاد ابلــــثمز االساســــ  قــــدر  
وواحــد الــف ومثا اهلــة وســتة داننــري ويشــلط للمشــاركة يف املــزاد ســداد 
عـــس  لـــء الـــثمز علـــت األقـــل  وجـــب شـــيء معـــدت مـــز البنـــء 

مان مـــز احـــد البنـــوك لعـــاحل املســحو  عليـــه او  وجـــب خطـــا  ضـــ
 إدارة التنفيو بوزارة العدم.

اثنيا: زب علت مز يعتمد القاض  عطاء  ان يودع حام انعقاد جلسة 
 البي  كامل الثمز الو  اعتمد واملعروفات ورسوم التسجيل.

اثلثــا: فــ ن مل يــودع مــز اعتمــد عطــاه  الــثمز كــامال وجــب عليــه إيــداع 
دت املزايـــدة علـــت  متـــه يف نفـــس عـــس الـــثمز علـــت األقـــل وإال اعيـــ

 اجللسة علت اساس الثمز الو  كان قد رسا به البي  .
رابعا:  يف حالة إيداع مز اعتمد عطاه  عس الثمز علت األقل يعجل 

 البي  م  زايدة العشر. 
خامسا: إ ا اودع املزايد الثمز يف اجللسة التالية حكم برسو املزاد 

ة مز يقبل الشراء م  زايدة العشر عليه إال إ ا تقدم يف هوا اجللس
معحواب إبيداع كامل مثز املزاد فف  هو  ا الة تعاد املزايدة يف نفس 

 اجللسة علت اساس هوا الثمز.
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سادسا:  إ ا مل يقم املزايد األوم إبيداع الثمز كامال يف اجللسة التالية 
اساس ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا علت  مته علت 

الثمز الو  كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابقة وال يعتد يف هو  
اجللسة غ  عطاء غري معحو  إبيداع كامل قيمته . ويلزم املزايد 

 املتخلف  ا ينقا مز مثز العقار 
سابعا :  يتحمل الراس  عليه املزاد يف مجي  ا االت رسوم نقل 

د.ك  200فيو ومقدارها وتسجيل امللكية ومعروفات إجراءات التن
واتعا  الاماة واخلربة ومعاريف اإلعالن والنشر عز البي  يف 

 العحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هوا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب املباشريز إلجراءات 
البي  وعلت مسئوليتهم دون ان تتحمل إدارة الكتا  ابلكمة الكلية 

 اية مسئولية . 
   عليه املزاد انه عايز العقار معاينة انفية للجهالةيسعا:  يقر الراس

ينشر هوا اإلعالن عز البي  ابجلريدة الر ية  بقا للمادة -1تنبيه: 
 مز قانون املرافعات.  266

حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالم سبعة اايم مز يري  - 2
 مز قانون املرافعات.  277النطق اب كم  بقا للمادة 

مز قانون املرافعات انه " إ ا  276قرة األخرية مز املادة تنا الف-3
كان مز نزعت ملكيته ساكنا  يف العقار بق  فيه كمستكجر بقوة 

 القانون ويلتزم الراس  عليه املزاد بتحرير عقد إزار لعا ه غجرة املثل " 
 ملحوظة هامة:

علت  حيظر علت مجي  الشركات واملعسسات الفردية املشاركة يف املزاد
القساهلم او البيوت املخععة ألغراض السكز اخلاا عمال غحكام 

 9مز قانون الشركات التجارية املضافة ابلقانون رقم  230املادة 
 .2008لسنة 

 رهليس الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عز بي  عقار ابملزاد العلين
تعلز إدارة الكتا  ابلكمة الكلية عز بي  العقار املوصوف فيما يل  

 –قاعــة  – 25/4/2018لــين و لــء يــوم األربعــاء املوافــق ابملــزاد الع
و لــء  –ابلــدور الثــا  بقعــر العــدم الســاعة التاســعة صــباحا   - 48

 2بيوع/ 126/2015تنفيوا   كم الكمة العادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة:  

 شيخة فراج انصر العازم . -1
 وضحة فراج انصر العازم . -2
  .سلوى فراج انصر العازم -3

 ضــــــد:
 مجيلة فراج انصر العازم   -1
 نويرة فراج انصر العازم .  -2

 غشام مطلق غاز  العازم  -3
 اوال: اوصاف العقار:

مز املخطت رقم م  121العقار يق  يف منطقة الرقة القسيمة رقم  -
وفق الوثيقة رقم  2م400 و ج   ومساحتها  2ا قطعة  27029/

5696/2000. 
والعقار عبارة عز منزم مكون  25لت الشارع رقم يطل العقار ع -

مز دوريز ويق  علت شارع واحد وساحة وجار مشلك التكييف 
 عاد  كسوة العقار مز العب  والسيجما. 

 يوجد ملحق جبانب العقار.  -
 اثنيا : شروط املزاد:

د.ك " ماهلة وواحد  131220اوال : يبدا املزاد بثمز اساس  قدر  " 
وماهلتان وعشرون دينارا  كويتيا  ويشلط للمشاركة يف املزاد  وثالثون الفا  

سداد عس  لء الثمز علت األقل  وجب شيء معدت مز البنء 
املسحو  عليه او  وجب خطا  ضمان مز احد البنوك لعاحل 

 إدارة التنفيو بوزارة العدم.
اثنيا : زب علت مز يعتمد القاض  عطاء  ان يودع حام انعقاد جلسة 

 ي  كامل الثمز الو  اعتمد واملعروفات ورسوم التسجيل.الب
اثلثا : ف ن مل يودع مز اعتمد عطاه  الثمز كامال  وجب عليه إيداع 
عس الثمز علت األقل وإال اعيدت املزايدة علت  مته يف نفس 

 اجللسة علت اساس الثمز الو  كان قد رسا به البي .
س الثمز علت األقل يعجل رابعا : يف حالة إيداع مز اعتمد عطاه  ع

 البي  م  زايدة العشر. 
خامسا : إ ا اودع املزايد الثمز يف اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
عليه إال إ ا تقدم يف هو  اجللسة مز يقبل الشراء م  زايدة العشر 
معحواب  إبيداع كامل مثز املزاد فف  هو  ا الة تعاد املزايدة يف نفس 

 هوا الثمز. اجللسة علت اساس
سادسا : إ ا مل يقم املزايد األوم إبيداع الثمز كامال  يف اجللسة التالية 
ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا  علت  مته علت اساس 
الثمز الو  كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابقة وال يعتد يف هو  

ه. ويلزم املزايد اجللسة غ  عطاء غري معحو  إبيداع كامل قيمت
 املتخلف  ا ينقا مز مثز العقار. 

سابعا : يتحمل الراس  عليه املزاد يف مجي  ا االت رسوم نقل 
د.ك  200وتسجيل امللكية ومعروفات إجراءات التنفيو ومقدارها 

واتعا  الاماة واخلربة ومعاريف اإلعالن والنشر عز البي  يف 
 العحف اليومية.
اإلعالن تطبيقا  للقانون وبطلب املباشريز إلجراءات اثمنا : ينشر هوا 

البي  وعلت مسئوليتهم دون ان تتحمل إدارة الكتا  ابلكمة الكلية 
 اية مسئولية. 

 يسعا: يقر الراس  عليه املزاد انه عايز العقار معاينة انفية للجهالة
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 تنبيه:
 266ادة ينشر هوا اإلعالن عز البي  ابجلريدة الر ية  بقا  للم -1 

 مز قانون املرافعات. 
حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالم سبعة اايم مز يري  - 2

 مز قانون املرافعات.  277النطق اب كم  بقا  للمادة 
مز قانون املرافعات انه "  276تنا الفقرة األخرية مز املادة  -3

وة إ ا كان مز نزعت ملكيته ساكنا  يف العقار بق  فيه كمستكجر بق
 القانون ويلتزم الراس  عليه املزاد بتحرير عقد إزار لعا ه غجرة املثل " 

 ملحوظة هامة:
حيظر علت مجي  الشركات واملعسسات الفردية املشاركة يف املزاد علت القساهلم 

مز  230او البيوت املخععة ألغراض السكز اخلاا عمال  غحكام املادة 
 .2008لسنة  9لقانون رقم قانون الشركات التجارية املضافة اب

 رهليس الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عز بي  عقار ابملزاد العلين
تعلــز إدارة الكتــا  ابلكمــة الكليــة عــز العقــار املوصــوفة فيمــا يلـــ  

 –قاعــة  – 25/4/2018ابملــزاد العلــين و لــء يــوم االربعــاء املوافــق 
و لـء  –ابلدور الثـا  بقعـر العـدم السـاعة التاسـعة صـباحا    - 48
 2بيوع/ 283/2014فيوا   كم الكمة العادر يف الدعوى رقم تن

 املرفوعة مـز:  الم عوف مرزوت الفهد.
  ضــــــــــــــــــــــــــــد:

 ثراي عوف مرزوت الفهد. -1
 صا ه عوف مرزوت الفهد.  -2
 عبلة عوف مرزوت الفهد. -3
  رية عوف مرزوت الفهد. -4
 امحد عبد العزيز دمد عبد الرمحز. -5

 اوصـــاف العقار:اوال : 
ـــــــم  16شـــــــارع  1يقـــــــ  العقـــــــار  نطقـــــــة كيفـــــــان قطعـــــــة  قســـــــيمة رق

ــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــم  2م 500ومســــــــــــــــــــاحته  27 واملوصــــــــــــــــــــوف ابلوثيق
ــــــــــــــــــــ  مقــــــــــــــــــــدارها  8897/2012 وا عــــــــــــــــــــة املعروضــــــــــــــــــــة للبي

 % مز العقار مشاعا .  16,66667
  .العقار عبارة عز بيت قدمي 
 ز االرضيات مز كاش  املوزاييـء والتكييـف وحـدات والشـباييء مـ

 االملونيوم والواجهات مز املسا  + العب. 
 اثنيا: شروط املزاد: 

د.ك ســبعة  47,239,200اوال: يبــدا املــزاد ابلــثمز األساســ  قــدر  
فلـــس للحعـــة  200واربعـــون الفـــا  وماهلتـــان وتســـعة وثالثـــون دينـــارا  و

املعروضـة للبيـ  ويشــلط للمشـاركة يف املـزاد ســداد عـس  لـء الــثمز 
ـــت األقـــل  وجـــب  ـــه او عل ـــء املســـحو  علي شـــيء معـــدت مـــز البن

  وجب خطا  ضمان مز احد البنوك لعاحل إدارة التنفيو بوزارة العدم.
اثنيا : زب علت مز يعتمد القاض  عطاء  ان يودع حام انعقاد جلسة 

 البي  كامل الثمز الو  اعتمد واملعروفات ورسوم التسجيل.
امال  وجــب عليــه إيــداع اثلثــا : فــ ن مل يــودع مــز اعتمــد عطــاه  الــثمز كــ

عـــس الـــثمز علـــت األقـــل وإال اعيـــدت املزايـــدة علـــت  متـــه يف نفـــس 
 اجللسة علت اساس الثمز الو  كان قد رسا به البي .

رابعا : يف حالة إيداع مز اعتمد عطاه  عس الثمز علت األقل يعجل 
 البي  م  زايدة العشر. 

ية حكم برسو املزاد خامسا : إ ا اودع املزايد الثمز يف اجللسة التال
عليه إال إ ا تقدم يف هو  اجللسة مز يقبل الشراء م  زايدة العشر 
معحواب  إبيداع كامل مثز املزاد فف  هو  ا الة تعاد املزايدة يف نفس 

 اجللسة علت اساس هوا الثمز.
سادسا : إ ا مل يقم املزايد األوم إبيداع الثمز كامال  يف اجللسة التالية 

احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا  علت  مته علت اساس ومل يتقدم 
الثمز الو  كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابقة وال يعتد يف هو  
اجللسة غ  عطاء غري معحو  إبيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد 

 املتخلف  ا ينقا مز مثز العقار. 
االت رسوم نقل سابعا : يتحمل الراس  عليه املزاد يف مجي  ا 

د.ك  200وتسجيل امللكية ومعروفات إجراءات التنفيو ومقدارها 
واتعا  الاماة واخلربة ومعاريف اإلعالن والنشر عز البي  يف 

 العحف اليومية.
اثمنا : ينشر هوا اإلعالن تطبيقا  للقانون وبطلب املباشريز إلجراءات 

ا  ابلكمة الكلية البي  وعلت مسئوليتهم دون ان تتحمل إدارة الكت
 اية مسئولية. 

 يسعا: يقر الراس  عليه املزاد انه عايز العقار معاينة انفية للجهالة
 تنبيه:

 266ينشر هوا اإلعالن عز البي  ابجلريدة الر ية  بقا  للمادة  -1 
 مز قانون املرافعات. 

حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالم سبعة اايم مز يري  - 2
 مز قانون املرافعات.  277 كم  بقا  للمادة النطق اب

مز قانون املرافعات انه "  276تنا الفقرة األخرية مز املادة  -3
إ ا كان مز نزعت ملكيته ساكنا  يف العقار بق  فيه كمستكجر بقوة 

 القانون ويلتزم الراس  عليه املزاد بتحرير عقد إزار لعا ه غجرة املثل " 
 ملحوظة هامة:

علت مجي  الشركات واملعسسات الفردية املشاركة يف املزاد علت  حيظر
القساهلم او البيوت املخععة ألغراض السكز اخلاا عمال  غحكام 

 9مز قانون الشركات التجارية املضافة ابلقانون رقم  230املادة 
 .2008لسنة 

 رهليس الكمة الكلية
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 إعالن عز بي  عقار  ابملزاد العلين
تــا  ابلكمــة الكليــة عــز العقــار املوصــوفة فيمــا يلـــ  تعلــز إدارة الك

 –قاعـة   - 25/4/2018ابملزاد العلين و لـء يـوم االربعـاء املوافـق 
و لـء  –ابلدور الثـا  بقعـر العـدم السـاعة التاسـعة صـباحا    - 48

 2بيوع/ 202/2014تنفيوا  كم الكمة العادر فـ  الدعوى رقم:
 املرفوعة مـز: بنء بوبيان 

  ـــــــد:ضــ
 مشعل فهد مبارك صبا  الدعيج  -1
 بنء االهلتمان الكويت ) خعم مدخل ( -2
 البنء األهل  الكويت ) خعم مدخل ( -3

 230/2014و  الدعوى رقم: 
 املرفوعة مز: البنء األهل  الكويت 

  ضـــــــــد :
 مشعل فهد مبارك صبا  الدعيج  -1
 بنء االهلتمان الكويت )خعم مدخل ( -2
 الكويت )خعم مدخل(البنء األهل   -3

 اوال: اوصاف العقار:
 2شــــــــــارع رقــــــــــم  3يقـــــــــ  العقــــــــــار  نطقـــــــــة الســــــــــرة قطعــــــــــة رقـــــــــم 

واملوصـــــــــــــوف ابلوثيقـــــــــــــة  2م 500ا ومســـــــــــــاحته 2منـــــــــــــزم رقـــــــــــــم 
  7908/1996رقم 
  العقار يتكون مز سردا  + دور ارض  + دور اوم 
 العقار يق  علت شارع واحد 
  اللون بيج التكسية اخلارجية للعقار سيجما 
 لتكييف ابلعقار نظام مركز  وال يوجد مععد ابلعقار ا 
  السردا  يتكون مز محام + صالة + ديوانية + مغاسل 
  صالة + غرفة  عام + مطـب  +  2الدور األرض  يتكون مز عدد

 محام + حوض سباحة  2عدد 
  محـام + صـالة +  4غرف + عدد  5الدور األوم يتكون مز عدد

 مطب  فضري  
  غرفة + محام + غرفة غسيلالسطح يتكون مز 

 اثنيا: شروط املزاد: 
ـــثمز االساســـ  قـــدر   د.ك  ويشـــلط  393660اوال: يبـــدا املـــزاد ابل

للمشاركة يف املزاد سداد عس  لء الثمز علت األقـل  وجـب شـيء 
معدت مز البنء املسحو  عليه او  وجب خطا  ضمان مز احـد 

 البنوك لعاحل إدارة التنفيو بوزارة العدم.
نيا: زب علت مز يعتمد القاض  عطاء  ان يودع حام انعقاد جلسة اث

 البي  كامل الثمز الو  اعتمد واملعروفات ورسوم التسجيل .
اثلثا: ف ن مل يودع مز اعتمد عطاه  الثمز كامال وجب عليه إيداع 

عس الثمز علت األقل وإال اعيدت املزايدة علت  مته يف نفس 
   كان قد رسا به البي  .اجللسة علت اساس الثمز الو

رابعا: يف حالة إيداع مز اعتمد عطاه  عس الثمز علت األقل يعجل 
 البي  م  زايدة العشر. 

خامسا: إ ا اودع املزايد الثمز يف اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
عليه إال إ ا تقدم يف هوا اجللسة مز يقبل الشراء م  زايدة العشر 

املزاد فف  هو  ا الة تعاد املزايدة يف نفس  معحواب إبيداع كامل مثز
 اجللسة علت اساس هوا الثمز .

سادسا: إ ا مل يقم املزايد األوم إبيداع الثمز كامال يف اجللسة التالية 
ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا علت  مته علت اساس 

ال يعتد يف هو  الثمز الو  كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابقة و 
اجللسة غ  عطاء غري معحو  إبيداع كامل قيمته . ويلزم املزايد 

 املتخلف  ا ينقا مز مثز العقار 
سابعا :  يتحمل الراس  عليه املزاد يف مجي  ا االت رسوم نقل 

د.ك  200وتسجيل امللكية ومعروفات إجراءات التنفيو ومقدارها 
إلعالن والنشر عز البي  يف واتعا  الاماة واخلربة ومعاريف ا

 العحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هوا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب املباشريز إلجراءات 
البي  وعلت مسئوليتهم دون ان تتحمل إدارة الكتا  ابلكمة الكلية 

 اية مسئولية . 
 يسعا :  يقر الراس  عليه املزاد انه عايز العقار معاينة انفية للجهالة

ينشر هوا اإلعالن عز البي  ابجلريدة الر ية  بقا للمادة  -1بيه: تن
 مز قانون املرافعات .  266

حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالم سبعة اايم مز يري  - 2
 مز قانون املرافعات .  277النطق اب كم  بقا للمادة 

" مز قانون املرافعات انه  276تنا الفقرة األخرية مز املادة  -3
إ ا كان مز نزعت ملكيته ساكنا  يف العقار بق  فيه كمستكجر بقوة 

  القانون ويلتزم الراس  عليه املزاد بتحرير عقد إزار لعا ه غجرة املثل "
 ملحوظة هامة :

حيظر علت مجي  الشركات واملعسسات الفردية املشاركة يف املزاد   
اا عمال علت القساهلم او البيوت املخععة ألغراض السكز اخل

مز قانون الشركات التجارية املضافة ابلقانون  230غحكام املادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رهليس الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عز بي  عقار ابملزاد العلين
تعلز إدارة الكتا  ابلكمة الكلية عز بي  العقار املوصوف فيما يل  

 – قاعـــة  26/4/2018ابملـــزاد العلـــين و لـــء يـــوم اخلمـــيس املوافـــق 
و لـء  –ابلدور الثـا  بقعـر العـدم السـاعة التاسـعة صـباحا    - 52
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 3بيوع/ 35/2017تنفيوا  كم الكمة العادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــز:  نواف غالب رشيد املطري   

 وضحه جايز رافد-1ضــد: 
 عراك غالب رشيد املطري  -2
 بدر غالب رشيد املطري   -3
 طري   النبدر  غالب رشيد امل-4
 رومية غالب رشيد املطري   -5
 ر ية غالب رشيد املطري   -6
 فواز غالب رشيد املطري   -7
 هزاع غالب رشيد املطري   -8
  الم غالب رشيد املطري   -9

 مشار  غالب رشيد املطري   -10
 جوهر  غالب رشيد املطري   -11
 العنود غالب رشيد املطري   -12
    عهود غالب رشيد املطري -13
 رمي غالب رشيد املطري   -14
 مها غالب رشيد املطري   -15
 مضاو  غالب رشيد املطري   -16

 اوال: اوصاف العقار:
مز  125قسيمة رقم  1يق  العقار  نطقة صبا  الناصر قطعة  -

 32738املخطت م/
 12641/1994واملوصوف ابلوثيقة رقم  2م750ومساحته 

حدها شارع فرع   و اجتاهني العقار يطل علت شارعني زاوية ا -
وايلخر فرع  وله جاران وله اربعة مداخل وواجهة العقار مز ا جر 

 والتكييف مركز  وهبا مععد .
العقار عبارة عز فيالتني متالصقتني مكون مز سردا  وارض  -

 واوم واثن 
الفيال الت تطل علت الشارع  و االجتاهني افاد املدعت ان  -

اقف سيارات والفيال الىت تطل علت الزواية السردا  عبارة عز مو 
 السردا  للسكز 

 كل مز الدور االوم والثا  كل دور به ارب  شقق لكال الفيالتني   -
 اثنيا: شروط املزاد: 

د.ك ويشلط  437400اوال: يبدا املزاد ابلثمز االساس  قدر   
للمشاركة يف املزاد سداد عس  لء الثمز علت األقل  وجب شيء 

دت مز البنء املسحو  عليه او  وجب خطا  ضمان مز احد مع
 البنوك لعاحل إدارة التنفيو بوزارة العدم.

اثنيا: زب علت مز يعتمد القاض  عطاء  ان يودع حام انعقاد جلسة 
 البي  كامل الثمز الو  اعتمد واملعروفات ورسوم التسجيل .

ب عليه إيداع اثلثا: ف ن مل يودع مز اعتمد عطاه  الثمز كامال وج

عس الثمز علت األقل وإال اعيدت املزايدة علت  مته يف نفس 
 اجللسة علت اساس الثمز الو  كان قد رسا به البي  .

رابعا:  يف حالة إيداع مز اعتمد عطاه  عس الثمز علت األقل يعجل 
 البي  م  زايدة العشر. 

رسو املزاد خامسا: إ ا اودع املزايد الثمز يف اجللسة التالية حكم ب
عليه إال إ ا تقدم يف هو  اجللسة مز يقبل الشراء م  زايدة العشر 
معحواب إبيداع كامل مثز املزاد فف  هو  ا الة تعاد املزايدة يف نفس 

 اجللسة علت اساس هوا الثمز .
سادسا:  إ ا مل يقم املزايد األوم إبيداع الثمز كامال يف اجللسة التالية 

دة ابلعشر تعاد املزايدة فورا علت  مته علت اساس ومل يتقدم احد للزاي
الثمز الو  كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابقة وال يعتد يف هو  
اجللسة غ  عطاء غري معحو  إبيداع كامل قيمته . ويلزم املزايد 

 املتخلف  ا ينقا مز مثز العقار 
م نقل سابعا :  يتحمل الراس  عليه املزاد يف مجي  ا االت رسو 

د.ك  200وتسجيل امللكية ومعروفات إجراءات التنفيو ومقدارها 
واتعا  الاماة واخلربة ومعاريف اإلعالن والنشر عز البي  يف 

 العحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هوا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب املباشريز إلجراءات 

مة الكلية البي  وعلت مسئوليتهم دون ان تتحمل إدارة الكتا  ابلك
 اية مسئولية . 

 يسعا :  يقر الراس  عليه املزاد انه عايز العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هوا اإلعالن عز البي  ابجلريدة الر ية  بقا للمادة  -1تنبيه: 
 مز قانون املرافعات .  266

حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالم سبعة اايم مز يري  - 2
 مز قانون املرافعات .  277بقا للمادة النطق اب كم  

مز قانون املرافعات إنه "  276تنا الفقرة األخرية مز املادة  -3
إ ا كان مز نزعت ملكيته ساكنا  يف العقار بق  فيه كمستكجر بقوة 
القانون ويلتزم الراس  عليه املزاد بتحرير عقد إزار لعا ه غجرة 

 املثل " 
 ملحوظة هامة :
ي  الشركات واملعسسات الفردية املشاركة يف املزاد  حيظر علت مج

علت القساهلم او البيوت املخععة ألغراض السكز اخلاا عمال 
مز قانون الشركات التجارية املضافة ابلقانون  230غحكام املادة 

 . 2008لسنة  9رقم 
 رهليس الكمة الكلية
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 إعالن عز بي  عقارات ابملزاد العلين
ا  ابلكمة الكليـة عـز العقـارات املوصـوفة فيمـا يلـ  تعلز إدارة الكت

 –قاعــة  - 25/4/2018ابملــزاد العلــين و لــء يــوم األربعــاء املوافــق 
و لـء  –ابلدور الثـا  بقعـر العـدم السـاعة التاسـعة صـباحا    - 48

 2بيوع/ 147/2009تنفيوا   كم الكمة العادر يف الدعوى رقم 
 األورات املالية املرفوعة مــــز: شركة جمموعة 

 ضــــــد:
 .سبيكه دعيج السليمان العبا .1
 .عل  جابر العل  العبا .2
 .دعيج جابر العل  العبا .3
 .صبا  جابر العل  العبا .4
 .فهد جابر العل  العبا .5
 .عز  جابر العل  العبا .6
 .اوضا  جابر العل  العبا .7
ســــة الشــــي  دعــــيج .اكيئــــة العامــــة لالســــتثمار بعــــفتها مــــديرا  لتفلي8

 جابر العل  العبا . 
 .لولو  مبارك جابر العل  العبا  )خعم مدخل(.9

 فا مة مبارك جابر العل  العبا  )خعم مدخل(.-10
 اوال: اوصاف العقار:

)جممــ  النقـــرة اجلنـــويب( الكـــاهلز يف منطقـــة حـــو  عبـــارة عـــز جممـــ    -
( وهــ  135جتــار  مــ  مواقــف ســيارات والــو  ميثــل القســيمة رقــم )

( ســــــابقا  ، 134،  133،  132،  131،  130،  18القســــــاهلم )
، ويق  اجملم  علت شـارع 25668( املخطت رقم م/109قطعة رقم )

ومواقـف سـيارات خلفيـة  2م 17050بريوت وشارع قتيبـة ومسـاحته 
وشــــارع داخلــــ  مــــز اجلهــــة الغربيــــة وحالتــــه جيــــدة وهــــو مكــــون مــــز 

ابلدور األوم ( ويوجد )سردابني ، دور ارض  ، اوم م  ملحق مرتبت 
( سلم كهرابهل  مز السردا  وكولء مععديز دور السردا  2عدد )

الثا  يوجد به ) ـازن متعـددة وخـدمات( دور السـردا  األوم يوجـد 
( دـــال  جتـــاراي  ابإلضــافة اىل ســـاحة العـــا  ، دور ارضـــ  42بــه عـــدد )

ــه عــدد ) ــه )51يوجــد ب ر ( دــال  ، الــدو 35( دــال  ، دور اوم يوجــد ب
امللحق املرتبت ابألوم يوجد به معهد صح  ومشغل خيا ة سيدات ( 

ـــثمز اساســـ   5327/1979املوصـــوف ابلوثيقـــة رقـــم  ـــدا العقـــار ب يب
مقـدار  )ثالثـة وعشـرون مليـوان  وماهلتـان وعسـة آالف وسـبعماهلة اربعــة 

 فلس(. 900ومثانون دينارا  و 
 اثنيا: شروط املزاد: 

 د.ك 23,205,784,900اسـ   بلـ  اوال: يبدا املزاد ابلـثمز األس
ـــثمز علـــت األقـــل  ـــء ال ويشـــلط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد عـــس  ل
 وجـب شـيء معـدت مـز البنـء املسـحو  عليـه او  وجـب خطــا  

 ضمان مز احد البنوك لعاحل إدارة التنفيو بوزارة العدم.

اثنيا : زب علت مز يعتمد القاض  عطاء  ان يودع حام انعقاد جلسة 
 كامل الثمز الو  اعتمد واملعروفات ورسوم التسجيل.البي   

اثلثا : ف ن مل يودع مز اعتمد عطاه  الثمز كامال  وجب عليه إيداع 
عس الثمز علت األقل وإال اعيدت املزايدة علت  مته يف نفس 

 اجللسة علت اساس الثمز الو  كان قد رسا به البي .
الثمز علت األقل يعجل رابعا : يف حالة إيداع مز اعتمد عطاه  عس 

 البي  م  زايدة العشر. 
خامسا : إ ا اودع املزايد الثمز يف اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
عليه إال إ ا تقدم يف هو  اجللسة مز يقبل الشراء م  زايدة العشر 
معحواب  إبيداع كامل مثز املزاد فف  هو  ا الة تعاد املزايدة يف نفس 

 ا الثمز.اجللسة علت اساس هو
سادسا : إ ا مل يقم املزايد األوم إبيداع الثمز كامال  يف اجللسة التالية 
ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا  علت  مته علت اساس 
الثمز الو  كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابقة وال يعتد يف هو  

ويلزم املزايد اجللسة غ  عطاء غري معحو  إبيداع كامل قيمته. 
 املتخلف  ا ينقا مز مثز العقار. 

سابعا : يتحمل الراس  عليه املزاد يف مجي  ا االت رسوم نقل 
د.ك  200وتسجيل امللكية ومعروفات إجراءات التنفيو ومقدارها 

واتعا  الاماة واخلربة ومعاريف اإلعالن والنشر عز البي  يف 
 العحف اليومية.

عالن تطبيقا  للقانون وبطلب املباشريز إلجراءات اثمنا : ينشر هوا اإل
البي  وعلت مسئوليتهم دون ان تتحمل إدارة الكتا  ابلكمة الكلية 

 اية مسئولية. 
 يسعا: يقر الراس  عليه املزاد انه عايز العقار معاينة انفية للجهالة

 تنبيه:
 266 ينشر هوا اإلعالن عز البي  ابجلريدة الر ية  بقا  للمادة -1 

 مز قانون املرافعات. 
حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالم سبعة اايم مز يري  - 2

 مز قانون املرافعات.  277النطق اب كم  بقا  للمادة 
مز قانون املرافعات انه "  276تنا الفقرة األخرية مز املادة  -3

إ ا كان مز نزعت ملكيته ساكنا  يف العقار بق  فيه كمستكجر بقوة 
 القانون ويلتزم الراس  عليه املزاد بتحرير عقد إزار لعا ه غجرة املثل " 

 ملحوظة هامة:
حيظر علت مجي  الشركات واملعسسات الفردية املشاركة يف املزاد علت القساهلم 

مز  230او البيوت املخععة ألغراض السكز اخلاا عمال  غحكام املادة 
 .2008لسنة  9انون رقم قانون الشركات التجارية املضافة ابلق

 رهليس الكمة الكلية
 
 



 م 4/2018/ 1 -هـ  1439رجــــــــب  15 األحد             54                   والستون    الرابعةالسنة  1386الكويت اليوم العدد 

 إعالن عز بي  عقار ابملزاد العلين
تعلز إدارة الكتـا  ابلكمـة الكليـة عـز بيـ  العقـارات املوصـوفة فيمـا 

قاعـة  – 26/4/2018يل  ابملزاد العلين و لء يوم اخلميس املوافق 
و لء  –ابلدور الثا  بقعر العدم الساعة التاسعة صباحا    - 52 –

 3بيوع/ 58/2016تنفيوا  كم الكمة العادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــــز: اميان خالد انيف املطري .

 ضــــــد:
 بدر خالد انيف املطري . -1
 فيعل خالد انيف املطري . -2
 صيا  خالد انيف املطري . -3
 مشعل خالد انيف املطري . -4
 شقحه عبد هللا سعد املطري . -5
 درية خالد انيف املطري .ب -6
 انيف خالد انيف املطري . -7
 نوام خالد انيف املطري . -8
 هد  خالد انيف املطري . -9

 اوال: اوصاف العقار:
قسيمة  –الواق   نطقة األندلس  13020/2011عقار الوثيقة رقم 

شـارع رقـم  – 5قطعـة رقـم  – 33782مز املخطـت رقـم م/ 12رقم 
 .2م 875ومساحته  102

 875لعقــار ســكز خــاا يقــ  علــت شــارعني بطــز وظهــر ومســاحته )ا
( ومكون مز سـردا  وثالثـة ادوار، يتكـون السـردا  مـز مسـاحة 2م

مفتوحة، ويتكون الدور األرض  مز شقتني كل منهما مكونه مز ثالو 
غــرف ومحــامني ومطــب  وصــالة، والــدور األوم والثــا  مكــرر لألرضــ ، 

ــــف مركــــز   وامللحــــق مكــــون مــــز غــــرفتني ومحــــامني ومطــــب ، والتكيي
 د.ك. 2520ووحدات، والعقار معجر ابلكامل وبقيمة إزاريه 

 اثنيا: شروط املزاد:
د.ك  358722,675اوال: يبدا املزاد ابلثمز االساس  قدر  / 

ويشلط للمشاركة يف املزاد سداد عس  لء الثمز علت األقل 
   وجب شيء معدت مز البنء املسحو  عليه او  وجب خطا

 ضمان مز احد البنوك لعاحل إدارة التنفيو بوزارة العدم.
اثنيا: زب علت مز يعتمد القاض  عطاء  ان يودع حام انعقاد جلسة 

 البي  كامل الثمز الو  اعتمد واملعروفات ورسوم التسجيل .
اثلثا: ف ن مل يودع مز اعتمد عطاه  الثمز كامال وجب عليه إيداع 

اعيدت املزايدة علت  مته يف نفس  عس الثمز علت األقل وإال
 اجللسة علت اساس الثمز الو  كان قد رسا به البي  .

رابعا: يف حالة إيداع مز اعتمد عطاه  عس الثمز علت األقل يعجل 
 البي  م  زايدة العشر. 

خامسا: إ ا اودع املزايد الثمز يف اجللسة التالية حكم برسو املزاد 

لسة مز يقبل الشراء م  زايدة العشر عليه إال إ ا تقدم يف هوا اجل
معحواب إبيداع كامل مثز املزاد فف  هو  ا الة تعاد املزايدة يف نفس 

 اجللسة علت اساس هوا الثمز .
سادسا:  إ ا مل يقم املزايد األوم إبيداع الثمز كامال يف اجللسة التالية 

علت اساس ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا علت  مته 
الثمز الو  كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابقة وال يعتد يف هو  
اجللسة غ  عطاء غري معحو  إبيداع كامل قيمته . ويلزم املزايد 

 املتخلف  ا ينقا مز مثز العقار 
سابعا :  يتحمل الراس  عليه املزاد يف مجي  ا االت رسوم نقل 

د.ك  200التنفيو ومقدارها وتسجيل امللكية ومعروفات إجراءات 
واتعا  الاماة واخلربة ومعاريف اإلعالن والنشر عز البي  يف 

 العحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هوا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب املباشريز إلجراءات 
البي  وعلت مسئوليتهم دون ان تتحمل إدارة الكتا  ابلكمة الكلية 

 اية مسئولية . 
 الراس  عليه املزاد انه عايز العقار معاينة انفية للجهالةيسعا :  يقر 

ينشر هوا اإلعالن عز البي  ابجلريدة الر ية  بقا للمادة  -1تنبيه: 
 مز قانون املرافعات .  266

حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالم سبعة اايم مز يري  - 2
 مز قانون املرافعات .  277النطق اب كم  بقا للمادة 

مز قانون املرافعات انه "  276تنا الفقرة األخرية مز املادة  -3
إ ا كان مز نزعت ملكيته ساكنا  يف العقار بق  فيه كمستكجر بقوة 

 القانون ويلتزم الراس  عليه املزاد بتحرير عقد إزار لعا ه غجرة املثل " 
 ملحوظة هامة :

يف املزاد علت  حيظر علت مجي  الشركات واملعسسات الفردية املشاركة
القساهلم او البيوت املخععة ألغراض السكز اخلاا عمال غحكام 

 9مز قانون الشركات التجارية املضافة ابلقانون رقم  230املادة 
 . 2008لسنة 

 رهليس الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عز بي  عقار ابملزاد العلين
 تعلز إدارة الكتا  ابلكمة الكلية عز بي  العقار املوصوفة فيمـا يلـ 

 – قاعـة –  26/4/2018ابملزاد العلين و لء يـوم اخلمـيس املوافـق 
و لـء  –ابلدور الثـا  بقعـر العـدم السـاعة التاسـعة صـباحا    - 52

 3بيوع/ 155/2017تنفيوا  كم الكمة العادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــز: ا اعيل سرور ا اعيل القالف 

 ضـد: بييب عباس رضا اشكنا   
 اوصاف العقار:اوال: 

مز  c و ج  218شارع  2يق  العقار   منطقة املهبولة قطعة  -



 م 4/2018/ 1 -هـ  1439رجــــــــب  15 األحد             55                   والستون    الرابعةالسنة  1386الكويت اليوم العدد 

مز املخطت  72الطابق الثا  قطعة رقم د وجزء مز   قسيمة رقم 
 218شارع  2قطعة  2م 80,01ومساحته  31541رقم م/

واملساحة االمجالية للعقار  11253/2001واملوصوف ابلوثيقة رقم 
  2م 872,5

 سية اب جر وا الة العامة متوسطة هبا مععد العمارة مك -
 ادوار متكررة  6العمارة تتكون مز  -

 اثنيا: شروط املزاد: 
د.ك مثانية وعسون  58500اوال: يبدا املزاد ابلثمز االساس  قدر  

الف وعسماهلة دينار كويت   ويشلط للمشاركة يف املزاد سداد عس 
ت مز البنء املسحو   لء الثمز علت األقل  وجب شيء معد

عليه او  وجب خطا  ضمان مز احد البنوك لعاحل إدارة التنفيو 
 بوزارة العدم.

اثنيا: زب علت مز يعتمد القاض  عطاء  ان يودع حام انعقاد جلسة 
 البي  كامل الثمز الو  اعتمد واملعروفات ورسوم التسجيل .

عليه إيداع  اثلثا: ف ن مل يودع مز اعتمد عطاه  الثمز كامال وجب
عس الثمز علت األقل وإال اعيدت املزايدة علت  مته يف نفس 

 اجللسة علت اساس الثمز الو  كان قد رسا به البي  .
رابعا: يف حالة إيداع مز اعتمد عطاه  عس الثمز علت األقل يعجل 

 البي  م  زايدة العشر. 
و املزاد خامسا: إ ا اودع املزايد الثمز يف اجللسة التالية حكم برس

عليه إال إ ا تقدم يف هوا اجللسة مز يقبل الشراء م  زايدة العشر 
معحواب إبيداع كامل مثز املزاد فف  هو  ا الة تعاد املزايدة يف نفس 

 اجللسة علت اساس هوا الثمز .
سادسا: إ ا مل يقم املزايد األوم إبيداع الثمز كامال يف اجللسة التالية 

ابلعشر تعاد املزايدة فورا علت  مته علت اساس ومل يتقدم احد للزايدة 
الثمز الو  كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابقة وال يعتد يف هو  
اجللسة غ  عطاء غري معحو  إبيداع كامل قيمته . ويلزم املزايد 

 املتخلف  ا ينقا مز مثز العقار 
ل سابعا : يتحمل الراس  عليه املزاد يف مجي  ا االت رسوم نق

د.ك  200وتسجيل امللكية ومعروفات إجراءات التنفيو ومقدارها 
واتعا  الاماة واخلربة ومعاريف اإلعالن والنشر عز البي  يف 

 العحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هوا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب املباشريز إلجراءات 

لكلية البي  وعلت مسئوليتهم دون ان تتحمل إدارة الكتا  ابلكمة ا
 اية مسئولية . 

 يسعا :  يقر الراس  عليه املزاد انه عايز العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هوا اإلعالن عز البي  ابجلريدة الر ية  بقا للمادة  -1تنبيه: 
 مز قانون املرافعات .  266

حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالم سبعة اايم مز يري   - 2

 مز قانون املرافعات .  277للمادة  النطق اب كم  بقا
مز قانون املرافعات انه "  276تنا الفقرة األخرية مز املادة  -3

إ ا كان مز نزعت ملكيته ساكنا  يف العقار بق  فيه كمستكجر بقوة 
  القانون ويلتزم الراس  عليه املزاد بتحرير عقد إزار لعا ه غجرة املثل "

 ملحوظة هامة :
الشركات واملعسسات الفردية املشاركة يف املزاد علت  حيظر علت مجي 

القساهلم او البيوت املخععة ألغراض السكز اخلاا عمال غحكام 
 9مز قانون الشركات التجارية املضافة ابلقانون رقم  230املادة 
 . 2008لسنة 

 رهليس الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عز بي  عقار ابملزاد العلين
ليــة عــز العقــار املوصــوف فيمــا يلــ  تعلــز إدارة الكتــا  ابلكمــة الك

 – قاعــة – 25/4/2018ابملــزاد العلــين و لــء يــوم األربعــاء املوافــق 
و لـء  –ابلدور الثـا  بقعـر العـدم السـاعة التاسـعة صـباحا    - 48

 2بيوع/ 185/2016تنفيوا  كم الكمة العادر يف الدعوى رقم 
  املرفوعة مــز:

 ليلت زيد مشهور الرشيد .-1
 نزام الرشيد املععب.   عمشه-2

 ضــــــــــــــــــــــــد: هودان دمد انصر الرشيد  
 اوال: اوصاف العقار:

يق  العقار   منطقة الفروانية واملوصوف ابلوثيقة رقم -
مز املخطت رقم  11وميثل القسيمة رقم  14169/2001

 29شارع  2م  934ومساحته  46قطعة  20170م/
بارة قسيمة سكز خاا  نطقة سكز استثمار  العقار مثار البي  ع -

تق  علت شارع واحد وتتكون مز ارض  ودوريز وسطح يوجد مععد 
 واحد التكييف عاد . 

الدور األرض  يتكون مز ملحق عبارة عز غرفة م  محام، والبناء  -
يتكون مز ديوانية ومقلت ومطب  ومحامها وغرفة خدم م  محامها 

صالة وغرفتني وموزع " تبديل مالبس"  ومطب  و زن وشقة عبارة عز
 يوجد محام واحد. 

الدور األوم عبارة عز صالة ضيوف م  محامها وصالة معيشة م   -
 محامها وغرفة خدم م  محامها ومطبخني وارب  غرف وصالة ومحامني. 

الدور الثا  عبارة عز ثالو شقق الشقة األوىل تتكون مز صالة  -
انية تتكون مز صالة وغرفتني نوم وتبديل وغرفتني ومحامني الشقة الث

مالبس ومحام الشقة الثالثة تتكون مز صالة معيشة م  محامها وصالة 
 ضيوف وغرفتني م  محام ويوجد كاونل مغسلة. 

دور السطح حيتو  علت شقة وغرفتني ومحامني ومطب  فضري   -
ا واهلت مز الطابوت والسقف كرييب ويوجد مطب  وغرفة غسيل 
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خدم م  محامها ا واهلت مز الطابوت والسقف كرييب ويوجد  وغرفة
  زن كرييب.  2عدد 

 اثنيا : شروط املزاد: 
د.ك  1,134,000اوال : يبدا املزاد ابلثمز األساس  قدر  / 

ويشلط للمشاركة يف املزاد سداد عس  لء الثمز علت األقل 
 وجب شيء معدت مز البنء املسحو  عليه او  وجب خطا  

 مان مز احد البنوك لعاحل إدارة التنفيو بوزارة العدم.ض
اثنيا : زب علت مز يعتمد القاض  عطاء  ان يودع حام انعقاد جلسة 

 البي  كامل الثمز الو  اعتمد واملعروفات ورسوم التسجيل.
اثلثا : ف ن مل يودع مز اعتمد عطاه  الثمز كامال  وجب عليه إيداع 

اعيدت املزايدة علت  مته يف نفس عس الثمز علت األقل وإال 
 اجللسة علت اساس الثمز الو  كان قد رسا به البي .

رابعا : يف حالة إيداع مز اعتمد عطاه  عس الثمز علت األقل يعجل 
 البي  م  زايدة العشر. 

خامسا : إ ا اودع املزايد الثمز يف اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
لسة مز يقبل الشراء م  زايدة العشر عليه إال إ ا تقدم يف هو  اجل

معحواب  إبيداع كامل مثز املزاد فف  هو  ا الة تعاد املزايدة يف نفس 
 اجللسة علت اساس هوا الثمز.

سادسا : إ ا مل يقم املزايد األوم إبيداع الثمز كامال  يف اجللسة التالية 
ه علت اساس ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا  علت  مت

الثمز الو  كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابقة وال يعتد يف هو  
اجللسة غ  عطاء غري معحو  إبيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد 

 املتخلف  ا ينقا مز مثز العقار. 
سابعا : يتحمل الراس  عليه املزاد يف مجي  ا االت رسوم نقل 

د.ك  200التنفيو ومقدارها  وتسجيل امللكية ومعروفات إجراءات
واتعا  الاماة واخلربة ومعاريف اإلعالن والنشر عز البي  يف 

 العحف اليومية.
اثمنا : ينشر هوا اإلعالن تطبيقا  للقانون وبطلب املباشريز إلجراءات 
البي  وعلت مسئوليتهم دون ان تتحمل إدارة الكتا  ابلكمة الكلية 

 اية مسئولية. 
 راس  عليه املزاد انه عايز العقار معاينة انفية للجهالةيسعا: يقر ال

 تنبيه:
 266ينشر هوا اإلعالن عز البي  ابجلريدة الر ية  بقا  للمادة  -1 

 مز قانون املرافعات. 
حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالم سبعة اايم مز يري  - 2

 مز قانون املرافعات.  277النطق اب كم  بقا  للمادة 
مز قانون املرافعات انه "  276تنا الفقرة األخرية مز املادة  -3

إ ا كان مز نزعت ملكيته ساكنا  يف العقار بق  فيه كمستكجر بقوة 
 القانون ويلتزم الراس  عليه املزاد بتحرير عقد إزار لعا ه غجرة املثل " 

 ملحوظة هامة:
 املزاد علت حيظر علت مجي  الشركات واملعسسات الفردية املشاركة يف

القساهلم او البيوت املخععة ألغراض السكز اخلاا عمال  غحكام 
 9مز قانون الشركات التجارية املضافة ابلقانون رقم  230املادة 
 .2008لسنة 

 رهليس الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حعر وراثة
تقـــدمت لـــدى إدارة التوثيقـــات الشـــرعية الســـيدة/ ســـعاد دمـــد امحـــد 

معها شاهدان ويا /بدر داود سليمان ماجد )كويتية اجلنسية( وحضر 
املهنا )كويت اجلنسية( وحيـىي دمـد عثمـان  ليحـ  )معـر  اجلنسـية( 
و لبــت عمــل حعــر وراثــة للمرحومــة/ عاهلشــة حســز ماجــد )كويتيــة 

واحنعر إرثها يف ابنتهـا /  11/2/2006اجلنسية( الت توفيت بتاري  
 ا سوى مز  كر.سعاد دمد امحد ماجد البالغة فقت مز غري وراو ك

واإلدارة تعلــز  لــء ملــدة اســبوعني مــز يريــ  النشــر ابجلريــدة الر يــة 
 بعدديز متتاليني.

إدارة  -فمز له ا  اعـلاض علـت مـا  كـر فليتقـدم لـدى وزارة العـدم 
التوثيقات الشرعية مبداي  اعلاضه وبعد مض  املدة املشار إليهـا عاليـه 

 عوا وللبيان نعلز.سوف تتخو اإلجراءات املتبعة هبوا اخل
 مدير إدارة التوثيقات الشرعية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )إعالن حعر وراثة( 

تقدم لدى إدارة التوثيقات الشرعية السيدة/ عبري دمد يونس محيد 
)فلسطينية اجلنسية( وحضر معها شاهديز ويا / محزة انصر اليمد 
)سور  اجلنسية( وصادت دمد إ اعيل مكرم )إيرا  اجلنسية( و لب 

ة للمرحوم/ راهلد دمد يونس محيد ]فلسطيين عمل حعر وراث
م مكان الوفاة  16/11/2017اجلنسية[ الو  تو  بتاري  

إرثه يف والدته/ روءفه شاكر عطااي ابو شليب ويف م.العدان / واحنعر 
اخواته الشقيقات/هديل وعبري وريهام البل  فقت مز غري وارو له سوى 

    مز  كر.
عني مز يري  النشر ابجلريدة الر ية واإلدارة تعلز  لء ملدة اسبو 

بعدديز متتاليني فمز له ا  اعلاض علت ما  كر فليتقدم لدى وزارة 
إدارة التوثيقات الشرعية مبداي  اعلاضه وبعد مض  املدة املشار  –العدم 

 إليها عاليه سوف تتخو اإلجراءات املتبعة هبوا اخلعوا وللبيان نعلز.
 رعية مدير إدارة التوثيقات الش
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 إعالن حعر وراثة
تقــــدمت لــــدى إدارة التوثيقــــات الشــــرعية الســــيدة/ عنــــود امحــــد ســــامل 
ــــــــد  املســــــــبا  وحضــــــــر معهــــــــا شــــــــاهدان ويــــــــا / يوســــــــف امحــــــــد زي

ـــــــة رقـــــــم ) ( 269051000571العـــــــرعاو  وحيمـــــــل بطاقـــــــة مدني
ــــــــة مدنيــــــــة رقــــــــم  – نعــــــــار علــــــــيج نعــــــــار املطــــــــري  وحيمــــــــل بطاق
للمرحومــــــة/ ( و لبــــــت عمــــــل حعــــــر وراثــــــة 268013100585)

ســــــــليمة رمحــــــــان علــــــــ  اجلبــــــــور  ]كويتيــــــــة اجلنســــــــية[الت توف ــــــــت 
واحنعــــــــر ارثهــــــــا يف ابنتهــــــــا / عنــــــــود ســــــــامل  15/2/2018بتــــــــاري  

 املسبا  البالغة ، فقت مز غري وارو له سوى مز  كر.   
واإلدارة تعلــــــز  لــــــء ملــــــدة اســــــبوعني مــــــز يريــــــ  النشــــــر ابجلريــــــدة 

اعـــــلاض علـــــت مـــــا  كـــــر الر يـــــة يف عـــــدديز متتـــــاليني فمـــــز لـــــه ا  
إدارة التوثيقـــــــات الشـــــــرعية مبـــــــداي   –فليتقـــــــدم لـــــــدى وزارة العـــــــدم 

ــــــة ســــــوف تتخــــــو  اعلاضــــــه وبعــــــد مضــــــ  املــــــدة املشــــــار إليهــــــا عالي
 اإلجراءات املتبعة هبوا اخلعوا وللبيان نعلز.

 مدير إدارة التوثيقات الشرعية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكم جزاهل 
 24/1/2018اري  اصـــــدرت دكمة الفروانية جبلستها املنعقدة بت

 دكمة الفروانية اوامر جزاهلية مرور 11038/2017يف القضية رقم: 
 جليب الشيو (. 1789/2017رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: بيكسود بيكرام اثاب
 277071304169اجلنسيـــــــــة: نيبام               الرقم املد : 

 عز نمـــــــة: تعــــادم
 يقض : أنمر بتغرمي املتهم عشريز دينارا  عما اسند إليه. حكما  غيابيا  

والنيابة العامة تعلز الكوم عليه هبوا ا كم وتكلف مجي  جهات 
مز قانون االجراءات  188تنفيو   بقا  لنا املادة  األمز حنـــو

والاكمات اجلزاهلية علمـــا  غنه إ ا انقضت مدة سبعة وعشريز يوما  
عليه ابملعارضة او  يوم النشر دون ان يطعز الكوم دسوبة مز اث 

 االستئناف يعبح ا كم هناهليا  وواجب النفا  ضد .
 رهليس نيابة شئون التنفيو اجلناهل  والتعاون الــــــــدو 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكم جزاهل 
 03-01-2018اصـــــدرت دكمة حو  جبلستها املنعقدة بتاري  

 حو  اوامر جزاهلية مروردكمة  - 17/ 000399يف القضية رقم : 
 -الساملية (  - 17/ 0000189رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: فينود كويت كرشنان
 271052509866اجلنسيـــــــــة: اكند    الرقم املد  :  

 عز نمـــــــة : مل يلك مسافات
 أنمر بتغرمي املتهم عشريز دينارا  . -حكما غيابيا يقض  :

لعامــة تعلــز الكــوم عليــه هبــوا ا كــم وتكلــف مجيــ  جهــات والنيابــة ا
ـــنا املـــادة  ـــو   بقـــا ل ــــو تنفي مـــز قـــانون االجـــراءات  188االمـــز حنــ

ـــا غنــه إ ا انقضــت مــدة ســبعة وعشــريز يومــا  والاكمــات اجلزاهليــة علمــ
دســوبة مــز اث  يــوم النشــر دون ان يطعــز الكــوم عليــه ابملعارضــة او 

 م هناهليا وواجب النفا  ضد .االستئناف يعبح ا ك
 رهلس نيابة شئون التنفيو اجلناهل  والتعاون الـدو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزاهل 

يف  13/4/2017اصـــــدرت دكمة حو    جبلسـتها املنعقـدة بتـاري  
دكمـــة حـــو  اوامـــر جزاهليـــة مـــرور    11119/2016القضـــية رقـــم: 

 الساملية(. 2503/2016رقـــم املخفـر :) 
 فا مة فهد جاسم السلطان ضد املتهــــــمة:

 294111900999اجلنسيـــــــــة: الكويت        الرقم املد : 
 عز نمـــــــة: الرعونة واإليام

 حكما غيابيا يقض :
 أنمر بتغرمي املتهمة عشرة داننري و لء عما اسند إليها.

والنيابــة العامــة تعلــز الكــوم عليهــا هبــوا ا كــم وتكلــف مجيــ  جهــات 
ـــنا املـــادة األمـــز حن ـــو   بقـــا ل ــــو تنفي مـــز قـــانون االجـــراءات  188ــ

ـــا غنــه إ ا انقضــت مــدة ســبعة وعشــريز يومــا  والاكمــات اجلزاهليــة علمــ
دسوبة مز اث  يوم النشـر دون ان تطعـز الكـوم عليهـا ابملعارضـة او 

 االستئناف يعبح ا كم هناهليا وواجب النفا  ضدها.
 هل  والتعاون الــــــــدو رهليس نيابة شئون التنفيو اجلنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكم جزاهل 
ـــــــــدرت دكمــــــــة مــــــــرور العاصــــــــمة جبلســــــــتها املنعقــــــــدة بتــــــــاري               اصـ

الكمـــــــــة  - 16/ 014371يف القضــــــــية رقــــــــم:  9-11-2017
 العليبخات( - 16/ 0000609الكلية جنح مرور رقـــم املخفـر:) 

 ضد املتهــــــم: راييس كارايتتا غيد بوتت
 279051603291ــــة: اكند / الرقم املد  : اجلنسيـــــ

 اإلصابة اخلطك وتعادم. -تعــــادم -عز نمـــــــة: السرعة فوت املعدم 
حكمــا غيابيــا يقضــ : اوال / بتغــرمي املــتهم عســني دينــارا عــز التهمتــني 
الثانيـة والثالثـة لالرتبـاط، وعشـرة داننـري عـز نمـة جتـاوز ا ـد االقعــت 

/ إبحالــة الــدعوى املدنيــة إىل الــداهلرة املدنيــة املختعــة اثنيــا -للســرعة 
ــد اجللســة لنظرهــا وإخطــار  ــة وعلــت إدارة الكتــا  فدي ابلكمــة الكلي

 اخلعوم هبا وابقت الفعل يف معروفانا.



 م 4/2018/ 1 -هـ  1439رجــــــــب  15 األحد             58                   والستون    الرابعةالسنة  1386الكويت اليوم العدد 

والنيابــة العامــة تعلــز الكــوم عليــه هبــوا ا كــم وتكلــف مجيــ  جهــات 
ـــنا املـــادة  ـــو   بقـــا ل ــــو تنفي نون اإلجـــراءات مـــز قـــا 188األمـــز حنــ

ـــا غنــه إ ا انقضــت مــدة ســبعة وعشــريز يومــا  والاكمــات اجلزاهليــة علمــ
دســوبة مــز اث  يــوم النشــر دون ان يطعــز الكــوم عليــه ابملعارضــة او 

 االستئناف يعبح ا كم هناهليا وواجب النفا  ضد .
 رهليس نيابة شئون التنفيو اجلناهل  والتعاون الـدو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اد العلينإعالن عز بي  دجوزات ابملز 
إدارة تنفيـو العاصـمة انـه يف يـوم االربعـاء املوافـق  -تعلز وزارة العـدم 

صــــباحا  ســــوف تبــــاع  10.00واعتبــــارا  مــــز الســــاعة  11/4/2018
 – 2دجوزات ابملزاد العلين بوات املكان الكـاهلز ابلشـوي  العـناعية 

ابلدور األرض  امام  22دل  – 24قسيمة  – 26شارع  – 1قطعه 
طــاحز الكويتيــة ، والجــوزات عبــارة عــز منقــوالت ومعــدات شــركة امل

ــــدرا  لتعــــليح الســــيارات اململوكــــة  وآالت شــــركة جــــراج الــــركز الفي
للمـــدعت عليـــه / محيـــد منعـــور صـــا  الشـــمر  ، واملوضـــحة تفعـــيال  

، والت   ا جـز عليهـا  2/8/2016 حضر ا جز التنفيو  املعر  
وفــــاء ملبلــــ   20رى كلــــت/جتــــا 5685/2013وتنفيــــوا  للحكــــم رقــــم 

( د.ك  . وا ا مل يكـــف هـــوا اليـــوم إلمتـــام 225.736.790وقـــدر  )
 البي  سيجرى امتامه يف األايم الثالثة التالية .        

فعلــت الــراغبني يف الشــراء ا ضــور يف الزمــان واملكــان الــدديز اعــال ، 
 ومز يرد اال الع علت ايـة تفاصـيل اخـرى عليـه مراجعـة قسـم التنفيـو

 إدارة التنفيو اثناء الدوام الر   وللبيان نعلز . –اجلرب  
 رهليس إدارة تنفيو العاصمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن بي  معن 
قسم التنفيو اجلرب  ابألمحد  ،   –إدارة التنفيو  –تعلز وزارة العدم 

 9:00ابتداء مز الساعة  24/4/2018انه يف يوم الثالاثء املوافق 
ملعن  املعروف ابالسم صباحا  سوف يباع ابملزاد العلين كامل ا

ملء الراهز  –التجار   معن  ايكاروس العاملية للعناعات الطبية 
غري املديز ) سام  سليمان زيد الشها  ( والكاهلز  نطقة الشعيبة 
 العناعية الغربية علت القسيمة رقم 

(A16-41 ( ومساحتها مز القطعة رقم )ومساحتها  5  )
مستعجل  3989/2015 واملبني بعحيفة الدعوى رقم 2م2000

 3جلد  1547. وابلعقد املوثق برقم  17/11/2015املودعة يف 
برهز دل جتار  ورهز ر   ضماان  لديز إجارة  21/10/2010يف 

لعاحل الداهلز بنء الكويت العناع  الداهلز املرنز و لء ابعتبار  
متجرا جبمي  مقوماته وعناصر  املادية واملعنوية نفا ا للحكم رقم 

 14/6/2016العادر بتاري   2استئناف مستعجل/ 302/2016
وفاء لديز البنء يف  مة املديز شركة ايكاروس للعناعات الطبية 

د.ك ( )فقت ثالمثاهلة وعسة ومثانون الف  385365مبل  وقدر  ) 
وثالمثاهلة وعسة وستون دينارا  كويتيا  ( وخبالف املعروفات والفواهلد 

 لء التاري  حىت متام الوفاء ، و بقا   وما يستحق مز مبال  اخرى مز
( مز قانون التجارة ،  وإ ا مل يكف  44لاجراءات املبينة ابملادة ) 

 هوا اليوم إلمتام البي  سيجر  امتامه يف األايم الثالثة التالية .
ويشلط للمشاركة يف املزاد ان يقدم الراغـب يف الشـراء ملـكمور التنفيـو 

ــد بــدء املــزاد شــيكا  معــ % مــز املبلــ  املــوكور 20دقا   ــا يعــادم عن
اعــال  او تقــدمي خطــا  ضــمان مــز احــد البنــوك بــوات القيمــة لعــاحل 
إدارة التنفيو بوزارة العدم، فعلـت راغـيب الشـراء معاينـة املعـن  املعاينـة 
النافية للجهالة وا ضور يف الزمان واملكان الدديز اعال  ،  وللمزيـد 

ـــاء مـــز املعلومـــات ميكـــز مراجعـــة  ـــو اجلـــرب  ابألمحـــد  اثن قســـم التنفي
 الدوام الر   ،  وللبيان نعلز.

 رهليس إدارة التنفيو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن بي  دجوزات 
تعلز إدارة تنفيو دافظة اجلهراء بوزارة العدم قسم التنفيو اجلرب  إنه 

ابتداء مز الساعة التاسعة  24/04/2018يف يوم الثالاثء املوافق 
ان الجوزات / العليبية معن  صباحا  ستباع ابملزاد العلين  ك

 الجوز عليه / الشركة الكويتية لعناعات األانبيب واخلدمات النفطية 
 و لء لعاحل الداهلز ا اجز / البنء التجار  الكويت  . 

 130298380ملف تنفيو  3/جلد1811 وجب ا كم رقم : 
د.ك فقت اربعة عشر مليوان وثالثة  14083257وفاء ملبل  وقدر  

واملنقوالت انون الفا ومئتان وسبعة وعسون دينارا كويتيا ال غري ومث
 06/10/2013الجوز عليها  وجب دضر ا جز املعر  

 واملوضحة تفعيال   حضر تنفيو ا كم . 
فعلت راغيب الشراء ا ضور يف الزمان واملكان الدديز اعال  وللمزيد 

فيو اجلهراء اثناء الدوام ميكز مراجعة قسم التنفيو اجلرب  إبدارة تن
 الر   ، وللبيان نعلز . 

 رهليس إدارة تنفيو دافظة اجلهراء
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 إعالن عز بي  سيارات ابملزاد العلين
علين ععرا  سوف تباع ابملزاد ال 3.00واألايم الثالثة التالية واعتبارا  مز الساعة  4/4/2018تعلز إدارة تنفيو العاصمة إنه يف يوم األربعاء املوافق 

  ب  إيداع الجوزات  نطقة العارضية السيارات التالية و لء تنفيوا  لعدة احكام: 
 الجـــــوز عليــــه ا اجـــــــــــز الطـراز النــــوع رقــم السيارة رقم امللف م
 بالم دمد قاسم شركة األمانة لالستثمار 2010 شارجر فض  60578/7 15364091 1
 قماشة ماجد ربي  اجلعفر  مععومة دمد غلوم جاو  2007 كابريس عنايب 8738/4 17056264 2
 بدور دمد عل  بوعرك  شركة يوريكا للتجارة 2000 مرسيدس ازرت فاتح 85575/7 16191883 3
 وليد حسني دمد حسني شركة ايس انستوملنتس 2012 فورد كحل  76362/11 17172925 4
 فيعل كاان كوانمام انيف سعيد زيد العازم  2005 ه اسلو  هيبشيفرولي 6564/7 17316667 5
 درويش عل  دمد غياو عيست  عبد هللا عبد العزيز العثمان 2006 يوكز بوكس ابيض 97467/7 17057142 6
 حسني عل  ابو ا سني شركة التسهيالت التجارية 2008 اسكاليد اسود 96794/10 15022654 7
 م ت الشركة الكويتية األوىل للتجارة م ت لشركة املشاري  الربونزية للتجارة 2016   نعف نقل ابيضميتسوبيش  12204915 8
 خالد يوسف عل  فرس عل  سويد عجيل عايد 2009 التيما  53176/3 16319615 9
 مبارك سعود عبيد العنز  البنء التجار  الكويت 2013 مكالريز ازرت 25095/13 14075587 10
 وليد خالد مطلق شداد شركة االتعاالت املتنقلة 2005 مرسيدس ابيض 15073/19 16044488 11
 دمد راشد مجعه العويع  الشركة الو نية لالتعاالت املتنقلة 2012 كمارو اصفر 44369/20 17112862 12
 عبد هللا مرزوت رويت  الشمر  وزارة الكهرابء واملاء 1999 شريوك  اسود 20383/5 17203410 13
 دمد امحد حسني  شركة السور للتمويل 2012 شيفروليه عنايب 29924/20 17129736 14
 شركة جمموعة عل  القالف واوالد  م ت لشركة اعيان لالجارة واالستثمار 2002 تويوي كوسل ابيض ازرت 32038/3 10054072 15
 جد ربي  اجلعفر صبا  ما  الم فهد الغامن 1992 كاديالك ابيض 65163/11 16143398 16
 نوام حتا  حا  زاد  شركة ابناء انصر إبراهيم العقعيب 2008 يوكز فض  49673/2 12279729 17
 ماهر عبد هللا عبد هللا الشوي  شركة السور للتمويل 2013 رينو فض  54892/20 17129741 18
 مد عبد هللا الثويينفا مة د انهد  عبد هللا دمد امحد 1997 مازدا ابيض 1529/4 08260689 19
 عل  راهلد غالب ا يدر  شركة السور للتمويل 2010 شارجر  هيب 82541/6 17129817 20
 دمد عل  عبد هللا العطار فا مة حسني عل  مشس 2008 انفو  ابيض 71664/7 16364686 21
 ه سبت جابر دمدنبيل م ت للشركة الو نية للتكمني التكافل  2013 لكزس بين 55476/20 13234112 22
 انصر دمد امحد اخلالد  سعد مرزوت مسعد املطري  2008 فورد فيكتوراي  هيب 2617/47 17309052 23
 نور  حسني الفودر  شركة الوزان اإلقليمية 2006 التيما ابيض 4871/1 17123837 24
  الفودر نور  حسني شركة الوزان اإلقليمية 2004 تويوي راف فور 2988/25 17123837 25
 بدريه حسني سلم  املطري  شركة التسهيالت التجارية 2004 كامر  ابيض 14238/8 13043332 26
 كمام دمد خليل محاد شركة املال العاملية للتمويل 2007 فورد اسود 1277/8 17107759 27
 العتييبدمد فيحان عياد  شركة االتعاالت املتنقلة 2009 كابريس ابيض 8049/38 17345332 28
 عواض درم مفر  املطري  شركة معرض افكار  2013 ابجريو صديف 44819/12 16043539 29

إدارة  –  فعلت الراغبني يف الشراء ا ضور يف الزمان واملكان الدديز اعال ، ومز يرد اال الع علت اية تفاصيل اخرى مراجعة قسـم التنفيـو اجلـرب 
 التنفيو اثناء الدوام الر  .

 مب  إيداع الجوزات مشرف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عز بي  سيارات ابملزاد العلين
ععرا  سوف تباع ابملزاد العلين 3.00واألايم الثالثة التالية واعتبارا  مز الساعة  5/4/2018تعلز إدارة التنفيو العاصمة انه يف يوم اخلميس املوافق 

 ا  لعدة احكام:  ب  إيداع الجوزات  نطقة العارضية السيارات التالية و لء تنفيو
 الجـــــوز عليــــه ا اجـــــــــــز الطـراز النــــوع رقــم السيارة رقم امللف م
 انصر مسعود سامل املسعود محود عبد العزيز عل  الوزان 2004 راجنلر سبورت 31308/5 14014978 1
 اعيل ابراهيم عبد اجلبار ابراهيما  شركة التسهيالت التجارية 2002 فورد اخضر فاتح 90203/4 97013716 2
 جنيب عبد الرزات الشرهان شركة صناعات التربيد والتخزيز 2011 شيفروليه وانيت فض  38095/5 14168216 3
 انف  دمود دمد ا عر  شركة االمانة لالستثمار 2015 ابيء ا  سرييز  هيب 85741/30 17331313 4
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 ملياء عبد هللا ابراهيم الفرج شركة التسهيالت التجارية 2009 قاشقا  جيب ابيض 156030/1 13043208 5
 مطلق صاحل معباس العتييب بنء الكويت والشرت األوست 1997 فورد  هيب 13328 98000702 6
 صا ه سليمان سعيد الرشيد  شركة الراحة اخلليجية التجارية 2008 لكزس رماد  87629/6 14304605 7
 عبد الرزات شريف مسري جنديل شركة االتعاالت املتنقلة 1995 س  بوكس ج  ام 64535 16283659 8
 عبد هللا فال  مسلم العدوا  الشركة الو نية لالتعاالت 1997 شريوك  جيب برتقا  8232/13 17114121 9
 عبد هللا منري حسني العجم  بنء بوبيان 2013 شارجر ابيض 41529/11 15353526 10
 نور  عبد اكاد  سامل العجم  عبد السز دمد عبد السز اجلسار 2015 هيوندا  جسب ابيض 20672/11 17355395 11
 دعيج خليفه  الم اجلر  مساعد فاحل مساعد العازم  2015 ابجريو اسود 98500/13 18000261 12
 طري دمد هوام رقدان امل بدر سعود دغيمان املطري  2014 ابتروم جيب رماد  16845 15297163 13
 حجه دمد شبيب العجم  الشركة الو نية لالتعاالت 2007 تويوي صالون بيج 3947/1 16392668 14
 صا ه امحد سليم العنز  انج  دمد عواد العجم  2009 شارجر اسود 33634/9 17283872 15
 ن القحطا مناع مديد رد دمد جاسم دمد الوزان 2005 ج  ام س  ابيض رماد  98809/6 16391361 16
 مناع مديد ردن القحطا  دمد جاسم دمد الوزان 2011 فورد رماد  جيب 47413/11 16391361 17
 ابتسام فرحان نعيب مبارك فارس خالد محود املطري  2005 تويوي برادو 29710/1 12144398 18
 هللا محد العسعوس  عبد م ت لبيت التمويل الكويت 2004 نيسان مكسيما ابيض 77068/2 17041658 19
 ايسر يوسف عل  اللقمان بنء الكويت الو ين 2009 رنج روفر فض  9880/46 15300363 20
 ابراهيم سند الرشيد  البنء االهل  الكويت 2005 ميتسوبيش  ماجنا 74364/2 07125178 21

إدارة  –اال الع علت اية تفاصيل اخرى مراجعة قسم التنفيو اجلرب  فعل  الراغبني يف الشراء ا ضور يف الزمان واملكان الدديز اعال  ، ومز يرد 
 التنفيو اثناء الدوام الر   .

 مشرف مب  إيداع الجوزات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
عز ا ـاء املتـوفني املـودع تعلز اإلدارة العامة للتنفيو " بوزارة العدم " 
 ..كم مبال  ابإلدارة واملوضحة ا اههم ادان  

 كشف غ اء املتوفني 
 رقم امللف االسم م
 235/2018 عل  منعور دمد االمري 1
 236/2018 وضح  وحيد ظاهر اخلالد  2
 237/2018 هبه عزت عطيه قاسم 3
 238/2018 هند  بنت ا بيب الغميق  4
 239/2018 عبدالرمحز حسني عل  املعتوت 5
 240/2018 دمد عيد عتيق ا ريب 6
 241/2018 دمد علت حسني دشت 7
 242/2018 سلطان فاضل دمد املر  8
 243/2018  لب سليمان ظاهر الشمر  9
 244/2018 عبدهللا جاسم عبدا سني حسني املويل 10
 245/2018 حسز امحد حسز علت بولند 11
 246/2018 دمد انيف مور  سرا  الشمر  12
 247/2018 شويهنه سدحان مسعود املطري  13
 248/2018 ازم مشعل معيض عشيبان الع 14
 249/2018 عوا ف عبدالكرمي علت 15
 250/2018 بدر عبدالرزات مسعود العبدهللا 16
 251/2018  ارت ابراهيم حسني العبيد  17
 252/2018 موست ابراهيم اجلريدان 18
 253/2018 هايق نثرد  اباباينيس خنجوان 19
 254/2018 دمد يسر  موايف عرفات 20

 255/2018 دمد العاد  اسامة السيد 21
 256/2018 محد عيد سليمان العنز  22
 257/2017 عبدهللا منعور سعيد اكاجر  23
 258/2018 ايسر عوض السيد 24
 259/2018 فاضل عبدالرمحز عبدامللء الكندر  25
 260/2018 عيست دمود دمد بوشهر  26
 261/2018 سدر  دمد جنبان املرد  27
 262/2018 ك صاحل انصر اخلنهصبا  مبار  28
 263/2018 دمد دمد ابراهيم هيد  29
 264/2018 امحد دمود عيست ا اعيل 30
 265/2018 عبدالرزات السيد عطا هللا سالمه 31
 266/2018 عامر عبدالرمحز الشرع 32
 267/2018 فواز زعام دويء مبارك السعيد  33
 268/2018 م  موست السيد امحد انج  34

يرجت مز مجيـ  وزارات الدولـة  ات االختعـاا.. ومـز مجيـ  البنـوك 
والشــركات وســاهلر األفــراد ممــز لــه حــق او عليــه ديــز للمــوكوريز ادان  

 مراجعة قسم اللكات ابإلدارة اثناء الدوام الر  .
( يوما  مز يري  نشر هوا اإلعالم ابجلريدة الر ية و ض  15و لء خالم )

 إلدارة غري مسئولة عز ا  تعرف ابللكة للمستحقني لههو  املدة تكون ا
 اإلدارة العامة للتنفيو
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 كشف غ اء املتوفني  
تعلز اإلدارة العامة للتنفيو " بوزارة العدم " عز ا اء املتوفني املودع 

 كم مبال  ابإلدارة واملوضحة ا اههم ادان .
 رقم امللف االســـــــــم م
 269/2018 المنداء امحد هالم ه  .1
 270/2018 دمد عبدهللا عبدالسز اكشام   .2
 271/2018 راشد عبدهللا الوهيب   .3
 272/2018 امحد فوز  عبدا ميد العاصم    .4
 273/2018 نواف ابراهيم سعد ابراهيم التوزر    .5
 274/2018 مايكل كامل حلم  تناغو  .6
 275/2018 دمد صال  الديز دمد خريت  .7
 276/2018 بلوش بدر جاسم ال  .8
 277/2018 نسريز رشد  دمد الدبيك    .9

 278/2018 عبد الرسوم حسز دمد عل    .10
 279/2018 سامل غامن دعيبيل غنيمان العازم    .11
 280/2018 خالد صاحل امحد عامر   .12
 281/2018 كرميه عود  ابهض  .13
 282/2018 سعود عبداللطيف سعود الفارس   .14
 283/2018 سلطان دخيل سلطان العجم    .15

فريجت مز مجي  وزارات الدولة  ات االختعاا، ومز مجي  البنوك 
والشركات وساهلر األفراد ممز له حق او عليه ديز للموكوريز اعال  

 مراجعة قسم اللكات ابإلدارة اثناء الدوام الر  .
( يوما  مز يري  نشر هوا اإلعالن يف اجلريدة 15و لء خالم )

دة تكون اإلدارة غري مسئولة عز ا  تعرف الر ية و ض  هو  امل
 ابللكة للمستحقني كا.

 اإلدارة العامة للتنفيو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (144/2018إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ عادم عبد الرمحز الوهيب.
  البا  إصدار )عوض مفقود( عز الوثيقــة  18/3/2018 بكتابه املعر  يف

 سيم )اجلهراء((م     الكاهلنة يف : )الن 1995لسنة  2336رقـــــم : 
 (1قطعة رقم : )         (440) :قسيمة رقم 
 37003: م/ طت رقـم

 : سعود  ضوحي  سامل العنز  وشريكته. واملسجلة ابسم
يرجت ممز تكون ووزته الوثيقة املوكورة او لديه اية معلومات 
بشكهنا ان يتقدم إىل إدارة التسجيل العقار  / قسم الفوظات 

الم اسبوعني مز يري  نشر هوا اإلعالن يف مبداي معلوماته خ
اجلريدة الر ية وإال ف ن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء املهلة إبصدار 

 )عوض املفقود( املطلو  وللبيان نعلز،،،
 مدير إدارة التسجيل العقار  

 
 

 (145/2018إعالن رقم )
 تقدم إلينا السيد/ حسز محد النايف.

لبـــــا إصــــــدار )عـــــوض مفقــــــود(  ا 19/3/2018 بكتابـــــه املــــــعر  يف
ـــــــــم :  ـــــــــة رقــــ ــــــــة يف :  2007لســــــــنة  20492عــــــــز الوثيقـ م  الكاهلن

 )ضاحية الشهداء(
 (1(     قطعة رقم : )379) :قسيمة رقم 
  37310: م/ طت رقـم

 : دمد يوسف عبدالرمحز الروم . واملسجلة ابسم
يرجت ممز تكون ووزته الوثيقة املوكورة او لديه اية معلومات 

هنا ان يتقدم إىل إدارة التسجيل العقار  / قسم الفوظات بشك
مبداي معلوماته خالم اسبوعني مز يري  نشر هوا اإلعالن يف 
اجلريدة الر ية وإال ف ن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء املهلة إبصدار 

 )عوض مفقود( املطلو  وللبيان نعلز،،،
 مدير إدارة التسجيل العقار  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (146/2018إعالن رقم )

 دمت إلينا السيدة/ شيخه براك الطيار.تق
 البـــــة إصـــــدار )عـــــوض مفقـــــود(  18/3/2018 بكتاهبـــــا املـــــعر  يف

م  الكاهلنـــــة يف  )ابــــــو  2016لســــــنة  1030عـــــز الوثيقــــــــة رقــــــــــم : 
 (9)__(       قطعة رقم : ) :حليفه(قسيمة رقم 

 38936: م/ طت رقـم
 : شيخه براك عبدالسز الطيار. واملسجلة ابسم

جت ممز تكون ووزته الوثيقة املوكورة او لديه اية معلومات ير 
بشكهنا ان يتقدم إىل إدارة التسجيل العقار  / قسم الفوظات 
مبداي معلوماته خالم اسبوعني مز يري  نشر هوا اإلعالن يف 
اجلريدة الر ية وإال ف ن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء املهلة إبصدار 

 لبيان نعلز،،،)عوض مفقود( املطلو  ول
 مدير إدارة التسجيل العقار  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (147/2018إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ عادم دمد عبد العزيز العنز .
  البا  إصدار )عوض مفقود( عز الوثيقــة  14/3/2018 بكتابه املعر  يف

 م      الكاهلنة يف: )النزهة(2001لسنة  10483رقـــــم: 
 25773: م/ طت رقـم( 3( قطعة رقم: )25قسيمة رقم: )
 عادم وعبد العزيز وحعه اوالد دمد عبد العزيز العجم . :واملسجلة ابسم

يرجت ممز تكون ووزته الوثيقة املوكورة او لديه اية معلومات 
بشكهنا ان يتقدم إىل إدارة التسجيل العقار  / قسم الفوظات 
 مبداي معلوماته خالم اسبوعني مز يري  نشر هوا اإلعالن يف



 م 4/2018/ 1 -هـ  1439رجــــــــب  15 األحد             62                   والستون    الرابعةالسنة  1386الكويت اليوم العدد 

اجلريدة الر ية وإال ف ن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء املهلة إبصدار 
 )عوض مفقود( املطلو  وللبيان نعلز،

 مدير إدارة التسجيل العقار  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (148/2018إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ صاحل دمد انصر.
  البا إصدار )عوض مفقود( عز الوثيقــة  14/3/2018 بكتابه املعر  يف

 م       الكاهلنة يف : )الفحيحيل( 2008لسنة  13639رقـــــم : 
 (3قطعة رقم : )  (192) :قسيمة رقم 
 26950: م/ طت رقـم

 : ورثة املرحوم/ دمد انصر محد العجم . واملسجلة ابسم
يرجت ممز تكون ووزته الوثيقة املوكورة او لديه اية معلومات 

الفوظات بشكهنا ان يتقدم إىل إدارة التسجيل العقار  / قسم 
مبداي معلوماته خالم اسبوعني مز يري  نشر هوا اإلعالن يف 
اجلريدة الر ية وإال ف ن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء املهلة إبصدار 

 )عوض مفقود( املطلو  وللبيان نعلز،،،
 مدير إدارة التسجيل العقار  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (149/2018إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ خالد مظهور ا ريب.
 البـــــا  إصــــــدار )عـــــوض مفقــــــود(  14/3/2018 عر  يفبكتابـــــه املــــــ

 م الكاهلنة يف: )الظهر(2009لسنة  1عز الوثيقــة رقـــــم: 
 36923: م/(  طت رقـم2(   قطعة رقم: )117قسيمة رقم: )
 مظهور دمد راب  ا ريب. :واملسجلة ابسم

يرجت ممز تكون ووزته الوثيقة املوكورة او لديه اية معلومات 
يتقدم إىل إدارة التسجيل العقار  / قسم الفوظات  بشكهنا ان

مبداي معلوماته خالم اسبوعني مز يري  نشر هوا اإلعالن يف 
اجلريدة الر ية وإال ف ن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء املهلة إبصدار 

 )عوض مفقود( املطلو  وللبيان نعلز،
 مدير إدارة التسجيل العقار  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (150/2018إعالن رقم )

 السيد/ فيعل بدا  دمد العجم . تقدم إلينا
  البا  إصدار )عوض مفقود( عز الوثيقــة  15/3/2018 بكتابه املعر  يف

 م     الكاهلنة يف: )ابو حليفه( 2015لسنة  2679رقـــــم: 
 19817: م/(  طت رقـم24( قطعة رقم: )11قسيمة رقم: )
 بدا  دمد البدا  العجم . :واملسجلة ابسم

ووزته الوثيقة املوكورة او لديه اية معلومات يرجت ممز تكون 
بشكهنا ان يتقدم إىل إدارة التسجيل العقار  / قسم الفوظات 

مبداي معلوماته خالم اسبوعني مز يري  نشر هوا اإلعالن يف 
اجلريدة الر ية وإال ف ن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء املهلة إبصدار 

 )عوض مفقود( املطلو  وللبيان نعلز،
 مدير إدارة التسجيل العقار  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (151/2018إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ فيعل بدا  دمد العجم .
 البـــــا إصــــــدار )عـــــوض مفقــــــود(  15/3/2018 بكتابـــــه املــــــعر  يف

ــــــــم:  ــــــــة رقــــ ـــــــو  2015لســـــــنة  2680عـــــــز الوثيقـ ـــــــة يف )اب م الكاهلن
 (24( قطعة رقم: )12حليفه( قسيمة رقم: )

 19817: م/ طت رقـم
 بدا  دمد البدا  العجم . :ابسم واملسجلة

يرجت ممز تكون ووزته الوثيقة املوكورة او لديه اية معلومات 
بشكهنا ان يتقدم إىل إدارة التسجيل العقار  / قسم الفوظات 
مبداي معلوماته خالم اسبوعني مز يري  نشر هوا اإلعالن يف 

هلة إبصدار اجلريدة الر ية وإال ف ن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء امل
 )عوض مفقود( املطلو  وللبيان نعلز،

 مدير إدارة التسجيل العقار  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (152/2018إعالن رقم )
 تقدم إلينا السيد/ فعاد دشت.

 البـــــا  إصــــــدار )عـــــوض مفقــــــود(  15/3/2018 بكتابـــــه املــــــعر  يف
 م الكاهلنة يف: )النزهة( 1989لسنة  5024عز الوثيقــة رقـــــم: 

 25773: م/(  طت رقـم3: )( قطعة رقم235قسيمة رقم: )
 فعاد إ اعيل عل  حاجيه دشت. :واملسجلة ابسم

يرجت ممز تكون ووزته الوثيقة املوكورة او لديه اية معلومات 
بشكهنا ان يتقدم إىل إدارة التسجيل العقار  / قسم الفوظات 
مبداي معلوماته خالم اسبوعني مز يري  نشر هوا اإلعالن يف 

وإال ف ن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء املهلة إبصدار  اجلريدة الر ية
 )عوض مفقود( املطلو  وللبيان نعلز،

 مدير إدارة التسجيل العقار  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (153/2018إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ عبد الكرمي عبد الفتا  دمد رفي  معريف
 البـــــا إصــــــدار )عـــــوض مفقــــــود(  20/3/2018 بكتابـــــه املــــــعر  يف

م الكاهلنــــــــــــة يف:  2000لســــــــــــنة  5499عــــــــــــز الوثيقــــــــــــــة رقـــــــــــــــــم: 
ـــــــــم: ) ــــــــــم2+1الســـــــــاملية قســـــــــيمة رق ـــــــــم:  طـــــــــت رق ـــــــــة رق : ( قطع

 26794م/
 شركة البا  العقارية. :واملسجلة ابسم

يرجت ممز تكون ووزته الوثيقة املوكورة او لديه اية معلومات 
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بشكهنا ان يتقدم إىل إدارة التسجيل العقار  / قسم الفوظات 
اسبوعني مز يري  نشر هوا اإلعالن يف مبداي معلوماته خالم 

اجلريدة الر ية وإال ف ن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء املهلة إبصدار 
 )عوض املفقود( املطلو  وللبيان نعلز،

 مدير إدارة التسجيل العقار  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (154/2018إعالن رقم )
 تقدم إلينا السيد/ هاشم بدر السيد هاشم السيد امحد الغربلل 

 البـــــا  إصــــــدار )عـــــوض مفقــــــود(  20/3/2018 بكتابـــــه املــــــعر  يف
 م الكاهلنة يف: مشرف 1976لسنة  6360عز الوثيقــة رقـــــم: 

 29742: م/(  طت رقـم2( قطعة رقم: )178قسيمة رقم: )
 هاشم بدر السيد هاشم السيد امحد الغربلل  :واملسجلة ابسم

يرجت ممز تكون ووزته الوثيقة املوكورة او لديه اية معلومات 
هنا ان يتقدم إىل إدارة التسجيل العقار  / قسم الفوظات بشك

مبداي معلوماته خالم اسبوعني مز يري  نشر هوا اإلعالن يف 
اجلريدة الر ية وإال ف ن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء املهلة إبصدار 

 )عوض مفقود( املطلو  وللبيان نعلز،
 مدير إدارة التسجيل العقار  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (156/2018إعالن رقم )

 إلينا السيد/ خالد دمد البلوش . تقدم
  البا  إصدار )عوض مفقود( عز الوثيقــة  21/3/2018 بكتابه املعر  يف

 م الكاهلنة يف: مدينة صبا  األمحد البحرية 2012لسنة  2906رقـــــم: 
 : م/____( قطعة رقم: )__(  طت رقـم699/726قسيمة رقم: )مز 
 قارية.شركة يللئ الكويت الع :واملسجلة ابسم

يرجت ممز تكون ووزته الوثيقة املوكورة او لديه اية معلومات 
بشكهنا ان يتقدم إىل إدارة التسجيل العقار  / قسم الفوظات 
مبداي معلوماته خالم اسبوعني مز يري  نشر هوا اإلعالن يف 
اجلريدة الر ية وإال ف ن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء املهلة إبصدار 

 ملطلو  وللبيان نعلز،)عوض مفقود( ا
 مدير إدارة التسجيل العقار  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (157/2018إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ عادم عبد الرمحز الوهيب.
 البـــــا  إصــــــدار )عـــــوض مفقــــــود(  21/3/2018 بكتابـــــه املــــــعر  يف
 م  2001لسنة  6992عز الوثيقــة رقـــــم : 

قــــم قطعــــة ر   14 :الكاهلنــــة يف : ضــــاحية الزهــــراء      قســــيمة رقــــم  
 32903: م/ طت رقـم            3: 

 :  ري حيدر عل  اليميد. واملسجلة ابسم
يرجت ممز تكون ووزته الوثيقة املوكورة او لديه اية معلومات 
بشكهنا ان يتقدم إىل إدارة التسجيل العقار  / قسم الفوظات 
مبداي معلوماته خالم اسبوعني مز يري  نشر هوا اإلعالن يف 

الر ية وإال ف ن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء املهلة إبصدار  اجلريدة
 )عوض املفقود( املطلو  وللبيان نعلز،،،

 مدير إدارة التسجيل العقار  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (158/2018إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ حسز امحد  تار عل  مريزا.
 البـــا  إصــدار )عـــوض مفقــود( عـــز  21/3/2018 بكتابــه املــعر  يف

 م الكاهلنة يف: القريز 1995لسنة  12135 الوثيقــة رقـــــم:
 36912: م/ طت رقـم 4قطعة رقم: 40قسيمة رقم: 

 : امحد  تار عل . واملسجلة ابسم
يرجت ممز تكون ووزته الوثيقة املوكورة او لديه اية معلومات 
بشكهنا ان يتقدم إىل إدارة التسجيل العقار  / قسم الفوظات 

 مز يري  نشر هوا اإلعالن يف مبداي معلوماته خالم اسبوعني
اجلريدة الر ية وإال ف ن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء املهلة إبصدار 

 )عوض املفقود( املطلو  وللبيان نعلز،
 مدير إدارة التسجيل العقار  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جهاز محاية املديونيات العامة

 تقرير عز املركز املا 
للعميل / دمد عبد الرمحز بشر عثمان البشر يف 

 حعر مديونيات عامة111/2001قم القضية ر 
بشكن مديونية الشركة الكويتية لعناعة مشوع االحلات 

 )شركة مساية كويتية مقفلة(
 –دمد عبد الرمحز بشر عثمان البشر  –اوال  : اسم العميل وبياانته :

 )كويت اجلنسية( .
 اثنيا  : مركز  القانو  : كفيل شخع  متضامز. 

د.ك كمـــــا هـــــ  يف  1350117ة املكفولـــــة : اثلثـــــا  : قيمـــــة املديونيـــــ
1/8/1990. 

 . رابعا  : البنء املدير: بنء اخلليج
 خامسا  : موجودات العميل : 
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 - - - - - -عقارات داخل البالد:  -ا 
 - - - - - -عقارات خارج البالد :  -  
 منقوالت وارصدة داخل البالد :  -ج 
املدينـــــة د.ك تســـــديدات مـــــز الشـــــركة  261/806001مبلـــــ   -1

 وكفالهلها امللتزمني فت حسا  كامل املديونية.
 د.ك رصيد لدى البنء التجار  الكويت.  1000مبل   -2
 د.ك رصيد لدى بنء الكويت الو ين. 730/132270مبل   -3
 د.ك رصيد لدى بنء اخلليج.  536/19567مبل   -4
 د.ك رصيد لدى بنء برقان.  566/14476مبل   -5
د.ك متبقــت لــه مــز حعــته يف ســنديز لــدى  630/7146مبلــ   -6

 مكتب تعفية معامالت ابألسهم ابألجل. 
لديه عسة تراخيا جتارية وشريء يف عدة شركات مل تقـدر قيمـة  -7

 حعته فيها.
 منقوالت خارج البالد :  –د 

 ----سادسا  : اصوم مرهونة ضماان  للمديونية غري مملوكة للعميل :
 ----عاحل العميل قبل الغري : سابعا  : الديون املستحقة ل

 ---قيمتها :  –ا 
 ----قيمة ما يتوق  فعيله منها :  –  

د.ك  360/2882554اثمنــا  : التعويضــات ومبــال  التثمــني : مبلــ  
 تثمينات ارض ابو فطرية.

 -يسعا : الديون األخرى املستحقة علت العميل لعاحل الغري : 
 ----عاشرا  : ديون ممتازة علت العميل : 

 1/8/90حاد  عشر : يري  التوقف عز السداد : 
 اث  عشر : اسبا  التوقف عز السداد : االمتناع عز السداد.

ــــــــــــر : يوجــــــــــــد فــــــــــــاهلض وقــــــــــــدر   اثلــــــــــــث عشــــــــــــر : نتيجــــــــــــة التقري
( د.ك دون احتســـــا  التســـــديدات الـــــت متـــــت 192/1069351)

فــت حســا  املديونيــة واملبلــ  املتبقــ  لــدى مكتــب تعــفية معــامالت 
 هم ابألجل وقيمة اللاخيا التجارية لعدم تقديرها.األس

 الام  العام األوم
 رهليس جهاز محاية املديونيات العامة
 

 وزارة الكهرابء واملاء
 إعــالن

 عز  ر  املمارسة 
 (2016/2017 – 5رقم )و ك م/ 

 تطـوير وصيانــة نظام التكاليف وإعــادة فديث
 رتبطة هبماوتعميم قواعد البياانت واألنظمة امل

ـــني  تعلـــز وزارة الكهـــرابء واملـــاء عـــز  ـــر  املمارســـة املـــوكورة اعـــال  ب
الشـــركات املتخععـــة يف جمـــام تكنولوجيـــا املعلومـــات املعتمـــدة لـــدى 
وزارة الكهرابء واملاء واجلهاز املركز  للمناقعات العامة، وللراغبني يف 

اقعــات االشـلاك ا عــوم علــت واثهلــق املمارســة مــز إدارة العقــود واملن
)مراقبــة املناقعــات ( يف املبــ  الرهليســ  لــوزارة الكهــرابء واملــاء جبنــو  

 الدور األوم حسب البياانت التالية :  -الداهلر  السادس –السرة 
 . 1/4/2018تـــاريـــــ  الطــر  : -
، وآخــــــر موعــــــد لتســــــليم 13/5/2018يريــــــ  تقــــــدمي العطــــــاء : -

ولـــز يقبـــل ا  عطـــاء بعـــد  العطـــاءات يف متـــام الســـاعة الواحـــدة ظهـــر ا
  لء.

د.ك )عســة وعشــرون دينــارا   25/-مثــز نســختني مــز الواثهلــــــق :  -
كويتيا فقت ال غـري(، وميكــــز ا عـوم علـت واثهلـق املمارسـة مـز إدارة 
العقـــود واملناقعـــات )مراقبـــة املناقعـــات ( يف املبـــ  الرهليســـ  لــــوزارة 

 الدور األوم. -سالداهلر  الساد –الكهرابء واملاء جبنو  السرة 
د.ك )الـف وعسـماهلة دينـار كـويت  1,500/ -التكمــــــني األولــــ :  -

 فقت ال غري( لعاحل وزارة الكهرابء واملاء غري قابله للرد .
تقدم العطاءات مرفـق هبـا شـهادة مـز غرفـة جتـارة وصـناعة الكويـت  -

( وتوضــــ  الواثهلــــق يف 2018/2019تفيــــد بتســــجيل الشــــركة لعــــام )
 تومة ابلشم  األمحر، وتودع بعـندوت العطـاءات الكاهلـــــز يف  اظرف

إدارة العقود واملناقعات )مراقبة املناقعات ( يف املب  الرهليس  لوزارة 
 الدور األوم. -الداهلر  السادس –الكهرابء واملاء جبنو  السرة 

سيعقــــد اجتمــاع متهيــد  للممارســني املشــلكني يف هــو  املمارســة  بــ  
ــــــز ا اســـــب ايل   إدارة غرفـــــة االجتماعـــــات  نطقـــــة القـــــريوان -مركــ

( اإلحـــــداثيات 80مقابــــــــــل  ريـــــــــق اجلهــــــــــراء الســـــري  )  ريـــــق رقـــــم 
ـــــــــة لـــــــــادارة ) ( يف متـــــــــام 47,814556،  29,307666اجلغرافي

لشـر   15/4/2018الساعة التاسعة صباحا  مز يوم األحد املوافق  
 تفسارات املمارسني . بيعة األعمام والرد علت اس

 

 وزارة املالية
 إعالن

 ( 2019 – 2018)  1املمارسة رقم عز  ر  
 اعمام هدم املبا  واملنشمت

 2018/  1تعلز وزارة املالية عز  ر  ممارسة ابلظرف املختوم ، رقم 
ـــــا  واملنشـــــمت يف وزارة املاليـــــة ، وميكـــــز  2019/  اعمـــــام هـــــدم مب

ادات ابلــوزارة الكـــاهلز  جمـــ  ا عــوم عليهـــا مـــز مكتــب قســـم اإليـــر 
( يف مواعيد العمل الر ية اعتبارا   11الوزارات الدور األرض  مب  ) 

 و لء مقابل رسـم وقدر   1/4/2018مز يوم األحد املوافق 
 د.ك ( ال يرد . 20/ -) 
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وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة مز ظهر يوم األحد 
لعطاءات إىل قسم املناقعات ابلوزارة وتسلم ا 15/4/2018املوافق 

( وتســـر   11املـــوكورة  جمـــ  الـــوزارات الـــدور الثالـــث مبـــين رقـــم ) 
 ( يوما  مز يري  فض املظاريف .   90العطاءات ملدة ) 

 وكيل وزارة املالية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
( توفري 2017-2018) 12عز  ر  املمارسة رقم 

 مستشار إلدارة التدريب
ارســة ابلظــرف املختـوم، إعــالن املمارســة تعلـز وزارة املاليــة عــز  ـر  مم

ـــم  تـــوفري مستشـــار إلدارة التـــدريب يف وزارة  2018-12/2017رق
املاليـــة، وميكـــز ا عـــوم عليهـــا مـــز مكتـــب قســـم اإليـــرادات ابلـــوزارة 

( يف مواعيـد العمـل 11الكاهلز  جم  الوزارات الـدور األرضـ  مبـ  )
و لء مقابل رسـم  1/4/2018الر ية اعتبارا  مز يوم األحد املوافق 

 د.ك(. 75/-وقدر  )
وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة مز ظهر يوم األحد 

وتســلم العطــاءات إىل قســم املناقعــات ابلــوزارة  8/4/2018املوافــق 
( وتســــر  11املــــوكورة  جمــــ  الــــوزارات الــــدور الثالــــث مبــــ  رقــــم )

 ف.( يوما  مز يري  فض املظاري90العطاءات ملدة )
 وكيل وزارة املالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

عقد العيانة اخلاا  2018-16/2017عز  ر  املمارسة رقــم 
 Help Desk – Call شروع مكتب خدمات الدعم لوزارة املالية 
center solution 

تعلز وزارة املالية عز  ر  ممارسة ابلظـرف املختـوم عـز املمارسـة رقـــم 
خــدمات عقـد العــيانة اخلــاا  شــروع مكتــب  16/2017-2018

يف   Help Desk – Call center solutionالدعم لوزارة املالية 
وزارة املاليــــة ، وميكــــز ا عــــوم عليهــــا مــــز مكتــــب قســــم اإليــــرادات 

( يف مواعيـد 11ابلوزارة الكاهلز  جم  الوزارات الدور األرض  مب  )
و لـــء  1/4/2018العمـــل الر يـــة اعتبـــارا  مـــز يـــوم األحـــد املوافـــق 

 د.ك ( . 75/  -ر  ) مقابل رسم وقد
وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة مز ظهر يوم األحد 

وتســلم العطــاءات إىل قســم املناقعــات ابلــوزارة  8/4/2018املوافــق 
ـــدور الثالـــث مبـــ  رقـــم ) ( وتســـر   11املـــوكورة  جمـــ  الـــوزارات ال

 ( يوما  مز يري  فض املظاريف .  90العطاءات ملدة ) 
 ارة املالية وكيل وز 

 

 اإلعالن عز بي  ابملزاد ابلظرف املختوم
 -مضــــخات -تعلــــز وزارة املـــــالية عــــز بيــــ  إ ــــارات ومولــــد كهرابهلــــ 

وزارة لـدى  حامـل لوحـات ارشـادية -لوحات ارشـادية -ضواغت هواء
 ابملزاد ابلظرف املختوم وفق البياانت التالية: االشغام العامة

وزارة املشـــــاركة يف املـــــزاد: مكـــــان اســـــتالم كراســــــة الشــــــروط وعـــــرض 
حـــــىت  1/4/2018مـــــز يريــــــ   جنـــــو  الســـــرة –االشـــــغام العامـــــة 

( دينـــارا   20ويـــتم تســـليم الواثهلـــق مقابــــل رســــم وقـــدر  ) 8/4/2018
كويتيــا  غــري قابلــة للــرد تــدف  يف صــندوت وزارة األشــغام العامــة، علمــا  

 غنه سيتم بي  وثيقتني منفعلتني ويا:
 ثيقة بي  إ ارات. (: و 1719مزاد ) -ا 
ضـواغت  -مضـخات -(: وثيقـة بيـ  مولـد كهرابهلـ 1720مـزاد )- 

 حامل لوحات ارشادية -لوحات ارشادية -هواء
 –1/4/2018( اايم عمـــــــل اعتبـــــــارا  مـــــــز 6يريـــــــ  املعاينـــــــة: ) -2
8/4/2018  

 وقت املعاينة: اثناء الدوام الر  .
 مكـان استقبام الراغبني يف املعاينة:  -3
 (: إدارة النقل وامليكانيء.1719د )مزا -ا 

 (:  زن السكرا   نطقة الشوي .1720مزاد ) - 
 يري  تقدمي العروض وفتح املظاريف: -4
  تقــدمي العـــروض يـــوم عقــــد املـــزاد مـــز الساعــــة العاشـــرة صباحــــا  حـــىت

 –لـدى وزارة املـاليــة  9/4/2018الثانيـة عشرة ظهـرا  االثنني املوافـق 
إدارة شـعون التخـزيز  –الـدور الثالـث  – 12بلـوك – اتجممـ  الـوزار 

قسم البي  املركز  ولز تقبل ايـة عـروض بعـد السـاعة الثانيـة  –العامة 
 عشرة ظهرا .

  فتح املظاريف وعقد املزاد يف متام الثانيـة عشــرة والنعــف ظهــر يـــوم
 -جممــ  الــوزارات  -لــدى وزارة املاليــة  9/4/2018املوافــق  االثنــني
 .18قاعة رقم  –الدور الثا   - 18 بلوك
 .يقدم الشيء املعدت / كفالة معرفية ابسم وزارة األشغام العامة 
   :شروط خاصة للمزاديز 
مقيـدا  يف الســجل  –فـردا  او شــركة  –زـب ان يكـون املزايــد كويتيـا   -

التجـار  ولـدى غرفـة جتـارة وصـناعة الكويـت، وزـوز ان يكـون اجنبيـا  
 ريء او وكيل كويت يجر بعقد موثق.بشرط ان يكون له ش

 ( 1719شروط خاصة  زاد:) 
يقتعـــر بيــــ  اإل ــــارات للشــــركات دون األفــــراد وان تلتــــزم الشــــركة  -

الراس  عليها املزاد بتعديرها خـارج دولـة الكويـت ويف حالـة املخالفـة 
تتخـــو ضـــدها اإلجـــراءات القانونيـــة املنعـــوا عليهـــا يف املـــادة الثانيـــة 

 (.289لوزارة التجارة رقم )ابلقرار الوزار  
 ( 1720شروط خاصة  زاد:) 
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 يسمح لألفراد الكويتيني املشاركة يف املزاد -
الســتالم كراســة الشــروط: يرجــت االتعــام علــت الســيد / دمــد خاجــه 

   25304636امني، هاتف: 
(: السـيد / عبـد هللا خلـف، 1719مـزاد ) -ا مسـئو  موقـ  املعاينـة:

 97428222هاتف: 
 99464169(: السيد/ عبد الرمحز الكنعان، هاتف: 1720مزاد ) - 

ومقـــــــــــرر جلنـــــــــــة البيـــــــــــ  املركـــــــــــز  لـــــــــــدى وزارة املــــــــــــالية /هـــــــــــاتف: 
(22481979 .) 

 www.mof.gov.kwعنوان صفحة اإلنلنت 
 وكيل وزارة املالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
معـدات  -حديـد واملنيـوم  -تعلز وزارة املـالية عز بي  )ااثو مكتيب  

واد متنوعـة( ابملــزاد ابلظـرف املختــوم لــدى اجهــزة كهرابهليـة ومــ -إنقـا  
 اإلدارة العامة لا فاء وفق البياانت التالية: 

: اإلدارة مكان استالم كراســة الشــروط وعـرض املشـاركة يف املـزاد -1
املبـــــ  الرهليســـــ  منطقـــــة مشـــــرف الـــــدور الثــــــا   -العامـــــة لا فـــــاء 

 ويـتم تسـليم 5/4/2018حـىت  1/4/2018)العندوت( مز يريــ  
ـــق مقابـــ ـــة للـــرد تـــدف  75)وقـــدر   ل رســــمـالواثهل ـــارا غـــري قابل يف ( دين

 صندوت اإلدارة العامة لا فاء.
 - 1/4/2018مــــــز اايم عمــــــل اعتبــــــارا   (5)يريــــــ  املعاينــــــة:  -2
 ظهرا . 12صباحا  حىت  9، وقت املعاينة: مز الساعة 5/4/2018
خلف  -لر  مكـان استقبام الراغبني يف املعاينة: جمم  الورش اب - 3

 املشاتل.
 يري  تقدمي العروض وفتح املظاريف: -4
صباحـــا  حــىت  العاشــرةتقــدمي العــروض يــوم عقـــد املــزاد مــز الساعـــة  -

لدى وزارة  11/4/2018 األربعاء املوافـقالثانيـة عشرة ظهـرا  مز يوم 
إدارة شعون  -الدور الثالث  - 12بلوك  - جممـ  الوزارات -املـاليـة 
ـــ  املركـــز  - ز العامـــةالتخـــزي ـــة عـــروض بعـــد  قســـم البي ـــل اي ـــز تقب ول

 الساعة الثانية عشرة ظهرا .
فتح املظاريف وعقد املزاد يف متام الثانيـة عشـرة والنعـف ظهـرا مـز  -

ــــــوم االربعـــــاء املوافـــــق  جممـــــ   -لـــــدى وزارة املاليـــــة  11/4/2018يـ
 .18قاعة رقم  -الدور الثا   - 18بلوك  -الوزارات 

اإلدارة العامــــة / الكفالــــة املعــــرفية ابســــم  املعــــدتالشــــيء  دميقــــ -
 لا فاء.

ــد كويتيــا   -  -فــردا  او شــركة  -شــروط خاصــة: زــب ان يكــون املزاي
مقيدا  يف السجل التجار  ولدى غرفة جتـارة وصـناعة الكويـت، وزـوز 
ان يكون اجنبيا  بشرط ان يكون له شريء او وكيل كـويت يجـر بعقـد 

 موثق.
تالم كراســة الشــروط: يرجــت االتعــام ابلســيد / فــعاد الشــط ، الســ -

 .99778225هاتف: 
مســــــــئوم موقــــــــ  املعاينــــــــة: الســــــــيد/ خالــــــــد اخلريــــــــف، هــــــــاتف:  - 

99484023. 
: لــــــــــدى وزارة املـــــــــــالية /هــــــــــاتفالبيــــــــــ  املركــــــــــز  مقــــــــــرر جلنــــــــــة  -
(22481979). 
 www.mof.gov.kw عنوان صفحة اإلنلنت:  -

 وكيل وزارة املالية

 وزارة املواصالت
 إعالن
 2017/2018-12عز  ر  املمارسة رقم: 

إزالة األجهزة واكواهليات يف برج التحرير ومقسم ام 
 اكيمان التابعة لطة كويت ماريتامي

 2017/2018-12تعلز وزارة املواصالت عز  ر  املمارسة رقم: 
يـــات يف بـــرج التحريـــر ومقســـم ام اكيمـــان بشـــكن إزالـــة األجهـــزة واكواهل
 التابعة لطة كويت ماريتامي.

فعلت الشـركات الراغبـة يف ا عـوم علـت واثهلـق املمارسـة مراجعـة مقـر 
مبـ   -شـارع مجـام عبـد الناصـر  -وزارة املواصالت  نطقـة الشـوي  

 -مراقبـــة املناقعـــات  -إدارة التوريـــدات  -( الـــدور الثالـــث 2رقـــم )
( دينـارا كويتيـا ال 75هلق املمارسة بعد سداد رسوم قدرها )الستالم واث

ــا  و لــء  -غــري قابــل لالســلجاع  -غــري عســة وســبعون دينــارا كويتي
( يومـا مـز يريـ  15خالم ساعات العمـل الر ـ  ويف موعـد اقعـا  )

 نشر هوا اإلعالن ابجلريدة الر ية )الكويت اليوم(.
 ة االلتزام  ا يل :يشلط علت الشركات الراغبة يف املشارك

 تقدمي كتا  بتفويض مز الشركة لشراء الواثهلق. -
 تقدمي صورة مز شهادة دعم العمالة الو نية. -
 ( يوما .90تقدمي كفالة بنكية صا ة ملدة ) -
 زب علت الشركات املتقدمني لشراء ختم يف مجي  واثهلق املمارسة. -

 -رة التوريـــدات إدا -تـــودع العطـــاءات يف صـــندوت الفـــوس يف مقـــر 
 مراقبة املناقعات ابلوزارة.

 لالستفسار يرجت االتعام إبدارة التوريدات / مراقبة املناقعات:
24998277 – 24834622 

http://www.mof.gov.kw/
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 ديوان  و و  العهد
 إعالن

( بشكن صيانة 2019 - 2/2018عز  ر  املمارسة رقم )
 الشبكات املتوفرة بديوان  و و  العهد

ملعسسات املتخععة يف هوا اجملام مراجعة فعلت السادة الشركات / ا
إدارة الشئون املاليـة )قسـم املناقعـات( بـديوان  ـو و  العهـد بقعـر 

( و لــء للحعــوم علــت واثهلــق هــو  املمارســة مقابــل 4الســيف بوابــة )
د. ك( فقــت عســة وســبعون دينــارا  كويتيــا  ال غــري ال  75رســم قــدر  )

ــرد معــطحبني معهــم صــورة مــز إعــالن املمار  ســة يف اجلريــدة الر يــة ت
 )الكويت اليوم( واملستندات التالية: 

 . او2018إيعام التسجيل لدى ديوان  و و  العهد عز العام 
 . صورة مز ترخيا وزارة التجارة والعناعة.1
 . صورة عز السجل التجار .2
 . صورة عز الرقم املد  للمعسسة او الشركة.3
 .2018عة الكويت لعام . صورة عز شهادة غرفة جتارة وصنا4
. صـــــورة عـــــز إيعـــــام التســـــجيل لـــــدى جلنـــــة املناقعـــــات املركزيـــــة 5

 . 2018لعام 
 . كتا  تفويض مز الشركة / املعسسة بشراء واثهلق املمارسة.6
 . صورة مز اعتماد التوقي  اخلاا ابملمارس.7

علمـــا غن موعـــد اإلغـــالت )آخـــر موعـــد لتســـليم العطـــاءات( هـــو يـــوم 
اعتبـارا  مـز السـاعة )التاسـعة( صـباحا   11/4/2018 األربعاء املوافق

وحىت الساعة )الثانيـة عشـرة( ظهـرا  ولـز تقبـل ا  عطـاءات تقـدم بعـد 
 .329داخل   1800000املوعد املوكور اعال ، لالستفسار 

 رهليـــــس الديـــــوان

 اجمللس األعلت للتخطيت والتنمية
 إعـــــــــالن

 – 16ا يف  ـر  املمارسة رقم تعلز األمانة العامة عز رغبته
توفري احتياجات األمانة العامة للمجلس األعلت  2017/2018

للتخطيت والتنمية مز مستلزمات الضيافة ) شا  ، قهوة غنواعها ، 
ماء ...اخل (، فعلت الشركات الراغبة يف التقدم كو  املمارسة مراعاة 

 التا :
كزية قبل صدور هوا .ان تكون مسجلة لدى جلنة املناقعات املر 1

 اإلعالن.
.ان تكون الشركة املتقدمة لديها اخلربة يف هوا اجملام، م  إحضار ما 2

 يثبت  لء.
.تبدا األمانة العامة يف تسليم شروط املمارسة اعتبارا  مز يري  نشر 3

 اإلعالن وملدة عشرة اايم عمل.

ري .يتم ا عوم علت شروط املمارسة مز إدارة الشئون املالية نظ4
 د.ك ) فقت عسة وسبعون دينارا كويتيا ال غري (. 75رسم قدر  

 .تقدم العروض ابلظرف املختوم إىل إدارة الشئون املالية.5

 اكيئة العامة لشئون  و  اإلعاقة 
  إعالن

تعلز اكيئة العامة لشئون  و  اإلعاقة عز  ر  املمارسة العامة رقم 
فات املبينة يف  ، و لء حسب الشروط واملواص3/2017-2018

كراسة الشروط وواثهلق املمارسة والت ميكز ا عوم عليها مز موق  
الدور األوم(  –اكيئة العامة لشئون  و  اإلعاقة )قسم املشلايت 

شارع بريوت مقابل مدرسة البيان ثناهلية اللغة(  – 11قطعة  –)حو  
حىت صباحا  8و لء يف مواعيد الدوام الر ية اعتبارا مز الساعة 

 الواحدة ظهرا وفقا للتا : 
قيمة  يري  اإلقفام اسم املمارسة رقم املمارسة

 الكراسة
 الكفالة األولية

ممارسة استئجار  3/2017-2018
ابصات 
ومركبات 
 متنوعة للهيئة

% مز قيمة 2 د.ك 200 5/4/2018
العطاء صا ة 

يوما   90ملدة 
مز يري  
 العطاء

االجتماع 
 التمهيد 

 م1/4/2018

فعلت الشركات واملعسسات املتخععة تقدمي عطاءها مستوفية كافة 
املستندات داخل مظاريف مغلقة ابلشم  األمحر مرفق هبا شهادة 
استيفاء نسبة العمالة الو نية صا ة ملدة سنة وتسلم املظاريف  قر 
اكيئة ولز تقبل ا  عطاءات ترد بعد املوعد الدد إلقفام املزايدة 

ف يستبعد ا  ممارسة غري مرفق هبا اصل او صورة إيعام قيمة  وسو 
كراسة الشروط والكفالة األولية وشهادة دعم العمالة الو نية، علما 
غنه سوف يتم عقد اجتماع متهيد   قر إدارة الشئون اإلدارية الكاهلز 
يف الدور األوم وسواء حضر املزايد هوا االجتماع ام مل حيضر فسوف 

 بكل ما يسفر عنه االجتماع مز قرارات وتوصيات.يكون ملزما 
مالحظة )زوز للهيئة إلغاء املمارسة دون إبداء األسبا  ودون ادىن 

 اعلاض مز قبل املمارس( .
 

 اكيئة العامة لالستثمار
 إعالن
 2019-80/2018 -عز  ر  ممارسة ددودة رقم   

تقدمي خدمات األمز وا راسة للهيئة العامة لالستثمار 
 )املب  اجلديد(

فعلــت الســادة الشــركات املتخععــة يف هــوا اجملــام واملــوكورة ا ــاههم 
ادان  واملســجلني لــدى اكيئــة العامــة لالســتثمار مراجعــة إدارة )الشــئون 
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 -3بلوك  -جمم  الوزارات -اإلدارية واملالية( املب  الرهليس  )املرقا 
 75سم وقدر  )الدور األرض ( للحعوم علت واثهلق املمارسة مقابل ر 

غــــــري قابــــــل  -د.ك( )فقــــــت عســــــة وســــــبعون دينــــــارا كويتيــــــا ال غــــــري
لالســلداد، و لــء اثنــاء مواعيــد العمــل الر يــة للهيئــة اعتبــارا  مــز يــوم 

وحـــــىت يـــــوم )اخلمـــــيس( املوافـــــق  01/04/2018)األحـــــد( املوافـــــق 
 وزب ان يرفق م  العطاء املستندات التالية: 12/04/2018
 لتجار .صورة مز السجل ا -1
 صور مز شهادة غرفة جتارة وصناعة الكويت. -2
 صورة مز إيعام تسجيل الشركة لدى اكيئة العامة لالستثمار. -3
 صورة مز شهادة استيفاء نسبة العمالة الو نية صا ة ملدة سنة. -4
صـــورة مـــز إيعـــام التســـجيل لـــدى اجلهـــاز املركـــز  للمناقعـــات  -5

 العامة.
 مارسة.صورة مز وصل شراء امل -6
د.ك(  1000يرفـــق ابلعطـــاء الكفالـــة األوليـــة للممارســـة بقيمـــة ) -7

فقت الف دينار كويت ال غـري يف صـورة كتـا  ضـمان صـادر مـز احـد 
البنوك املعتمدة يف دولة الكويـت لعـاحل اكيئـة العامـة لالسـتثمار وغـري 

( يومــا  علــت األقــل مــز يريــ  آخــر 90مشــرو ة وتكــون صــا ة ملــدة )
 م العطاء.موعد الستال

وعلت ان تقدم العطاءات يف التاري  الدد قبل الساعة الواحـدة ظهـرا  
 -3بلــوك  -جممــ  الــوزارات - قــر اكيئــة العامــة لالســتثمار )املرقــا 

 قسم املشلايت والعقود(. -الدور األرض 
 السم الشركة ت
 الشركة املتحدة إلدارة املرافق 1
 شركة جرو  فور إس 2
 د للحراسةشركة الراهل 3
 شركة امانكو للحراسة 4
 شركة ارمور  راسة املنشمت 5

 

 ة للتعليم التطبيق  والتدريبـــــة العامـاكيئ
 إعالن

ــــة العامـتعلـــز اكيئـــ ة للتعلـــيم التطبيقـــ  والتـــدريب عـــز نشـــر اإلعـــالن ــــ
اخلـــاصــة بعـيانة  2018/2019 - 4م ــــة رقــارســــــاخلاا بطر  املم

ـــــروط  اجهــــزة ـــــب الشـ ــــة حسـ ــــات ومعاهــــد اكيئ إصــــدار هــــوايت لكلي
 واملواصفات الواردة بواثهلق املمارسة.

الراغبــــة يف االشـــلاك يف هـــو  املمارســــة علـــت الشـــركات واملعسســـات 
ـــة العامـــة للتعلـــيم التطبيقـــ  والتـــدريب االلكـــلو   ـــ  اكيئ مراجعـــة موق

(www.Paaet.edu.kw )ـدرجــــة و لء لشراء عطاء املمارســة املــ
( وتسليم العطاءات يف مقر اكيئة 8ضمز اخلدمات االلكلونية رقــــم )

إدارة التوريـــدات  -( الـــدور األرضـــ  4الكـــاهلز يف منطقـــة العديليـــة مبـــ  رقـــم )
 د.ك( ال ترد.75/-) هـاخــالم )اسبوعني( مز يرخيه مقابل رســـوم قـدر 

 املدير العام

 اكيئة العامة للرايضة
 إعالن

 1/2018/2019ر  املمارسـة رقـم هــ ع ر د عز  
)بشــكن اعمـــام  ثيــث الــدور السابــ   قـر ديـوان اكيئــة العامــة  

 للرايضـة(
و لـــء ابألظـــرف املغلقــــة  بقـــا للشـــروط واملواصـــفات الـــواردة بواثهلـــق 
املمارسة، والـت ميكـز ا عـوم عليهـا مـز ادارة اخلـدمات والتوريـدات 

( 5الــدور األرضــ  مكتــب رقــم ) –اقعــات واملمارســات قســم املن -
  قر اكيئة  نطقة الرقع  خالم مواعيد العمل الر ية.

 الكفالة األولية سعر الوثيقة يري  اإلقفام تـاري  الطر 
%( اثنان يف املاهلة مز القيمة 2)  دينارا  كويتيا   75 23/4/2018 3/4/2018

اإلمجالية للعطاء صا ة ملدة 
 يوما  مز يري  اإلقفام.. (90)

وقد فدد عقد اجتمـاع متهيـد  للسـادة مقـدم  العطـاءات  قـر اكيئـة 
صــــباحا  مــــز يــــوم اخلمــــيس  11:00)الــــدور األوم( يف متــــام الســــاعة 

 م.12/4/2018املوافق 
وزــــب تقــــدمي العطــــاءات اعتبــــارا مــــز الســــاعة الثامنــــة صــــباحا وحــــىت 

علت ان تسلم العطاءات داخـل الواحدة ظهرا مز يري  يوم اإلقفام و 
مظـــــاريف مغلقـــــة ابلشـــــم  األمحـــــر، وتوضـــــ  ابلعـــــندوت املخعـــــا 
للممارســات  قــر اكيئــة )الــدور األرضــ ( ولــز تقبــل ا  عطــاءات تــرد 

 بعد املوعد الدد إلقفام املمارسة.
( تسعني يوما اعتبارا مـز يريـ  فـض 90هوا وتسر  العطاءات ملدة )

غــري مرفــق بــه اصــل او صــورة ايعـــام العطــاءات ويســتبعد ا  عطــاء 
شراء واثهلق املمارسة، والكفالـة األوليـة، وشـهادة دعـم العمالـة الو نيـة 
العــــــادرة مــــــز وزارة الشــــــئون االجتماعيــــــة والعمــــــل الســــــنوية لعــــــام 

2017/2018. 
املمارسة مفتوحة جلمي  الشركات واملعسسات املتخععة يف األعمام 

ة للرايضة وجلنة املناقعات املركزية املطلوبة واملسجلة لدى اكيئة العام
 .2017/2018لعام 

ملحوظـة: زــوز للهيئـة إلغــاء املمارسـة دون إبــداء األســبا  ودون ادىن 
 اعلاض مز قبل املمارسني.

 املـــديــــــر العـــــــــام
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 إعالن
-17عـز  ـر  املمارســة رقــم: هـــ ع ر د  اكيئـة العامـة للرايضـةتعلز 

ـــ 2017/2018 ـــام تشــغيل وإصــال  خــدمات احــواض )بشـ كن اعمـ
 السباحة )اجملموعة الثانية(.

و لـــء ابألظـــرف املغلقــــة  بقـــا للشـــروط واملواصـــفات الـــواردة بواثهلـــق 
املمارسة، والـت ميكـز ا عـوم عليهـا مـز إدارة اخلـدمات والتوريـدات 

( 5الــدور االرضــ  مكتــب رقــم ) -قســم املناقعــات واملمارســات  -
 طقة الرقع  خالم مواعيد العمل الر ية. قر اكيئة  ن
 الكفالة األولية سعر الوثيقة يري  االقفام تـاري  الطر 

%( اثنان يف املاهلة مز القيمة 2) د.ك 75 25/4/2018 5/4/2018
االمجالية للعطاء صا ة ملدة 

 ( يوما مز يري  االقفام90)

 قـر اكيئـة وقد فدد عقد اجتمـاع متهيـد  للسـادة مقـدم  العطـاءات 
صباحا  مز يوم الثالاثء املوافق  11:00)الدور االوم( يف متام الساعة 

 م.17/4/2018
وزــــب تقــــدمي العطــــاءات اعتبــــارا مــــز الســــاعة الثامنــــة صــــباحا وحــــىت 
الواحدة ظهرا مز يري  يوم االقفام وعلت ان تسلم العطاءات داخـل 

ا مظـــــاريف مغلقـــــة ابلشـــــم  األمحـــــر، وتوضـــــ  ابلعـــــندوت املخعـــــ
للممارســات  قــر اكيئــة )الــدور األرضــ ( ولــز تقبــل ا  عطــاءات تــرد 

 بعد املوعد الدد إلقفام املمارسة.
( تســــعني يومــــا اعتبــــارا مــــز يريــــ  فـــــض 90هــــوا وتســــر  العطــــاءات ملــــدة )

العطاءات ويستبعد ا  عطـاء غـري مرفـق بـه اصـل او صـورة ايعـام شـراء واثهلـق 
ــة العــادرة مــز وزارة املمارســة، والكفالــة األوليــة، وشــهاد ة دعــم العمالــة الو ني

 .2017/2018الشئون االجتماعية والعمل السنوية لعام 
املمارسة مفتوحة جلمي  الشركات واملعسسات املتخععة يف األعمام 
املطلوبة واملسجلة لدى اكيئة العامة للرايضة وجلنة املناقعات املركزية 

 .2017/2018لعام 
اء املمارسـة دون إبــداء األســبا  ودون ادىن ملحوظـة: زــوز للهيئـة إلغــ

 اعلاض مز قبل املمارسني.
 املدير العام

 اكيئة العامة للعناعة
 إعالن

 تعلز اكيئة العامة للعناعة غنه تقدم اليها السادة / امحد ومحود اخلالد  
 (  نطقة -(  قطعة )18 البني اصدار بدم فاقد : القسيمة رقم )

ـــه عقـــد القســـيمة 1 -) الشـــوي  العـــناعية  ( يرجـــت ممـــز يكـــون ووزت
املــوكورة اعــال  او لديــه ا  معلومــات بشــكنه ان يتقــدم إىل مقــر اكيئــة 

قســــــم اللاخــــــيا والســــــجل  -العامــــــة للعــــــناعة  )الــــــدور األرضــــــ 
العـــناع ( خـــالم اســـبوعني مـــز يريـــ  نشـــر اإلعـــالن وإال فـــ ن اكيئـــة 

 عقد املطلو  .ستقوم بعد انقضاء املهلة إبصدار بدم فاقد عز ال

 إعالن
 تعلز اكيئة العامة للعناعة غنه تقدم اليها

مساعد سـاير الشـمر   -السادة/ شركة جوهرة العنود للتجارة العامة 
 وشركا 

  البني دو قيد املوكوريز ادان  يف السجل العناع 
 200191رقم اللخيا للحرفة العناعية: 
 نوع النشاط: ألعمام األملنيوم

 تجار : معن  جوهرة االمل ألعمام االملنيومفت االسم ال
  10/1/2016(      بتاري :5568رقم ويري  القيد يف السجل: )

منطقة: الر     الدور: األرض       اسم املالء: اكيئة العامة 
 للعناعة
       6دل:             433قسيمة:         1قطعة: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
 ها السيد/ دمد عل  المودتعلز اكيئة العامة للعناعة غنه تقدم الي

  البا  إجراء التعديالت املوكورة ادان  يف السجل العناع 
 28623رقم اللخيا للحرفة العناعية: 

 نوع النشاط: اعمام االملنيوم واعمام ا دادة
 فت االسم التجار : معن  داليا لألبوا  ألعمام االملنيوم وا دادة

 2014-05-22( بتاري : 5096رقم ويري  القيد يف السجل: )
 منطقة: توسعة ا رفية  نطقة اجلهراء

 اسم املالء: شركة املخازن العمومية      قطعة: ا رفية
 الدور:االرض      B/6دل:        B/6قسيمة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلز اكيئة العامة للعناعة غنه تقدم اليها
 السيد/ و   عواد مطر العنز   
  البا  قيد يف السجل العناع  

 202368م اللخيا: رق
 فت االسم التجار : املطالع ألعمام ا دادة

 2018-3-25العادر بتاري :
 املعد: اعمام حدادة

 منطقة: اجلهراء      اسم املالء: اكيئة العامة للعناعة  
ــــة اجلهــــراء  قســــيمة: (دور: 057/0((دــــل:057/0( قطعة:حرفي

 األرض        
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 إعالن
 ة غنه تقدم اليهاتعلز اكيئة العامة للعناع

 السادة/ شركة مربوك للتجهيزات الفندقية/عبد هللا عل  اتش وشركا 
  البني إصدار بدم فاقد للخيا صناعة صغرية

 30201رقم اللخيا: 
 فت االسم التجار : معن  مربوك ألعمام ا دادة واالملنيوم

 2014-9-8العادر بتاري : 
-مـــــداخز-مطـــــاب -املعـــــد: منتجـــــات الســـــتانلس ســـــتيل )ثالجـــــات

  باخات(-شواايت
   11منطقة: صبحان    اسـم املالـء: اكيئـة العامـة للعـناعة     قطعـة:

 دور:   0دل:   90قسيمة: 
يرجت ممز يكون ووزته اللخيا املـوكور اعـال  او لديـه ا  معلومـات 
بشــكنه ان يتقــدم اىل مقــر اكيئــة العامــة للعــناعة الــدور األرضــ  خــالم 

  نشــر اإلعــالن وإال فــ ن اكيئــة ســتقوم بعــد انقضــاء اســبوعني مــز يريــ
 املهلة إبصدار بدم فاقد عز اللخيا املطلو . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلز اكيئة العامة للعناعة غنه تقدم إليها
 السادة/شركة البيت اخلشيب ألعمام النجارة

  البني تعديل يف السجل العناع  
 36370رقم اللخيا: 

شـــيب إلنتـــاج األاثو املنـــز  فـــت االســـم التجـــار : معـــن  البيـــت اخل
 واالبوا  اخلشبية
 2007-1-22العادر بتاري : 

 املعد: إلنتاج االاثو املنز  واالبوا  اخلشبية
 منطقة: الشعيبة العناعية)الغربية(   

 اسم املالء: اكيئة العامة للعناعة   
   ZC/15 5قسيمة:.    5قطعة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلز اكيئة العامة للعناعة غنه تقدم اليها
 السيدة/ زينب حسني إ اعيل دشت

  البة إجراء تعديالت علت اللخيا العناع 
 28791رقم اللخيا: 

 فت االسم التجار : مطبعة األمراء الو نية
 2014-11-5العادر بتاري :  5237رقم القيد يف السجل: 
 املعد: ألعمام الطباعة

 

    1قطعة:     منطقة: الر     اسم املالء: اكيئة العامة للعناعة   
 دور: األرض  +سندر        10دل:     1652قسيمة: 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلــز اكيئــة العامــة للعــناعة غنــه تقــدم اليهــا الســادة / شــركة مارســيليا 
ألعمــــام النجــــارة/ ســــامل فهــــد معــــيض املطــــري  وشــــريكه  ــــالبني قيــــد 

 املوكوريز ادان  يف السجل العناع 
 202353رقم ترخيا ا رفة العناعية: 

 النشاط: اعمام النجارة  نوع
 فت االسم التجار : معن  مارسيليا ألعمام النجارة

 2018-03-27( بتاري : 6082رقم ويري  القيد يف السجل:)
ــــــة   قطعــــــة: ا قســــــيمة:     50-48منطقــــــة: الشــــــوي  العــــــناعية الثاني

 اسم املالء: اكيئة العامة للعناعة 7الدور: األرض      دل:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
( 2019 - 17/2017ـ ع ا /عز املمارسة رقم )ه

 بشكن اعمام الدراسة
 االستشارية إلنشاء جمم  تكنولوج  يف منطقة الشدادية   

تعلز اكيئة العامة للعناعة انه ا اقا  لاعالن املنشور جبريدة الكويت 
بشكن اإلعالن عز  ر  املمارسة املنو   11/3/2018اليوم بتاري  

مي العطاءات للممارسة املوكورة عنها انه قد تقرر ان يكون موعد تقد
  26/4/2018ظهرا  مز يوم اخلميس  املوافق  12يف متام  الساعة 

، كما تعلز اكيئة ان اخر موعد لشراء واثهلق املمارسة املوكورة سيكون 
 . 5/4/2018يوم اخلميس املوافق 

وتدعو اكيئة املكاتب الت قامت بشراء واثهلق املمارسة ابلتوجه إىل 
العامة للعناعة عز ــ إدارة املشاري  ــ الدور األوم ــ يف مواعيد اكيئة 

العمل الر ية و لء الستالم دضر االجتماع التمهيد  الوى   يف 
 . 20/3/2018يري  

كما تنو  اكيئة غنه يشلط ان تكون املكاتب االستشارية املتقدمة 
لت للتخطيت كو  املمارسة مسجلة لدى األمانة العامة للمجلس األع

والتنمية ) جلنة اختيار البيوت االستشارية (يف  جمام االستشارات 
 اإلدارية ) غري هندسية (

 اكيئة العامة للعناعة
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 اكيئة العامة للغواء والتغوية
 2018لسنه  3إعالن رقم 

تعلــــز اكيئــــة العامــــة للغــــواء والتغويــــة للســــاد  اصــــحا  العــــيدليات 
إبدارات التفتيش التابعة للهيئة ابلافظـات  ملراجعه مراقبات اللاخيا

لتجديـــد اللاخـــيا العـــحية الـــت ســـبق وإن كانـــت تعـــدر مـــز بلديـــه 
الكويــت واملتعلقــة بتــداوم اغويــة األ فــام اوا  مــواد غواهليــة اخــرى 
ــد   ــراخيا صــحية جدي ــاع ابلعــيدليات وكــولء ابلنســبة إلصــدار ت تب

لغـــواء والتغويـــة رقـــم .... و لـــء عمـــال بقـــانون إنشـــاء اكيئـــة العامـــة ل
 واللواهلح التنفيوية املنظمة له. 2013لسنه 112

 رهليس جملس اإلدارة املدير العام 

 هيئة اسوات املام
 إعالن 

بشكن ترخيا نشاط اورات مالية لشركة بروتيفيت ممرب 
 فريم الكويت

 لب اللخيا املقدم بشكن  2018( لسنة 11استنادا للقرار رقم )
ممرب فريم الكويت ملزاولة انشطة اورات مالية وفقا  مز شركة بروتيفيت 

بشكن إنشاء هيئة اسوات املام وتنظيم  2010 لسنة 7للقانون رقم 
والعادر بتاري   نشاط األورات املالية والهلحته التنفيوية وتعديالنما

، ونفا ا  للمادة الثانية مز القرار املوكور، تعلز هيئة 22/01/2018
 إصدار اللخيا لشركة بروتيفيت ممرب فريم اسوات املام غنه  

، 20/03/2018الكويت ملزاولة نشاط مستشار استثمار بتاري  
 و لء ملدة ثالو سنوات قابلة للتجديد.

 اإلدارة العامة لا فاء
 إعـــالن 

 (47/2017/2018عز  ر  املمارسة رقم )
تعلـــــــــــز اإلدارة العامـــــــــــة لا فـــــــــــاء عـــــــــــز  ـــــــــــر  املمارســـــــــــة رقـــــــــــم 

( صيانة اإلسفلت للسـاحات اخلارجيـة للمراكـز 47/2017/2018)
 التابعة لادارة العامة لا فاء

فعلت السادة التجار املتخععـني يف هـوا اجملـام مراجعـة قسـم الاسـبة 
ــــــارك العبــــــد هللا(  ــــــة مب ــــــاء ) نطق ــــــة لا ف )العــــــندوت( ابإلدارة العام

ها للحعوم علـت املواصـفات اخلاصـة هبـو  املمارسـة مقابـل رسـوم قـدر 
ال تــرد معــطحبني  -( د.ك فقــت عســة وســبعون دينــارا  ال غــري 75)

 معهم املستندات التالية: 
 صورة مز السجل التجار . -1
  صورة شهادة غرفة جتارة وصناعة الكويت. -2

  صورة مز إيعام التسجيل لدى جلنة املناقعات املركزية. -3
شـركات غــري صـورة شـهادة اسـتيفاء نسـبة العمالــة الو نيـة لـدى ال -4

ا كومية العادرة مز وزارة الشئون االجتماعية والعمل والعا ة ملدة 
ســنة مــ  العطــاء. علمــا غن آخــر موعــد لتقــدمي العــروض هــو الســاعة 

يـــرفض ا   29/4/2018)الواحـــدة ظهـــرا( مـــز يـــوم األحـــد املوافـــق 
 عرض بعد هوا امليعاد.

 10/4/2018ســيتم عقــد اجتمــاع متهيــد  يــوم الــثالاثء بتــاري   -5
صــباحا  إبدارة االنشــاءات والعــيانة )جممــ  الــورش(  10:00الســاعة 

  نطقة الر .
تســـــليم العطـــــاءات )قســـــم املناقعـــــات والعقـــــود ابإلدارة العامـــــة  -6

 لا فاء(  نطقة مبارك العبد هللا املب  الرهليس  الدور األوم.
 مدير إدارة الشئون املالية

 اإلدارة العامة للجمارك
 ي  ابملزاد العلينإعالن عز ب

 4/4/2018 تُعلــز اإلدارة العامة للجمارك إنه يف يوم األربعاء املوافق
 ععرا  سوف يتم بي  بضاعة عبارة عز: 3:30يف متام الساعة 

 ( كرز سجاهلر متنوعة.2591عدد ) -1
 بضاهل  متنوعة: -2

 مالحظات نوع البضاعة العنف العدد
ز قبل إدارة بعد اإلفراج م رز قدما   20حاوية  12

 التغوية / بلدية الكويت
  ملح قدما   20حاوية  5
  جرانيت قدما   20حاوية  4
  اوا  منزلية قدما   20حاوية  4
  سرياميء قدما   20حاوية  2

ابملــزاد العلــين و لــء يف مقــر مراقبــة بيــت املــام التابعــة لــادارة الكــاهلز 
 عنواهنا يف العليبية علت الداهلر  السادس. 

ـت األخــوة الــراغبني يف الشــراء ا ضــور إىل موقــ  املــزاد يف التــاري  فعلـــ
 الدد، مـ  مراعـاة شـروط البيـ  التاليـة:

. للجنـــة البيــــ  ابملــــزاد بيــــ  البضـــاعة علــــت صــــفقة واحــــدة او عــــدة 1
 صفقات حسب ظروف البي .

 % مز مثز البي .2عمولة داللة بواق   . يتحمل الراس  عليه املزاد2
لراســ  عليــه املــزاد دفــ  قيمــة البضــاعة  وجــب الــدف  عــز . علــت ا3

 فقت، وفقا  لتقدير جلنة البي  ابملزاد. K-netنت - ريق الك 
. علت الراس  عليه املزاد إخراج البضاعة مز مقر مراقبـة بيـت املـام 4

)عسة( اايم بعد رسو املزاد عليه، وإال سيتم  5بعورة عاجلة وخالم 
ملــزاد التــا  إ ا مل يقــم مــز رســا عليــه املــزاد حجــز ايــة بضــاعة وبيعهــا اب
 إبزالتها خالم املدة الددة.
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. حيـــق لـــادارة وقـــف البيـــ  او  جيلـــه او إعادتـــه يف موعـــد آخـــر يف 5
حالة عدم ا عوم علت السعر املناسب او ألية اسبا  تراها تتعارض 

 م  معلحتها.
 د أل  سبب ترا .إلغاء او  جيل املزا للجنة البي  ابملزاد. زوز 6
.  ــا ان البضــاعة ســوف تبــاع علــت حالتهــا كمــا هــ  فعلــت املزايــديز 7

القيام ابملعاينة للتككد مز حالة وجودة ونوعية هـو  البضـاعة واملوجـود 
 ابلعنوان املوكور اعال  خالم فلة الدوام الر  .

. يف حالة امتناع الراس  عليه مـز سـداد مثـز البيـ  او جـزء منـه حيـق 8
دارة العامة للجمـارك إعـادة البيـ  علـت حسـابه فـ  ا مل يعـل الـثمز لا

للمبلــ  الــو  رســا بــه املــزاد اوال  التــزم بســداد الفــرت. ويف هــو  ا الــة 
 حيق لادارة حرمانه مز االشلاك يف ا  مزاد مستقبال .

. اإلدارة غري مسـئولة عـز ا  تعـرف او اسـتعمام للبضـاعة املباعـة 9
 والتشريعات النافوة.  ا خيالف القوانني

 2003لسنة  10. يتم هوا البي   بقا  ألحكام القانون رقم 10
 بشكن النظام املوحد للجمارك والقرارات املنظمة له.

 جلنة البي  ابملزاد 

 اجلهاز املركز  للمناقعات العامة
 إعالن 

يعلز الجهاز المركزي للمناقعات العامة عز  رح المناقعة رقم و 
أعمال اإلصالح والعيانة للرافعات  / 2017/2016/34ك م 

السقفية ف  كل مز محطات ض  الميا  الرهليسية ومحطات 
 الكلوريز المختلفة

 بناء عل   لب وزارة الكهرباء و الماء
ويمكز الحعول علت وثاهلق المناقعة مز الجهاز المركزي 

 للمناقعات العامة.
الموعد المقرر  الطرح

 إليداع العطاءات
 )تاري  األقفال(

 الكفالة السعر

دك صالحة  3500 150 2018-05-06 2018-04-01
 90لمدة 

وذلء ف   15-04-2018صباحا يوم االحد  الموافق  10 جلسة استفسارات
مبنت وزارة الكهرباء والماء بجنوب السر  الدور الثالث غرفة 

 االجتماعات مكتب وكيل الوزارة

حدة ظهرا مز الوقت النهاهل  لتقديم العطاءات هو الساعة الوا -
 اليوم المحدد باإلعالن أعال  المقرر إليداع العطاءات. 

نسخة مز كامل العطاءات  (2)يجب علت المناقا تقديم عدد  -
المقدمة شامال كافة وثاهلق المناقعة وغيرها مز المستندات 

 المطلوب تقديمها م  العطاء. 
يتم دف  المقابل النقدي الموكور أعالة بواسطة شيء معدق أو  -

   نت . بطاقة ك

 غير قابلة للتجزهلة  -
يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الو نية العادرة مز  -

قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل العالحة لمد  سنة م  
 تقديم العطاء. 

 49مز قانون المناقعات العامة رقم  48وفقا لنا المادة  -
 والتت تنا علت :  2016لسنة 

الوقت والمكان المبينيز فت تفتح مظاريف العطاءات فت  "
وثاهلق المناقعة فت جلسة علنية بحضور مقدم  العطاءات أو مز 

 يمثلهم " 
يعتبر هوا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقعيز الراغبيز  -

 حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاريف . 
وعلت الشركات الراغبة بالحضور التنسيق م  قسم فض  -

بل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار العطاءات ق
 صورة مز البطاقة المدنية.  1.-المستندات التالية :

صورة مز اعتماد التوقي  الخاص بالجهاز المركزي للمناقعات  2.
 العامة. 

فت حال حضور غير الشخا المعتمد توقيعه فكنه يجب إحضار  3.
ي للمناقعات كتاب خط  مز المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركز

 بتفويض مز يرا  لحضور الجلسة. 
 يعتبر هوا اإلعالن جزء ال يتجزء مز وثاهلق المناقعة.  -
لمزيد مز المعلومات يرج  زيارة موقعنا عل  الشبكة العالمية  -

.WWW.CAPT.GOV.KW  
 األميز العام المساعد للجهاز المركزي للمناقعات العامة

 النــــــــإع
رقم  عات العامة عز  رح المناقعة يعلز الجهاز المركزي للمناق
 / 2016/7262و ك م 

توريد قط  الغيار المطلوبة لعمامات االمان الرهليسية للغاليات ف  
 محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى

 الكهرباهلية وتقطير الميا 
 بناء عل   لب وزارة الكهرباء و الماء

مناقعات ويمكز الحعول علت وثاهلق المناقعة مز الجهاز المركزي لل
 العامة.

الموعد المقرر  الطرح
 إليداع العطاءات
 )تاري  األقفال(

 الكفالة السعر

دك  15000 1000 2018-05-01 2018-04-01
 90صالحة لمدة 

 جلسة استفسارات

وذلء ف  بمحطة  08-04-2018ص يوم االحد  الموافق  10
 الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهرباهلية وتقطير الميا 
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النهاهل  لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا مز الوقت  -
 اليوم المحدد باإلعالن أعال  المقرر إليداع العطاءات. 

نسخة مز كامل العطاءات  (2)يجب علت المناقا تقديم عدد  -
المقدمة شامال كافة وثاهلق المناقعة وغيرها مز المستندات 

 المطلوب تقديمها م  العطاء. 
لموكور أعالة بواسطة شيء معدق أو يتم دف  المقابل النقدي ا -

 بطاقة ك  نت . 
 مقتعرة علت الشركات المتخععة ف  هوا المجال  -
 غير قابلة للتجزهلة  -
يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الو نية العادرة مز  -

قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل العالحة لمد  سنة م  
 تقديم العطاء. 

 49ز قانون المناقعات العامة رقم م 48وفقا لنا المادة  -
 والتت تنا علت :  2016لسنة 

"تفتح مظاريف العطاءات فت الوقت والمكان المبينيز فت وثاهلق 
 المناقعة فت جلسة علنية بحضور مقدم  العطاءات أو مز يمثلهم " 

يعتبر هوا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقعيز الراغبيز  -
 بحضور جلسة فض المظاريف .  حيث أنه يحق للشركات الراغبة

وعلت الشركات الراغبة بالحضور التنسيق م  قسم فض  -
العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار 

 صورة مز البطاقة المدنية.  1.-المستندات التالية :
صورة مز اعتماد التوقي  الخاص بالجهاز المركزي للمناقعات  2.

 العامة. 
غير الشخا المعتمد توقيعه فكنه يجب إحضار فت حال حضور  3.

كتاب خط  مز المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقعات 
 بتفويض مز يرا  لحضور الجلسة. 

 يعتبر هوا اإلعالن جزء ال يتجزء مز وثاهلق المناقعة.  -
لمزيد مز المعلومات يرج  زيارة موقعنا عل  الشبكة العالمية  -

.WWW.CAPT.GOV.KW  
 لعام المساعد للجهاز المركزي للمناقعات العامةاألميز ا

 النــــــــإع
يعلز الجهاز المركزي للمناقعات العامة عز  رح المناقعة رقم و 

آلة تعوير  (101)أعمال صيانة عدد  /2018/2017/10ك م 
مستندات ماركة )توشيبا(باإلدارات المختلفة لوزارة الكهرباء 

 والماء
 ء و الماءبناء عل   لب وزارة الكهربا

ويمكز الحعول علت وثاهلق المناقعة مز الجهاز المركزي 
 للمناقعات العامة.

 

الموعد المقرر  الطرح
 إليداع العطاءات
 )تاري  األقفال(

 الكفالة السعر

دك صالحة  3500 150 2018-05-06 2018-04-01
 90لمدة 

  وذلء ف  15-04-2018صباحا يوم االحد  الموافق  10 جلسة استفسارات
 بنت ادارة التخطيت والمتابعة وللمشاغل الرهليسية صبحانم

الوقت النهاهل  لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا مز  -
 اليوم المحدد باإلعالن أعال  المقرر إليداع العطاءات. 

نسخة مز كامل العطاءات  (2)يجب علت المناقا تقديم عدد  -
ستندات المقدمة شامال كافة وثاهلق المناقعة وغيرها مز الم

 المطلوب تقديمها م  العطاء. 
يتم دف  المقابل النقدي الموكور أعالة بواسطة شيء معدق أو  -

 بطاقة ك  نت . 
هو  المناقعة مقتعرة علت الشركات المسجلة لدى الجهاز  -

 المركزي لتكنولوجيا المعلومات 
 غير قابلة للتجزهلة  -
ة مز يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الو نية العادر -

قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل العالحة لمد  سنة م  
 تقديم العطاء. 

 49مز قانون المناقعات العامة رقم  48وفقا لنا المادة  -
 والتت تنا علت :  2016لسنة 

"تفتح مظاريف العطاءات فت الوقت والمكان المبينيز فت وثاهلق 
 و مز يمثلهم " المناقعة فت جلسة علنية بحضور مقدم  العطاءات أ

يعتبر هوا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقعيز الراغبيز  -
 حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاريف . 

وعلت الشركات الراغبة بالحضور التنسيق م  قسم فض  -
العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار 

 قة المدنية. صورة مز البطا 1.-المستندات التالية :
صورة مز اعتماد التوقي  الخاص بالجهاز المركزي للمناقعات  2.

 العامة. 
فت حال حضور غير الشخا المعتمد توقيعه فكنه يجب إحضار  3.

كتاب خط  مز المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقعات 
 بتفويض مز يرا  لحضور الجلسة. 

 ق المناقعة. يعتبر هوا اإلعالن جزء ال يتجزء مز وثاهل -
لمزيد مز المعلومات يرج  زيارة موقعنا عل  الشبكة العالمية  -

.WWW.CAPT.GOV.KW  
 األميز العام المساعد للجهاز المركزي للمناقعات العامة
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 النــــــــإع
يعلز الجهاز المركزي للمناقعات العامة عز  رح المناقعة رقم و 

 /2018/2017/4ع 
 ارة شبكة المعلومات بوزارة العدلتوفير خدمات أمز وحماية وإد

 بناء عل   لب وزارة العدل
ويمكز الحعول علت وثاهلق المناقعة مز الجهاز المركزي 

 للمناقعات العامة.
الموعد المقرر  الطرح

 إليداع العطاءات
 )تاري  األقفال(

 الكفالة السعر

دك صالحة  3500 150 2018-07-01 2018-04-01
 90لمدة 

وذلء ف  بمقر  22-04-2018عاشرة يوم االحد  الموافق ال جلسة استفسارات
الدور الثالث بادارة  14وزارة العدل بمبنت مجم  الوزارات بلوك 

 الشئون المالية

الوقت النهاهل  لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا مز  -
 اليوم المحدد باإلعالن أعال  المقرر إليداع العطاءات. 

نسخة مز كامل العطاءات  (2)يجب علت المناقا تقديم عدد  -
المقدمة شامال كافة وثاهلق المناقعة وغيرها مز المستندات 

 المطلوب تقديمها م  العطاء. 
يتم دف  المقابل النقدي الموكور أعالة بواسطة شيء معدق أو  -

 بطاقة ك  نت . 
 غير قابلة للتجزهلة  -
يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الو نية العادرة مز  -

زارة الشئون االجتماعية و العمل العالحة لمد  سنة م  قبل و
 تقديم العطاء. 

 49مز قانون المناقعات العامة رقم  48وفقا لنا المادة  -
 والتت تنا علت :  2016لسنة 

"تفتح مظاريف العطاءات فت الوقت والمكان المبينيز فت وثاهلق 
 م " المناقعة فت جلسة علنية بحضور مقدم  العطاءات أو مز يمثله

يعتبر هوا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقعيز الراغبيز  -
 حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاريف . 

وعلت الشركات الراغبة بالحضور التنسيق م  قسم فض  -
العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار 

 . صورة مز البطاقة المدنية 1.-المستندات التالية :
صورة مز اعتماد التوقي  الخاص بالجهاز المركزي للمناقعات  2.

 العامة. 
فت حال حضور غير الشخا المعتمد توقيعه فكنه يجب إحضار  3.

كتاب خط  مز المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقعات 
 بتفويض مز يرا  لحضور الجلسة. 

 . يعتبر هوا اإلعالن جزء ال يتجزء مز وثاهلق المناقعة -

لمزيد مز المعلومات يرج  زيارة موقعنا عل  الشبكة العالمية  -
.WWW.CAPT.GOV.KW  

 األميز العام المساعد للجهاز المركزي للمناقعات العامة
 

 النــــــــإع
يعلز الجهاز المركزي للمناقعات العامة عز  رح المناقعة رقم 

HO/GS/0395 
لشركة ونادي بيت العقد الشامل لخدمة الزراعة والنظافة لمعاف  ا

 الو نية بناء عل   لب شركة البترول الو نية الكويتية
ويمكز الحعول علت وثاهلق المناقعة مز الجهاز المركزي 

 للمناقعات العامة.
الموعد المقرر  الطرح

 إليداع العطاءات
 )تاري  األقفال(

 الكفالة السعر

 90صالحة لمدة  500 2018-05-15 2018-04-01
وذلء ف   16-04-2018صباحا يوم االثنيز الموافق  10 جلسة استفسارات

الواق  ف  الطابق الثان   (A2-068)غرفة اإلجتماعات رقم 
 للمكتب الرهليس  للشركة ف  منطقة األحمدي

الوقت النهاهل  لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا مز  -
 اليوم المحدد باإلعالن أعال  المقرر إليداع العطاءات. 

نسخة مز كامل العطاءات  (2)قا تقديم عدد يجب علت المنا -
المقدمة شامال كافة وثاهلق المناقعة وغيرها مز المستندات 

 المطلوب تقديمها م  العطاء. 
يتم دف  المقابل النقدي الموكور أعالة بواسطة شيء معدق أو  -

 بطاقة ك  نت . 
 املناقعة ددودة علت كشف مرفق -
 قابلة للتجزهلة  -
ء نسبة العمالة الو نية العادرة مز يجب تقديم شهادة استيفا -

قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل العالحة لمد  سنة م  
 تقديم العطاء. 

 49مز قانون المناقعات العامة رقم  48وفقا لنا المادة  -
 والتت تنا علت :  2016لسنة 

"تفتح مظاريف العطاءات فت الوقت والمكان المبينيز فت وثاهلق 
 علنية بحضور مقدم  العطاءات أو مز يمثلهم "  المناقعة فت جلسة

يعتبر هوا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقعيز الراغبيز  -
 حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاريف . 

وعلت الشركات الراغبة بالحضور التنسيق م  قسم فض  -
العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار 

 صورة مز البطاقة المدنية.  1.-ات التالية :المستند
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صورة مز اعتماد التوقي  الخاص بالجهاز المركزي للمناقعات  2.
 العامة. 

فت حال حضور غير الشخا المعتمد توقيعه فكنه يجب إحضار  3.
كتاب خط  مز المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقعات 

 بتفويض مز يرا  لحضور الجلسة. 
 ر هوا اإلعالن جزء ال يتجزء مز وثاهلق المناقعة. يعتب -
لمزيد مز المعلومات يرج  زيارة موقعنا عل  الشبكة العالمية  -

.WWW.CAPT.GOV.KW  
 األميز العام المساعد للجهاز المركزي للمناقعات العامة

 مرفق جدول التكميز األول  لكل بند علت حدة
وكيال  إسم المقاول

 عز
  شركة تنظيفكو ذ م م

  ركة الو نية للتنظيف ش م ك مالش
  شركة أبناء عبد الحميد سالم التجارية ذ م م

  شركة معرف  الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
  شركة زاتكو الزعفران للتجارة العامة والمقاوالت ش ت

  شركة ايكوفيرت للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
  ظيف المبان  والطرق ذ م مشركة المشاري  العامة لمقاوالت تن

  شركة الساري الو نية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
  شركة دانا وبيركل  التجارية ذ م م

  شركة واهلل النعف وشركا  التجارية ذ م م
  شركة صفا الو نية لمقاوالت تنظيف المبان  والطرق والمدن ذ م م

  شركة المال لخدمات العيانة والتنظيف ش ش و
  شركة الجهراء لمعدات التنظيف ش م ك م

  الشركة التجارية العامة ذ م م
   .م.مشركة ادنء العالمية لمقاوالت تنظيف المبان  والطرق 

  شركة كويت برتشارد للعيانة والتنظيف ذ م م
  شركة بيت االنماء للمقاوالت الزراعية ذ م م
  شركة المجموعة االمنية الفنية للخدمات ذ م م

فرع مز شركة الرواد المتحدة للتجارة العامة  /مركز الرواد للخدمات البيئية
 والمقاوالت ف ذ م م

 

 
 الشركات االجنبية مسلسل
1 AL-WASITA EMIRATES FOR SERVICES & 

CATERING 

 
 النــــــــإع

يعلز الجهاز المركزي للمناقعات العامة عز  رح المناقعة رقم 
HO/GS/0395 

لخدمة الزراعة والنظافة لمعاف  الشركة ونادي بيت  العقد الشامل
 الو نية بناء عل   لب شركة البترول الو نية الكويتية

ويمكز الحعول علت وثاهلق المناقعة مز الجهاز المركزي 
 للمناقعات العامة

 

 
 قيمة التكميز األول  وصف البند
 62000 المجموعة االولت
 100000 المجموعة الثانية

 
 النــــــــإع

المسبق للمناقعات المحدودة علت قاهلمة شركات يعلز الطر   
الجهاز المركزى للمناقعات العامة عز  رح المناقعة رقم و ك م 

أعمال تمديد ولحيم كيبالت أرضية ضغت  / 2018/2017/43
 ك.ف لتوسعة شبكة التوزي  الكهرباهلية ف  شمال دولة 11متوست 

 و الماءالكويت بناء علت  لب وزارة الكهرباء 
يود الجهاز المركزي للمناقعات العامة أن يسترعت انتبا  السادة 

مز القانون رقم  (16)المناقعيز إلت أنه واستنادا إلت نا المادة 
سوف يتم  رح المناقعة الموكورة أعال  علت  2016لسنة  (49)

بعد مدة  (16)الشركات الموكورة بالكشف المرفق وعددها 
اري  نشر هوا اإلعالن بالجريدة يوم علت االقل مز ت (30)

 الرسمية.
ويحق لكل ذى معلحة لم يرد اسمه فت هو  القاهلمة التظلم امام 
المجلس مز قرار االستبعاد أو عدم ادراجه خالل مدة اسبوع مز 
نشر هوا اإلعالن بالجريدة الرسمية وبعد سداد الرسم المحدد 

 (2017/114).بالقرار الوزارى رقم 
 لجهاز المركزي للمناقعات العامةاألميز العام المساعد ل

 وكيال عز إسم المقاول
  شركة سالم محمد النعف للمقاوالت العامة للمبان  ذ.م.م

  شركة سيد حميد بهبهان  وأوالد  ذ م م
مساهمة مقفلة شركة المير  /شركة ك  س  س  للهندسة والمقاوالت 

 للخدمات الفنية ذ م م
 

  الخراف  ناشيونال ش م ك مشركة بدر المال واخوانه ش ش و شركة 
  شركة األمراء للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

  شركة كويت تكنولوج  للتجارة العامة والمقاوالت ش ت
  شركة الخنين  للتجارة العامه والمقاوالت ذ م م
  شركة عسالء للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
  شركة عبدالله الحمد العقر واخوانه ش. ت

  يوسف احمد الغانم واوالد  ذ م مشركة 
  شركة ابناء عبدالرحمز البشر للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

  شركة المهلب للمقاوالت والتجارة ذ م م
  شركة الدروازة للخدمات اللوجستية ذ م م

  شركة اوالد عبد العزيز عبد المحسز الراشد ذ .م. م

 النــــــــإع
توفير خدمات  /2018/2017/2ع بـ بشكن المناقعة رقم ه

 االمز والحراسة والمراسليز للهيئة العامة للبيئة
 -الهيئة العامة البيئة  -

يعلز الجهاز المركزي للمناقعات العامة عز تكجيل موعد تقديم 
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عطاءات المناقعة الموكور  أعال  إل  يوم االحد الموافق 
 15-04-2018بدال مز يوم االحد  الموافق  2018-04-22

 اعد للجهاز المركزي للمناقعات العامةاألميز العام المس
 النــــــــإع

تنفيو أعمال أبراج  1-2017-2018ع ر ـ بشكن المناقعة رقم ه
 إنارة للملعب الرهليس  بنادي الفحيحيل الرياض 

 -الهيئة العامة للرياضة  -
يعلز الجهاز المركزي للمناقعات العامة عز تكجيل موعد تقديم 

أعال  إل  يوم االحد الموافق عطاءات المناقعة الموكور  
 15-04-2018بدال مز يوم االحد  الموافق  2018-04-22

 األميز العام المساعد للجهاز المركزي للمناقعات العامة
 النــــــــإع

توفير خدمات  /2018/2017/3ع بـ بشكن المناقعة رقم ه
 التنظيف والضيافة الهيئة العامة للبيئة

 -الهيئة العامة البيئة  -
لجهاز المركزي للمناقعات العامة عز تكجيل موعد تقديم يعلز ا

عطاءات المناقعة الموكور  أعال  إل  يوم االحد الموافق 
 15-04-2018بدال مز يوم االحد  الموافق  2018-04-22

 األميز العام المساعد للجهاز المركزي للمناقعات العامة
 النــــــــإع

واء التحرير خدمات النظافة بل 1322817بشكن المناقعة رقم 
 االل  السادس

 -وزارة الدفاع  -
يعلز الجهاز المركزي للمناقعات العامة عز تكجيل موعد تقديم 

عطاءات المناقعة الموكور  أعال  إل  يوم الثالثاء الموافق 
 15-04-2018بدال مز يوم االحد  الموافق  2018-04-17

 األميز العام المساعد للجهاز المركزي للمناقعات العامة
 النــــــــإع

تقديم خدمات اعمال النظافة ف   2017/18بشكن المناقعة رقم 
 مبان  العندوق الكويت  للتنمية

 -العندوق الكويت  للتنمية اإلقتعادية العربية  -
يعلز الجهاز المركزي للمناقعات العامة عز تكجيل موعد تقديم 

عطاءات المناقعة الموكور  أعال  إل  يوم االحد الموافق 
 15-04-2018بدال مز يوم االحد  الموافق  2018-04-22

 األميز العام المساعد للجهاز المركزي للمناقعات العامة
 النــــــــإع

تجهيز خدمات  /2018/2017/268بشكن المناقعة رقم و أ 
 التنظيف و التقل الداخل  و التخلا مز النفايات بمبنت مجم 

 االعالم و المحطات الخارجية التابعة لها
 -الم عإلوزارة ا -

يعلز الجهاز المركزي للمناقعات العامة عز تكجيل موعد تقديم 
عطاءات المناقعة الموكور  أعال  إل  يوم االحد الموافق 

 15-04-2018بدال مز يوم االحد الموافق  2018-04-22
 األميز العام المساعد للجهاز المركزي للمناقعات العامة

 النــــــــإع
توفير  /2018/2017/21م خ ع /بشكن المناقعة رقم ص 

 اخعاهل  نظم معلومات
 -وزارة العحة  -

يعلز الجهاز المركزي للمناقعات العامة عز تكجيل موعد تقديم 
عطاءات المناقعة الموكور  أعال  إل  يوم الثالثاء الموافق 

 15-04-2018بدال مز يوم االحد الموافق  2018-04-17
 مةاألميز العام المساعد للجهاز المركزي للمناقعات العا

 النــــــــإع
توريد وتركيب لوحات  2017/2016/20بشكن المناقعة رقم 

 تغوية كهرباهلية للحاويات المبردة بميناء الشعيبة التاب 
 لمعسسة الموانئ الكويتية

 -معسسة الموانئ الكويتية  -
يعلز الجهاز المركزي للمناقعات العامة عز تكجيل موعد تقديم 

  إل  يوم الثالثاء الموافق عطاءات المناقعة الموكور  أعال
 15-04-2018بدال مز يوم االحد الموافق  2018-04-24

 األميز العام المساعد للجهاز المركزي للمناقعات العامة
 النــــــــإع

 (70)استئجار عدد  2019/2018/1بشكن المناقعة رقم م ع 
 سلندر م  وقود بدون ساهلقيز 4سيارة جيب 

 -وزارة التربية  -
المركزي للمناقعات العامة عز تكجيل موعد تقديم يعلز الجهاز 

عطاءات المناقعة الموكور  أعال  إل  يوم الثالثاء الموافق 
 15-04-2018بدال مز يوم االحد  الموافق  2018-04-17

 األميز العام المساعد للجهاز المركزي للمناقعات العامة
 النــــــــإع

النظافة  اعمال 2018/2017/3بشكن المناقعة رقم م و ث ف أ 
 للمقر الرهليس  للمجلس الو ن  للثقافة و الفنون و االداب و

 االدارات التابعة له
 -المجلس الو ن  للثقافه والفنون وايلداب  -

يعلز الجهاز المركزي للمناقعات العامة عز تكجيل موعد تقديم 
عطاءات المناقعة الموكور  أعال  إل  يوم الثالثاء الموافق 
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 15-04-2018االحد  الموافق  بدال مز يوم 2018-04-24
 األميز العام المساعد للجهاز المركزي للمناقعات العامة

 النــــــــإع
صيانة اجهزة الفعل  /2017/2016/58بشكن المناقعة رقم م ع 

 لها المتكامل وملحقاتها بمدارس وزارة التربيه والمواق  التابعة
 -وزارة التربية  -

عامة عز تكجيل موعد تقديم يعلز الجهاز المركزي للمناقعات ال
عطاءات المناقعة الموكور  أعال  إل  يوم الثالثاء الموافق 

 15-04-2018بدال مز يوم االحد  الموافق  2018-04-17
 األميز العام المساعد للجهاز المركزي للمناقعات العامة

 النــــــــإع
استئجار مركبات متنوعة  2018/2017/2بشكن المناقعة رقم 

 وقودم  ساهلق و م  
 -بلدية الكويت  -

يعلز الجهاز المركزي للمناقعات العامة عز تكجيل موعد تقديم 
عطاءات المناقعة الموكور  أعال  إل  يوم االحد الموافق 

 15-04-2018بدال مز يوم االحد الموافق  2018-04-22
 األميز العام المساعد للجهاز المركزي للمناقعات العامة

 النــــــــإع
صيانة اجهزة  /2017/2016/58قم م ع بشكن المناقعة ر

 الفعل المتكامل وملحقاتها بمدارس وزارة التربيه والمواق  التابعة
 لها

 -وزارة التربية  -
يدعو الجهاز المركزي للمناقعات العامة السادة المناقعيز الويز 
حعلوا علت وثاهلق المناقعة الموكورة أعال  أن يبادروا إلت إستالم 

معطحبيز معهم إيعال شراء  -قر الجهاز ( مز م1) ملحق رقم 
 المناقعة

 األميز العام المساعد للجهاز المركزي للمناقعات العامة
 النــــــــإع

تجهيز خدمات  /2018/2017/268بشكن المناقعة رقم و أ 
 التنظيف و التقل الداخل  و التخلا مز النفايات بمبنت مجم 

 االعالم و المحطات الخارجية التابعة لها
 -عالم إلارة اوز -

يدعو الجهاز المركزي للمناقعات العامة السادة المناقعيز الويز 
حعلوا علت وثاهلق المناقعة الموكورة أعال  أن يبادروا إلت إستالم 

معطحبيز معهم  -) محضر اجتماع تمهيدي ( مز مقر الجهاز 
 إيعال شراء المناقعة

 األميز العام المساعد للجهاز المركزي للمناقعات العامة

 النــــــــإع
القيام باعمال  /2018/2017/13م م/زـ بشكن المناقعة رقم ه

 الحراسة االمنية بمقر الهيئة وبعض مرافقها
 -الهيئة العامة لشئون الزراعة والثرو  السمكية  -

يدعو الجهاز المركزي للمناقعات العامة السادة المناقعيز الويز 
يبادروا إلت إستالم  حعلوا علت وثاهلق المناقعة الموكورة أعال  أن

معطحبيز معهم  -) محضر اجتماع تمهيدي ( مز مقر الجهاز 
 إيعال شراء المناقعة

 األميز العام المساعد للجهاز المركزي للمناقعات العامة
 النــــــــإع

توفير خدمات  /2018/2017/2ع بـ بشكن المناقعة رقم ه
 االمز والحراسة والمراسليز للهيئة العامة للبيئة

 -يئة العامة البيئة اله -
يدعو الجهاز المركزي للمناقعات العامة السادة المناقعيز الويز 
حعلوا علت وثاهلق المناقعة الموكورة أعال  أن يبادروا إلت إستالم 

معطحبيز معهم  -) محضر اجتماع تمهيدي ( مز مقر الجهاز 
 إيعال شراء المناقعة

 العامة األميز العام المساعد للجهاز المركزي للمناقعات
 النــــــــإع

توفير خدمات  /2018/2017/3ع بـ بشكن المناقعة رقم ه
 التنظيف والضيافة الهيئة العامة للبيئة

 -الهيئة العامة البيئة  -
يدعو الجهاز المركزي للمناقعات العامة السادة المناقعيز الويز 
حعلوا علت وثاهلق المناقعة الموكورة أعال  أن يبادروا إلت إستالم 

معطحبيز معهم  -حضر اجتماع تمهيدي ( مز مقر الجهاز ) م
 إيعال شراء المناقعة

 األميز العام المساعد للجهاز المركزي للمناقعات العامة
 النــــــــإع
نقل اجهزة  /2016/2015/9/1بشكن المناقعة رقم ا م م 

ومعدات وآليات والمواد والكيماويات ومحتويات المكاتب 
 للمركز

 ت وضبت الجودة واالبحاثالحكوم  للفحوصا
 -وزارة األشغال العامة  -

يدعو الجهاز المركزي للمناقعات العامة الساد  المناقعيز الويز 
حعلوا عل  وثاهلق المناقعة الموكورة أعال  أن يبادروا إل  أستالم 

معطحبيز معهم إيعال شراء  -مز مقر الجهاز  1 )) ملحق رقم 
 المناقعة .

 از المركزي للمناقعات العامةاألميز العام المساعد للجه
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 النــــــــإع
تنفيو أعمال المناولة  /2018/2017/1بشكن المناقعة رقم م ع 

 والتنظيف بمجم  مخازن وزارة التربية
 إدارة الخدمات العامة /لحاجة

 -وزارة التربية  -
يدعو الجهاز المركزي للمناقعات العامة الساد  المناقعيز الويز 

مناقعة الموكورة أعال  أن يبادروا إل  أستالم حعلوا عل  وثاهلق ال
معطحبيز معهم إيعال شراء  -مز مقر الجهاز  1 )) ملحق رقم 
 المناقعة .

 األميز العام المساعد للجهاز المركزي للمناقعات العامة
 النــــــــإع

 (70)استئجار عدد  2019/2018/1بشكن المناقعة رقم م ع 
 اهلقيزسلندر م  وقود بدون س 4سيارة جيب 

 -وزارة التربية  -
يدعو الجهاز المركزي للمناقعات العامة الساد  المناقعيز الويز 
حعلوا عل  وثاهلق المناقعة الموكورة أعال  أن يبادروا إل  أستالم 

معطحبيز معهم إيعال شراء  -مز مقر الجهاز  1 )) ملحق رقم 
 المناقعة .

 لعامةاألميز العام المساعد للجهاز المركزي للمناقعات ا
 النــــــــإع
 RFP-2034573بشكن المناقعة رقم 

-GS-تركيب خطوط حاويات نزع الملوحة جديدة ف  
21&GC-19,GC 9GC,10 

INSTALLATION OF NEW DESALTER 
TRAIN AT 21-GC-9,GC-10,GC-

19,&GS 
 -شركة نفت الكويت  -

يدعو الجهاز المركزي للمناقعات العامة الساد  المناقعيز الويز 
وا عل  وثاهلق المناقعة الموكورة أعال  أن يبادروا إل  أستالم حعل

معطحبيز معهم إيعال شراء  -مز مقر الجهاز  5 )) ملحق رقم 
 المناقعة .

 األميز العام المساعد للجهاز المركزي للمناقعات العامة
 النــــــــإع

تشغيل  / 2018/2017/12م م  /زـ بشكن المناقعة رقم ه
نقيت العبدل  الزراعية )احد المشاري  وصيانة شبكة ري بالت

 المتعلقة ب عادة تكهيل البيئة الكويتية(
 -الهيئة العامة لشئون الزراعة والثرو  السمكية  -

يدعو الجهاز المركزي للمناقعات العامة الساد  المناقعيز الويز 

حعلوا عل  وثاهلق المناقعة الموكورة أعال  أن يبادروا إل  أستالم 
معطحبيز معهم إيعال شراء  -مز مقر الجهاز  2 )) ملحق رقم 
 المناقعة .

 األميز العام المساعد للجهاز المركزي للمناقعات العامة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 22/2018االجتماع رقم ) دضر 
هـ   1439 -رجب  2املنعقد صبا  يوم )االثنني( 

 م 2018-3-19املوافق 
عقـــــــــــد اجلهـــــــــــاز املركـــــــــــز  للمناقعـــــــــــات العامـــــــــــة جلســـــــــــته رقـــــــــــم 

ــــني( املوافــــق ( الســــاعة 22/2018) ــــوم )االثن التاســــعة مــــز صــــبا  ي
ـــــــــــر اجلهـــــــــــاز املركـــــــــــز   2018 -3- 19 بقاعـــــــــــة االجتمـــــــــــاع  ق

 للمناقعات العامة و وضور كل مز السادة :
 اعضاء جملس إدارة اجلهاز املركز  للمناقعات العامة :

 رهليس اجلهاز املركز  للمناقعات العامة عبدهللا سعود العبدالرزات 1
 عضو اجلهاز املركز  للمناقعات العامة رايفدمد انصر اخل 2
 عضو اجلهاز املركز  للمناقعات العامة حامد امحد العلبان 3
 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشري  د.مرسام سعد املاجد  4
 عضو / ممثل وزارة املالية سامل  اي  العنز  5
 املةعضو/ ممثل اكيئة العامة للقوى الع د.مبارك فهاد العازم  6
 

 األمني العام:
 األمني العام للجهاز املركز  للمناقعات العامة هيا امحد الودعا  1
 

 وقد حضر جانب مز االجتماع السادة:

 هيفاء عبدالعزيز املضف 1
عضو/ممثل األمانة العامة للمجلس األعلت  

 للتخطيت والتنمية
 ت العامةعضو اجلهاز املركز  للمناقعا بدر عبداللطيف الدويسان 2
 عضو اجلهاز املركز  للمناقعات العامة عادم إبراهيم خريبت 3

 
 وقد اعتور عز حضور االجتماع كل مز:

 عضو اجلهاز املركز  للمناقعات العامة د. دمد عبدهللا العيست 1
 انهلب رهليس اجلهاز املركز  للمناقعات العامة د. ران عبدهللا الفارس 2

 
 

ماع العضو / ممثل اجلهات ا كومية الت اشرفت علت تنفيو كما حضر جانب مز االجت
 املناقعة وهم كالتا  :

الدكتور/ خالد الرشيد   الوكيل املساعد   العضو / ممثل وزارة اللبية 1
 للمنشمت

العضو / ممثل معهد الكويت  2
 لألواو العلمية

السيد/ صال  فرس   مسئوم خدمات عامة  
 اوم

مانة العامة العضو / ممثل األ 3
 جمللس الوزراء

السيدة/ رمي العنز      مراقب العقود 
 واملناقعات

السيد/ محود النومس     رهليس قسم  الضماانت  العضو / ممثل الديوان األمري  4
 البنكية

العضو/ممثل وزارة األشغام  5
 العامة

 السيد/ عيست العنز      رهليس قسم العقود

مة العضو /ممثل اكيئة العا 6
 للتعليم التطبيق  والتدريب

 املهندس/ امحد جراغ     مساعد املدير العام 
 لالستشارات
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العضو / ممثل معسسة املوانئ  7

 الكويتية
 

 السيد/عل  حا  العاي      ممثل/القطاع  النفط  العضو/ممثل شركة نفت الكويت 8
العضو / ممثل اكيئة العامة  9

 للقوى العاملة
األنعار      مدير إدارة تنمية  السيدة/ اميان
 القوى العاملة

الدكتور/ قتيبة الرزوق      مدير الربانمج  العضو / ممثل جامعة الكويت 10
 اإلنشاهل 

 السيدة/ زينب عثمان     مراقب املناقعات العضو / ممثل وزارة العحة 11
العضو / ممثل األمانة العامة  12

للمجلس األعلت للتخطيت 
 والتنمية

السيدة/ عوار  اجلمعة     رهليس قسم  
 املناقعات

العضو / ممثل اكيئة العامة  13
 لشئون  

 الزراعة والثروة السمكية

 

 
 فض العطاءات

 املوضوع البيان م
 وزارة العحة

هـ.ط..  -الرقم : 1
1064/2016/2017 

فض عطاء مناقعة/ممارسة  جتهيز اقسام 
جابر  مستشفت -املختربات )مرحلة الثانية(

 إدارة اكندسة الطبية. -األمحد وزارة العحة
 فتحت مظاريف املناقعة

 اكيئة العامة للرايضة
-13هـ ع ر  -الرقم : 2

2016-2017 
فض عطاء مناقعة/ممارسة  تشغيل وصيانة 
وإصال  خدمات التربيد والتكييف ابألندية  

 واالفادات الرايضية )املنطقة األوىل(
 ةفتحت مظاريف املناقع

 اكيئة العامة للعناعة
هـ ع  -الرقم : 3

 2020-4/2017ا/
فض عطاء مناقعة/ممارسة  تركيب وتشغيل 
وصيانة املعدات امليكانيكية وشبكات مكافحة 
ا ريق واإلنشاءات ا ديدية العغرية التابعة 

 للهيئة العامة للعناعة.
 فتحت مظاريف املناقعة

 جامعة الكويت
فض عطاء مناقعة/ممارسة  توريد و تركيب و  17/2017/2018 -الرقم : 4

تشغيل جهاز علم  )كلية الطب( إدارة األواو 
 (4268/15/1001مشروع رقم )

 فتحت مظاريف املناقعة
 اإلجراءات اإلدارية االستثناهلية للتعاقدات ا كومية

 وزارة األشغام العامة
 1965-4رقم الكتا  : 1

يري  الكتا  
:28/02/2018 

 العامة للطرت والنقل الرب   اكيئة
)اعيد وث(  لب إصدار األمر التغيري  الثا  

 562/1،169،033بزايدة مبل  إمجا  قدر  )
د.ك(  فقت  مليون  وماهلة وتسعة وستون الف  
وثالثة وثالثون دينار  وعسماهلة واث  وستون  
فلس ومفيض مبل  إمجا  قدر  

ون الف  د.ك( فقت مثانية واربع 003/48,832)
ومثا اهلة  واث  وثالثون دينار  وثالثة فلس  مز 

إنشاء وإجناز  189قيمة عقد املناقعة رقم هـ ط/
الطريق  -وصيانة تقا عات علت الطرت الرهليسية 

املعدية إىل املنا ق السكنية   -الداهلر  السادس 
( 9اجلديدة  نطقة غر  جليب الشيو  رقم )

(56 )0PM لكويتية املربم م  / الشركة ا
األوىل  للتجارة العامة واملقاوالت م  متديد العقد 

( شهرا مز يري  صدور امر املباشرة 16ملدة )
لألمر  التغيري  و  لء لألسبا  املوكورة بكتا  

 الوزارة بعد موافقة إدارة الفتوى والتشري   
 بعد االستماع إ  ممثل اجلهة : 

 السيد/ عيست العنز      رهليس قسم العقود
قــــرر جملـــــس إدارة اجلهـــــاز غغلبيـــــة اعضـــــاهله عـــــدم 

 املوافقة  
وموافقــــة عضـــــو ممثـــــل جهــــتكم يف جملـــــس اجلهـــــاز 

 املركز  للمناقعات العامة
  ر  املناقعات – ر  التكهيل 

 املوضوع البيـــــــــــــــــــان م
 اكيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

 2793رقم الكتا  : 1
تا  يري  الك

:14/02/2018 

 لب  ر  املناقعة العامة رقم هـ ز / م م 
( 9توريد وصيانة عدد ) 6/2017/2018/

 قوار   ورية وعرابت علت الشركات املتخععة. 
 بياانت املناقعة: - 
 ال تقبل التجزهلة  -
 ال تقبل العروض البديلة  -
 %( 25نسبة األوامر التغيريية )-

دارة ممثل تغيب عز حضور اجتماع جملس اإل
 اجلهة املشرفة علت تنفيو األعمام

قرر جملس إدارة اجلهاز  جيل البت ابلقرار 
 الجتماع قادم لعدم حضور ممثل اجلهة

 التعاقدات املباشرة - ر  وترسية املمارسات 
 املوضوع البيـــــــــــــــــــان م

 األمانة العامة جمللس الوزراء
 3146رقم الكتا  : 1

تا  يري  الك
:14/03/2018 

 لب اال الع واما  ما يلزم بشكن توصية الفريق 
الفين املكلف بدراسة مشروع تطوير شبكة 

 2NI2الكويت للمعلومات )املرحلة الثانية( 
للجهاز املركز  تكنولوجيا املعلومات بعدم سالمة 
مربرات التعاقد املباشر م / شركة زاك سليوشنز 

 رفق لألسبا  املوكورة ابلتقرير امل
 بعد االستماع إ  ممثل اجلهة : 

 السيدة/ رمي العنز      مراقب العقود واملناقعات
قرر جملس إدارة اجلهاز الغاء القرار السابق  

بتاري   60/2017ابجتماع رقم 
14/8/2017   ) 

املتضمز:املوافقة غغلبية اعضاهله وعدم موافقة كل 
 مز : ممثل األمانة العامة للمجلس األعلت  

للتخطيت والتنمية/ السيدة هيفاء املضف وممثل 
 وزارة املالية/ السيد سامل  اي  وممثل اكيئة  
 العامة للقوى العاملة/ السيد  الم الغريب

بناء علت التقرير الفين املقدم مز األمانة العامة 
 جمللس الوزراء

  ر  املناقعات - ر  التكهيل 
 معسسة املوانئ الكويتية

 1693  :رقم الكتا 1
يري  الكتا  

:15/03/2018 

 لب متديد فلة دراسة عطاءات املناقعة رقم م م 
تشغيل وصيانة الرافعات  2/2016/2017ك /

اجلسرية والرافعات اجلسرية املتحركة واملعدات 
األرضية يف ميناء الشوي  ملد  شهر و لء  ني 
االنتهاء مز إجراءات دراسة والتوصية ابللسية 

ور اجتماع جملس اإلدارة ممثل تغيب عز حض
 اجلهة املشرفة علت تنفيو األعمام

قرر جملس إدارة اجلهاز  جيل البت ابلقرار 
 الجتماع قادم لعدم حضور ممثل اجلهة
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 التعاقدات املباشرة - ر  وترسية املمارسات 

 اكيئة العامة للقوى العاملة
 11840رقم الكتا  : 1

يري  الكتا  
:18/12/2017 

-11يد وث(  لب التعاقد املباشر رقم )اع
م / معهد الدراسات املعرفية  2017/2018

 لتدريب  
( مز محلة املعهالت اجلامعية 50و هيل عدد )

د.ك(   93,750/-والدبلوم  بل  إمجا  قدر  )
فقت ثالثة وتسعون الف  وسبعماهلة وعسون 
دينار  ال غري لألسبا  املوكورة بكتا  اكيئة وفقا 

 49( مز قانون املناقعات رقم 18ادة رقم )للم
 .  2016لسنة 

املعر   2811ا ل  اجلهاز علت الكتا  رقم  - 
املتضمز موافقة الفتوى  1/3/2018يف 

 والتشري  
( 12311ا ل  اجلهاز علت كتا  اكيئة رقم ) -

 18املتضمز نا املادة   2/1/2018املعر  يف 
 للتعاقد 

 هة : بعد االستماع إ  ممثل اجل 
السيدة/ اميان األنعار  مدير إدارة تنمية القوى  

 العاملة
 السيدة/ اميان ا مد      مراقب التقييم والتنفيو

 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة
 توصيــــــات اجلهــــات

 املوضوع البيـــــــــــــــــــان م
 األمانة العامة للمجلس األعلت للتخطيت والتنمية

 840الكتا  :رقم  1
يري  الكتا  

:13/02/2018 

)اعيد وث(  لب ترسية املناقعة رقم 
امز وحراسة مب  األمانة علت  1/2017/2018

/شركة الراهلد للحراسة )خامس اقل األسعار(  بل  
د.ك(  فقت ماهلة 105,660/-إمجا  قدر  )

وعسة الف  وستماهلة وستون دينار  ال غري 
 اتاملطابق للشروط واملواصف

قرر جملس إدارة اجلهاز  جيل البت ابلقرار 
الجتماع قادم ملدة اسبوعني  ني جتديد الكفاالت  

 البنكية
 1437رقم الكتا  : 2

يري  الكتا  
:18/03/2018 

 لب متديد كفالة شركة الرعاية ملقاوالت تنظيف 
اعمام  1/2016/2017املبا  للمناقعة رقم 

ا مز النفاايت التنظيف والنقل الداخل  والتخل
واملراسالت الداخلية لقطاعات األمانة ملدة ثالثة 

 اشهر اعتبارا و لء  ني توقي  العقد
قرر جملس إدارة اجلهاز  جيل البت ابلقرار  ني 

 ورود كتا  الحق مز اجلهة
 اإلجراءات اإلدارية االستثناهلية للتعاقدات ا كومية

 1277رقم الكتا  : 3
يري  الكتا  

:13/03/2018 

 لب التمديد الثا  لعقد املناقعة رقم 
تشغيل وصيانة مب  األمانة  4/2013/2014

املربم م  / شركة فواز للتجارة واخلدمات اكندسية 
حىت   1/4/2018ملدة ستة اشهر اعتبارا مز 

 بل  إمجا  قدر   30/9/2018
د.ك( فقت تسعة ومثانون الفا  400/89,448)

بعون دينارا واربعماهلة فلس ال واربعماهلة ومثانية وار 
غري  ني االنتهاء مز إجراءات  ر  وترسية 

  2/2017/2018املناقعة رقم 
 بعد االستماع إىل ممثل اجلهة : 

السيدة/ عوار  اجلمعة     رهليس قسم  
 املناقعات

 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة

 توصيــــــات اجلهــــات
 جامعة الكويت

 13964رقم الكتا  : 1
يري  الكتا  

:13/12/2017 

 لب األمانة العامة جمللس الوزراء اإلفادة غسبا  
عدم توقي  عقد املناقعة 

توريد وتركيب وتشغيل  93/2011/2012رقم
مركز التقييم والقياس املرساة  -اجهزة وبرامج 

علت / شركة بوردن العاملية للتجارة العامة 
حىت 9/2/2012واملقاوالت منو اإلشعار بتاري  

 يري  
  3/5/2017 لب اجلامعة الغاهلها بتاري  

( املعر  1036ا ل  اجلهاز علت  كتا  اجلامعة )
املتضمز اسبا  عدم توقي   31/1/2018يف 

 العقد 
 بعد االستماع إ  ممثل اجلهة : 

 السيد/ اسامة الشها      مدير املشلايت
 قرر جملس إدارة اجلهاز غغلبية اعضاه  املوافقة

علت إلغاء املناقعة استنادا  كم املادة رقم  
لسنة  37( مز قانون املناقعات العامة رقم 56)

وعدم موافقة ممثل اكيئة العامة للقوى  1964
 العاملة /الدكتور مبارك العازم 

 13928رقم الكتا  : 2
يري  الكتا  

:13/12/2017 

 لب األمانة العامة جمللس الوزراء اإلفادة غسبا  
( مز املناقعة رقم 7,9دم توقي  عقود البنديز )ع

توريد و تركيب و تشغيل  17/2014/2015
قسم   -كلية اكندسة و البلوم   -اجهزة علمية 

اكندسة امليكانيكية املرساة علت / شركة العيست 
( 7لألجهزة الطبية و العلمية )بند رقم 
( 9وعلت/شركة تقدم اخلليج التجارية )بند رقم 

حىت يري   5/1/2016شعار بتاري  منو اإل
  26/10/2017 لب اجلامعة الغاء املناقعة 

( املعر  يف 1035ا ل  اجلهاز  كتا  اجلامعة ) 
املتضمز اسبا  عدم توقي    31/1/2018

 العقد 
 بعد االستماع إ  ممثل اجلهة : 

 السيد/ اسامة الشها      مدير املشلايت
اعضاه  املوافقة قرر جملس إدارة اجلهاز غغلبية 

علت إلغاء املناقعة استنادا  كم املادة رقم  
لسنة  37( مز قانون املناقعات العامة رقم 56)

وعدم موافقة ممثل اكيئة العامة للقوى  1964
 العاملة /الدكتور مبارك العازم 
 اإلجراءات اإلدارية االستثناهلية للتعاقدات ا كومية

 املوضوع البيـــــــــــــــــــان م
 جامعة الكويت

 1962رقم الكتا  : 3
يري  الكتا  

:19/02/2018 

 لب تعديل القيمة اإلمجالية لألمر التغيري  األوم 
ابلزايدة علت عقد املناقعة رقم  

تنفيو وصيانة   90/9030/30300/09/10
كلية اكندسة والبلوم مدينة صبا  السامل اجلامعية 

كوربوريشز العينية   املربم م / شركة ميتالورجيكام
ابلتضامز م /شركة خالد عل  اخلرايف وإخوانه 

د.ك(  فقت مثانية  957/8,412,219ليعبح )
ماليني  واربعماهلة واث  عشر الف  وماهلتني وتسعة 
عشر دينار  وتسعماهلة وسبعة وعسون فلسا  ال 

د.ك(   161/8,550,368غري بدال مز )
 ة و لء بناء علت  موافقة ديوان الاسب

 بعد االستماع إ  ممثل اجلهة : 
 السيد/ اسامة الشها      مدير املشلايت 
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قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة بناء علت 

 15/2/2018مالحظات ديوان الاسبة  بتاري  
 توصيــــــات اجلهــــات

 معهد الكويت لألواو العلمية
 2533رقم الكتا  : 1

يري  الكتا  
:14/12/2017 

-21عيد وث(  لب الغاء املناقعة رقم )ا
موق  غنظمة   100جتهيز اسطح  2015/2016

كهروضوهلية املرساة علت/ اليف انرج  للمقاوالت 
الكهرابهلية  و لء لعدم توافر امليزانية اخلاصة 

  2018-2017ابملشروع لسنة 
 1908ا ل  اجلهاز علت كتا  املعهد رقم -

عدوم عز  املتضمز ال 12/10/2017املعر  يف 
 املناقعة 

املعر  يف  428* مرفق الكتا  رقم 
املتضمز  لب العميل معسسة  22/2/2018

 الكويت للتقدم العلم  علت الغاء املناقعة اعال 
قرر جملس إدارة اجلهاز  جيل البت ابلقرار 

 الجتماع قادم لعدم حضور الشخا املختا
 ميةاإلجراءات اإلدارية االستثناهلية للتعاقدات ا كو 

 472رقم الكتا  : 2
يري  الكتا  

:05/03/2018 

- لب إصدار األمر التغيري  األوم بزايدة مبل  )
د.ك(  فقت تسعة وعسون الف  59,088/

ومثانية ومثانون دينار  ال غري ما يعادم 
%( علت قيمة عقد املناقعة رقم 12,2نسبة)
اعمام تنظيم وتنفيو  2016 -22/2015

ة املربم م  /شركة مركز اعمام األمز وا راس
 17الرواد للخدمات  األمنية و لء لزايدة عدد 

ساهلقني م  سيارة دف  رابع   3فرد امز وعدد 
 ملوق  الليا  التاب   للمعهد .

 بعد االستماع إىل ممثل اجلهة : 
السيد/ صال  فرس     مسئوم خدمات عامة 

 اوم
 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة

 ر  املناقعات  - ر  التكهيل 
 املوضوع البيـــــــــــــــــــان م

 معهد الكويت لألواو العلمية
 27/5/107رقم الكتا  : 3

يري  الكتا  
:04/01/2018 

-3 لب  ر  املناقعة العامة رقم 
خدمات تقنية لتطوير وفديث  2017/2018

 املختربات للمعهد 
 *بياانت املناقعة: 

 غري قابلة للتجزهلة -
 قبل عروض بديلة ال ت-
 %( 10نسبة األوامر التغيريية )-
  N00 2015:90001شهادة -

قرر جملس إدارة اجلهاز  جيل البت ابلقرار 
 الجتماع قادم لعدم حضور الشخا املختا

 اإلجراءات اإلدارية االستثناهلية للتعاقدات ا كومية
 الديوان األمري 

 2659رقم الكتا  : 1
يري  الكتا  

:11/03/2018 

 لب التجديد األوم لعقد تدريب الطياريز علت 
( املربم 1650اجلهاز التشبيه  لطاهلرة )

 M0NCISM0 RIMم /شركة 
GNN1IS SCININI1  ملدة ثالو

حىت  1/6/2018سنوات اعتبارا مز  
- بل  إمجا  قدر  ) 31/5/2021
-$( ما يعادم ) 4.493.907/
/1,350,000  

 سون الف دينار ال غري د.ك( فقت مليون وثالمثاهلة وع

 بعد االستماع إىل ممثل اجلهة : 
السيد/ محود النومس     رهليس قسم الضماانت 

 البنكية
قرر جملس إدارة اجلهاز  جيل البت ابلقرار  ني 

 ورود كتا  الحق مز اجلهة
 2574رقم الكتا  : 2

يري  الكتا  
:07/03/2018 

 لب التجديد الثالث لعقد رقم 
مام التشغيل والعيانة ملبا  وانظمة (اع47)دا/م/

ومرافق قعر السيف العامر املربم م  / شركة 
اخلرايف انشيوانم ملدة سنة اعتبارا مز 

 بل  إمجا  31/3/2019حىت   1/4/2018
د.ك(  فقت تسعماهلة  668/937.666قدر  )

وسبعة وثالثون الف وستماهلة وستة وستون دينار  
 غري بنفس وستماهلة ومثانية وستون فلس ال

الشروط واملواصفات واألسعار  ني االنتهاء مز 
 إجراءات إعادة  ر  املمارسة اجلديدة

قرر جملس إدارة اجلهاز  جيل البت ابلقرار  ني 
 ورود كتا  الحق مز اجلهة

 2575رقم الكتا  : 3
يري  الكتا  

:07/03/2018 

 71 لب التجديد الراب  للعقد رقم د ا/ هـ/
نة الشاملة والتشغيل واللكيبات اعمام العيا

لألعمام  اكندسية ملبا  املطار األمري  املربم م  
/ الشركة الو نية لتطوير مشاري  البنية التحتية 
)شركة اخلرايف انشيوانم سابقا( ملدة سنة اعتبارا 

  بل    31/3/2019حىت  1/4/2018مز 
.ك( فقت ماهلتان  214,000/-إمجا  قدر  )

الف  دينار ال غري  ني االنتهاء مز  واربعة عشر
 اعداد مستندات وواثهلق  ر  املمارسة اجلديدة

قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة بنفس الشروط 
واألسعار م  االلتزام غحكام قانون املناقعات 

   2016لسنة  49العامة رقم 
 2573رقم الكتا  : 4

يري  الكتا  
:07/03/2018 

عقد املناقعة رقم  لب التجديد الراب  ل
تشغيل وصيانة قاعات التشريفات  13دا/هـ/

 طار الكويت الدو  املربم م  / الشركة الو نية 
لتطوير مشاري  البنية التحتية )شركة اخلرايف 
انشيوانم سابقا ( ملدة سنة اعتبارا مز 

 بل  إمجا   31/3/2019حىت  1/4/2018
د.ك( فقت ماهلة وعسة  125,400/-وقدر  )

عشرون الف واربعماهلة دينار ال غري و لء  ني و 
 االنتهاء مز إجراءات  

  ر  املمارسة اجلديدة لنفس األعمام
قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة بنفس الشروط 
واألسعار م  االلتزام غحكام قانون املناقعات 

   2016لسنة  49العامة رقم 
 2591رقم الكتا  : 5

يري  الكتا  
:08/03/2018 

 لب التمديد التاس  لعقد املناقعة رقم دا/هـ/ 
خدمات إدارة كامل الناد  العح  وقاعة   77

املعمترات بقعر بيان وقعر الضيافة ابألمحد  
م / الشركة الو نية لتطوير مشروعات البنية  
التحتية )شركة اخلرايف انشيوانم سابقا( ملدة 

حىت   1/4/2018شهريز اعتبارا مز  
-بل  إمجا  قدر  إمجا  قدر  )  31/5/2018
د.ك( فقت مثانون الف وسبعماهلة   80,750/ 

وعسون دينار ال غري و لء  ني االنتهاء مز 
  77إجراءات  ر  املمارسة اجلديدة رقم دا/هـ/ 

قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة بنفس الشروط 
واألسعار م  االلتزام غحكام قانون املناقعات 

   2016لسنة  49العامة رقم 
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 2576رقم الكتا  : 6

يري  الكتا  
:07/03/2018 

 89 لب التجديد الثا  لعقد املمارسة رقم دا/هـ/
اعمام العيانة لألنظمة امليكانيكية والكهرابهلية  
واألعمام اإلنشاهلية للمب  اإلدار  بقعر السيف 
العامر املربم م / الشركة الو نية لتطوير  مشاري  

ة )سابقا شركة اخلرايف انشيوانم( ملدة البنية التحتي
 بل  إمجا  قدر   24/3/2018سنة اعتبارا مز 

د.ك(  فقت ستة وستون الف   66,165/-)
وماهلة وعسة وستون دينار  ال غري  ني االنتهاء 
مز إجراءات إعادة  ر  األعمام يف ممارسة 

 جديدة 
قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة بنفس الشروط 

ار م  االلتزام غحكام قانون املناقعات واألسع
   2016لسنة  49العامة رقم 

 توصيــــــات اجلهــــات
 وزارة اللبية

 201806714رقم الكتا  : 1
يري  الكتا  

:13/03/2018 

 لب ترسية املناقعة رقم م ع 
تنفيو اعمام العيانة  5/2016/2017/

منطقة واللميم واألعمام اإلنشاهلية ملدارس ومبا  
( املنطقة األوىل علت / 1حو  التعليمية املنطقة )

شركة املنور العقارية )اث  اقل األسعار( بنسبة 
-%(  بل  إمجا  قدر  )22.23-خعم )

د.ك( فقت ثالثة ماليني  ومثا اهلة  3,888,500/
ومثانية ومثانون الف  وعسماهلة دينار  ال غري بدال 

 اب  اقل األسعار( مز / شركة القلعة الكويتية  )ر 
ا ل  اجلهاز علت كتا  الوزارة رقم - 

 28/2/2018املعر  يف  201805464
 املتضمز  مالحظات ديوان الاسبة

قرر جملس إدارة اجلهاز عدم املوافقة و مازام 
اجلهاز عند قرار  السابق  ابجتماع رقم  

 15/11/2017املعر  يف  84/2017
نخفضة املقدمة  :املتضمز  بعد مراجعة األسعار امل

( وبناء عليه قرر 58ابملناقعة وفقا لنا املادة )
جملس إدارة اجلهاز إبمجاع األعضاء  ا اضريز 
املوافقة علت توصية الوزارة عمال بنا املادة رقم 

لسنة  49( مز قانون املناقعات  العامة رقم 40)
 م  جتديد الكفاالت البنكية 2016

 201806536رقم الكتا  : 2
  الكتا  يري

:12/03/2018 

 لب اال الع وإبداء الرا  للمناقعة رقم م ع / 
تنفيو وجتهيز اعمام  36/2015/2016

 التنظيف  
واخلدمات ملدارس ومبا  الوزارة يف املنا ق 

 التعليمية املرساة علت النحو التا : 
منطقة العاصمة التعليمية واملدارس التابعة كا -

 بل   علت/ شركة ترست التخععية 
 د.ك(  636/7,977,486)
منطقة حو  التعليمية واملدارس التابعة كا علت/ -

-شركة الكويتية األوىل للنظافة  بل  )
 د.ك(  7,417,836/
منطقة مبارك الكبري التعليمية واملدارس التابعة -

-كا علت/ مركز الشاهني الوهيب  بل  )
 د.ك(  5,694,543/
واملدارس التابعة كا منطقة األمحد  التعليمية -

علت/ شركة الكويتية لنقل النفاايت ومعاجلتها 
 د.ك(  120/6,856,611 بل  )

منطقة الفروانية التعليمية واملدارس التابعة كا -
علت/ شركة الشماسية العاملية  بل  

 د.ك(  800/721,828)
منطقة اجلهراء التعليمية واملدارس التابعة كا -

ليج للخدمات البحرية علت/ شركة ساحل اخل
 د.ك(  120/6,856,611 بل  )

و لء لعدم توقي  العقود املنا ق  لعدم تطبيق  
(  14قرار وزارة الشعون االجتماعية والعمل رقم )

الو  ينا علت زايدة ا د األدىن  2017لسنة 
 60د.ك( بدال مز ) 75ألجر عامل النظافة إىل )

 د.ك( 
( املعر  يف 34201*مرفق كتا  الوزارة رقم )

24/12/2017 
قرر جملس إدارة اجلهاز  جيل البت ابلقرار 

 وتوجيه دعو   ضور ممثل عز اجلهة وعز  
 الشركات التالية: 

 شركة ترست التخععية -
 مركز الشاهني الوهيب  -
 شركة الكويتية لنقل النفاايت ومعاجلتها  -
 شركة الشماسية العاملية   -

( مز قانون 55)استنادا  كم املادة رقم 
 1964لسنة  37املناقعات العامة رقم 

 201805749رقم الكتا  : 3
يري  الكتا  

:05/03/2018 

 لب متديد الكفاالت البنكية للشركات املشاركة 
تنفيو  2013-35/2012ابملناقعة رقم م ع/

وإنشاء وإجناز وصيانة مب  روضة ا فام  نطقة 
نطقة حو  التابعة مل 2مبارك العبدهللا قطعة 

التعليمية بنظام تسليم املفتا  ملدة ثالثة اشهر 
حىت يتس  كم إجراءات التعاقد وموافانم 

 ابلكفالة األولية للمناقا الفاهلز 
علما غن املناقعة اعال  فت نطات عمل مواد 

يف شكن املناقعات  1964لسنة  37قانون رقم 
 العامة

 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة
 201804072الكتا  :رقم  4

يري  الكتا  
:11/02/2018 

  لب التا : 
اوال: إعادة عرض ترسية املناقعة رقم م 

تنفيو اعمام العيانة و  51/2015/2016ع/
اللميم و األعمام اإلنشاهلية ملدارس و مبا  
منطقة ديوان عام الوزارة ) املنطقة األوىل( علت / 

سبة خعم شركة العدوا  )اثلث اقل األسعار( بن
%( بناء علت مالحظات  14.66-قدرها )

 ديوان الاسبة. 
اثنيا: جتديد الكفالة األولية للمناقعني املشاركني 
ملدة ثالو شهور  ني االنتهاء مز اخو موافقة 

 اجلهات الرقابية وإمتام إجراءات التعاقد 
*ا ل  اجلهاز علت  كتا  الوزارة رقم  

 1/3/2018املعر  يف  201805472
 املتضمز مالحظات ديوان الاسبة

قرر جملس إدارة اجلهاز عدم املوافقة و مازام 
 اجلهاز عند قرار  السابق  ابجتماع رقم  

 15/11/2017املعر  يف  84/2017
 :املتضمز  بعد مراجعة األسعار املنخفضة املقدمة  

( وبناء عليه قرر 58ابملناقعة وفقا لنا املادة )
 مجاع األعضاء  جملس إدارة اجلهاز إب

ا اضريز املوافقة علت توصية الوزارة عمال بنا 
 ( مز قانون املناقعات  40املادة رقم )
   2016لسنة  49العامة رقم 

 م  جتديد الكفاالت البنكية
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 201806010رقم الكتا  : 5

يري  الكتا  
:07/03/2018 

 لب متديد الكفالة األولية للمناقعني املشاركني 
تنفيو   45/2015/2016قم م ع / ابملناقعة ر 

اعمام إصال  وصيانة وتشغيل معدات التكييف 
والتربيد والتدفئة والتهوية  با  الوزارة التابعة 
لديوان عام الوزارة )املنطقة األوىل( 
الشوي /اجلابرية /الزهراء ملدة ثالثة اشهر حيث 

 إن  املناقعة لد  ديوان الاسبة قيد الدراسة
 رة اجلهاز املوافقةقرر جملس إدا

رقم الكتا   6
:2018002848 

يري  الكتا  
:29/01/2018 

 لب متديد الكفاالت البنكية للمناقعني 
املشاركني ابملناقعة رقم م ع / 

تنفيو  وجتهيز اعمام  36/2015/2016
التنظيف واخلدمات ملدارس ومبا  الوزارة يف 
املنا ق التعليمية ملدة اربعة اشهر و لء لعدم 

 توقي  العقد . 
علما غن املناقعة اعال  فت نطات عمل مواد 

يف شكن املناقعات   1964لسنة  37قانون رقم 
 العامة 

*ا ل  اجلهاز علت  صورة مز كتا  الوزارة 
املتضمز  21/12/2017( املعر  يف 34023)

  لب متديد الكفاالت
 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة

 تثناهلية للتعاقدات ا كوميةاإلجراءات اإلدارية االس
 وزارة اللبية

 201806027رقم الكتا  : 7
يري  الكتا  

:07/03/2018 

للمناقعة رقم  26 لب التمديد الراب  لعقد رقم 
تنفيو وجتهيز اعمام   36/2015/2016م ع / 

التنظيف واخلدمات ملدارس ومبا  الوزارة يف 
(املربم املنا ق التعليمية )منطقة حو  التعليمية

م /شركة الكويتية لنقل النفاايت ومعاجلتها ملدة 
 1/4/2018ثالثة اشهر اعتبارا مز 

 بل  إمجا   30/6/2018حىت
د.ك(  فقت عسماهلة 000/585,825قدر )

وعسة ومثانون الف ومثا اهلة وعسة وعشرون 
 دينار  ال غري و لء  اجة الوزارة. 

 بعد االستماع إ  ممثل اجلهة : 
تور/ خالد الرشيد     الوكيل املساعد الدك

 للمنشمت 
 السيد/ فهد ا يان     مدير اخلدمات
قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة بنفس الشروط 
واألسعار م  االلتزام غحكام قانون املناقعات  

   2016لسنة  49العامة رقم 
 201806021رقم الكتا  : 8

يري  الكتا  
:07/03/2018 

الساب  لعقد املناقعة رقم م ع  لب التمديد 
تنفيو اعمام النظافة  2007/2008و /16/

ملبا   ومدارس منطقة اجلهراء التعليمية املربم 
م /شركة الكويتية لنقل النفاايت ومعاجلتها ملدة 

حىت  1/4/2018ثالو شهور اعتبارا مز 
- بل  إمجا  قدر  ) 30/6/2018
لف  د.ك( فقت عسماهلة وثالثون ا 530,292/

وماهلتني واث  وتسعون دينار  ال غري و لء  اجة 
الوزارة و  لء  ني  االنتهاء مز إجراءات ترسية 

قرر جملس  2016-36/2015املناقعة رقم 
إدارة اجلهاز املوافقة بنفس الشروط واألسعار م  

 49االلتزام غحكام قانون املناقعات  العامة رقم 
   2016لسنة 

  201806023رقم الكتا  : 9
يري  الكتا   

للمناقعة رقم  22 لب التمديد الراب  لعقد رقم 
تنفيو وجتهيز اعمام  36/2015/2016م ع / 

التنظيف واخلدمات ملدارس ومبا  الوزارة يف  07/03/2018:
املنا ق التعليمية ) منطقة مبارك الكبري( املربم 
م /شركة الكويتية لنقل النفاايت و معاجلتها ملدة 

حىت  1/4/2018هور اعتبارا مز ثالو ش
- بل  إمجا  قدر  ) 30/6/2018
د.ك( فقت ثالمثاهلة وسبعة وستون  367.545/

 الف   
وعسماهلة وعسة واربعون دينارا  ال غري و لء 
 اجة الوزارة قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة 
بنفس الشروط واألسعار م  االلتزام غحكام 

   2016لسنة  49رقم قانون املناقعات  العامة 
 شركة نفت الكويت

 366/2018رقم الكتا  :$ 1
يري  الكتا  

:13/02/2018 

 لب إصدار األمر التغيري  اخلامس بزايدة مبل  
د.ك(  فقت   1,945,578/-إمجا  قدر  )

مليون وتسعماهلة وعسة واربعون الف  وعسماهلة 
ومثانية وسبعون دينار  ال غري ما يعادم نسبة  

%( علت قيمة عقد املناقعة رقم 33.04)
CGP-2298  تقدمي خدمات عامة ملستشفت

األمحد  يف جمام التغوية والنظافة والغسيل 
والك  واخليا ة املربم م / شركة يللئ الكويت 

 خلدمات  
التغوية لتغطية تكاليف األعمام املوضحة ابجلدوم 
يف كتا  الشركة و ني االنتهاء مز إجراءات 

-CGPاقعتني البديلتني رقم )ترسية املن
( و 17/12/2017اقفلت يف  2032855

(CGP-  
 ( 18/2/2018اقفلت يف  2028846

 بعد االستماع إ  ممثل اجلهة : 
 السيد/عل  حا  العاي      ممثل/القطاع النفط  

السيد/ خالد العربيد     كبري آمر  الشئون 
 التجارية

 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة
  ر  املناقعات -التكهيل  ر  

 املوضوع البيـــــــــــــــــــان م
 شركة نفت الكويت

 60/2018رقم الكتا  :$ 2
يري  الكتا  

:14/01/2018 

-CGP لب  ر  املناقعة الدودة رقم 
إنشاء دطات كهرابهلية فرعية  2037664

 مرفوعة  
للمضخات الكهرابهلية املغمورة يف  112Kجبهد 
 يف جنو  شرت الكويت    1,  2&3منطقة 

R0I0SCIRSN0I 0G 
112K MNMKISME 0MP 

ICMI    
0IO0SISN0I0  

1.2 IIE 3 NI 0M2 ICMI  علت
الشركات املوكورة بكتا  الشركة وفقا ألسس 

 ومعايري  
 االختيار والتكهيل املوكورة بكتا  الشركة. 

 *بياانت املناقعة: 
 ال تقبل التجزهلة. -
 ديلة ال تقبل العروض الب-

 *شروط املناقعة: 
واثهلق املناقعة تتضمز شرط ان املناقعتني رقم  

CGP/2037664  وCGP/2037663   
سيتم ترسية كل مناقعة واحدة فقت علت مناقا 
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فاهلز حىت ولو كان صاحب اقل األسعار لكل 
منهما ويث يكون لشركة النفت ا ق ابلتوصية 
ابللسية شريطة ان يكون مطابقا للشروط  

ملواصفات املطلوبة وال حيق له اختيار املناقعة وا
 الت سيتم ترسيتها عليه

قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة م  تعديل الشرط 
ليعبح :) ان يكون إمجا  املناقعتني ارقام 

CGP/2037664  وCGP/2037663 
 اقل تكلفة اسعار للجهة (

 599/2018رقم الكتا  :$ 3
يري  الكتا  

:14/03/2018 

لب املوافقة علت تقدمي موعد إقفام املناقعة  
خدمات صيانة انظمة  CGP-2016663رقم 

االتعاالت الالسلكية التابعة للشركة ليعبح يف 
و لء  29/4/2018بدال مز  1/4/2018

 لألسبا   
 املوضحة  رفقات كتا  الشركة 

يوما  90** علما غن املناقعة    رحها ملدة 
مز   88- 33ادة و لء استنادا إىل نا امل
 2016لسنة  49قانون املناقعات العامة رقم 

 قرر جملس إدارة اجلهاز عدم املوافقة
 59/2018رقم الكتا  :$ 4

يري  الكتا  
:14/01/2018 

 

)اعيد وث(  لب  ر  املناقعة الدودة رقم 
CGP-2037663  إنشاء دطات كهرابهلية

للمضخات  112Kفرعية مرفوعة جبهد 
يف جنو   5&4املغمورة يف منطقة  الكهرابهلية
 وشرت  

 R0I0SCIRSN0I 0Gالكويت 
112K MNMKISME 0MP 

ICMI    
0IO0SISN0I0 4 IIE 5 NI 
00ISI IIE MI0S 

2IMINS ICMI   
علت الشركات املوكورة بكتا  الشركة وفقا 
ألسس ومعايري االختيار والتكهيل املوكورة بكتا  

 الشركة. 
 *بياانت املناقعة:  
 تقبل التجزهلة.  ال-
 ال تقبل العروض البديلة -

 *شروط املناقعة: 
واثهلق املناقعة تتضمز شرط ان املناقعتني رقم  

CGP/2037664  وCGP/2037663   
سيتم ترسية كل مناقعة واحدة فقت علت مناقا 
فاهلز حىت ولو كان صاحب اقل األسعار لكل  
منهما ويث يكون لشركة النفت ا ق ابلتوصية 

سية شريطة ان يكون مطابقا للشروط  ابلل 
واملواصفات املطلوبة وال حيق له اختيار املناقعة 

 الت سيتم ترسيتها عليه
قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة م  تعديل الشرط 
ليعبح :) ان يكون إمجا  املناقعتني ارقام 

CGP/2037664  وCGP/2037663 
 اقل تكلفة اسعار للجهة (

 495/2018$رقم الكتا  : 5
يري  الكتا  

:14/02/2018 

 لب املوافقة علت إضافة شرط للمناقعة رقم 
CGP-2026526  خدمات صيانة ملرافق

اإلنتاج  ملنا ق شرت الكويت الو  ينا علت 
"ا  مناقا يكون لديه اكثر مز عقد سار  
ومربم م  شركة نفت الكويت لعيانة مرافق إنتاج 

دم املشاركة يف النفت و/او الغاز ، زب عليه ع

هو  املناقعة ويف حام قام ابملشاركة هبا سوف لز 
يتم تقييم عطاء " و لء لألسبا  املوضحة  

 بكتا  الشركة
قرر جملس إدارة اجلهاز غغلبية اعضاهله عدم 

 املوافقة 
 و موافقة كل مز: 

رهليس اجلهاز املركز  للمناقعات العامة السيد/ 
 عبدهللا سعود العبدالرزات 

جلهاز املركز  للمناقعات العامة السيد/ عضو ا
 حامد العلبان 

عضو اجلهاز املركز  للمناقعات العامة السيد/ 
 عادم خريبت

عضو ممثل جهتكم يف جملس اجلهاز املركز  
 للمناقعات العامة

 الرساهلل الواردة
 67/2018رقم الكتا  :$ 6

يري  الكتا  
:15/01/2018 

شركة جمموعة الكاظم  الدولية 
 لتجارة العامةل

 واملقاوالت   م م

 MI1NIMMCNI1 10اعتوار شركة 
 &R0I0SCIRSN0I 

R0CP., 00ISI  20CMI 
موكل / شركة جمموعة الكاظم  الدولية للتجارة 

 العامة واملقاوالت عز املشاركة  
منشكة  CGP-2029787يف املناقعة رقم 

  -فلية )معاجلة( الغاز اجلديدة يف دطة التعزيز 
ر  الكويت لألسبا  املوضحة بكتا  غ -171

 الشركة املرفق
 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة

 6083رقم الكتا  : 7
يري  الكتا  

:05/12/2017 
شركة ك  د  د  يب للتجارة 

 العامة واملقاوالت   م م

)اعيد وث(  لب الشركة اإلفادة عز اسبا  
 - CGPعدم دعونا للمشاركة ابملناقعة رقم 

2022083 N  تركيب صمامات ألانبيب امليا
املا ة و خطوط معاجلة امللوحة يف مراكز التجمي  

 NI0SINNISN0Iجنو  وشرت الكويت 
0G M0EKV & GKV 0I OCIR2N0I   

MISMC NNIM0 0G 0NE 
EM0INSMC SCINI0 IS 0&M2 

1R0  
ا ل  اجلهاز علت كتا  شركة نفت الكويت  -

تضمز امل 7/2/2018بتاري   233/2018رقم 
 الرد  علت إحالة كتا  شركة ك  د  د  يب

عدم قبوم تظلم الشركة لتقدميه بعد املوعد الدد 
( مز قانون 16للتظلمات استنادا  كم املادة )

 (49/2016املناقعات رقم )
 003رقم الكتا  : 8

يري  الكتا  
:18/01/2018 

شركة اخلريف لبي  وصيانة 
 واصال  معدات
 م استخراج النفت    م

 لب الشركة إعادة النظر بقرار اجلهاز السابق 
واملوافقة علت قبوكا ضمز الشركات املعهلة 

منشكة فلية  CGP-2029787للمناقعة رقم 
 -171 -)معاجلة( الغاز اجلديدة يف دطة التعزيز 

 IMM 1I0غر  الكويت 
0MMMSMINI1 GIRNNNSI IS O0 - 

171 MM0S  2IMINS  
 بكتا  الشركة و لء لألسبا  املوكورة

قرر جملس إدارة اجلهاز عدم املوافقة لسابقة النظر 
 بطلب الشركة

 التعاقدات املباشرة - ر  وترسية املمارسات 
 املوضوع البيـــــــــــــــــــان م

 شركة نفت الكويت
 264/2018رقم الكتا  :$ 9

يري  الكتا  
:12/02/2018 

 CGP-2045775 لب التعاقد املباشر رقم 
 م  / شركة سبتكو العاملية البلولية )علت اساس  

( توسعة 37195عقد مكمل( للعقد ا ا  رقم )
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 مرافق معاجلة الغاز ا مض  يف غر  الكويت و 

 MFPII0N0I 0Gاخلدمات املرتبطة هبا 
1I00 0MMMSMINI1 GIRNNNSI 

NI  
MM0S 2IMINS IIE 

I000RNISME 0MCKNRM0   بل  امجا 
 قدر 

د.ك(   فقت عسة عشر  15،852،850/ -) 
مليون  ومثا اهلة واث  وعسون الف  ومثا اهلة  

( 243وعسون دينار  ال غري   وجب عقد ملدة )
يوم ألعمام التعميم واكندسة والتزويد  واإلنشاء 

( يوم لتشغيل وصيانة املنشكة اجلديدة 731)
 ومتديد املرحلة الثانية ملنشاة املعاجلة  

( يوما بعد يري  589دة )ا الية مل
و لء لألسبا  املوكورة بكتا   20/8/2018

 الشركة 
بتاري   537/2018مرفق كتا  اجلهة رقم 

27/2/2018 
قرر جملس إدارة اجلهاز  جيل البت ابلقرار  ني 

 ورود كتا  الحق مز اجلهة
 اإلجراءات اإلدارية االستثناهلية للتعاقدات ا كومية

 وزارة العحة
 1574334الكتا  : رقم 1

يري  الكتا  
:11/03/2018 

 لب التمديد األوم لعقد املناقعة رقم ا / م 
توريد وتركيب  17/2012/2013  ع / 

( م  2وتشغيل  وصيانة وإدارة درقة الشعيبة )
فء وإزالة الرقة القدمية املربم م  / شركة كاووش  
 املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت ملدة ستة شهور

  30/9/2018حىت  1/4/2018اعتبارا مز 
د.ك( فقت  93.000/- بل  إمجا  قدر  )

ثالثة وتسعون الف  دينار  ال غري  ني االنتهاء 
 مز  

إجراءات  ر  املناقعة اجلديدة رقم ا/م   
  3/2017/2018ع/

 بعد االستماع إ  ممثل اجلهة : 
 السيدة/ زينب عثمان     مراقب املناقعات

إدارة اجلهاز املوافقة بنفس الشروط  قرر جملس
واألسعار م  االلتزام غحكام قانون املناقعات  

   2016لسنة  49العامة رقم 
  ر  املناقعات - ر  التكهيل 

 1581276رقم الكتا  : 2
يري  الكتا  

:14/03/2018 

 لب إلغاء املناقعة رقم ا / م   ع 
صيانة و إصال  و توسعة  20/2017/2018/

تلق  البالغات و توجيه سيارات اإلسعاف  نظام
إبدارة الطوارئ الطبية و لء إلجراء مزيد مز 
الدراسة  وا عوم علت مواصفات افضل م  
موافاة اجلهاز ابملناقعة اجلديدة بعد التعديل علت 
املواصفات الفنية والشروط اخلاصة وفقا لطلب 
اجلهة الفنية ابلوزارة لطرحها علت الشركات  

 ةاملتخعع
قرر جملس إدارة اجلهاز  جيل البت ابلقرار  ني 

 ورود كتا  الحق مز اجلهة
 التعاقدات املباشرة - ر  وترسية املمارسات 

 املوضوع البيـــــــــــــــــــان م
 وزارة العحة

 2035رقم الكتا  : 3
يري  الكتا  

 لب تعديل قيمة شراء ادوية )حقز( 
MSMPNNC0MI (MF0IEI0 51) 

50001 -   

:30/01/2018 MSMPNNC0MI )MF0IEI0 51 
لعالج مرض ضمور العضالت  10001

)دوشيين(  ملركز األمراض الوراثية ابألمر املباشر 
مز / شركة الغامن هيلثكري للتجارة العامة ليعبح 

$( ما  6.915.293/- بل   إمجا  قدر  )
د.ك( فقت مليونني ومثانية  2,088,418يعادم )

لف واربعماهلة ومثانية عشر دينار ال غري ومثانون  ا
د.ك( حيث إن املبل   2,161,056بدال مز )
 الو  متت  

 اللسية عليه   عرضه علت اللجنة الداهلمة لألدوية
 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة

 470811رقم الكتا  : 4
يري  الكتا  

:13/12/2017 

 لب التعاقد املباشر رقم ا /م 
م /شركة جلوابم  276/2017/2018ام/

بروجاكتس للتجارة  العامة )الوكيل الل  الوحيد( 
صيانة نظام نقل وتبادم بياانت املرضت بني  اقم 
اإلسعاف واملستشفيات مز خالم شبكة االتعام 

- بل  إمجا  قدر  ) SMSCIالرقمية 
.ك( فقت  مليون  وتسعماهلة 1,972,504/

ينار  ال واث  وسبعون الف  وعسماهلة واربعه د
 49( مز القانون رقم 18غري  ووفقا للمادة رقم)

يف شكن املناقعات العامة والهلحته التنفيوية 
  30/2017العادرة  وجب املرسوم رقم 

ا ل  اجلهاز علت  كتا  الوزارة رقم  
املتضمز  18/2/2018بتاري   1547144

 موافقة الفتوى  والتشري  
قم ا ل  اجلهاز علت كتا  الوزارة ر  - 

املتضمز  19/12/2017بتاري   478179
 مادة القانون

 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة
 106رقم الكتا  : 5

يري  الكتا  
:11/02/2018 

 SCINNRNSI لب اإل ن لشراء املادة 
لعالج مرضت السكر ابألمر املباشر  1.501

مز /شركة بدر سلطان وإخوانه )موزع وحيد( 
$(  3.652.750/-ر  ) بل  إمجا  تقدير  قد

د.ك( مليون  وماهلة  1,114,089/-ما يعادم )
واربعة عشر الف  وتسعة ومثانون دينار  ال غري 

يف  49( مز قانون رقم 18وفقا للمادة رقم )
شكن املناقعات العامة والهلحته التنفيوية العادرة  

و لء لتعزيز  30/2017 وجب املرسوم رقم 
املسجلة للمواد املخزون حيث الشركة الوحيدة 

 إبدارة املستودعات الطبية 
مرفق صورة مز كتا  الوزارة رقم و م  - 

املتضمز  19/2/2018املعر  يف  132ط/
املوافقة علت الطلب اعال  لتعزيز املخزون وتالفيا 
أل  نقا حاد يف األدوية واللوازم الطبية  ني 

 إعداد التعديل والرد علت الشروط املطلوبة 
املعر  يف  161الوزارة رقم  مرفق كتا - 
املتضمز غن الشركة موزع للمادة  6/3/2018

 وليس وكيل حعر 
قرر جملس إدارة اجلهاز غغلبية اعضاه  املوافقة  

 عدم موافقة  
 ممثل اكيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازم 
شريطة عرض مشروع العقد علت إدارة الفتوى 

 والتشري  قبل توقي  العقد
 2034رقم الكتا  : 6

يري  الكتا  
 لب تعديل قيمة شراء ادوية )حبو ( 
CIF0NNSNINO BI2IKN 2001 
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لعالج  مرضت السر ان  اجة كافة املستشفيات   30/01/2018:

ابألمر املباشر مز/ شركة املعجل لألدوية ليعبح  
( ما I0E2.903.200/- بل  إمجا  قدر  )

ا اهلة وستة د.ك( فقت مث876.766/-يعادم )
وسبعون الف  وسبعماهلة وستة وستون دينار  ال 

د.ك(  حيث إن 879.670/-غري بدال مز )
املبل  الو    اللسية عليه   عرضه علت اللجنة 

 الداهلمة لألدوية
 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة

 105رقم الكتا  : 7
يري  الكتا  

:11/02/2018 

 اليتني :  لب اإل ن لشراء املادتني الت
- 01NS-2 NIINONS0C 

B0CENIIRM 1001  
- 01NS-2 NIINONS0C 

B0CENIIRM 2501  
لكافة املستشفيات ابألمر املباشر مز/ شركة ايكو 

-قدر  ) الطبية )موزع وحيد(  بل  إمجا  تقدير 
 815,414/-$( ما يعادم ) 2,700,045/

د.ك( فقت مثا اهلة وعسة عشر الف واربعماهلة 
شر دينار ال غري و لء وفقا للمادة رقم واربعة ع

يف شكن املناقعات  49( مز القانون رقم 18)
العامة والهلحته التنفيوية العادرة  وجب املرسوم 

حيث إن الشركة ه  الوحيدة  30/2017رقم 
املسجلة للمادة يف سجل املورديز يف إدارة 

 املستودعات الطبية 
و م ا ل  اجلهاز علت كتا  الوزارة رقم  - 

املتضمز  19/2/2018املعر  يف  132ط/
املوافقة  علت الطلب اعال  لتعزيز املخزون 
وتالفيا أل  نقا حاد يف األدوية واللوازم الطبية 
  ني إعداد التعديل والرد علت الشروط املطلوبة 

املعر  يف 163مرفق كتا  الوزارة رقم -
املتضمز غن الشركة موزع للمادة  6/3/2018

 يل حعر وليس  وك
قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة  شريطة عرض 
مشروع العقد علت إدارة الفتوى والتشري  قبل 

 توقي  العقد
 2036رقم الكتا  : 8

يري  الكتا  
:30/01/2018 

 لب تعديل قيمة شراء ادوية حقز  
RIIINNII0IO NNICN0 150 

عالج الروماتويد ابألمر املباشر مز شركة /  01
-دوية لتعبح  بل  إمجا  قدر  )املعجل لأل

 807,669/-$( ما يعادم ) 2,674,400/
د.ك( فقت مثا اهلة وسبعة الف  وستماهلة وتسعة 

 813,018/-وستون دينار  ال غري بدال مز )
د.ك( حيث إن املبل  الو    اللسية عليه   

 عرضه علت اللجنة الداهلمة لألدوية
 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة

 110رقم الكتا  : 9
يري  الكتا  

:11/02/2018 

 EMI00I0IO لب اإل ن لشراء 
(F1MKI12001  لعالج مرضت السر ان

 ملركز  
حسني مك  مجعة للجراحات التخععية ابألمر 
املباشر مز/ شركة احفاد محد صاحل ا ميض   
الدواهلية )موزع وحيد(  بل  إمجا  تقدير  قدر  

-م )$( ما يعاد 2,250,000/-)
د.ك( فقت ستماهلة وستة ومثانون  686,250/

الف وماهلتني وعسون دينار ال غري و لء وفقا 
يف شكن  49( مز القانون رقم 18للمادة رقم )

املناقعات العامة والهلحته التنفيوية العادرة 

حيث إن  30/2017 وجب املرسوم رقم  
الشركة ه  الوحيدة املسجلة للمادة يف سجل 

 ارة  املستودعات الطبية املورديز يف إد
ا ل  اجلهاز علت كتا  الوزارة رقم و م  - 

املتضمز  19/2/2018املعر  يف  132ط/
املوافقة  علت الطلب اعال  لتعزيز املخزون 
وتالفيا أل  نقا حاد يف األدوية واللوازم الطبية 
  ني إعداد التعديل والرد علت الشروط املطلوبة 

لوزارة رقم ا ل  اجلهاز علت كتا  ا- 
املتضمز غن  6/3/2018املعر  يف 175

 الشركة موزع للمادة وليس وكيل حعر 
قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة  شريطة عرض 
مشروع العقد علت إدارة الفتوى والتشري  قبل 

 توقي  العقد
 2037رقم الكتا  : 10

يري  الكتا  
:30/01/2018 

 GIRS0C8 لب تعديل قيمة شراء مادة 
(201MIISM 1000NI PICNGME 

u0ug  
لعالج امراض الدم ابألمر املباشر مز/شركة الغامن 
هيلثكري للتجارة العامة لتعبح  بل  إمجا   قدر  

-$( ما يعادم ) 2.254.250/-)
د.ك(  فقت ستماهلة ومثانون الف  680,784/

وسبعماهلة  واربعة ومثانون دينار  ال غري بدال مز 
ن املبل  الو    د.ك( حيث إ678,484/-)

 اللسية عليه   عرضه علت اللجنة الداهلمة لألدوية
 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة

 97رقم الكتا  : 11
يري  الكتا  

:11/02/2018 

 R00NMSM لب اإل ن لشراء املادة 
IISCNSN0I G0C 

ENIOMSM0  لعالج  مرضت السكر ابألمر
ع وحيد( املباشر مز / شركة املعجل لألدوية )موز 

 2.058.210/- بل  إمجا  تقدير   قدر  )
د.ك( فقت ستماهلة  619,521/-$( ما يعادم )

وتسعة عشر الف وعسماهلة  واحدى وعشرون 
( مز قانون 18دينار ال غري وفقا للمادة رقم )

يف شكن املناقعات العامة والهلحته  49رقم 
التنفيوية العادرة  وجب املرسوم رقم 

عزيز املخزون حيث  الشركة و لء لت 30/2017
الوحيدة املسجلة للمواد إبدارة املستودعات 

 الطبية 
ا ل  اجلهاز علت صورة مز كتا  الوزارة رقم  -

املتضمز   19/2/2018املعر  يف  132و م ط/
املوافقة علت الطلب اعال  لتعزيز املخزون وتالفيا 
أل  نقا حاد يف األدوية واللوازم الطبية  ني 

 تعديل والرد علت الشروط املطلوبة إعداد ال
املعر  165ا ل  اجلهاز علت كتا  الوزارة رقم -

املتضمز غن الشركة موزع   6/3/2018يف 
 للمادة وليس وكيل حعر 

قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة شريطة عرض 
مشروع العقد علت إدارة الفتوى والتشري   قبل 

 توقي  العقد
 2041رقم الكتا  : 12

ي  الكتا  ير 
:30/01/2018 

 

( مادة 105 لب تعديل قيمة شراء البند )
000MSI00IM GIC0ISM 0.05% 

I.0   
(II00IMF ) ابألمر املباشر مز / شركة

 -املعجل لالدوية لتعبح  بل  إمجا  قدر  )
د.ك( فقت عسماهلة وثالثة وعسون 553.750/

الف  وسبعماهلة وعسون دينار  ال غري بدال مز  
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د.ك( و لء بعد عرضه علت  536.332/-)

 .اللجنة الداهلمة لألدوية
 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة

 109رقم الكتا  : 13
يري  الكتا  

:11/02/2018 

 لب اإل ن لشراء املادة 
PCM1IOINNI)NICNRI( 

15001RIP   لعالج األمراض 
الععبية ابألمر املباشر مز /شركة صفوان للتجارة 

زع وحيد(  بل  إمجا   تقدير  واملقاوالت )مو 
-$( ما يعادم ) 56/1.740.018قدر  )

د.ك( فقت عسماهلة وسبعة  527,226/
وعشرون  الف  وماهلتني وستة وعشرون دينار ال 

يف  49( مز قانون رقم 18غري وفقا للمادة رقم )
شكن  املناقعات العامة والهلحته التنفيوية العادرة 

 لء لتعزيز و  30/2017 وجب املرسوم رقم 
املخزون حيث الشركة الوحيدة املسجلة للمواد 

 إبدارة املستودعات الطبية 
ا ل  اجلهاز علت صورة مز كتا  الوزارة رقم  - 

املتضمز   19/2/2018املعر  يف  132و م ط/
املوافقة علت الطلب اعال  لتعزيز املخزون وتالفيا 
أل  نقا حاد يف األدوية واللوازم الطبية  ني 

 داد التعديل والرد علت الشروط املطلوبة إع
املعر  يف 164و كتا  الوزارة رقم - 
املتضمز غن الشركة موزع للمادة  6/3/2018

 وليس  وكيل حعر 
قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة شريطة عرض 
مشروع العقد علت إدارة الفتوى والتشري   قبل 

 توقي  العقد
 112رقم الكتا  : 14

  يري  الكتا
:11/02/2018 

 لب اإل ن لشراء املادة 
0FINNPNISNI 

(MN0FISNI( 20001  لعالج
مرضت  السر ان ابألمر املباشر مز /شركة بدر 
سلطان وإخوانه )موزع وحيد(  بل  إمجا  

$( ما يعادم  1.701.600/-تقدير   قدر  )
د.ك( فقت عسماهلة وعسة  515,584/-)

ون دينار ال عشر الف   وعسماهلة واربعة ومثان
يف  49( مز قانون رقم 18غري وفقا للمادة رقم )

 شكن  
املناقعات العامة والهلحته التنفيوية العادرة 

و لء لتعزيز   30/2017 وجب املرسوم رقم 
املخزون حيث الشركة الوحيدة املسجلة للمواد 

 إبدارة املستودعات الطبية  
 ا ل  اجلهاز علت صورة مز كتا  الوزارة رقم - 

املتضمز  19/2/2018املعر  يف  132و م ط/
املوافقة علت الطلب اعال  لتعزيز املخزون وتالفيا 
أل  نقا حاد يف األدوية واللوازم الطبية  ني 

 إعداد التعديل والرد علت الشروط املطلوبة 
املعر  يف 166و كتا  الوزارة رقم -
املتضمز غن الشركة موزع للمادة  6/3/2018

 حعر وليس  وكيل 
قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة شريطة عرض 
مشروع العقد علت إدارة الفتوى والتشري   قبل 

 توقي  العقد
 2038رقم الكتا  : 15

يري  الكتا  
:30/01/2018 

 لب تعديل قيمة شراء  
GNISNRI00IM 

PC0PN0IISM )GNNF0II0M( 

I-  0PCII  لعالج حاالت ا ساسية
لكبار ابألمر املباشر مز والرشح واحتقان األنف ل

 / شركة  
-دمد انصر اكاجر  لتعبح  بل  إمجا  قدر  )

-$( ما يعادم ) 1.561.000/
 د.ك( 469,939/
فقت اربعماهلة وتسعة وستون الف  وتسعماهلة  

 -وتسعة وثالثون دينار  ال غري بدال مز )
د.ك(  حيث إن املبل  الو    489,861/

 اللجنة الداهلمة لألدويةاللسية عليه   عرضه علت 
 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة

 2039رقم الكتا  : 16
يري  الكتا  

:30/01/2018 

 لب تعديل قيمة شراء ادوية )حبو ( 
KNNEI1NNPSNI 5001 

1INKI0  لعالج امراض السكر  اجة كافة
االقسام يف املراكز العحية واملستشفيات ابالمر 

لالدوية ليعبح  بل   املباشر مز/ شركة  املعجل
( ما I0E1.435.716/-امجا  قدر  )

د.ك(  فقت اربعماهلة 433.586/-يعادم )
وثالثة وثالثون الف  وعسماهلة وستة ومثانون 

د.ك( 432.150/-دينار  الغري بدال مز )
حيث ان املبل  الو  متت اللسية عليه   عرضه 
علت اللجنة الداهلمة لالدوية قرر جملس ادارة 

 از املوافقةاجله
 2042رقم الكتا  : 17

يري  الكتا  
:30/01/2018 

 IOISIRMPS لب تعديل قيمة شراء  
(0CMIRNI(12501 0.R  لعالج

مرضت  الروماتيزم ابألمر املباشر مز / شركة 
 -ا افظ التجارية لتعبح  بل  إمجا  قدر  )

 411,928/-$( ما يعادم ) 1,364,000/
دى عشر الف  د.ك(   فقت اربعماهلة واح

وعشرون دينار  ال غري بدال مز  وتسعماهلة ومثانية
د.ك(  حيث إن املبل  الو    500,000/-)

اللسية عليه    عرضه علت اللجنة الداهلمة 
 لألدوية

 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة
 23466رقم الكتا  : 18

يري  الكتا  
:07/11/2017 

توريد   لب اإلحا ة والعلم ابستكمام اعمام
 األدوية واملستحضرات الطبية للشركة املعنعة   

OIIMC IMINSIRIC  يف
( توريد األدوية 35مناقعة اخلليج رقم )

واملستحضرات  الطبية )اجملموعة الثانية ( م / 
شركة الغامن هيلثكري  بل  إمجا  قدر  

$(  مايعادم  80/1,366,145)
د.ك(    فقت اربعماهلة وتسعة الف  409,844)

ومثا اهلة واربعة واربعون دينارا  ال غري  بدال مز/ 
 شركة ايكو الطبية  و لء النتقام الوكالة 
 20165*ا ل  اجلهاز علت كتا  الوزارة رقم 

 26/9/2017املعر  يف 
 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة

 634رقم الكتا  : 19
يري  الكتا  

:13/12/2017 

 IIM00)اعيد وث(  لب شراء 
ENINILMC IN1IGNIF MK0ENIN 
1.65   

كفالتر لتنقية الدم مز خالم  2.202& 02
مكاهلز الغسيل الكلو  ملراكز غسيل الكلت 
مز/شركة التقدم التكنولوج  )الوكيل الل  
وا عر  للشركة املعنعة(  بل  إمجا  تقدير  

د.ك( فقت ثالمثاهلة ومثانية  388,600/-قدر  )
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ال غري و لء ألهنا  ومثانون الف وستماهلة دينار

الشركة الوحيدة املسجلة للمواد إبدارة 
( مز 18املستودعات الطبية ووفقا للمادة رقم )

يف شكن املناقعات العامة  49القانون  رقم 
والهلحته التنفيوية العادرة  وجب املرسوم رقم 

30/2017   
 194ا ل  اجلهاز علت كتا  الوزارة رقم  -

 توضيح املادة املتضمز 15/3/2018بتاري  
قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة شريطة عرض 
مشروع العقد علت إدارة الفتوى والتشري  قبل 

 توقي  العقد
 114رقم الكتا  : 20

يري  الكتا  
:11/02/2018 

 )INK لب اإل ن لشراء )
SCIKIEI   ادوية )حبو ( مضاد

 للفريوسات لكافة املستشفيات  
وربة للتجهيزات الطبية ابألمر املباشر مز/ شركة 

 -)موزع وحيد(  بل  إمجا  تقدير  قدر  )
د.ك(  فقت ثالمثاهلة وستة وستون  366,283/

الف  وماهلتني وثالثة ومثانون دينار ال غري و لء  
يف  49( مز القانون رقم 18وفقا للمادة رقم )

شكن املناقعات العامة والهلحته التنفيوية العادرة 
حيث إن  30/2017 وجب املرسوم رقم 

الشركة ه  الوحيدة املسجلة للمادة يف سجل  
 املورديز يف إدارة املستودعات الطبية 

ا ل  اجلهاز علت صورة مز كتا  الوزارة رقم  - 
املتضمز  19/2/2018املعر  يف  132وم ط/

املوافقة علت الطلب اعال  لتعزيز املخزون وتالفيا 
بية  ني أل  نقا حاد يف األدوية واللوازم الط

 إعداد التعديل والرد علت الشروط املطلوبة 
املعر  يف 167و كتا  الوزارة رقم -
املتضمز غن الشركة موزع للمادة  6/3/2018

 وليس وكيل حعر 
قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة شريطة عرض 
مشروع العقد علت إدارة الفتوى والتشري   قبل 

 توقي  العقد
 120رقم الكتا  : 21

ري  الكتا  ي
:11/02/2018 

 RISIMSMC لب اإل ن لشراء املادة 
N0R2 00NISN0I SIIC0N0R2-  

I2500  ,IINS-KNN  تستخدم لقسا ر
الغسيل الكلو   اجة مراكز غسيل الكلت  

 ابألمر  
املباشر مز/ شركة بدر سلطان وإخوانه )موزع 

د.ك( فقت 292.500/-وحيد( بقيمة تقديرية )
ون الف  وعسماهلة دينار  ال ماهلتني واث  وتسع

  49( مز القانون رقم 18غري وفقا للمادة رقم )
يف شكن املناقعات العامة والهلحته التنفيوية 

   30/2017العادرة  وجب املرسوم رقم 
ا ل  اجلهاز علت صورة مز كتا  الوزارة رقم  -

املتضمز   19/2/2018املعر  يف  132و م ط/
لتعزيز املخزون وتالفيا املوافقة علت الطلب اعال  

أل  نقا حاد يف األدوية واللوازم الطبية  ني 
 إعداد التعديل والرد علت الشروط املطلوبة 

املعر  يف 171و كتا  الوزارة رقم -
املتضمز غن الشركة موزع للمادة  6/3/2018

 وليس وكيل حعر 
قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة شريطة عرض 

رة الفتوى والتشري   قبل مشروع العقد علت إدا

 توقي  العقد
 123رقم الكتا  : 22

يري  الكتا  
:11/02/2018 

 EISI0SMCNEM لب اإل ن لشراء 
(IK0EICS( 0.501   ادوية حبو

 لعالج  
امراض املسالء البولية لكافة املستشفيات ابألمر 
املباشر مز/ شركة ايكو الطبية )موزع وحيد(  

$( ما  860,000/-)  بل  إمجا  تقدير  قدر 
د.ك(  فقت ماهلتني  260,580/-يعادم )

وستون الف  وعسماهلة ومثانون دينار  ال غري 
( مز القانون رقم 18و لء وفقا للمادة رقم )

يف شكن املناقعات العامة والهلحته التنفيوية  49
حيث  30/2017العادرة  وجب املرسوم رقم 

 سجل إن الشركة  ه  الوحيدة املسجلة للمادة يف
 املورديز يف إدارة املستودعات الطبية 

ا ل  اجلهاز علت صورة مز كتا  الوزارة رقم  -
املتضمز   19/2/2018املعر  يف  132و م ط/

املوافقة علت الطلب اعال  لتعزيز املخزون وتالفيا 
أل  نقا حاد يف األدوية واللوازم الطبية  ني 

  إعداد التعديل والرد علت الشروط املطلوبة
املعر  يف 172و كتا  الوزارة رقم -
املتضمز غن الشركة موزع للمادة  6/3/2018

 كيل حعر و وليس 
قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة شريطة عرض 
مشروع العقد علت إدارة الفتوى والتشري   قبل 

 توقي  العقد
 119رقم الكتا  : 23

يري  الكتا  
:11/02/2018 

 IRNENR لب اإل ن لشراء املادة 
R0IR.G0C ONRICS 0MNMRSOI1   

IF275, IINS :OI1  تستخدم كمحاليل
ملكاهلز الغسيل الكلو   اجة مراكز غسيل 

 الكلت  
ابألمر املباشر مز/ شركة التقدم التكنولوج  

 240.000/-)موزع وحيد( بقيمة تقديرية )
 د.ك( فقت 

ماهلتني واربعون الف  دينار  ال غري وفقا للمادة 
يف شكن   49ز القانون رقم ( م18رقم )

املناقعات العامة والهلحته التنفيوية العادرة 
  30/2017 وجب املرسوم رقم 

ا ل  اجلهاز علت صورة مز كتا  الوزارة رقم  -
املتضمز   19/2/2018املعر  يف  132و م ط/

املوافقة علت الطلب اعال  لتعزيز املخزون وتالفيا 
الطبية  ني  أل  نقا حاد يف األدوية واللوازم

 إعداد التعديل والرد علت الشروط املطلوبة 
املعر  يف 174و كتا  الوزارة رقم -
املتضمز غن الشركة موزع للمادة  6/3/2018

وليس وكيل حعر  قرر جملس إدارة اجلهاز 
املوافقة شريطة عرض مشروع العقد علت إدارة 

 الفتوى والتشري   قبل توقي  العقد
 122رقم الكتا  : 24

يري  الكتا  
:11/02/2018 

 PIN00LI0M لب اإل ن لشراء 
NIIINISN0I 00NISN0I 
لعالج التليف التكيس  يف الرهلة لكافة 
املستشفيات ابألمر املباشر مز/ شركة عل  

 عبدالوها  املطوع  
التجارية )موزع وحيد(  بل  إمجا  تقدير  قدر  

 226,003/-$( ما يعادم ) 758,400/-)
 د.ك(  
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ت ماهلتني وستة وعشرون الف  وثالثة دينار ال فق

( مز القانون رقم  18غري و لء وفقا للمادة رقم )
يف شكن املناقعات العامة والهلحته التنفيوية  49

  30/2017العادرة  وجب املرسوم رقم 
ا ل  اجلهاز علت صورة مز كتا  الوزارة رقم  - 

املتضمز  19/2/2018املعر  يف  132و م ط/
قة علت الطلب اعال  لتعزيز املخزون وتالفيا املواف

أل  نقا حاد يف األدوية واللوازم الطبية  ني 
 إعداد التعديل والرد علت الشروط املطلوبة 

املعر  يف 173و كتا  الوزارة رقم -
املتضمز غن الشركة موزع للمادة  6/3/2018

 وليس وكيل حعر 
 ني قرر جملس إدارة اجلهاز  جيل البت ابلقرار 

 ورود كتا  الحق مز اجلهة
 115رقم الكتا  : 25

يري  الكتا  
:11/02/2018 

 N.C. R0ISCI0S لب اإل ن لشراء 
0MENI G0C 0CN   

E0SICM0 1501  صبغة لألشعة
لكافة املستشفيات ابألمر املباشر مز/ شركة 
التقدم  التكنولوج  )موزع وحيد(  بل  إمجا  

(  فقت ماهلة د.ك 153,750/-تقدير  قدر  )
وثالثة  وعسون الف  وسبعماهلة وعسون دينار  

( مز القانون 18ال غري و لء وفقا للمادة رقم )
يف شكن املناقعات العامة والهلحته  49رقم 

التنفيوية العادرة  وجب املرسوم رقم 
حيث إن  الشركة ه  الوحيدة  30/2017

املسجلة للمادة يف سجل املورديز يف إدارة 
 ات الطبية املستودع

ا ل  اجلهاز علت صورة مز كتا  الوزارة رقم  -
املتضمز   19/2/2018املعر  يف  132و م ط/

املوافقة علت الطلب اعال  لتعزيز املخزون وتالفيا 
أل  نقا حاد يف األدوية واللوازم الطبية  ني 

 إعداد التعديل والرد علت الشروط املطلوبة 
يف املعر  169و كتا  الوزارة رقم -
املتضمز غن الشركة موزع للمادة  6/3/2018

 وليس وكيل حعر 
قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة شريطة عرض 
مشروع العقد علت إدارة الفتوى والتشري  قبل 

 توقي  العقد
 637رقم الكتا  : 26

يري  الكتا  
:13/12/2017 

)اعيد وث(  لب التعاقد املباشر لشراء ادوية 
IIM00 ENINILMC IN1IGNIF   

كفالتر لتنقية الدم مز خالم مكاهلز   1.6502
 الغسيل الكلو  ملراكز غسيل الكلت مز / شركة  
التقدم التكنولوج  )الوكيل الل  وا عر  
 -للشركة املعنعة(  بل  إمجا  قدر  )

د.ك( فقت ثالمثاهلة وستون الف  360,000/
دينار ال غري و لء كون الشركة الوحيدة السجلة 

ى إدارة املستودعات الطبية و لء وفقا لنا لد
يف شكن  49( مز القانون رقم 18املادة رقم )

املناقعات العامة والهلحته التنفيوية العادرة 
  30/2017 وجب املرسوم رقم 

 194ا ل  اجلهاز علت كتا  الوزارة رقم  - 
 املتضمز توضيح املادة 15/3/2018بتاري  

فقة شريطة عرض قرر جملس إدارة اجلهاز املوا
مشروع العقد علت إدارة الفتوى والتشري  قبل 

 توقي  العقد

 تسجيل شركات اوم مرة
 604/2018رقم الكتا  :$ 1

يري  الكتا  
:18/03/2018 

 لب اعتماد ا اء الشركات ومستندات املورديز 
واملتعهديز والفنيني املتقدمني لألمانة العامة  

امة واملستوفني للجهاز املركز  للمناقعات الع
للمستندات والبياانت املطلوبة للتسجيل  بقا  

( مز الالهلحة التنفيوية للقانون 16للمادة رقم )
 . 2016لسنة  49رقم 
شركة سقاالت الرواد للمقاوالت العامة -1

 واملبا  
 شركة تريمنام اليت للمقاوالت الكهرابهلية  -2
 شركة فر  هاند للتجارة العامة -3
 انة ملقاوالت الديكور شركة فز خ-4
 شركة يونيء جرو   راسة املنشمت -5
 شركة مواجيب للتجهيزات الغواهلية -6
 شركة الثناهلية بلس للتجارة العامة واملقاوالت -7
 شركة جمموعة بوشهر  ميديكام -8
 برميوم كار لتكجري وإستئجار السيارات -9

معسسة املان  الدولية للتجارة العامة -10
 واملقاوالت

قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة علت اعتماد 
 تسجيل الشركات اعال 

 عقود اخلدمات االستشارية
 وزارة العحة

 املوضوع البيـــــــــــــــــــان م
 1566771رقم الكتا  : 1

يري  الكتا  
:06/03/2018 

 لب إصدار األمر التغيري  الثا  بزايدة مبل  
                د.ك(226/677،986إمجا  قدر  )

%( علت عقد االتفاقية 21،1ما يعادم نسبة )
خدمات مراجعة                  10/2012/2013رقم 

التعميم واإلشراف علت التنفيو ملشروع توسعة 
 مستشفت األمري  املربم                              

 0at t IsKKb0 g & 2tVVtat0bم  ) 
KO3 I02  

كيو انلانشيوانم  ابملشاركة  م  مكتب  
(                                2M0كونسلتنتس لالستشارات اكندسية )

( يوم تنته  يف 272و لء لتمديد العقد ملدة )
بسبب متديد                               28/8/2018

( يوم إلضافة بعض 272عقد املقاوم ملدة )
 األعمام

 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة
 يئة العامة للتعليم التطبيق  والتدريباك
 31878رقم الكتا  : 2

يري  الكتا  
:17/01/2018 

)اعيد وث(  لب  ر  ممارسة ددودة لالتفاقية 
( مشاري  للهيئة بطريقة العرض  5إدارة عدد)

املا  والفين علت املكاتب االستشارية العاملية 
 الددة بكتا  اكيئة . 

% والتقييم الفين 30نسبة * التقييم املا  ب
 %. 70بنسبة 

** علما ان سيتم دعوة املكاتب العاملية علت ان 
تقوم بعمل شراكة تضامنية م  املكتب الل   

 % دل . 30% عامل  و70وبنسبة 
 بعد االستماع إ  ممثل اجلهة : 

املهندس/ امحد جراغ     مساعد املدير العام 
 لالستشارات

ز غغلبية اعضاه  عدم قرر جملس إدارة اجلها
 املوافقة و موافقة كل مز: 

 د/ مرسام املاجد  ممثل إدارة الفتوى والتشري  
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ا/ هيفاء املضف ممثل األمانة العامة للمجلس 
األعلت للتخطيت والتنمية عضو ممثل جهتكم يف 

 جملس اجلهاز املركز  للمناقعات العامة
 جامعة الكويت

 18رقم الكتا  : 3
  يري  الكتا

:20/02/2018 

 لب إصدار األمر التغيري  الراب  بزايدة مبل  
د.ك( ما يعادم  708،278/-إمجا  قدر  )

 نسبة  
%( علت عقد االتفاقية رقم ج 29،9)

دراسة وتعميم واألشراف علت  11/07/08ك/
مبا  كلية العلوم اإلدارية وكلية العلوم ا ياتية 

  السامل اجلامعية واملسجد الفرع  يف مدينة صبا 
( يوم 275اجلامعية و لء لتمديد العقد ملدة )

 31/12/2018لغاية  1/4/2018اعتبارا مز 
 لألسبا   الددة بكتا  اجلامعة. 

 بعد االستماع إ  ممثل اجلهة : 
 الدكتور/ قتيبة الرزوق      مدير الرانمج اإلنشاهل 

قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة علت ان يتحمل 
املشروع كافة األعباء املالية  امللتبة  مقاوم تنفيو

لتمديد  االتفاقية االستشارية املربمة م  شركة/ كامربدج 
سفز اسوشيتس ابلتعاون م  دار مستشارو اخلليج 

 لالستشارات اكندسية ان ثبت  لء
 قبل اخلتام وجه رهليس جملس اجلهاز املركز  للمناقعات العامة دعوة السادة اعضاء اجمللس  ضور

 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 2018-03-21االجتماع القادم يوم  األربعاء املوافق 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2018/ 23دضر االجتماع رقم) 

م 2018-3-21املوافـق  -هــ  1439 -رجب  –5املنعقد صبا  يوم )االربعاء
الســـاعة  23/2018)  عقــد اجلهـــاز املركـــز  للمناقعـــات العامـــة  جلســـته رقـــم

 بقاعـة االجتمـاع  قـر  2018-3-21ربعـاء ( املوافـق التاسعه مز صبا  يوم )اال
 اجلهاز املركز  للمناقعات العامة و وضور كل مز السادة:
 اعضاء جملس ادارة اجلهاز املركز  للمناقعات العامة :

 اجلهاز املركز  للمناقعات العامة رهليس عبدهللا سعود العبدالرزات 1

   للمناقعات العامةعضو اجلهاز املركز  دمد انصر اخلرايف 2

 عضو اجلهاز املركز  للمناقعات العامة حامد امحد العلبان 3

 عضو اجلهاز املركز  للمناقعات العامة د. دمد عبدهللا العيست 4

 عضو اجلهاز املركز  للمناقعات العامة عادم إبراهيم خريبت 5

علـــــت  عضـــــو/ ممثـــــل األمانـــــة العامـــــة للمجلـــــس األ هيفاء عبدالعزيز املضف 6
 للتخطيت والتنمية

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشري  د/مرسام سعد املاجد  7

 عضو / ممثل وزارة املالية سامل  اي  العنز  8

 
 -األمني العام :

 األمني العام للجهاز املركز  للمناقعات   هيا امحد الودعا  1
 العامة

 
 -و قد حضر جانبا مز االجتماع السادة :

 عضو/ ممثل اكيئة العامة للقوى العاملة ك فهاد العازم د.مبار  1

 عضو اجلهاز املركز  للمناقعات العامة بدرعبداللطيف الدويسان 2

 

 وقد اعتور عز حضور االجتماع السادة :
 انهلب رهليس اجلهاز املركز  للمناقعات العامة د. ران عبدهللا الفارس 1

 
/ ممثــل اجلهــات ا كوميــة الــت اشــرفت علــت تنفيــو   كمــا حضــر حانبــا مــز االجتمــاع العضــو     

 املناقعة وهم كالتا  :
 السيد/ م. شريفة املفرج     مهندس معمار  العضو / ممثل وزارة اخلارجية 1

الســـيدة/ إميـــان ا بيشـــ      مراقـــب املشـــلايت  العضو / ممثل وزارة العدم 2
 واملخازن ابلتكليف إدارة الشئون املالية

 السيد/ جرا  املطريان     مراقب العقود   و / ممثل بلدية الكويتالعض 3
 واملناقعات واملزايدات

العضـــــــو / ممثـــــــل األمانـــــــة العامـــــــة  4
 لألوقاف

 السيد/انصر ا مد     مدير الشئون اإلدارية

العضـــــــــو / ممثـــــــــل اإلدارة العامـــــــــة  5
 لا فاء

ــــــدالعزيز البنيــــــان مهنــــــدس قســــــم   النقيــــــب/ عب
 صفاتالدراسات واملوا

العضــــــــو / ممثــــــــل وزارة األوقــــــــاف  6
 والشئون  اإلسالمية

 السيد/ اليف الععيم      مراقب التوريدات

  العضو / ممثل بيت الزكاة 7

 السيد/ دمد نو  الععيم      مراقب   العضو / ممثل وزارة املالية 8
 املشلايت

ــــــــة  9 ــــــــة العام ــــــــل اكيئ العضــــــــو / ممث
 لاستثمار

ان     انهلـــب مـــدير ادارة  الســـيد/ عـــدانن الرشـــد
 تقنية املعلومات

العضـــــــو / ممثـــــــل شـــــــركة البـــــــلوم  10
 الو نية  الكويتية

ـــــــــيس  ـــــــــب رهل الســـــــــيد/عبدهللا العجمـــــــــ      انهل
 التنفيو  للمشاري 

الســيد/ د.صــاحل خلــف     مــدير ادارةاخلــدمات   العضو / ممثل وزارة املواصالت 11
 العامة

العضـــــــــو / ممثـــــــــل اإلدارة العامـــــــــة  12
 طريان  املد لل

 السيد/ داوود ا زام      داسب اوم

 النقيب/ مشار  العتييب     رهليس قسم   العضو / ممثل وزارة الداخلية 13
 عروض االسعار والتعاقدات املباشرة

العضــــــــو / ممثــــــــل وزارة األشــــــــغام  14
 العامة

الســـيدة/ زينـــب النعمـــة     مـــدير ادارة الواثهلـــق  
 والعقود

ـــــ 15 ـــــوانئ العضـــــو / ممث ل معسســـــة امل
 الكويتية

 السيد/ انصر الشمر      مدير إدارة  
 املناقعات

 املهندس/ انور الشط      ممثل/ وزارة   العضو / ممثل وزارة الدفاع 16
 الدفاع

 العضو / ممثل وزارة الكهرابء  17
 و املاء

املهندســــة/ غــــدير القويضــــ      مــــدير مكتــــب  
 الوكيل

 فض العطاءات
 ابء و املاءوزارة الكهر 

 املوضوع البيان م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم : 1 و ك  -ال

 36/2015/2016م/
ـــــة فنيـــــة  ـــــض عطـــــاء مناقعة/ممارســـــة  تقـــــدمي  عمال ف
متخععة يف جمام نظم و تقنية املعلومات  لقطاعـات 

مراكــــز املراقبــــة  -شــــئون املســــتهلكني الشــــئون املاليــــة
 والتحكم يف نظم املعلومات و  الرقابة

 فتحت مظاريف املناقعة
 نفت الكويت شركة

 املوضوع البيان م
-RFQ -الــــــــــــــــــــــــــــــرقم : 1

2034292 
فــض عطــاء مناقعة/ممارســة  تزويــد ااننيــب حفــر مــز 

م  ملحقانـا  ووصـالت  7ولغايه قياس2-8/3قياس
 برمييوم واخلدمات املرتبطة هبا للحفر التطوير  

SUPPLY OF TUBING & 
ACCESSORIES SIZES 2-3/8 
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TO 7  API/PREMIUM 

CONNECTION INCLIDING 
SERVICES FOR  

DEVELOPMENT DRILING 
 فتحت مظاريف املناقعة

 اكيئة العامة للتعليم التطبيق  والتدريب
 املوضوع البيان م
هــــــــــــــــــــ ع / ش ا م  -الـــــــــــــــــــرقم : 1

/16/2017/2018 
ـــــة  ـــــض عطـــــاء مناقعة/ممارســـــة  مشـــــروع البيئ ف

 Virtualizationاألفلاضـــــــــية )
Infrastructure   
Environmentلهيئــــة العامــــة للتعلــــيم ( ل

 التطبيق  والتدريب
 فتحت مظاريف املناقعة

 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
 اإلجراءات اإلدارية االستثناهلية للتعاقدات ا كومية

 املوضوع البيان م
  4405رقم الكتا  : 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:12/03/2018 

 لــــــب التمديــــــد االوم لعقــــــد املمارســــــة رقــــــم 
اعمـــــــــــــــــام تنظيـــــــــــــــــف  146/2014/2015

الواجهــــات الزجاجيــــة  واملعدنيــــة ملبــــا  للــــوزارة 
ــوع اخللــيج للتجــارة العامــة  املــربم مــ  / شــركة رب
ـــــارا مـــــز  ـــــاوالت ملـــــدة تســـــعة  اشـــــهر اعتب واملق

 بلـــــــــ   31/12/2018حــــــــىت  1/4/2018
د.ك (   فقـــت  224/22,807إمجـــا  قـــدر  )

اثـــــ  وعشـــــرون الـــــف  ومثا اهلـــــة وســـــبعة دينـــــار  
بعـــة وعشـــرون فلـــس  الغـــري و لـــء  ومـــاهلتني وار 

لألسبا  املوكورة  رفقات كتا  الوزارة  و ـني 
اإلنتهـــــــــاء مـــــــــز إجـــــــــراءات  ـــــــــر  املناقعـــــــــة  

9/2017-2018  
 بعد اإلستماع إ  ممثل اجلهة :   
 السيد/ اليف الععيم      مراقب التوريدات 

قـــرر جملـــس ادارة اجلهـــاز عـــدم املوافقـــة اســـتنادا 
( مــز قــانون املناقعـــات  19 كــم املــادة رقـــم )

   2016لسنة  49العامة رقم 
 اكيئة العامة لالستثمار

 التعاقدات املباشرة - ر  وترسية املمارسات 
 املوضوع البيان م
  1117124رقم الكتا  : 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:19/03/2018 

- لـــــــــــــب التعاقـــــــــــــد املباشـــــــــــــر رقـــــــــــــم )ت م
ــــــــــبال 81/2017-2020 ( مــــــــــ  شــــــــــركة/ اي

ــــــــ وتر لشــــــــراء  تــــــــراخيا الستشــــــــارات الكمبي
-مايكروســوفت االضــافيه  بلــ  امجــا  قــدر  )

د.ك(  فقـــــــــت مـــــــــاهلتني وتســـــــــعة   269,232/
وســـــتون الـــــف  ومـــــاهلتني واثـــــ  وثالثـــــون دينـــــار  

مـــــز قـــــانون  18الغـــــري اســـــتنادا للمـــــادة رقـــــم 
 . 2016لسنة  49املناقعات  رقم 

 بعد اإلستماع إ  ممثل اجلهة :   
انهلــب مــدير ادارة  الســيد/ عــدانن الرشــدان     

 تقنية املعلومات
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة

 شركة البلوم الو نية الكويتية
  ر  املناقعات - ر  التكهيل 

 املوضوع البيان م
-KNPC/PQنتيجــــــــــــة  هيــــــــــــل رقــــــــــــم    1855رقم الكتا  : 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:14/03/2018 

R&T/001  لبنــــاء وتشــــغيل دطــــة الدبدبــــة
  القطــاع  النفطــ  إلنتــاج الكهــرابء للطاقــة جممــ

 مز الطاقة الكهروضوهلية 
 بعد اإلستماع إ  ممثل اجلهة :   
ــــــــب رهلــــــــيس   الســــــــيد/عبدهللا العجمــــــــ      انهل

 التنفيو  للمشاري 
ـــرر جملـــس ادارة اجلهـــاز  جيـــل البـــت ابلقـــرار  ق

 الجتماع قادم
 وزارة العدم

 ميةاإلجراءات اإلدارية االستثناهلية للتعاقدات ا كو 
 املوضوع البيان م
  2018003470رقم الكتا  : 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:20/02/2018 

 لـــب اصـــدار االمـــر التغيـــري  الســـادس بـــزايدة 
د.ك(  فقــت ســتة 665/6,529مبلــ  إمجــا  )

آالف   وعســــــماهلة وتســــــعة وعشــــــرون دينــــــار  
وستماهلة وعسـة وسـتون فلـس  الغـري مـا يعـادم 

قـم و ع / %(  عل قيمة عقد املناقعة ر  1.9)
العـــيانة اكندســـية الشـــاملة  3/2016/2017

الالت تعــوير  املســتندات ابلــوزارة املــربم مــ  / 
معسســة جاســم يوســف ا ميضــ  و لــء لــزايدة 

االت تعــوير علــت عقــد العــيانة حــىت  8عــدد 
 هناية العقد 

 بعد اإلستماع إ  ممثل اجلهة : 
الســيدة/ إميــان ا بيشــ      مراقــب املشــلايت  

 زن ابلتكليف إدارة الشئون املاليةواملخا
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة

  ر  املناقعات - ر  التكهيل 
 املوضوع البيان م
  2018003651رقم الكتا  : 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:22/02/2018 

 لـــــــــب  ـــــــــر  املناقعـــــــــة العامـــــــــة رقـــــــــم و ع 
توفري خدمات امز ومحايـة  4/2017/2018/

لـوزارة بــني الشــركات وإدارة شـبكة  املعلومــات اب
 املتخععة ملدة ثالو سنوات  

 * بياانت املناقعة :   
 املناقعة ال تقبل عروض بديلة -

 املناقعة ال تقبل التجزهلة 
 %( 25نسبة األوامر التغيريية )-

 * شروط املناقعة  
يلتـــــزم املتعهــــــد خــــــالم مــــــدة ســــــراين العقــــــد -

 ( مز موظف  الوزارة 4بتدريب عدد )
نة تبـدا مـز يريـ  دضـر تسـليم العقد مدته سـ-

األعمـام وبـدء اخلدمـة الفعليــة زـدد بعـدها ســنة 
بســنة شــريطة اخــو موافقــة جهــات اإلختعــاا 
ــة وبــنفس  بقيمــة اعمــام خــدمات األمــز وا ماي

 الشروط  واألسعار  
يلتـــزم كــــل منــــاقا غن يرفــــق مــــ  عطاهلــــه مــــا -

يثبــت تســجيلة كشــركة متخععــة لــدى اجلهــاز 
ــــــــ ــــــــات يف جمــــــــام املركــــــــز   لتكنولوجي ا املعلوم

   2017املناقعة لسنة 
 سنوات علت األقل ملشاري  مماثلة 5خربة -

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة
 األمانة العامة لألوقاف

 اإلجراءات اإلدارية االستثناهلية للتعاقدات ا كومية
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 املوضوع البيان م
  2397رقم الكتا  : 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:04/03/2018 

ـــــد ـــــث لعقـــــد  )اعي ـــــب التمديـــــد الثال وـــــث(  ل
اســـتئجار مراســـلني مـــ  الســـيارات لتوزيـــ  بريـــد 
ــــرواد للخــــدمات  االمانــــة املــــربم  مــــ / شــــركة ال
البيئيــــــــة  ملـــــــــدة ثالثـــــــــة اشـــــــــهر اعتبـــــــــارا مـــــــــز 

 بلـ  امجـا    4/7/2018حىت  5/4/2018
د.ك( فقت ثالثة وعشرون  23.580/-قدر  )

ني الـــف  وعســـماهلة ومثـــانون دينـــار  الغـــري   ـــ
االنتهــــــــــاء مــــــــــز اجــــــــــراءات  ــــــــــر  مناقعــــــــــة 

3/2017-2018  . 
 بعد اإلستماع إىل ممثل اجلهة :   
 السيد/انصر ا مد     مدير الشئون اإلدارية 

قرر جملس ادارة اجلهاز غغلبية اعضـاه  املوافقـة 
وعدم موافقة  عضو جملـس إدارة اجلهـاز/ حامـد 

 امحد العلبان
  ر  املناقعات - ر  التكهيل 

 املوضوع البيان م
  345/2018رقم الكتا  : 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:09/01/2018 

)اعيــد وــث(  لــب  ــر  املناقعــة العامــة رقــم 
اســــــــتئجار مراســــــــلني مــــــــ   3/2017/2018

ـــة بـــني الشـــركات  ـــ  بريـــد االمان الســـيارات  لتوزي
 املتخععة ملدة ثالو سنوات  

 *بياانت املناقعة  
 ال تقبل عروض بديلة  -
 التجزهلة  ال تقبل -
 %(  5نسبة االوامر التغيريية ) -

 *شروط املناقعة: 
ان تكــــــون كافــــــة الســــــيارات مــــــ  املراســــــلني  -

ــــف/  4صــــالون  ســــلندر/ فــــل اوتوماتيــــء /تكيي
   2018موديل السيارة  ال يقل عز 

 5ان يكـــون املراســـل لديـــه خـــربة ال تقـــل عـــز -
ســنوات يف توزيــ  الربيـــد واللاســل بــني اجلهـــات  

 ا كومية
ر جملــــس ادارة اجلهــــاز املوافقــــة مــــ  تعــــديل قــــر 

الشــرط  " ان يكــون املراســل لديــه خــربة ال تقــل 
ـــــ  الربيـــــد واللاســـــل بـــــني  عـــــز  ســـــنتني يف توزي

 سنوات " 5اجلهات ا كومية بدال مز 
 وزارة املواصالت

 توصيــــــات اجلهــــات
 املوضوع البيان م
  25686رقم الكتا  : 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:08/02/2018 

) اعيـــد وـــث (  لـــب ترســـية املناقعـــة رقـــم   
تنظيــــــــف وخدمــــــــة  7/2015/2016  هـــــــــ 

مرافـــق ومكاتـــب الـــوزارة علـــت / شـــركة جـــ  ام 
ملقـــاوالت تنظيـــف املبـــا  والطـــرت ) اثلـــث اقـــل 
االســــــــــــــــــعار(   بلــــــــــــــــــ   امجــــــــــــــــــا  قــــــــــــــــــدر  

د.ك( فقــــــــت  مليــــــــونني  500/2,788,318)
ـــــــة   وســـــــبعماهلة ومثانيـــــــة ومثـــــــانون الـــــــف  وثالمثاهل

نيةعشر دينـار  وعسـماهلة فلـس  الغـري ملـد  ومثا
 ثالو سنوات املطابق للشروط واملواصفات  

كمــا ا لــ  اجلهــاز علــت كتــا  شــركة فــالكون   -
 15/2/2018( املــــــــــــــــعر  يف 427رقــــــــــــــــم )

واملتضــمز  اإلفــادة بتقــدمي كتالوجــات املعـــدات 
مــ  العطــاء وتقــدمي عقــود اخلــربة مــ  العطــاء   

CD 

 غلبية اعضاه  املوافقة قرر جملس ادارة اجلهاز غ
 وعدم موافقة كل مز: 

عضـــو جملـــس إدارة اجلهـــاز/ بـــدر عبـــد اللطيـــف 
 الدويسان 

 عضو جملس إدارة اجلهاز/ دمد انصر اخلرايف 
ممثـــــــــل إدارة الفتـــــــــوى والتشـــــــــري / د.مرســـــــــام 

 املاجد  
 ممثل وزارة املالية/ سامل  اي  

وحيفظ كتا  الشركة فالكون الكويتية ملقـاوالت 
 يف املبا  والطرتتنظ

 اإلجراءات اإلدارية االستثناهلية للتعاقدات ا كومية
 املوضوع البيان م
  718رقم الكتا  : 2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:07/03/2018 

 لـــب التمديـــد الثالـــث لعقـــد املناقعـــة رقـــم   
توريـــــــد وتركيـــــــب  2012/2013/  3  هــــــــ 

وصـــــيانة الشـــــبكة اكاتفيـــــة لـــــافظت العاصـــــمة 
مــ  / شــركة رهــام للتجــارة العامــة وحــو  املــربم 

دون   9/4/2018ملدة ستة اشهر  اعتبارا مز 
تكلفــة ماليــة و لــء  ــني اإلنتهــاء مــز إجــراءات 

  2/2017/2018 ر  املناقعة   
 بعد اإلستماع إ  ممثل اجلهة :   
السيد/ د.صاحل خلف     مـدير ادارةاخلـدمات  

 العامة
ـــرر جملـــس ادارة اجلهـــاز  جيـــل البـــت اب لقـــرار ق
 الجتماع قادم  ني التنسيق م  وزارة املالية

 
 بيت الزكاة

 اإلجراءات اإلدارية االستثناهلية للتعاقدات ا كومية
 املوضوع البيان م
  626رقم الكتا  : 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:08/02/2018 

ــرا  مناســبا   لــب بيــت الزكــاة إمــا  اجلهــاز مــا ي
مــــز إجـــــراءات لشـــــركة زعفرانــــة حـــــال للتجـــــارة 

لعامة  واملقاوالت و لء بعد إخالكـا إبلتزامانـا ا
اعمــــام توريــــد  2/2016لعقــــد املناقعــــة رقــــم 

عمالة  لتنظيف وتقدمي خـدمات للمقـر الرهليسـ  
جبنو  ا لسرة تغيب عز حضـور اجتمـاع جملـس 
 االدارة ممثل اجلهة املشرفة علت تنفيو االعمام

ـــرر جملـــس ادارة اجلهـــاز  جيـــل البـــت ابلقـــرار  ق
 قادم لعدم حضور اجلهة الجتماع

  1175رقم الكتا  : 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:14/03/2018 

 لــــب التمديــــد اخلــــامس لعقــــد املمارســــة   ز 
القيام غعمام الربيد للبيـت املـربم  53/2012/

م  / شركة اكسربس بوست للربيـد السـري  ملـدة 
ــــــارا مــــــز  حــــــىت 1/4/2018ســــــتة اشــــــهر اعتب

ـــــــــــ  إمجـــــــــــا  قـــــــــــدر  )  30/9/2018 - بل
د.ك (  فقـــــــــت ستةعشـــــــــر الـــــــــف   16,794/

وسبعماهلة واربعة وتسـعون دينـار   الغـري  بـنفس 
الشــــروط واالســــعار و لــــء  ــــني االنتهــــاء مــــز 
اجـــراءات اعـــادة  ـــر  املناقعـــة  رقـــم   ز ع 

8/2016  . 
تغيــب عــز حضــور اجتمــاع جملــس االدارة ممثــل  

 اجلهة املشرفة علت تنفيو االعمام
ـــرر جملـــس ادارة اجلهـــاز  جيـــل  البـــت ابلقـــرار ق
 الجتماع قادم لعدم حضور اجلهة
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 اإلدارة العامة للطريان املد 

 التعاقدات املباشرة - ر  وترسية املمارسات 
 املوضوع البيان م
  3733رقم الكتا  : 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:11/03/2018 

-10/2016 لـب إلغـاء التعاقـد املباشـر رقـم 
ـــــ / شـــــركة   2017  TELVENTم

AUSTRALIA  PTY LTD 
ـــــة  ـــــوفري اعمـــــام العـــــيانة التخععـــــية الوقاهلي لت
ــــــكمني االمــــــداد  والتشــــــغيلية والتحــــــت ماهليــــــة لت
املستمر وعا  اجلودة للبياانت الواردة مز نظـام 

ــــــة الطقــــــس االوتومــــــاتيك  ) ( AWOSمراقب
و لــــــــء  العتــــــــوار الشــــــــركة عــــــــز اســــــــتكمام 

 اجراءات التعاقد 
 بعد اإلستماع إ  ممثل اجلهة :   
 د ا زام      داسب اومالسيد/ داوو  

قرر جملـس ادارة اجلهـاز التـا  اوال: إلغـاء القـرار 
  65/2016الســـــابق العـــــادر  ابجتمـــــاع رقـــــم 

 املتضمز " املوافقة"  21/9/2016املنعقد يف 
 اثنيا: املوافقة علت اإللغاء

  3732رقم الكتا  : 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:11/03/2018 

شــــــركة    لــــــب إلغــــــاء التعاقــــــد املباشــــــر  مــــــ  /
TELVENT AUSTRALIA 

PTY LTD   لتــــوفري  الــــدعم التشــــغيل
والفـــين لنظـــام االرصـــاد اجلويـــة  طـــار الكويــــت 
الــدو  و لــء إلعتــوار الشــركة عــز  اســتكمام 

 اجراءات التعاقد
قرر جملـس ادارة اجلهـاز التـا  اوال: إلغـاء القـرار 

  4/2017الســــــابق العــــــادر  ابجتمــــــاع رقـــــــم 
 املتضمز " املوافقة"  16/1/2017املنعقد يف 

 اثنيا: املوافقة علت اإللغاء
 وزارة املالية

 توصيــــــات اجلهــــات
 املوضوع البيان م
  5333رقم الكتا  : 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:06/03/2018 

( بنود مز  املناقعة رقـم 6 لب ترسية عدد )  
 توفري مستشاريز   17/2016-2017

/ الشــركة واختعاصــيني يف اجملــام الضــرييب علــت
العربيــة خلــدمات الكمبيــوتر )اث  اقــل االســعار(  

ــــــــ  امجــــــــا  قــــــــدر  ) د.ك(   378,540/- بل
ثالمثاهلــــــة ومثانيـــــــة وســــــبعون الـــــــف  وعســـــــماهلة 
 واربعون دينار املطابقة للشروط واملواصفات  

( بنـــــود لعــــــدم مطــــــابقتهم 10وإلغـــــاء عــــــدد )  
 للمواصفات املطلوبة  

 ة : بعد اإلستماع إ  ممثل اجله  
ـــــــو  الععـــــــيم      مراقـــــــب  الســـــــيد/ دمـــــــد ن

 املشلايت
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة

  5681رقم الكتا  : 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:10/03/2018 

-15/2015 لـــــــب الغـــــــاء املناقعـــــــة رقـــــــم 
تطبيق منهجيات ادارة املشاري  املرسـا   2016

ــــة  علــــت /  شــــركة تكنولوجيــــا املعلومــــات الو ني
واالستشــــــــارات )اقـــــــــل  خلــــــــدمات الكمبيـــــــــوتر

 االسعار(  و لء لعدم  توافر االعتماد املا  
علمـــا غن املناقعـــة فــــت نطـــات عمـــل مــــواد -

يف شــــــــــكن 1964لســــــــــنة  37قــــــــــانون رقــــــــــم 
 املناقعات العامة

 قرر جملس ادارة اجلهاز التا   
اوال: إلغــاء القــرار الســابق العــار ابجتمــاع رقــم 

  املتضمز " 9/1/2017املنعقد يف  2/2017
 املوافقة علت اللسية"  

 اثنيا: املوافقة علت اإللغاء
قرر جملس ادارة اجلهـاز املوافقـة بـنفس الشـروط 

 واالسعار
 وزارة املالية

 اإلجراءات اإلدارية االستثناهلية للتعاقدات ا كومية
 املوضوع البيان م
  5180رقم الكتا  : 3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:05/03/2018 

قــــد املناقعــــة رقــــم  لــــب التمديــــد اخلــــامس لع
اســـتئجار مركبـــات صــــالون  5/2012/2013

الغــــراض  الضــــيافة العامــــة واملــــعمترات للــــوزارة 
املربم م  /شركة اخلليج  لتكجري السـيارات  ملـدة 

 31/3/2018ثالثـــة   اشـــهراعتبارا مـــز يريـــ  
د.ك(  290/70,171 بلــــــ  امجــــــا  وقــــــدر  )

فقت سبعون الف  وماهلة واحدى وسبعون دينـار  
هلتني وتسعون فلس  الغري   ني اإلنتهاء مـز وما

-1/2017إجــــراءات ترســــية  املناقعــــة رقــــم 
 26/6/2018إقفاكا يف  2018

 بلدية الكويت
 توصيــــــات اجلهــــات

 املوضوع البيان م
  4043رقم الكتا  : 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:05/03/2018 

ـــــــــــــم  ـــــــــــــود املناقعـــــــــــــة رق  لـــــــــــــب ترســـــــــــــية بن
ات متنوعــــة اســــتئجار مركبــــ 3/2017/2018

   -بدون ساهلق وم  وقود علت النحو التا  :
( علـــت / شـــركة اخللـــيج لتـــكجري 1البنـــد رقـــم )-

الســيارات ) اقــل االســعار(   بلــ  إمجــا  قــدر  
د.ك(  فقــــــت ســــــتماهلة وســــــتة 646.488/ -)

واربعــون الـــف  واربعماهلـــة ومثانيـــة ومثـــانون دينـــار  
 الغري  املطابق للشروط واملواصفات 

( علــت/ شــركة اجلهــراء ملعــدات 2م )البنــد رقــ- 
التنظيــف)اث  اقــل االســعار(  بلــ  إمجــا  قــدر  

د.ك(  فقـــــــت مـــــــاهلتني وســـــــتة 266.760/ -)
وســـتون الـــف  وســـبعماهلة وســـتون دينـــار  الغـــري 

 املطابق  للشروط واملواصفات 
(علـــت/ شـــركة اجلهـــراء ملعـــدات 3البنـــد رقـــم)- 

 -التنظيف)اقـــل االســـعار(  بلـــ  إمجـــا  قـــدر  )
د.ك(  فقت ماهلتني واثـ  وتسـعون 292.068/

الـــــف  ومثانيـــــة وســـــتون دينـــــار  الغـــــري املطـــــابق 
 لشروط واملواصفات 

 بعد اإلستماع إ  ممثل اجلهة :   
ـــــود   الســـــيد/ جـــــرا  املطـــــريان     مراقـــــب العق

 واملناقعات واملزايدات
ـــرر جملـــس ادارة اجلهـــاز  جيـــل البـــت ابلقـــرار  ق

 ـــــني جتديــــــد  الجتمـــــاع قـــــادم ملـــــدة اســـــبوعني
 الكفاالت  البنكية

 بلدية الكويت
  ر  املناقعات - ر  التكهيل 

 املوضوع البيان م
  2158رقم الكتا  : 2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:05/02/2018 

 لـــــــــــب  ـــــــــــر  املناقعـــــــــــة الـــــــــــدود  رقـــــــــــم 
تشــغيل وصــيانة واصــال   20/2016/2017

اخلـــــــدمات الفنيـــــــة  يف االســـــــوات والســـــــاحات 
ـــــة الكو  ـــــني الشـــــركات والشـــــوا ئ يف دول ـــــت ب ي

املعـــــــنفة ابلفئـــــــة الثالثـــــــة ألعمـــــــام امليكانيـــــــء 
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 والكهرابء ملدة ثالو سنوات 

 * بياانت املناقعة:  
 التقبل عروض بديله     

 التقبل التجزهلة   
 %( 25نسبة االوامر التغيريية )

 * شروط املناقعة  
خــــــربة كافيــــــة يف اعمــــــام العــــــيانة للمشــــــاري   

ثلــة العمــام العقــد الكـربى بدولــة الكويــت واملما
 سنة  15ملد  

قــــرر جملــــس ادارة اجلهــــاز املوافقــــة مــــ  تعــــديل 
الشــــــرط  " خــــــربة كافيــــــة يف اعمــــــام العــــــيانة 
للمشـــــاري  الكـــــربى بدولـــــة الكويـــــت واملماثلـــــة 

 15العمام العقد ملد  عس سـنوات بـدال مـز 
 سنة"

قــــرر جملــــس ادارة اجلهــــاز املوافقــــة مــــ  تعــــديل 
ام العــــــيانة الشــــــرط  " خــــــربة كافيــــــة يف اعمــــــ

للمشــــاري   الكــــربى بدولــــة الكويــــت واملماثلــــة 
 15العمام العقد ملد  عس سـنوات بـدال مـز 

 سنة"
 رقم الكتا  :  3

 يري  الكتا  : 
إفــــــــادة اجلهــــــــاز إبنتهــــــــاء الكفــــــــاالت البنكيــــــــة 
للمناقعــــــــــــني املشــــــــــــاركني ابملناقعــــــــــــة رقــــــــــــم 

اســـتئجار مركبـــات متنوعـــة   3/2017/2018
 بدون ساهلق وم  وقود 

 بعد اإلستماع إ  ممثل اجلهة :   
ـــــود   الســـــيد/ جـــــرا  املطـــــريان     مراقـــــب العق

 واملناقعات واملزايدات
قــــرر جملــــس ادارة اجلهــــاز املوافقــــة علــــت متديــــد 

 الكفاالت البنكية
 معسسة املوانئ الكويتية

 توصيــــــات اجلهــــات
 املوضوع البيان م
  1736رقم الكتا  : 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:18/03/2018 

ــــــــــــــم م م ك  ــــــــــــــب ترســــــــــــــية املناقعــــــــــــــة رق  ل
تشـــغيل وصـــيانة الرفعـــات  3/2016/2017/

اجلسرية والرافعات  اجلسرية املتحركـة واملعـدات 
االرضية يف ميناء الشـعيبة علـت / شـركة جلـوابم  
كلرييــنج هــاوس  سســتمز )اقــل األســعار(  بلــ  

د.ك( فقـــــت  3,900,000/-إمجـــــا  قـــــدر  )
لــــف  دينــــار  الغــــري ثالثــــة ماليــــني  وتســــعماهلة ا

 املطابق للشروط واملواصفات 
 بعد اإلستماع إ  ممثل اجلهة :   
الســـــــــيد/ انصـــــــــر الشـــــــــمر      مـــــــــدير إدارة  

 املناقعات
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة

  1200رقم الكتا  : 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:18/02/2018 

)اعيد وث(  لب اعادة عـرض ترسـية املناقعـة 
اعمــــــــــــام  17/2016/2017رقــــــــــــم م م ك /

صـــيانة  املنشـــمت والطـــرت واعمـــام االنشـــاءات 
العـــــغرية  ـــــوانئ الشـــــوي  والدوحـــــة والشـــــعيبة 
ـــة التابعـــة للمعسســـة  علـــت /  واملنـــا ق  التخزيني
شــركة املــزااي األنشــاهلية للمقــاوالت العامــة )اقــل 

%( 65.90-االسعار( بنسبة  خعـم قـدرها )
املطــــــابق للشــــــروط واملواصــــــفات بنــــــاءا علـــــــت 

 ظات ديوان الاسبة  مالح
ــــــا  املــــــوانئ رقــــــم  - ــــــت كت ــــــ  اجلهــــــاز عل ا ل
واملتضــمز  18/3/2018( املــعر  يف 1748)

 خربة  شركة املزااي  
 قرر جملس ادارة اجلهاز التا   

اوال: إلغـــــــــــــاء القـــــــــــــرار الســـــــــــــابق ابجتمـــــــــــــاع 
" 13/12/2017( املنعقـــــــــد يف 93/2017)

 املتضمز املوافقة علت ترسية املناقعة " 
 الشركة عز جتديد الكفالة االولية لتخلف 

اثنيا: مطر املعسسة بدراسة العطاءات الت تليـه 
وموافــــاة اجلهــــاز ابلتوصــــية اجلديــــدة مــــ  متديــــد  

 الكفاالت البنكية
 معسسة املوانئ الكويتية

 اإلجراءات اإلدارية االستثناهلية للتعاقدات ا كومية
 املوضوع البيان م
  1364رقم الكتا  : 3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   يري الكت
:01/03/2018 

 لب التمديد الثا  عشر لعقـد املناقعـة رقـم م 
الســــــــــــــــتئجار ســــــــــــــــيارات  37/2010م ك / 

للمعسســـة   املـــربم مـــ  الســـادة / شـــركة اخللـــيج 
ـــــز  ـــــارا م ـــــكجري الســـــيارات ملـــــدة شـــــهريز اعتب لت

- بلـــــــــــــ   امجــــــــــــــا  قــــــــــــــدر  ) 3/3/2018
د.ك(  فقــــت عســــة آالف  وثالمثاهلــــة 5.350/

ـــــار  الغـــــ ـــــز وعســـــون دين ري  ـــــني االنتهـــــاء  م
اجــــــــــراءات توقيــــــــــ  عقــــــــــد املناقعــــــــــة رقــــــــــم 

6/2016/2017  
 بعد اإلستماع إ  ممثل اجلهة :   
الســـــــــيد/ انصـــــــــر الشـــــــــمر      مـــــــــدير إدارة  

 املناقعات
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة

 
 

  ر  املناقعات - ر  التكهيل 
 املوضوع البيان م
  1693رقم الكتا  : 4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت  يري
:15/03/2018 

)اعيـد وــث(  لــب متديـد فــلة دراســة عطــاءات 
 2/2016/2017املناقعــــــــــــة رقــــــــــــم م م ك /

تشـــغيل  وصـــيانة الرفعـــات اجلســـرية والرافعـــات 
اجلســـرية املتحركـــة واملعـــدات االرضـــية يف مينـــاء 
الشـــوي   ملـــد  شـــهر و لـــء  ـــني االنتهـــاء مـــز 

 اجراءات دراسة والتوصية ابللسية
 هاز املوافقةقرر جملس ادارة اجل

 اإلدارة العامة لا فاء
 توصيــــــات اجلهــــات

 املوضوع البيان م
  2291رقم الكتا  : 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:27/02/2018 

(  15،9) اعيـــد وـــث (  لـــب ترســـية البنـــديز )
توريـــــد  2/2015/2016مـــــز املناقعـــــة رقـــــم 

اليــات  واجهــزة ووســاهلل نقــل بريــة لــالدارة علــت 
ــــ  امجــــا  قــــدر  )شــــركة/ وــــرة التجا -ريــــة  بل

ـــــة عشـــــر   618.106/ د.ك ( ســـــتماهلة و مثاني
 الف و ماهلة وستة دينار فقت ال غري 

ا لــــ  اجلهــــاز علــــت كتــــا  شــــركة وــــرة رقــــم - 
 31/1/2018املــــــــــــــــــــــــــــــعر  يف  15/2018

املتضمز إعتـوار  الشـركة عـز متديـد الكفالـة اال 
بعد موافقـة املـورديز واإلدارة عـز إمكانيـة تغيـري 

املـــعر   9537و كتـــا  رقـــم  -اصـــ  نـــوع الش
  4/12/2017يف 
علمـــا غن املناقعـــة فـــت نطـــات عمـــل مـــواد - 

يف شــــــــــكن 1964لســــــــــنة  37قــــــــــانون رقــــــــــم 
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 املناقعات  العامة  

 بعد اإلستماع إ  ممثل اجلهة :  
النقيـــب/ عبــــدالعزيز البنيــــان     مهنــــدس قســــم 

 الدراسات واملواصفات
ـــرر جملـــس ادارة اجلهـــاز  جيـــل البـــت اب لقـــرار ق

الجتماع قادم وحيـام كتـا  شـركة وـرة التجاريـة  
لادارة لا الع واإلفادة والرد خـالم اسـبوعني 

 مز يرخيه م  جتديد الكفالة البنكية
  1932رقم الكتا  : 2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:15/02/2018 

 8/2017/2018 لــب ترســية املناقعــة رقــم 
اصــــــال  وتشــــــغيل وصــــــيانة مولــــــدات كهــــــرابء 

ــــاط  ال تابعــــة لــــالدارة علــــت / شــــركة ايفــــل احتي
ـــــل  ـــــة واملقـــــاوالت ) اق اكندســـــية للتجـــــارة العام
-االســـــــــــــــعار(  بلـــــــــــــــ   امجـــــــــــــــا  قـــــــــــــــدر  )

د.ك( فقــت ماهلــة وتســعة وعســون 159,458/
الــف  واربعماهلــة ومثانيــة وعســون  دينــار  الغــري 

 املطابق للشروط واملواصفات 
*** شـــــــريطة اإللتـــــــزام  ـــــــا جـــــــاء ابالجتمـــــــاع  

ــــــد  +  ( "كمــــــا  كــــــر 1ملحــــــق رقــــــم )التمهي
 ابلتقرير الفين"

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة
  1317رقم الكتا  : 3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:01/02/2018 

,  24) اعيــد وــث (  لــب ترســية بنــود ارقــام )
توريـد  5/2017/2018( للمناقعة رقم  27

مالبــــس  ولــــوازم لــــالدارة ملــــدة ثــــالو ســــنوات 
اعمــــام ا ريـــــق   علت/شــــركة اخلــــرباء للســــالمة و 

د.ك ( املطـابق  3.945/- بل  امجا   قـدرة )
 للشروط واملواصفات 

 ( اث  اقل االسعار 24البند ) -
 ( عرض وحيد  27البند ) -

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة
 اإلدارة العامة لا فاء

 اإلجراءات اإلدارية االستثناهلية للتعاقدات ا كومية
 املوضوع البيان م
  2574رقم الكتا  : 4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:04/03/2018 

) اعيـــــد وـــــث (  لـــــب التمديـــــد االوم لعقـــــد 
التـــــــكمني  23/2015/2016املناقعـــــــة رقـــــــم 

العـــــــح  التكـــــــافل  لعـــــــالج رجـــــــام اال فـــــــاء 
التـابعيني لــالدارة املـربم مــ  / شـركة وربــة للتــكمني 

 2018/ 30/6ملـــد  ســـتة اشـــهر اعتبـــارا مـــز  
-ا  قـــدر  ) بلـــ  امجـــ 29/12/2018حـــىت 

د.ك( عســـــــــــــــــماهلة و عســـــــــــــــــة   555.037/
وعســون الــف و ســبعة و ثالثــون  دينــار  الغــري 
 ــني اإلنتهــاء مــز إجــراءات  ــر  املناقعــة رقــم  

1/2018/2019  
املـعر   1897ا ل  اجلهاز علت كتا  رقم  - 

 املتضمز التجديد ملدة سنة 15/2/2018يف 
روط قرر جملس ادارة اجلهـاز املوافقـة بـنفس الشـ

 واألسعار م  االلتزام غحكام قانون املناقعات  
   2016لسنة  49العامة رقم 

 وزارة األشغام العامة
 توصيــــــات اجلهــــات

 املوضوع البيان م
  572رقم الكتا  : 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:20/02/2018 

 لـــــــــب ترســـــــــية جمـــــــــامي  املناقعـــــــــة رقـــــــــم إ م 
تزويـــد الــــوزارة بعمالــــة  1/4/2016/2017م/

 فنية متخععة علت النحو التا  

ســــــاهلق -ســــــكرتري -اجملموعــــــه األوىل ) بــــــاع -
خـــــاا( علت/شـــــركة ادنـــــء العامليـــــة ملقـــــاوالت 
تنظيــف  املبــا  والطــرت )خــامس اقــل األســعار( 

د.ك(    1,001,760/- بلـــــ  إمجـــــا  قـــــدر  )
مليون  و الف  وسـبعماهلة وسـتون دينـار املطـابق 

 للشروط واملواصفات   
ة الثانيـــة )فنيـــني مجيـــ  التخععـــات( اجملموعـــ- 

علت/شـــــركة ادنـــــء العامليـــــة ملقـــــاوالت تنظيـــــف 
ــــث اقــــل األســــعار(  بلــــ   ــــا   والطــــرت )اثل املب

د.ك(  اربعماهلــــة  435,816/-إمجـــا  قــــدر  )
وعسة وثالثون  الف  ومثا اهلة وستةعشر دينـار 

 املطابق للشروط واملواصفات 
 اجملموعــــــة الثالثــــــة )ســــــاهلق معــــــدات وعمــــــام- 

جمـــار ( علـــت شـــركة/ ادنـــء العامليـــة ملقـــاوالت 
تنظيـــف  املبـــا  والطـــرت )اثلـــث اقـــل األســـعار( 

ــــــــ  إمجــــــــا  قــــــــدر  ) د.ك(   663,276/- بل
ســــتماهلة وثالثــــة  وســــتون الــــف  ومــــاهلتني وســــتة 

 وسبعون دينار املطابق للشروط واملواصفات 
اجملموعــــــــة الرابعــــــــة )معــــــــا حاســــــــب آ  - 

احل اخللـيج  ومععات هندسية( علت/شركة سـ
للخـــدمات البحريــــة )اث  اقــــل األســــعار(  بلــــ  

د.ك(  اربعماهلــــة  400,248/-إمجـــا  قــــدر  )
الـــف   ومـــاهلتني ومثانيـــة واربعـــون دينـــار املطـــابق 

 للشروط واملواصفات 
 بعد اإلستماع إىل ممثل اجلهة :   
الســـيدة/ زينـــب النعمـــة     مـــدير ادارة الواثهلـــق  

 والعقود
هاز غغلبيـة اعضـاهله املوافقـة قرر جملس ادارة اجل

وعدم موافقة  ممثل اكيئة العامـة للقـوى العاملـة/  
د.مبـــــارك فهـــــاد العـــــازم  للمجمـــــوعتني الثانيـــــة 
والرابعـــــة عضـــــو اجلهـــــاز الســـــيد/ حامـــــد امحـــــد 

 العلبان
 وزارة األشغام العامة

 اإلجراءات اإلدارية االستثناهلية للتعاقدات ا كومية
 املوضوع البيان م
  723م الكتا  :رق 2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:11/03/2018 

 لــــب التمديــــد الرابــــ  لعقــــد املناقعــــة رقــــم   
اخلدمات العامـة لتشـغيل وصـيانة  175ا/ا/

دطــات  الضــ  و الرفــ  و اخلطــوط املرتبطــة هبــا 
يف املنطقة الثانية املربم م  شركة / ك  سـ  سـ   

يـوم اعتبـار مـز  183للهندسة واملقـاوالت ملـدة 
ــــــــــــ   30/9/2018حــــــــــــىت  1/4/2018  بل

د.ك( فقـــــت 1,153,250/-امجـــــا   قـــــدر  )
مليــــون وماهلـــــة وثالثـــــة وعســــون الـــــف ومـــــاهلتني 
وعسـون دينـار الغـري و لـء لالسـبا  املــوكورة 
بكتـــا  الـــوزارة   علـــت ان يـــتم إيقـــاف التمديـــد 
عنـــد اإلنتهــــاء مــــز إجــــراءات اللســــية والتعاقــــد 

 اخلاصة  شروع توسعة  دطة ام اكيمان
جملس ادارة اجلهاز غغلبيـة اعضـاهله املوافقـة قرر 

 وعدم موافقة  
عضــو جملــس إدارة اجلهــاز/ دمــد انصــر اخلــرايف 
ممثل اكيئة العامة للقـوى العاملـة/ د.مبـارك فهـاد 

 العازم 
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 املوضوع البيان م
  712رقم الكتا  : 3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:11/03/2018 

)اعيــــد وــــث(  لــــب اال ــــالع وامــــا  مــــا يــــرا  
اجلهـــــاز مناســـــبا علـــــت شـــــركة النهضـــــة الدوليـــــة 
للتجــــارة  العامــــة و لــــء لتنازكــــا عــــز مشــــروع 

إنشاء واجنـاز وصـيانة  292املناقعة رقم هـ م ا/
مبــ  دكمــة  األســرة  حافظــة العاصــمة و لــء 

مقابــــل  HICCبعــــد ترســــيتها لعــــاحل شــــركة 
% مــز قيمــة  املشــروع  بقــا ألحكــام املـــواد 5
ملناقعــــات العامــــة  ( مــــز قــــانون ا55( و )54)

     1964لسنة  37
 781ا لـــ  اجلهـــاز علـــت كتـــا  الـــوزارة رقـــم -

املتضــمز  لــب الــرد  15/3/2018املــعر  يف 
 علت   لبهم 

ــــــــــــــــم ) - ــــــــــــــــا  رق ( املــــــــــــــــعر  يف 3389وكت
26/12/2017  
 773و كتـــا  شـــركة النهضـــة الدوليـــة رقـــم  -

املتضــمز  لــبهم  15/2/2018املــعر  بتــاري  
اقد والبـدا بتنفيـو املشـروع   اكمام  اجراءات التع

 كما ا ل  اجلهاز علت   
ـــــوزارة رقـــــم   - ـــــا  ال ـــــعر  يف  231-39كت امل

واملتضمز االجراءات الت متت  22/1/2018
 م   الشركة 

كتــــــــــا  شــــــــــركة النهضــــــــــة الدوليــــــــــة رقــــــــــم   -
 11/1/2018املــــــــــــــــــــــــــــــعر  يف  48/2018

املتضـــمز االجـــراءات  الـــت متـــت مـــ  الـــوزارة و 
ـــــة و شـــــركة العقـــــد بـــــني شـــــركة النهضـــــ ة الدولي

HICC 
 قرر جملس ادارة اجلهاز التا   

 36/2017اوال: إلغاء القرار السـابق ابجتمـاع 
ـــــة  10/5/2017املنعقـــــد يف  املتضـــــمز املوافق

 علت  اللسية 
اثنيــــا: حــــوف شــــركة النهضــــة الدوليــــة للتجــــارة 
العامـــة مـــز ســـجل اجلهـــاز املركـــز  للمناقعـــات 

)بنـد  85رقـم  ملدة  سـنتني إسـتنادا  كـم املـادة
لسـنة  49ج( مز قانون املناقعـات العامـة رقـم 

و لـــــء لتخلـــــف الشـــــركة عـــــز تقـــــدمي   2016
ــــة البنكيــــة مــــز البنــــء املعتمــــد والتــــكخر  الكفال
ـــــوزارة بدراســـــة  ـــــا: مطـــــر ال ـــــ  العقـــــد  اثلث بتوقي
العطاءات الت تليه وموافاة اجلهاز ابلتوصـية مـ  

 جتديد الكفاالت  البنكية
   املناقعات ر  - ر  التكهيل 

 املوضوع البيان م
  2107رقم الكتا  : 4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:09/08/2017 

)اعيد وـث(  لـب  ـر  املناقعـة الـدودة رقـم 
تطــــوير وتشــــغيل وصــــيانة  218هـــــ ا / ا / 

دطــــة ضــــ  اجلهــــراء علــــت الشــــركات املــــوكورة 
 ابلكشف املرفق ملدة ثالو سنوات 

 *بياانت املناقعة 
 ة ال تقبل عروض بديل-
 غري قابلة للتجزهلة -
 %(25نسبة االوامر التغيريية ) -

ـــرر جملـــس ادارة اجلهـــاز  جيـــل البـــت ابلقـــرار  ق
 الجتماع قادم

 
 

 الرساهلل الواردة
 املوضوع البيان م
  101رقم الكتا  : 5

يريـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
:04/03/2018  

شـــــــركة روايب الكويـــــــت للتجـــــــارة 
 العامة واملقاوالت ش  ت

ــــــــوم الشــــــــركة االم إفــــــــادة الشــــــــركة بعــــــــد م قب
sacyar construccion spain  
جتديــد الكفالــة البنكيــة  للمناقعــة رقــم هـــ ط / 

انشاء واجناز وصيانة الطـرت والتقا عـات  255
علــت الطريــق االقليمــ   اجلنــويب مــز مشــام كبــد 
اىل الســـامل  إال إ ا متـــت املوافقـــة مـــز اجلهـــات 
املختعـــــة علـــــت زايدة مبلـــــ   اللســـــية ليعـــــبح  

ـــــــــــــــــــــــــــء  370/79,131,309) د.ك ( و ل
 لألسبا  املوضحة ابلكتا 

قــرر جملــس ادارة اجلهــاز احالــة الكتــا  للجهــة 
 لال الع واالفادة

 وزارة الداخلية
 اإلجراءات اإلدارية االستثناهلية للتعاقدات ا كومية

 املوضوع البيان م
  4230رقم الكتا  : 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:12/03/2018 

عقــــــد املناقعــــــة رقــــــم  لــــــب التمديــــــد الثــــــا  ل
)ع( اعمــــــــــــام اصــــــــــــال  41/2014/2015

وصــــيانة وتــــوفري  مســــتلزمات ماكينــــات تعــــوير 
مســــــتندات متنوعــــــة الدارات  تلفــــــة ابلــــــوزارة 
ـــــــــالدارة العامـــــــــة لامـــــــــداد والتمـــــــــويز )ادارة  ل
التجهيزات االمنية( املـربم مـ  / شـركة بـدر املـال 
واخوانـــــــه ملــــــــدة ثالثـــــــة اشــــــــهر  اعتبـــــــارا مــــــــز 

 بلــ  امجــا   6/7/2018حــىت  7/4/2018
د.ك(  فقـــــــت ثالمثاهلـــــــة  324,990/-قـــــــدر  )

واربعة وعشرون الف  وتسـعماهلة وتسـعون دينـار  
الغــري و لــء  ــني االنتهــاء مــز اجــراءات  ــر   

  15/2017/2018املناقعة اجلديدة 
 بعد اإلستماع إ  ممثل اجلهة :   
النقيــــــب/ مشــــــار  العتيــــــيب     رهلــــــيس قســــــم  

 تعاقدات املباشرةعروض االسعار وال
قرر جملس ادارة اجلهـاز املوافقـة بـنفس الشـروط 

 واألسعار
  ر  املناقعات - ر  التكهيل 

 املوضوع البيان م

  3597رقم الكتا  : 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:28/02/2018 

 40/2016/2017 لب إلغاء املناقعـة رقـم 
 مشروع النظام ايلىل للتعرف علت مالمح الوجه  

وإعــــــادة  -ة لــــــنظم املعلومــــــات لــــــادارة العامــــــ
 رحهــــا و لــــء لقــــدم املواصــــفات والتطــــور يف 
التكنولوجيــــــا  ولتحــــــديث كراســــــة املواصــــــفات 

 الفنية لتواكب التطور ات ا الية
ـــرر جملـــس ادارة اجلهـــاز  جيـــل البـــت ابلقـــرار  ق

 وتوجيه دعو   ضور ممثل عز الوزارة
  3876رقم الكتا  : 3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:08/03/2018 

ب الغـــــــاء واعـــــــادة  ـــــــر  املناقعـــــــة رقـــــــم  لـــــــ
التظـــــام املركـــــز  للحضـــــور  7/2016/2017

واالنعـراف لعمــوم قطاعـات االدارةالعامــة لــنظم 
ــــــــء لعــــــــدم مطابقــــــــة  املعلومــــــــات للــــــــوزارة و ل

 العطاءات للمواصفات  الفنية املطلوبة   
علمـــا غن املناقعـــة فـــت نطـــات عمـــل مـــواد - 

يف شــــــــــكن 1964لســــــــــنة  37قــــــــــانون رقــــــــــم 
 ات  العامةاملناقع

قـــرر جملـــس ادارة اجلهـــاز املوافقـــة علـــت اإللغـــاء 
 فقت
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 وزارة الداخلية

 الرساهلل الواردة
 املوضوع البيان م
  51/18رقم الكتا  : 4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:21/02/2018  

شــــــــــــــركة املنتهــــــــــــــت للعقــــــــــــــارات 
 واملقاوالت االنشاهلية / ش م ك م

 لب الشركة استالم إشعار ترسية املناقعة رقـم 
ـــــــرميم املبـــــــا   21/2015/2016 صـــــــيانة وت

العاهلدة للوزارة واعمام انشاهلية اخرى ) حافظـة 
ـــــة لالنشـــــاءات  ـــــري ( لـــــالدارة العام ـــــارك الكب مب

 والعيانة  
علمـــا غن املناقعـــة فــــت نطـــات عمـــل مــــواد -

يف شــــــــــكن 1964لســــــــــنة  37قــــــــــانون رقــــــــــم 
 املناقعات  العامة

ــا  للجهــة  قــرر جملــس ادارة اجلهــاز احالــة الكت
 ع واإلفادةلال ال

  21رقم الكتا  : 5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:28/02/2018  

شــــــــــــركة اخللــــــــــــيج لالنشــــــــــــاءات 
 واالعمام البحرية  

 واملقاوالت العامة ش م ك م

 لب االفادة  ا   مز إجراءات للمناقعـة رقـم 
انشــــــاء واجنــــــاز وصـــــــيانة  23/2015/2016

مب  مركز خفر السواحل وترميم واصال  ميناء 
لـالدارة العامـة لالنشـاءات   -فيلكـافيلكا جبزيرة 

والعــــيانة  حيــــث ان   متديــــد الكفالــــة األوليــــة 
 ارب  مرات سابقة 

علمـــا غن املناقعـــة فـــت نطـــات عمـــل مـــواد - 
يف شــــــــــكن 1964لســــــــــنة  37قــــــــــانون رقــــــــــم 

 املناقعات  العامة
ــا  للجهــة  قــرر جملــس ادارة اجلهــاز احالــة الكت

 لال الع واالفادة
 وزارة الداخلية

 التعاقدات املباشرة -ترسية املمارسات  ر  و 
 املوضوع البيان م
  1125رقم الكتا  : 6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:25/01/2018 

) اعيـــــد وـــــث (  لـــــب ترســـــية املمارســـــة رقـــــم 
ـــــة  50/2016/2017 ـــــة ومرهلي ـــــزات  عي جتهي

بغرفـــة  عمليـــات اإلدارة العامـــة لشـــر ة النجـــدة 
لـــادارة العامـــة لـــنظم املعلومـــات علـــت/ الشـــركة 

لشــرقية  للحلــوم التقنيــة )اثلــث اقــل االســعار( ا
د.ك( فقــــت 36.300/- بلــــ  إمجــــا  قــــدر  )

ســــتة وثالثــــون الــــف   وثالمثاهلــــة دينــــار  الغــــري 
 املطابق للشروط واملواصفات. 

علمـــا غن املمارســـة فـــت نطـــات عمـــل مـــواد - 
يف شــــــــــكن 1964لســــــــــنة  37قــــــــــانون رقــــــــــم 

 املناقعات  العامة
 وافقةقرر جملس ادارة اجلهاز امل

 وزارة الكهرابء و املاء
 توصيــــــات اجلهــــات

 املوضوع البيان م
  8796رقم الكتا  : 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:20/03/2018 

  لب متديد الكفاالت األولية للمناقعة رقم 
تزويـــــــد وتنفيـــــــو  47/2016/2017و ك م / 

والتشغيل املبدهل  والعيانة ألعمام تطوير البنيـة 
ســتقبام الوقــود لطــة الدوحــة التحتيــة ألنظمــة إ

الغربيــــة ملــــدة ثالثــــة اشــــهر  ــــني االنتهــــاء مــــز 
 إجراءات التعاقد

 قرر جملس ادارة اجلهاز عدم املوافقة
  5719رقم الكتا  : 2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:19/02/2018 

 لـــــــــب ترســـــــــية بنـــــــــود املناقعـــــــــه رقـــــــــم ) وك 
( اســــــــــــتئجار آليــــــــــــات 83/2016/2017م/

هلق( علـت النحـو متنوعة ) م  ساهلق /  بـدون سـا
 التا  : 

البند األوم ) للسيارات بـدون سـاهلق ( علـت  - 
/ شـــركة معـــطفت كـــرم واوالد  للتجـــارة العامـــة 
واملقــاوالت ) اقــل األســعار (  بلــ  امجــا  قــدر  

 د.ك(  فقت ستة ماليني   399/6,995,106)
وتســـعماهلة وعســـة وتســـعون الـــف  وماهلـــة وســـتة 

فلـــس  الغـــري   دينـــار  وثالمثاهلـــة وتســـعة وتســـعون
املطــــــابق للشــــــروط واملواصــــــفات و لــــــء بعــــــد 

 %(  007احتسا  اخلطك ا سايب بنسبة ).
البنـــد الثـــا  )للســـيارات مـــ  ســـاهلق (علـــت /  - 

شـركة اخللـيج لتـكجري السـيارات ) ااقـل األســعار( 
د.ك(  5,298,000/- بلـــــ   امجـــــا  قـــــدر  )

عســـة ماليـــني  ومـــاهلتني ومثانيـــة وتســـعون الــــف  
 غري  املطابق للشروط واملواصفات دينار  ال

ــــــا  شــــــركة املــــــال  -  ــــــت كت ا لــــــ  اجلهــــــاز عل
الســــــتئجار و جــــــري املركبــــــات واملكــــــاهلز رقــــــم 

 15/3/2018(  املــــــــــــعر  يف 603/2018)
 واملتضمز 

 بعد اإلستماع إ  ممثل اجلهة :   
املهندســــة/ غــــدير القويضــــ      مــــدير مكتــــب  

 الوكيل
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة

 وزارة الكهرابء و املاء
 اإلجراءات اإلدارية االستثناهلية للتعاقدات ا كومية

 املوضوع البيان م
  8749رقم الكتا  : 3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:19/03/2018 

 لـب إصـدار االمـر التغيــري  الثـا  بـزايدة مبلــ  
د.ك(  عســماهلة  549,795/-إمجــا  قــدر  )

ـــــــف  وســـــــبعماهلة وعســـــــة  وتســـــــعة واربعـــــــون ال
%( علــت 15عون دينــار مــا يعــادم نســبة )وتســ

 90قيمـــــــــــة عقـــــــــــد املناقعـــــــــــة رقـــــــــــم و ك م /
اعمــــــــــام صــــــــــيانة دطــــــــــات  2013/2014/

ك .ف لكـــل مـــز   433/.11التحويـــل الثانويـــة 
دافظـــة العاصـــمة والفروانيـــة وحـــو  املـــربم مــــ  
شركة /اوالد عبد العزيز عبد السـز الراشـد مـ   
ــــــــة اشــــــــهر إعتبــــــــارا مــــــــز  ــــــــد ملــــــــدة مثاني التمدي

و لـــــــء  ـــــــني اإلنتهـــــــاء مـــــــز  29/3/2018
-52إجـــــراءات  ـــــر   املناقعـــــة رقـــــم )وك م/

2016/2017) 
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة علت التمديد

  8017رقم الكتا  : 4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:13/03/2018 

 لب اصـدار االمـر التغيـري  االوم بـزايدة مبلـ  
د.ك( مـــــــاهلتني  281,250/-امجـــــــا  قـــــــدر  )

انون الــف  ومــاهلتني وعســون دينــار  واحــدى  ومثــ
%( علت قيمة عقـد املناقعـة 25الغري بنسبة )

ــــــــــــم و ك م / صــــــــــــيانة  38/2015/2016رق
واصــــال  و ــــيم كيــــبالت ضــــغت مــــنخفض يف 

ــــــة  الكويــــــت  دافظــــــة  -مجيــــــ  دافظــــــات دول
ــــين للتجــــارة  العاصــــمة املــــربم مــــ  / شــــركة اخلني
العامـــة و املقـــاوالت و لـــء لالســـبا  املـــوكورة 

   الوزارةبكتا
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة

 وزارة الكهرابء و املاء
  ر  املناقعات - ر  التكهيل 

 املوضوع البيان م
 لــــــب  ــــــر  املناقعــــــة الــــــدودة رقــــــم و ك م   1540رقم الكتا  : 5



 م 4/2018/ 1 -هـ  1439رجــــــــب  15 األحد             98                   والستون    الرابعةالسنة  1386الكويت اليوم العدد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    يري
:15/01/2018 

تزويـــد وتركيـــب خطـــوط  41/2017/2018/
ـــــــة مدينـــــــة جنـــــــو  400هواهليـــــــة    ف.ك لتغوي

املطـــــالع ابلطاقـــــة الكهرابهليــــــة بـــــني الشــــــركات 
 املوكورة بكتا  الوزارة  

 * بياانت املناقعة 
 التقبل التجزهلة  -
 التقبل عروض بديلة  -
 % 15نسبة االوامر التغيريية -

 *شروط املناقعة 
يشــلط ان يقــدم املنــاقا مــ  عطاهلــه مايثبــت -

ـــد ســـبق لـــه صـــمم وورد وركـــب معـــدات  غنـــه ق
بتنفيــو اعمــام  ات مســتوى فــين واجهـزة  وقــام 

مطــابق او اعلــت ملــا هــو مطلــو  يف مســتندات 
املناقعـة  ويتعـرض للــرفض كـل عطـاء اليشــتمل 

 علت مثل هوا الدليل اليقتن  به املالء
نظرا المتنـاع رهلـيس اجلهـاز املركـز  للمناقعـات 
العامة  يف املشاركة يف اما  القـرار يف  املوضـوع 

( مـز 82ملادة رقم )اعال   و لء تطبيقا لنا ا
 2016لسـنة  49قانون املناقعات العامة رقم 

ونظـــرا  لغيـــا  انهلـــب الـــرهليس للجهـــاز املركـــز  
للمناقعـــات العامــــة الســـبا  االجــــازة اخلاصــــة  
فقــــــــد قــــــــرر جملــــــــس إدارة اجلهــــــــاز بتكليــــــــف 
عضواجلهاز املركز  للمناقعـات العامـة السـيد/ 
عادم  خريبت  بر سة اجللسة علـت حنـو معقـت 

 اء مناقشة هوا املوضوع اثن
قرر جملس إدارة اجلهاز غغلبية اعضـاهله املوافقـة  

 م  حوف فقرة " اليقتن  به املالء" 
وعــدم موافقــة عضــو جملــس إدارة اجلهاز/عــادم 

 إبراهيم خريبت 
 عضو جملس إدارة اجلهاز/ حامد امحد العلبان

  4414رقم الكتا  : 6
 07/02/2018يري  الكتا  : 

ـــــــب  ـــــــر  امل ناقعـــــــة الـــــــدودة رقـــــــم و ك  ل
اعمــام العــيانة املدنيــة  36/2016/2017م/

يف دطــــات  توليــــد القــــوى الكهرابهليــــة وتقطــــري 
امليــــــا  بــــــني الشــــــركات املعــــــنفة ابلفئــــــة االوىل 

 اعمام انشاهلية  ومدنية. 
 * بياانت املناقعة  
 تقبل التجزهلة  -
 التقبل عروض بديلة  -
 % 15نسبة االوامر التغيريية -
  قســــم إصــــدار العطــــاءات: اســــتنادا اىل را -

مـــز الالهلحـــة التنفيويـــة يســـمح  17نـــا املـــادة 
 ابلطر  علت االوىل والثانية يف حدود النعا .

ــــة  قــــرر جملــــس ادارة اجلهــــاز املوافقــــة علــــت الفئ
 االوىل والثانية لألعمام االنشاهلية

  3513رقم الكتا  : 7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    يري
:31/01/2018 

-43لـدودة رقــم وك م/ لـب  ـر  املناقعـه ا
اعمـــام متديـــد و ـــيم كيـــبالت  2017/2018

ك.ف لتوسـعة شـبكة  11ارضية ضغت متوست 
التوزيــ  الكهرابهليــة يف مشــام دولــة الكويــت بــني 

 الشركات املوكورة ابلكشف املرفق  
 * بياانت املناقعه  
 التقبل عروض بديلة   -
 التقبل التجزهلة   -
 ( %25نسبة االوامر التغيرييه ) -

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة
 لـــــــــــــب متديـــــــــــــد الكفـــــــــــــاالت رقـــــــــــــم و ك م   8665رقم الكتا  : 8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    يري
:19/03/2018 

اعمــام تنظيــف مكاتــب  86/2016/2017/
و ــازن وســاحات التخــزيز إلدارة املخــازن ملــدة 

 ثالثة اشهر  ني االنتهاء مز دراسة املوضوع
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة

  1875رقم الكتا  : 9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    يري
:17/01/2018 

 لــــــب  ــــــر  املناقعــــــة العامــــــة رقــــــم و ك م / 
توريــــد قطــــ  الغيــــار املطلوبـــــة  7262/2016

لعــمامات االمــان الرهليســية للغــالايت يف دطــة 
الــزور اجلنوبيــة لتوليــد القــوى الكهرابهليــة وتقطــري 
 امليا  بني  الشركات املتخععة يف هوا اجملام. 

 لــــــ  اجلهــــــاز علــــــت كتــــــا  الــــــوزارة رقــــــم ا - 
واملتضـمز  27/2/2018( املعر  يف 6390)

 اسبا  اختيار ماركة جتارية وبلد املنشك 
 * بياانت املناقعة :  
 التقبل التجزهلة  -
 التقبل عروض بديلة   -
 %10نسبة االوامر التغيريية  -

قرر جملس ادارة اجلهاز غغلبية اعضاه  املوافقـة 
عضـــــو جملـــــس إدارة اجلهـــــاز/  عـــــدم موافقـــــة -

 حامد امحد العلبان
  6300رقم الكتا  : 10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    يري
:22/02/2018 

 لــــــب  ــــــر  املناقعــــــة العامــــــة رقــــــم و ك م / 
اعمــــــــــــــــام اإلصــــــــــــــــال   34/2016/2017

والعـيانة للرافعـات السـقفية يف كـل مـز دطـات 
ض  امليا  الرهليسية ودطات الكلـوريز املختلفـة 

 شهر   36ملدة 
 اانت املناقعة * بي
 التقبل التجزهلة  -
 التقبل عروض بديلة  -
 %10نسبة االوامر التغيريية -

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة
  6291رقم الكتا  : 11

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    يري
:22/02/2018 

ـــــــم و ك م   لـــــــب  ـــــــر  املناقعـــــــة العامـــــــة رق
اعمـــــــام صـــــــيانة عـــــــدد  10/2017/2018/
( آلـــــــــــة تعـــــــــــوير مســـــــــــتندات ماركـــــــــــة 101)
ــــــني الشــــــركات ) توشــــــيبا(ابإلدارات املختلفــــــة ب

املســـــجلة لــــــدى اجلهــــــاز املركــــــز  لتكنولوجيــــــا 
 ( شهر 36املعلومات ملدة )

 * بياانت املناقعة  
 التقبل التجزهلة  -
 التقبل عروض بديلة  -
 %15نسبة االوامر التغيريية -

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة
 باشرةالتعاقدات امل - ر  وترسية املمارسات 

 املوضوع البيان م
  4562رقم الكتا  : 12

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:08/02/2018 

 لـــب التعاقـــد املباشـــر مـــ  / شـــركة العـــناعات 
اكندســــية الثقيلــــة وبنــــاء الســــفز وكــــالء شــــركة  
Mitsubishi Hitachi Power 

System   املعــــن  األصــــل ( لتوريــــد قطــــ(
ـــة ) ـــتحكم  ايل  للغالي ( ABCغيـــار لنظـــام ال

ــــــة  يف دطــــــة ــــــد القــــــوى الكهرابهلي العــــــبية لتولي
ــــــــــدر ) ــــــــــا   بلــــــــــ  امجــــــــــا   ق -وتقطــــــــــري املي

د.ك( فقــت ســتماهلة واربعــون الــف  640,000/
مـز قـانون   18دينار  الغري استنادا للمادة رقم 

 .2016لسنة  49املناقعات رقم 
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة
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 وزارة الدفاع

 توصيــــــات اجلهــــات
 ملوضوعا البيان م
  2724118071رقم الكتا  : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:08/03/2018 

 لــــــــــــب إلغـــــــــــــاء ترســـــــــــــية املناقعـــــــــــــة رقـــــــــــــم 
)ع( فـــديث و تطـــوير نظـــام 2414137120

تســاهيل) او نظــام بــديل (املرســاة علــت / شــركة 
العــــــــــفاة لــــــــــنظم الكمبيــــــــــوتر و لتكنولوجيــــــــــا 
املعلومات )خامس اقل  االسعار( و  لء لعـدم 

سبة علت العرض الفين اجلديـد موافقة ديوان الا
ملخالفتـــــه احكــــــام قــــــانون  املناقعــــــات العامــــــة 

 والهلحته التنفيوية 
علمـــا غن املناقعـــة فــــت نطـــات عمـــل مــــواد -

يف شــــــــــكن 1964لســــــــــنة  37قــــــــــانون رقــــــــــم 
 املناقعات  العامة 

 بعد اإلستماع إ  ممثل اجلهة :   
 املهندس/ انور الشط      ممثل/ وزارة الدفاع 

 ادارة اجلهاز التا   قرر جملس 
اوال: إلغاء القرار السابق العـادر  ابجتمـاع رقـم 

ـــــــــــــــــــــــــــد يف 18/2015)  2/3/2015( املنعق
 املتضمز  " املوافقة علت ترسية املناقعة " 

 اثنيا: املوافقة علت إلغاء اللسية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   2 رق

:272722006537  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:06/03/2018 

للمناقعــه رقــم  لــب متديــد الكفــاالت البنكيــة 
تشــغيل وصـــيانة واصـــال  اجهـــزة  1952815

ــة والتربيــد بقاعــدة علــ  الســامل  التكييــف والتهوي
و لــــــــء  ــــــــني  17/6/2018اجلويــــــــة حــــــــىت 

 االنتهاء مز  اجراءات توقي  العقد  
علمـــا غن املناقعـــة فـــت نطـــات عمـــل مـــواد - 

يف شــــــــــكن 1964لســــــــــنة  37قــــــــــانون رقــــــــــم 
 املناقعات  العامة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   3 رق
:272722005398  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:21/02/2018 

ــــــــم   لــــــــب متديــــــــد الكفــــــــاالت للمناقعــــــــة رق
)ع( اعمــام صـــيانة  تلفـــة ملبـــا   2732808

لـــــــــــواء الســـــــــــور الروضـــــــــــتني االوليـــــــــــة حـــــــــــىت 
ـــــــــء  ـــــــــني االنتهـــــــــاء مـــــــــز  8/6/2018 و ل

 إجراءات توقي  العقد 
علمـــا غن املناقعـــة فـــت نطـــات عمـــل مـــواد - 

 شــــــــــكن يف1964لســــــــــنة  37قــــــــــانون رقــــــــــم 
 املناقعات  العامة

 قرر جملس ادارة اجلهاز عدم املوافقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   4 رق

:272722006456  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:06/03/2018 

 لــب اعــادة النظــر بقــرار اجلهــاز واإل ن بلســية 
)ع( تشـغيل وصـيانة  2052714املناقعة رقـم 

واصـــــال  وتطـــــوير نظـــــام املراقبـــــة والـــــتحكم يف 
 -بــــ  ميــــدان حــــو  م -)مبــــ  معــــا  الــــوزير 

القاعدة  البحرية( علت / شركة هانويل الكويتيـة 
-)عـــــــــرض وحيـــــــــد(  بلـــــــــ  امجـــــــــا  قـــــــــدر  )

د.ك( فقـــــــــت ثالمثاهلـــــــــة ومثانيـــــــــة  348,120/
واربعــــون الــــف وماهلــــة وعشــــرون دينــــار  الغــــري 
املطابق للشروط واملواصفات و لـء بعـد جتديـد 

 الكفاله البنكية  
مــــواد  علمـــا غن املناقعـــة فــــت نطـــات عمـــل-

يف شــــــــــكن 1964لســــــــــنة  37قــــــــــانون رقــــــــــم 
 املناقعات  العامة  

ــــــت كتــــــا  الــــــوزارة رقــــــم  - ا لــــــ  اجلهــــــاز عل
( املـــــــــــــــــعر  يريـــــــــــــــــ  272722005590)

املتضـــمز  لـــب اعـــادة النظـــر   22/2/2018

 بقرار اجلهاز واال ن ابللسية
قــــرر جملــــس ادارة اجلهــــاز عــــدم املوافقــــة لعــــدم 

 توافر االعتماد املا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 5   رق

:272722006536  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:06/03/2018 

 لــب متديــد الكفــاالت البنكيــة للمناقعــه رقــم 
تشغيل وصيانة واصال  االجهـزة  1962815

واملعدات امليكانيكية بقاعدة علـ  السـامل اجلويـة 
 ـــني االنتهـــاء مـــز  30/6/2018حـــىت يريـــ  

 اجراءات  توقي  العقد  
مــــواد  علمـــا غن املناقعـــة فــــت نطـــات عمـــل-

يف شــــــــــكن 1964لســــــــــنة  37قــــــــــانون رقــــــــــم 
 املناقعات  العامة

ـــرر جملـــس ادارة اجلهـــاز عـــدم املوافقـــة لتقـــدمي   ق
 كفالة االجناز مز قبل املناقا الفاهلز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   6 رق
:272722006535  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:06/03/2018 

 لــب متديــد الكفــاالت البنكيــة للمناقعــه رقــم 
ال  اعمــام تشــغيل وصــيانة واصــ 1892815

االجهزة الكهرابهلية ومعـدات ميكانيكيـة واجهـزة 
التكييف  عسكر ام الروس ابلـوزارة حـىت يريـ   

و لـــــــء  ـــــــني االنتهـــــــاء مـــــــز  19/6/2018
 اجراءات توقي  العقد  

علمـــا غن املناقعـــة فـــت نطـــات عمـــل مـــواد - 
يف شــــــــــكن 1964لســــــــــنة  37قــــــــــانون رقــــــــــم 

 املناقعات  العامة
ـــرر جملـــس ادارة اجلهـــاز عـــدم  املوافقـــة لتقـــدمي  ق

 كفالة االجناز مز قبل املناقا الفاهلز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   7 رق

:272722005129  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:19/02/2018 

 لـــب متديـــد الكفـــاالت االوليـــة للمناقعـــة رقـــم 
فــــديث وانشــــاء واجنــــاز وصــــيانة  1812814

واصـــــال   ـــــرت وســـــاحات ومواقـــــف اســـــفلتية 
ـــة /  35بلـــواء الشـــهيد املـــدرع / 2واانرة ابلكتيب

 5/6/2018ابملنطقـــــة الشـــــمالية حـــــىت يريـــــ  
 و لء  ني االنتهاء مز إجراءات توقي  العقد 

علمـــا غن املناقعـــة فـــت نطـــات عمـــل مـــواد - 
يف شــــــــــكن 1964لســــــــــنة  37قــــــــــانون رقــــــــــم 

 املناقعات  العامة
 قرر جملس ادارة اجلهاز عدم املوافقة

 وزارة الدفاع
 ا كومية اإلجراءات اإلدارية االستثناهلية للتعاقدات

 املوضوع البيان م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   8 رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكت

:272722006875  
 08/03/2018يري  الكتا  : 

 لـــــب التمديـــــد االوم لعقـــــد املناقعـــــة رقـــــم 
خــــدمات نظافــــة مبــــا  هندســــة  1212914

املنشــــمت العســــكرية ابملنطقــــة اجلنوبيــــة واند  
ــــــرواد  ضــــــباط اجلــــــيش املــــــربم مــــــ  / مركــــــز ال

اعتبــارا مــز للخــدمات البيئيــة ملــدة ســتة اشــهر 
 بلــ   18/11/2018حــىت  17/5/2018

د.ك( ماهلــــــــة   158,760/-امجـــــــا  قــــــــدر  )
ومثانية وعسون الـف  وسـبعماهلة وسـتون دينـار  
الغري و لء  ـني االنتهـاء مـز اجـراءات  ـر   

 1212917املناقعة اجلديدة رقم 
قــرر جملـــس ادارة اجلهــاز  جيـــل البــت ابلقـــرار 

 ارة ني ورود كتا  الحق مز الوز 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   9 رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكت

:272722006874  
 08/03/2018يري  الكتا  : 

ـــــب اعـــــادة النظـــــر بقـــــرار اجلهـــــاز الســـــابق   ل
واملوافقـــة علـــت التمديـــد االوم للمناقعـــة رقـــم 

خدمات النظافـة بلـواء الشـهيد   2182813
/ ومعســـــكر ام الـــــروس املـــــربم م /شـــــركة  35

الســار  الو نيــة للتجــارة  العامــة و املقــاوالت 



 م 4/2018/ 1 -هـ  1439رجــــــــب  15 األحد             100                   والستون    الرابعةالسنة  1386الكويت اليوم العدد 
 بلـ   1/6/2018ستة اشهر اعتبـارا مـزملدة 

د.ك(  فقــت ماهلــة 129,330/-امجــا  قــدر )
وتسعة وعشرون الف  وثالمثاهلـة وثالثـون دينـار  
الغريو لء لعدم االنتهاء مز اجراءات    ـر  

 1662817وترسية املناقعة اجلديدة رقم 
مــازام جملــس ادارة اجلهـــاز عنــد قــرار  الســـابق 

املنعقـــد  13/2018العـــادر  ابجتمـــاع رقـــم  
 يف  
املتضــــــــمز "عـــــــــدم املوافقـــــــــة  14/2/2018

 والتنسيق م  وزارة املالية"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   10 رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكت

:272722006353  
 05/03/2018يري  الكتا  : 

ـــــد الثـــــا  لعقـــــد املناقعـــــة رقـــــم   لـــــب التمدي
خـــــــــــدمات نظافـــــــــــة االمـــــــــــداد  1312913

والتمــويز واملعســكرات  اليطــة بــه املــربم مــ / 
ة للتجـــــــــارة العامـــــــــة شـــــــــركة ســـــــــار  الو نيـــــــــ

واملقـــــاوالت  ملـــــدة ســـــتة اشـــــهر إعتبـــــارا  مـــــز 
ـــــــــــ   30/9/2018حـــــــــــىت 1/4/2018  بل

د.ك( فقــت ماهلــة 102,402/-إمجــا  قــدر  )
واثنـــني الـــف   واربعماهلـــة واثنـــني دينـــار  الغـــري 
و لــــء   ـــــني االنتهـــــاء مــــز اجـــــراءات  ـــــر  

 1592916املناقعه اجلديدة رقم  
 وافقةقرر جملس ادارة اجلهاز عدم امل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   11 رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكت
:2018/2724117017  
 01/03/2018يري  الكتا  : 

 لــــب اصــــدار االمــــر التغيــــري  االوم بــــزايدة 
د.ك(  500/67,918مبلـــــ  امجــــــا  قــــــدر  )

ــــــــف  وتســــــــعماهلة  فقــــــــت ســــــــبعة  وســــــــتون ال
ومثانيةعشــــر دينــــار  وعســــماهلة فلــــس  الغــــري 

%( علــــت  قيمــــة عقـــــد 30مايعــــادم نســــبة )
ـــــم و د / -8-42152ت م /  املناقعـــــة رق

2414  
( توريــــــد معلبــــــات ومــــــواد   2015/2017) 

غواهليــــة لــــزوم / وحــــدات اجلــــيش املــــربم مــــ  / 
شـــركة اجلـــامع  اخلليجـــ  للتجـــارة العامـــة مـــ  

ـــــــــد  ) ـــــــــد  مل ـــــــــد العق يومـــــــــا( حـــــــــىت  90متدي
 و لء  اجة الوزارة املاسة 10/7/2018

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   12 رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكت

:272722006179  
 05/03/2018يري  الكتا  : 

 لــــــب الــــــوزارة اعــــــادة النظــــــر بقــــــرار اجلهــــــاز 
واملوافقـــة علـــت التمديـــد االوم عقـــد املناقعـــة 

خـــــــدمات غســـــــيل وكـــــــ   1582913رقـــــــم 
املالبــس  عســكر عريفجــان املــربم مــ  / شــركة 
االبــرت التجاريــة   ملــد  ســتة اشــهر اعتبــارا مــز 

 بلـــــــــ   2/6/2018حـــــــــىت  3/12/2017
ـــــــــ د.ك(  فقـــــــــت 50,400/-در  )امجـــــــــا  ق

ــار  الغــري و لــء  عســون الــف  واربعماهلــة دين
 ـــني االنتهـــاء مـــز اجـــراءات ترســـية املناقعـــة 

 1752916رقم  
 قرر جملس ادارة اجلهاز التا   

اوال: إلغـــــــاء القـــــــرار الســـــــابق إبجتمـــــــاع رقـــــــم 
 10/1/2018(  املنعقـــــــــــــــــــد يف 3/2018)

 املتضمز عدم  
 املوافقة اثنيا: املوافقة

 زارة الدفاعو 
 االستدعاءات

 املوضوع البيان م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   13 رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكت

:272722006212  
ــــرا  القــــانو   ــــوزارة اال ــــالع علــــت ال  لــــب ال

 ( مز قانون  85بتطبيق اجلزاءات وفقا للمادة )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:05/03/2018 

علـت/  2016لسنة  49املناقعات العامه رقم 
 عقد  ساس الدار للتجارة العامة واملقاوالت ل

انشـــــــاء واجنـــــــاز  1082815املناقعـــــــة رقـــــــم 
وصـــيانة بنيـــة فتيـــة ملظـــالت مواقـــف الســـيارات 

 بلواء  
 ابملنطقة الشمالية   35الشهيد املدرع / 

 لـــــــ  اجلهـــــــاز علـــــــت كتـــــــا  الـــــــوزارة رقـــــــم - 
بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري   272722030819

املتضــــمز الــــرا  القــــانو   و  25/12/2017
( املــــــــــــــعر  يف 272722025363رقــــــــــــــم )

 املتضمز الطلب القدمي  23/10/2017
 بعد االستماع اىل ممثل  الوزارة:  

 ا/ عبدالعزيز ا رييب     ) داسب يف العقود 
 م/دالم العفتان      ) مهندس العقود( 
 ا/عبدالسز العنز   ) ادارة املشاري ( 

وممثلـــــ  شـــــركة ســـــاس الـــــدار للتجـــــارة العامـــــة 
 واملقاوالت: 

) املــــدير   الســــيد/ ضــــرار فتحــــ  علــــ  عبــــدهللا
 املا  ( 

الســــيد/ انصــــر عبــــدهللا مــــال دمــــد   ) املــــدير 
 العام(

قــرر جملــس إدارة اجلهــاز توجيــه إنــوار لشــركة   
ســاس الــدار للتجــارة العامــة واملقــاوالت إســتنادا  

(  )بنـــد ا ( مـــز قـــانون 85 كـــم املـــادة رقـــم  )
 2016لسنة  49املناقعات العامه رقم 

 وزارة الدفاع
  ر  املناقعات - ر  التكهيل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   14 رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكت
:27241140113  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:07/03/2018 

ــــــــــم و د / ت م   لــــــــــب إلغــــــــــاء املناقعــــــــــة رق
صــــيانة واصــــال  آالت  24141286153/

ـــار ملـــدة ) ( ســـنوات 3تعـــوير شـــاملة قطـــ  الغي
و لــء للتــكخر يف ورود نتيجــة الدراســة مــز قبــل 

 اجلهة املستفيدة وانتهاء  الربت املا  
لمـــا غن املناقعـــة فـــت نطـــات عمـــل مـــواد ع- 

ــــــــــانون رقــــــــــم  يف شــــــــــكن 1964لســــــــــنة  37ق
 املناقعات  العامة

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   15 رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكت

:272762405699  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:27/02/2018 

اعمـام  2022711 لب الغـاء املناقعـة رقـم 
ـــة علـــ  العـــبا  العســـكرية  صـــيانة متفرقـــة بكلي

ة تــوفري الـــربت املــا  للســنة املاليـــة لعــدم امكانيــ
 ا الية.

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة
 عقود اخلدمات اإلستشارية

 وزارة األشغام العامة
 املوضوع البيان م
  2121رقم الكتا  : 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:05/03/2018 

 لب التعاقـد املباشـر مـ  املكتـب اإلستشـار / 
EGIS INTRRNATIONAL 

   املكتــــب اللــــ  الســــادة / دار ابملشــــاركة مــــ
مــــازن العـــــان  لاستشــــارات اكندســـــية للقيـــــام 

( خــدمات 265ألعمــام العقــد رقــم )ا هـــ  /ط/
)ع( 265اإلشراف علت اعمـام العقـد هــ ط / 

إنشاء وإجناز وصيانة شارع  الغوا مـز الطريـق 
 -الـــــــداهلر  الســـــــباب  إىل  ريـــــــق الفحيحيــــــــل 

(  بلـــــــــــــــــــــ  إمجـــــــــــــــــــــا   212األمحـــــــــــــــــــــد  )
د.ك( وملــــــــــدة  117/3.574.808)وقــــــــــدر 
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شهرا( .و لـء لألسـبا  الـددة بكتـابكم  96)

 آنف الوكر 
 قرر جملس ادارة اجلهاز عدم املوافقة

 وزارة اخلارجية
 املوضوع البيان م
  10866رقم الكتا  : 2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكت يري
:07/03/2018 

ــــة اعمــــام  ــــث لعقــــد اتفاقي ــــد الثال  لــــب التمدي
مــ  البعثــة يف دكــا الدراســة والتعــميم ملشــروع جم

املربم مـ / دار الشـاهني لالستشـارات ملـدة سـنة 
لغايــــــــــــــــة  31/12/2017اعتبــــــــــــــــارا مــــــــــــــــز 

ـــــــــدون ا  تكلفـــــــــة ماليـــــــــة  31/12/2018 ب
 لألسبا  الددة بكتا  الوزارة. 

 بعد اإلستماع إ  ممثل اجلهة :    
 السيد/ م. شريفة املفرج     مهندس معمار 

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة
ــيس جملــس اجلهــاز املركــز  للمناقعــات العامــة دعــوة الســادة  قبــل اخلتــام وجــه رهل

 2018-03-26اعضاء اجمللس  ضور اإلجتماع القـادم يـوم   االثنـني  املوافـق 
 الدعوة الساعة التاسعة صباحا.  

 
 

 بلدية الكويت
 34/2018إعــــالن رقم 

 تقدم للبلدية صاحب الرخعة التالية:
  السفري األوم للتجارة العامة واملقاوالت االسم التجار 

 3000316 رقــم القيـد
   الفئـــــة

 بطلب تغيري االسم التجار  املوكور إىل االسم التا :
  شركة املرو  للتجارة العامة واملقاوالت االســم التجـار 

وعليــه فــ ن البلديــة تناشــد مــز لــه ايــة مطالبــات اجتــا  املقــاوم املــوكور 
ظري عقود البناء املربمة بينهم ومل تنته بعد، او حجوزات قضاهلية اعال  ن

لعا هم بسبب اعمام مقاوالت  الفة او مستحقات انشئة عز عقد 
املقاولـــة، ان يقومـــوا  راجعـــة قســـم املقـــاولني إبدارة األنظمـــة اكندســـية 
خالم مدة اقعاها عسة عشر يوما  مز يرخيه. والبلدية لز تنظـر غيـة 

 تقدم كا بعد املدة املقررة. مطالبات
 مدير عام البلدية

  

 جامعة الكويت
 إعالن

لسنة  49 مز قانون املناقعات العامة 33وفقا  للمادة  2019-2018عز خطة املناقعات للسنة املالية 
 واملناقعات كايليت: 2016

  ريقة الشراء نبوة املوضوع كليات /إدارة رقم
إدارة األواو  1

 اجلامعية
د و تركيب توري

 جهاز علم 
 مناقعة عامة DIGITIAL PCR SYSTEMشراء جهاز 

إدارة األواو  2
 اجلامعية

توريد و تركيب 
 جهاز علم 

 NEXTSEQ 500 DESKTOP DNAشراء جهاز 
SEQUENCER AND NEO-PREP AUTOMATED 

LIBRARY PREPARATION SYSTEM 

 مناقعة عامة

إدارة األواو  3
 اجلامعية

ب توريد و تركي
و تشغيل 
 جهاز علم 

 مناقعة عامة ESEMشراء جهاز اجملهر الكهرابهل  للمسح البيئ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلز جامعة الكويت عز  ر  املمارسة القابلة للتجزهلة التالية:

 موعد اإلغالت قيمة التكمني االو  سعر البي  اجلهة الطالبة املوضوع رقم املمارسة م

 .د.ك 150 تبة الطالب اجلامعيةإدارة مك توريد كتب عربية 1/2018-2019 1
% مز قيمة 2

 العطاء
2018/4/24 

ــــوم األحــــد املوافــــق  -1 ــــارا  مــــز ي ــــت مســــتندات املمارســــات اعتب ــــء  1/4/2018ميكــــز ا عــــوم عل ــــدوام الر ــــ  و ل ــــاء ال ــــة اثن و األايم التالي
  (  ابخلالدية. 36مز إدارة املشلايت ) قسم شئون املورديز (  ب  )

ظهـرا  و لـز يلتفـت إىل العطـاءات الـت تـرد بعـد هـوا  12:00السـاعة   24/4/2018قـدمي العطـاءات هـو يـوم الـثالاثء املوافـق آخر موعـد لت -2
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 املوعد و سوف يتم فض العطاءات جبلسة علنية . 
 نس  ( .  3لعدد )  CDزب تقدمي العطاء كامال   توما  خبتم الشركة علت  -3
 لكل مز : زب تقدمي املستندات التالية  -4
 التكمني االبتداهل  . -النسخة األصلية صيغة العطاء والتعهد .     -
 التسعرية األصلية ملعق علت صفحتها األوىل  واب  الشراء . -
 صورة عز شهادة نسبة العمالة الو نية سارية العالحية . -
 املظروف املخعا للممارسة . -

 ات املطلوبة .وسوف يستبعد العطاء يف حام عدم إرفات املستند
 ابخلالدية . –توض  العطاءات يف صندوت قاعة اجتماعات األمناء املساعديز  -5

 مالحظة :

ســــحب املمارســــات للشــــركات املتخععــــة   هــــوا اجملــــام علــــت ان تكــــون مســــجلة لــــدى قســــم شــــئون املــــورديز ابجلامعــــة و  لــــء مــــز 
 .2018التسجيل لعام  ظهرا  م  إحضار بطاقة 12:00صباحا  و حىت الساعة  8:00الساعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلز جامعة الكويت عز  ر  املمارسة القابلة للتجزهلة التالية:

 موعد اإلغالت قيمة التكمني االو  سعر البي  اجلهة الطالبة املوضوع رقم املمارسة م

 .د.ك 150 إدارة مكتبة الطالب اجلامعية توريد كتب اجنبية 2/2018-2019 1
% مز قيمة 2

 العطاء
2018/4/24 

واألايم التاليـة اثنــاء الـدوام الر ـ  و لـء مــز إدارة  1/4/2018و ميكـز ا عـوم علـت مســتندات املمارسـات اعتبـارا  مـز يــوم األحـد املوافـق  -1
  (  ابخلالدية. 36املشلايت ) قسم شئون املورديز (  ب  )

ظهـرا  و لـز يلتفـت إىل العطـاءات الـت تـرد بعـد هـوا  12:00السـاعة   24/4/2018آخر موعـد لتقـدمي العطـاءات هـو يـوم الـثالاثء املوافـق  -2
 املوعد و سوف يتم فض العطاءات جبلسة علنية . 

 نس  ( .  3لعدد )  CDزب تقدمي العطاء كامال   توما  خبتم الشركة علت  -3
 زب تقدمي املستندات التالية لكل مز :  -4
 النسخة األصلية صيغة العطاء والتعهد . -
 ني اإلبتداهل  .التكم -
 التسعرية األصلية ملعق علت صفحتها األوىل  واب  الشراء . -
 صورة عز شهادة نسبة العمالة الو نية سارية العالحية . -
 املظروف املخعا للممارسة . -

 وسوف يستبعد العطاء يف حام عدم إرفات املستندات املطلوبة .
 ابخلالدية . –ناء املساعديز وتوض  العطاءات يف صندوت قاعة اجتماعات األم -5

مالحظة : سحب املمارسة للشركات املتخععة   هوا اجملام علت ان تكون مسجلة لدى قسم شئون املورديز ابجلامعة و لء مز الساعة 
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 املعسسة العامة للتكمينات االجتماعية
اء اشخاا املعينني لشغل بعض الوظاهلف يف ا 

 إدارات املعسسة
 املسمت الوظيف  االســـــــــم 

 فا مـــــــــــة وحيـــــــــــد نـــــــــــور  عيســـــــــــت 
 

اختعاص  حقوت  مينية 
 نــــــــــــــور انصــــــــــــــر ر ــــــــــــــان مبــــــــــــــارك  مبتدئ

 
=           = 

عبـــــــــــــدالرمحز فهـــــــــــــد عبـــــــــــــدالرمحز 
 اجلاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  

=           = 
ــــــــــدر النفيســــــــــ    نفيســــــــــ  بســــــــــام ب

 
       =    = 

فا مـــــــــــه عبـــــــــــداكاد  عبـــــــــــدالرزات 
 العطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 

=           = 
ـــــــــــــ    شـــــــــــــهد امحـــــــــــــد حـــــــــــــاج  عل

 
=           = 

 ســــــــــــلمان دمــــــــــــد بــــــــــــراك اكيفــــــــــــ  
 

=           = 
ــــــــــــــاع   ــــــــــــــدهللا القن ــــــــــــــدر عب  دالم ب

 
=           = 

 لطيفــــــــــــه حســــــــــــني مالــــــــــــء علــــــــــــ  
 

=           = 
 دمـــــــــد ســــــــــامل دمــــــــــد الفيلكــــــــــاو  

 
=           = 

  ــــــــــف بــــــــــراك بريــــــــــء العتيــــــــــيب عوا
 

=           = 
 نــــــــواف عــــــــادم ســــــــليمان ســــــــليمان

 
=           = 

حــــــــــــــوارء عبــــــــــــــدالرمحز إ اعيــــــــــــــل 
 رمضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

  

=           = 
  يبــــــــــه نعــــــــــار إبــــــــــراهيم النعــــــــــار 

 
=           = 

 نــــــــــور  ســــــــــعود دمــــــــــد الدوســــــــــر  
 

=           = 
 رمي محـــــــــــــــــود دمـــــــــــــــــد اكـــــــــــــــــاجر  

 
=           = 

 ســــــــــعود اجلاســــــــــم ســــــــــار  يوســــــــــف 
 

=           = 
 حعــــــه فيعــــــل يوســــــف الســــــجار  

 
=           = 

 مــــــــرمي راهلــــــــد عبــــــــداللطيف الــــــــنمش
 

اختعاص  حقوت  مينية 
 انــــــــــــور كامــــــــــــل دمــــــــــــد الفضــــــــــــل   مبتدئ

 
=           = 

ـــــــاس حســـــــني  ـــــــدالنيب عب  فا مـــــــه عب
 

=           = 
 حنـــــــــــان دمـــــــــــد ســـــــــــعد العجمـــــــــــ  

 
=           = 

 الــــــــــدريويش  ســــــــــار  امحــــــــــد دمــــــــــد
 

=           = 
 عاهلشـــــــــــــه  ـــــــــــــارت ســـــــــــــعد فـــــــــــــرج 

 
=           = 

ــــــــــد  ــــــــــارك القبن ــــــــــه صــــــــــاحل مب   يب
  

=           = 
 عبــــدالوها  فــــوز  دمــــد العــــدوا  

 
=           = 

 روان ظــــــــــــــــاهر فــــــــــــــــاحل العــــــــــــــــويل 
 

=           = 
ـــــــدام  ـــــــداجلليل اكن ـــــــور عب  ســـــــار  من

 
=           = 

 شـــــــــ  فجـــــــــر محـــــــــد عبـــــــــدالعزيز النا
 

=           = 
ـــــد ســـــلطان معـــــطفت معـــــطفت   خال

 
=           = 

 املسمت الوظيف  االســـــــــم 
ــــــدالعزيز عبدالرضــــــا خبــــــش  ــــــل عب  ام

 
اختعاص  حسا  مدد 

ــــــــــــدهللا هاشــــــــــــم العوضــــــــــــ   التكمني مبتدئ  رواء عب
 

=           = 
 هبـــــــــــه عبـــــــــــدهللا عيـــــــــــد الشـــــــــــمر  

 
اختعاص  متابعة سداد 

 لطيفـــــــــــه بـــــــــــدر صـــــــــــاحل القطيفـــــــــــ   مبتدئ
 

=           = 
  ـــــــــاء مســـــــــلم ســـــــــلمان العـــــــــازم  ا

 
=           = 

 مشــــــــــعل علــــــــــ  شــــــــــعبان الشــــــــــط 
  

 
 
 

 مفتش قضاهل  مبتدئ
وضــــــــحه عبــــــــدالرمحز عبــــــــدالوها  
 التمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 

 ابحث  ميين مبتدئ
 زينـــــــــــــب جاســـــــــــــم دمـــــــــــــد قمـــــــــــــرب 

 
 

=           = 
 وضـــــــــحه ســـــــــرحان ســـــــــامل املســـــــــلم 

 
=           = 

ـــــــــــــدالرمحز عبـــــــــــــدالعزيز  ـــــــــــــت عب ليل
 املطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 

     =      = 
 اريــــــــــــج دمــــــــــــد ابتــــــــــــل العجمــــــــــــ  

 
=           = 

 زهـــــــــــراء فاضـــــــــــل عبـــــــــــاس عبـــــــــــاس 
 

=           = 
 آايت جاســـــــــــــــــم جـــــــــــــــــابر عزيـــــــــــــــــز 

 
=           = 

 رغـــــــــــــد امحـــــــــــــد ســـــــــــــعود اجملمـــــــــــــد 
 

=           = 
 شــــــهد عبدا ميــــــد خليــــــف العنــــــز  

 
=           = 

ـــــدالرزات الســـــلمان  اســـــيل امحـــــد عب
  

=           = 
ــــــداكاد  روان يو   ســــــف حــــــاج  العب

 
 ابحث  ميين مبتدئ

ــــــــو  ســــــــلمان اليعقــــــــو   دالم يعق
 

=           = 
 لطيفـــــه خالـــــد عبـــــدالرحيم العوضـــــ  

 
=           = 

 زينــــــــب عبــــــــدالنيب خليــــــــل القاســــــــم 
 

=           = 
 حـــــــــــوراء رضـــــــــــا موســـــــــــت هببهـــــــــــا  

 
=           = 

ـــــــدالعزيز العـــــــاحل  ـــــــد عب  زهـــــــراء خال
 

=           = 
 وان  ــــــــــــــــارت علــــــــــــــــ  العــــــــــــــــاحل ر 

 
=           = 

ـــــــــدير    فجـــــــــر صـــــــــاحل عيســـــــــت الق
 

اختعاص  تسجيل  ميين 
ــــــدهللا املســــــعود مبتدئ  ــــــدالعزيز عب  دالم عب

  
=           = 

ــــــدالعزيز اخلمــــــيس   شــــــيخه فهــــــد عب
 

=           = 
 لولــــو  عبــــداللطيف امحــــد العوضـــــ  

 
=           = 

ــــــــــــدهللا اخلـــــــــــــزام  ــــــــــــا عـــــــــــــادم عب  هي
 

 =          = 
 ســـــــــــــــامل انصـــــــــــــــر علـــــــــــــــ  النقـــــــــــــــ  

 
=           = 

ــــــــــور  كمــــــــــي  هــــــــــاد  العجمــــــــــ    ن
 

=           = 
 ســــــــعود هـــــــــاد  ســـــــــرحان العنـــــــــز  

 
=           = 

 دالم رجـــــــاهل  عبداجمليـــــــد االبـــــــراهيم 
 

=           = 
 شـــــــــــيخه حســـــــــــني درابس الزعـــــــــــايب 

 
اختعاص   مني خلجيني 

 دالم انـــــــــــــــــــور مجعـــــــــــــــــــه الفهـــــــــــــــــــد  مبتدئ
 

 =          = 
ــــــــــدر   ــــــــــدهللا كن ــــــــــد عب  كــــــــــوثر خال

 
=           = 

 مهـــــــــــا فيعـــــــــــل علـــــــــــ  الشــــــــــــمر  
 

 موظف تسجيل  ميين
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 املسمت الوظيف  االســـــــــم 
 رمي اســــــــــــــــــامه ســــــــــــــــــعود اجمليبــــــــــــــــــل 

 
=           = 

ـــــــــــ  حســـــــــــني العمـــــــــــري   ـــــــــــيب عل  بي
 

=           = 
 حنـــــــــان عبـــــــــدهللا علـــــــــ  الكنـــــــــدر  

 
=           = 

 ســــــــــــار  دمــــــــــــد مــــــــــــام هللا امحــــــــــــد
 

=           = 
 بــــــــدور عبــــــــدالعزيز دمــــــــد الثــــــــويين 

 
=           = 

 شـــــــــريفه عـــــــــادم حســـــــــز رمضـــــــــان
 
 
  

 

 موظف حقوت  مينية
 شــــيماء ابســــم عبــــدالقادر بــــز مجعــــه

  
=           = 

 ســــــــــــار  جنــــــــــــم عبــــــــــــدهللا العنــــــــــــز 
 

=           = 
 يوســــــــف دمــــــــد جاســــــــم العســــــــكر

 
=           = 

 نــــــــــــوف بـــــــــــــدر جمبــــــــــــل اجلـــــــــــــالو  
 

=           = 
 عـــــــــــــادم مجعـــــــــــــه ســـــــــــــبت  غـــــــــــــدير

 
 موظف حقوت  مينية

 وصــــــــــام ســـــــــــامل راشــــــــــد العـــــــــــارد 
 

=           = 
 حعـــــه عبـــــدالعزيز فـــــال  الرشـــــيد  

 
=           = 

ـــــــــــل الياســـــــــــني  ـــــــــــد خلي  انصـــــــــــر ولي
 

 موظف  ميين مبتدئ
 بلقــــــــيس حســــــــني خليــــــــل القــــــــالف

  
 موظف متابعة السداد

 ســــــــــــار  فهــــــــــــد فهيــــــــــــد العجمــــــــــــ  
  

=           = 
ــــــــــب انصــــــــــ  ر جــــــــــواد ششــــــــــل  زين

 
=           = 

ـــــــــــه امحـــــــــــد دمـــــــــــود الفـــــــــــداغ   مجان
 

 موظف حقوت  مينية
 هــــــــاجر عــــــــواد مضــــــــح  الفضــــــــل  

 
=           = 

ـــــــــد ســـــــــعد عطـــــــــا  الســـــــــليما    زاي
 

=           = 
 فا مــــــــــه فــــــــــال  حديــــــــــد العــــــــــراد  

 
=           = 

ــــــــــــــ  الفــــــــــــــرج  ــــــــــــــان انــــــــــــــور عل  جن
 

=           = 
ـــــــــــواز الفـــــــــــار   س امحـــــــــــد عـــــــــــدانن ف

 
=           = 

 رانيـــــــــا قحطـــــــــان يوســـــــــف الرومـــــــــ  
 

=           = 
ــــــــــدحيا    انفــــــــــام فيحــــــــــان علــــــــــ  ال

 
=           = 

 هــــــــــــال امحــــــــــــد خلــــــــــــف الــــــــــــدعاس 
 

=           = 
 فـــــــــــال  امحـــــــــــد فـــــــــــال  العـــــــــــواغ 

 
=           = 

 رغـــــــد عبـــــــدالرمحز دمـــــــد اكـــــــولوم 
 

=           = 
 هــــــــــديل فيــــــــــاض مطــــــــــر الوايــــــــــد  

 
         =  = 

ـــــــــدهللا فـــــــــوز  خليفـــــــــه اخلـــــــــرس   عب
 

=           = 
 مدير اإلدارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا اء املعينني

 املسمت الوظيف  االســـــــــم
 شهد فوز  عبدالرزات اخلميس 

 
 داسب مبتدئ

 

 دالم عبدالسالم عبدهللا الروم 
 
 

=           = 

 اسراء يوسف عثمان اجمللهم 
 

=           = 

 عبدهللا خالد انور العوض  
 

 دلل ما  مبتدئ

 صاحل مساعد عيد اجمليبل 
 

=           = 

 شيماء عبيد عبداكاد  العجم  
 

 اختعاص  شئون توظف مبتدئ

 خالد جهاد خالد ا ساو  
 

اختعاص  متابعة وتنسيق 
 اميان امحد جاعد العنز   مبتدئ

 
 موظف حفظ مبتدئ

 نا  سامل انصر العجم 
  

 

=           = 
 يعل خليل عبدهللا مرمي ف

 
=           = 

 نور  محد عل  اجملرن 
 

=           = 
 ضحت انصر دمد بوكرب 

 
 موظف سجل عام مبتدئ

 شروت دمد محود الظفري  
 

=           = 
 سار  محد مبارك العازم  

 
=           = 

 م  فهد عبداللطيف السعيد 
 

=           = 

  روايب بدر صفوت السعيد 
 

=           = 
 كرمية دمد راشد اكاجر  

 
 سكرتري مبتدئ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جدوم املناقعات
 د.ك(  75,000الت تزيد قيمة كل منها عز ) 

 والت ستطرحها املعسسة العامة للتكمينات االجتماعية
 (2018/2019خالم السنة املالية )

 العقد مدة  تعـــرة نبوة املناقعة موضوع م
 جديدة برامج شراء 1

 التقاريــر إدارة ملنظا
 إدارة لنظام جديدة برامج شراء

 التقاريــر
 سنــة

  ابعات احبار توريد 2
 كمبيوتر

 الكمبيوتر لطابعات احبار توريد
 الرهليس  ابملقر املوجودة الشخع 

 كا التابعة والفروع للمعسسة

 سنوات ثالو

 ولوازم مواد 3
 التنظيف

 التنظيف ولوازم مواد توريد
 للمعسسة

 سنوات ثالو

 اجهزة صيانة 4
 الشبكة وبرامج
 للمعسسة اللية

 الشبكة وبرامج اجهزة صيانة
 للمعسسة اللية

 سنوات ثالو

ملحوظــة: قد تطلـب املعسسـة مـز اجلهـاز املركـز  للمناقعـات العامـة 
إعفاهلهــا مــز  ــر  مناقعــة واملوافقــة كــا علــت  ــر  ممارســة او التعاقــد 

 كورة اعال  عــند توافـــر مربرات  لء.املباشر يف بعض ا االت املو 
 املدير العــام 
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 خطـــة 
 املعسسة العامة للتكمينات االجتماعية

 لعقود التوريدات واخلدمات الت تزيد قيمة كل منها 
 (2018/2019د.ك( للسنة املالية ) 75,000عز )

ــــوع م ـ ـ ـ  الشراء  ريقة املوضـ

 مناقعة قاريــرالت إدارة لنظام جديدة برامج شراء  1

 مناقعة الشخعية ا اسبات كمبيوتر  ابعات احبار توريد  2

 مناقعة التنظيف ومواد ادوات  3

 مناقعة للمعسسة اللية الشبكة وبرامج اجهزة صيانة  4

 إىل IBM مز ايل  العاملني شئون نظام وفويل تطوير  5
 آخر نظام

 مناقعة

 املدير العام

 نيةاملعسسة العامة للرعاية السك
 إعالن

 استدعاء موا ز ملراجعة املعسسة و لء لأليية
يرجــــت مـــــز الســــيد / مفـــــر  انشــــ  الشـــــرزة الرشــــيد  ، املخعـــــا 

[  نطقــــــــــة  8[ قطعــــــــــة ]  171لــــــــــه البيــــــــــت ا كــــــــــوم  رقــــــــــم ] 
العــــليبية مراجعــــة املعسســــة العامــــة للرعايــــة الســــكنية  قرهــــا الكــــاهلز 

ــــــة جنــــــو  الســــــرة ابلطــــــابق األوم إدارة املســــــاك  –ز املــــــعجرة  نطق
ـــدوام الر ـــ  خـــالم ] عســـة  ـــاء ال قســـم متابعـــة املســـاكز املـــعجرة اثن
ــــــز يريــــــ  نشــــــر هــــــوا اإلعــــــالن ويف حالــــــة عــــــدم  عشــــــر يومــــــا  [ م
ا ضــــــــــور ســــــــــوف تتخــــــــــو املعسســــــــــة العامــــــــــة للرعايــــــــــة الســــــــــكنية 

 اإلجراءات القانونية الالزمة بشكن القسيمة املخععة له .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
ة عــــز  ــــر  املناقعــــة رقـــــم: تعلــــز املعسســــة العامــــة للرعايــــة الســــكني

إبنشاء وإجناز اخلاصة  2018/  2017 - 1111م.ع.ر.س / م / 
وصــيانة  بقــة االســفلت الســطحية والبنــود املرتبطــة هبــا ملشــروع مدينــة 

 (.Cصبا  األمحد للقطاع )
سعر بي   اإلقفام الطر 

 املستندات
 الكفالة األولية

د.ك  -/50,000 د.ك -/1,000 6/5/2018 1/4/2018
 ( يوما  90صا ة ملدة )

 -اوال : ميكز ا عوم علت واثهلق املناقعـة مـز إدارة الواثهلـق والعقـود 
جنـو  السـرة،  -الدور الثالث  قر املعسسة العامـة للرعايـة السـكنية 

بعــــد تقــــدمي شــــهادة التســــجيل بغرفــــة جتــــارة وصــــناعة الكويــــت وعقــــد 
  سيس الشركة، وفقا  للشروط التالية:

ر النقــد  لبيــ  املســتندات املــوكورة اعــال  بواســطة يــتم دفــ  الســع -

 شيء معدت او بطاقة ك  نت.
مـــز يقـــوم بشـــراء مســـتندات املناقعـــة زـــب ان يكـــون مفوضـــا  مـــز  -

 الشركة )بعد تقدميه ما يثبت  لء(.
آخر موعد لتقدمي استفسارات عـز املناقعـة املـوكورة اعـال  و لـء  -

ة العربية، ولز يلتفـت ، علت ان تكون مقدمة ابللغ16/4/2018هو 
 أل  اسئلة او استفسارات ترد للمعسسة بعد هوا التاري .

 اثنيا : يتم االلتزام ابلشروط التالية عند تقدمي العطاء:
آخر موعد لتقـدمي العطـاءات )اإلقفـام( هـو السـاعة الواحـدة ظهـرا   -

 -إدارة الواثهلـــق والعقــــود  - قـــر املعسســـة العامــــة للرعايـــة الســــكنية 
 الثالث. الدور

علت الشركات املعهلة واملتقدمة تقدمي شهادة استيفاء نسبة العمالة  -
الو نيـــة العـــادرة مـــز قبـــل وزارة الشـــئون االجتماعيـــة والعمـــل ســـارية 

 املفعوم م  شراء املناقعة وإرفاقها عند تقدمي العطاء.
الكفالــــة األوليــــة يشــــلط ان تكــــون صــــادرة ابللغــــة العربيــــة لعــــاحل  -

امة للرعايـة السـكنية مـز احـد البنـوك املعتمـدة لـدى دولـة املعسسة الع
الكويت وغري مشرو ة وال حيق للمناقا إلغاهها او ا جز عليهـا مـز 

 قبل داهلنيه او املطالبة غ  فواهلد عنها.
يقوم املفوض عز الشركة املدعوة لالشلاك يف املناقعة )بعد تقدميه  -

 املظـروف املخعـا ما يثبت  لء( بوض  كل مسـتندات املناقعـة يف
كا  بقا  للتعليمـات الـواردة ابملسـتندات وختمهـا ابلشـم  األمحـر ومـز 
مث عليــه ان يضــ  بنفســه وعلــت مســئوليته الشخعــية املظــروف األوم 
)مظروف تقدمي العطاء( والو  حيتو  علت التكمينات األولية )الكفالـة 

ـــا صـــيغة العطـــاء وإمجـــا  قيمـــة العطـــاء )نســـخا   ـــة( ورقت اصـــلية( األولي
شــهادة نســبة العمالــة الو نيــة  -مســتكملة البيــاانت و تومــة وموقعــة 

 )سارية املفعوم( ابلعندوت املخعا لولء إبدارة الواثهلق والعقود.
ـــة  اثلثـــا : هـــو  املناقعـــة دـــدودة علـــت الشـــركات املعـــنفة ابلفئـــة الثاني
ألعمام اخلدمات لدى اجلهاز املركـز  للمناقعـات العامـة و لـء بعـد 

ق ضــــوابت املعسســــة العامــــة للرعايــــة الســــكنية ونتــــاهلج الشــــروط تطبيــــ
 املوكورة يف البنديز رابعا  وخامسا .

رابعــــا : علــــت ان تكــــون لــــدى هــــو  الشــــركات خــــربة ســــابقة يف جمــــام 
 األعمام املطلو  تنفيوها ال تقل عز عشر سنوات.

 خامسا : ان يلتزم املناقا بتقدمي ايليت عند شراء املناقعة:
 ية املقررة للشركة )خلمس سنوات(.. امليزان1
 . نس  مز عقود املشاري  الت قامت بتنفيوها.2
 . نس  مز عقود ملشاري  حالية قيد التنفيو.3

 املدير العام
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 إعالن
 2017/2018-1115عز  ر  املناقعة رقم: م.ع.ر.س/م/

 اخلاصة إبنشاء وإجناز وصيانة  بقة األسفلت السطحية وإانرة الطرت 
 (  شروع النسيم االسكا 4،3لسيارات ابلقطعتني )ملواقف ا
سعر بي   اإلقفام الطر 

 املستندات
 الكفالة األولية

01/04/2018 06/05/2018 -/150 
 د.ك

6,000/- 
د.ك صا ة ملدة 

 ( يوما  90)
 –اوال : ميكز ا عوم علت واثهلق املناقعة مز إدارة الواثهلق والعقود 

جنو  السرة،  –عامة للرعاية السكنية الدور الثالث  قر املعسسة ال
بعد تقدمي شهادة التسجيل بغرفة جتارة وصناعة الكويت وعقد 

  سيس الشركة، وفقا  للشروط التالية:
  يتم دف  السعر النقد  لبي  املستندات املوكورة اعال  بواسطة

 شيء معدت او بطاقة   ك  نت. 
 فوضـــا  مـــز مـــز يقـــوم بشـــراء مســـتندات املناقعـــة زـــب ان يكـــون م

 الشركة )بعد تقدميه ما يثبت  لء(.
  آخر موعد لتقدمي استفسارات عز املناقعة املوكورة اعال  هو

، علت ان تكون مقدمة ابللغة العربية، ولز يلتفت 16/04/2018
 أل  اسئلة او استفسارات ترد للمعسسة بعد هوا التاري .

 طاء:اثنيا : يتم االلتزام ابلشروط التالية عند تقدمي الع
   آخر موعد لتقدمي العطاءات )اإلقفام( هو الساعة الواحدة ظهرا

الدور  –إدارة الواثهلق والعقود  - قر املعسسة العامة للرعاية السكنية 
 الثالث.

  علت الشركات املعهلة واملتقدمة تقدمي شهادة استيفاء نسبة العمالة
سارية  الو نية العادرة مز قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل

 املفعوم م  شراء املناقعة وإرفاقها عند تقدمي العطاء.
  الكفالة األولية يشلط ان تكون صادرة ابللغة العربية لعاحل

املعسسة العامة للرعاية السكنية مز احد البنوك املعتمدة لدى دولة 
الكويت وغري مشرو ة وال حيق للمناقا إلغاهها او ا جز عليها مز 

 طالبة غ  فواهلد عنها.قبل داهلنيه او امل
  يقوم املفوض عز الشركة املدعوة لالشلاك يف املناقعة )بعد تقدميه

ما يثبت  لء( بوض  كل مستندات املناقعة يف املظروف املخعا 
كا  بقا  للتعليمات الواردة ابملستندات وختمها ابلشم  األمحر ومز 

األوم  مث عليه ان يض  بنفسه وعلت مسئوليته الشخعية املظروف
 ]مظروف تقدمي العطاء[ والو  حيتو  

ورقتا صيغة العطاء  –علت{ التكمينات األولية )الكفالة األولية( 
وإمجا  قيمة العطاء )نسخا  اصلية( مستكملة البياانت و تومة 

ابلعندوت } شهادة نسبة العمالة الو نية )سارية املفعوم( –وموقعة 

 د.املخعا لولء إبدارة الواثهلق والعقو 
اثلثا : هو  املناقعة ددودة علت الشركات املعنفة ابلفئة الثالثة 
ألعمام اخلدمات لدى اجلهاز املركز  للمناقعات العامة و لء بعد 
تطبيق ضوابت املعسسة العامة للرعاية السكنية ونتاهلج الشروط 

 املوكورة يف البنديز رابعا  وخامسا .
ربة سابقة يف جمام رابعك : علت ان تكون لدى هو  الشركات خ

 األعمام املطلو  تنفيوها ال تقل عز عشر سنوات.
 خامسا : ان يلتزم املناقا بتقدمي ايليت عند شراء املناقعة:

 امليزانية املقررة للشركة )خلمس سنوات(. .1
 نس  مز عقود املشاري  الت قامت بتنفيوها. .2
 نس  مز عقود ملشاري  حالية قيد التنفيو.      .3

 ماملدير العا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نإعال
/  2017 - 1136عـــــز  ـــــر  املناقعـــــة رقـــــــم : م.ع.ر.س / م / 

واخلاصــــة غعمــــام توريــــد ومتديــــد وصــــيانة شــــبكات كيــــبالت  2018
ــــنخفض ابلقطــــ  ـــــت امل ـــــت والضغ ــــام  الضــــغت املتوسـ (  4-3-2)ارق

  شـــروع الوفــــرة اإلسكـــــانـــ 
 اإلقفام الطر 

سعر بي  
 املستندات

 الكفالة األولية

01/04/2018 02/05/2018 -/1,000 
 د.ك

د.ك صا ة  50,000/-
 ( يوما  90ملدة )

 –اوال  : ميكز ا عوم علت واثهلق املناقعة مز إدارة الواثهلق والعقود 
جنو  السرة  – قر املعسسة العامة للرعاية السكنية  -الدور الثالث 

، بعد تقدمي شهادة التسجيل بغرفة جتارة وصناعة الكويت وعقد 
 شركة ، وفقا  للشروط التالية: سيس ال

  يتم دف  السعر النقد  لبي  املستندات املوكورة اعال  بواسطة
 شيء معدت اوبطاقة ك  نت.

  مز يقوم بشراء مستندات املناقعة زب ان يكون مفوضا  مز
 الشركة )بعد تقدميه مايثبت  لء(.

  آخر موعد لتقدمي استفسارات عز املناقعة املوكورة اعال  هو
م ، علت ان تكون مقدمة ابللغة العربية ، ولز 12/04/2018

 يلتفت أل  اسئلة او استفسارات ترد للمعسسة بعد هوا التاري .
 -اثنيا  : يتم االلتزام ابلشروط التالية عند تقدمي العطاء:

  آخــــر موعــــد لتقــــدمي العطــــاءات )اإلقفــــام( هــــو الســــاعة الواحــــدة
إدارة الواثهلـــــــق  -ية ظهـــــــرا   قـــــــر املعسســـــــة العامـــــــة للرعايـــــــة الســـــــكن

 الدور الثالث. –والعقود 
  علت الشركات املعهلة واملتقدمة تقدمي شهادة استيفاء نسبة العمالة

الو نية العادرة مز قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل سارية 
 املفعوم م  شراء املناقعة وإرفاقها عند تقدمي العطاء.



 م 4/2018/ 1 -هـ  1439رجــــــــب  15 األحد             107                   والستون    الرابعةالسنة  1386الكويت اليوم العدد 

 للغة العربية لعاحل الكفالة األولية يشلط ان تكون صادرة اب
املعسسة العامة للرعاية السكنية مز احد البنوك املعتمدة لد  دولة 
الكويت وغري مشرو ة وال حيق للمناقا إلغاهها او ا جز عليها مز 

 قبل داهلنيه او املطالبة غ  فواهلد عنها.
  يقوم املفوض عز الشركة املدعوة لالشلاك يف املناقعة )بعد تقدميه

بوض  كل مستندات املناقعة يف املظروف املخعا  مايثبت  لء(
كا  بقا  للتعليمات الواردة ابملستندات وختمها ابلشم  األمحر ومز 

 [مث عليه ان يض  بنفسه وعلت مسئوليته الشخعية املظروف األوم
التكمينات األولية )الكفالة {والو  حيتو  علت  ]مظروف تقدمي العطاء

اء وإمجا  قيمة العطاء )نسخا  اصلية( ورقتا صيغة العط –األولية( 
شهادة نسبة العمالة الو نية  –مستكملة البياانت و تومة وموقعة 

 ابلعندوت املخعا لولء إبدارة الواثهلق والعقود. })سارية املفعوم(
اثلثا : هو  املناقعة ددودة علت الشركات املعهلة واملعتمدة لدى 

 :التالية وزارة الكهرابء واملاء
 سم الشركةا م
 شركة اخلرايف انشيوانم 1
 شركة األمراء للتجارة العامة و املقاوالت 2
 شركة اخلنيين للتجارة العامة و املقاوالت 3
 شركة املري للخدمات الفنية 4
 شركة سامل دمد النعف للمقاوالت العامة للمبا  5
 شركة عبدهللا ا مد العقر و إخوانه 6
 ها  و اوالد شركة سيد محيد هبب 7
 شركة يوسف امحد الغامن و اوالد  8
 شركة بدر املال و إخوانه 9
 شركة كويت تكنولوج  للتجارة العامة و املقاوالت 10
 شركة اوالد عبدالعزيز عبدالسز الراشد 11
 شركة املهلب للمقاوالت والتجارة 12
 مركز األمحد  للتجارة العامة واملقاوالت 13

 ــــاماملدير الع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلز املعسسة العامة للرعاية السكنية عز تغيري اسم الشركة األجنبية 

  – 1138املدعوة لالشلاك يف املناقعة رقم: م.ع.ر.س / م / 
تعميم وتنفيو وتركيب وصيانة دطة فويل رهليسـية  2017/2018

(Z2( جهد )400/132/11 )ك.ف 
 ـكا  شـــروع مدينـــــة جنـــو  املطــالع االســـ

 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIESمز: 
CO. LTD. 

 HYUNDAI ELECTRIC & ENERGYإىل : 
SYSTEM CO. LTD 

 املديـــر العـــام                                       
  

 إعالن
تعلز املعسسة العامة للرعاية السكنية عز تغيري اسم الشركة األجنبية 

  – 1139م .ع .ر.س / م /  املدعوة لالشلاك يف املناقعة رقم :
تعميم وتنفيو وتركيب وصيانة دطة فويل رهليسـية   2017/2018

(Z3( جهد )شـــروع مدينـــــة جنـــو   400/132/11  )ك.ف
 املطــالع االســــكا 

 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIESمز: 
CO. LTD. 

 HYUNDAI ELECTRIC & ENERGYإىل: 
SYSTEM CO. LTD 

 املديـــر العـــام                                                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلـــــز املعسســـــة العامـــــة للرعايـــــة الســـــكنية عـــــز تغيـــــري اســـــم الشـــــركة 
ــــــم : م.ع.ر.س / م /  ــــــدعوة لالشــــــلاك يف املناقعــــــة رق ــــــة امل األجنبي

ـــــــــب وصـــــــــيانة  2017/2018  – 1140 ـــــــــو وتركي تعـــــــــميم وتنفي
ك.ف(  400/132/11( جهــــــــــد )Z4دطــــــــــة فويــــــــــل رهليســـــــــــية )

  شـــروع مدينـــــة جنـــو  املطــالع االســــكا 
 .HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTDمز: 
 HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO. LTDإىل: 

 املديـــر العـــام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلـــــز املعسســـــة العامـــــة للرعايـــــة الســـــكنية عـــــز تغيـــــري اســـــم الشـــــركة 

ــــــدعوة لالشــــــلاك يف املناقعــــــة ــــــة امل ــــــم : م.ع.ر.س / م /  األجنبي رق
ـــــــــب وصـــــــــيانة  2017/2018  – 1145 ـــــــــو وتركي تعـــــــــميم وتنفي

ك.ف(  400/132/11( جهــــــــــد )Z1دطــــــــــة فويــــــــــل رهليســـــــــــية )
  شـــروع مدينـــــة جنـــو  املطــالع االســــكا 

 .HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTDمز: 
 HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO. LTDإىل: 

 العـــام املديـــر
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 بنء الـكويت املركز 
 ابلدينار الكويت 2018/02/28 كشف ا سا  كما هو يف  

 عز الشهر املنته 
 يف 2018/02/28

 عز الشهر املنته 
 بنود امليزانية يف 2018/01/31

 املوجودات  
 الوهب 31,740,443.513 31,740,443.513

 دى بنوك ومعسسات مالية دلية ابلدينار الكويتإيداعات وحساابت جارية وقروض ل 0.000 0.000
 سندات دلية ابلدينار الكويت وادوات الديز العام 0.000 0.000

 ارصدة نقدية وحساابت وسندات وشهادات إيداع وا وانت خزينة ووداهل  ابلعملة األجنبية 9,568,900,302.489 9,765,357,091.948
 وجودات األخرىامل 62,143,876.253 78,158,565.404

 إمجا  املوجودات 9,662,784,622.255 9,875,256,100.865
 املطلوابت

 املدفوع ابلكامل –راس املام  5,000,000.000 5,000,000.000
 صندوت االحتيا   العام 435,433,807.331 435,433,807.331

 اراب  السنة املالية 0.000 0.000
 النقد املتداوم 1,666,244,511.434 1,727,379,528.035
 حساابت ا كومة 1,750,874,801.978 1,737,662,277.704
  مينات مقابل اعتمادات  مستندية 462,471,916.439 536,895,843.319

 حساابت و وداهل  البنوك اللية 3,036,251,148.185 3,086,186,214.661
 سات الدوليةاملعس 179,408,689.976 178,341,006.414
 ا سا  اخلاا 37,084,209.958 37,084,209.958

 سندات البنء املركز  1,755,000,000.000 1,815,000,000.000
 املطلوابت األخرى 335,015,536.954 316,273,213.443

 إمجا  املطلوابت 9,662,784,622.255 9,875,256,100.865
   

 حساابت نظامية 8,168,729,318.107 8,064,524,527.399
 الــــافظ                                                                                                             

 مد يوسف اكاشلد. د                                                                                                         
 

 بيت الزكـاة
 إعـالن

 (11/2018م -عز  ر  ممارسة رقم )  ز
تقدمي خدمات الفحا املخرب  ملخازن التربعات 

 العينية يف بيت الزكاة
يعلــز بيــت الزكــاة عــز  ــر  ممارســة تقــدمي خــدمات الفحــا املخــرب  
ملخازن التربعات العينية يف بيت الزكاة، فعلت الشركات املتخععة يف 

ـــق املمارســـة هـــ ـــت ترغـــب يف التقـــدم للحعـــوم علـــت واثهل وا اجملـــام وال

اثنـاء اوقـات  -قسـم اخلزينـة  –الـدور األرضـ   –مراجعة بيت الزكـاة 
العمل الر ية الستالم شروط وواثهلق املمارسة مقابل رسم مـا  وقــدر  

د.ك( فقت عسة وسبعون دينارا كويتيا ال غري )غـري قابـل للـرد(  75)
 2/4/2018يوم االثنني املوافق  اعتبارا  مز

علما  غن آخر موعد لتلق  العطـاءات سـيكون السـاعة الواحـدة ظهـرا  
 قــر بيــت الزكــاة  16/4/2018( مــز يــوم االثنــني املوافــق 01:00)

 –الــدور الرابــ   –منطقــة الــوزارات  -الرهليســ  الكــاهلز جبنــو  الســرة 
 صندوت العطاءات.

 17/4/2018اثء املوافـــــقوســـــيكون فـــــض العطـــــاءات يف يـــــوم الـــــثال
ــــت الزكــــاة 01:30الســــاعة الواحــــدة والنعــــف ظهــــرا  ) ــــ  بي ( يف مب
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 –الــــــــدور األوم  –منطقــــــــة الــــــــوزارات  –الكــــــــاهلز جبنــــــــو  الســــــــرة 
 قاعة فض العطاءات.

علــت الشــركات الراغبــة وضــور اجتمــاع فــض العطــاءات ا ضــور ملبــ  
ات بيــوم الــدور الرابـ  قبــل موعـد فــض العطـاء –بيـت الزكــاة الرهليسـ  

صورة مز كتا  املفوض  –معطحبني معهم صورة مز البطاقة املدنية 
ــــا  املفــــوض  ــــ  ويف حــــام حضــــور غــــري الشــــخا املعــــين بكت ابلتوقي
ابلتوقيــ  زــب احضــار كتــا  خطــ  لتفــويض مــز يــرا  املعتمــد توقيعــه 

 حضور االجتماع
( يومــا  مــز يريــ  فــض 90مـدة ســراين العطــاءات كــو  املمارســة هـ  )

%( مــز قيمــة 2ات، وتبلــ  قيمــة التــكمني األو  اثنــان ابملاهلــة )العطــاء
مز احد البنوك الليـة العطاء يف صورة شيء معدت او كتا  ضمان 

املعتمـــدة ابلكويـــت، صـــا ا  ملـــدة ســـراين العطـــاء وصـــادر ابســـم مقـــدم 
 العطاء لعاحل بيت الزكاة.

ــوزارات–بيــت الزكــاة  -لالستفســار:  ة إدار  –جنــو  الســرة، جممــ  ال
 اكيئات واملشاري  اللية 

 7260داخل   175مركز االتعام  

 معهــد الكــويت لألوــاو العلميــة
 إعالن

يعلـــــز معهــــــد الكويــــــت لألوــــــاو العلميـــــة عــــــز  ــــــر  ممارســــــة رقــــــم 
104-M-2017/2018 )ـــــل ـــــوتر )آب ـــــد اجهـــــزة كمبي ،  توري

 وميكز ا عوم علت واثهلق املمارسة مز موق  املعهد التا :
http://www.kisr.edu.kw 

د.ك )فقـــت عســـة  75/-ويف حـــام الرغبـــة ابالشـــلاك يـــتم دفـــ  مبلـــ  وقـــدر  
 وسبعون دينارا كويتيا ال غري( يف امانة العندوت  قر املعهد  نطقة الشوي .

ظهـر يـوم األربعـاء  12علم ا غن آخر موعد لتقدمي العطاءات السـاعة 
 .18/4/2018املوافق 

سعر  اإلقفام الطر 
 هلقالواث

 مالحظات

 الثالاثءوم ـاجتماع متهيد  ي د.ك 75 18/4/2018 21/3/2018
الساعة  3/4/2018ق ـاملواف

 صباح ا 30.10
الشـركات لـدى املعهـد فـت بنـد نظـم واجهـزة  واملمارسة دـدودة علـت 

 قابلة للتجزهلةواملمارسة كمبيوتر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــــــــــــــــالن 
-105يعلــز معهــد الكويــت لألوــاو العلميــة عــز  ــر  ممارســة رقــم 

M-2017/2018  ــــد جهــــاز ســــريفر شــــبك  مركــــز  لتخــــزيز توري
ـــق املمارســـة مـــز موقـــ  املعهـــد  البيـــاانت ، وميكـــز ا عـــوم علـــت واثهل
 التا :

http://www.kisr.edu.kw 
د.ك )فقــت  75/-ويف حــام الرغبــة ابالشــلاك يــتم دفــ  مبلــ  وقــدر  

ســبعون دينــارا كويتيــا ال غــري( يف امانــة العــندوت  قــر املعهــد عســة و 
  نطقة الشوي .

ظهـر يـوم األربعـاء  12علم ا غن آخر موعد لتقدمي العطاءات السـاعة 
 .18/4/2018املوافق 

 مالحظات سعر الواثهلق اإلقفام الطر 
22/3/

2018 
18/4/

2018 
 الثالاثءوم ـاجتماع متهيد  ي د.ك 75

 ق ـاملواف
الساعة  3/4/2018

 صباح ا 10.00
املسجلة لـدى املعهـد فـت بنـد نظـم واملمارسة ددودة علت الشركات 

 قابلة للتجزهلة.واملمارسة  واجهزة كمبيوتر
 

 شركة إدارة املرافق العمومية )ش.م.ك(
 إعالن

/ ا. م.  3تعلز شركة إدارة املرافـق العموميـة عـز  ـر  املناقعـة رقـم )
ام غعمام النظافة يف مواقف السـيارات السـطحية ( للقي4/2018ع/

 واملتعدة األدوار.
ــواردة يف واثهلــق  و لــء  بقــا للشــروط واملواصــفات اخلاصــة والعامــة ال
املناقعة وميكز ا عوم علت واثهلق املناقعـة مـز مقـر الشـركة الكـاهلز 

موقــف  -ش. املعــر  متفــرع مــز ش. اخللــيج العــريب  -يف )الكويــت 
د.ك( )فقـت  50الدور الراب ( مقابل رسـم قـدر  ) - األمحدية املتعدد

عسون دينـارا كويتيـا ال غـري( غـري قابـل للـرد، وإن آخـر موعـد لتقـدمي 
 .12/4/2018العطاءات هو يوم اخلميس املوافـق 

ـــة األوليـــة      ـــ  الكفال توضـــ  العطـــاءات يف صـــندوت الشـــركة، هـــوا وتبل
 %( مز قيمة العطاء. 5)

علــــــــــت الشــــــــــركات واملعسســــــــــات وتقتعــــــــــر هــــــــــو  املناقعــــــــــة 
املتخععـــــــة كــــــــو  األعمــــــــام املعتمـــــــدة لــــــــدى الشــــــــركة، مــــــــ  
وجـــــــــــو  تقـــــــــــدمي اورات ومســـــــــــتندات الشـــــــــــركة / املعسســـــــــــة 

ــــــــــــد التكســــــــــــيس  الرخعــــــــــــة ...( متضــــــــــــمنة اخلــــــــــــربات  -)عق
الســــــابقة عنــــــد تقــــــدمي العطــــــاء، مــــــ  وجــــــو  تقــــــدمي مــــــا يفيــــــد 

 التزامها بقانون دعم العمالة الو نيـة.
 اميـز الســر
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 البلوم الو نية الكويتية  شركة
 إعالن

عز  ر   )معفاة ميناء األمحد ( تعلز شركة البلوم الو نية الكويتية
 RFQ/1020182 SPARE PARTS FOR املمارسـة رقـم:

ICS ESD SYSTEM. 
و لء  بقا للشروط واملواصفات العامة واخلاصة الـواردة يف الواثهلـق،  

العـــفحة االلكلونيـــة وميكـــز ا عـــوم علـــت هـــو  الواثهلـــق مـــز خـــالم 
 :العامليـــة الشـــبكة موقعنـــا علـــت علـــت (CWP) التجاريـــة

https://esourcing. knpc.com).) 
 الكفالة األولية السعر اإلقفام الطر 

د.ك  مز قيمة العطاء  1, 000/--- ---- 10/5/2018 1/4/2018
 ا( يوم90ملدة ) صا ة

وافـــــــق وآخـــــــر موعـــــــد لتقـــــــدمي العطـــــــاءات هـــــــو يـــــــوم اخلمـــــــيس امل -
يف متــام الســاعة الواحــدة ظهــرا ابلتوقيــت اللــ  لدولــة  10/5/2018

مــ  مالحظــة ان تقــدمي العطــاء زــب ان ( PM 13:00الكويــت )
 العفحة االلكلونية التجارية املوضحة اعال . يكون مز خالم

يقـدم التـكمني األو  لعـاحل شـركة البـلوم الو نيـة  املمارس انعلت  -
ون عليه اسم وعنوان املمارسة ويري  اإلقفـام الكويتية يف مظروف مد

ــــة رقــــم ــــه الكــــاهلز ابلطــــابق األوم غرف          يف العــــندوت املخعــــا ل
((1A-046   يف مقــــر جلنــــة الشــــراء الداخليــــة  بــــ  الشــــركة الرهليســــ

( مـز PM 13:00السـاعة الواحـدة ظهـرا )ابألمحد  يف موعد اقعا  
 10/5/2018يوم اخلميس املوافق 

ارسة عامة وغري قابلة للتجزهلة وددودة التوريد مز املعـن  هو  املم -
 املوكور يف واثهلق املمارسة.

مــز  زــب ان يرفــق ابلعطــاء مجيــ  املســتندات والشــهادات املطلوبــة -
العـــــفحة االلكلونيـــــة التجاريـــــة كمـــــا هـــــو موضـــــح يف واثهلـــــق  خـــــالم

   املمارسة.
واصـــفات زــب تقــدمي ا  ففظــات او استفســـارات فيمــا يتعلــق ابمل -

الفنيـــة خبعـــوا املمارســـة املـــوكورة اعـــال  وـــد اقعـــت اســـبوعني قبـــل 
موعــد اإلقفــام وســوف يــرفض ولــز يــتم النظــر يف هــو  الطلبــات أل  

 اعتبار كان بعد هوا املوعد.
للحعوم علت اسم املستخدم وكلمة املرور للدخوم علت العـفحة  -

ـــــــــــــف  ـــــــــــــة يرجـــــــــــــت االتعـــــــــــــام غرقـــــــــــــام اكوات االلكلونيـــــــــــــة التجاري
23887793/23887794/23887792.   

cwphelp@knpc.com.kw 
ــة  - يوجــد إرشــادات توضــيحية علــت موقعنــا اإللكــلو  خاصــة بكيفي

 تقدمي العطاء مز خالم العفحة االلكلونية التجارية.
كويتيــة كمــا تــود جلنــة الشــراء الداخليــة يف شــركة البــلوم الو نيــة ال  -

دعوة الشركات املتقدمة بعروض اسعار كوا املوضوع إىل ا ضور ملقـر 

جلنـــة الشـــراء الداخليـــة الواقعـــة  بـــ  شـــركة البـــلوم الو نيـــة الكويتيـــة 
ـــا  غرفـــة رقـــم ) (،  ضـــور 2A-050الرهليســـ  ابألمحـــد  الطـــابق الث

( الثامنـة 8اجتماع فض العطاءات الو  سوف يعقد يف متـام السـاعة )
 املمارسة.مز يوم األحد الو  يل  موعد اإلقفام اخلاا هبو   صباحا

 امني السر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
عز  )معفاة ميناء األمحد ( –تعلز شركة البلوم الو نية الكويتية

 RFQ/1020203- Operating - ر  املناقعة رقم: 
material for CFP Commissioning،  و لء  بقا

واملواصفات العامة واخلاصة الواردة يف الواثهلق، وميكز  للشروط
 ا عوم علت هو  الواثهلق مز خالم العفحة االلكلونية التجارية

(CWP) العاملية الشبكة موقعنا علت علت https://esourcing. 
knpc.com) :.) 

 الكفالة األولية السعر اإلقفام الطر 
 ( يوما90دة) % صا ة مل 1.25 ---- 3/5/2018 1/4/2018

  ــــــوم اخلمــــــيس املوافــــــق وآخــــــر موعــــــد لتقــــــدمي العطــــــاءات هــــــو ي
يف متـــام الســـاعة الواحـــدة ظهـــرا ابلتوقيـــت اللـــ  لدولـــة  3/5/2018

مــ  مالحظــة ان تقــدمي العطــاء زــب ان ( PM 13:00الكويــت )
 العفحة االلكلونية التجارية املوضحة اعال . يكون مز خالم

  األوىل لعاحل شركة البـلوم الو نيـة  يقدم التكمني املناقا انعلت
ــــ   الكويتيــــة يف مظــــروف مــــدون عليهــــا اســــم وعنــــوان املناقعــــة ويري
 اإلقفـام يف العـندوت املخعـا لـه الكـاهلز ابلطـابق األوم غرفـة رقـم

((1A-046   يف مقــر جلنــة الشــراء الداخليـــة  بــ  الشــركة الرهليســـ
( PM 13:00الســاعة الواحـدة ظهــرا )ابألمحـد  يف موعــد اقعـا  

 .3/5/2018 مز يوم اخلميس املوافق
 .هو  املناقعة عامة وقابلة للتجزهلة 
   زـــــــــب ان يرفـــــــــق ابلعطـــــــــاء مجيـــــــــ  املســـــــــتندات والشـــــــــهادات

العـــــــفحة االلكلونيـــــــة التجاريـــــــة كمـــــــا هـــــــو  مـــــــز خـــــــالم املطلوبـــــــة
   موضح يف واثهلق املناقعة.

  زــب تقــدمي ا  ففظــات او استفســارات فيمــا يتعلــق ابملواصــفات
ة خبعوا املناقعة املوكورة اعال  ود اقعت اسبوعني قبل موعد الفني

اإلقفــام وســوف يــرفض ولــز يــتم النظــر يف هــو  الطلبــات أل  اعتبــار  
 كان بعد هوا املوعد.

  للحعــــوم علــــت اســــم املســــتخدم وكلمــــة املــــرور للــــدخوم علــــت
ــــــف  ــــــة يرجــــــت االتعــــــام غرقــــــام اكوات ــــــة التجاري العــــــفحة االلكلوني

23887793/23887794 /  23887792.   
cwphelp@knpc.com.kw 

  توجــد إرشــادات توضــيحية علــت موقعنــا اإللكــلو  خاصــة بكيفيــة

mailto:cwphelp@knpc.com.kw
mailto:cwphelp@knpc.com.kw
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 تقدمي العطاء مز خالم العفحة االلكلونية التجارية.
  كما تود جلنـة الشـراء الداخليـة يف شـركة البـلوم الو نيـة الكويتيـة

كات املتقدمة بعروض اسعار كوا املوضوع اىل ا ضور ملقـر دعوة الشر 
جلنـــة الشـــراء الداخليـــة الواقعـــة  بـــ  شـــركة البـــلوم الو نيـــة الكويتيـــة 

ــا  غرفــة رقــم ) (،  ضــور 2A-050الرهليســ  ابألمحــد  الطــابق الث
( الثامنـة 8اجتماع فض العطاءات الو  سوف يعقد يف متـام السـاعة )

 املناقعة.و  يل  موعد اإلقفام اخلاا هبو  صباحا مز يوم األحد ال
 امني السر

 اخلطوط اجلوية الكويتية 
 إعالن

 (T/ 1 /2018/DP/KACعز املناقعة رقم )
لتوفري خدمات صيانة وإصال  اجهزة املكتبة ايللية وملحقانا 
 واألنظمة التشغيلية اخلاصة هبا وتقدمي الدعم الفين الالزم كا

IBM EQUIPMENT MAINTENANCE & 
OPERATING SYSTEM 

 ( "إعالن املناقعة"1الوثيقة رقم )
 لتوفريتعلز اخلطوط اجلوية الكويتية عز رغبتها يف  ر  مناقعة عامة 

خدمات العيانة وإصال  اجهزة املكتبة ايللية وملحقانا واألنظمة 
 IBMالتشغيلية اخلاصة هبا وتقدمي الدعم الفين الالزم 

EQUIPMENT MAINTENANCE & 
OPERATING SYSTEM  و لء حسب االشلا ات

وميكز  واملواصفات الفنية الوارد  كرها يف مستندات املناقعة املاثلة ،
املناقعات واملزايدات جلنة مقر ا عوم علت مستندات املناقعة مز 

اثناء ساعات العمل الر ية اعتبارا  مز يوم نشر  لدى الشركة و لء
ة "الكويت اليوم" مقابل مبل  نقد  هوا اإلعالن يف اجلريدة الر ي

غري قابل للرد . وان  (دينارا  كويتيا  دينارا  كويتيا  )عسون  50قدر 
االثنني املوعد الدد لتقدمي العطاءات هو الساعة الثانية مز ظهر يوم 

)ولز يلتفت إىل ا  عطاء يقدم بعد هوا  16/4/2018املوافق 
يف العندوت ة و تومة غظرف مغلق. وتوض  العطاءات التاري (

املخعا لولء  قر تلء اللجنة الكاهلز يف منطقة الضجيج جبوار 
( 90مطار الكويت الدو  علت ان تسر  العطاءات ملدة تسعني )

 مز يري  آخر موعد لتقدميها وفقا  للشروط التالية: يوما  اعتبارا  
ان يشــتمل عــرض الســعر املقــدم مــز املنــاقا علــت تفعــيال  دقيقــا   .1
ــــء وفقــــا  لأل ــــة  وجــــب هــــو  املناقعــــة و ل عمــــام واخلــــدمات املطلوب

 لألعداد والشروط واملواصفات الفنية الددة يف هوا الشكن.
يتعــني تقــدمي عــرض الســعر اإلمجــا  حســب الشــروط واملواصــفات  .2

 الفنية الددة يف هو  املناقعة.
 قابلة للتجزهلة علت مستوى البنديز األوم )توفريغري هو  املناقعة  .3

خــدمات العــيانة وإصــال  اجهــزة املكتبــة ايلليــة وملحقانــا واألنظمــة 
ـــــالزم  ـــــدعم الفـــــين ال  IBMالتشـــــغيلية اخلاصـــــة هبـــــا وتقـــــدمي ال

Equipment Maintenance & Operating 
System)  تقبل حلوم وصيانة اجهزة النس  االحتيا   وال  والثا

  عروض بديلة.
مز إيعام الـدف  اخلـاا  زب علت كل مناقا تقدمي النسخة األصلية .4

بشـــراء مســـتندات املناقعـــة مـــ  عـــرض اســـعار ، وتكـــون هـــو  املســـتندات 
 ممهورة ابخلتم الر   للمناقا ويوق  علت كل صفحة مز صفحانا.

 إن املدة الزمنية الددة لتنفيو تلء األعمام واخلـدمات تبلـ  اربعـة .5
 ( شهرا . 24) وعشرون شهرا  

% )عسـة ابملاهلـة( مـز 5ة األوليـة بنسـبة يلتزم املنـاقا بتقـدمي الكفالـ .6
علـــت شـــكل شـــركة اخلطـــوط اجلويـــة الكويتيـــة قيمـــة العطـــاء مقـــدما  لعـــاحل 

خطــــا  ضــــمان صــــادر مــــز احــــد املعــــارف الليــــة املعتمــــدة يف دولــــة 
الكويــت ، وتظــل هــو  الكفالــة ســارية املفعــوم  ــوام مــدة ســـراين العطـــاء 

وال تـدف  عنهـا موعـد لتقـدميها  آخـر( يوما  مز يريـ  90البالغـة تسعـون )
ايــة فواهلـــد مهمـــا كـــان نوعهـــا وال زـــوز لـــداهلين مقـــدم العطـــاء ا جـــز علـــت 
هــــو  الكفالــــة ، وحيــــق للشــــركة معــــادرنا إ ا انســــحب املنــــاقا الــــو  
رست عليـه املناقعـة ، وتظـل تلـء العطـاءات سـارية املفعـوم  ـوام املـدة 

اقعـــني بنتيجـــة اللســـية املـــوكورة ويف حـــام مضـــ  املـــدة دون ان يبلـــ  املن
( 10جــاز كــم ســحب تلــء العطــاءات والتكمينــات األوليــة خــالم عشــرة )

اايم مز يريـ  انقضـاء املـدة املـوكورة ، وإال اعتـربت عطـاءنم سـارية ملـدة 
 ( يوما  اخرى وعليهم جتديد  مينانم األولية .30) ثالثني
% )عشرة 10 يقدم املناقا الفاهلز الكفالة النهاهلية البالغة نسبتها .7

ابملاهلــــة( مــــز القيمــــة اإلمجاليــــة للعقــــد لعــــاحل شــــركة اخلطــــوط اجلويــــة 
الكويتيـــة يف صـــورة خطـــا  ضـــمان صـــادر مـــز احـــد املعـــارف الليـــة 
املعتمدة يف دولة الكويت، وال تدف  عنهـا ايـة فواهلـد مهمـا كـان نوعهـا 
 وال زوز لداهلين مقدم العطاء الفاهلز ا جز علت هو  الكفالة، وال يعتد
مطلقا  غ  إدعـاء سـواء  مـز املنـاقا او مـز الغـري يف هـوا الشـكن قبـل 

 او بعد توقي  العقد.
وســوف يعقــد اجتماعــا  متهيــداي  للــرد علــت االستفســارات املقدمــة مــز قبــل 
ـــــوم االثنـــــني  ـــــء يف متـــــام الســـــاعة العاشـــــرة مـــــز صـــــبا  ي املناقعـــــني و ل

دارة الرهليســـ  بـــداهلرة تكنولوجيــا املعلومـــات  قــر اإل 9/4/2018املوافــق
الكاهلنة يف منطقة الضـجيج جبانـب مطـار الكويـت الـدو ، ويف حالـة عـدم 
حضور املنـاقا كـوا االجتمـاع فـ ن األخـري يعتـرب ملتزمـا  بكـل مـا دار فيـه 

 مز مناقشات وما تضمنه دضر االجتماع مز قرارات وتوصيات. 
 اخلطوط اجلوية الكويتية
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 شركة نفت الكويت
KUWAIT OIL COMPANY (K. S. C.) 

ADVERTISEMENT 

PRE-QUALIFICATION (PQ-18/03) 
- FOR – 

MANAGED PRESSURE DRILLING (MPD) 
SERVICES 

Kuwait Oil Company (K.S.C.) the “Company” is 
State owned company engaged in exploration, 
development and production of crude oil and 
natural gas resources from Kuwait’s oilfields and 

export through its marine terminals. 
THE COMPANY HAS ISSUED A NEW PRE-
QUALIFICATION EXERCISE FOR “MANAGED 

PRESSURE DRILLING (MPD) SERVICES” AND 

ACCORDINGLY INVITES CONTRACTORS WHO HAVE 

THE INTEREST TO EXECUTE RELATED 

SERVICES/WORKS FOR KOC TO PARTICIPATE IN 

THE SUBJECT PREQUALIFICATION EXERCISE.  
Interested contractors who wish to be considered for 
inclusion in KOC’s approved list of contractors for 
the subject category are requested to download the 
Pre-Qualification Documents as of 1st April 2018 

from KOC’s website using the following sequence: 
WWW.KOCKW.COM > EBUSINESS > CONTRACTOR 

PQS > PQ # 18/03 
Completed Pre-qualification documents and 
supporting information shall be submitted as one (1) 
complete hard copy as well as one (1) complete copy 
on  “CD”, preferable not later than 1st July 2018 along 
with a non-refundable fee of one hundred Kuwaiti 
Dinars (KD 100/-), or three hundred fifty United 
States Dollars (US$ 350/-) deposited in the 
Company’s Account No. (1001058663) of the 
National Bank of Kuwait – Ahmadi Branch. A 
formal receipt to be enclosed/scanned with the 
submitted Application or a money transfer to the 
Company’s bank account (1001058663) with 
National Bank of Kuwait, Ahmadi Branch, Kuwait, 
Swift Code (NBOKKWKW) - IBAN NO. 

KW77NBOK 0000000000001001058663. 
The above submission shall be delivered by hand or 

sent by courier to the following address: 
Team Leader Supplier Relationship Management 

Supplier Services Center Reception 
KOC Offices Complex - Building no. 1 - Industrial 

Area 
Kuwait Oil Company (K.S.C.) 
Ahmadi, Kuwait 
For any further information, please contact the 
following email addresses:  
 Manabdullah@kockw.com 
 bshehab@kockw.com   
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

  2019- 2018/ 1ت  -عز املزايدة رقم: س 
 بي  مواد خردة ومواد فاهلضة عز ا اجة )سكرا (

ـــــــديز )شـــــــركات / ت ـــــــت )ش .م .ك( املزاي دعــــــــو شـــــــركة نفـــــــت الكوي
حعـوم اك يف املزايـدة املـوكورة اعـال  للل معسسات( الـراغبني يف االشـ

علت الواثهلق مز فريق عمل إدارة املخـازن ابألمحد /سـاحة السـكرا  
( خالم ساعات الدوام الر   )مز الساعة السابعة والنعـف 3م )ــرق

املوافــق  األحــدصــباحا  إىل الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر( اعتبــارا مــز يــوم 
مقابــل  05/04/2018املوافــق  مـيسحـىت يــوم اخل 01/04/2018

 د.ك( عسون دينارا  كويتيا  غري قابل للرد.  50/-رسم مقدار  )
براميــــل مســــتعملة  – اانبيــــب مســــتعملة{تتكــــون مــــواد املزايــــدة مــــز: 

واقيـــــــات اانبيـــــــب مســـــــتعملة )حديـــــــد +  –)حديـــــــد + بالســـــــتيء( 
اانبيـب مسـتعمله )مشـام الكويـت(  –صهاريج مستعملة  –بالستيء( 

 .}(  مشام الكويت  -حديد + بالستيءبراميل مستعمله ) –
يف قاعـة  08/04/2018سيعقد اجتماع متهيـد  يـوم األحـد املوافـق 

( التابعــــة لفريــــق عمــــل إدارة 3االجتماعــــات )ســــاحة الســــكرا  رقــــم 
املخازن ابألمحد ، و لـء لشـر  شـروط املزايـدة وترتيـب زايرة املوقـ  
للمعاينة، وآخر موعـد لتقـدمي عطـاءات املزايـدة )ابلظـرف املختـوم( يف 

( هـــو يـــوم األربعـــاء 3دات يف ســـاحة الســـكرا  رقـــم )صـــندوت املزايـــ
)مــز الســاعة الســابعة والنعــف صــباحا  إىل  11/04/2018املوافــق 

 الساعة الثانية بعد الظهر( ويرفض ا  عطاء يرد بعد هوا املوعد.
ـــــــة:  ـــــــام ايلتي ـــــــت األرق ـــــــز االستفســـــــار يرجـــــــت االتعـــــــام عل ـــــــد م ملزي

23867748 -23868481. 
املدنيـة لعمـل تعـاريح لـدخوم ا قـوم  *يرجت احضار صور البطاقـات

 )مشام الكويت(.
 

http://www.kockw.com/
http://www.kockw.com/
mailto:Manabdullah@kockw.com
mailto:bshehab@kockw.com
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 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –

 ابلفئة دةالوار  (20170) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (18978) برقم واملسجلة (29)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20167) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (18975) برقم واملسجلة (29)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) هناوعنوا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20181) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (18989) برقم واملسجلة (30)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20190) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (32) الفئة خدمات / منتجات عن (18998) برقم واملسجلة (32)

 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة تهيوتن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –

 ةابلفئ الواردة (20191) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (32) الفئة خدمات / منتجات عن (18999) برقم واملسجلة (32)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 ليتا العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20350) الرقم حتت (16/07/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (19041) برقم واملسجلة (29)
 .(16/07/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لصناعيةا صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20183) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (18991) برقم واملسجلة (30)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 

 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية انااللب شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –

 ابلفئة الواردة (20184) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (18992) برقم واملسجلة (30)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20178) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (18986) برقم واملسجلة (30)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20164) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (18975) برقم واملسجلة (29)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20179) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (18987) برقم واملسجلة (30)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20195) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (32) الفئة خدمات / منتجات عن (89003) برقم واملسجلة (32)
 .(18/05/2027) ريخبتا للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة  -104 ش – 1 قطعة –
 (37502) الرقم حتت (23/08/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات نع (32766) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة
(23/08/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة  -104 ش – 1 قطعة –
 (37500) الرقم حتت (23/08/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (32768) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة
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 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة
(23/08/2027) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 ةقسيم – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20198) الرقم حتت (20/05/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (18871) برقم واملسجلة (29)
 .(20/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية يةالكويت االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20172) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (18980) برقم واملسجلة (29)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20194) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (32) الفئة خدمات / جاتمنت عن (19002) برقم واملسجلة (32)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20168) لرقما حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (18976) برقم واملسجلة (29)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 1 قطعة –صبحان) وعنواهنا الدمناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (الكويت ، ناعةللص العامة اهليئة ملك – 143 قسيمة
 (89734) الرقم حتت (08/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (73304) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة
(08/11/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة  -104 ش – 1 قطعة –
 (37795) الرقم حتت (27/09/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (29555) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة

 بتاريخ عالمةلل القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة
(27/09/2027). 

 

 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –

 ابلفئة الواردة (20176) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة ماتخد / منتجات عن (18984) برقم واملسجلة (30)
 ـ.(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20193) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (32) الفئة خدمات / منتجات عن (19001) برقم واملسجلة (32)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (يتالكو  ،  143 قسيمة – 104 ش -1 قطعة –

 (37979) الرقم حتت (14/10/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (39648) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة
(14/10/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ ةالدامناركي الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20229) الرقم حتت (1/06/1987) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (18900) برقم واملسجلة (30)
 .(1/06/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشويخ) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة السدي شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  70 مبىن – د قطعة – الصناعية
 ابلفئة الواردة (84626) الرقم حتت (10/04/2007) بتاريخ أودعت
 (25) الفئة خدمات / منتجات عن (71350) برقم واملسجلة (25)
 .(10/04/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – الصناعية الشويخ) وعنواهنا البناء ملواد الكويت عوازل شركة تقدمت

  ارضي 16/28 حمل – 57-56 مبىن – فليج بن جممع – الزينة شارع
 يخبتار  أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ، ميزانني -

 واملسجلة (17) ابلفئة الواردة (83094) الرقم حتت (20/11/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (17) الفئة خدمات / منتجات عن (69628) برقم

 .(20/11/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عبدهللا شارع – املرقاب) وعنواهنا احملدودة التجارية الغنيم شركة تقدمت
 بطلب (الكويت ،13009ب.ر-809ب.ص = الغنيم بناية – املبارك

 الرقم حتت (4/3/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (78868) برقم واملسجلة (42) ابلفئة الواردة (83641)
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 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (42) الفئة خدمات /
(4/3/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تتقدم
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –

 ابلفئة الواردة (20189) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (32) الفئة خدمات / منتجات عن (18997) برقم واملسجلة (32)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية يةاحلما فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20175) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (18983) برقم ةواملسجل (30)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20182) الرقم حتت (18/05/1987) يخبتار  أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (18990) برقم واملسجلة (30)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة  -104 ش – 1 قطعة –
 (37499) الرقم حتت (23/08/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (32765) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة
 ــ.(23/08/2027)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان كةشر  تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة  -104 ش – 1 قطعة –
 (37796) الرقم حتت (27/09/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (29554) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية حلمايةا فرتة وتنتهي (29) الفئة
(27/09/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة  -104 ش – 1 قطعة –
 (37794) الرقم حتت (27/09/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (29556) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة
(27/09/2027). 

 

 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –

 ابلفئة الواردة (20169) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (18977) برقم واملسجلة (29)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20166) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (18974) برقم واملسجلة (29)
 (18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20174) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (18982) برقم واملسجلة (30)
 .(18/05/2027) بتاريخ لعالمةل القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20192) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (32) الفئة خدمات / منتجات عن (19000) برقم واملسجلة (32)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20188) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (32) الفئة خدمات / منتجات عن (18996) برقم واملسجلة (32)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20351) الرقم حتت (16/07/1987) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (19042) برقم واملسجلة (30)
 .(16/07/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ دامناركيةال الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20187) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (32) الفئة خدمات / منتجات عن (18995) برقم واملسجلة (32)
 .(18/05/2027) خبتاري للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي
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 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –

 ابلفئة الواردة (20163) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (18971) برقم واملسجلة (29)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة ةالوارد (20180) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (18988) برقم واملسجلة (30)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت عالمةال لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20165) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (18973) برقم واملسجلة (29)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية بحانص) وعنواهنا م.م.ذ الدمناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة  -104 ش – 1 قطعة –
 (35504) الرقم حتت (30/12/1996) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (32459) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة
(30/12/2026). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – الصناعية صبحان) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة  -104 ش – 1 قطعة
 الواردة (37978) الرقم حتت (14/10/1997) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (32891) برقم واملسجلة (29) ابلفئة
 .(14/10/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة  -104 ش – 1 قطعة –
 (37501) الرقم حتت (23/08/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة

 خدمات / منتجات عن (32767) برقم واملسجلة (32) ابلفئة لواردةا
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة

(23/08/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 اليت العالمة ديدلتج بطلب (الكويت ،  143 قسيمة  - 1 قطعة –

 ابلفئة الواردة (20171) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت

 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (18979) برقم واملسجلة (29)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) اهناوعنو  م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  134 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20173) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (18981) برقم واملسجلة (29)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20177) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (18985) برقم واملسجلة (30)

 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة نتهيوت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –

 ئةابلف الواردة (20185) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (32) الفئة خدمات / منتجات عن (18993) برقم واملسجلة (32)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20349) الرقم حتت (16/07/1987) بتاريخ أودعت
 (32) الفئة خدمات / منتجات عن (19040) برقم واملسجلة (32)
 ـ.(16/07/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20186) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (32) الفئة خدمات / منتجات عن (18994) برقم واملسجلة (32)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 برج بناية) وعنواهنا العامة للتجارة العوض امني حممد أمحد مؤسسة قدمتت

 ، االرضي الدور / الكوييت التمويل بيت مقابل املبارك عبدهللا شارع احلمام
 (3/05/1987) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت

 (18866) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (20129) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (24) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(3/05/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العريب اخلليج ش – الشعب) وعنواهنا السياحية املشروعات شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  الصفاة 23310 : ب.ص –
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 ابلفئة الواردة (37520) قمالر  حتت (24/08/1997) بتاريخ أودعت
 (41) الفئة خدمات / منتجات عن (45451) برقم واملسجلة (41)
 .(24/08/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قسيمة – 10 ق – صبحان) وعنواهنا اخلفيفة االغذية شركة تقدمت
 أودعت اليت المةالع لتجديد بطلب (الكويت ،  املطافئ خلف -58
 (29) ابلفئة الواردة (94267) الرقم حتت (28/04/2008) بتاريخ

 وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (83053) برقم واملسجلة
 .(28/04/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قسيمة – 10 ق – صبحان) وعنواهنا اخلفيفة االغذية شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  املطافئ خلف -58
 (29) ابلفئة الواردة (94268) الرقم حتت (28/04/2008) بتاريخ

 وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (82869) برقم واملسجلة
 .(28/04/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قسيمة – 10 ق – صبحان) وعنواهنا اخلفيفة غذيةاال شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  املطافئ خلف -58
 (29) ابلفئة الواردة (80476) الرقم حتت (15/10/2006) بتاريخ

 وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (71130) برقم واملسجلة
 .(15/10/2026) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3 ق– رضيةاالع) وعنواهنا احملدودة التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - 93 قسيمه

 واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (86822) الرقم حتت (30/2/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (74337) برقم

 .(30/02/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصناعية صبحان) وعنواهنا احملدودة التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - 53 قسيمه 11ش-1ق–

 ابلفئة الواردة (86821) الرقم حتت (30/6/2007) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (77063) برقم واملسجلة (30)
 .(30/06/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3 ق– ةالعارضي) وعنواهنا احملدودة التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - 93 قسيمه

 واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (86142) الرقم حتت (2/6/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (77039) برقم

 (2/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب ر -22244 ب ص) وعنواهنا املتنقلة االتصاالت شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة تجديدل بطلب (الكويت  الصفاة 13083:

 واملسجلة (38) ابلفئة الواردة (86943) الرقم حتت (7/7/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (38) الفئة خدمات / منتجات عن (50859) برقم

 .(7/07/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نواهناوع يف ىب زادهانديل اين زادتيلت زوان رجيك شركة تقدمت
 (الكويت – لري دى اكس كاى 40-2678 كريزيالن بريجيميستري)

 الرقم حتت (7/7/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (79834) برقم واملسجلة (31) ابلفئة الواردة (87252)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (31) الفئة خدمات /
(7/07/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعنواهنا يف ىب زادهانديل اين زادتيلت زوان رجيك شركة تقدمت

 (الكويت – لري دى اكس كاى 40-2678 كريزيالن بريجيميستري)
 الرقم حتت (7/7/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (79836) برقم واملسجلة (31) ابلفئة الواردة (87254)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (31) الفئة خدمات /

(7/07/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعنواهنا ىف ىب زادهانديل اين زادتيلت زوان رجيك شركة تقدمت
 (الكويت - لري دى اكس كاى 40-2678 كريزيالن بريجيميستري)

 الرقم حتت (7/7/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (79837) برقم واملسجلة (31) ابلفئة الواردة (87255)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (31) الفئة خدمات /
(7/07/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سرداب حمل-15 مبىن-71 قطعه) وعنواهنا للتجارة يوريكا شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت مةالعال لتجديد بطلب (الكويت - وميزانني ارضى

 واملسجلة (9) ابلفئة الواردة (085487) الرقم حتت (8/5/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (9) الفئة خدمات / منتجات عن (94045) برقم

 .(8/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ر– الصفاة 809 ب ص) وعنواهنا احملدودة التجارية الغنيم شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - 13009 ب

 واملسجلة (42) ابلفئة الواردة (82348) الرقم حتت (14/1/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (42) الفئة خدمات / منتجات عن (67335) برقم

 .(14/1/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب ص) وعنواهنا ىف  واملعجنات للحلوايت ساليه الابتون شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -13009 ب ر – الصفاة 809
 ابلفئة الواردة (84760) الرقم حتت (12/4/2007) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (73477) برقم واملسجلة (30)
 .(12/04/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي
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 الشويخ) وعنواهنا ك. م.ش (االمريكاان) لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - 198 قسيمه -71ش – 1ق– الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (22/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (71973) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (85901)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) ةالفئ خدمات /

(22/5/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا ك. م.ش (االمريكاان) لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - 198 قسيمه -71ش – 1ق– الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (22/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (71970) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (85892)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /

(22/5/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا ك. م.ش (االمريكاان) لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (كويتال - 198 قسيمه -71ش – 1ق– الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (22/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (75426) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (85893)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(22/5/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا ك. م.ش (االمريكاان) لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - 198 قسيمه -71ش – 1ق– الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (22/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (71971) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (85894)
  يخبتار  للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات /

 ــ.(22/5/2027)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا ك. م.ش (االمريكاان) لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - 198 قسيمه -71ش – 1ق– الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (22/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات نع (73277) برقم واملسجلة (42) ابلفئة الواردة (85895)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (42) الفئة خدمات /

(22/5/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا ك. م.ش (االمريكاان) لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - 198 قسيمه -71ش – 1ق– الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (22/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (70820) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (85896)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /

(22/5/2027). 
 

 الشويخ) وعنواهنا ك. م.ش (االمريكاان) لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - 198 قسيمه -71ش – 1ق– الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (22/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (81054) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (85897)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(22/5/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا ك. م.ش (مريكااناال) لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - 198 قسيمه -71ش – 1ق– الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (22/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (71972) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (85898)
 بتاريخ مةللعال القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات /

(22/5/2027) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا ك. م.ش (االمريكاان) لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - 198 قسيمه -71ش – 1ق– الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (22/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (70821) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (85899)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات /

(22/5/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب ص– 1606 قسيمه– الري) وعنواهنا  التجارية اسواق شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت 5001

 واملسجلة (25) لفئةاب الواردة (86122) الرقم حتت (30/5/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن (75562) برقم

 .(30/5/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– السور شارع الصاحلية) وعنواهنا  م.م.ذ للتجارة العربية شركة تقدمت
 ليتا العالمة لتجديد بطلب (الكويت - األرضي الدور– السور عماره

 ابلفئة الواردة (36640) الرقم حتت (24/5/1997) بتاريخ أودعت
 (35) الفئة خدمات / منتجات عن (32779) برقم واملسجلة (35)
 .(24/5/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رعشا-املباركية) وعنواهنا  التجارية الدبوس غامن على ابناء شركة تقدمت

 -  الرئيسي األهلي كبنال مقابل– املطوع عبدالرحيم عماره– اجلابر امحد
 (12/8/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت

 (32974) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (37415) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (24) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(12/8/2027) تاريخب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمريكية) وعنواهنا  (ديالوير ىف ةمؤسس) ليمتد مادن ستيفن شركة تقدمت
 الوالايت 11104 نيويورك – سيىت ايلند لونج– افنيو ابرنت 52-16-
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 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (األمريكية املتحدة
 واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (85576) الرقم حتت (12/5/2007)

 احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن (77032) برقم
 .(12/5/2027) بتاريخ للعالمة القانونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أمريكية) وعنواهنا  (ديالوير ىف مؤسسه) ليمتد مادن ستيفن شركة تقدمت

 والايتال 11104 نيويورك – سيىت ايلند لونج– افنيو ابرنت 52-16-
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (األمريكية املتحدة

 واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (85571) الرقم حتت (12/5/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن (77027) برقم

 .(12/5/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمريكية) وعنواهنا  (ديالوير ىف مؤسسه) ليمتد دنما ستيفن شركة تقدمت
 الوالايت 11104 نيويورك – سيىت ايلند لونج– افنيو ابرنت 52-16-

 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (األمريكية املتحدة
 واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (85578) الرقم حتت (12/5/2007)

 احلماية فرتة وتنتهي (25) لفئةا خدمات / منتجات عن (71842) برقم
 .(12/5/2027) بتاريخ للعالمة القانونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أمريكية) وعنواهنا  (ديالوير ىف مؤسسه) ليمتد مادن ستيفن شركة تقدمت

 الوالايت 11104 نيويورك – سيىت ايلند لونج– افنيو ابرنت 52-16-
 بتاريخ دعتأو  اليت العالمة لتجديد بطلب (األمريكية املتحدة

 واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (85575) الرقم حتت (12/5/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن (77031) برقم

 .(12/5/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمريكية) وعنواهنا  (ديالوير ىف مؤسسه) ليمتد مادن ستيفن شركة تقدمت
 الوالايت 11104 نيويورك – سيىت ايلند لونج– افنيو ابرنت 52-16-

 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (األمريكية املتحدة
 واملسجلة (18) ابلفئة الواردة (85574) الرقم حتت (12/5/2007)

 احلماية فرتة وتنتهي (18) الفئة خدمات / منتجات عن (77030) برقم
 .(12/5/2027) يخبتار  للعالمة القانونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أمريكية) وعنواهنا  (ديالوير ىف مؤسسه) ليمتد مادن ستيفن شركة تقدمت

 الوالايت 11104 نيويورك – سيىت ايلند لونج– افنيو ابرنت 52-16-
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (األمريكية املتحدة

 واملسجلة (14) فئةابل الواردة (85573) الرقم حتت (12/5/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (14) الفئة خدمات / منتجات عن (77029) برقم

 .(12/5/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمريكية) وعنواهنا  (ديالوير ىف مؤسسه) ليمتد مادن ستيفن شركة تقدمت
 ايتالوال 11104 نيويورك – سيىت ايلند لونج– افنيو ابرنت 52-16-

 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (األمريكية املتحدة
 واملسجلة (9) ابلفئة الواردة (85572) الرقم حتت (12/5/2007)

 احلماية فرتة وتنتهي (9) الفئة خدمات / منتجات عن (77028) برقم
 .(12/5/2027) بتاريخ للعالمة القانونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حمل 17 املبىن 6 القطعة القبلة) وعنواهنا يةذلألح ستب كيو شركه تقدمت

 (8/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب 1 دور 18
 (714443) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (85485) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(8/5/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شارع-الشويخ) وعنواهنا  ك.م.ش للدواجن املتحدة الكويتية شركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (الكويتية املوانئ همؤسس امام – عبدالناصر مجال
 الواردة (36363) الرقم حتت (30/4/1997) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (34821) برقم واملسجلة (29) ابلفئة
 .(30/4/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املبىن– 9 ق القبلة) وعنواهنا  الغذائية للمواد اخلليج عرب مؤسسه تقدمت

 (الكويت- العقارية النفيسي ملك الثاين الدور 2 مكتب احملل -ب8
 الرقم تحت (10/3/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (28568) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (35928)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(10/3/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ق الشويخ تكمله) وعنواهنا  الصحية لألدوات سنرت امليثاق شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (53-52-51 مبىن اجلوازات شارع 5

 ابلفئة الواردة (94218) الرقم حتت (28/4/2008) بتاريخ أودعت
 (11) الفئة خدمات / منتجات عن (77900) برقم واملسجلة (11)
 .(28/4/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  م.م. ذ واملقاوالت  العامة للتجارة اجلسار فهد اوالد شركة تقدمت
 (االول الدور حمل 39 مبىن -1 قطعه– 1 الصناعية الشويخ) وعنواهنا
 الرقم حتت (11/4/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (69062) برقم واملسجلة (19) ابلفئة الواردة (84730)
 بتاريخ ةللعالم القانونية احلماية فرتة وتنتهي (19) الفئة خدمات /

(11/4/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درايف كانون نورث 25- أمريكية) وعنواهنا  هيلتون ابريس شركة تقدمت
 املتحدة الوالايت-90210 كاليفورنيا-هيلز بريفلى– الثاين الطابق

 (19/8/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (األمريكية
 عن (74470) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (88029) الرقم حتت
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 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات / منتجات
(19/8/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بن خالد شارع 3ق – املرقاب) وعنواهنا  القابضة املزااي شركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (1 رقم مزااي برج 23 الدور ب 2 قسيمه الوليد

 الواردة (087913) الرقم حتت (18/08/2007) بتاريخ أودعت يتال
 (29الفئة خدمات / منتجات عن (76765) برقم واملسجلة (29) ابلفئة

 .(18/8/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عيةالصنا صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدمناركية الكويتية لباناأل شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –

 ابلفئة الواردة (20170) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (18978) برقم واملسجلة (29)
 (18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا(االمريكاان) ك.م.ش لألغذية الكويتية ركةش تقدمت
 يديالرب  الرمز الصفاة 5087ب ص 71 ش– 198 قسيمه الصناعية

 (28/6/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب ( 13051
 (32587) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (36977) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(28/06/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا(االمريكاان) ك.م.ش لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 يديالرب  الرمز الصفاة 5087ب ص 71 ش– 198 قسيمه الصناعية

 (28/6/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (13051
 (32581) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (36975) قمالر  حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(28/6/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا(االمريكاان) ك.م.ش لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 يديالرب  الرمز ةالصفا 5087ب ص 71 ش– 198 قسيمه الصناعية

 (28/6/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (13051
 (32585) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (36974) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(28/6/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا (االمريكاان)ك.م.ش ألغذيةل الكويتية شركة تقدمت
 يديالرب  الرمز الصفاة 5087ب ص 71 ش– 198 قسيمه الصناعية

 (29/6/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (13051
 (32577) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (37013) الرقم حتت
 للعالمة القانونية مايةاحل فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن

 ــــ.(29/6/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعنواهنا  (العويد عسل) الرشيدي العويد حممد عويد حممد شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (14م-6-ش-4ق– ةالعمريي)

 واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (36819) الرقم حتت (8/6/1997)
 احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات نع (18978) برقم

 (8/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حويل) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الكويت شواطئ مؤسسه تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (3 مكتب-1 مبىن-166 ق–

 (35) ابلفئة واردةال (86875) الرقم حتت (3/7/2007) بتاريخ
 وتنتهي (35) الفئة خدمات / منتجات عن (69403) برقم واملسجلة

 (3/7/2027 )بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خيطان) وعنواهنا  واملقاوالت العامة للتجارة الدولية الصفار شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (12 مبىن-11 ق– القدمية

 واملسجلة (18) ابلفئة الواردة (85321) الرقم حتت (1/5/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (18) الفئة خدمات / منتجات عن (72121) برقم

 (1/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – الصفاة 20468- ب– ص) وعنواهنا للزراعة الكويت شركة تقدمت

 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت 13065 :يالربيد الرمز
 (32) ابلفئة الواردة (19673) الرقم حتت (10/12/1986) بتاريخ

 وتنتهي (32) الفئة خدمات / منتجات عن (18430) برقم واملسجلة
 (10/12/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الكويت -املهلب جممع-حويل) عنواهناو   كيفان نظارات شركة تقدمت
 الرقم حتت (13/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 / منتجات عن (72293) برقم واملسجلة (9) ابلفئة الواردة (85651)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (9) الفئة خدمات

(13/5/2027) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جممع الشيوخ جليب) وعنواهنا الفيصل وحلوايت بزخم شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  التجاري مشاعل

 واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (36073) الرقم حتت (30/3/1997)
 احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (28953) برقم

 (30/3/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جممع الشيوخ جليب) وعنواهنا الفيصل وحلوايت خمبز شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  التجاري مشاعل

 واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (36072) الرقم حتت (30/3/1997)
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 احلماية رتةف وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (28952) برقم
 (30/3/2027) بتاريخ للعالمة القانونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– الشهداء شارع– الشرق) وعنواهنا السيارات لتأجري وارد شركة تقدمت

 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  31 دور– الراية برج
 (39) ابلفئة الواردة (81470) الرقم حتت (4/12/2006) بتاريخ

 وتنتهي (39) الفئة خدمات / منتجات عن (69128) قمبر  واملسجلة
 (4/12/2026) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املبىن-73 ق– السكنية الشويخ) وعنواهنا  الغامن صناعات شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  74
 واملسجلة (11) ابلفئة الواردة (36338) الرقم حتت (23/4/1997)

 احلماية فرتة وتنتهي (11) الفئة خدمات / منتجات عن (28989) برقم
 (23/4/2027) بتاريخ للعالمة القانونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صبحان) وعنواهنا الغذائية املواد وجتاره إلنتاج الوطنية شركة تقدمت

 (الكويت ،  ياألرض الدور حمل-143+56 مبىن– 10 قطعه– الصناعية
 الرقم حتت 17/4/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (90161) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (84958)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /

(17/4/2027) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صبحان) وعنواهنا كيك سارا املعجنات لصناعه اخلليج شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،املطافئ خلف -– الصناعية
 ابلفئة الواردة (85048) الرقم حتت (21/4/2007) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (71399) برقم واملسجلة (29)
 (21/4/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صبحان) وعنواهنا الغذائية املواد وجتاره إلنتاج الوطنية شركة تقدمت

 (الكويت ،  األرضي الدور حمل-143+56 مبىن– 10 قطعه– الصناعية
 الرقم حتت 17/4/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (90162) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (84959)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /

(17/4/2027) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– 10 ق – الزراعية الصليبية) وعنواهنا لأللبان الكويتية شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  68/69 قسيمه

 واملسجلة (30) لفئةاب الواردة (91489) الرقم حتت (17/1/2008)
 احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (99733) برقم

 (17/1/2028) بتاريخ للعالمة القانونية
 

 ر الصفاة 20863 ب– ص) وعنواهنا التجارية العائلة رعاية مركز تقدم
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  ا الكويت 13069 ب

 (12) ابلفئة الواردة (83091) الرقم حتت (11/2/2007) بتاريخ
 وتنتهي (12) الفئة خدمات / منتجات عن (71207) برقم واملسجلة

 (11/2/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6 ش 2 ق مشرف كويت) وعنواهنا  العوضي عبدالرمحن امحد حممد تقدم
 حتت (23/8/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (6 م

 عن (32000) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (37503) الرقم
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات

(23/8/2027) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعنواهنا  العوضي عبدالرمحن امحد حممد/ العائلة رعاية مركز  تقدم
 لتجديد بطلب (الكويت / 4 دور اشبيليه برج املبارك عبدهللا ش مةالعاص)

 (37504) الرقم حتت (23/8/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (31766) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة

 (23/8/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعنواهنا  العوضي عبدالرمحن امحد حممد/ العائلة رعاية مركز  تقدم
 لتجديد بطلب (الكويت / 4 دور اشبيليه برج املبارك عبدهللا ش العاصمة)

 (37505) الرقم حتت (23/8/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (31767) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة

 (23/8/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصفاة– 24410 ب ص) وعنواهنا احملدودة اخلليج متوين شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت- 13105 ب ر –

 واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (87811) الرقم حتت (13/8/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (99125) برقم

 (13/8/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املنطقة الصناعية الشويخ) وعنواهنا احملدودة اخلليج متوين شركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (الكويت- 11/19/121 قسيمه ج قطعه الثالثة

 الواردة (20342) الرقم حتت (11/7/1987) يخبتار  أودعت اليت
 الفئة خدمات / منتجات عن (19035) برقم واملسجلة (29) ابلفئة

 (11/7/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املنطقة الصناعية الشويخ) وعنواهنا احملدودة اخلليج متوين شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت- ج قطعه الثالثة

 واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (20343) الرقم حتت (11/7/1987)
 احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (19036) برقم

 (11/7/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
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 الصفاة– 24410 ب ص) وعنواهنا احملدودة اخلليج متوين شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت- 13105 ب ر –

 واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (20344) الرقم حتت (11/7/1987)
 احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات / منتجات عن (19037) برقم

 (11/7/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املنطقة الصناعية الشويخ) وعنواهنا احملدودة اخلليج متوين شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت- ج قطعه الثالثة

 واملسجلة (31) ابلفئة الواردة (20345) الرقم حتت (11/7/1987)
 احلماية فرتة وتنتهي (31) الفئة خدمات / منتجات عن (19284) برقم

 (11/7/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– شرق) وعنواهنا  واملقاوالت العامة للتجارة سلطان خالد مؤسسه تقدمت
 لتجديد بطلب (الكويت- الثامن الدور-7 مكتب-7 مبىن- - قطعه

 الواردة (82921) الرقم حتت (5/2/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 الفئة خدمات / منتجات عن (70472) برقم واملسجلة (29) ابلفئة

 (5/2/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– أ1 مبىن-97 قطعه-حويل) وعنواهنا الربيدية اخلدمات شركة تقدمت
 بطلب (الكويت-  التجاري نوره جممع– الثامن 8 مكتب– العثمان شارع

 الرقم حتت (23/4/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (70261) برقم واملسجلة (39) ابلفئة الواردة (85102)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (39) الفئة خدمات /
(23/4/2027) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعه-حويل) وعنواهنا (مقفله)ك.م.ش الربيدية اخلدمات شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (كويتال-  التجاري نوره جممع -97
 (39) ابلفئة الواردة (80578) الرقم حتت (4/11/2006) بتاريخ

 وتنتهي (39) الفئة خدمات / منتجات عن (65118) برقم واملسجلة
 (4/11/2026) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2020 ب ص) وعنواهنا (مقفله)ك.م.ش الربيدية اخلدمات شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-   12020 ب ر– الريموك
 ابلفئة الواردة (85101) الرقم حتت (23/4/2007) بتاريخ أودعت
 (39) الفئة خدمات / منتجات عن (72118) برقم واملسجلة (39)
 (23/4/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعنواهنا واملقاوالت للتجارة وشركاه الشخص هاشم شركة تقدمت

 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-  1- الصناعية الشويخ)
 (35) ابلفئة الواردة (36401) الرقم حتت (4/5/1997) بتاريخ

 وتنتهي (35) الفئة خدمات / منتجات عن (32580) برقم واملسجلة
 (4/5/2027) بتاريخ للعالمة ونيةالقان احلماية فرتة

 قسيمه 1 ق الصناعية صبحان) وعنواهنا للمرطبات املتحدة شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت- 137

 واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (85339) الرقم حتت (2/5/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات / منتجات عن (68296) برقم

 (2/5/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2135 ب ص) وعنواهنا احملدودة التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت 13022 ب ر/ الصفاة
 (31) ابلفئة الواردة (84019) الرقم حتت (19/3/2007)بتاريخ

 وتنتهي (31) الفئة خدمات / منتجات عن (74134) برقم واملسجلة
 .(19/3/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صبحان) وعنواهنا كيك سارا املعجنات لصناعه اخلليج شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،املطافئ خلف -– الصناعية
 ابلفئة الواردة (85049) مالرق حتت (21/4/2007) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (73481) برقم واملسجلة (30)
 (21/4/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعه– رضيةاالع) وعنواهنا احملدودة التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت 93 قسيمه -3
 (29) ابلفئة الواردة (84022) الرقم حتت (19/3/2007)بتاريخ

 وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (99124) برقم واملسجلة
 .(19/3/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 على شارع– ةالقبل) وعنواهنا املنزلية لألواين الذهبية الدله شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت الثالث الدور– املنصور بنايه– السامل

 (29) ابلفئة الواردة (83717) الرقم حتت (7/3/2007)بتاريخ أودعت
 وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (77004) برقم واملسجلة

 (7/3/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على شارع– القبلة) وعنواهنا املنزلية لألواين الذهبية الدله شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت الثالث الدور– املنصور بنايه– السامل

 (30) ابلفئة الواردة (84420) الرقم حتت (2/4/2007)بتاريخ أودعت
 وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (77013) برقم واملسجلة

 .(2/4/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على شارع– القبلة) وعنواهنا املنزلية لألواين الذهبية الدله شركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (الكويت الثالث الدور– املنصور بنايه–  السامل

 ابلفئة الواردة (83718) الرقم حتت (7/3/2007)بتاريخ أودعت اليت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (70501) برقم واملسجلة (30)
 .(7/3/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي
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 مسئوليه ذات شركه احملدودة واخوانه العبدالكرمي سليمان شركة تقدمت
 بطلب (الكويت- الكويت الصفاة 675 ب ص)وعنواهنا  كويتية حمدودة

 الرقم حتت (24/3/1987)بتاريخ أودعت اليت العالمة ديدلتج
 منتجات عن (18764) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (19993)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /
(24/3/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسئوليه ذات هشرك احملدودة واخوانه العبدالكرمي سليمان شركة تقدمت
 - الثالث الدور – املعجل عماره– املرقاب)وعنواهنا  كويتية حمدودة

 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-الكويت
 (30) ابلفئة الواردة (35993) الرقم حتت (17/3/1997)بتاريخ

 وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (29412) برقم واملسجلة
 .(17/3/2027) بتاريخ للعالمة نيةالقانو  احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكويت)وعنواهنا والشراشف للبطانيات كلثم ال موسى مؤسسه تقدمت
 لتجديد بطلب (الكويت- 32 حمل 1 بلوك التاسعة التجارية املنطقة
 (35776) الرقم حتت (17/2/1997)بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (30336) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة

 .(17/2/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (24) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكويت)وعنواهنا والشراشف للبطانيات كلثم ال موسى مؤسسه تقدمت
 لتجديد بطلب (الكويت- 32 حمل 1 بلوك التاسعة التجارية املنطقة
 الواردة (35881) الرقم حتت (1/3/1997)بتاريخ أودعت اليت العالمة
 الفئة خدمات / منتجات عن (30385) برقم واملسجلة (24) ابلفئة

 .(1/3/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (24)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املنطقه)وعنواهنا  واالستهالكية الغذائية للمواد الربيع ورد شركه تقدمت
  1 الدور 6 رقم مبىن االستثمار عماره اجلابر امحد شارع التاسعة التجارية

 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-
 (32) ابلفئة الواردة (38592) الرقم حتت(22/12/1997)بتاريخ

 وتنتهي (32) الفئة خدمات / منتجات عن (30112) برقم واملسجلة
 .(22/12/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املنطقة)وعنواهنا  واالستهالكية الغذائية للمواد الربيع ورد شركه تقدمت
  1 الدور 6 رقم مبىن االستثمار عماره اجلابر امحد شارع التاسعة التجارية

 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-
 (32) ابلفئة الواردة (38598) الرقم حتت(22/12/1997)بتاريخ

 وتنتهي (32) الفئة خدمات / منتجات عن (30793) برقم ملسجلةوا
 ـ.(22/12/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املنطقة)وعنواهنا  واالستهالكية الغذائية للمواد الربيع ورد شركه تقدمت
  1 ورالد 6 رقم مبىن االستثمار عماره اجلابر امحد شارع التاسعة التجارية

 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-
 (32) ابلفئة الواردة (38602) الرقم حتت(22/12/1997)بتاريخ

 وتنتهي (32) الفئة خدمات / منتجات عن (30106) برقم واملسجلة
 .(22/12/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املنطقة)وعنواهنا  واالستهالكية الغذائية للمواد الربيع ورد شركه تقدمت
  1 الدور 6 رقم مبىن االستثمار عماره اجلابر امحد شارع التاسعة التجارية

 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-
 (32) ابلفئة الواردة (38594) الرقم حتت(22/12/1997)بتاريخ

 وتنتهي (32) الفئة خدمات / منتجات عن (30105) برقم واملسجلة
 .(22/12/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املنطقة)وعنواهنا  واالستهالكية الغذائية للمواد الربيع ورد شركه تقدمت
  1 الدور 6 رقم مبىن االستثمار عماره اجلابر امحد شارع التاسعة التجارية

 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-
 (3) ابلفئة الواردة (38599) الرقم حتت(22/12/1997)اريخبت

 فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات / منتجات عن (29719) برقم واملسجلة
 .(22/12/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املنطقة)وعنواهنا  واالستهالكية الغذائية للمواد الربيع ورد شركه تقدمت
  1 الدور 6 رقم مبىن االستثمار عماره اجلابر امحد شارع لتاسعةا التجارية

 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-
 (3) ابلفئة الواردة (38603) الرقم حتت(22/12/1997)بتاريخ

 فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات / منتجات عن (33590) برقم واملسجلة
 .(22/12/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشويخ) وعنواهنا(االمريكاان) ك.م.ش لألغذية الكويتية شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت- 198 قسيمه-71ش– 1ق-الصناعية
 الواردة (87603) الرقم حتت (31/7/2007) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (75572) برقم واملسجلة (30) ابلفئة
 .(31/7/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشويخ) وعنواهنا(االمريكاان) ك.م.ش لألغذية الكويتية شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت- 198 قسيمه-71ش– 1ق-الصناعية
 الواردة (87600) الرقم حتت (31/7/2007) بتاريخ أودعت اليت
 الفئة خدمات / منتجات عن (81055) برقم واملسجلة (30) فئةابل

 .(31/7/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا(االمريكاان) ك.م.ش لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (الكويت- 198 قسيمه-71ش– 1ق-الصناعية

 الواردة (87601) الرقم حتت (31/7/2007) بتاريخ أودعت اليت
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 الفئة خدمات / منتجات عن (105733) برقم واملسجلة (30) ابلفئة
 .(31/7/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشويخ) وعنواهنا(االمريكاان) ك.م.ش لألغذية الكويتية شركة تقدمت

 بطلب (الكويت-  -71 شارع أ قطعه  198قسيمه- -الصناعية طقةاملن
 الرقم حتت (8/7/1987) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (22571) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (20341)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /

(8/7/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا(االمريكاان) ك.م.ش لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت-  -71 شارع أ قطعه  198قسيمه- -الصناعية املنطقة
 الرقم حتت (8/7/1987) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (22572) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (20340)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

 ــ.(8/7/2027)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا(االمريكاان) ك.م.ش لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 5087 ب ص-71 شارع أ قطعه  198قسيمه- -الصناعية املنطقة
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-  13051 الربيدي الرمز الصفاة

 ابلفئة الواردة (36976) الرقم حتت (28/6/1997) بتاريخ ودعتأ
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (32583) برقم واملسجلة (29)
 .(28/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشويخ) وعنواهنا(االمريكاان) ك.م.ش لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 5087 ب ص-71 شارع أ قطعه  198قسيمه- -الثالثة ةالصناعي
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-  13051 الربيدي الرمز الصفاة
 ابلفئة الواردة (36978) الرقم حتت (28/6/1997) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (34501) برقم واملسجلة (29)
 .(28/6/2027) بتاريخ مةللعال القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشويخ) وعنواهنا(االمريكاان) ك.م.ش لألغذية الكويتية شركة تقدمت

 5087 ب ص-71 شارع أ قطعه  198قسيمه- -الثالثة الصناعية
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-  13051 الربيدي الرمز الصفاة
 ابلفئة الواردة (36979) الرقم حتت (28/6/1997) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (34502) برقم واملسجلة (29)
 .(28/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– الصناعية الرى) وعنواهنا مقفلة مسامهه التجارية اسواق شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد لببط (الكويت-2 حمل امليزانني احملل 1606 املبىن
 ابلفئة الواردة (86662) الرقم حتت (24/6/2007) بتاريخ أودعت

 (35) الفئة خدمات / منتجات عن (69905) برقم واملسجلة (35)
 .(24/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةقطع القبلة) وعنواهنا التجارية واخلدمات للتجهيزات اخلليج شركة تقدمت

 بطلب (الكويت-الرابع ب مكتب– النقيب امحد ملك– 15 مبىن 14
 الرقم حتت (20/6/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (73495) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (86528)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات /

(20/6/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11271 ب ص) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الربدج شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت- 32125- الدمسة

 واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (86946) الرقم حتت (7/7/2007)
 احلماية فرتة نتهيوت (35) الفئة خدمات / منتجات عن (69908) برقم

 .(7/7/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصناعية صبحان) وعنواهنا احملدودة التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت 53 قسيمه– 11 ش– 1 ق–

 ابلفئة الواردة (86818) الرقم حتت (30/6/2007) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (77062) برقم واملسجلة (30)
 .(30/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا احملدودة التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-53 قسيمه– 11 ش– 1 ق–
 ابلفئة الواردة (86813) الرقم حتت (30/6/2007) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (77061) برقم واملسجلة (30)
 .(30/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةقطعة العارضي) وعنواهنا احملدودة التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-39 ةيمقس-3
 واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (86139) الرقم حتت (2/6/2007)

 احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (74289) برقم
 .(2/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2135 ب ص) وعنواهنا احملدودة جاريةالت اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت- 13022 ب ر / الصفاة
 (29) ابلفئة الواردة (86140) الرقم حتت (2/6/2007) بتاريخ

 وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (74290) برقم واملسجلة
 .(2/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةقطع ةالعارضي) وعنواهنا احملدودة التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-39 ةقسيم-3
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 واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (86144) الرقم حتت (2/6/2007)
 حلمايةا فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (77040) برقم

 .(2/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2135 ب ص) وعنواهنا احملدودة التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت- 13022 ب ر / الصفاة
 (29) ابلفئة الواردة (86143) الرقم حتت (2/6/2007) بتاريخ

 وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (74291) برقم واملسجلة
 .(2/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةقطع ةالعارضي) وعنواهنا احملدودة التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-39 ةقسيم-3
 واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (86144) الرقم حتت (2/6/2007)

 احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (77040) برقم
 (2/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – الصاحلية) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة النواصي شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت- االرضي الدور – الثويين بناية – السور شارع
 (38499) الرقم حتت (6/12/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (33183) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة

 .(6/12/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة جارةللت العاملية الكويت امل شركة تقدمت
-االول الدور -b1+A3+A2+A1 احملل – 17 مبىن – 110

 حتت (2/1/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت
 عن (75882) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (91135) الرقم

 بتاريخ لعالمةل القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات / منتجات
(2/1/2028). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اشبيليه الشارع – 2 قطعة – كيفان) وعنواهنا ويس وليد حممد فراس تقدم
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت- 61 العقار –

 واملسجلة (41) ابلفئة الواردة (97743) الرقم حتت (10/9/2008)
 احلماية فرتة وتنتهي (41) الفئة دماتخ / منتجات عن (80336) برقم

 .(10/9/2028) بتاريخ للعالمة القانونية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اشبيليه الشارع – 2 قطعة – كيفان) وعنواهنا ويس وليد حممد فراس تقدم
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت- 61 العقار –

 واملسجلة (16) ابلفئة الواردة (97744) الرقم حتت (10/9/2008)
 احلماية فرتة وتنتهي (16) الفئة خدمات / منتجات عن (80337) برقم

 .(10/9/2028) بتاريخ للعالمة القانونية
 

 طريق – الشويخ -الكويت) وعنواهنا املتنقلة االتصاالت شركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (13083 الصفاة 22244 ب ص – 55 املطار

 الواردة (88543) الرقم حتت (18/9/2007) يخبتار  أودعت اليت
 الفئة خدمات / منتجات عن (78870) برقم واملسجلة (38) ابلفئة

 .(18/9/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (38)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طريق – الشويخ -الكويت) وعنواهنا املتنقلة االتصاالت شركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (13083 الصفاة 22244 ب ص – 55 املطار

 الواردة (88544) الرقم حتت (18/9/2007) بتاريخ أودعت اليت
 الفئة خدمات / منتجات عن (78871) برقم واملسجلة (38) ابلفئة

 .(18/9/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (38)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طريق – الشويخ -الكويت) وعنواهنا نقلةاملت االتصاالت شركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (13083 الصفاة 22244 ب ص – 55 املطار

 الواردة (88545) الرقم حتت (18/9/2007) بتاريخ أودعت اليت
 الفئة خدمات / منتجات عن (80297) برقم واملسجلة (38) ابلفئة

 .(18/9/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (38)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 296:ب.ص) وعنواهنا والتفتيش للمسح الدويل املركز شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -54573 ب.ر – الصباحية
 ابلفئة الواردة (87409) الرقم حتت (22/7/2007) بتاريخ أودعت

 نتهيوت (9) الفئة خدمات / منتجات عن (70896) برقم واملسجلة (9)
 .(22/7/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ابل علي مركز واجف سوق) وعنواهنا للمفروشات سلطان شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت – التجاري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (37184) الرقم حتت (20/7/1997)
 احلماية فرتة وتنتهي (24) الفئة خدمات / منتجات عن (30486) برقم

 .(20/7/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا واملقاوالت العامة ةللتجار  اكسربس غزال شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (36 قسيمة -21 شارع – 7ق – الصناعية
 ابلفئة الواردة (37258) الرقم تحت (29/7/1997) بتاريخ أودعت
 (35) الفئة خدمات / منتجات عن (32823) برقم واملسجلة (35)
 .(29/7/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– السور شارع-الصاحلية) وعنواهنا الغذائية للمواد ميم شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (ياحلميض وبيعق ملك– الرابع الدور-14 مبىن-13ق
 (86497) الرقم حتت (19/6/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (104973) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة

 .(19/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة
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– السور شارع-حليةالصا) وعنواهنا الغذائية للمواد ميم شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (احلميضى يعقوب ملك– الرابع الدور-14 مبىن-13ق

 (86498) الرقم حتت (19/6/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (104972) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة

 .(19/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– السور شارع-الصاحلية) وعنواهنا الغذائية للمواد ميم شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (احلميضى يعقوب ملك– الرابع الدور-14 مبىن-13ق

 (85735) الرقم حتت (15/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (104971) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة

 .(15/5/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) لفئةا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– السور شارع-الصاحلية) وعنواهنا الغذائية للمواد ميم شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (احلميضى يعقوب ملك– الرابع الدور-14 مبىن-13ق

 (85736) الرقم حتت (15/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (104970) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة

 .(15/5/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وشركاه املشعان خضري فيصل -الغذائية للتجهيزات مسا شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (الكويت 13016 ب ر الصفاة 1532 ب ص) وعنواهنا
 (091141) الرقم حتت (2/1/2008 بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (73369) برقم واملسجلة (43) ابلفئة الواردة

 .(2/1/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (43) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13 رقم حمل رالتجا سوق) وعنواهنا التجارية معريف طالب مؤسسه تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت الدولة امالك ملك

 واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (37253) الرقم حتت (28/7/1997
 احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن (31652) برقم

 (28/7/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش– الشرق) وعنواهنا ك م ش املالية للوساطة الوطنية شركةال تقدمت
-5-4-3-2 حمالت األرضي الدور الكاظمي زيد بنايه– الكبري مبارك

 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (2/3 والطابق
 واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (36827) الرقم تحت (11/6/1997)

 احلماية فرتة وتنتهي (35) فئةال خدمات / منتجات عن (32590) برقم
 (11/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعنواهنا القطنية املنتجات ةوجتار ة لصناع الكويتية الشركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (156ةقسيم-1شارع– 1ةقطع-صبحان
 ابلفئة الواردة (84197) الرقم تحت (24/3/2007) بتاريخ أودعت
 (42) الفئة خدمات / منتجات عن (69867) برقم واملسجلة (42)
 (24/3/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 وعنواهنا القطنية املنتجات ةوجتار ة لصناع الكويتية الشركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (156ةقسيم-1شارع– 1ةقطع-صبحان
 ابلفئة الواردة (84192) الرقم تحت (24/3/2007) بتاريخ أودعت
 (42) الفئة خدمات / منتجات عن (69864) برقم واملسجلة (42)
 (24/3/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعنواهنا القطنية املنتجات ةوجتار ة لصناع الكويتية الشركة تقدمت
 اليت العالمة جديدلت بطلب (156ةقسيم-1شارع– 1ةقطع-صبحان
 ابلفئة الواردة (84198) الرقم تحت (24/3/2007) بتاريخ أودعت
 (42) الفئة خدمات / منتجات عن (69868) برقم واملسجلة (42)
 (24/3/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– استقالل ارعش– القار بنيد) وعنواهنا للمحاماة العدواين مكتب تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (السابع الدور– فلكس فرج
 واملسجلة (42) ابلفئة الواردة (90440) الرقم تحت (29/7/2007)

 احلماية فرتة وتنتهي (42) الفئة خدمات / منتجات عن (73597) برقم
 (29/7/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (كاسكو) مقفلة ك.م.ش الطريان خلدمات الكويتية شركةال تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الدويل الكويت مطار) وعنواهنا

 واملسجلة (42) ابلفئة الواردة (35342) الرقم تحت (14/12/1996)
 احلماية فرتة وتنتهي (42) الفئة خدمات / منتجات عن (32312) برقم

 (14/12/2026) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-11 ق-القبلة) وعنواهنا والتوزيع والنشر للصحافة اجلريدة شركه تقدمت
 (10/6/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (4 مبىن

 (70834) برقم واملسجلة (16) ابلفئة الواردة (86316) الرقم تحت
 للعالمة القانونية احلماية رتةف وتنتهي (16) الفئة خدمات / منتجات عن

 (10/6/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املنزلية واألواين واألدوات الغذائية للمواد البيضاءة القم شركه تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (22 قسيمه– الصناعية املنطقة– اجلهراء) وعنواهنا

 الواردة (035338) الرقم تحت (10/12/1996) بتاريخ أودعت اليت
 الفئة خدمات / منتجات عن (32148) برقم واملسجلة (29) ابلفئة

 (10/12/2026) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصناعية الري منطقة) وعنواهنا الغذائية التجارية ساتكو شركة تقدمت
 بطلب (الكويت ،ابلكامل امليزانني الدور – 1726 قسيمة -1 ةقطع

 الرقم حتت (05/03/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (82532) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (92675)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /
(05/03/2028). 
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 لصناعيةا الري منطقة) وعنواهنا الغذائية التجارية ساتكو شركة تقدمت
 بطلب (الكويت ،ابلكامل امليزانني الدور – 1726 قسيمة -1 ةقطع

 الرقم حتت (12/08/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (82541) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (97136)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /
(12/08/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – القدمية خيطان) وعنواهنا التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت ،االرضي - 20 مكتب -15 مبىن -22 شارع – 29
 الرقم حتت (30/06/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 تمنتجا عن (74336) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (86820)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /

(30/06/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (االول -ب1+ا3+ا2+ا1 :الشقة -17 مبىن – 110

 (91265) الرقم حتت (08/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (75039) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة

 .(08/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (االول -ب1+ا3+ا2+ا1 :الشقة -17 مبىن – 110

 (91270) الرقم حتت (08/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (78024) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة

 .(08/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – القدمية خيطان) وعنواهنا لتجاريةا اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت ،االرضي - 20 مكتب -15 مبىن -22 شارع – 29
 الرقم حتت (30/06/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (74335) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (86816)
 بتاريخ للعالمة ةالقانوني احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /

(30/06/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – القدمية خيطان) وعنواهنا التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت ،االرضي - 20 مكتب -15 مبىن -22 شارع – 29
 الرقم حتت (30/06/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (74334) برقم سجلةوامل (29) ابلفئة الواردة (86815)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /

(30/06/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (االول -ب1+ا3+ا2+ا1 :الشقة -17 مبىن – 110

 (91271) الرقم حتت (08/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (75365) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة

 .(08/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – القدمية خيطان) وعنواهنا التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت ،االرضي - 20 مكتب -15 مبىن -22 شارع – 29
 الرقم حتت (20/04/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (31910) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (39535)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(20/04/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – 4 قطعة – القبلة) وعنواهنا العامة للتجارة الكويت فخر شركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (الكويت ، الثاين الدور -10+9 مكتب -1 مبىن
 الواردة (90115) الرقم حتت (19/11/2007) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (96333) برقم واملسجلة (25) ابلفئة
 (19/11/2027). بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة تهيوتن (25)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (االول -ب1+ا3+ا2+ا1 :الشقة -17 مبىن – 110
 (91381) الرقم حتت (14/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (76783) برقم واملسجلة (3) ابلفئة ةالوارد
 .(14/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 4 قطعة – القبلة) وعنواهنا العامة للتجارة الكويت فخر شركة تقدمت

 لعالمةا لتجديد بطلب (الكويت ،الثاين الدور -10+9 مكتب -1 مبىن
 الواردة (92432) الرقم حتت (27/02/2008) بتاريخ أودعت اليت

 (3) الفئة خدمات / منتجات عن (75886) برقم واملسجلة (3) ابلفئة
 .(27/02/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – ويلح) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (االول -ب1+ا3+ا2+ا1 :الشقة -17 مبىن – 110
 (91382) الرقم حتت (14/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (73883) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة

 .(14/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (االول -ب1+ا3+ا2+ا1 :الشقة -17 مبىن – 110

 (91272) الرقم حتت (08/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (78025) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة

 .(08/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة
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 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (االول -ب1+ا3+ا2+ا1 :الشقة -17 مبىن – 110

 (91266) الرقم حتت (08/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (75040) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة

 .(08/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (االول -ب1+ا3+ا2+ا1 :الشقة -17 مبىن – 110

 (91273) الرقم حتت (08/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (75041) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة

 .(08/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – القدمية خيطان) وعنواهنا التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت ،االرضي - 20 مكتب -15 مبىن -22 شارع – 29
 الرقم حتت (30/06/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (74333) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (86814)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /

(30/06/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (االول -ب1+ا3+ا2+ا1 :الشقة -17 مبىن – 110

 (91267) الرقم حتت (08/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (75364) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة

 .(08/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – القدمية خيطان) وعنواهنا التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت ، االرضي - 20 مكتب -15 مبىن -22 شارع – 29
 الرقم حتت (10/09/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (85704) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (97736)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /

(10/09/2028) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – الصاحلية وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الفضي النجم شركة تقدمت
 بطلب (الكويت السادس، الدور – 606 مكتب 11 مبىن – 12 قطعه

 الرقم حتت (18/02/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 / منتجات عن (90303) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (92327)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(18/02/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 4 قطعة – القبلة) وعنواهنا العامة رةللتجا الكويت فخر شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،الثاين الدور -10+9 مكتب -1 مبىن
 الواردة (92345) الرقم حتت (19/02/2008) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (76638) برقم واملسجلة (25) ابلفئة
 .(19/02/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 4 قطعة – القبلة) وعنواهنا العامة للتجارة الكويت فخر شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،الثاين الدور -10+9 مكتب -1 مبىن
 الواردة (90208) الرقم حتت (21/11/2007) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (72369) برقم واملسجلة (25) ابلفئة
 .(21/11/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 4 قطعة – القبلة) وعنواهنا العامة للتجارة الكويت فخر شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،الثاين الدور -10+9 مكتب -1 مبىن
 الواردة (92343) الرقم حتت (19/02/2008) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (75887) برقم واملسجلة (25) ابلفئة
 .(19/02/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – ةالثالث الصناعية الشويخ) وعنواهنا لألغذية اليسرة شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت ،أرضي (3) :احملل -91-89 مبىن – (د
 (92555) الرقم حتت (27/02/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (82160) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة
(27/02/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مبىن – االوىل الصناعية الشويخ) وعنواهنا ورست ميغا ابيات شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،ابلكامل مكتب – امليزانني 151
 ابلفئة الواردة (92164) الرقم حتت (14/02/2008) بتاريخ أودعت

 وتنتهي (2) الفئة خدمات / منتجات عن (77909) برقم واملسجلة (2)
 .(14/02/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا التغليف مواد لصناعة الكويتية شركة تقدمت

 (الكويت ،ابلكامل االول الدور -75+69+71+73 مبىن 8 ةقطع –
 الرقم حتت (21/02/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (30306) برقم واملسجلة (17) ابلفئة الواردة (38996)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (17) الفئة خدمات /

(21/02/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واهلدااي واالحذية النسائية اجلاهزة للمالبس منينغز دو ادلفو شركة تقدمت
 الري) وعنواهنا العامة للتجارة مودا مليت شركة من فرع والكماليات

 ،االرضي الدور- GL 10 حمل -1873 مبىن -1 قطعة – ةعياالصن
 (16/09/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت

 (75448) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (88505) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(16/09/2027) بتاريخ
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 10 قطعة – القبلة) وعنواهنا العامة للتجارة افكار مؤسسة شركة قدمتت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ، امليزانني -68 حمل 5 – مبىن –

 ابلفئة الواردة (21140) الرقم حتت (09/02/1988) بتاريخ أودعت
 (16) الفئة خدمات / منتجات عن (19728) برقم واملسجلة (16)
 (09/02/2028) بتاريخ للعالمة القانونية حلمايةا فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 10 قطعة – القبلة) وعنواهنا العامة للتجارة افكار مؤسسة شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،امليزانني -68 حمل 5 – مبىن –
 ابلفئة الواردة (21139) الرقم حتت (09/02/1988) بتاريخ أودعت

 وتنتهي (3) الفئة خدمات / منتجات عن (19727) برقم جلةواملس (3)
 .(09/02/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 10 قطعة – القبلة) وعنواهنا العامة للتجارة افكار مؤسسة شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،امليزانني -68 حمل 5 مبىن –

 ابلفئة الواردة (21138) الرقم حتت (09/02/1988) خبتاري أودعت
 (20) الفئة خدمات / منتجات عن (19726) برقم واملسجلة (20)
 .(09/02/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكويت ،1586 رقم قسيمة – ةالري الصناعي) وعنواهنا النصر تقدمت
 الرقم حتت (13/08/2008) بتاريخ أودعت اليت مةالعال لتجديد بطلب

 منتجات عن (81594) برقم واملسجلة (14) ابلفئة الواردة (97142)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (14) الفئة خدمات /

(13/08/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنواهناو  واملقاوالت العامة للتجارة وشركاه الرشيد فيصل جمموعة تقدمت
 (الكويت ،35+34 مكتب االول الدور – 3 مبىن– 4 قطعة – القبلة)

 الرقم حتت (13/08/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (78418) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (97140)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات /
(13/08/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة وشركاه الرشيد فيصل جمموعة تقدمت

 (الكويت ،35+34 مكتب االول الدور – 3 مبىن– 4 قطعة – القبلة)
 الرقم حتت (13/08/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (78049) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (97141)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات /

(13/08/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – 3 قطعة – صبحان) وعنواهنا احلديدية للصناعات هياكل شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - ا117 قسيمة

 واملسجلة (12) ابلفئة الواردة (93630) الرقم حتت (08/04/2008)

 احلماية فرتة وتنتهي (12) الفئة خدمات / منتجات عن (77907) برقم
 .(08/04/2028) بتاريخ للعالمة القانونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 واملستلزمات واألجهزة واملعدات للخدمات الدولية مست شركة تقدمت
 ،الرابع الدور -7 بمكت -1 مبىن -170 قطعة – حويل) وعنواهنا الطبية

 (14/09/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت
 (82221) برقم واملسجلة (44) ابلفئة الواردة (97783) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (44) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(14/09/2028) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش – حويل) وعنواهنا الكهرابئية للصناعات اجلسار لدخي شركة تقدمت 
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - تونس

 واملسجلة (16) ابلفئة الواردة (10514) الرقم حتت (11/10/1978)
 احلماية فرتة وتنتهي (16) الفئة خدمات / منتجات عن (9638) برقم

 .(11/10/2028) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا الكهرابئية للصناعات اجلسار دخيل شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - سرداب + ميزانني + ارضي 3 حمل – 7 مبىن -63
 الرقم حتت (11/10/1978) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (9639) برقم واملسجلة (16) ابلفئة الواردة (10515)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (16) الفئة خدمات

(11/10/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة العصرية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - ارضي – 26 اىل 23 مبىن – ج ةقطع – 2الصناعية
 الرقم حتت (10/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (73383) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (90618)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات /

(10/12/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدور 19 م – 15ق – القبلة) وعنواهنا للمالحة يونيفرسال شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (كويتال - ابلكامل 23

 واملسجلة (39) ابلفئة الواردة (91193) الرقم حتت (06/01/2008)
 احلماية فرتة وتنتهي (39) الفئة خدمات / منتجات عن (73367) برقم

 .(06/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ق -الشرق) وعنواهنا شاراتلالست كويت انك بروفورمانس شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -8 الدور- 8 مكتب -7م -5

 ابلفئة الواردة (91874) الرقم حتت (30/01/2008) بتاريخ أودعت
 (35) الفئة خدمات / منتجات عن (94457) برقم واملسجلة (35)
 .(30/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي
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 قسيمة – القبلة) وعنواهنا اخلرايف بدر نعبد احملس مؤسسة شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - للتجارة الدولية مبىن 15

 (35) ابلفئة الواردة (38180) الرقم حتت (29/10/1997) بتاريخ
 وتنتهي (35) الفئة خدمات / منتجات عن (50929) برقم واملسجلة

 .(29/10/2027) بتاريخ للعالمة القانونية ايةاحلم فرتة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – االوىل الصناعية الشويخ) وعنواهنا للدواجن انيف شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - 32-30 مبىن – ط

 (29) ابلفئة الواردة (21144) الرقم حتت (10/02/1988) بتاريخ
 وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (19770) برقم واملسجلة

 .(10/02/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 68/69 مبىن – الزراعية الصليبية) وعنواهنا لأللبان الكويتية شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - االرضي الدور

 واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (98951) مالرق حتت (03/11/2008)
 احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات / منتجات عن (88756) برقم

 .(03/11/2028) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 68/69 مبىن – الزراعية الصليبية) وعنواهنا لأللبان الكويتية شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة يدلتجد بطلب (الكويت - االرضي الدور

 واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (98949) الرقم حتت (03/11/2008)
 احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (88758) برقم

 .(03/11/2028) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 68/69 مبىن – اعيةالزر  الصليبية) وعنواهنا لأللبان الكويتية شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - االرضي الدور

 واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (98950) الرقم حتت (03/11/2008)
 احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (88757) برقم

 .(03/11/2028) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القطعة – الصناعية الري) وعنواهنا الغذائية التجارية ساتكو شركة قدمتت
 بطلب (الكويت - امليزانني - ابلكامل مكتب احملل 1726 املبىن – (1)
 الرقم حتت (21/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (68990) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (80994)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) لفئةا خدمات /

(21/11/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الربيع ورود شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - االول الدور – 1 مكتب – 3 مبىن – 7 قطعة

 الرقم حتت (30/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (31234) برقم واملسجلة (31) ابلفئة الواردة (40374)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (31) الفئة خدمات /
(30/06/2028) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – حطني ضاحية) وعنواهنا  االستهالكية و التعاونية حطني مجعية تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت - وحيد ترضي حمل – 900011 مبىن – 4 ق
 (93349) الرقم حتت (26/03/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (76649) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة
(26/03/2028) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة لتجارةل العاملية الكويت أمل شركة تقدمت

 الكويت -1 الدور    A1+A2+A3+B1 حمل -17 مبىن -110
 الرقم حتت (03/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 / منتجات عن (75752) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (91165)
 بتاريخ المةللع القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(03/01/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت أمل شركة تقدمت
 الكويت -1 الدور    A1+A2+A3+B1 حمل -17 مبىن -110

 الرقم حتت (02/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 / منتجات عن (76168) رقمب واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (91133)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(02/01/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت أمل شركة تقدمت

 الكويت -1 الدور    A1+A2+A3+B1 حمل -17 مبىن -110
 الرقم حتت (03/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 / منتجات عن (75884) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (91166)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(03/01/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت أمل شركة تقدمت
 الكويت -1 الدور    A1+A2+A3+B1 حمل -17 مبىن -110

 الرقم حتت (03/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 / منتجات عن (75035) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (91167)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(03/01/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت أمل شركة تقدمت

 الكويت -1 الدور    A1+A2+A3+B1 حمل -17 مبىن -110
 الرقم حتت (29/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 / منتجات عن (77409) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (91824)
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 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(29/01/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت أمل شركة تقدمت

 الكويت -1 الدور    A1+A2+A3+B1 حمل -17 مبىن -110
 الرقم حتت (14/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 / منتجات عن (76633) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (91378)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(14/01/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت أمل شركة تقدمت
 الكويت -1 الدور    A1+A2+A3+B1 حمل -17 مبىن -110

 الرقم حتت (14/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 / منتجات عن (73882) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (91380)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(14/01/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة تجارةلل العاملية الكويت أمل شركة تقدمت

 الكويت -1 الدور    A1+A2+A3+B1 حمل -17 مبىن -110
 الرقم حتت (14/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 / منتجات عن (79844) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (91374)
 بتاريخ مةللعال القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(14/01/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت أمل شركة تقدمت
 الكويت -1 الدور    A1+A2+A3+B1 حمل -17 مبىن -110

 الرقم حتت (14/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 / منتجات عن (79845) قمبر  واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (91375)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(14/01/2028) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت أمل شركة تقدمت

 الكويت -1 الدور    A1+A2+A3+B1 حمل -17 مبىن -110
 الرقم حتت (02/01/2008) بتاريخ دعتأو  اليت العالمة لتجديد بطلب

 / منتجات عن (75363) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (91136)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(02/01/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت أمل شركة تقدمت
 الكويت -1 الدور    A1+A2+A3+B1 حمل -17 مبىن -110

 الرقم حتت (02/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 / منتجات عن (75883) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (91137)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(02/01/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صبحان) وعنواهنا كيك سارا / املعجنات لصناعة اخلليج شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -10ق – الصناعية
 واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (99874) الرقم حتت (14/12/2008)

 احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (84873) برقم
 .(14/12/2028) بتاريخ للعالمة القانونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خيطان) وعنواهنا  .م م ذ احملدودة التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 :ملك – القضاع جممع – 15 مبىن – 22 شارع – 29 قطعة – القدمية

 لتجديد بطلب (الكويت - االرضي -20 مكتب – القضاع حممد امحد
 (38382) الرقم حتت (26/11/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (31908) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة
(26/11/2027) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صبحان) وعنواهنا كيك سارا / املعجنات لصناعة اخلليج شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت -49-141-130-129 قسيمة– الصناعية
 (21114) الرقم حتت (01/02/1988) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (19719) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة
(01/02/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -القدمية خيطان) وعنواهنا م.م.ذ التجارية هلنديةا الكويتية شركة تقدمت

 (الكويت -االرضي -20 مكتب-15 مبىن-22 شارع -29 قطعه
 الرقم حتت (17/01/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (31969) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (38766)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(17/01/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2 مبىن – 6 قطعة – حويل) وعنواهنا للزراعة الكويت شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -الرابع الدور – 10 مكتب
 (30) ابلفئة الواردة (21029) الرقم حتت (27/01/1988) بتاريخ

 وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (19669) برقم واملسجلة
 .(27/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2 مبىن – 6 قطعة – حويل) وعنواهنا للزراعة الكويت شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -الرابع الدور – 10 مكتب
 (30) ابلفئة الواردة (21030) الرقم حتت (27/01/1988) بتاريخ

 وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (19670) برقم واملسجلة
 .(27/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة
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 2 مبىن – 6 قطعة – حويل) وعنواهنا للزراعة الكويت شركة تقدمت
 دعتأو  اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -الرابع الدور – 10 مكتب
 (30) ابلفئة الواردة (21031) الرقم حتت (27/01/1988) بتاريخ

 وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (19671) برقم واملسجلة
 .(27/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2 مبىن – 6 قطعة – حويل) وعنواهنا للزراعة الكويت شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -الرابع الدور – 10 مكتب
 (30) ابلفئة الواردة (31033) الرقم حتت (27/01/1988) بتاريخ

 وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (19673) برقم واملسجلة
 .(27/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2 مبىن – 6 قطعة – حويل) وعنواهنا زراعةلل الكويت شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -الرابع الدور – 10 مكتب
 (30) ابلفئة الواردة (21034) الرقم حتت (27/01/1988) بتاريخ

 وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (19674) برقم واملسجلة
 .(27/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2 مبىن – 6 قطعة – حويل) وعنواهنا للزراعة الكويت شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -الرابع الدور – 10 مكتب
 (29) ابلفئة الواردة (21252) الرقم حتت (05/03/1988) بتاريخ

 وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (19807) برقم واملسجلة
 .(05/03/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2 مبىن – 6 قطعة – حويل) وعنواهنا للزراعة الكويت شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -الرابع الدور – 10 مكتب
 (29) ابلفئة الواردة (21253) الرقم حتت (05/03/1988) بتاريخ

 وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (19808) برقم واملسجلة
 .(05/03/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 7 املنطقة – القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الربيع ورود شركة تقدمت

 اليت العالمة يدلتجد بطلب (الكويت - االول الدور – 1 مكتب – 3 مبىن –
 (3) ابلفئة الواردة (40368) الرقم حتت (30/06/1998) بتاريخ أودعت

 احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات / منتجات عن (31096) برقم واملسجلة
 .(30/06/2028) بتاريخ للعالمة القانونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – القبلة) اهناوعنو  واملقاوالت العامة للتجارة الربيع ورود شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - االول الدور – 1 مكتب – 3 مبىن – 7 املنطقة
 الرقم حتت (30/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (31092) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (40376)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات /

 (30/06/2028). 

 – القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الربيع ورود شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - االول الدور – 1 مكتب – 3 مبىن – 7 املنطقة
 الرقم حتت (30/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (31094) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (40371)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة ماتخد /

(30/06/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الربيع ورود شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - االول الدور – 1 مكتب – 3 مبىن – 7 املنطقة
 الرقم حتت (30/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (31090) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (40378)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات /

(30/06/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الربيع ورود شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - االول الدور – 1 مكتب – 3 مبىن – 7 املنطقة
 الرقم حتت (30/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (31095) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (40370)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(30/06/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الربيع ودور  شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - االول الدور – 1 مكتب – 3 مبىن – 7 املنطقة
 الرقم حتت (15/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (30754) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (40185)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(15/06/2028) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الربيع ورود شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - االول الدور – 1 مكتب – 3 مبىن – 7 املنطقة
 الرقم حتت (30/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (31098) برقم واملسجلة (35) ابلفئة دةالوار  (40377)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات /

(30/06/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الربيع ورود شركة تقدمت
 بطلب (يتالكو  - االول الدور – 1 مكتب – 3 مبىن – 7 املنطقة
 الرقم حتت (30/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (31097) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (40375)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(30/06/2028). 



 م 4/2018/ 1 -هـ  1439رجــــــــب  15 األحد             134                   والستون    الرابعةالسنة  1386الكويت اليوم العدد 

 – القبلة) اهناوعنو  واملقاوالت العامة للتجارة الربيع ورود شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - االول الدور – 1 مكتب – 3 مبىن – 7 املنطقة
 الرقم حتت (15/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (30752) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (40184)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(15/06/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الربيع ورود شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - االول الدور – 1 مكتب – 3 مبىن – 7 املنطقة
 الرقم حتت (15/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (30751) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (40183)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(15/06/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خيطان) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الدولية الصفار شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -12 املبىن 11 القطعة – القدمية

 ابلفئة الواردة (92668) الرقم حتت (05/03/2008) بتاريخ أودعت
 (18) الفئة خدمات / منتجات عن (77836) برقم واملسجلة (18)
 .(05/03/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بيس 3 دوابرك شارع) وعنواهنا .ايه اس مارك براندينج وورلد شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (سويسرا – جنيف 1207 – ايه اس كونسلز يونيفايد –
 (94889) الرقم حتت (21/05/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (107989) برقم واملسجلة (14) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (14) الفئة
(21/05/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بيس 3 دوابرك شارع) وعنواهنا .ايه اس مارك براندينج دوورل شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (سويسرا – جنيف 1207 – ايه اس كونسلز يونيفايد –
 (94887) الرقم حتت (21/05/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (107988) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة

 .(21/05/2028) بتاريخ للعالمة القانونية ةاحلماي فرتة وتنتهي (3) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيس 3 دوابرك شارع) وعنواهنا .ايه اس مارك براندينج وورلد شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (سويسرا – جنيف 1207 – ايه اس كونسلز يونيفايد –

 (94888) الرقم حتت (21/05/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (107987) برقم واملسجلة (9) ابلفئة الواردة

 .(21/05/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (9) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م.م.ذ وشريكة اهلامشي عيسى امحد – للعطور اجلزيرة شركة تقدمت
 بطلب (  الكويت دوله – 13146 الصفاة – 28573 ب.ص) وعنواهنا
 الرقم حتت (06/08/2008) بتاريخ أودعت اليت مةالعال لتجديد

 / منتجات عن (77650) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (97079)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(06/08/2028) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – ةالصناعي الشويخ) وعنواهنا .واوالده اهلاجري انصر حممد شركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (الكويت -امليزانني – ارضي احملل – 73 املبىن
 الواردة (38039) الرقم حتت (22/10/1997) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (37034) برقم واملسجلة (35) ابلفئة
 .(22/10/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعنواهنا م.م.ذ واملقاوالت العامة للتجارة املتحدة صبحان شركة تقدمت
 -مكرر الثامن 812 مكتب -27 مبىن – اداري م قطعة – الفروانية
 (24/12/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت

 (82343) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (100285) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات / جاتمنت عن

 .(24/12/2028) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعنواهنا م.م.ذ واملقاوالت العامة للتجارة املتحدة صبحان شركة تقدمت
 -مكرر الثامن 812 مكتب -27 مبىن – اداري م قطعة – الفروانية
 (24/12/2008) بتاريخ دعتأو  اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت

 (82342) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (100284) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(24/12/2028) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة دنيا حمالت شركة تقدمت
 بطلب (الكويت -الثاين الدور -701 مكتب -2 مبىن – 7 طعةق

 الرقم حتت (06/03/1988) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (19873) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (21257)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (24) الفئة خدمات /
(06/03/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جتاري م قطعة – الفروانية) وعنواهنا التجارية الوطنية البستان شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت - امليزانني – 5 مكتب -57 مبىن –
 الواردة (21257) الرقم حتت (11/12/2007) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (76167) برقم واملسجلة (34) ابلفئة
 .(11/12/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (34)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شارع / املزرعة كورنيش / بريوت) وعنواهنا التجارية نزيه شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الندمارك بناية / الطييب عفيف

 واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (97098) الرقم حتت (07/08/2008)
 احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات / منتجات عن (80986) برقم

 .(07/08/2028) بتاريخ للعالمة القانونية
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 الشويخ) وعنواهنا احملدودة واخوانه العبد الكرمي سليمان شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - ميزانني – 1 مكتب -169 مبىن – الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (24/04/1988) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (19964) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (21400)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(24/04/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا احملدودة واخوانه العبد الكرمي سليمان شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - ميزانني – 1 مكتب -169 مبىن – الثالثة لصناعيةا

 الرقم حتت (24/04/1988) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (19965) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (21401)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /
(24/04/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشويخ) وعنواهنا احملدودة واخوانه العبد الكرمي سليمان شركة تقدمت

 بطلب (الكويت - ميزانني – 1 مكتب -169 مبىن – الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (24/04/1988) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (21108) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (21402)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(24/04/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا احملدودة واخوانه العبد الكرمي سليمان شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - ميزانني – 1 مكتب -169 مبىن – الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (24/04/1988) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (19966) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (21403)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(24/04/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا احملدودة واخوانه العبد الكرمي سليمان شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - ميزانني – 1 مكتب -169 بىنم – الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (14/02/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (30415) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (38924)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(14/02/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا احملدودة واخوانه العبد الكرمي سليمان شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - ميزانني – 1 مكتب -169 مبىن – الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (14/02/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (30417) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (38925)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة تنتهيو  (30) الفئة خدمات /

(14/02/2028). 

 الشويخ) وعنواهنا احملدودة واخوانه العبد الكرمي سليمان شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - ميزانني – 1 مكتب -169 مبىن – الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (14/03/1978) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (8884) برقم واملسجلة (30) لفئةاب الواردة (9787)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات

(14/03/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا احملدودة واخوانه العبد الكرمي سليمان شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - ميزانني – 1 مكتب -169 مبىن – الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (14/02/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (30416) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (38926)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(14/02/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية الصناعية الشويخ) نواهناوع الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 الرقم حتت (16/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (30727) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (40189)

 بتاريخ للعالمة نيةالقانو  احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /
(16/06/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -
 الرقم حتت (16/09/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (40167) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (41046)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /

(16/09/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 الكويت - 24 بمكت – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 الرقم حتت (04/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (34358) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39786)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /
(04/05/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -
 الرقم حتت (06/12/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (35310) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (41782)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات /

(06/12/2028)  
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 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 الرقم حتت (04/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (34363) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39784)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /
(04/05/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 الكويت - 24 بمكت – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -
 الرقم حتت (04/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (34357) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39782)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /

(04/05/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 الرقم حتت (04/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (34366) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (39785)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /
(04/05/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -
 الرقم حتت (04/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (42202) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39780)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /

(04/05/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 الكويت - 24 مكتب – الراضي رالدو  – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 الرقم حتت (21/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (37001) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (40205)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /
(21/06/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية لباناال شركة تقدمت

 الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -
 الرقم حتت (21/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (36880) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (40206)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(21/06/2028). 
 

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 الرقم حتت (25/04/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (34356) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39593)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /
(25/04/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 الكويت - 24 مكتب – الراضي رالدو  – 78 مبىن – الشويخ قطعة -
 الرقم حتت (25/04/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (34360) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39594)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /

(25/04/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية لباناال شركة تقدمت

 الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -
 الرقم حتت (25/04/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (34336) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39596)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /

(25/04/2028) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 الرقم حتت (26/10/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (46781) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (41409)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /
(26/10/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 بىنم – الشويخ قطعة -
 الرقم حتت (04/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (34371) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39781)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /

(04/05/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 (26/10/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت
 (46780) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (41408) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة دماتخ / منتجات عن

 .(26/10/2028) بتاريخ
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 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 (04/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت
 (34367) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (39788) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(04/05/2028) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 (04/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت
 (34368) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (39787) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(04/05/2028) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 (04/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت
 (34369) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (39789) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة دماتخ / منتجات عن

 .(04/05/2028) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 (04/05/1998) ريخبتا أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت
 (34370) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39783) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(04/05/2028) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 (09/05/1988) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت
 (19976) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (21435) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(09/05/2028) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 الرقم حتت (12/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (34362) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39821)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /
(12/05/2028). 

 

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 (12/05/1998) ريخبتا أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت
 (34364) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39823) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(12/05/2028) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 (12/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت
 (34365) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39824) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(12/05/2028) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 (12/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت
 (34335) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (39820) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(12/05/2028) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 (12/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت
 (34364) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39823) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(12/05/2028) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية عيةالصنا الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 (18/07/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت
 (40169) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (40442) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(18/07/2028) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 (03/11/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت
 (35274) برقم ةواملسجل (30) ابلفئة الواردة (41514) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(03/11/2028) بتاريخ
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 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 (03/11/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت
 (35271) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (41515) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(03/11/2028) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية عيةالصنا الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 (25/04/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت
 (34359) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39597) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(25/04/2028) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 (25/04/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت
 (34361) برقم ةواملسجل (32) ابلفئة الواردة (39595) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات / منتجات عن

  .(25/04/2028)بتاريخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا ومقاوالهتا الكهرابئية لألدوات بريدة شركة تقدمت
 -االرضي – 11 حمل – 101+99 مبىن – ب قطعة – الثالثة الصناعية
 (27/09/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة ديدلتج بطلب (الكويت

 عن (50921) برقم واملسجلة (9) ابلفئة الواردة (88763) الرقم حتت
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (9) الفئة خدمات / منتجات

(27/09/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 + ميزانني – 13 ةقطع – القبلة) وعنواهنا  العقارية الصاحلية شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - الثاين + االول

 واملسجلة (36) ابلفئة الواردة (89080) الرقم حتت (16/10/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (36) الفئة خدمات / منتجات عن (75712) برقم

 .(16/10/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 + ميزانني – 13 قطعة – القبلة) وعنواهنا  العقارية الصاحلية شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - الثاين + االول

 واملسجلة (36) ابلفئة الواردة (89082) الرقم حتت (16/10/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (36) الفئة خدمات / منتجات عن (75714) برقم

 .(16/10/2027) بتاريخ للعالمة قانونيةال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 + ميزانني – 13 قطعة – القبلة) وعنواهنا  العقارية الصاحلية شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - الثاين + االول

 واملسجلة (36) ابلفئة الواردة (89081) الرقم حتت (16/10/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (36) الفئة خدمات / منتجات عن (75713) برقم

 .(16/10/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 + ميزانني – 13 قطعة – القبلة) وعنواهنا  العقارية الصاحلية شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - الثاين + االول

 واملسجلة (36) ابلفئة الواردة (89083) قمالر  حتت (16/10/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (36) الفئة خدمات / منتجات عن (75715) برقم

 .(16/10/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الساملية) وعنواهنا  واملقاوالت العامة للتجارة العاملية سيفيت شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - االول -10 مكتب -14 مبىن – 188 قطعة –

 الرقم حتت (30/09/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (33110) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (37833)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات /
(30/09/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مبىن -26 قطعة – الفروانية) وعنواهنا العامة رةللتجا بوكنان شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - اخلامس دور -14 مكتب – 8

 ابلفئة الواردة (89304) الرقم حتت (22/10/2007) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (69918) برقم واملسجلة (30)
 .(22/10/2027) بتاريخ ةللعالم القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعنواهنا املقاوالت  العامه للتجارة العاملية سااي جمموعة شركة تقدمت
 - العاشر الدور – 1 مكتب – ا6 مبىن – 1 قطعة – املرقاب
 (23/10/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت

 (75596) برقم ملسجلةوا (39) ابلفئة الواردة (89317) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (39) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(23/10/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سااب فرع واملقاوالت العامة للتجارة العاملية سااب جمموعة شركة تقدمت
 مكتب - ا6 مبىن – 1 قطعة – املرقاب) وعنواهنا  البضائع لنقل ترانس
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - 10 الدور -2

 واملسجلة (12) ابلفئة الواردة (89320) الرقم حتت (23/10/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (12) الفئة خدمات / منتجات عن (75720) برقم

 .(23/10/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ق -8 ق – الشرق) وعنواهنا الغذائية اتللتجهيز  اوو  شركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (الكويت - أول + ابلكامل ارضي دور -147

 الواردة (87078) الرقم حتت (10/07/2007) بتاريخ أودعت اليت
 الفئة خدمات / منتجات عن (70867) برقم واملسجلة (43) ابلفئة

 .(10/07/2027) ريخبتا للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (43)
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 واملقاوالت العامة للتجارة التخصصية والتجهيزات اخلدمات شركة تقدمت
 بطلب(الكويت - املبين كامل مكتب – 3م – 6ق – االمحدي) وعنواهنا
 الرقم حتت (10/07/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 تجاتمن عن (69910) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (87058)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات /

(10/07/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واملقاوالت العامة للتجارة التخصصية والتجهيزات اخلدمات شركة تقدمت
 بطلب(الكويت - املبين كامل مكتب – 3م – 6ق – االمحدي) وعنواهنا
 الرقم حتت (10/07/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (69909) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (87057)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات /

(10/07/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واملقاوالت العامة للتجارة التخصصية والتجهيزات اخلدمات شركة تقدمت
 بطلب(الكويت - املبين كامل مكتب – 3م – 6ق – دياالمح) وعنواهنا
 الرقم حتت (10/07/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (69911) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (87059)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات /

(10/07/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ وعنواهنا ومقاوالهتا الكهرابئية لألدوات املعايل اضواء شركة تقدمت
 بطلب (الكويت -  ارضي حمل – 167 مبىن– ب ق – الثانية الصناعية
 الرقم حتت (13/08/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (71742) برقم واملسجلة (11) ابلفئة الواردة (87816)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (11) لفئةا خدمات /

(13/08/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6 قطعة – القبله) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة اجلال شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (الكويت - االول الدور – 11 مكتب – 57 مبىن –

 (37486) مالرق حتت (19/08/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (33267) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة
(19/08/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ش – الساملية) وعنواهنا لونج ذا فرع / السالسل ذات شركة تقدمت
 - االرضي +10+9 حمل / اهلاليل مول مارينا – العريب اخلليج

 (01/08/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت
 (70995) برقم واملسجلة (42) ابلفئة الواردة (87658) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (42) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(01/08/2027) بتاريخ

 
 الشويخ) وعنواهنا ك.م.ش (يكااناالمر ) لألغذية الكويتية شركة تقدمت

 بطلب (الكويت - 198 قسيمة – 71 ش – 1 ق – الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (03/09/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (75580) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (88251)
 بتاريخ مةللعال القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(03/09/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا ك.م.ش (االمريكاان) لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - 198 قسيمة – 71 ش – 1 ق – الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (03/09/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (81056) قمبر  واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (88250)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /

(03/09/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – الفروانية) وعنواهنا البحري للنقل لوجستكس يوانيتد شركة تقدمت
 الشركة ملك – االرضي الدور 2+1 مكتب -67 مبىن – الضجيج
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - العقارية العملية

 واملسجلة (39) ابلفئة الواردة (87876) الرقم حتت (14/08/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (39) الفئة خدمات / منتجات عن (98406) برقم

 .(14/08/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – الصناعية الري) وعنواهنا والتربيد للتكيف كول تكنو شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (الكويت - االرضي -6حمل – 1644+1643 قسيمة
 (87454) الرقم حتت (17/01/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (50897) برقم واملسجلة (11) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (11) الفئة
(07/01/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 2 ق -3 الصناعية الشويخ) وعنواهنا للدواجن بوعلي شركة تقدمت

 بطلب (الكويت -االرضي الدور – 10 مكتب : احملل +94+93 مبىن
 الرقم حتت (04/11/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (31926) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (38197)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /

(03/11/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االمحدي) وعنواهنا م.م.ذ ومقاوالهتا والتربيد للتكييف سهارا شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - ارضي 4 حمل – 117+115 مبىن – 6 قطعة –

 الرقم حتت (28/02/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (69651) برقم واملسجلة (11) ابلفئة الواردة (83535)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (11) الفئة خدمات /
(28/02/2027). 
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 – الشرق) وعنواهنا القابضة االستثمارية البيوت جمموعة شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت - 16 الدور – 1 : حمل – 1 مبىن – 5 قطعة
 (88249) الرقم حتت (03/09/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (72010) برقم واملسجلة (36) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (36) الفئة
(03/09/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حمل 2 بلوك – 9 ق – القبلة) وعنواهنا لألقمشة الطريف شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت - سرداب + سندرة + االرضي -  7 رقم
 (37523) الرقم حتت (24/08/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (33104) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة
(24/08/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العامة للتجارة الدولية العيسى جمموعة من فرع الليمون زهر مطعم تقدم

 : احملل – 1873 مبىن – 1 قطعة – الصناعية الري) وعنواهنا واملقاوالت
128f – أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -امليزانني الدور 

 (42) ابلفئة اردةالو  (86569) الرقم حتت (23/06/2007) بتاريخ
 وتنتهي (42) الفئة خدمات / منتجات عن (98405) برقم واملسجلة

 .(23/06/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - الدوحة – 6255 – ب.ص) وعنواهنا اخوان عيسى ابو تقدمت
 حتت (12/09/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(قطر

 عن (83317) برقم واملسجلة (14) ابلفئة الواردة (88472) رقمال
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (14) الفئة خدمات / منتجات

(12/09/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - الدوحة – 6255 – ب.ص) وعنواهنا اخوان عيسى ابو تقدمت
 حتت (12/09/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(قطر
 عن (79838) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (88471) الرقم

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات / منتجات
(12/09/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 منطقة) وعنواهنا  الغذائية واملواد البسكويت لصناعة الكويت شركة تقدمت
 قسيمة – 11 ش – 1 قطعة – الصناعية صبحان

 اليت العالمة لتجديد بطلب (63/65/61/59/57/55/53/65/63
 ابلفئة الواردة (89972) الرقم حتت (18/11/2007) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (80695) برقم واملسجلة (30)
 .(18/11/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 

 الري) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الدولية انصر شركة تقدمت
 لتجديد بطلب ( امليزانني الدور – 1 مكتب – 1596 مبىن -  الصناعية

 (90201) الرقم حتت (20/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (78395) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة يوتنته (35) الفئة
(20/11/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الري) وعنواهنا اجلاهزة للخرسانة الساير حممد انصر شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (امليزانني - 5 حمل – 6/7/8 مبىن -  الصناعية
 الواردة (90189) الرقم حتت (20/11/2007) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (78873) برقم واملسجلة (19) ابلفئة
 .(20/11/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (19)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الري) وعنواهنا والتربيد التكييف جهزهأل الساير انصر شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (االرضي 5 حمل – 1598 إىل1596 مبىن -  الصناعية
 (90184) الرقم حتت (20/11/2007) بتاريخ أودعت اليت مةالعال

 خدمات / منتجات عن (77913) برقم واملسجلة (11) ابلفئة الواردة
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (11) الفئة

(20/11/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لصناعيةا الري) وعنواهنا االسفلت إلنتاج الساير حممد انصر شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (ميزانني - 8 مكتب – 8+7+6 قطعة - 

 ابلفئة الواردة (90200) الرقم حتت (20/11/2007) بتاريخ أودعت
 (19) الفئة خدمات / منتجات عن (78874) برقم واملسجلة (19)
 .(20/11/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – ( الزرائب) الري) وعنواهنا  واملفروشات لالاثث الساير شركة تقدمت

 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب ( سرداب + ارضي – 8+7+6 مبىن
 (20) ابلفئة الواردة (90195) الرقم حتت (20/11/2007) بتاريخ

 وتنتهي (20) الفئة خدمات / منتجات عن (77393) برقم واملسجلة
 .(20/11/2027) بتاريخ للعالمة انونيةالق احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1ق – املرقاب) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة بيشة شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب ( 5 الدور -3 مكتب – ب6 + -ا6 مبىن
 ابلفئة الواردة (90193) الرقم حتت (20/11/2007) بتاريخ أودعت
 (35) الفئة خدمات / منتجات عن (78391) برقم واملسجلة (35)
 .(20/11/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا الكهرابئية للصناعات اجلسار دخيل شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - سرداب+ميزانني+ارضي – 2 حمل – 7 مبىن -63
 الرقم حتت (04/05/2008) تاريخب أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (99451) برقم واملسجلة (9) ابلفئة الواردة (94401)
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 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (9) الفئة خدمات
(04/05/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا الكهرابئية للصناعات اجلسار دخيل شركة تقدمت
 - سرداب+ميزانني+ارضي 3 حمل – 7 مبىن - نستو  شارع -63
 (04/05/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت

 عن (99601) برقم واملسجلة (9) ابلفئة الواردة (94400) الرقم حتت
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (9) الفئة خدمات / منتجات

(04/05/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مبىن – 3 قطعة – املرقاب) وعنواهنا الزمردة جموهرات شركة تقدمت
 - الكويتية االعمال مدينة شركة ملك – 1 مكتب – 24 جور -12
 (15/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت

 (77837) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (91419) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة اتخدم / منتجات عن

 .(15/01/2028) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مبىن – الصناعية الري) وعنواهنا  االسفنج لصناعات البغلي شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - (ميزانني / ارضي) كامل – 415

 ابلفئة الواردة (37938) الرقم حتت (12/10/1997) بتاريخ أودعت
 (24) الفئة خدمات / منتجات عن (32358) برقم واملسجلة (24)
 .(12/10/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مبىن – الصناعية الري) وعنواهنا االسفنج لصناعات البغلي شركة تقدمت

 اليت العالمة جديدلت بطلب (الكويت - (ميزانني / ارضي) كامل – 415
 ابلفئة الواردة (89001) الرقم حتت (07/10/2007) بتاريخ أودعت
 (24) الفئة خدمات / منتجات عن (75222) برقم واملسجلة (24)
 .(07/10/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مبىن – الصناعية الري) وعنواهنا االسفنج لصناعات البغلي شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - (ميزانني / ارضي) كامل – 415
 ابلفئة الواردة (37937) الرقم حتت (12/10/1997) بتاريخ أودعت
 (24) الفئة خدمات / منتجات عن (31816) برقم واملسجلة (24)
 .(12/10/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – د قطعة الثالثة الصناعية الشويخ) وعنواهنا لألغذية اليسرة شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - ارضي +3 حمل 91 اىل 89 مبىن
 ابلفئة الواردة (90319) الرقم حتت (25/11/2007) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (83868) برقم واملسجلة (30)
 .(25/11/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 

 عفيف شارع - املزرعة – بريوت) وعنواهنا التجارية نزيه شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (االول الطابق مارك الند بناية – الطييب

 ابلفئة الواردة (92956) الرقم حتت (17/03/2008) بتاريخ أودعت
 وتنتهي (3) الفئة خدمات / منتجات عن (78634) برقم سجلةوامل (3)
 .(17/03/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – القبلة) وعنواهنا للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بطلب (الكويت -املكتبية التجهيزات شركة عمارة – 20 مبىن – 9 ق
 الرقم حتت (02/12/2007) بتاريخ أودعت اليت عالمةال لتجديد

 منتجات عن (75731) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (90492)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (24) الفئة خدمات /

(02/12/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – القبلة) وعنواهنا للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت
 بطلب (الكويت -املكتبية التجهيزات شركة عمارة – 20 مبىن – 9 ق

 الرقم حتت (02/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (75468) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (90493)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (24) الفئة خدمات /
(02/12/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – القبلة) وعنواهنا للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بطلب (الكويت -املكتبية التجهيزات شركة عمارة – 20 مبىن – 9 ق
 الرقم حتت (02/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (82013) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (90487)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (24) الفئة خدمات /

(02/12/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – القبلة) وعنواهنا للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت
 بطلب (الكويت -املكتبية التجهيزات شركة عمارة – 20 مبىن – 9 ق

 الرقم حتت (02/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (75729) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (90490)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (24) الفئة خدمات /
(02/12/2027) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – القبلة) وعنواهنا للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بطلب (الكويت -املكتبية التجهيزات شركة عمارة – 20 مبىن – 9 ق
 الرقم حتت (02/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (82014) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (90488)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (24) الفئة خدمات /

(02/12/2027). 
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 – القبلة) وعنواهنا للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى ركةش تقدمت
 بطلب (الكويت -املكتبية التجهيزات شركة عمارة – 20 مبىن – 9 ق

 الرقم حتت (02/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (82015) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (90494)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة تنتهيو  (24) الفئة خدمات /
(02/12/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – القبلة) وعنواهنا للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بطلب (الكويت -املكتبية التجهيزات شركة عمارة – 20 مبىن – 9 ق
 الرقم حتت (02/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (75730) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (90491)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (24) الفئة خدمات /

(02/12/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعنواهنا  ولوازمها والصناديق الشرت شرائح النتاج الوسول شركة تقدمت
 بطلب (الكويت  - 101 شارع – 174 قسيمة – 8 قطعة – صبحان
 الرقم حتت (23/10/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (72411) برقم واملسجلة (6) ابلفئة الواردة (89312)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (6) الفئة خدمات

(23/10/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – القبلة) وعنواهنا للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت
 بطلب (الكويت -املكتبية التجهيزات شركة عمارة – 20 مبىن – 9 ق

 الرقم حتت (02/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 عن (106193) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (90486)

 بتاريخ للعالمة ونيةالقان احلماية فرتة وتنتهي (24) الفئة خدمات / منتجات
(02/12/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية الشويخ) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة القائم شركة تقدمت
 -وميزانني ارضي مكتب – 102 مبىن – 1 قطعة – الثالثة

 (24/12/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت
 (32154) برقم واملسجلة (30) فئةابل الواردة (38615) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(24/12/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصناعية الشويخ) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة القائم شركة تقدمت
 -وميزانني ارضي مكتب – 102 مبىن – 1 قطعة – الثالثة

 (13/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(كويتال
 (71922) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (39826) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(13/05/2028) بتاريخ
 

 – 11 م – 9 ق – القبلة) وعنواهنا (م.م.ذ) التجارية سارا شركة تقدمت
 بطلب (الكويت   - الدويل الكويت بنك – 5دور – 503 مكتب
 الرقم حتت (05/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (75734) برقم واملسجلة (11) ابلفئة الواردة (90542)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (11) الفئة خدمات /

(05/11/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – 105 ق – الساملية) وعنواهنا للتعليم العاملية الربيطانية شركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (الكويت - االرضي الوحيد مكتب حمل – 3 مبىن
 الواردة (38528) الرقم حتت (13/12/1997) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة اتخدم / منتجات عن (30298) برقم واملسجلة (41) ابلفئة
 .(13/12/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (41)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعنواهنا  واملقاوالت العامة للتجارة اخلليجي املستورد شركة تقدمت
 جممع االول 11 مكتب ب + ا مبىن 19 ق املبارك سامل ش الساملية
 بتاريخ عتأود اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - السالم

 واملسجلة (21) ابلفئة الواردة (88761) الرقم حتت (26/09/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (21) الفئة خدمات / منتجات عن (75220) برقم

 .(26/09/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الساملية) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة املتحدة اغادير شركة تقدمت
 بطلب (الكويت -  االول الدور 3 مكتب – 13م – 21+20 ق –

 الرقم حتت (10/06/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (70833) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (86314)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات /
(10/06/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مبىن – 10 قطعة – الفحيحيل) وعنواهنا  ستيك مطاعم شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - االرضي الوحيد حمل – 21
 ابلفئة الواردة (87481) الرقم حتت (25/07/2007) بتاريخ أودعت
 (43) الفئة خدمات / منتجات عن (70956) برقم واملسجلة (43)
 .(25/07/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة اهلندسية ساتكو شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت - ميزانني – 14 مكتب – 57 مبىن – 6 قطعة
 (84437) الرقم حتت (02/04/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (72338) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة
(02/04/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 1 قطعة -التاسعة التجارية املنطقة وعنوانه  الكوييت االهلي البنك تقدم
 بطلب (الكويت - 800451 مبىن – الصفاة ساحة – اجلابر امحد شارع
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 الرقم حتت (13/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (69669) برقم واملسجلة (36) ابلفئة الواردة (89810)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (36) الفئة خدمات /
(13/11/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا امةالع للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 -  االول 1 حمل – اجلنويب النقرة جممع – 17 مبىن -110
 (03/10/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت

 عن (73317) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (88940) الرقم حتت
 بتاريخ المةللع القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات / منتجات

(03/10/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 -  االول 1 حمل – اجلنويب النقرة جممع – 17 مبىن -110
 (03/10/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت

 عن (73319) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (88934) الرقم حتت
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات / منتجات

(03/10/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 -  االول 1 حمل – اجلنويب النقرة جممع – 17 مبىن -110
 (03/10/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت

 عن (71746) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (88936) الرقم حتت
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات / منتجات

(03/10/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) واهناوعن العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 -  االول 1 حمل – اجلنويب النقرة جممع – 17 مبىن -110
 (03/10/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت

 عن (73318) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (88939) الرقم حتت
 اريخبت للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات / منتجات

(03/10/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 -  االول 1 حمل – اجلنويب النقرة جممع – 17 مبىن -110
 (03/10/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت

 عن (73316) برقم ةواملسجل (3) ابلفئة الواردة (88941) الرقم حتت
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات / منتجات

(03/10/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 -  االول 1 حمل – اجلنويب النقرة جممع – 17 مبىن -110

 (08/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت
 عن (73596) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90422) الرقم حتت

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات / منتجات
(8/11/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – ويلح) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 -  االول 1 حمل – اجلنويب النقرة جممع – 17 مبىن -110
 (03/10/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت

 عن (73320) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (88933) الرقم حتت
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات / منتجات

(03/10/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 -  االول 1 حمل – اجلنويب النقرة جممع – 17 مبىن -110
 (03/10/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب(الكويت

 عن (71652) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (88938) الرقم حتت
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات / منتجات

(03/10/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعنواهنا والكماليات واالحذية اجلاهزة للمالبس فاكو لؤلؤة شركة تقدمت
 - ابلسرداب املركزي سنرت مرتو جممع -  املناور حبيب ش – الفروانية
 (14/04/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة ديدلتج بطلب (الكويت

 (71464) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (85699) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(14/04/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعنواهنا كمالياتوال واالحذية اجلاهزة للمالبس فاكو لؤلؤة شركة تقدمت
 - ابلسرداب املركزي سنرت مرتو جممع -  املناور حبيب ش – الفروانية
 (17/04/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت

 (71382) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (84951) الرقم حتت
 للعالمة يةالقانون احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(17/04/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعنواهنا والكماليات واالحذية اجلاهزة للمالبس فاكو لؤلؤة شركة تقدمت
 - ابلسرداب املركزي سنرت مرتو جممع -  املناور حبيب ش – الفروانية
 (17/04/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت

 (71381) برقم واملسجلة (25) ابلفئة لواردةا (84950) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(17/04/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعنواهنا والكماليات واالحذية اجلاهزة للمالبس فاكو لؤلؤة شركة تقدمت
 - ابلسرداب املركزي سنرت مرتو جممع -  املناور حبيب ش – الفروانية
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 (17/04/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت
 (71379) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (84947) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(17/04/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعنواهنا والكماليات واالحذية اجلاهزة للمالبس فاكو ةلؤلؤ  شركة تقدمت
 - ابلسرداب املركزي سنرت مرتو جممع -  املناور حبيب ش – الفروانية
 (13/05/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت

 (71457) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (85645) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) ئةالف خدمات / منتجات عن

 .(13/05/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعنواهنا والكماليات واالحذية اجلاهزة للمالبس فاكو لؤلؤة شركة تقدمت
 - ابلسرداب املركزي سنرت مرتو جممع -  املناور حبيب ش – الفروانية)

 (18/04/2007) ريخبتا أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت
 (71389) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (85019) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(18/04/2027) بتاريخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعنواهنا والكماليات واالحذية اجلاهزة للمالبس فاكو لؤلؤة شركة تقدمت
 - ابلسرداب املركزي سنرت مرتو جممع -  املناور حبيب ش – الفروانية
 (14/05/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت

 (71463) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (85698) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(14/05/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا احملدودة واخوانه الكرمي العبد سليمان شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - ميزانني – 1 مكتب -169 مبىن – الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (24/02/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 نتجاتم عن (30415) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (38924)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(14/02/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا احملدودة واخوانه العبد الكرمي سليمان شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - ميزانني – 1 مكتب -169 مبىن – الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (14/02/1998) خبتاري أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (30417) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (38925)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(14/02/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا احملدودة واخوانه العبد الكرمي سليمان شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - ميزانني – 1 مكتب -169 مبىن – لثةالثا الصناعية

 الرقم حتت (14/02/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (30416) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (38926)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /
(14/02/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 4 قطعة – الشرق) وعنواهنا التعليمية للمشاريع العربية شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت -االول الدور – 40 مكتب – 23 مبىن
 الواردة (91173) الرقم حتت (03/01/2008) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (149396) برقم واملسجلة (35) ابلفئة
 .(03/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية رتةف وتنتهي (35)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 4 قطعة – الشرق) وعنواهنا التعليمية للمشاريع العربية شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت -االول الدور – 40 مكتب – 23 مبىن
 الواردة (91175) الرقم حتت (03/01/2008) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (149397) برقم واملسجلة (42) ابلفئة
 .(03/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (42)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 4 قطعة – الشرق) وعنواهنا التعليمية للمشاريع العربية شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت -االول الدور – 40 مكتب – 23 مبىن
 الواردة (91172) الرقم حتت (03/01/2008) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (79873) برقم واملسجلة (42) ابلفئة
 .(03/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (42)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 4 قطعة – الشرق) وعنواهنا التعليمية للمشاريع العربية شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت -االول الدور – 40 مكتب – 23 مبىن
 الواردة (91171) الرقم حتت (13/01/2008) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (79872) برقم واملسجلة (41) ابلفئة
 .(13/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (41)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 4 قطعة – الشرق) وعنواهنا التعليمية للمشاريع العربية شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت -االول الدور – 40 مكتب – 23 مبىن
 الواردة (91170) الرقم حتت (13/01/2008) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (79871) برقم واملسجلة (35) ابلفئة
 ـ.(13/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 4 قطعة – الشرق) وعنواهنا التعليمية للمشاريع العربية شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت -االول الدور – 40 مكتب – 23 مبىن
 الواردة (91340) الرقم حتت (13/01/2008) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (79874) برقم واملسجلة (16) ابلفئة
 .(13/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (16)
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 – 4 قطعة – الشرق) وعنواهنا التعليمية للمشاريع العربية شركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (الكويت -االول الدور – 40 مكتب – 23 مبىن
 الواردة (91174) الرقم حتت (03/01/2008) اريخبت أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (150817) برقم واملسجلة (41) ابلفئة
 .(03/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (41)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 4 قطعة – الشرق) وعنواهنا التعليمية للمشاريع العربية شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت -االول الدور – 40 مكتب – 23 مبىن
 الواردة (91341) الرقم حتت (31/01/2008) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (149398) برقم واملسجلة (16) ابلفئة
 .(31/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (16)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – العارضة) وعنواهنا العامة للتجارة الوزان جاسم اوالد ةشرك تقدمت
 لتجديد بطلب (الكويت - ميزانني – ( املبينة) مكتب – 251 مبىن – 1

 (91306) الرقم حتت (13/12/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (75757) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة يوتنته (30) الفئة
(13/12/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – العارضة) وعنواهنا العامة للتجارة الوزان جاسم اوالد شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (الكويت - ميزانني – ( املبينة) مكتب – 251 مبىن – 1

 (91305) الرقم حتت (13/12/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (75756) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة
(13/12/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (ولاال -    A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110
 الرقم حتت (04/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (77734) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90534)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(04/12/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا لعامةا للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 بطلب (االول -    A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (09/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 / منتجات عن (73855) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90607)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(09/12/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (االول -    A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (03/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 / نتجاتم عن (75880) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90529)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(03/12/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (االول -    A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110
 الرقم حتت (28/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (79843) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90416)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(28/11/2027). 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 بطلب (االول -    A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (29/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 / منتجات عن (73387) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90469)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(29/12/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (االول -    A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110
 الرقم حتت (28/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (70965) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90417)
 بتاريخ للعالمة نيةالقانو  احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(28/11/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 بطلب (االول -    A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (09/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 / منتجات عن (75737) برقم ةواملسجل (3) ابلفئة الواردة (90601)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(09/12/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (االول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110
 الرقم حتت (09/12/2007) بتاريخ عتأود اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (75740) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90604)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(09/12/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 بطلب (االول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110
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 الرقم حتت (28/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 / منتجات عن (73389) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90420)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(28/11/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (االول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110
 الرقم حتت (28/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (73593) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90411)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(28/11/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 بطلب (االول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (03/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 / منتجات عن (77187) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90526)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(03/12/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (االول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110
 الرقم حتت (28/11/2007) بتاريخ أودعت اليت مةالعال لتجديد

 / منتجات عن (73595) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90414)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(28/11/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 بطلب (االول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (29/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 / منتجات عن (75727) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90478)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(29/11/2027). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (االول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110
 الرقم حتت (29/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (76780) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90479)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة تنتهيو  (3) الفئة خدمات

(29/11/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 بطلب (االول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (03/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 / منتجات عن (78023) برقم واملسجلة (3) ابلفئة اردةالو  (90527)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(03/12/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (االول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110
 الرقم حتت (04/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (77396) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90535)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(04/12/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) واهناوعن العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 بطلب (االول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (04/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 / منتجات عن (75733) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90536)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(04/12/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (االول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110
 الرقم حتت (09/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (75736) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90599)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(09/12/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 بطلب (االول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (29/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 / منتجات عن (73386) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90474)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(29/11/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (االول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110
 الرقم حتت (29/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (73391) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90477)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(29/11/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة ةللتجار  العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 بطلب (االول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110
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 الرقم حتت (03/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 / منتجات عن (77395) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90528)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(03/12/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (االول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110
 الرقم حتت (29/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / تجاتمن عن (82865) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90480)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

 ـ.(29/11/2027)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 بطلب (االول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (29/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 / منتجات عن (73384) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90476)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(29/11/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (االول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110
 الرقم حتت (29/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (73385) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90475)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(29/11/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-صبحان) وعنواهنا كيك سارا / املعجنات لصناعة اخلليج شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (الكويت -49-141-130-129 قسيمة –10 قطعة

 (91509) الرقم حتت (20/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (78635) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة

 ريخبتا للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة
(20/01/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ابلعمولة ووكيل والتصدير لالسترياد الكويت بسمة مؤسسة تقدمت
 - امليزانني / ابلكامل مكتب / 1533 قسيمة / الصناعية الري) وعنواهنا
 (02/09/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت

 (71980) برقم ملسجلةوا (30) ابلفئة الواردة (88211) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(02/09/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / الفروانية) وعنواهنا (2 رقم فرع) الصحي اكواتونيك سبا معهد تقدمت
 - الدولة امالك مللك ابلكامل مبىن / 265 مبىن / 1 قطعة

 (05/10/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة ديدلتج بطلب(الكويت
 (86243) برقم واملسجلة (42) ابلفئة الواردة (98152) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (42) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(05/10/2028) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مبىن – الصناعية ريال) وعنواهنا للمقاوالت االهلية اجملموعة شركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (الكويت - ارضي دور ابلكامل حمل – 1626

 الواردة (39004) الرقم حتت (21/02/1998) بتاريخ أودعت اليت
 الفئة خدمات / منتجات عن (33673) برقم واملسجلة (35) ابلفئة

 .(21/02/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – (6) ةالعارضي) وعنواهنا العامة للتجارة وملهوترا الزاحم شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (الكويت - القسيمة كامل – 123 مبىن – 2 قطعة

 (20336) الرقم حتت (07/07/1987) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (19057) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) فئةال
(07/07/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (6) ةالعارضي) وعنواهنا العامة للتجارة وملهوترا الزاحم شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت - القسيمة كامل – 123 مبىن – 2 قطعة
 (20329) الرقم حتت (07/07/1987) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (21077) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة
(07/07/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الربيع ورد شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -االول - 1 مكتب – 3 مبىن -7
 ابلفئة الواردة (38596) الرقم حتت (22/12/1997) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (29717) برقم واملسجلة (30)
 .(22/12/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العامة األمانة جممع اجلهراء) وعنواهنا املركزي االمارات سوق شركة تقدمت

 بطلب (الكويت - ابلسرداب كامل حمل 80 مبىن 90 قطعة لألوقاف
 الرقم حتت (04/11/2017) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (74615) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (89589)
 بتاريخ مةللعال القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات /

(04/11/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – القدمية خيطان) وعنواهنا التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 جممع – القضاع حممد امحد : ملك -15 مبىن -22 شارع – 29
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت االرضي، - 20 مكتب – القضاع
 ابلفئة الواردة (89568) الرقم حتت (01/11/2007) بتاريخ أودعت
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 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (79037) برقم واملسجلة (30)
 .(01/11/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – القدمية خيطان) وعنواهنا التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت

 جممع – القضاع مدحم امحد : ملك -15 مبىن -22 شارع – 29
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت االرضي، - 20 مكتب – القضاع
 ابلفئة الواردة (89602) الرقم حتت (04/11/2007) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (77150) برقم واملسجلة (30)
 .(04/11/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – القدمية خيطان) وعنواهنا التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 االرضي، - 20 مكتب – القضاع جممع –15 مبىن -22 شارع – 29
 (12/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت

 (71710) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (81656) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(12/12/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – القدمية خيطان) وعنواهنا التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 جممع – القضاع حممد امحد : ملك -15 مبىن -22 شارع – 29
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت االرضي، - 20 مكتب – القضاع
 ابلفئة الواردة (90538) الرقم حتت (05/12/2007) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (72244) برقم واملسجلة (29)
 .(05/12/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20170) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (18978) برقم واملسجلة (29)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20167) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (18975) برقم واملسجلة (29)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة ردةالوا (20181) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (18989) برقم واملسجلة (30)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 

 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –

 ابلفئة الواردة (20190) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ ودعتأ
 (32) الفئة خدمات / منتجات عن (18998) برقم واملسجلة (32)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يةالصناع صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة – 
 ابلفئة الواردة (20191) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (32) الفئة خدمات / منتجات عن (18999) برقم واملسجلة (32)
 ـ.(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –

 ابلفئة الواردة (20350) الرقم حتت (16/07/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (19041) برقم واملسجلة (29)
 .(16/07/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20183) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (18991) برقم واملسجلة (30)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20184) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (18992) برقم واملسجلة (30)
 (18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20178) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (18986) برقم واملسجلة (30)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20164) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (18975) برقم واملسجلة (29)
 .(18/05/2027) بتاريخ عالمةلل القانونية احلماية فرتة وتنتهي
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 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –

 ابلفئة الواردة (20179) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة ماتخد / منتجات عن (18987) برقم واملسجلة (30)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20195) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (32) الفئة خدمات / منتجات عن (89003) برقم واملسجلة (32)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (ويتالك ،  143 قسيمة  -104 ش – 1 قطعة –
 (37502) الرقم حتت (23/08/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (32766) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.(23/08/2027)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ ةالدامناركي الكويتية االلبان شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة  -104 ش – 1 قطعة –

 (37500) الرقم حتت (23/08/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (32768) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة

 خبتاري للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة
(23/08/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
    ابلفئة الواردة (20198) الرقم حتت (20/05/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / تمنتجا عن (18871) برقم واملسجلة (29)
 .(20/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20172) قمالر  حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (18980) برقم واملسجلة (29)
 (18/05/2027)  بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20194) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت

 (32) الفئة خدمات / منتجات عن (19002) برقم واملسجلة (32)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20168) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (18976) برقم واملسجلة (29)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 1 قطعة –صبحان) وعنواهنا الدمناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (الكويت ، للصناعة العامة اهليئة ملك – 143 قسيمة
 (89734) الرقم حتت (08/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (73304) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة
(08/11/2027) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة  -104 ش – 1 قطعة –
 (37795) الرقم حتت (27/09/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (29555) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة
(27/09/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (لكويتا ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20176) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (18984) برقم واملسجلة (30)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ ركيةالدامنا الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20193) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (32) الفئة خدمات / منتجات عن (19001) برقم واملسجلة (32)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 104 ش -1 قطعة –

 (37979) الرقم حتت (14/10/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (39648) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة
(14/10/2027). 
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 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –

 ابلفئة دةالوار  (20229) الرقم حتت (1/06/1987) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (18900) برقم واملسجلة (30)
 .(1/06/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشويخ) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة السدي شركة تقدمت

 اليت ةالعالم لتجديد بطلب (الكويت ،  70 مبىن – د قطعة – الصناعية
 ابلفئة الواردة (84626) الرقم حتت (10/04/2007) بتاريخ أودعت
 (25) الفئة خدمات / منتجات عن (71350) برقم واملسجلة (25)
 .(10/04/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – يةالصناع الشويخ) وعنواهنا البناء ملواد الكويت عوازل شركة تقدمت

  ارضي 16/28 حمل – 57-56 مبىن – فليج بن جممع – الزينة شارع
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ، ميزانني -

 واملسجلة (17) ابلفئة الواردة (83094) الرقم حتت (20/11/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (17) الفئة خدمات / منتجات عن (69628) برقم

 .(20/11/2027) بتاريخ المةللع القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عبدهللا شارع – املرقاب) وعنواهنا احملدودة التجارية الغنيم شركة تقدمت
 بطلب (الكويت ،13009ب.ر-809ب.ص = الغنيم بناية – املبارك

 الرقم حتت (4/3/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (78868) برقم واملسجلة (42) ابلفئة الواردة (83641)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (42) الفئة خدمات /
(4/3/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20189) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (32) الفئة خدمات / منتجات عن (18997) برقم واملسجلة (32)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20175) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (18983) برقم واملسجلة (30)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية لكويتيةا االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20182) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت

 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (18990) برقم واملسجلة (30)
 .(18/05/2027) بتاريخ المةللع القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة  -104 ش – 1 قطعة –
 (37499) الرقم حتت (23/08/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (32765) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) لفئةا
(23/08/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة  -104 ش – 1 قطعة –
 (37796) الرقم حتت (27/09/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (29554) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة
(27/09/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة  -104 ش – 1 قطعة –
 (37794) الرقم حتت (27/09/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (29556) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة
(27/09/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ اركيةالدامن الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20169) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (18977) برقم واملسجلة (29)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20166) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (18974) برقم واملسجلة (29)

 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة تنتهيو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –

 فئةابل الواردة (20174) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (18982) برقم واملسجلة (30)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي
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 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –

 ابلفئة الواردة (20192) الرقم حتت (18/05/1987) اريخبت أودعت
 (32) الفئة خدمات / منتجات عن (19000) برقم واملسجلة (32)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 عةقط –
 ابلفئة الواردة (20188) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (32) الفئة خدمات / منتجات عن (18996) برقم واملسجلة (32)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية لباناال شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20351) الرقم حتت (16/07/1987) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (19042) برقم واملسجلة (30)
 .(16/07/2027) بتاريخ للعالمة يةالقانون احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20187) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (32) الفئة خدمات / منتجات عن (18995) برقم واملسجلة (32)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20163) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (18971) برقم واملسجلة (29)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20180) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (18988) برقم واملسجلة (30)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20165) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (18973) برقم واملسجلة (29)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 

 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدمناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة  -104 ش – 1 قطعة –

 (35504) الرقم حتت (30/12/1996) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (32459) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة
(30/12/2026). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – الصناعية صبحان) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة  -104 ش – 1 قطعة
 الواردة (37978) الرقم حتت (14/10/1997) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (32891) برقم واملسجلة (29) ابلفئة
 .(14/10/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 جديدلت بطلب (الكويت ،  143 قسيمة  -104 ش – 1 قطعة –
 (37501) الرقم حتت (23/08/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (32767) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة
(23/08/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) واهناوعن م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة  - 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20171) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (18979) برقم واملسجلة (29)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  134 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20173) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (18981) برقم واملسجلة (29)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 لفئةاب الواردة (20177) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (18985) برقم واملسجلة (30)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت ةالعالم لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20185) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
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 (32) الفئة خدمات / منتجات عن (18993) برقم واملسجلة (32)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية نصبحا) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20349) الرقم حتت (16/07/1987) بتاريخ أودعت
 (32) الفئة خدمات / منتجات عن (19040) برقم واملسجلة (32)
 .(16/07/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20186) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (32) الفئة خدمات / منتجات عن (18994) برقم واملسجلة (32)
 .(18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 برج بناية) وعنواهنا العامة للتجارة العوض امني حممد أمحد مؤسسة تقدمت
 ، االرضي الدور / الكوييت التمويل بيت مقابل املبارك عبدهللا شارع احلمام

 (3/05/1987) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت
 (18866) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (20129) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (24) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(3/05/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العريب اخلليج ش – الشعب) وعنواهنا السياحية املشروعات شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (ويتالك ،  الصفاة 23310 : ب.ص –

 ابلفئة الواردة (37520) الرقم حتت (24/08/1997) بتاريخ أودعت
 (41) الفئة خدمات / منتجات عن (45451) برقم واملسجلة (41)
 .(24/08/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قسيمة – 10 ق – صبحان) وعنواهنا اخلفيفة االغذية شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  املطافئ خلف -58
 (29) ابلفئة الواردة (94267) الرقم حتت (28/04/2008) بتاريخ

 وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (83053) برقم واملسجلة
 .(28/04/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قسيمة – 10 ق – صبحان) وعنواهنا اخلفيفة االغذية شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  املطافئ خلف -58
 (29) ابلفئة الواردة (94268) الرقم حتت (28/04/2008) بتاريخ

 وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (82869) برقم واملسجلة
 .(28/04/2028) بتاريخ للعالمة ونيةالقان احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قسيمة – 10 ق – صبحان) وعنواهنا اخلفيفة االغذية شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  املطافئ خلف -58

 (29) ابلفئة الواردة (80476) الرقم حتت (15/10/2006) بتاريخ
 وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (71130) برقم واملسجلة

 .(15/10/2026) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3 ق– ةالعارضي) وعنواهنا احملدودة التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - 93 قسيمه

 واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (86822) الرقم حتت (30/2/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (74337) برقم

 .(30/02/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصناعية صبحان) وعنواهنا احملدودة التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - 53 قسيمه 11ش-1ق–

 ابلفئة الواردة (86821) الرقم حتت (30/6/2007) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (77063) برقم واملسجلة (30)
 .(30/06/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3 ق– هالعارضي) وعنواهنا احملدودة التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - 93 قسيمه

 واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (86142) الرقم حتت (2/6/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (77039) برقم

 .(2/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب ر -22244 ب ص) وعنواهنا املتنقلة االتصاالت شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت الصفاة 13083:

 واملسجلة (38) ابلفئة الواردة (86943) الرقم حتت (7/7/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (38) الفئة خدمات / منتجات عن (50859) برقم

 .(7/07/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعنواهنا ىف ىب زادهانديل اين زادتيلت زوان رجيك شركة تقدمت
 (الكويت - لري دى اكس كاى 40-2678 كريزيالن بريجيميستري)

 الرقم حتت (7/7/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (79834) برقم واملسجلة (31) ابلفئة الواردة (87252)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (31) ةالفئ خدمات /
(7/07/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعنواهنا ىف ىب زادهانديل اين زادتيلت زوان رجيك شركة تقدمت

 الكويت – لري دى اكس كاى 40-2678 كريزيالن بريجيميستري)
 الرقم حتت (7/7/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (79836) برقم واملسجلة (31) ابلفئة الواردة (87254)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (31) الفئة خدمات /

(7/07/2027). 
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 وعنواهنا ىف ىب زادهانديل اين زادتيلت زوان رجيك شركة تقدمت
 الكويت - لري دى اكس كاى 40-2678 كريزيالن بريجيميستري)

 الرقم حتت (7/7/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (79837) برقم واملسجلة (31) ابلفئة الواردة (87255)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (31) الفئة خدمات /
(7/07/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سرداب حمل-15 مبىن-71 قطعه) وعنواهنا للتجارة يوريكا شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - وميزانني أرضي

 واملسجلة (9) ابلفئة الواردة (085487) الرقم حتت (8/5/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (9) الفئة خدمات / منتجات عن (94045) برقم

 .(8/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ر– الصفاة 809 ب ص) وعنواهنا احملدودة التجارية مالغني شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - 13009 ب
 واملسجلة (42) ابلفئة الواردة (82348) الرقم حتت (14/1/2007)

 احلماية فرتة وتنتهي (42) الفئة خدمات / منتجات عن (67335) برقم
 .(14/1/2027) بتاريخ للعالمة القانونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ب ص) وعنواهنا يف واملعجنات للحلوايت ساليه الابتون شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -13009 ب ر – الصفاة 809
 ابلفئة الواردة (84760) الرقم حتت (12/4/2007) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (73477) برقم واملسجلة (30)

 .(12/04/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة نتهيوت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا ك. م.ش (االمريكاان) لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - 198 قسيمه -71ش – 1ق– الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (22/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (71973) برقم واملسجلة (35) ابلفئة اردةالو  (85901)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات /

(22/5/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا ك. م.ش (االمريكاان) لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 لببط (الكويت - 198 قسيمه -71ش – 1ق– الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (22/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (71970) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (85892)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /

(22/5/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا ك. م.ش (االمريكاان) لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - 198 قسيمه -71ش – 1ق– الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (22/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (75426) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (85893)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(22/5/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا ك. م.ش (االمريكاان) لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - 198 قسيمه -71ش – 1ق– الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (22/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (71971) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (85894)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات /

(22/5/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا ك. م.ش (االمريكاان) لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - 198 قسيمه -71ش – 1ق– الثالثة الصناعية
 الرقم تحت (22/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (73277) برقم واملسجلة (42) ابلفئة الواردة (85895)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (42) الفئة خدمات /

(22/5/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا ك. م.ش (االمريكاان) لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - 198 يمهقس -71ش – 1ق– الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (22/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (70820) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (85896)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /

(22/5/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا ك. م.ش (االمريكاان) ةلألغذي الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - 198 قسيمه -71ش – 1ق– الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (22/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (81054) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (85897)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(22/5/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا ك. م.ش (االمريكاان) لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - 198 قسيمه -71ش – 1ق– الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (22/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (71972) مبرق واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (85898)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات /

(22/5/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا ك. م.ش (االمريكاان) لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - 198 قسيمه -71ش – 1ق– الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (22/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
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 منتجات عن (70821) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (85899)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات /

(22/5/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب ص– 1606 قسيمه– الري) وعنواهنا التجارية اسواق شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد لببط (الكويت - 5001

 واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (86122) الرقم حتت (30/5/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن (75562) برقم

 .(30/5/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– السور شارع صاحليةال) وعنواهنا  م.م.ذ للتجارة العربية شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - األرضي الدور– السور عماره

 ابلفئة الواردة (36640) الرقم حتت (24/5/1997) بتاريخ أودعت
 (35) الفئة خدمات / منتجات عن (32779) برقم واملسجلة (35)
 .(24/5/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شارع-املباركية) وعنواهنا  التجارية الدبوس غامن على ابناء شركة تقدمت

 -  الرئيسي األهلي اللنك مقابل– املطوع عبدالرحيم عماره– اجلابر امحد
 (12/8/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت

 (32974) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (37415) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (24) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(12/8/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمريكية) وعنواهنا  (ديالوير ىف مؤسسه) ليمتد مادن ستيفن شركة تقدمت
 الوالايت 11104 نيويورك – سيىت ايلند لونج– افنيو ابرنت 52-16-

 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (األمريكية املتحدة
 واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (85576) الرقم حتت (12/5/2007)

 احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن (77032) برقم
 .(12/5/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 مريكيةأ) وعنواهنا  (ديالوير يف مؤسسه) ليمتد مادن ستيفن شركة تقدمت

 الوالايت 11104 نيويورك – سيىت ايلند لونج– افنيو ابرنت 52-16-
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (األمريكية املتحدة

 واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (85571) الرقم حتت (12/5/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن (77027) برقم

 .(12/5/2027) بتاريخ لعالمةل القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمريكية) وعنواهنا  (ديالوير ىف مؤسسه) ليمتد مادن ستيفن شركة تقدمت
 الوالايت 11104 نيويورك – سيىت ايلند لونج– افنيو ابرنت 52-16-

 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (األمريكية املتحدة
 واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (85578) الرقم حتت (12/5/2007)

 احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن (71842) برقم
 .(12/5/2027) بتاريخ للعالمة القانونية

 
 أمريكية) وعنواهنا  (ديالوير ىف مؤسسه) ليمتد مادن ستيفن شركة تقدمت

 الوالايت 11104 نيويورك – سيىت ايلند لونج– افنيو ابرنت 52-16-
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (األمريكية املتحدة

 واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (85575) الرقم حتت (12/5/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن (77031) برقم

 .(12/5/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمريكية) وعنواهنا  (ديالوير ىف مؤسسه) متدلي مادن ستيفن شركة تقدمت
 الوالايت 11104 نيويورك – سيىت ايلند لونج– افنيو ابرنت 52-16-

 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (األمريكية املتحدة
 واملسجلة (18) ابلفئة الواردة (85574) الرقم حتت (12/5/2007)

 احلماية فرتة وتنتهي (18) الفئة خدمات / منتجات عن (77030) برقم
 .(12/5/2027) بتاريخ للعالمة القانونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أمريكية) وعنواهنا  (ديالوير ىف مؤسسه) ليمتد مادن ستيفن شركة تقدمت

 الوالايت 11104 نيويورك – سيىت ايلند لونج– افنيو ابرنت 52-16-
 تاريخب أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (األمريكية املتحدة

 واملسجلة (14) ابلفئة الواردة (85573) الرقم حتت (12/5/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (14) الفئة خدمات / منتجات عن (77029) برقم

 .(12/5/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمريكية) وعنواهنا  (ديالوير ىف مؤسسه) ليمتد مادن ستيفن شركة تقدمت
 الوالايت 11104 نيويورك – سيىت ايلند لونج– افنيو نتابر  52-16-

 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (األمريكية املتحدة
 واملسجلة (9) ابلفئة الواردة (85572) الرقم حتت (12/5/2007)

 احلماية فرتة وتنتهي (9) الفئة خدمات / منتجات عن (77028) برقم
 .(12/5/2027) بتاريخ للعالمة القانونية

 
 حمل 17 املبىن 6 القطعة القبلة) وعنواهنا لألحذية ستب كيو شركه تقدمت

 (8/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب ( 1 دور 18
 (714443) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (85485) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(8/5/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شارع-الشويخ) وعنواهنا  ك.م.ش للدواجن املتحدة الكويتية شركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (الكويتية املوانئ همؤسس امام – عبدالناصر مجال
 الواردة (36363) الرقم حتت (30/4/1997) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (34821) برقم واملسجلة (29) ابلفئة
 .(30/4/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29)
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 املبىن– 9 ق القبلة) وعنواهنا  الغذائية للمواد اخلليج عرب مؤسسه تقدمت
 الكويت- العقارية النفيسي ملك الثاين الدور 2 مكتب احملل -ب8

 الرقم حتت (10/3/1997) تاريخب أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (28568) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (35928)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /
(10/3/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ق الشويخ تكمله) وعنواهنا الصحية لألدوات سنرت امليثاق شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (53-52-51 مبىن زاتاجلوا شارع 5
 ابلفئة الواردة (94218) الرقم حتت (28/4/2008) بتاريخ أودعت
 (11) الفئة خدمات / منتجات عن (77900) برقم واملسجلة (11)
 .(28/4/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  م.م. ذ واملقاوالت  العامة للتجارة اراجلس فهد اوالد شركة تقدمت
 (االول الدور حمل 39 مبىن -1 قطعه– 1 الصناعية الشويخ) وعنواهنا
 الرقم حتت (11/4/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (69062) برقم واملسجلة (19) ابلفئة الواردة (84730)
 بتاريخ للعالمة القانونية يةاحلما فرتة وتنتهي (19) الفئة خدمات /

(11/4/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درايف كانون نورث 25- أمريكية) وعنواهنا  هيلتون ابريس شركة تقدمت
 املتحدة الوالايت-90210 كاليفورنيا-هيلز بريفلى– الثاين الطابق

 (19/8/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (األمريكية
 عن (74470) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (88029) الرقم حتت

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات / منتجات
(19/8/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا م.م.ذ الدمناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 اليت العالمة ديدلتج بطلب (الكويت ،  143 قسيمة – 1 قطعة –
 ابلفئة الواردة (20170) الرقم حتت (18/05/1987) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (18978) برقم واملسجلة (29)
 (18/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بن خالد شارع 3ق – املرقاب) وعنواهنا  القابضة املزااي شركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (1 رقم مزااي برج 23 الدور ب 2 قسيمه الوليد

 الواردة (087913) الرقم حتت (18/08/2007) بتاريخ أودعت اليت
 (29الفئة خدمات / منتجات عن (76765) برقم واملسجلة (29) ابلفئة

 (18/8/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا(االمريكاان) ك.م.ش لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 ى\الربي الرمز الصفاة 5087ب ص 71 ش– 198 قسيمه الصناعية

 (28/6/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب ( 13051

 (32587) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (36977) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(28/06/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا(االمريكاان) ك.م.ش لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 ى\الربي الرمز الصفاة 5087ب ص 71 ش– 198 قسيمه الصناعية

 (28/6/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (13051
 (32581) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (36975) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(28/6/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا(االمريكاان) ك.م.ش لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 ى\الربي الرمز الصفاة 5087ب ص 71 ش– 198 قسيمه الصناعية

 (28/6/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (13051
 (32585) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (36974) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(28/6/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشويخ) وعنواهنا (االمريكاان)ك.م.ش لألغذية الكويتية شركة متتقد

 ى\الربي الرمز الصفاة 5087ب ص 71 ش– 198 قسيمه الصناعية
 (29/6/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (13051

 (32577) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (37013) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(29/6/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعنواهنا  (العويد عسل) الرشيدي العويد حممد عويد حممد شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (14م-6-ش-4ق– العمرييه)

 جلةواملس (30) ابلفئة الواردة (36819) الرقم حتت (8/6/1997)
 احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (18978) برقم

 8/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حويل) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الكويت شواطئ مؤسسه تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (3 مكتب-1 مبىن-166 ق–

 (35) ابلفئة الواردة (86875) الرقم حتت (3/7/2007) بتاريخ
 وتنتهي (35) الفئة خدمات / منتجات عن (69403) برقم واملسجلة

 (3/7/2027 )بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خيطان) وعنواهنا  واملقاوالت العامة للتجارة الدولية الصفار شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة جديدلت بطلب (12 مبىن-11 ق– القدمية

 واملسجلة (18) ابلفئة الواردة (85321) الرقم حتت (1/5/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (18) الفئة خدمات / منتجات عن (72121) برقم

 (1/05/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
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 – الصفاة 20468- ب– ص) وعنواهنا للزراعة الكويت شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت 13065 :ديالربي الرمز

 (32) ابلفئة الواردة (19673) الرقم حتت (10/12/1986) بتاريخ
 وتنتهي (32) الفئة خدمات / منتجات عن (18430) برقم واملسجلة

 (10/12/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الكويت -املهلب جممع-حويل) وعنواهنا  كيفان نظارات شركة تقدمت
 الرقم حتت (13/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 / منتجات عن (72293) برقم واملسجلة (9) ابلفئة الواردة (85651)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (9) الفئة خدمات

(13/5/2027) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جممع الشيوخ جليب) وعنواهنا الفيصل وحلوايت خمبز شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  التجاري مشاعل

 واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (36073) الرقم حتت (30/3/1997)
 احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (28953) برقم

 (30/3/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جممع الشيوخ جليب) وعنواهنا الفيصل وحلوايت خمبز شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  التجاري مشاعل

 واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (36072) الرقم حتت (30/3/1997)
 احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (28952) برقم

 (30/3/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– الشهداء شارع– الشرق) وعنواهنا السيارات لتأجري وارد شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  31 دور– الراية برج

 (39) ابلفئة الواردة (81470) الرقم حتت (4/12/2006) بتاريخ
 وتنتهي (39) الفئة خدمات / منتجات عن (69128) رقمب واملسجلة

 (4/12/2026) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املبىن-73 ق– السكنية الشويخ) وعنواهنا  الغامن صناعات شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  74

 واملسجلة (11) ابلفئة الواردة (36338) الرقم حتت (23/4/1997)
 احلماية فرتة وتنتهي (11) الفئة خدمات / منتجات عن (28989) برقم

 (23/4/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صبحان) وعنواهنا الغذائية املواد وجتاره إلنتاج الوطنية شركة تقدمت
 الكويت ،  ضياألر  الدور حمل-143+56 مبىن– 10 قطعه– الصناعية

 الرقم حتت 17/4/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (90161) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (84958)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /
(17/4/2027) 

 صبحان) هناوعنوا كيك سارا املعجنات لصناعه اخلليج شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،املطافئ خلف -– الصناعية
 ابلفئة الواردة (85048) الرقم حتت (21/4/2007) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (71399) برقم واملسجلة (29)
 (21/4/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صبحان) وعنواهنا الغذائية املواد وجتاره إلنتاج الوطنية شركة قدمتت

 (الكويت ،  األرضي الدور حمل-143+56 مبىن– 10 قطعه– الصناعية
 الرقم حتت 17/4/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (90162) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (84959)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /

(17/4/2027) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– 10 ق – الزراعية الصليبية) وعنواهنا لأللبان الكويتية شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  68/69 قسيمه

 سجلةوامل (30) ابلفئة الواردة (91489) الرقم حتت (17/1/2008)
 احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (99733) برقم

 (17/1/2028) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الصفاة 20863 ب– ص) وعنواهنا التجارية العائلة رعاية مركز تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،  ا الكويت 13069 ب ر

 (12) ابلفئة الواردة (83091) الرقم حتت (11/2/2007) بتاريخ
 وتنتهي (12) الفئة خدمات / منتجات عن (71207) برقم واملسجلة

 (11/2/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش 2 ق مشرف كويت) وعنواهنا  العوضي عبدالرمحن امحد حممد تقدمت
 حتت (23/8/1997) بتاريخ أودعت يتال العالمة لتجديد بطلب (6 م 6

 عن (32000) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (37503) الرقم
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات

(23/8/2027) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعنواهنا  العوضي عبدالرمحن امحد حممد/ العائلة رعاية مركز  تقدمت
 لتجديد بطلب (الكويت / 4 دور اشبيليه برج املبارك عبدهللا ش عاصمةال)

 (37504) الرقم حتت (23/8/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (31766) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة

 (23/8/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعنواهنا  العوضي عبدالرمحن امحد حممد/ العائلة رعاية مركز  تقدمت
 لتجديد بطلب (الكويت / 4 دور اشبيليه برج املبارك عبدهللا ش العاصمة)

 (37505) الرقم حتت (23/8/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (31767) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة

 (23/8/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) فئةال
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 الصفاة– 24410 ب ص) وعنواهنا احملدودة اخلليج متوين شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت- 13105 ب ر –

 واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (87811) الرقم حتت (13/8/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (99125) برقم

 (13/8/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املنطقة الصناعية الشويخ) وعنواهنا احملدودة اخلليج متوين شركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (الكويت- 11/19/121 قسيمه ج قطعه الثالثة

 الواردة (20342) الرقم حتت (11/7/1987) بتاريخ أودعت اليت
 الفئة خدمات / منتجات عن (19035) برقم واملسجلة (29) ابلفئة

 (11/7/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املنطقة الصناعية الشويخ) وعنواهنا احملدودة اخلليج متوين شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت- ج قطعه الثالثة

 واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (20343) الرقم حتت (11/7/1987)
 احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (19036) برقم

 (11/7/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصفاة– 24410 ب ص) وعنواهنا احملدودة اخلليج متوين شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت- 13105 ب ر –

 واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (20344) الرقم حتت (11/7/1987)
 احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات / منتجات عن (19037) برقم

 (11/7/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املنطقة الصناعية الشويخ) وعنواهنا احملدودة اخلليج متوين كةشر  تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت- ج قطعه الثالثة

 واملسجلة (31) ابلفئة الواردة (20345) الرقم حتت (11/7/1987)
 احلماية فرتة وتنتهي (31) الفئة خدمات / منتجات عن (19284) برقم

 (11/7/2027) بتاريخ مةللعال القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– شرق) وعنواهنا  واملقاوالت العامة للتجارة سلطان خالد مؤسسه تقدمت
 لتجديد بطلب (الكويت- الثامن الدور-7 مكتب-7 مبىن- - قطعه

 الواردة (82921) الرقم حتت (5/2/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 الفئة خدمات / منتجات عن (70472) برقم واملسجلة (29) ابلفئة

 (5/2/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– أ1 مبىن-97 قطعه-حويل) وعنواهنا الربيدية اخلدمات شركة تقدمت
 بطلب (الكويت-  التجاري نوره جممع– الثامن 8 مكتب– العثمان شارع

 الرقم حتت (23/4/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (70261) برقم واملسجلة (39) ابلفئة الواردة (85102)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (39) الفئة خدمات /
(23/4/2027) 

 قطعه-حويل) وعنواهنا (مقفله)ك.م.ش الربيدية اخلدمات شركة تقدمت
 اليت العالمة تجديدل بطلب (الكويت-  التجاري نوره جممع–-97
 ابلفئة الواردة (80578) الرقم حتت (4/11/2006) بتاريخ أودعت
 (39) الفئة خدمات / منتجات عن (65118) برقم واملسجلة (39)
 (4/11/2026) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2020 ب ص) وعنواهنا (مقفله)ك.م.ش الربيدية اخلدمات شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-   12020 ب ر– الريموك
 ابلفئة الواردة (85101) الرقم حتت (23/4/2007) بتاريخ أودعت
 (39) الفئة خدمات / منتجات عن (72118) برقم واملسجلة (39)
 (23/4/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعنواهنا  واملقاوالت للتجارة وشركاه الشخص هاشم شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-  1- الصناعية الشويخ)

 (35) ابلفئة الواردة (36401) الرقم حتت (4/5/1997) بتاريخ
 وتنتهي (35) الفئة خدمات / منتجات عن (32580) برقم واملسجلة

 (4/5/2027) بتاريخ ةللعالم القانونية احلماية فرتة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قسيمه 1 ق الصناعية صبحان) وعنواهنا للمرطبات املتحدة شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-  137

 واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (85339) الرقم حتت (2/5/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات / منتجات عن (68296) برقم

 (2/5/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2135 ب ص) وعنواهنا احملدودة التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت 13022 ب ر/ الصفاة
 (31) ابلفئة الواردة (84019) الرقم حتت (19/3/2007)بتاريخ

 وتنتهي (31) الفئة خدمات / منتجات عن (74134) برقم واملسجلة
 .(19/3/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صبحان) وعنواهنا كيك سارا املعجنات لصناعه اخلليج شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،املطافئ خلف -– الصناعية
 ابلفئة الواردة (85049) الرقم حتت (21/4/2007) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (73481) برقم واملسجلة (30)
 (21/4/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعه– العارضيه) وعنواهنا احملدودة التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة جديدلت بطلب (الكويت 93 قسيمه -3
 (29) ابلفئة الواردة (84022) الرقم حتت (19/3/2007)بتاريخ

 وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (99124) برقم واملسجلة
 .(19/3/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة
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 لىع شارع– القبلة) وعنواهنا املنزلية لألواين الذهبية الدله شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت الثالث الدور– املنصور بنايه– السامل

 (29) ابلفئة الواردة (83717) الرقم حتت (7/3/2007)بتاريخ أودعت
 وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (77004) برقم واملسجلة

 .(7/3/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على شارع– القبلة) وعنواهنا املنزلية لألواين الذهبية الدله شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت الثالث الدور– املنصور بنايه– السامل

 (30) ابلفئة الواردة (84420) الرقم حتت (2/4/2007)بتاريخ أودعت
 وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (77013) برقم واملسجلة

 .(2/4/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على شارع– القبلة) وعنواهنا املنزلية لألواين الذهبية الدله شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت الثالث الدور– املنصور بنايه– السامل

 (30) فئةابل الواردة (83718) الرقم حتت (7/3/2007)بتاريخ أودعت
 وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (70501) برقم واملسجلة

 .(7/3/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسئوليه ذات شركه احملدودة واخوانه العبدالكرمي سليمان شركة تقدمت
 بطلب (الكويت- الكويت الصفاة 675 ب ص)وعنواهنا  كويتية حمدودة
 الرقم حتت (24/3/1987)بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (18764) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (19993)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(24/3/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسئوليه ذات هشرك احملدودة واخوانه العبدالكرمي سليمان شركة تقدمت
 - الثالث الدور – املعجل عماره– املرقاب)وعنواهنا  كويتية حمدودة

 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-الكويت
 (30) ابلفئة الواردة (35993) الرقم حتت (17/3/1997)بتاريخ

 وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (29412) برقم واملسجلة
 .(17/3/2027) بتاريخ للعالمة نيةالقانو  احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكويت)وعنواهنا والشراشف للبطانيات كلثم ال موسى مؤسسه تقدمت
 لتجديد بطلب (الكويت- 32 حمل 1 بلوك التاسعة التجارية املنطقة
 (35776) الرقم حتت (17/2/1997)بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (30336) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة

 .(17/2/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (24) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكويت)وعنواهنا والشراشف للبطانيات كلثم ال موسى مؤسسه تقدمت
 لتجديد بطلب (الكويت- 32 حمل 1 بلوك التاسعة التجارية املنطقة
 الواردة (35881) الرقم حتت (1/3/1997)بتاريخ أودعت اليت العالمة

 الفئة خدمات / منتجات عن (30385) برقم واملسجلة (24) ابلفئة
 .(1/3/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (24)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املنطقة)وعنواهنا  واالستهالكية الغذائية للمواد الربيع ورد شركه تقدمت
  1 الدور 6 رقم مبىن االستثمار عماره اجلابر امحد شارع التاسعة التجارية

 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-
 (32) ابلفئة الواردة (38592) الرقم حتت(22/12/1997)بتاريخ

 وتنتهي (32) الفئة خدمات / منتجات عن (30112) برقم واملسجلة
 .(22/12/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املنطقة)وعنواهنا  واالستهالكية الغذائية للمواد الربيع ورد شركه تقدمت
  1 الدور 6 رقم مبىن االستثمار عماره اجلابر امحد شارع التاسعة التجارية

 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-
 (32) ابلفئة الواردة (38598) الرقم حتت(22/12/1997)بتاريخ

 وتنتهي (32) الفئة خدمات / منتجات عن (30793) برقم ملسجلةوا
 .(22/12/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املنطقة)وعنواهنا  واالستهالكية الغذائية للمواد الربيع ورد شركه تقدمت
  1 ورالد 6 رقم مبىن االستثمار عماره اجلابر امحد شارع التاسعة التجارية

 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-
 (32) ابلفئة الواردة (38602) الرقم حتت(22/12/1997)بتاريخ

 وتنتهي (32) الفئة خدمات / منتجات عن (30106) برقم واملسجلة
 .(22/12/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املنطقة)وعنواهنا  واالستهالكية الغذائية للمواد الربيع ورد شركه تقدمت
  1 الدور 6 رقم مبىن االستثمار عماره اجلابر امحد شارع التاسعة التجارية

 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-
 (32) ابلفئة الواردة (38594) الرقم حتت(22/12/1997)بتاريخ

 وتنتهي (32) الفئة خدمات / منتجات عن (30105) برقم واملسجلة
 .(22/12/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املنطقة)وعنواهنا  واالستهالكية الغذائية للمواد الربيع ورد شركه تقدمت
  1 الدور 6 رقم مبىن االستثمار عماره اجلابر امحد شارع التاسعة التجارية

 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-
 (3) ابلفئة الواردة (38599) الرقم حتت(22/12/1997)اريخبت

 فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات / منتجات عن (29719) برقم واملسجلة
 .(22/12/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املنطقة)وعنواهنا  واالستهالكية الغذائية للمواد الربيع ورد شركه تقدمت
  1 الدور 6 رقم مبىن االستثمار عماره اجلابر امحد شارع لتاسعةا التجارية

 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-
 (3) ابلفئة الواردة (38603) الرقم حتت(22/12/1997)بتاريخ
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 فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات / منتجات عن (33590) برقم واملسجلة
 .(22/12/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشويخ) وعنواهنا(االمريكاان) ك.م.ش لألغذية الكويتية شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت- 198 قسيمه-71ش– 1ق-الصناعية
 الواردة (87603) الرقم حتت (31/7/2007) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (75572) برقم واملسجلة (30) ابلفئة
 .(31/7/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشويخ) وعنواهنا(االمريكاان) ك.م.ش لألغذية الكويتية شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت- 198 قسيمه-71ش– 1ق-الصناعية
 الواردة (87600) الرقم حتت (31/7/2007) بتاريخ أودعت اليت
 الفئة خدمات / منتجات عن (81055) برقم واملسجلة (30) فئةابل

 .(31/7/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا(االمريكاان) ك.م.ش لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (الكويت- 198 قسيمه-71ش– 1ق-الصناعية

 الواردة (87601) الرقم حتت (31/7/2007) بتاريخ أودعت اليت
 الفئة خدمات / منتجات عن (105733) برقم واملسجلة (30) ابلفئة

 .(31/7/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا(االمريكاان) ك.م.ش لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت-  -71 شارع أ قطعه  198قسيمه- -الصناعية طقةاملن

 الرقم حتت (8/7/1987) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (22571) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (20341)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /
(8/7/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشويخ) وعنواهنا(االمريكاان) ك.م.ش لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت-  -71 شارع أ قطعه  198قسيمه- -الصناعية املنطقة
 الرقم حتت (8/7/1987) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (22572) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (20340)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(8/7/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا(االمريكاان) ك.م.ش لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 5087 ب ص-71 شارع أ قطعه  198قسيمه- -الصناعية املنطقة
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-  13051 الربيدي الرمز الصفاة

 ابلفئة الواردة (36976) الرقم حتت (28/6/1997) بتاريخ ودعتأ
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (32583) برقم واملسجلة (29)
 .(28/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 

 الشويخ) وعنواهنا(االمريكاان) ك.م.ش لألغذية الكويتية شركة تقدمت
 5087 ب ص-71 شارع أ قطعه  198يمهقس- -الثالثة الصناعية

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-  13051 الربيدي الرمز الصفاة
 ابلفئة الواردة (36978) الرقم حتت (28/6/1997) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (34501) برقم واملسجلة (29)
 ..(28/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشويخ) وعنواهنا(االمريكاان) ك.م.ش لألغذية الكويتية شركة تقدمت

 5087 ب ص-71 شارع أ قطعه  198قسيمه- -الثالثة الصناعية
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-  13051 الربيدي الرمز الصفاة
 لفئةاب الواردة (36979) الرقم حتت (28/6/1997) بتاريخ أودعت
 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (34502) برقم واملسجلة (29)
 .(28/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– الصـناعية الـري) وعنواهنـا مقفلـة مسـامهه التجاريـة اسـواق شـركة تقـدمت

 الـيت المـةالع لتجديـد بطلـب (الكويت-2 حمل امليزانني احملل 1606 املبىن
 ابلفئـة الـواردة (86662) الـرقم حتـت (24/6/2007) بتـاريخ أودعـت
 (35) الفئـة خـدمات / منتجـات عـن (69905) بـرقم واملسـجلة (35)
 .(24/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعه قبلةال/ وعنواهنا  التجارية واخلدمات للتجهيزات اخلليج شركة تقدمت

 بطلب (الكويت-الرابع ب مكتب– النقيب امحد ملك– 15 مبىن 14
 الرقم حتت (20/6/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (73495) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (86528)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات /

(20/6/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب ص/ وعنواهنا  واملقاوالت العامة للتجارة الربدج شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت- 32125- الدمسة 11271

 ابلفئة الواردة (86946) الرقم حتت (7/7/2007) بتاريخ أودعت
 (35) الفئة خدمات / منتجات عن (69908) برقم واملسجلة (35)
 .(7/7/2027) بتاريخ للعالمة القانونية حلمايةا فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان/وعنواهنا احملدودة التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-53 قسيمه– 11 ش– 1 ق–
 ابلفئة الواردة (86818) الرقم حتت (30/6/2007) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (77062) رقمب واملسجلة (30)
 .(30/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان/وعنواهنا احملدودة التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-53 قسيمه– 11 ش– 1 ق–
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 ابلفئة الواردة (86813) الرقم حتت (30/6/2007) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (77061) برقم واملسجلة (30)
 .(30/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-3 قطعه العرضية/وعنواهنا احملدودة التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-39 قسيمه

 واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (86139) الرقم حتت (2/6/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (74289) برقم

 .(2/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2135 ب ص) وعنواهنا احملدودة التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت- 13022 ب ر / الصفاة
 (29) ابلفئة الواردة (86140) الرقم حتت (2/6/2007) بتاريخ

 وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (74290) برقم واملسجلة
 .(2/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعه العارضيه) وعنواهنا احملدودة التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-39 قسيمه-3

 واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (86144) الرقم حتت (2/6/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (77040) برقم

 .(2/6/2027) بتاريخ للعالمة ةالقانوني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2135 ب ص/ وعنواهنا احملدودة التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت- 13022 ب ر / الصفاة
 (29) ابلفئة الواردة (86143) الرقم حتت (2/6/2007) بتاريخ

 وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (74291) برقم واملسجلة
 .(2/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعه العارضيه) وعنواهنا احملدودة التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت-39 قسيمه-3
 واملسجلة (30) لفئةاب الواردة (86144) الرقم حتت (2/6/2007)

 احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (77040) برقم
 (2/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – الصاحلية) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة النواصي شركة تقدمت

 تجديدل بطلب (الكويت- االرضي الدور – الثويين بناية – السور شارع
 (38499) الرقم حتت (6/12/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (33183) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة

 .(6/12/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) اهناوعنو  العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
-االول الدور -b1+A3+A2+A1 احملل – 17 مبىن – 110

 حتت (2/1/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت
 عن (75882) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (91135) الرقم

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات / منتجات
(2/1/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الشارع – 2 قطعة – كيفان) وعنواهنا  ويس وليد حممد فراس تقدم
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت- 61 العقار – اشبيليه
 (41) ابلفئة الواردة (97743) الرقم حتت (10/9/2008) بتاريخ

 تهيوتن (41) الفئة خدمات / منتجات عن (80336) برقم واملسجلة
 .(10/9/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشارع – 2 قطعة – كيفان) وعنواهنا  ويس وليد حممد فراس تقدم

 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت- 61 العقار – اشبيليه
 (16) ابلفئة الواردة (97744) الرقم حتت (10/9/2008) بتاريخ

 وتنتهي (16) الفئة خدمات / منتجات عن (80337) رقمب واملسجلة
 .(10/9/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طريق – الشويخ -الكويت) وعنواهنا املتنقلة االتصاالت شركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (13083 الصفاة 22244 ب ص – 55 املطار

 الواردة (88543) الرقم حتت (18/9/2007) بتاريخ أودعت اليت
 الفئة خدمات / منتجات عن (78870) برقم واملسجلة (38) ابلفئة

  بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (38)
 ـــ.(18/9/2027)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طريق – الشويخ -الكويت) وعنواهنا املتنقلة االتصاالت شركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (13083 فاةالص 22244 ب ص – 55 املطار

 الواردة (88544) الرقم حتت (18/9/2007) بتاريخ أودعت اليت
 الفئة خدمات / منتجات عن (78871) برقم واملسجلة (38) ابلفئة

 ـ.(18/9/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (38)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طريق – الشويخ -الكويت) واهناوعن املتنقلة االتصاالت شركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (13083 الصفاة 22244 ب ص – 55 املطار

 الواردة (88545) الرقم حتت (18/9/2007) بتاريخ أودعت اليت
 الفئة خدمات / منتجات عن (80297) برقم واملسجلة (38) ابلفئة

 .(18/9/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (38)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 296:ب.ص) وعنواهنا والتفتيش للمسح الدويل املركز شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -54573 ب.ر – الصباحية
 ابلفئة الواردة (87409) الرقم حتت (22/7/2007) بتاريخ أودعت

 وتنتهي (9) الفئة خدمات / منتجات عن (70896) برقم واملسجلة (9)
 .(22/7/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية ةفرت 
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 ابل علي مركز واجف سوق) وعنواهنا للمفروشات سلطان شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب ( الكويت – التجاري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (37184) الرقم حتت (20/7/1997)
 احلماية فرتة وتنتهي (24) فئةال خدمات / منتجات عن (30486) برقم

 .(20/7/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجاه إكسربس غزال شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (36 قسيمة -21 شارع – 7ق – الصناعية
 ابلفئة ةالوارد (37258) الرقم حتت (29/7/1997) بتاريخ أودعت
 (35) الفئة خدمات / منتجات عن (32823) برقم واملسجلة (35)
 .(29/7/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– السور شارع-الصاحلية) وعنواهنا الغذائية للمواد ميم شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (احلميضى يعقوب ملك– الرابع الدور-14 مبىن-13ق
 (86497) الرقم حتت (19/6/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (104973) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة

 .(19/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– السور شارع-الصاحلية) وعنواهنا الغذائية للمواد ميم شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (احلميضى يعقوب ملك– الرابع الدور-14 مبىن-13ق

 (86498) الرقم حتت (19/6/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (104972) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة

 .(19/6/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– السور شارع-الصاحلية) وعنواهنا الغذائية للمواد ميم شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (احلميضى يعقوب ملك– الرابع الدور-14 مبىن-13ق

 (85735) الرقم حتت (15/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (104971) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة

 .(15/5/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– السور شارع-الصاحلية) وعنواهنا الغذائية للمواد ميم شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (احلميضى يعقوب ملك– الرابع الدور-14 مبىن-13ق

 (85736) الرقم حتت (15/5/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (104970) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة

 .(15/5/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وشركاه املشعان خضري فيصل -الغذائية للتجهيزات مسا شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (الكويت 13016 ب ر الصفاة 1532 ب ص) وعنواهنا

 (091141) الرقم حتت (2/1/2008 بتاريخ أودعت اليت عالمةال
 خدمات / منتجات عن (73369) برقم واملسجلة (43) ابلفئة الواردة

 .(2/1/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (43) الفئة
 

 13 رقم حمل التجار سوق) وعنواهنا التجارية معرىف طالب مؤسسه تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت الدولة أمالك ملك

 واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (37253) الرقم حتت (28/7/1997
 احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن (31652) برقم

 (28/7/2027)بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش– الشرق) وعنواهنا ك م ش اليةامل للوساطة الوطنية الشركة تقدمت
-5-4-3-2 حمالت األرضي الدور الكاظمى زيد بنايه– الكبري مبارك

 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (2/3 والطابق
 واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (36827) الرقم حتت(11/6/1997)

 ايةاحلم فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات / منتجات عن (32590) برقم
 (11/6/2027)بتاريخ للعالمة القانونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعنواهنا القطنية املنتجات وجتاره لصناعه الكويتية الشركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (156قسيمه-1شارع– 1قطعه-صبحان)
 ابلفئة الواردة (84197) الرقم حتت(24/3/2007) بتاريخ أودعت
 (42) الفئة خدمات / منتجات عن (69867) برقم واملسجلة (42)
 (24/3/2027)بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القطنية املنتجات وجتاره لصناعه الكويتية الشركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (156قسيمه-1شارع– 1قطعه-صبحان)وعنواهنا

 ابلفئة الواردة (84192) الرقم حتت(24/3/2007) بتاريخ أودعت اليت
 (42) الفئة خدمات / منتجات عن (69864) برقم واملسجلة (42)
 (24/3/2027)بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعنواهنا القطنية املنتجات وجتاره لصناعه الكويتية الشركة تقدمت
 ليتا العالمة لتجديد بطلب (156قسيمه-1شارع– 1قطعه-صبحان
 ابلفئة الواردة (84198) الرقم حتت(24/3/2007) بتاريخ أودعت
 (42) الفئة خدمات / منتجات عن (69868) برقم واملسجلة (42)
 (24/3/2027)بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– استقالل شارع– القار بنيد) وعنواهنا للمحاماة العدواىن مكتب تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (السابع الدور– فلكس فرج
 واملسجلة (42) ابلفئة الواردة (90440) الرقم حتت(29/7/2007)

 احلماية فرتة وتنتهي (42) الفئة خدمات / منتجات عن (73597) برقم
 (29/7/2027)بتاريخ للعالمة القانونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (كاسكو) مقفله ك.م.ش الطريان اتخلدم الكويتية الشركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الدويل الكويت مطار) وعنواهنا

 واملسجلة (42) ابلفئة الواردة (35342) الرقم حتت(14/12/1996)
 احلماية فرتة وتنتهي (42) الفئة خدمات / منتجات عن (32312) برقم

 (14/12/2026)بتاريخ للعالمة القانونية
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-11 ق-القبلة) وعنواهنا والتوزيع والنشر للصحافة اجلريدة شركه تقدمت
 حتت(10/6/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (4 مبىن
 عن (70834) برقم واملسجلة (16) ابلفئة الواردة (86316) الرقم

 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (16) الفئة خدمات / منتجات
 (10/6/2027)بتاريخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  املنزلية واألواين واألدوات الغذائية للمواد البيضاء القمه شركه تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (22 قسيمه– الصناعية املنطقة– اجلهراء) وعنواهنا

 الواردة (035338) الرقم حتت(10/12/1996) بتاريخ أودعت اليت
 الفئة خدمات / منتجات عن (32148) برقم واملسجلة (29) ابلفئة

 (10/12/2026)بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصناعية الري منطقة) وعنواهنا  الغذائية التجارية ساتكو شركة تقدمت
 بطلب (الكويت ، ابلكامل امليزانني الدور – 1726 قسيمة -1 قطعه

 الرقم حتت (05/03/2008) خبتاري أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (82532) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (92675)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /
 ـــ.(05/03/2028)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية الري منطقة) وعنواهنا  الغذائيه التجارية ساتكو شركة تقدمت

 بطلب (الكويت ، ابلكامل امليزانني الدور – 1726 ةقسيم -1 قطعه
 الرقم حتت (12/08/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (82541) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (97136)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /

(12/08/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – القدمية خيطان) وعنواهنا التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت ، األرضي - 20 مكتب -15 مبىن -22 شارع – 29
 الرقم حتت (30/06/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (74336) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (86820)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /

(30/06/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (االول -ب1+ا3+ا2+ا1 : الشقه -17 مبىن – 110

 (91265) الرقم حتت (08/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (75039) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة

 .(08/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 لتجديد طلبب (االول -ب1+ا3+ا2+ا1 : الشقه -17 مبىن – 110

 (91270) الرقم حتت (08/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة

 خدمات / منتجات عن (78024) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة
 .(08/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – القدمية خيطان) وعنواهنا التجارية اهلندية الكويتيه شركة تقدمت
 بطلب (الكويت ، االرضي - 20 مكتب -15 مبىن -22 شارع – 29
 الرقم حتت (30/06/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (74335) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (86816)
 خبتاري للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /

(30/06/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – القدمية خيطان) وعنواهنا التجارية اهلندية الكويتيه شركة تقدمت
 بطلب (الكويت ، االرضي - 20 مكتب -15 مبىن -22 شارع – 29
 الرقم حتت (30/06/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (74334) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (86815)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /

(30/06/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (األول -ب1+ا3+ا2+ا1 : الشقة -17 مبىن – 110

 (91271) الرقم حتت (08/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (75365) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة

 .(08/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – القدمية خيطان) وعنواهنا التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت ، األرضي - 20 مكتب -15 مبىن -22 شارع – 29
 الرقم حتت (20/04/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (31910) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (39535)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(20/04/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – 4 قطعة – القبلة) وعنواهنا العامة للتجارة الكويت فخر شركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (الكويت ، الثاين الدور -10+9 مكتب -1 مبىن
 الواردة (90115) الرقم حتت (19/11/2007) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (96333) برقم واملسجلة (25) ابلفئة
 ـ.(19/11/2027) بتاريخ للعالمة القانونية مايةاحل فرتة وتنتهي (25)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (األول -ب1+ا3+ا2+ا1 : الشقة -17 مبىن – 110
 (91381) الرقم حتت (14/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (76783) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة

 (14/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 – 4 قطعة – القبلة) وعنواهنا العامة للتجارة الكويت فخر شركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (الكويت ، الثاين الدور -10+9 مكتب -1 مبىن
 الواردة (92432) الرقم حتت (27/02/2008) بتاريخ أودعت اليت

 (3) الفئة خدمات / منتجات عن (75886) برقم واملسجلة (3) ابلفئة
 .(27/02/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (األول -ب1+ا3+ا2+ا1 : الشقة -17 مبىن – 110
 (91382) الرقم حتت (14/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (73883) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة

 .(14/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة قدمتت
 لتجديد بطلب (االول -ب1+ا3+ا2+ا1 : الشقه -17 مبىن – 110

 (91272) الرقم حتت (08/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (78025) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة

 .(08/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية رتةف وتنتهي (3) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (االول -ب1+ا3+ا2+ا1 : الشقه -17 مبىن – 110

 (91266) الرقم حتت (08/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (75040) برقم واملسجلة (3) لفئةاب الواردة

 .(08/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (االول -ب1+ا3+ا2+ا1 : الشقه -17 مبىن – 110

 (91273) الرقم حتت (08/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (75041) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة

 .(08/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – دميةالق خيطان) وعنواهنا التجارية اهلندية الكويتيه شركة تقدمت
 بطلب (الكويت ، االرضي - 20 مكتب -15 مبىن -22 شارع – 29
 الرقم حتت (30/06/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (74333) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (86814)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /

(30/06/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (االول -ب1+ا3+ا2+ا1 : الشقه -17 مبىن – 110

 (91267) الرقم حتت (08/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 اتخدم / منتجات عن (75364) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة

 .(08/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة

 قطعة – القدمية خيطان) وعنواهنا التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت ، االرضي - 20 مكتب -15 مبىن -22 شارع – 29
 الرقم حتت (10/09/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (85704) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (97736)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /

 ــ.(10/09/2028)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – الصاحلية وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الفضي النجم شركة تقدمت
 بطلب (الكويت دس،السا الدور – 606 مكتب 11 مبىن – 12 قطعه

 الرقم حتت (18/02/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 / منتجات عن (90303) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (92327)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(18/02/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 4 قطعة – القبلة) وعنواهنا عامةال للتجارة الكويت فخر شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت ، الثاين الدور -10+9 مكتب -1 مبىن
 الواردة (92345) الرقم حتت (19/02/2008) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (76638) برقم واملسجلة (25) ابلفئة
 .(19/02/2028) ريخبتا للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 4 قطعة – القبلة) وعنواهنا العامة للتجارة الكويت فخر شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت ، الثاين الدور -10+9 مكتب -1 مبىن
 الواردة (90208) الرقم حتت (21/11/2007) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / تجاتمن عن (72369) برقم واملسجلة (25) ابلفئة
 .(21/11/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 4 قطعة – القبلة) وعنواهنا العامة للتجارة الكويت فخر شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت ، الثاين الدور -10+9 مكتب -1 مبىن
 الواردة (92343) الرقم حتت (19/02/2008) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (75887) برقم واملسجلة (25) ابلفئة
 .(19/02/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – ةالثالث الصناعية الشويخ) وعنواهنا لألغذية اليسرة شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت ، أرضي (3) : احملل -91-89 مبىن – (د)
 (92555) الرقم حتت (27/02/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (82160) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة
(27/02/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مبىن – األوىل الصناعية الشويخ) وعنواهنا تورس ميغا ابيات شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ، ابلكامل مكتب – امليزانني 151
 ابلفئة الواردة (92164) الرقم حتت (14/02/2008) بتاريخ أودعت
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 وتنتهي (2) الفئة خدمات / منتجات عن (77909) برقم واملسجلة (2)
 .(14/02/2028) بتاريخ مةللعال القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعية صبحان) وعنواهنا التغليف مواد لصناعة الكويتية شركة تقدمت

 (الكويت ، ابلكامل االول الدور -75+69+71+73 مبىن 8 قطعه –
 الرقم حتت (21/02/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (30306) برقم لةواملسج (17) ابلفئة الواردة (38996)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (17) الفئة خدمات /

(21/02/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واهلدااي واالحذية النسائية اجلاهزه للمالبس منينغز دو ادلفو شركة تقدمت
 الري) وعنواهنا العامة للتجارة مودا مليت شركة من فرع والكماليات

 ، االرضي الدور-  GL 10 حمل -1873 مبىن -1 قطعة – عيةالصن
 (16/09/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت

 (75448) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (88505) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(16/09/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10 قطعة – القبلة) وعنواهنا العامة للتجارة افكار مؤسسة شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ، امليزانني -68 حمل 5 – مبىن –

 ابلفئة الواردة (21140) الرقم حتت (09/02/1988) بتاريخ أودعت
 (16) الفئة خدمات / منتجات عن (19728) برقم واملسجلة (16)
 ــ.(09/02/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 10 قطعة – القبلة) وعنواهنا العامة للتجارة افكار مؤسسة شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ، امليزانني -68 حمل 5 – مبىن –
 ابلفئة اردةالو  (21139) الرقم حتت (09/02/1988) بتاريخ أودعت

 وتنتهي (3) الفئة خدمات / منتجات عن (19727) برقم واملسجلة (3)
 (09/02/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 10 قطعة – القبلة) وعنواهنا العامة للتجارة افكار مؤسسة شركة تقدمت

 اليت عالمةال لتجديد بطلب (الكويت ، امليزانني -68 حمل 5  مبىن –
 ابلفئة الواردة (21138) الرقم حتت (09/02/1988) بتاريخ أودعت
 (20) الفئة خدمات / منتجات عن (19726) برقم واملسجلة (20)
 .(09/02/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (كويتال ، 1586 رقم قسيمة – الرايلصناعية) وعنواهنا النصر تقدمت
 الرقم حتت (13/08/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (81594) برقم واملسجلة (14) ابلفئة الواردة (97142)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (14) الفئة خدمات /

(13/08/2028). 

 وعنواهنا  قاوالتوامل العامة للتجارة وشركاه الرشيد فيصل جمموعة تقدمت
 (الكويت ،35+34 مكتب االول الدور – 3 مبىن– 4 قطعة – القبلة)

 الرقم حتت (13/08/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (78418) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (97140)

 اريخبت للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات /
(13/08/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعنواهنا  واملقاوالت العامة للتجارة وشركاه الرشيد فيصل جمموعة تقدمت

 (الكويت ،35+34 مكتب االول الدور – 3 مبىن– 4 قطعة – القبلة)
 الرقم حتت (13/08/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (78049) برقم لةواملسج (25) ابلفئة الواردة (97141)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات /

(13/08/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – 3 قطعة – صبحان) وعنواهنا احلديدية للصناعات هياكل شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - ا117 قسيمة

 واملسجلة (12) ابلفئة الواردة (93630) الرقم حتت (08/04/2008)
 احلماية فرتة وتنتهي (12) الفئة خدمات / منتجات عن (77907) برقم

 .(08/04/2028) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واملستلزمات واألجهزة واملعدات للخدمات الدولية مست شركة تقدمت
 الرابع الدور -7 مكتب -1 بىنم -170 قطعة – حويل) وعنواهنا الطبية

 (14/09/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،
 (82221) برقم واملسجلة (44) ابلفئة الواردة (97783) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (44) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(14/09/2028) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش – حويل) وعنواهنا الكهرابئية للصناعات اجلسار دخيل شركة متتقد 
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - تونس

 واملسجلة (16) ابلفئة الواردة (10514) الرقم حتت (11/10/1978)
 احلماية فرتة وتنتهي (16) الفئة خدمات / منتجات عن (9638) برقم

 .(11/10/2028) خبتاري للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا الكهرابئية للصناعات اجلسار دخيل شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - سرداب + ميزانني + ارضي 3 حمل – 7 مبىن -63
 الرقم حتت (11/10/1978) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (9639) برقم واملسجلة (16) ابلفئة الواردة (10515)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (16) الفئة خدمات

(11/10/2028). 
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 الشويخ) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة العصرية الكويتية شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - ارضي – 26 اىل 23 مبىن – ج قطعه – 2الصناعية
 الرقم حتت (10/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (73383) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (90618)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات /

(10/12/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدور 19 م – 15ق – القبلة) وعنواهنا للمالحة يونيفرسال شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (يتالكو  - ابلكامل 23

 واملسجلة (39) ابلفئة الواردة (91193) الرقم حتت (06/01/2008)
 احلماية فرتة وتنتهي (39) الفئة خدمات / منتجات عن (73367) برقم

 .(06/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ق -الشرق) وعنواهنا راتلالستشا كويت انك بروفورمانس شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -8 الدور- 8 مكتب -7م -5

 ابلفئة الواردة (91874) الرقم حتت (30/01/2008) بتاريخ أودعت
 (35) الفئة خدمات / منتجات عن (94457) برقم واملسجلة (35)
 .(30/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قسيمة – القبلة) وعنواهنا اخلرايف بدر عبداحملسن مؤسسة شركة تقدمت

 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - للتجارة الدولية مبىن 15
 (35) ابلفئة الواردة (38180) الرقم حتت (29/10/1997) بتاريخ

 يوتنته (35) الفئة خدمات / منتجات عن (50929) برقم واملسجلة
 .(29/10/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – االوىل الصناعية الشويخ) وعنواهنا للدواجن انيف شركة تقدمت

 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - 32-30 مبىن – ط
 (29) ابلفئة الواردة (21144) الرقم حتت (10/02/1988) بتاريخ

 وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (19770) برقم واملسجلة
 .(10/02/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 68/69 مبىن – الزراعية الصليبية) وعنواهنا لاللبان الكويتية شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - االرضي الدور
 واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (98951) الرقم حتت (03/11/2008)

 احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات / منتجات عن (88756) برقم
 (03/11/2028) بتاريخ للعالمة القانونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 68/69 مبىن – الزراعية الصليبية) وعنواهنا لاللبان الكويتية شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - االرضي الدور
 واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (98949) الرقم حتت (03/11/2008)

 احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (88758) برقم
 .(03/11/2028) بتاريخ للعالمة القانونية

 68/69 مبىن – الزراعية الصليبية) وعنواهنا لاللبان الكويتية شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - االرضي الدور

 واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (98950) الرقم حتت (03/11/2008)
 احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (88757) برقم

 .(03/11/2028) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القطعة – الصناعية الري) وعنواهنا الغذائية التجارية ساتكو شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - امليزانني - ابلكامل مكتب احملل 1726 املبىن – (1)
 الرقم حتت (21/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (68990) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (80994)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(21/11/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الربيع ورود شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - االول الدور – 1 مكتب – 3 مبىن – 7 قطعة

 الرقم حتت (30/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (31234) برقم واملسجلة (31) ابلفئة الواردة (40374)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (31) الفئة خدمات /
(30/06/2028) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – حطني ضاحية) وعنواهنا  االستهالكية و التعاونية حطني مجعية تقدمت

 لتجديد بطلب (كويتال - وحيد ترضي حمل – 900011 مبىن – 4 ق
 (93349) الرقم حتت (26/03/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (76649) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة
(26/03/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة رةللتجا العاملية الكويت أمل شركة تقدمت

 (الكويت -1 الدور    A1+A2+A3+B1 حمل -17 مبىن -110
 الرقم حتت (03/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 / منتجات عن (75752) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (91165)
 بتاريخ ةللعالم القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(03/01/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت أمل شركة تقدمت
 (الكويت -1 الدور    A1+A2+A3+B1 حمل -17 مبىن -110

 الرقم حتت (02/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 / منتجات عن (76168) مبرق واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (91133)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(02/01/2028). 
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 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت أمل شركة تقدمت
 (الكويت -1 الدور    A1+A2+A3+B1 حمل -17 مبىن -110

 الرقم حتت (03/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 / منتجات عن (75884) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (91166)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(03/01/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت أمل شركة تقدمت

 (الكويت -1 الدور    A1+A2+A3+B1 لحم -17 مبىن -110
 الرقم حتت (03/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 / منتجات عن (75035) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (91167)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(03/01/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت أمل شركة تقدمت

 (الكويت -1 الدور    A1+A2+A3+B1 حمل -17 مبىن -110
 الرقم حتت (29/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 / منتجات عن (77409) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (91824)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية ةفرت  وتنتهي (3) الفئة خدمات

(29/01/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت أمل شركة تقدمت
 (الكويت -1 الدور    A1+A2+A3+B1 حمل -17 مبىن -110

 الرقم حتت (14/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 / منتجات عن (76633) برقم واملسجلة (3) ابلفئة دةالوار  (91378)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(14/01/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت أمل شركة تقدمت

 (الكويت -1 الدور    A1+A2+A3+B1 حمل -17 مبىن -110
 الرقم حتت (14/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 / منتجات عن (73882) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (91380)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(14/01/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا ةالعام للتجارة العاملية الكويت أمل شركة تقدمت
 (الكويت -1 الدور    A1+A2+A3+B1 حمل -17 مبىن -110

 الرقم حتت (14/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 / منتجات عن (79844) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (91374)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(14/01/2028). 

 

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت أمل شركة تقدمت
 (الكويت -1 الدور    A1+A2+A3+B1 حمل -17 مبىن -110

 الرقم حتت (14/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 / منتجات عن (79845) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (91375)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(14/01/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت أمل شركة تقدمت

 (الكويت -1 الدور    A1+A2+A3+B1 حمل -17 مبىن -110
 الرقم حتت (02/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 / منتجات عن (75363) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (91136)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(02/01/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت أمل شركة تقدمت
 (الكويت -1 الدور    A1+A2+A3+B1 حمل -17 مبىن -110

 الرقم حتت (02/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 / منتجات عن (75883) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (91137)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(02/01/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صبحان) وعنواهنا كيك سارا / املعجنات لصناعة اخلليج شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -10ق – الصناعية
 واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (99874) الرقم حتت (14/12/2008)

 احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (84873) برقم
 .(14/12/2028) بتاريخ للعالمة القانونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خيطان) وعنواهنا  .م م ذ احملدودة التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 : ملك – القضاع جممع – 15 مبىن – 22 شارع – 29 قطعة – القدمية

 لتجديد بطلب (الكويت - األرضي -20 مكتب – القضاع حممد امحد
 (38382) لرقما حتت (26/11/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (31908) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة
(26/11/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صبحان) وعنواهنا كيك سارا / املعجنات لصناعة اخلليج شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (تالكوي -49-141-130-129 قسيمة– الصناعية
 (21114) الرقم حتت (01/02/1988) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (19719) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة
(01/02/2028). 
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 -القدمية خيطان) وعنواهنا م.م.ذ التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت
 (الكويت -االرضي -20 مكتب-15 مبىن-22 شارع -29 قطعه

 الرقم حتت (17/01/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (31969) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (38766)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /
(17/01/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2 مبىن – 6 قطعة – حويل) وعنواهنا للزراعة الكويت شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -الرابع الدور – 10 مكتب
 (30) ابلفئة الواردة (21029) الرقم حتت (27/01/1988) بتاريخ

 نتهيوت (30) الفئة خدمات / منتجات عن (19669) برقم واملسجلة
 .(27/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2 مبىن – 6 قطعة – حويل) وعنواهنا للزراعة الكويت شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -الرابع الدور – 10 مكتب
 (30) ابلفئة الواردة (21030) الرقم حتت (27/01/1988) بتاريخ

 وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (19670) برقم سجلةوامل
 .(27/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2 مبىن – 6 قطعة – حويل) وعنواهنا للزراعة الكويت شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -الرابع الدور – 10 مكتب
 (30) ابلفئة الواردة (21031) الرقم حتت (27/01/1988) بتاريخ

 وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (19671) برقم واملسجلة
 .(27/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2 مبىن – 6 قطعة – حويل) وعنواهنا للزراعة الكويت شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (ويتالك -الرابع الدور – 10 مكتب
 (30) ابلفئة الواردة (31033) الرقم حتت (27/01/1988) بتاريخ

 وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (19673) برقم واملسجلة
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.(27/01/2028)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2 مبىن – 6 قطعة – يلحو ) وعنواهنا للزراعة الكويت شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -الرابع الدور – 10 مكتب
 (30) ابلفئة الواردة (21034) الرقم حتت (27/01/1988) بتاريخ

 وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن (19674) برقم واملسجلة
 .(27/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2 مبىن – 6 قطعة – حويل) وعنواهنا للزراعة الكويت شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -الرابع الدور – 10 مكتب
 (29) ابلفئة الواردة (21252) الرقم حتت (05/03/1988) بتاريخ

 وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (19807) برقم واملسجلة
 .(05/03/2028) بتاريخ للعالمة القانونية مايةاحل فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2 مبىن – 6 قطعة – حويل) وعنواهنا للزراعة الكويت شركة تقدمت
 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -الرابع الدور – 10 مكتب
 (29) ابلفئة الواردة (21253) الرقم حتت (05/03/1988) بتاريخ

 وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن (19808) برقم واملسجلة
 .(05/03/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الربيع ورود شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - االول الدور – 1 مكتب – 3 مبىن – 7 املنطقة
 الرقم حتت (30/06/1998) بتاريخ دعتأو  اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (31096) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (40368)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(30/06/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الربيع ورود شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - االول الدور – 1 مكتب – 3 مبىن – 7 نطقةامل

 الرقم حتت (30/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (31092) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (40376)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات /
(30/06/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الربيع ورود شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - االول الدور – 1 مكتب – 3 مبىن – 7 املنطقة
 الرقم حتت (30/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (31094) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (40371)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /

(30/06/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الربيع ورود شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - االول الدور – 1 مكتب – 3 مبىن – 7 املنطقه
 الرقم حتت (30/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (31090) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (40378)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات /

(30/06/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الربيع ورود شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - األول الدور – 1 مكتب – 3 مبىن – 7 املنطقة
 الرقم حتت (30/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (31095) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (40370)
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 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(30/06/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة لربيعا ورود شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - االول الدور – 1 مكتب – 3 مبىن – 7 املنطقه
 الرقم حتت (15/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (30754) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (40185)
 بتاريخ للعالمة القانونية مايةاحل فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(15/06/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الربيع ورود شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - االول الدور – 1 مكتب – 3 مبىن – 7 املنطقه
 الرقم حتت (30/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (31098) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (40377)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات /

(30/06/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الربيع ورود شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - االول الدور – 1 مكتب – 3 مبىن – 7 املنطقه
 الرقم حتت (30/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (31097) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (40375)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(30/06/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – القبلة) وعنواهنا قاوالتوامل العامة للتجارة الربيع ورود شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - االول الدور – 1 مكتب – 3 مبىن – 7 املنطقه
 الرقم حتت (15/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (30752) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (40184)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(15/06/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الربيع ورود شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - االول الدور – 1 مكتب – 3 مبىن – 7 املنطقه
 الرقم حتت (15/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (30751) رقمب واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (40183)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(15/06/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خيطان) وعنواهنا  واملقاوالت العامة للتجارة الدولية الصفار شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -12 املبىن 11 القطعه – القدميه

 ابلفئة الواردة (92668) الرقم حتت (05/03/2008) اريخبت أودعت

 (18) الفئة خدمات / منتجات عن (77836) برقم واملسجلة (18)
 .(05/03/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بيس 3 دوابرك شارع) وعنواهنا .ايه اس مارك براندينج وورلد شركة تقدمت

 لتجديد بطلب ( سويسرا – جنيف 1207 – ايه اس كونسلز يديونيفا –
 (94889) الرقم حتت (21/05/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (107989) برقم واملسجلة (14) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (14) الفئة
(21/05/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بيس 3 دوابرك شارع) وعنواهنا .ايه اس مارك براندينج وورلد شركة قدمتت

 لتجديد بطلب ( سويسرا – جنيف 1207 – ايه اس كونسلز يونيفايد –
 (94887) الرقم حتت (21/05/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (107988) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة

 .(21/05/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة تهيوتن (3) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيس 3 دوابرك شارع) وعنواهنا .ايه اس مارك براندينج وورلد شركة تقدمت
 لتجديد بطلب ( سويسرا – جنيف 1207 – ايه اس كونسلز يونيفايد –

 (94888) الرقم حتت (21/05/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (107987) برقم واملسجلة (9) ابلفئة لواردةا

 .(21/05/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (9) الفئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م.م.ذ وشريكة اهلامشي عيسى امحد – للعطور اجلزيره شركة تقدمت
 طلبب (  الكويت دوله – 13146 الصفاة – 28573 ب.ص) وعنواهنا
 الرقم حتت (06/08/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (77650) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (97079)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(06/08/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – الصناعيه الشويخ) اوعنواهن . واوالده اهلاجري انصر حممد شركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (الكويت -امليزانني – ارضي احملل – 73 املبىن
 الواردة (38039) الرقم حتت (22/10/1997) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (37034) برقم واملسجلة (35) ابلفئة
 .(22/10/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعنواهنا م.م.ذ واملقاوالت العامة للتجارة املتحده صبحان شركة تقدمت

 -مكرر الثامن 812 مكتب -27 مبىن – اداري م قطعة – الفروانية)
 (24/12/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت

 (82343) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (100285) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(24/12/2028) بتاريخ
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 وعنواهنا م.م.ذ واملقاوالت العامة للتجارة املتحده صبحان شركة تقدمت
 -مكرر الثامن 812 مكتب -27 مبىن – اداري م قطعة – الفروانية)

 (24/12/2008) بتاريخ أودعت ليتا العالمة لتجديد بطلب (الكويت
 (82342) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (100284) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(24/12/2028) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – بلةالق) وعنواهنا  واملقاوالت العامه للتجارة دنيا حمالت شركة تقدمت
 بطلب (الكويت -الثاين الدور -701 مكتب -2 مبىن – 7 قطعة

 الرقم حتت (06/03/1988) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (19873) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (21257)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (24) الفئة خدمات /
(06/03/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جتاري م قطعة – الفروانية) وعنواهنا التجارية الوطنية البستان شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت - امليزانني – 5 مكتب -57 مبىن –
 الواردة (21257) الرقم حتت (11/12/2007) بتاريخ أودعت اليت

 ئةالف خدمات / منتجات عن (76167) برقم واملسجلة (34) ابلفئة
 .(11/12/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (34)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شارع / املزرعة كورنيش / بريوت) وعنواهنا التجارية نزية شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الندمارك بناية / الطييب عفيف

 واملسجلة (3) لفئةاب الواردة (97098) الرقم حتت (07/08/2008)
 احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات / منتجات عن (80986) برقم

 .(07/08/2028) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا احملدوده واخوانه العبدالكرمي سليمان شركة تقدمت
 ببطل (الكويت - ميزانني – 1 مكتب -169 مبىن – الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (24/04/1988) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (19964) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (21400)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(24/04/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا هاحملدود واخوانه العبدالكرمي سليمان شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - ميزانني – 1 مكتب -169 مبىن – الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (24/04/1988) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (19965) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (21401)
 ريخبتا للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(24/04/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا احملدودة وإخوانه العبدالكرمي سليمان شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - ميزانني – 1 مكتب -169 مبىن – الثالثة الصناعية

 الرقم حتت (24/04/1988) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (21108) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (21402)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /
(24/04/2028). 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا احملدوده واخوانه العبدالكرمي سليمان شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - ميزانني – 1 مكتب -169 مبىن – الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (24/04/1988) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (19966) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (21403)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(24/04/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا احملدودة وإخوانه العبدالكرمي سليمان شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - ميزانني – 1 مكتب -169 مبىن – الثالثة صناعيةال

 الرقم حتت (14/02/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (30415) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (38924)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /
(14/02/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشويخ) وعنواهنا احملدودة وإخوانه العبدالكرمي سليمان شركة تقدمت

 بطلب (الكويت - ميزانني – 1 مكتب -169 مبىن – الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (14/02/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (30417) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (38925)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة دماتخ /

(14/02/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا احملدوده واخوانه العبدالكرمي سليمان شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - ميزانني – 1 مكتب -169 مبىن – الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (14/03/1978) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (8884) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (9787)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات

(14/03/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا احملدوده واخوانه العبدالكرمي سليمان شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - ميزانني – 1 مكتب -169 مبىن – الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (14/02/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (30416) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (38926)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(14/02/2028). 
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 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية ةالكويتي االلبان شركة تقدمت
 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 الرقم حتت (16/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (30727) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (40189)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية ةفرت  وتنتهي (29) الفئة خدمات /
(16/06/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية االلبان شركة تقدمت

 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -
 قمالر  حتت (16/09/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (40167) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (41046)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /

(16/09/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت
 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 الرقم حتت (04/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (34358) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39786)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /
(04/05/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان ةشرك تقدمت

 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -
 الرقم حتت (06/12/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (35310) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (41782)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) ئةالف خدمات /

(06/12/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت
 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 الرقم حتت (04/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (34363) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39784)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /
(04/05/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت

 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – شويخال قطعة -
 الرقم حتت (04/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (34357) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39782)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /

(04/05/2028). 
 

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت
 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 الرقم حتت (04/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (34366) برق واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (39785)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) لفئةا خدمات /
(04/05/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت

 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -
 الرقم حتت (04/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (42202) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39780)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /

(04/05/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت
 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 الرقم حتت (21/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (37001) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (40205)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /
(21/06/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت

 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -
 الرقم حتت (21/06/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (36880) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (40206)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(21/06/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت
 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 الرقم حتت (25/04/1998) بتاريخ أودعت يتال العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (34356) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39593)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /
(25/04/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثانية ةالصناعي الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت

 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -
 الرقم حتت (25/04/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (34360) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39594)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /

(25/04/2028). 
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 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت
 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 الرقم حتت (25/04/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (34336) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39596)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /
(25/04/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت

 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -
 الرقم حتت (26/10/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (46781) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (41409)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /

(26/10/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية اعيةالصن الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت
 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 الرقم حتت (04/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (34371) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39781)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /
(04/05/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت

 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -
 الرقم حتت (26/10/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (46780) برقم سجلةوامل (30) ابلفئة الواردة (41408)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(26/10/2028) . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت
 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 الرقم حتت (04/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد طلبب
 منتجات عن (34367) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (39788)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /
(04/05/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثانية الصناعية الشويخ) واهناوعن الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت

 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -
 الرقم حتت (04/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (34368) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (39787)
 بتاريخ للعالمة نيةالقانو  احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(04/05/2028) . 
 

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت
 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 الرقم حتت (04/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (34369) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (39789)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /
(04/05/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت

 (تالكوي - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -
 الرقم حتت (04/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (34370) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39783)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /

(04/05/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت
 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 الرقم حتت (09/05/1988) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (19976) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (21435)

 بتاريخ للعالمة قانونيةال احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /
(09/05/2028) . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت

 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -
 الرقم حتت (12/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (34362) برقم واملسجلة (32) ابلفئة اردةالو  (39821)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /

(12/05/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت
 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 الرقم حتت (12/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (34364) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39823)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /
(12/05/2028) . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية ويتيةالك األلبان شركة تقدمت

 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -
 الرقم حتت (12/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (34365) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39824)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة يوتنته (32) الفئة خدمات /

(12/05/2028). 
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 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت
 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 الرقم حتت (12/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (34335) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (39820)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /
(12/05/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت

 (الكويت - 24 مكتب – ضيالرا الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -
 الرقم حتت (12/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (34364) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39823)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /

(12/05/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت
 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 الرقم حتت (18/07/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (40169) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (40442)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة نتهيوت (29) الفئة خدمات /
(18/07/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت

 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -
 الرقم حتت (03/11/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (35274) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (41514)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(03/11/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت
 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 الرقم حتت (03/11/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (35271) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (41515)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /
(03/11/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة دمتتق

 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -
 الرقم حتت (25/04/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (34359) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39597)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة ماتخد /

(25/04/2028) . 
 

 الثانية الصناعية الشويخ) وعنواهنا الدامناركية الكويتية األلبان شركة تقدمت
 (الكويت - 24 مكتب – الراضي الدور – 78 مبىن – الشويخ قطعة -

 الرقم حتت (25/04/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (34361) برقم واملسجلة (32) ابلفئة الواردة (39595)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (32) الفئة خدمات /
(25/04/2028) . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشويخ) وعنواهنا ومقاوالهتا الكهرابئية لألدوات بريدة شركة تقدمت

 -األرضي – 11 حمل – 101+99 مبىن – ب قطعة – الثالثة الصناعية
 (27/09/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت

 عن (50921) برقم واملسجلة (9) ابلفئة الواردة (88763) الرقم حتت
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (9) الفئة خدمات / منتجات

(27/09/2027) . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 + ميزانني – 13 قطعة – القبلة) وعنواهنا العقارية الصاحلية شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - الثاين + األول

 واملسجلة (36) ابلفئة الواردة (89080) الرقم حتت (16/10/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (36) الفئة خدمات / منتجات عن (75712) برقم
 .(16/10/2027) بتاريخ للعالمة انونيةالق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 + ميزانني – 13 قطعة – القبلة) وعنواهنا العقارية الصاحلية شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - الثاين + األول

 واملسجلة (36) ابلفئة الواردة (89082) الرقم حتت (16/10/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (36) الفئة خدمات / منتجات نع (75714) برقم

 .(16/10/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 + ميزانني – 13 قطعة – القبلة) وعنواهنا العقارية الصاحلية شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - الثاين + األول

 واملسجلة (36) ابلفئة الواردة (89081) الرقم حتت (16/10/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (36) الفئة خدمات / منتجات عن (75713) برقم

 .(16/10/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 + ميزانني – 13 قطعة – القبلة) وعنواهنا  العقارية الصاحلية شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة يدلتجد بطلب (الكويت - الثاين + األول

 واملسجلة (36) ابلفئة الواردة (89083) الرقم حتت (16/10/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (36) الفئة خدمات / منتجات عن (75715) برقم

 .(16/10/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – الساملية) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة العاملية سيفيت شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - األول -10 مكتب -14 مبىن – 188 قطعة

 الرقم حتت (30/09/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (33110) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (37833)
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 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات /
(30/09/2027) . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مبىن -26 قطعة – الفروانية) وعنواهنا العامة للتجارة بوكنان شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - اخلامس دور -14 مكتب – 8

 ابلفئة الواردة (89304) الرقم حتت (22/10/2007) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة تخدما / منتجات عن (69918) برقم واملسجلة (30)
 .(22/10/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعنواهنا املقاوالتة العام للتجارة العاملية سااي جمموعة شركة تقدمت

 (الكويت - العاشر الدور – 1 مكتب – ا6 مبىن – 1 قطعة – املرقاب)
 الرقم حتت (23/10/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (75596) برقم واملسجلة (39) ابلفئة الواردة (89317)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (39) الفئة خدمات /

(23/10/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سااب فرع واملقاوالت العامة للتجارة العاملية سااب جمموعة شركة تقدمت
 مكتب - ا6 مبىن – 1 قطعة – املرقاب) وعنواهنا ئعالبضا لنقل ترانس
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - 10 الدور -2

 واملسجلة (12) ابلفئة الواردة (89320) الرقم حتت (23/10/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (12) الفئة خدمات / منتجات عن (75720) برقم

 ـــ.(23/10/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ق -8 ق – الشرق) وعنواهنا الغذائية للتجهيزات وااو شركة تقدمت
 العالمة لتجديد بطلب (الكويت - أول + ابلكامل ارضي دور -147

 الواردة (87078) الرقم حتت (10/07/2007) بتاريخ أودعت اليت
 فئةال خدمات / منتجات عن (70867) برقم واملسجلة (43) ابلفئة

 .(10/07/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (43)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واملقاوالت العامة للتجارة التخصصية والتجهيزات اخلدمات شركة تقدمت
 (الكويت - املبين كامل مكتب – 3م – 6ق – االمحدي) وعنواهنا
 الرقم حتت (10/07/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (69910) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (87058)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات /

(10/07/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واملقاوالت العامة للتجارة التخصصية والتجهيزات اخلدمات شركة تقدمت
 (الكويت - املبين كامل مكتب – 3م – 6ق – االمحدي) وعنواهنا
 الرقم حتت (10/07/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (69909) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (87057)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات /

(10/07/2027). 

 واملقاوالت العامة للتجارة التخصصية توالتجهيزا اخلدمات شركة تقدمت
 (الكويت - املبين كامل مكتب – 3م – 6ق – االمحدي) وعنواهنا
 الرقم حتت (10/07/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (69911) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (87059)
 بتاريخ للعالمة قانونيةال احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات /

(10/07/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعنواهنا ومقاوالهتا الكهرابئية لألدوات املعايل اضواء شركة تقدمت
 (الكويت - ارضي حمل – 167 مبىن– ب ق – الثانية الصناعية الشويخ)

 الرقم حتت (13/08/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (71742) برقم واملسجلة (11) لفئةاب الواردة (87816)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (11) الفئة خدمات /
(13/08/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6 قطعة – القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة اجلال شركة تقدمت

 جديدلت بطلب (الكويت - األول الدور – 11 مكتب – 57 مبىن –
 (37486) الرقم حتت (19/08/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (33267) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة
(19/08/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ش – سامليةال) وعنواهنا لونج ذا فرع / السالسل ذات شركة تقدمت
 (الكويت - األرضي +10+9 حمل / اهلاليل مول مارينا – العريب اخلليج
 الرقم حتت (01/08/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (70995) برقم واملسجلة (42) ابلفئة الواردة (87658)
 ريخبتا للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (42) الفئة خدمات /

(01/08/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا ك.م.ش (مريكاانألا) لألغذية الكويتية شركةال تقدمت
 بطلب (الكويت - 198 قسيمة – 71 ش – 1 ق – الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (03/09/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (75580) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (88251)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(03/09/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا ك.م.ش (االمريكاان) لألغذية الكويتية شركةال تقدمت
 بطلب (الكويت - 198 قسيمة – 71 ش – 1 ق – الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (03/09/2007) بتاريخ تأودع اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (81056) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (88250)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /

(03/09/2027). 
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 – الفروانية) وعنواهنا البحري للنقل لوجستكس يوانيتد شركة تقدمت
 الشركة ملك – األرضي الدور 2+1 مكتب -67 مبىن – الضجيج
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - العقارية العملية

 واملسجلة (39) ابلفئة الواردة (87876) الرقم حتت (14/08/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (39) الفئة خدمات / منتجات عن (98406) برقم

 .(14/08/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – الصناعية الري) وعنواهنا والتربيد للتكيف كول تكنو شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (الكويت - األرضي -6حمل – 1644+1643 قسيمة
 (87454) الرقم حتت (17/01/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (50897) برقم واملسجلة (11) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (11) الفئة
(07/01/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 2 ق -3 الصناعية الشويخ) وعنواهنا للدواجن بوعلي شركة تقدمت

 بطلب (الكويت -األرضي الدور – 10 مكتب : احملل +94+93 مبىن
 الرقم حتت (04/11/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (31926) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (38197)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /

(03/11/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االمحدي) وعنواهنا م.م.ذ ومقاوالهتا والتربيد للتكييف سهارا شركة تقدمت
 بطلب (كويتال - ارضي 4 حمل – 117+115 مبىن – 6 قطعة –

 الرقم حتت (28/02/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (69651) برقم واملسجلة (11) ابلفئة الواردة (83535)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (11) الفئة خدمات /
(28/02/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – الشرق) وعنواهنا القابضة االستثمارية البيوت جمموعة شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت - 16 الدور – 1 : حمل – 1 مبىن – 5 قطعة
 (88249) الرقم حتت (03/09/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (72010) برقم واملسجلة (36) ابلفئة الواردة

 يخبتار  للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (36) الفئة
(03/09/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حمل 2 بلوك – 9 ق – القبلة) وعنواهنا لألقمشة الطريف شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت - سرداب + سندرة + األرضي - 7 رقم
 (37523) الرقم حتت (24/08/1997) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (33104) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة
(24/08/2027). 

 

 العامة للتجارة الدولية العيسى جمموعة من فرع الليمون زهر مطعم تقدمت
 : احملل – 1873 مبىن – 1 قطعة – الصناعية الري) وعنواهنا واملقاوالت
128f – أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -امليزانني الدور 

 (42) ابلفئة الواردة (86569) الرقم حتت (23/06/2007) بتاريخ
 وتنتهي (42) الفئة خدمات / منتجات عن (98405) برقم واملسجلة

 .(23/06/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (طرق - الدوحة – 6255 – ب.ص) وعنواهنا اخوان عيسى ابو تقدمت
 الرقم حتت (12/09/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (83317) برقم واملسجلة (14) ابلفئة الواردة (88472)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (14) الفئة خدمات /

(12/09/2027) . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (قطر - الدوحة – 6255 – ب.ص) وعنواهنا اخوان عيسى ابو تقدمت
 الرقم حتت (12/09/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (79838) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (88471)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات /

(12/09/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منطقة) وعنواهنا الغذائية واملواد البسكويت اعةلصن الكويت شركة تقدمت
 قسيمة – 11 ش – 1 قطعة – الصناعية صبحان

 اليت العالمة لتجديد بطلب (63/65/61/59/57/55/53/65/63
 ابلفئة الواردة (89972) الرقم حتت (18/11/2007) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (80695) برقم واملسجلة (30)

 .(18/11/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة تهيوتن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الري) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الدولية انصر شركة تقدمت
 لتجديد بطلب (امليزانني الدور – 1 مكتب – 1596 مبىن - الصناعية

 (90201) الرقم حتت (20/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (78395) برقم واملسجلة (35) ابلفئة واردةال

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة
(20/11/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الري) وعنواهنا اجلاهزة للخرسانة الساير حممد انصر شركة تقدمت

 العالمة دلتجدي بطلب (امليزانني - 5 حمل – 6/7/8 مبىن - الصناعية
 الواردة (90189) الرقم حتت (20/11/2007) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (78873) برقم واملسجلة (19) ابلفئة
 .(20/11/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (19)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الري) هناوعنوا والتربيد التكييف ةجهز أل الساير انصر شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (األرضي 5 حمل – 1598 إىل1596 مبىن -  الصناعية
 (90184) الرقم حتت (20/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة
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 خدمات / منتجات عن (77913) برقم واملسجلة (11) ابلفئة الواردة
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (11) الفئة

(20/11/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصناعية الري) وعنواهنا االسفلت إلنتاج الساير حممد انصر شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (ميزانني - 8 مكتب – 8+7+6 قطعة - 

 ابلفئة الواردة (90200) الرقم حتت (20/11/2007) بتاريخ أودعت
 (19) الفئة خدمات / منتجات عن (78874) برقم واملسجلة (19)

 .(20/11/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة تنتهيو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مبىن – (الزرائب) الري) وعنواهنا واملفروشات لألاثث الساير شركة تقدمت
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (سرداب + ارضي – 6+7+8

 سجلةوامل (20) ابلفئة الواردة (90195) الرقم حتت (20/11/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (20) الفئة خدمات / منتجات عن (77393) برقم

 .(20/11/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1ق – املرقاب) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة بيشة شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب ( 5 الدور -3 مكتب – ب6 + -ا6 مبىن

 ابلفئة الواردة (90193) الرقم حتت (20/11/2007) يخبتار  أودعت
 (35) الفئة خدمات / منتجات عن (78391) برقم واملسجلة (35)
 .(20/11/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا الكهرابئية للصناعات اجلسار دخيل شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - سرداب+ميزانني+ارضي – 2 حمل – 7 مبىن -63
 الرقم حتت (04/05/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (99451) برقم واملسجلة (9) ابلفئة الواردة (94401)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (9) الفئة خدمات

(04/05/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا الكهرابئية للصناعات اجلسار دخيل شركة تقدمت
 - سرداب+ميزانني+ارضي 3 حمل – 7 مبىن - تونس شارع -63
 (04/05/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت

 عن (99601) برقم واملسجلة (9) ابلفئة الواردة (94400) الرقم حتت
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (9) الفئة خدمات / منتجات

(04/05/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مبىن – 3 قطعة – املرقاب) وعنواهنا الزمردة جموهرات شركة تقدمت
 - الكويتية االعمال مدينة شركة ملك – 1 مكتب – 24 جور -12
 (15/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت

 (77837) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (91419) لرقما حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(15/01/2028) بتاريخ

 مبىن – الصناعية الري) وعنواهنا االسفنج لصناعات البغلي شركة تقدمت
 اليت العالمة دلتجدي بطلب (الكويت - (ميزانني / ارضي) كامل – 415

 ابلفئة الواردة (37938) الرقم حتت (12/10/1997) بتاريخ أودعت
 (24) الفئة خدمات / منتجات عن (32358) برقم واملسجلة (24)
 (12/10/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مبىن – اعيةالصن الري) وعنواهنا االسفنج لصناعات البغلي شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - (ميزانني / ارضي) كامل – 415
 ابلفئة الواردة (89001) الرقم حتت (07/10/2007) بتاريخ أودعت
 (24) الفئة خدمات / منتجات عن (75222) برقم واملسجلة (24)
 .(07/10/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مبىن – الصناعية الري) وعنواهنا االسفنج لصناعات البغلي شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - (ميزانني / ارضي) كامل – 415
 ابلفئة الواردة (37937) الرقم حتت (12/10/1997) بتاريخ أودعت
 (24) الفئة خدمات / منتجات عن (31816) برقم واملسجلة (24)

 .(12/10/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة يوتنته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – د قطعة الثالثة الصناعية الشويخ) وعنواهنا لألغذية اليسرة شركة تقدمت
 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - ارضي +3 حمل 91 اىل 89 مبىن

 ئةابلف الواردة (90319) الرقم حتت (25/11/2007) بتاريخ أودعت
 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (83868) برقم واملسجلة (30)
 .(25/11/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عفيف شارع - املزرعة – بريوت) وعنواهنا التجارية نزية شركة تقدمت
 ليتا العالمة لتجديد بطلب (األول الطابق مارك الند بناية – الطييب

 ابلفئة الواردة (92956) الرقم حتت (17/03/2008) بتاريخ أودعت
 وتنتهي (3) الفئة خدمات / منتجات عن (78634) برقم واملسجلة (3)
 .(17/03/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – القبله) وعنواهنا  للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بطلب (الكويت -املكتبية التجهيزات شركة عمارة – 20 مبىن – 9 ق
 الرقم حتت (02/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (75731) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (90492)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (24) الفئة خدمات /

(02/12/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – القبلة) وعنواهنا للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت
 بطلب (الكويت -املكتبية التجهيزات شركة عمارة – 20 مبىن – 9 ق
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 الرقم حتت (02/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 اتمنتج عن (75468) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (90493)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (24) الفئة خدمات /
(02/12/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – القبلة) وعنواهنا للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بطلب (الكويت -املكتبية التجهيزات شركة عمارة – 20 مبىن – 9 ق
 الرقم حتت (02/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (82013) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (90487)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (24) الفئة خدمات /

(02/12/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – القبلة) وعنواهنا للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت
 بطلب (الكويت -املكتبية التجهيزات شركة عمارة – 20 مبىن – 9 ق

 الرقم حتت (02/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (75729) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (90490)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (24) الفئة خدمات /
(02/12/2027). 

 
 – القبلة) وعنواهنا  للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم ىموس شركة تقدمت

 بطلب (الكويت -املكتبية التجهيزات شركة عمارة – 20 مبىن – 9 ق
 الرقم حتت (02/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (82014) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (90488)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (24) الفئة خدمات /

(02/12/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – القبلة) وعنواهنا  للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت
 بطلب (الكويت -املكتبية التجهيزات شركة عمارة – 20 مبىن – 9 ق

 الرقم حتت (02/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (82015) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (90494)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (24) الفئة خدمات /
(02/12/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – القبلة) وعنواهنا للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بطلب (الكويت -تبيةاملك التجهيزات شركة عمارة – 20 مبىن – 9 ق

 الرقم حتت (02/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (75730) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (90491)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (24) الفئة خدمات /
(02/12/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعنواهنا ولوازمها والصناديق الشرت ئحشرا إلنتاج الوسول شركة تقدمت

 بطلب (الكويت  - 101 شارع – 174 قسيمة – 8 قطعة – صبحان)
 الرقم حتت (23/10/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (72411) برقم واملسجلة (6) ابلفئة الواردة (89312)
 بتاريخ لعالمةل القانونية احلماية فرتة وتنتهي (6) الفئة خدمات

(23/10/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – القبلة) وعنواهنا للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت
 بطلب (الكويت -املكتبية التجهيزات شركة عمارة – 20 مبىن – 9 ق

 الرقم حتت (02/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 عن (106193) برقم ملسجلةوا (24) ابلفئة الواردة (90486)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (24) الفئة خدمات / منتجات
(02/12/2027). 

 
 الصناعية الشويخ) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة القائم شركة تقدمت
 (الكويت -وميزانني ارضي مكتب – 102 مبىن – 1 قطعة – الثالثة
 الرقم حتت (24/12/1997) بتاريخ أودعت اليت ةالعالم لتجديد بطلب

 منتجات عن (32154) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (38615)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(24/12/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصناعية الشويخ) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة القائم شركة تقدمت
 (الكويت -وميزانني ارضي مكتب – 102 مبىن – 1 قطعة – الثالثة
 الرقم حتت (13/05/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (71922) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (39826)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات /

(13/05/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – 11 م – 9 ق – القبلة) وعنواهنا (م.م.ذ) التجارية سارا شركة تقدمت
 بطلب (الكويت   - الدويل الكويت بنك – 5دور – 503 مكتب
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 الرقم حتت (05/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 جاتمنت عن (75734) برقم واملسجلة (11) ابلفئة الواردة (90542)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (11) الفئة خدمات /
(05/11/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 105 ق – الساملية) وعنواهنا للتعليم العاملية الربيطانية شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت - األرضي الوحيد مكتب حمل – 3 مبىن
 الواردة (38528) الرقم حتت (13/12/1997) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (30298) برقم واملسجلة (41) ابلفئة
 .(13/12/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (41)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة اخلليجي املستورد شركة تقدمت

 جممع األول 11 مكتب ب + ا مبىن 19 ق املبارك سامل ش الساملية)
 بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - السالم

 واملسجلة (21) ابلفئة الواردة (88761) الرقم حتت (26/09/2007)
 احلماية فرتة وتنتهي (21) الفئة خدمات / منتجات عن (75220) برقم

 .(26/09/2027) بتاريخ للعالمة القانونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الساملية) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة املتحدة اغادير شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - األول الدور 3 مكتب – 13م – 21+20 ق –

 الرقم حتت (10/06/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد
 منتجات عن (70833) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (86314)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) فئةال خدمات /
(10/06/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 21 مبىن – 10 قطعة – الفحيحيل) وعنواهنا ستيك مطاعم شركة تقدمت

 أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت - األرضي الوحيد حمل –
 (43) ةابلفئ الواردة (87481) الرقم حتت (25/07/2007) بتاريخ

 وتنتهي (43) الفئة خدمات / منتجات عن (70956) برقم واملسجلة
 .(25/07/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة اهلندسية ساتكو شركة تقدمت

 جديدلت بطلب (الكويت - ميزانني – 14 مكتب – 57 مبىن – 6 قطعة
 (84437) الرقم حتت (02/04/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة
 خدمات / منتجات عن (72338) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35) الفئة
(02/04/2027) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     1 قطعة -التاسعة يةالتجار  املنطقة) وعنوانه  الكوييت االهلي البنك تقدم
 (الكويت - 800451 مبىن – الصفاة ساحة – اجلابر امحد شارع –

 الرقم حتت (13/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 منتجات عن (69669) برقم واملسجلة (36) ابلفئة الواردة (89810)

 بتاريخ ةللعالم القانونية احلماية فرتة وتنتهي (36) الفئة خدمات /
(13/11/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 (الكويت - األول 1 حمل – اجلنويب النقرة جممع – 17 مبىن -110
 الرقم حتت (03/10/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 / منتجات عن (73317) برقم سجلةوامل (3) ابلفئة الواردة (88940)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(03/10/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 (الكويت - األول 1 حمل – اجلنويب النقرة جممع – 17 مبىن -110

 الرقم حتت (03/10/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة ديدلتج بطلب
 / منتجات عن (73319) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (88934)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(03/10/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) اوعنواهن العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 (الكويت - األول 1 حمل – اجلنويب النقرة جممع – 17 مبىن -110

 الرقم حتت (03/10/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 / منتجات عن (71746) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (88936)

  خبتاري للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(03/10/2027. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 (الكويت - األول 1 حمل – اجلنويب النقرة جممع – 17 مبىن -110
 الرقم حتت (03/10/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 / منتجات عن (73318) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (88939)
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 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(03/10/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 (الكويت - األول 1 حمل – اجلنويب النقرة جممع – 17 مبىن -110
 الرقم حتت (03/10/2007) بتاريخ أودعت اليت ةالعالم لتجديد بطلب

 / منتجات عن (73316) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (88941)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(03/10/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 (الكويت - األول 1 حمل – اجلنويب النقرة جممع – 17 مبىن -110

 الرقم حتت (08/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 / منتجات عن (73596) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90422)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(8/11/2027). 

 
 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 (الكويت - األول 1 حمل – اجلنويب النقرة جممع – 17 مبىن -110
 الرقم حتت (03/10/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب

 / منتجات عن (73320) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (88933)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة دماتخ

(03/10/2027). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت
 (الكويت - األول 1 حمل – اجلنويب النقرة جممع – 17 مبىن -110

 الرقم حتت (03/10/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب
 / منتجات عن (71652) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (88938)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات
(03/10/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعنواهنا والكماليات واالحذية اجلاهزة للمالبس فاكو لؤلؤة شركة تقدمت

 - ابلسرداب املركزي سنرت مرتو جممع - املناور يبحب ش – الفروانية)
 (14/04/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت

 (71464) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (85699) الرقم حتت

 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن
 .(14/04/2027) بتاريخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعنواهنا والكماليات واالحذية اجلاهزة للمالبس فاكو لؤلؤة شركة تقدمت

 - ابلسرداب املركزي سنرت مرتو جممع -  املناور حبيب ش – الفروانية)
 (17/04/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت

 (71382) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (84951) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(17/04/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعنواهنا والكماليات واالحذية اجلاهزة للمالبس فاكو لؤلؤة شركة تقدمت
 - ابلسرداب املركزي سنرت مرتو جممع -  املناور حبيب ش – الفروانية)

 (17/04/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت
 (71381) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (84950) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(17/04/2027) بتاريخ
 

 واهناوعن والكماليات واالحذية اجلاهزة للمالبس فاكو لؤلؤة شركة تقدمت
 - ابلسرداب املركزي سنرت مرتو جممع -  املناور حبيب ش – الفروانية)

 (17/04/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت
 (71379) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (84947) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن

 (17/04/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعنواهنا والكماليات واالحذية اجلاهزة للمالبس فاكو لؤلؤة شركة تقدمت
 - ابلسرداب املركزي سنرت مرتو جممع - املناور حبيب ش – الفروانية)

 (13/05/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت
 (71457) برقم واملسجلة (25) ئةابلف الواردة (85645) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(13/05/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعنواهنا والكماليات واالحذية اجلاهزة للمالبس فاكو لؤلؤة شركة تقدمت
 - سردابابل املركزي سنرت مرتو جممع - املناور حبيب ش – الفروانية)

 (18/04/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت
 (71389) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (85019) الرقم حتت
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 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات / منتجات عن
 .(18/04/2027) بتاريخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعنواهنا والكماليات واالحذية اجلاهزة بسللمال فاكو لؤلؤة شركة تقدمت

 - ابلسرداب املركزي سنرت مرتو جممع - املناور حبيب ش – الفروانية)
 (14/05/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت

 (71463) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (85698) الرقم حتت
 للعالمة القانونية احلماية فرتة تهيوتن (25) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(14/05/2027) بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا احملدودة واخوانه العبدالكرمي سليمان شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - ميزانني – 1 مكتب -169 مبىن – الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (24/02/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (30415) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (38924)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(14/02/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا احملدودة واخوانه العبدالكرمي سليمان شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - نيميزان – 1 مكتب -169 مبىن – الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (14/02/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (30417) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (38925)
 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(14/02/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشويخ) وعنواهنا احملدودة واخوانه العبدالكرمي سليمان شركة تقدمت
 بطلب (الكويت - ميزانني – 1 مكتب -169 مبىن – الثالثة الصناعية
 الرقم حتت (14/02/1998) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (30416) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (38926)
 بتاريخ للعالمة ونيةالقان احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات /

(14/02/2028). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – 4 قطعة – الشرق) وعنواهنا التعليمية للمشاريع العربية شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت -األول الدور – 40 مكتب – 23 مبىن

 الواردة (91173) الرقم حتت (03/01/2008) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (149396) مبرق واملسجلة (35) ابلفئة

 .(03/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – 4 قطعة – الشرق) وعنواهنا التعليمية للمشاريع العربية شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت -األول الدور – 40 مكتب – 23 مبىن

 الواردة (91175) الرقم حتت (03/01/2008) خبتاري أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (149397) برقم واملسجلة (42) ابلفئة

 .(03/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (42)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – 4 قطعة – الشرق) وعنواهنا التعليمية للمشاريع العربية شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت -األول الدور – 40 تبمك – 23 مبىن

 الواردة (91172) الرقم حتت (03/01/2008) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (79873) برقم واملسجلة (42) ابلفئة

  بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (42)

 ـ (03/01/2028)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – 4 قطعة – الشرق) وعنواهنا التعليمية للمشاريع العربية شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت -األول الدور – 40 مكتب – 23 مبىن

 الواردة (91171) الرقم حتت (13/01/2008) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (79872) برقم واملسجلة (41) ابلفئة

 .(13/01/2028) بتاريخ للعالمة لقانونيةا احلماية فرتة وتنتهي (41)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – 4 قطعة – الشرق) وعنواهنا التعليمية للمشاريع العربية شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت -األول الدور – 40 مكتب – 23 مبىن

 الواردة (91170) الرقم حتت (13/01/2008) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (79871) برقم واملسجلة (35) ابلفئة

 .(13/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – 4 قطعة – الشرق) وعنواهنا التعليمية للمشاريع العربية شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت -األول الدور – 40 مكتب – 23 مبىن

 الواردة (91340) الرقم حتت (13/01/2008) اريخبت أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (79874) برقم واملسجلة (16) ابلفئة

 .(13/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (16)
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 – 4 قطعة – الشرق) وعنواهنا التعليمية للمشاريع العربية شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت -األول الدور – 40 مكتب – 23 مبىن

 الواردة (91174) الرقم حتت (03/01/2008) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (150817) برقم واملسجلة (41) ابلفئة

 .(03/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (41)

 – 4 قطعة – الشرق) نواهناوع التعليمية للمشاريع العربية شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت -األول الدور – 40 مكتب – 23 مبىن

 الواردة (91341) الرقم حتت (31/01/2008) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (149398) برقم واملسجلة (16) ابلفئة

 .(31/01/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (16)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – العارضة) وعنواهنا العامة للتجارة الوزان جاسم اوالد شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت - ميزانني – (املبينة) مكتب – 251 مبىن – 1

 (91306) الرقم حتت (13/12/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة

 خدمات / منتجات نع (75757) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة

(13/12/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – العارضة) وعنواهنا العامة للتجارة الوزان جاسم اوالد شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت - ميزانني – (املبينة) مكتب – 251 مبىن – 1

 (91305) الرقم حتت (13/12/2008) يخبتار  أودعت اليت العالمة

 خدمات / منتجات عن (75756) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة

(13/12/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (األول -    A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (04/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (77734) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90534)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(04/12/2027). 

 

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (األول -    A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (09/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (73855) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90607)

 بتاريخ للعالمة يةالقانون احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

 ـ (09/12/2027)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (األول -    A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (03/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (75880) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90529)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(03/12/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (األول -    A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (28/11/2007) تاريخب أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (79843) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90416)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(28/11/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (األول -    A1+A2+A3+B1 : حمل -17 ىنمب – 110

 الرقم حتت (29/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (73387) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90469)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(29/12/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل ركةش تقدمت

 بطلب (األول -    A1+A2+A3+B1 :حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (28/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (70965) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90417)
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 بتاريخ للعالمة القانونية حلمايةا فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(28/11/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (األول -    A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (09/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (75737) برقم واملسجلة (3) ةابلفئ الواردة (90601)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(09/12/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (األول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (09/12/2007) بتاريخ أودعت اليت المةالع لتجديد

 / منتجات عن (75740) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90604)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(09/12/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (األول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (28/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (73389) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90420)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(28/11/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (األول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (28/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (73593) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90411)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(28/11/2027 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (األول - A1+A2+A3+B1 :حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (03/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (77187) برقم واملسجلة (3) ابلفئة دةالوار  (90526)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(03/12/2027. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (األول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (28/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة يدلتجد

 / منتجات عن (73595) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90414)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(28/11/2027) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (األول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (29/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (75727) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90478)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(29/11/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (األول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (29/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (76780) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90479)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) ةالفئ خدمات

(29/11/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (األول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (03/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (78023) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90527)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(03/12/2027). 
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 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (األول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (04/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (77396) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90535)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(04/12/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (األول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (04/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (75733) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90536)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(04/12/2027) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (األول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (09/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (75736) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90599)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(09/12/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (األول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (29/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (73386) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90474)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(29/11/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (األول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (29/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (73391) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90477)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(29/11/2027) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (األول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (03/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (77395) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90528)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(03/12/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (األول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (29/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (82865) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90480)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة دماتخ

(29/11/2027)  

 

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 بطلب (األول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (29/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (73384) برقم واملسجلة (3) ابلفئة لواردةا (90476)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(29/11/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – حويل) وعنواهنا العامة للتجارة العاملية الكويت امل شركة تقدمت

 ببطل (األول -  A1+A2+A3+B1 : حمل -17 مبىن – 110

 الرقم حتت (29/11/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 / منتجات عن (73385) برقم واملسجلة (3) ابلفئة الواردة (90475)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (3) الفئة خدمات

(29/11/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-صبحان) نواهناوع كيك سارا / املعجنات لصناعة اخلليج شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت -49-141-130-129 قسيمة –10 قطعة
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 (91509) الرقم حتت (20/01/2008) بتاريخ أودعت اليت العالمة

 خدمات / منتجات عن (78635) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة

(20/01/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابلعمولة ووكيل والتصدير لالسترياد الكويت بسمة مؤسسة تقدمت

 - امليزانني / ابلكامل مكتب / 1533 قسيمة / الصناعية الري) وعنواهنا

 (02/09/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت

 (71980) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة (88211) الرقم حتت

 للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(02/09/2027) بتاريخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / الفروانية) وعنواهنا (2 رقم فرع) الصحي اكواتونيك سبا معهد تقدمت

 (الكويت - الدولة امالك مللك ابلكامل مبىن / 265 مبىن / 1 قطعة

 الرقم حتت (05/10/2008) بتاريخ تأودع اليت العالمة لتجديد بطلب

 منتجات عن (86243) برقم واملسجلة (42) ابلفئة الواردة (98152)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (42) الفئة خدمات /

(05/10/2028). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مبىن – الصناعية الري) وعنواهنا للمقاوالت االهلية اجملموعة شركة تقدمت

 العالمة لتجديد بطلب (الكويت - ارضي دور ابلكامل حمل – 1626

 الواردة (39004) الرقم حتت (21/02/1998) بتاريخ أودعت اليت

 الفئة خدمات / منتجات عن (33673) برقم واملسجلة (35) ابلفئة

 .(21/02/2028) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (35)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – (6) العارضيه) وعنواهنا العامة للتجارة وملهوترا الزاحم شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت - القسيمة كامل – 123 مبىن – 2 قطعة

 (20336) الرقم حتت (07/07/1987) بتاريخ أودعت اليت العالمة

 خدمات / منتجات عن (19057) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة

(07/07/2027). 

 

 – (6) العارضيه) وعنواهنا العامة للتجارة وملهوترا الزاحم شركة تقدمت

 لتجديد بطلب (الكويت - القسيمة كامل – 123 مبىن – 2 قطعة

 (20329) الرقم حتت (07/07/1987) بتاريخ أودعت اليت العالمة

 خدمات / منتجات عن (21077) برقم واملسجلة (30) ابلفئة الواردة

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (30) الفئة

(07/07/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة الربيع ورد شركة تقدمت

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت -األول - 1 مكتب – 3 مبىن -7

 ابلفئة الواردة (38596) الرقم حتت (22/12/1997) تاريخب أودعت

 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (29717) برقم واملسجلة (30)

 .(22/12/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العامة األمانة جممع اجلهراء) وعنواهنا املركزي االمارات سوق شركة تقدمت

 بطلب (الكويت - ابلسرداب كامل حمل 80 مبىن 90 قطعة قافلألو 

 الرقم حتت (04/11/2017) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد

 منتجات عن (74615) برقم واملسجلة (25) ابلفئة الواردة (89589)

 بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي (25) الفئة خدمات /

(04/11/2027). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – القدمية خيطان) وعنواهنا التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت

 جممع – القضاع حممد امحد : ملك -15 مبىن -22 شارع – 29

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،األرضي - 20 مكتب – القضاع

 ابلفئة الواردة (89568) الرقم حتت (01/11/2007) بتاريخ أودعت

 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (79037) برقم جلةواملس (30)

 .(01/11/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – القدمية خيطان) وعنواهنا التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت

 جممع – القضاع حممد امحد : ملك -15 مبىن -22 شارع – 29

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،األرضي - 20 مكتب – القضاع

 ابلفئة الواردة (89602) الرقم حتت (04/11/2007) بتاريخ أودعت

 (30) الفئة خدمات / منتجات عن (77150) برقم واملسجلة (30)

 .(04/11/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي
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 قطعة – القدمية خيطان) وعنواهنا التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت

 ،األرضي - 20 مكتب – القضاع جممع –15 مبىن -22 شارع – 29

 (12/12/2007) بتاريخ أودعت اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت

 (71710) برقم واملسجلة (29) ابلفئة الواردة (81656) الرقم حتت

 للعالمة قانونيةال احلماية فرتة وتنتهي (29) الفئة خدمات / منتجات عن

 .(12/12/2027) بتاريخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطعة – القدمية خيطان) وعنواهنا التجارية اهلندية الكويتية شركة تقدمت

 جممع – القضاع حممد امحد : ملك -15 مبىن -22 شارع – 29

 اليت العالمة لتجديد بطلب (الكويت ،األرضي - 20 مكتب – القضاع

 ابلفئة الواردة (90538) الرقم حتت (05/12/2007) بتاريخ أودعت

 (29) الفئة خدمات / منتجات عن (72244) برقم واملسجلة (29)

 .(05/12/2027) بتاريخ للعالمة القانونية احلماية فرتة وتنتهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة كةالشر  وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (117417) رقم حتت (9/1/2011)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (95485) برقم

 (املكتبية التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا

 وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة):إىل

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة )

(05/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (105844) رقم حتت (16/8/2009)

 وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (86539) برقم

 التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا(للتجارة

 (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة):إىل(املكتبية

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – بلةالق )وعنواهنا

(05/2/2018). 

 

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (117418) رقم حتت (9/1/2011)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (95486) برقم

 :إىل ( املكتبية التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا

 ) وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة)

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة

(05/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (121142) رقم حتت (8/6/2011)

 (للتجارة دهوأوال كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (99480) برقم

 :إىل ( املكتبية التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا

 ) وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة)

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة

(05/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (127522) رقم حتت (19/2/2012)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (104204) برقم

 :إىل (املكتبية التجهيزات عمارة – 20 بىنم -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا

 ) وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة)

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة

(05/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (45722) رقم حتت (16/2/2000)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (107262) برقم

 :إىل (املكتبية التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا
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 ) وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى كةشر )

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة

(05/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت اريةالتج العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (53915) رقم حتت (25/3/2002)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (43511) برقم

 :إىل (املكتبية التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا

 ) وعنواهنا (العامة جارةللت العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة)

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة

(05/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (35776) رقم حتت (17/2/1997)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (30336) برقم

 :إىل (املكتبية التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا

 ) وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة)

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة

(05/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (35881) رقم حتت (1/3/1997)

 وعنواهنا (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (30385)

 شركة) :إىل (املكتبية التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة)

 – القبلة) وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى

 .(05/2/2018) بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق

 

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة متتقد

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (90490) رقم حتت (2/12/2007)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (75729) برقم

 :إىل ( املكتبية التجهيزات عمارة 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) اوعنواهن

 ) وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة)

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة

(05/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (90493) رقم حتت (02/12/2007)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (75468) برقم

 :إىل (املكتبية تالتجهيزا عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا

 ) وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة)

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة

(05/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة ةالشرك وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (90487) رقم حتت (2/12/2007)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (82013) برقم

 :إىل (املكتبية التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا

 ) وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة)

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة

(05/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (90488) رقم حتت (2/12/2007)
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 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (82014) برقم

 :إىل ( املكتبية التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا

 ) وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة)

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة

(05/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (90491) رقم حتت (2/12/2007)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (75730) برقم

 :إىل ( املكتبية التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا

 ) وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة)

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة

(05/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (90492) رقم حتت (2/12/2007)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال راهيماب موسى شركة) :من (75731) برقم

 :إىل ( املكتبية التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا

 ) وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة)

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة

(05/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى كةشر  تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (90486) رقم حتت (2/12/2007)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (106193) برقم

 :إىل (املكتبية التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – لقبلةا) وعنواهنا

 ) وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة)

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة

(05/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطلب العامة تجارةلل العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (90494) رقم حتت (05/12/2007)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (82015) برقم

 :إىل (ملكتبيةا التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا

 وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة)

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة)

(05/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة لكةما الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (152566) رقم حتت (9/6/2014)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (122988) برقم

 :إىل ( املكتبية التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا

 ) وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية والدهوأ كلثم ال ابراهيم موسى شركة)

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة

(06/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (152567) رقم حتت (9/6/2014)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (122989) برقم

 :إىل (املكتبية التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا

 ) وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة)

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – لقبلةا

(06/2/2018). 
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 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (59113) رقم حتت (21/4/2003)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (53355) مبرق

 :إىل ( املكتبية التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا

 ) وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة)

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة

(06/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (147652) رقم حتت (29/1/2014)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (121332) برقم

 :إىل (املكتبية التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا

 ) وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة)

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة

(06/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (59114) رقم حتت (21/4/2003)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (65119) برقم

 :إىل (املكتبية التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا

 ) وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة)

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة

(06/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ببطل العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (59116) رقم حتت (21/4/2003)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (53353) برقم

 :إىل (املكتبية التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا

 ) وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى كةشر )

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة

(06/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت اريةالتج العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (59117) رقم حتت (21/4/2003)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (53175) برقم

 :إىل (املكتبية التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا

 ) وعنواهنا (العامة جارةللت العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة)

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة

(06/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (59118) رقم حتت (21/4/2003)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (53455) برقم

 :إىل ( املكتبية التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا

 ) وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة)

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة

(06/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (59115) رقم حتت (21/3/2003)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (53483) برقم

 :إىل (املكتبية التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا

 ) وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة)
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 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة

(06/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (55783) رقم حتت (22/7/2002)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (45711) برقم

 :إىل (املكتبية التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا

 ) وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة)

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة

(06/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده مكلث ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (57113) رقم حتت (27/10/2002)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (53358) برقم

 :إىل (املكتبية التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا

 ) وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة)

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة

(06/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (104268) رقم حتت (28/6/2009)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (86515) برقم

 :إىل (املكتبية التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا

 وعنواهنا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم سىمو  شركة)

 بتاريخ (5 مكتب – يعل برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة)

(05/2/2018). 

 

 بطلب العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة تقدمت

 يخبتار  أودعت اليت التجارية العالمة مالكة الشركة وعنوان اسم تغيري

 واملسجلة (24) ابلفئة الواردة (136813) رقم حتت (28/1/2013)

 (للتجارة وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة) :من (117163) برقم

 :إىل (املكتبية التجهيزات عمارة – 20 مبىن -9 قطعة – القبلة) وعنواهنا

 ) هناوعنوا (العامة للتجارة العاملية وأوالده كلثم ال ابراهيم موسى شركة)

 بتاريخ (5 مكتب – علي برج – 1 مبىن – 10ق – القبلة

(06/2/2018). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - العاصمة)وعنواهنا  الرشيد عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز/الدكتور تقدمت

 نقل بطلب ( B1 الوحدة رقم 1الدور– أ2 قسيمه– 3 قطعه– املرقاب

 حتت (14/6/2017) خبتاري أودعت اليت التجارية العالمة مالكة ملكيه

 :من (156284) برقم واملسجلة (44) ابلفئة الواردة (191282) رقم

– املرقاب- العاصمة) وعنواهنا (الغىن العبد عبدهللا امحد/ الدكتور عياده)

 :إىل (B1 الوحدة رقم ى1الدور– أ2 قسيمه– 3 قطعه

 - صمةالعا ) وعنواهنا (  الرشيد عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز/الدكتور)

 بتاريخ (B1 الوحدة رقم 1الدور– أ2 قسيمه– 3 قطعه– املرقاب

(13/3/2018) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرتكيت ابراهيم دالل/ الدكتورة / كلينك عالج مركز تقدمت

 ( كامال مبىن-1 الوحدة رقم-5213قسيمه-11ق– الساملية)وعنواهنا

 بتاريخ دعتأو  اليت التجارية العالمة مالكة  وعنوان اسم تغيري بطب

 واملسجلة (44) ابلفئة الواردة (139812) رقم حتت (7/5/2013)

 ابراهيم دالل/الدكتور/كلينك عالج مستوصف) :من (111866) برقم

-4-3-2-1 دور-13 قسيمه 52 قطعه– الساملية) وعنواهنا ( الرتكيت

 دالل/ الدكتورة / كلينك عالج مركز) :إىل ( الفضالة عبدهللا شارع– 5

 رقم-5213قسيمه-11ق– الساملية ) وعنواهنا (  الرتكيت مابراهي

 (7/09/2017) بتاريخ (كامال مبىن-1 الوحدة
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 الصناعية الشويخ)وعنواهنا البديلة للطاقة الصحراء جمموعه تقدمت

  وعنوان اسم تغيري بطلب (األرضي- 8 حمل-93 مبىن-ج قطعه-الثالثة

 رقم حتت (30/11/2015) بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة

 :من (135056) برقم واملسجلة (11) ابلفئة الواردة (175047)

-حويل) وعنواهنا ( واملقاوالت العامة للتجارة بلند فايرو ان جمموعه)

 للطاقة الصحراء جمموعه) :إىل ( األول الدور-2 مكتب-27م-194ق

 8 حمل-93 مبىن-ج قطعه-الثالثة الصناعية الشويخ ) وعنواهنا (البديلة

 (3/10/2017) بتاريخ (األرضي-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-الفحيحيل) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة املروى شركه تقدمت 

 مالكة اسم تغيري بطلب (األول الدور 5 مكتب 8/مبىن-63-64-75ق

 رقم حتت (10/11/2009) بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة

 :من (86006) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (107542)

-75ق-الفحيحيل) وعنواهنا (واملقاوالت العامة للتجارة األول السفري)

 للتجارة املروى شركه) :إىل (األول الدور 5 مكتب 8/مبىن-64-63

 مكتب 8/مبىن-63-64-75ق-الفحيحيل) وعنواهنا (واملقاوالت العامة

 (18/7/2017) بتاريخ (األول الدور 5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حتميص) وتعبئتها املكسرات وجتهيز لتحميص املصمك مصنع تقدمت

 قسيمه – اخلدمية احلرفية فطريه ابو غرب)وعنواهنا البهارات حتميص-النب

 العالمة مالكة وعنوان اسم تغيري بطلب (األرضي الدور-5 حمل– 268

 (169460) رقم حتت (15/6/2015) بتاريخ أودعت اليت التجارية

 املصمك مؤسسه) :من (136921) برقم واملسجلة (30) لفئةاب الواردة

 حمل 141061 مبىن 8ق القدمية خيطان) وعنواهنا ( والتصدير لالسترياد

 وجتهيز لتحميص املصمك مصنع) :إىل (ابلسرداب 1 سرداب 1

 ابو غرب ) وعنواهنا (البهارات حتميص-النب حتميص) وتعبئتها املكسرات

 بتاريخ (األرضي الدور-5 حمل– 268 قسيمه– اخلدمية احلرفية فطريه

(25/7/2017) 

 القبلة) وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة سلطان خالد مؤسسه تقدمت

 العالمة مالكة عنوان تغيري بطلب (24 رقم مكتب 59 مبىن 6 قطعه

 (82921) رقم حتت (25/2/2007) بتاريخ أودعت اليت التجارية

 خالد مؤسسه) :من (70472) برقم لةواملسج (29) ابلفئة الواردة

 7 مكتب 7 مبىن لشرق) وعنواهنا (واملقاوالت العامة للتجارة سلطان

 (واملقاوالت العامة للتجارة سلطان خالد مؤسسه) :إىل (الثامن الدور

 (2/4/2017) بتاريخ (24 رقم مكتب 59 مبىن 6 قطعه القبلة) وعنواهنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م م ذ الغري أمالك وإدارة العقارية لثالثيةا البوابة شركه تقدمت

 عبد الغىن فتحيه ملك ارضى-6 مكتب-30 مبىن-2ق– شرق)وعنواهنا

 أودعت اليت التجارية العالمة مالكة  عنوان تغيري بطلب ( اعبد الرض

 (36) ابلفئة الواردة (120351) رقم حتت (2/5/2011) بتاريخ

 وإدارة العقارية الثالثية بةالبوا شركه) :من (98457) برقم واملسجلة

 ارضى-6 مكتب-30 مبىن-2ق– شرق) وعنواهنا (   م م ذ الغري أمالك

 العقارية الثالثية البوابة شركه) :إىل (اعبد الرض عبد الغىن فتحيه ملك

 الدور -ب 8 مبىن-9ق– القبلة ) وعنواهنا (  م م ذ الغري أمالك وإدارة

 (21/2/2017) بتاريخ (النفيس جممع-2 مكتب-الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م-71 ق– الساملية)وعنواهنا العامة للتجارة ام أي سوسو شركه تقدمت

 التجارية العالمة مالكة  ملكيه نقل بطلب (دوبليكس اول+م 12 حمل-4

 ابلفئة الواردة (179928) رقم حتت (3/5/2016) بتاريخ أودعت اليت

 ومواد للعطور اساكور  مركز) :من (147132) برقم واملسجلة (3)

 حمل– 90 املبىن– 0005 قطعه– العقيلة) وعنواهنا (  التجميل وادوات

 ) وعنواهنا (العامة للتجارة ام أي سوسو شركه) :إىل ( األرضي 22-138

 بتاريخ (دوبليكس اول+م 12 حمل-4 م-71 ق– الساملية

(2/4/2017) 
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 م-71 ق– ةالساملي)وعنواهنا العامة للتجارة ام أي سوسو شركه تقدمت

 التجارية العالمة مالكة  ملكيه نقل بطلب (دوبليكس اول+م 12 حمل-4

 ابلفئة الواردة (179930) رقم حتت (3/5/2016) بتاريخ أودعت اليت

 ومواد للعطور ساكورا مركز) :من (147133) برقم واملسجلة (3)

 حمل– 90 املبىن– 0005 قطعه– العقيلة) وعنواهنا (  التجميل وادوات

 ) وعنواهنا (العامة للتجارة ام أي سوسو شركه) :إىل ( األرضي 22-138

 بتاريخ (دوبليكس اول+م 12 حمل-4 م-71 ق– الساملية

(2/4/2017) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املسرحي الفين واالنتاج واإلعالن للدعاية برنت هوم شركه تقدمت

 الدور-1 رقم مكتب 14 مبىن-146 قطعه تونس شارع– حويل)وعنواهنا

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة  وعنوان اسم تغيري (األول

 واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (162020) رقم حتت (12/1/2015)

 الساملية) وعنواهنا (  واإلعالن للدعاية برنت هوم) :من (127217) برقم

 للدعاية برنت هوم شركه) :إىل ( ميزانني 4 مكتب-1 مبىن-185قطعه–

 قطعه تونس شارع– حويل وعنواهنا (  املسرحي الفين واالنتاج عالنواإل

 (5/4/2017) بتاريخ (األول الدور-1 رقم مكتب 14 مبىن-146

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مبىن-54ق-املنقف) وعنواهنا التجارية سي يب اس كي شركه تقدمت

 اليت التجارية العالمة مالكة وعنوان اسم تغيري (سرداب 32 حمل-24

 ابلفئة الواردة (115635) رقم حتت (31/10/2010) بتاريخ أودعت

 (للزيوت الدولية الكويتية اجملموعة) :من (104412) برقم واملسجلة (4)

 شركه) :إىل ( سرداب 19رقم حمل-13 مبىن– 54 ق املنقف) وعنواهنا

 32 حمل-24 مبىن-54ق-املنقف )وعنواهنا (  التجارية سي يب اس كي

 (10/4/2017) بتاريخ (سرداب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شارع-11قطعه-حويل)وعنواهنا العامة للتجارة كيوبون شركه تقدمت 

  عنوان و اسم تغيري بطلب ( م1دور– 4مكتب-13521قسيمه-172

 رقم حتت (7/3/2017) بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة

 :من (151821) برقم واملسجلة (42) ابلفئة الواردة (188316)

 ) :إىل (س1 الدور– 18 مكتب-18528 مبىن-86شارع-3ق-يلحو )

 بتاريخ (م1دور–4مكتب-13521قسيمه-172 شارع-11قطعه-حويل

(9/10/2017) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– العارضيه) وعنواهنا جروب تغذيه شركه من فرع كري دايت شركه تقدمت

 مالكة عنوان تغيري بطلب ( كامل العقار حمل– 268 مبىن 1 مبىن 1 قطعه

 رقم حتت 15/5/2014) بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة

 :من (130848) برقم واملسجلة (43) ابلفئة الواردة (151401)

 ) :إىل (كامل السرداب احملل 1 مبىن 45+46 قطعه - القدمية خيطان)

 بتاريخ (كامل العقار حمل– 268 مبىن 1 مبىن 1 قطعه - العارضيه

(21/2/2017) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شارع-3 قطعه– املرقاب)وعنواهنا  لالتصاالت لنك جيت شركه تقدمت

 ( 36 الدور-2 مكتب -kbt برج 12 قسيمه– اخلطاب بن عمر

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة  عنوان تغيري بطلب

 واملسجلة (38) ابلفئة الواردة (139844) رقم حتت (8/5/2013)

-8قطعه– عبدالعزيز بن سعود شارع– القبلة) :من (112952) برقم

 بن عمر شارع-3 قطعه– املرقاب :إىل (2مكتب-الثاين الدور-16مبىن

 بتاريخ (36 الدور-2 مكتب -kbt برج 12 قسيمه– اخلطاب

(19/4/2017) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – الشرق وعنواهنا واملقاوالت العامة للتجارة والعلى املعراج شركه تقدمت

 صاحل حممد فهد ملك– الثالث– 17 تبمك– 48 مبىن– 5 قطعه

 بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة عنوان تغيري بطلب (العتيقي

 واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (159482) رقم حتت (17/11/2014)

 (سرداب 21 مكتب-36مبىن– قطعه– القبلة) :من (129578) برقم
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 فهد ملك– لثالثا– 17 مكتب– 48 مبىن– 5 قطعه– لشرقا) إىل

 (9/4/2017) بتاريخ (صاحل حممد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تغيري بطلب االنرتنت مواقع وتصميم إلدارة الذكي البحث شركة تقدمت

 حتت (24/1/2016) بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة عنوان

 :من (143862) برقم واملسجلة (42) ابلفئة الواردة (176849) رقم

 الشرق) :إىل (السرداب - 9 مكتب – 14 مبىن – 14 قطعة – القبلة)

 – األول الدور – لألوقاف العامة األمانة جممع – أ 26 ربمن  – 2ق –

 (18/4/2017) بتاريخ (11 مكتب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنوان تغيري بطلب واملقاوالت العامة للتجارة املعتمدة بيسك تقدمت

 رقم حتت (10/2/2016) بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة

 (146745) برقم واملسجلة (37) ابلفئة الواردة (177420)

 :اىل (اخلامس الدور – 502 مكتب -13 مبىن – 9 قطعة – القبلة):من

 بتاريخ (اخلامس 20 مكتب – 24م –70ق – الفحيحيل )

(23/4/2017) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنوان تغيري لببط اهلندسية لالستشارات بوقماز بدر مها مكتب تقدمت

 رقم حتت (14/4/2015) بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة

 :من (129528) برقم واملسجلة (42) ابلفئة الواردة (167137)

 الدور – 52 مكتب – 26 قسيمة – السنابل برج – 2 قطعة – شرق)

 بتاريخ (10 الدور 40 رقم قسيمة 7 قطعة الشرق ) :اىل (  20 امليزانني

(3/4/2017) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العالمة مالكة عنوان تغيري بطلب االسفنج لصناعات البغلي شركة تقدمت

 (89001) رقم حتت (07/10/2007) بتاريخ أودعت اليت التجارية

 شارع 6 ق الرميثية) :من (75222) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة

 ارضي) كامل – 415 مبىن – الصناعية الري) :اىل (3 منزل حراء

 (31/10/2017) بتاريخ (ميزانني/

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العالمة مالكة عنوان تغيري بطلب االسفنج لصناعات البغلي شركة تقدمت

 (37488) رقم حتت (19/8/1997) بتاريخ أودعت اليت التجارية

 شارع 6 ق الرميثية) :من (35172) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة

 بتاريخ (29 شارع – 415 قسيمة  -1قطعة -الري) :ىلا (3 منزل حراء

(17/9/2017) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العالمة مالكة عنوان تغيري بطلب املطاعم إلدارة مارسبيان شركة تقدمت

 (170332) رقم حتت (12/7/2015) بتاريخ أودعت اليت التجارية

 ةقطع – القبلة) :من (135939) برقم واملسجلة (43) ابلفئة الواردة

 :اىل (4+3 رقم حمل– 5 رقم مبىن – الغامن ثنيان حممد شارع -13

 التجهيزات شركة بناية – املبارك عبدهللا شارع - -9 قطعة – القبلة)

 (6/9/2017) بتاريخ (4 دور 2 رقم مكتب – 4 الدور – املكتبية

 تغيري بطلب وغريها االستهالكية الطلبات لتوصيل وصايف شركة تقدمت

 حتت (14/10/2014) بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة عنوان

 :من (125418) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (157920) رقم

 – القدمية خيطان) :اىل (ميزانني 23مكتب – 7م -144ق – الساملية)

 بتاريخ (سرداب - 33 مكتب – 36م – ت اداري م ق

(25/9/2017) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العالمة مالكة عنوان تغيري بطلب االسفنج لصناعات لبغليا شركة تقدمت

 (37938) رقم حتت (12/10/1997) بتاريخ أودعت اليت التجارية

 شارع 6 ق الرميثية) :من (32358) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة

 ارضي كامل حمل -415 مبىن – الصناعية الري) :اىل (3 منزل حراء

 (31/10/2017) بتاريخ (وميزانني
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 العالمة مالكة عنوان تغيري بطلب االسفنج لصناعات البغلي شركة تقدمت

 (37937) رقم حتت (12/10/1997) بتاريخ أودعت اليت التجارية

 شارع 6 ق الرميثية) :من ( 31816) برقم واملسجلة (24) ابلفئة الواردة

 ارضي كامل لحم -415 مبىن – الصناعية  الري) :اىل (3 منزل حراء

 (31/10/2017) بتاريخ (وميزانني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تغيري بطلب واملقاوالت العامة للتجارة العاملية الساير انصر شركة تقدمت

 حتت (20/11/2007) بتاريخ أودعت اليت التجارية العالمة مالكة عنوان

 :من (78392) برقم واملسجلة (35) ابلفئة الواردة (90194) رقم

 :اىل (اخلامس الدور 4 رقم مكتب ب6 + 16 مبىن 1 ق املرقاب)

 بتاريخ (8 الدور 5-1 مكتب 25 مبىن 2 قطعة الشرق)

(3/12/2017) 
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 التجارية العالمة مالكة عنوان تغيري بطلب الزمردة جموهرات شركة تقدمت

 ابلفئة الواردة (91419) رقم حتت (15/1/2008) بتاريخ أودعت اليت

 الدور 18 مبىن 1 قطعة الشرق) :من (77837) برقم املسجلةو  (35)

 – 3 قطعة املرقاب) :اىل (والكاظمي البشر شركة ملك – ابلكامل الرابع

 بتاريخ (الكويتية االعمال مدينة شركة ملك 1 مكتب 24 الدور

(15/10/2017) 


