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 احملكمة الدستورية  
 ابسم صاحب السمو أمري الكويت

 األمحد اجلابر الصباح صباحالشيخ 
 هــ1438مـن ذي احلجة 29ابجللسة املنعقـدة علناً ابحملكمة بتاريخ 

 م2017سبتمرب 20املوافـق 
 رئيس احملكمة        /يوسف جاسم املطاوعة برائسة السيد املستشار 

 وعضوية السادة املستشارين /
 وحممد جاسم بن انجي               خالد سامل علي       

 وعلي امحد بوقماز                  وخالد امحد الوقيان 
 وحضور السيد / يوسف امحد معريف            أمني سر اجللسة

 صـدر القرار اآليت:
 فـي الطلـب املقـدم مـن:

  جملس األمة 
 الدستـور ( من97( و)92يف شأن تفسري املادتني )
 ( الواردة هبمااحلاضرينلبيان املقصود بكلمة )

 على ضوء النصوص الدستورية ذات االرتباط
"طلب تفسري  2017( لسنة 1املقيد يف سجل احملكمة الدستورية برقم )

 دستوري"
 الوقائــع

ـــ أ   بناء على  ــــ ــــ ـــ حسبما يبني من األورا  ـ ــــ ــــ حيث إن حاصل الوقائع ـ
 11/12/2016خـــل تلســـــــــــتيـــ  املعقودتني يف قرار جملس األمـــة امل ت

( 97(و)92املتضـــمن عرل طلب تفســـري املادتني ) 15/2/2017و
من الدســــــتور على احملكمة الدســــــتورية للوقو  على املقصــــــود بكلمة 

( من الدســـتور  117( الواردة هبما وذلك يف ضـــوء املادة )احلاضـــرين)
ا ون تعديلها ابلق( من الالئحة الداخلية جمللس األمة بعد 37واملادة )
  ورد إىل احملكمة كتاب رئيس جملس األمة رقم 2007( لســـنة 8رقم )

(KNA-07959-2017 بتاريخ )متضمناً طلب  18/5/2017
التفســـــري ســـــالف البيان  وذلك طبقاً حلكم املادة )األوىل(  جملس األمة

  وعماًل بنص 1974( لســــنة 14من قا ون إ شــــاء هلك احملكمة رقم )
من الئحة احملكمة  وأ رفق هبلا الكتاب ملكرة   شــــــــــــارحة ( 1املادة )

ملوضـــــــــــوث الطلـب  حيـث قـامـت إدارة كتـاب هـلك احملكمـة بقيـد هـلا 
 .2017( لسنة 1الطلب يف سجلها برقم )

ويف مقام بيان املربرات اليت اســــتدعت طلب التفســــري أشــــارت امللكرة 
 إىل ما يلي:

 خيتار جملس األمة يفن "( من الدستور تنص على أ92: أن املادة )أوالً 
أول جلســـة ل   وملثل مدت  رئيســـاً وانئب رئيس من بني أعضـــائ   وإذا 
خال مكان أي منهما اختار اجمللس من حيل حمل  إىل هناية مدت . ويكون 
ــة املطلقــة للحــاضـــــــــــرين  فــ ن مل  اال تخــاب يف عيع األحوال ابألبلبي

ــــد اال ت ــــة يف املرة األوىل  أعي الثنني خــــاب بني اتتحقق هــــلك األبلبي
احلائزين ألكثر األصـــــــــــوات  ف ن تســــــــــــاو  مع   يهما بريك يف عدد 
األصـــوات اشـــما معهما يف ا تخاب املرة الثا ية  ويكون اال تخاب يف 
هلك احلالة ابألبلبية النســبية  ف ن تســاو  أكثر من واحد يف احلصــول 

ســة األوىل لعلى األبلبية النســبية ا االختيار بينهم ابلقرعة. ويرأا اجل
  ."حلني ا تخاب الرئيس أكرب األعضاء سناً 

 

يشمط لصحة اجتماث ( من الدستور على أن "97كما  صت املادة )  
جملس األمة حضور أكثر من  صف أعضائ   وتصدر القرارات ابألبلبية 
املطلقة لألعضاء احلاضرين  وذلك يف بري احلاالت اليت تشمط فيها 

 أبلبية خاصة.
األصوات يعترب األمر اللي جرت املداولة يف شأ   وعند تساوي 

( سالفة اللكر أهنا قد وضعت 97"وأن البني من املادة ) مرفوضاً 
النصاب القا وين الالزم ال عقاد جلسة جملس األمة ا عقادًا صحيحاً  
وهو )حضور أكثر من  صف أعضائ (  كما وضعت تلك املادة 

عضاء األبلبية املطلقة لألوهو ) النصاب القا وين الالزم الختاذ القرار
( ال تخاب 92(  وهو ذات النصاب اللي وضعت  املادة )احلاضرين

رئيس جملس األمة وانئب  يف اجلولة األوىل من عملية اال تخاب  ف ذا مل 
تتحقق هلك األبلبية ألي من املمشحني  أ عيد اال تخاب بني املرشحني 

بية يف هلك احلالة ابألبلب احلائزين ألكثر األصوات ويكون اال تخا
 النسبية. 

إ   يف أثناء اجللسة األوىل جمللس األمة يف دور اال عقاد العادي   يًا: 
األول من الفصل التشريعي اخلامس عشر اليت ع قدت يف 

ـــ وعندما  وك الرئيس عن البند الرابع من جدول  11/12/2016
شح  ــ تقدم للم األعمال املخصص ال تخاب انئب رئيس جملس األمة 

كل من العضو/ عيسى أمحد الكندري والعضو/ سعدون محاد العتييب 
والعضو/ د. ععان ظاهر احلربش  وقبل أن تبدأ عملية اال تخاب أعلن 
العضو/ سعدون محاد العتييب ا سحاب  من المشح  وبللك اقتصر 

ن االمشح على العضوين اآلخرين  ويف اجلولة األوىل لعملية اال تخاب ك
( عضواً  وعدد األورا  املودعة يف صندو  64عدد احلاضرين )

  وحصل العضو/ د. ععان إحداها ورقة بيضاء( ورقة  64اال تخاب )
( صواتً  وحصل العضو/ عيسى أمحد الكندري 32ظاهر احلربش على )

( عضواً 64( صواًت  فاعترب رئيس اجللسة أن عدد احلاضرين )31على )
ة اللي قدم الورقة البيضاء ي عترب حاضراً يف اجللسعلى أساا أن العضو 

( من الالئحة الداخلية جمللس األمة املعدلة ابلقا ون 37عماًل ابملادة )
  وبللك تكون األبلبية املطلقة للحاضرين هي 2007( لسنة 8رقم )

(  وهي أبلبية مل حيصل عليها أي من املرشحني االثنني  وعلى 33)
إعادة اال تخاب  ويف اجلولة الثا ية كان عدد ذلك أعلن رئيس اجللسة 

 ( عضواً 63احلاضرين )
) خلروج أحد األعضاء من اجللسة(  وحصل العضو/ عيسى أمحد 

( صواتً  وحصل العضو/ د. ععان ظاهر احلربش 32الكندري على )
( صواتً  فأعلن الرئيس فوز العضو/ عيسى أمحد الكندري 31على )

( صواتً من أصل 32لنسبية حبصول  على )اللي حصل على األبلبية ا
( صواًت للمرشح اآلخر  اعمل على ذلك السيد 31( مقابل )63)

العضو/ د. ععان ظاهر احلربش اللي رأ  أ   ما كان جيوز لرئيس 
اجللسة إعادة اال تخاب اكتفاًء ابجلولة األوىل اليت حسمت النتيجة  

ال ي عترب  يضاء يف اجلولة األوىلاستناداً إىل أن العضو اللي قدم الورقة الب
حاضرًا يف اجللسة وابلتايل يكون عدد احلاضرين يف اجلولة األوىل 

( صواتً كان يتعني 32وإذ حصل على )(عضوًا  64(عضوًا  وليس)63)
على رئيس اجللسة إعال   فائزًا ملنصب انئب الرئيس  حلصول  على 

 (.63من  32األبلبية املطلقة للحاضرين )
: أ   قد  ر خال  يف الرأي داخل اجمللس حول تفسري كلمة  لثاً 
( من الدستور  97( مث يف املادة )92( اليت وردت يف املادة )احلاضرين)
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ووضع العضو اللي قدم الورقة البيضاء يف اجلولة األوىل من العملية 
اال تخابية  ومد  اعتبارك حاضراً يف اجللسة  أم بائباً عنها  وذلك على 

من أ   كان حاضرًا فعاًل يف اجللسة ولكن  قدم ورقة بيضاء ال  الربم
حتمل اختيار واحد من املرشحني االثنني  ف ذا اعترب حاضرًا كان عدد 

( 63( عضواً  وإذا اعترب بائبًا كان عدد احلاضرين )64احلاضرين )
عضواً  ولسبق وجود تفسري للمحكمة الدستورية صدر بتاريخ 

املقدم من  1996( لسنة 26فسري رقم )يف طلب الت 8/1/1997
جملس األمة حول ما  ر من خال  يف هلا الشأن مبناسبة ا تخاب 

األبلبية »على بيان املقصود بعبارة رئيس جملس األمة  واللي ا صب 
يف ضوء املادة  ( من الدستور92الواردة ابملادة )« املطلقة للحاضرين

ون بل تعديلها مبوجب القا ( من الالئحة الداخلية جمللس األمة ق37)
ن يعترب االمتناث عواليت كا ت تنص على أن " 2007( لسنة 8رقم )

التصويت مبثابة الغياب عن اجللسة فال حتسب أصوات املمتنعني ضمن 
أصوات املؤيدين أو املعارضني  كما ال تدخل يف حساب األبلبية  كل 

ين القا و ذلك إذا كا ت األصوات اليت أعطيت مل تقل عن النصاب 
 الالزم ال عقاد اجللسة.

أما إذا كان عدد املؤيدين واملعارضني يقل عن هلا النصاب ف ن االمتناث 
عن التصويت ال يعترب بيااًب عن اجللسة وتدخل أصوات املمتنعني يف 

 حساب األبلبية.
 ". ويسري حكم هلك املادة على األورا  بري الصحيحة

رارها سالف اللكر أن املادة حيث أوردت احملكمة الدستورية يف ق
يضع جملس األمة الئحت  الداخلية ( من الدستور  صت على أن 117)

متضمنة  ظام سري العمل يف اجمللس وجلا   وأصول املناقشة والتصويت 
 والسؤال واالستجواب وسائر الصالحيات املنصوص عليها يف الدستور

 ألمة الالئحةوأ   استنادًا هللا النص الدستوري وضع جملس ا... 
  1963( لسنة 12الداخلية جمللس األمة الصادرة ابلقا ون رقم )

متضمنة  ظام سري العمل ابجمللس وأصول املناقشة والتصويت  واللي 
مشل يف معناك  ويندرج حتت مفهوم   التصويت عامة ــــ ما عدا ما هو 
 منصوص علي  على وج  اخلصوص ــــ سواء كان تصويتاً ال تخاب رئيس
اجمللس أو تصويتاً على مشروث قا ون أو قرار  فضالً عن حتديد أسلوب  

( من الدستور 92أن  ص املادة )سواء كان اقماعاً سرايً أو علنياً  كما 
قد اقتصر على إيراد عبارة )األبلبية املطلقة للحاضرين( كشرط 

  بال تخاب رئيس اجمللس وانئب   دون بيان كيفية المشيح هللا اال تخا
 أو فرز األصوات  أو إعالن النتيجة  أو كيفيةأو كيفية االقماث في   

احتساب احلضور  أو النصاب القا وين الالزم ال عقاد اجللسة لصحة 
قرار اجمللس  وهي أمور الزمة لعملية اال تخاب للرئيس وانئب   ومن مث 

( املشار إليها وحدها يف هلك املسألة يكون 92ف ن تطبيق املادة )
( من الدستور  117(  واملادة )97قاصرًا  مبا يلزم مع  الرجوث للمادة )

ت تناول( من الالئحة الداخلية جمللس األمة واليت 37وخباصة املادة )
عن  عن التصويت واعتربت  مبثابة الغيابابلتنظيم موضوث االمتناث 

 اجللسة وهو ما يتصل بعملية اال تخاب.
( من الالئحة الداخلية مبوجب 37املادة ) : أ   قد طرأ تعديل علىرابعاً 

ـــ بعد صدور ذلك التفسري ـــ  حيث  2007( لسنة 8القا ون رقم )
 استبدل بنصها النص التايل:

يشمط لصحة اجتماث جملس األمة حضور أكثر من  صف أعضائ   "
وتصدر القرارات ابألبلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين وذلك يف بري 

 شمط فيها أبلبية خاصة.احلاالت اليت ت
ويعترب األمر اللي جرت املداولة يف شأ   مرفوضًا إذا مل حيصل على 
أبلبية احلاضرين أو األبلبية اخلاصة الالزمة إلقرارك  ما مل يتعارل هلا 

 ."احلكم مع  ص خاص يف الدستور أو يف هلا القا ون 
موافقة  يوبللك يكون هلا التعديل قد اعترب أن األبلبية املطلقة ه

أبلبية احلاضرين بغض النظر عن مواقف األعضاء األخرين  سواء كا وا 
 بري موافقني أو كا وا ممتنعني عن التصويت.   

إ   إزاء تباين اآلراء يف هلا الشأن وما اختلفت في  األ ظار   خامسًا:
وبناء على اقماح تقدم ب  بعض األعضاء أثناء اجللسة املنعقدة يف 

إحالة األمر إىل جلنة الشؤون التشريعية قرر اجمللس )  11/12/2016
والقا و ية لتبدي رأيها حول مد  صحة إعادة التصويت بعد أخل آراء  
كل األطرا  اليت هلا وجهة  ظر يف هلا املوضوث واستطالث رأي اخلرباء 
الدستوريني مث عرل املوضوث على جملس األمة وإحالت  إىل احملكمة 

 (.الدستورية
قدمت جلنة الشؤون التشريعية والقا و ية  29/1/2017يخ وبتار 

تقريرها )اخلامس والعشرين( متضمنًا رأيها اللي ا تهت إلي  وهو عدم 
صحة إعادة التصويت وكان ذلك أببلبية ثالثة من أعضائها وعدم 
موافقة اثنني وامتناث عضو عن التصويت وأوضحت اللجنة يف تقريرها 

( من الدستور  وعلى 97( واملادة )92ادة )وجهيت النظر يف مفهوم امل
جمللس ( يف اجللسة  وتلسة ااحلاضرينوج  التحديد املقصود بكلمة )

 ظر التقرير اللي قدمت  جلنة الشؤون  15/2/2017املعقودة يف 
التشريعية والقا و ية  وعماًل بقرارك السابق الصادر تلسة 

 إىل احملكمة قرر التقدم بطلب التفسري املاثل 11/12/2016
( الواردة احلاضرينالدستورية للخلوص إىل التفسري الصحيح لكلمة )

( من 117( من الدستور يف ضوء املادة )97(و)92يف املادتني )
( من الالئحة الداخلية بعد تعديلها ابلقا ون رقم 37الدستور  واملادة )

 .2007( لسنة 8)
اقشات مبراجعة املن كما أوضحت ملكرة طلب التفسري املشار إليها أ  
  11/12/2016اليت دارت يف جملس األمة حول هلا املوضوث تلسة 

وما ورد بتقرير جلنة الشؤون التشريعية والقا و ية اللي أعدت  بناء على 
طلب اجمللس  وامللكرات واآلراء القا و ية اليت قدمت للجنة أثناء 

 أن هلا   يبنياجتماعاهتا واالستماث إىل عدد من اخلرباء الدستوريني
 األمر يتنازع  رأاين  ولكل رأي أسا يدك  وذلك على النحو التايل:

حاصلها أن العضو اللي يشارا يف العملية وجهة النظر األوىل: 
سب ضمن  اال تخابية ويقدم الورقة بيضاء ي عترب حاضراً يف اجللسة  وحي 

لما ثاألعضاء احلاضرين عند حساب النصاب الالزم إلصدار القرار  م
ح سب ابلفعل حاضراً عند حساب النصاب الالزم ال عقاد اجللسة  ال 

تصدر ( من الدستور تنص صراحة على أن )97سيما أن املادة )
رار يصدر ( مبعىن أن القالقرارات ابألبلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين

وافقة ( وذلك مبمىت توافر النصاب القا وين الالزم ال عقاد اجللسة)
األعضاء احلاضرين  وأ   ي عد تناقضًا ظاهرًا اعتبار املمتنع عن أبلبية 

على الربم من وجودك يف قاعة التصويت اترة بائبًا عن اجللسة )
(  وذلك إذا كان جمموث عدد املؤيدين واملعارضني للموضوث االجتماث

املعرول يشكل النصاب الالزم ال عقاد اجللسة  مث اعتبارك حاضراً اترة 
مل يتحقق هلا النصاب وهو ي عد تناقضاً بري مفهوم وال سند  أخر   إذا

( من 92ل   وأن ما صدر عن احملكمة الدستورية من تفسري للمادة )
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( من 37قد جاء يف ضوء املادة ) 1997/ 8/1الدستور بتاريخ 

( 8الالئحة الداخلية جمللس األمة قبل تعديلها مبوجب القا ون رقم )
مة جيوز االستمرار يف االستشهاد بقرار احملك   وابلتايل فال2007لسنة 

يف هلا الشأن أو االستناد إلي  أو التعويل علي   لكو   قد ا صب أساساً 
 ( وفقاً احلاضرين( وذلك قبل تعديلها  وأن كلمة )37على املادة )

( من الالئحة الداخلية أصبحت تعين 37للصيابة احلالية لنص املادة )
ن اعة  وهي تشمل املمتنعني عن التصويت  أو ماملوجودين فعالً يف الق

ال جييب عند املناداة على امس   وأن مفهوم احلضور هو احلضور الفعلي  
إذ ي عد حاضرًا كل من تواجد يف اجللسة من األعضاء  ولو كان قد 
امتنع عن التصويت  وذلك وفقاً لصريح  ص تلك املادة  وابلتايل ف ن 

ضورك نع عن التصويت بائباً على الربم من حالقول ابعتبار العضو املمت
ري الفعلي  يف حني ي عترب العضو امل بطل صوت  حاضراً  يعترب تناقضًا ب

مقبول  كما أ   ي عد تعارضاً مع املنطق القا وين القول أبن حتديد صحة 
ا عقاد اجللسة وبيان مد  توافر النصاب القا وين الالزم لللك  يتوقف 

ملصوتني على املسائل املطروحة ألخل الرأي عليها  على عدد األعضاء ا
أو أ   يتعني اال تظار حلني اال تهاء من التصويت لتحديد مد  توافر 
 صاب احلضور من عدم   ويف هلك احلالة قد تكون هناا جلسة 
ا عقدت صحيحة وتوافر النصاب الالزم ال عقادها  وربم ذلك تعلر 

الزم لصحة احلضور جملرد رفض صدور القرار لعدم توافر النصاب ال
عضو واحد أو أكثر االدالء بصوت   فضاًل عن أن التمسك بقرار 
التفسري سالف اللكر ال خيدم وجهة النظر األخر   ألن التفسري قد 
أجر  قياا الورقة البيضاء على حالة االمتناث ــــ وهو أمر بري موجود 

 وجود ل  التمسك حبكم ال يف التعديل اجلديد ـــــ وابلتايل ف    ال جيوز
يقتصر  (احلاضرينأصاًل من الناحية القا و ية  وال وج  ملظنة أن كلمة )

مفهومها على املؤيدين واملعارضني فحسب دون ابقي األعضاء 
احلاضرين فعاًل  ولكنهم آثروا االمتناث عن التصويت يف إحد  األمور 

سبون ضمن أعداد اجملموع ة املؤيدة أو املطروحة للرأي  إذ ال حي 
الرافضة  ولكن يف ذات الوقت ال ميكن اعتبارهم بائبني عن احلضور  
إذ لو قصد املشرث اعتبار العضو املمتنع بائبًا ما أعوزك النص على 
ذلك صراحة أو التمسك ابلنص السابق دون تعديل  أما وأن املشرث 
قد تدخل معداًل النص ومؤكدًا الغاية من التعديل خالل امللكرة 
 التفسريية  ف    يتعني االلتزام بللك  وابلتايل ال وج  ألي ظن يتعارل

  ال عربة ابلظن الَبنيِّ  مع قصد املشرث  إعمااًل للقاعدة األصولية ) 
( وهو ما يتمخض عن التزام ال فكاا من  وال حميص عن  بوجوب خطؤك

 التقيد أبن صاحب الورقة البيضاء حاضر يف اجللسة مبا يرتب  ذلك من
( من الالئحة الداخلية واليت صدر 37آ ر  ال سيما أن تطبيق املادة )

ــــ أد  إىل   2007قرار التفسري على ضوئها ـــ وذلك قبل تعديلها عام 
كثري من الصعوابت العملية  فكان حيدث كثريًا أن املوضوث املعرول 

ا ال   كم(وهي أبلبية احلاضرينال حيصل على األبلبية الالزمة إلقرارك )
 حيصل على األبلبية الالزمة لرفض   فيعلن الرئيس يف هلك احلالة تعليق
القرار ليعاد التصويت علي  يف جلسة الحقة رمبا تتغري فيها املواقف  
 وقد ال حيسم األمر يف اجللسة التالية وال اليت تليها فيظل املوضوث معلقاً 

 دون البت في  ملدة طويلة. 
صويت ـــ أصالً ـــ قد  ر خ لف يف شأ    فبينما كما أن  االمتناث عن الت

ير  البعض أن الفق  الدستوري ال يعر  فكرة االمتناث عن التصويت 
( من الدستور أية إشارة إىل الغياب احلكمي. 97  وأ   ليس يف املادة )

وابلتايل ف ن اعتبار االمتناث عن التصويت مبثابة الغياب عن اجللسة 
متنعني عند حساب النصاب القا وين  أو األبلبية وعدم االعتداد ابمل

الالزمة ملرور القرار ربم حضورهم فعاًل يف اجللسة ال يعدو أن يكون 
تـََزيُّداً وجتاوزاً حلكم الدستور  بل هو بدعة رمبا أوحى هبا ما جيري حالياً 
يف بعض املنظمات الدولية املعاصرة كاجلمعية العامة لألمم املتحدة 

وفود الدول األعضاء إىل هلك اجلمعية وعند التصويت على حيث جيوز ل
قرار من القرارات  إما املوافقة علي   أو معارضت  أي رفض   وإما 
االمتناث عن التصويت وإثبات هلا يف املضبطة وذلك العتبارات 
خاصة. فقد تستشعر بعض الوفود إىل هلك اجلمعية العتبارات وطنية 

لوا صويت بنعم أو ال على القرار فتؤثر سأو دولية بعض احلرج يف الت
سبيل  لث  أقل حرجًا  وهو االمتناث عن التصويت  ولالمتناث عن 
التصويت من جا ب مندويب الدول اخلمس الكرب  يف جملس األمن 
وضع خاص معلوم  إذ يعين عدم املوافقة على القرار املطروح  وكللك 

مال ار إعمااًل حلق االععدم رفض  رفضًا صرحياً يؤدي إىل سقوط القر 
"الفيتو" املخول لكل من هلك الدول  والسماح مبرورك مع عدم االرتياح 

 إلي  أو االلتزام مبضمو  .
ولكن األوضاث يف اجملالس النيابية الوطنية خمتلفة متاماً عن تلك السائدة 
يف املنظمات الدولية العاملية أو اإلقليمية  فنادرًا ما تتحدث الدساتري 

وطنية أو اللوائح الداخلية للمجالس النيابية عن االمتناث عن ال
التصويت  ألن  املفرول يف النائب العضو يف هلك اجملالس أن يعرب عن 
رأي  فيما ي عرل من قرارات بوضوح وذلك ابملوافقة أو الرفض  أي بنعم 
أو ال  سواء أ جر  التصويت يف اجمللس برفع األيدي  أو ابلقيام 

أو إبثبات الرأي كتابة يف اقماث سري  أو بري ذلك من طر  واجللوا  
التعبري. بينما ير  البعض اآلخر أن االمتناث عن التصويت  هو يف حد 
ذات  موقف يتخلك املمتنع  فهو قد ميتنع عن التصويت لعدم حضورك 
املناقشات اليت سبقت املوضوث املطروح للتصويت  أو لعدم حصول  

فية للموافقة أو عدم املوافقة واليت يراها الزمة على املعلومات الكا
لتحديد موقف   وقد ميتنع لعدم االستجابة لبعض طلبات  املتعلقة 
 ابملوضوث املعرول  وقد ميتنع اعماضاً على طريقة التصويت ذاهتا  وقد

ي إىل أو بتعمدك تسليمها مع ما يؤديكون ذلك بتسليم  الورقة بيضاء 
أن يس موقفًا سلبيًا  بل هو موقف إجيايب شأ   شإبطاهلا  فاالمتناث ل

املوافقة أو عدم املوافقة  وال يعين البتة التخاذل أو التخلي عن 
املسؤولية بل أن األما ة وتقدير املسؤولية قد يوجبان على العضو 
ة االمتناث عن التصويت  واالمتناث قد يفو  يف أتثريك إبداء الرأي ابملوافق

لك عندما يرتفع عدد املمتنعني حبيث يزيد على أو الرفض  ويظهر ذ
 عدد املوافقني والرافضني.

وأ   عندما تدارست جلنة الشؤون التشريعية والقا و ية هلا املوضوث   
وكما هو مبني يف تقريرها اخلامس والعشرين  استضافت عدداً من اخلرباء 

لا هالدستوريني من داخل اجمللس ومن خارج   أيدوا ما ا تهى إلي  
الرأي  ال سيما وأ   يتفق مع السوابق الربملا ية وما جيري علي  العمل 

  وأ   من 2007( لسنة 8ابجمللس وجلا   منل العمل ابلقا ون رقم )
السوابق الظاهرة يف هلا اخلصوص ما ا تلسة جملس األمة اليت عقدت 

مبناسبة ا تخاب أمني السر  إذ أعلن رئيس اجللسة  11/5/2011يف 
ر ا تهاء عملية اال تخاب يف اجلولة األوىل فوز السيد/ مبارا اخلرينج إث

صواتً(  30هبلا املنصب حلصول  على األبلبية املطلقة لعدد احلاضرين )
صواتً( حصل عليها العضو / عدانن عبد الصمد   وامتناث  29مقابل )
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عضواً( وذلك  60عضو واحد عن التصويت  وكان عدد املقمعني )

أن العضو املمتنع ي عد بائبًا عن اجللسة  وعندما  ب  أحد ابعتبار 
األعضاء احلاضرين إىل خطأ هلا اإلجراء وأن املمتنع يعترب حاضرًا  
أعاد الرئيس اال تخاب يف اجللسة ذاهتا ابعتبار املمتنع حاضراً  وكان 
 تيجة اال تخاب يف اجلولة )الثا ية( فوز من مل يكن فائزًا يف اجلولة 

 32( وهو السيد العضو/ عدانن عبدالصمد إذ حاز على ))األوىل
صواتً( وامتناث عضو واحد عن التصويت.  26صواتً(  مقابل )

وابلمتيب على ذلك  خيلص هلا الرأي إىل أ   عند إجراء اال تخاابت 
( عضواً وليس 64ملنصب انئب رئيس جملس األمة كان عدد احلاضرين )

لورقة البيضاء يعترب حاضرًا يف ( عضواً  ابعتبار أن صاحب ا63)
 اجللسة  األمر اللي اقتضى مع  إعادة اال تخاب.   

حاصلها أن العضو اللي يشارا يف العملية وجهة النظر الثا ية:   
سب ضمن  اال تخابية ويقدم الورقة بيضاء يعترب بائباً عن اجللسة وال حي 

ند ار  وساألعضاء احلاضرين عند حساب النصاب الالزم إلصدار القر 
( أن إجراءات ا تخاب 97( و)92هلا الرأي أن البني من  ص املادتني )

انئب رئيس جملس األمة إمنا تتماثل مع إجراءات ا تخاب رئيس جملس 
 األمة  وذلك فيما يتعلق بشروط اال تخاب وضوابط  على الوج  التايل:

( من 92ــ أن حيصل املرشح ملنصب انئب الرئيس وفقًا للمادة )1
 لدستور على األبلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين.ا
( من الدستور أن 97( وكللك املادة )92ـــ أن املستفاد من  ص املادة )2

من يعتد ابحتساب صوت  يف ا تخاابت انئب الرئيس ـــ كما هو احلال ابلنسبة 
لرئيس اجمللس ــ هو حساب األبلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين على أساا 

ت الصحيحة اإلجيابية  وخيرج من حساب األصوات الصحيحة األصوا
 اإلجيابية  املمتنع عن التصويت  وكللك من يقدم ورقة بيضاء.

ـــ أن وصف األبلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين ال تخاب انئب 3 
( من الدستور  وهو ما 92الرئيس هو أمر مستمد من  ص املادة )

( 26م )ها الصادر يف طلب التفسري رقأكدت  احملكمة الدستورية يف قرار 
  وهي أبلبية إمنا تتكون من جمموث املشاركني يف التصويت 1996لسنة 

الً فعالً بشكل إجيايب قبوالً أو رفضاً  حبيث مل يعد حتديد هلك األبلبية حم
لالجتهاد  وأ   ليس مبقدور التشريعات العادية ــــ مبا فيها الالئحة 

ا  ــــ أن متسها سواء ابلتعديل أو التغيري يف حكمهالداخلية جمللس األمة 
ألن منبعها ومصدرها حكم الدستور  وتفسري احملكمة الدستورية ذات  
اللي يعترب جزءًا من  ال ينفك عن   وال يقدح يف ذلك القول أب   قد 

( 8جر  تعديل الالئحة الداخلية جمللس األمة مبوجب القا ون رقم )
عد تفسري احملكمة الدستورية ملزمًا لصدورك   حبيث مل ي2007لسنة 

قبل تعديل الالئحة  إذ ال جيوز أبي حال من األحوال القول أبن من 
شأن تغيري أحكام الالئحة وهي اليت تصدر أبداة قا و ية أدىن من 

 الدستور أن ي فضي إىل تغيري حكم الدستور.
 وأشارت ملكرة طلب التفسري إىل أن موضوث اخلال  حول تفسري

( من الدستور ل  أمهية ابلغة يف العمل الربملاين  97( و)92املادتني )
فضاًل عن تعلق  مبن يشغل انئب رئيس جملس األمة  وهو منصب ل  
أمهية كرب   إذ حيل  حمل  رئيس جملس األمة  عند بياب   كما أ   عضو 
يف مكتب اجمللس ول  صالحيات واسعة يف شؤون اجمللس الربملا ية 

رية واملالية  ال سيما أ   يتم اختيارك ابال تخاب طبقًا إلجراءات واإلدا
حمددة هباتني املادتني مما يستوجب مع  الوقو  على صحيح التفسري 

 هلما حىت تكون إجراءات اختيارك متفقة مع حكم الدستور.  

موعداً  21/6/2017وعقب تلقي احملكمة طلب التفسري حددت يوم 
ب  حيث قررت يف حمضر االجتماث إصدار لالجتماث لنظر هلا الطل
 القرار في  تلسة اليوم.

 احملكمــة
 بعد االطالث على األورا   واملداولة .

ملا كان قبول طلب التفسري منوط يف األساا ــــ حسبما استقرت علي  
باً : أن يكون منصأوهلماقرارات هلك احملكمة ـــــ بتحقق أمرين الزمني: 

صوص الدستورية  وم قدم طلب تفسريك من على تفسري  ص من الن
: أن يقوم خال  حول هلا و  يهماجملس األمة أو جملس الوزراء. 

النص  انشئ عن تعدد أتويالت   وتباين اآلراء يف فهم   بني صورت  
اللفظية وجوا ب  التطبيقية  وذلك فيما بني أعضاء جملس األمة  أو فيما 

 بني جملس األمة وجملس الوزراء  وأنبني أعضاء جملس الوزراء  أو فيما 
يكون هلا اخلال  حادًا مما يتعلر التوفيق في  على حنو يعكس أمهية 
وضرورة  ي تطلب معها اللجوء يف شأ   إىل هلك احملكمة لتجلية الغمول 
واإلهبام احلاصل حول النص املطلوب تفسريك  ضمااًن لصحة تطبيق   

 عن النص الدستوري ذات  وال دون أن ينصر  ذلك إىل خال  مل ينشأ
 يتصل األمر بتفسريك  وإمنا يتعلق بتطبيق  ص قا وين أخر  ولو من زاوية
اتفاق  أو تعارض  مع أحكام الدستور  ابعتبار أن القوا ني  واللوائح ال 
يصح أن تكون  أعلى مرتبة من الدستور  أو تسمو علي    فالدستور 

لقوا ني ا صلي لتفهم كل ما يرد يفهو القا ون األساسي  وهو املرجع األ
 أو اللوائح   إذ أهنا 

ــ حبسب األصل ــ يتم وضعها لتنفيل  صوص وردت يف الدستور  وال 
ميكن أن ينسخ أي  ص فيها حكمًا  ص علي  الدستور  وهللك احملكمة 
وحدها سلطة التحقق من توافر مناط قبول الطلب بعد حتري اخلال  

رة تقدم  ابعتبار ذلك هو الضابط احلاكم ملباشحول النص على الوج  امل
اختصاصها يف هلا الصدد  سدًا للرائع اإلفراط يف هلا الطلب دون 
داث ومربر ومن بري ضرورة وأمهية   وأن ما تباشرك هلك احملكمة من 
اختصاص يف هلا الشأن إمنا تقوم ب  وفق اإلطار اللي رمس  هلا الدستور  

وظيفة فنية ذات طابـع قا وين متخصص وهي ال تباشر يف ذلك إال 
جمرد  وال ختول يف اختصاص ليس هلا أو جياوز واليتها  فهي ال تقوم 
هبلك املهمة بوصفها جهة إفتاء  واختصاصها ال يكون منصرفًا إال إىل 
النص الدستوري املطلوب تفسريك  دون أن يتعد  ذلك إىل اخلول يف 

وإ فاذ  املختصة إبعمال مقتضاك أمر تطبيق   واملنوط أساسًا ابلسلطة 
حكم الدستور يف ضوء ما تستظهرك هلك احملكمة من صحيح األمر يف 

فسري تتفسريك  وليس من مهمتها أيضاً أن ت نزل ما ا تهت إلي  يف قرارها ب
أو املوضوعات الحنسار هلا األمر عن أي  ص دستوري على الوقائع 

ن هلك مة أن يطلب التفسري مواليتها  فضالً عن أ   وإن كان جمللس األ
احملكمة أو ال يطلب   إال أ   ليس بسائغ ألحد أن يقوم بدور املصوب 

ملا تنتهي إلي  هلك احملكمة من قرار ابلتفسري  أو أن يضيف   أو املصحح
فهمًا ال يستقيم مع النص اللي ا تهت إىل تفسريك بنظرها املستقل  

كمة املشرث الدستوري ابحمل ومن هنا تربز أمهية االختصاص اللي انط 
الدستورية يف تفسري النصوص الدستورية إمعااًن يف احلفاظ على طبيعة 
أحكام النصوص الدستورية ومسوها  وأنايً هبا عن هتافت التطبيق وصوانً 

مل على حممل من اهلو  أو اجلموح.  هلا من أن حت 
يتسم  كما سبق هللك احملكمة التأكيد أيضًا على أن طلب التفسري ال

ابلطابع القضائي اللي يقوم على االدعاء والدفاث والفصل يف  زاث بني 
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خصوم يتنازعون فيما بينهم على تقرير حقو  مدعًا هبا أو  فيها  وال 
يندرج طلب التفسري يف مفهوم اخلصومة القضائية  وال ي تبع يف شأن 

ات  ب ظرك مسات التقاضي وإجراءات   وال ما ي ثار فيها من دفوث وطل
فضالً عن أ   ليس من شأن تفسري احملكمة لنص دستوري معني أن حيول 
دون قبول طلب تفسري ذات النص مىت طرأ من املوجبات ما يقتضي 
مع  تفسريك  ال سيما إذا كان ذلك يف إطار  صوص أخر  من جنس   

ص تتصل ب  يف تطبيقات خمتلفة ومتنوعة  ويف اتصال مفادك ما حيمل  الن
يف إطار النصوص اليت جر  تفسريك على ضوئها مبراعاة موضع من معان 

 النص من سيا  تلك النصوص اليت تتكامل مع  حمددة معا ي  ومرامي . 
ملا كان ذلك  وكان احلاصل أ   وإن كان قد سبق هللك احملكمة بتاريخ 

أن أصدرت قراراً يف طلب التفسري املقدم إليها من جملس  8/1/1997
  واللي ا صب على تفسري  ص 1996( لسنة 26برقم )األمة واملقيد 

( من الدستور  إثر خال  جنم عن االلتباا حول مفهوم 92املادة )
هلا النص مبناسبة ا تخاب رئيس جملس األمة يف ذلك الوقت  بيد أن 

( 92الواضح من الطلب املاثل أ   قد ا صب على تفسري  ص املادتني )
د بكلمة )احلاضرين( الواردة هبما  ( من الدستور لبيان املقصو 97و)

ومد  اتساث مدلوهلا لشمول حالة املمتنع عن التصويت  ومن يضع 
ورقة بيضاء يف صندو  اال تخاب دون إعطاء صوت  ألحد  ومد  
إدخال املمتنع عن التصويت على أي قرار مطروح على اجمللس ضمن 

ضع ورقة بيضاء من ي الرافضني أو القابلني ل   حبسبان أن املمتنع ـــ ومثل 
يف صندو  االقماث ــــ ي عترب عقالً وبداهة بري معرو  رأي   وأن اعتبارك 
قابالً أو رافضاً إمنا هو حتكم في   وإلزام ل  مبا أراد جتنب   ومد  اعتبار 
املمتنع عن التصويت مبثابة الغائب حكمًا على الربم من حضورك 

ثل ث جاء طلب التفسري املا  حيوذلك من الوجهة الدستوريةالفعلي 
إثر خال   شأ مبناسبة  ا تخاب انئب رئيس جملس األمة  وهو خال  
مبناك أن ما عول علي  قرار التفسري السابق لتأكيد ما ا تهى إلي  في  
أضحى بري قائم  وابت متعلرًا إعمال مقتضاك  بعد أن أصبح القرار 

لس األمة قتضى مع  جملبللك مفتقداً سندك اللي ارتكز علي   وهو مما ا
ضرورة التقدم هبلا الطلب هللك احملكمة  ال سيما أن ملوضوع  أثرك البالغ 
على أداء العمل الربملاين وممارسة جملس األمة لصالحيات  الدستورية  
األمر اللي يشري تالء إىل أمهية  ظر هلا الطلب وقيام دواعي  يف ضوء 

راً  ن مناط قبول  يكون متوافاالعتبارات سالفة اللكر  وابلتايل ف 
 مستجمعاً شرائط   مستوفياً أوضاع  املقررة قا وانً.

( ريناحلاضملا كان الطلب املاثل قد جاء منصرفًا إىل تفسري كلمة )
( من الدستور  واليت تنص على أن خيتار جملس 92الواردة ابملادة )

 أعضائ   نياألمة يف أول جلسة ل   وملثل مدت  رئيساً وانئب رئيس من ب
وإذا خال مكان أي منهما اختار اجمللس من حيل حمل  إىل هناية مدت   
ويكون اال تخاب يف عيع األحوال ابألبلبية املطلقة للحاضرين ..."  

( من الدستور واليت 97( الواردة ابملادة )احلاضرينوكلا تفسري كلمة )
 نتنص على أن "يشمط لصحة اجتماث جملس األمة حضور أكثر م

 صف أعضائ   وتصدر القرارات ابألبلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين 
..."  وما يستتبع  ذلك من أمهية الوقو  على مد  إمكا ية احتساب 
املمتنع عن التصويت من ضمن األبلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين 
املتطلبة لصحة ا تخاب الرئيس وانئب   أو دخول  يف اكتمال النصاب 

الالزم إلصدار القرارات  أو اعتبارك مبثابة )الغائب( حكماً على القا وين 
الربم من حضورك الفعلي  وذلك من الوجهة الدستورية يف ضوء 

النصوص الواردة ابلدستور ذات االرتباط وخباصة ما  صت علي  املادة 
( من الدستور اليت عهدت إىل جملس األمة وضع الئحت  117)

اليت يؤدي أعمال  على موجبها ملمارسة الداخلية متضمنة الطريقة 
صالحيات  الدستورية واليت جاء  صها على أن "يضع جملس األمة الئحت  

ملناقشة وأصول االداخلية متضمنة  ظام سري العمل يف اجمللس وجلا   
 ...".  والتصويت

( حمل طلب التفسري املاثل  وكلا 97( و)92وابستجالء  ص املادتني )
ن  صوص أخر  يف الدستور  وخباصة  ص املادة ما يرتبط هبما م

 ( من  يبني ما يلي: 117)
( املشار إليها قد تناولت طريقة اختيار رئيس جملس 92أن املادة ) أواًل:

 األمة وانئب   حبيث يكون ذلك االختيار بطريق اال تخاب  ومبوافقة
ة األوىل ر   ف ذا مل تتحقق هلك األبلبية يف املاألبلبية املطلقة للحاضرين

أعيد اال تخاب بني االثنني احلائزين ألكثر األصوات  ف ن تساو  مع 
  يهما بريك يف عدد األصوات اشما معهما يف ا تخاب املرة الثا ية  
ويكون اال تخاب يف هلك احلالة ابألبلبية النسبية  ف ن تساو  أكثر 

رعة. أما قمن واحد يف احلصول على تلك األبلبية ا االختيار بينهم ابل
( سالفة اللكر فقد تناولت شروط صحة اجتماث جملس األمة 97املادة )

وحضور أكثر من  صف أعضائ   كما تطلبت إلصدار القرارات موافقة 
 . األبلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين

والواضح هللك احملكمة أن هاتني املادتني قد خلتا من اإلشارة إىل أية 
هبما  وتركتا لالئحة الداخلية اليت يضعها  إجراءات أخر  بري ما ورد
( من الدستور بيان تفصيالت إجراءات 117جملس األمة طبقاً للمادة )

ل ابألحكام الواردة يف هاتني املادتني  التصويت وأوضاع   وذلك مبا ال خي 
بصفة خاصة  وأحكام الدستور بصفة عامة. كما أن هاتني املادتني خلتا 

اث عضو اجمللس عن التصويت أو اعتبارك يف حكم من أي ذكر حلالة امتن
الغائب على الربم من تواجدك وحضورك الفعلي  فضاًل عن أهنما ال 

 حتمالن هلا املفاد ال صراحة وال ضمنًا.
أما ما ا تهت إلي  هلك احملكمة يف قرارها السابق الصادر بتاريخ  
 ن   ف1996( لسنة 26يف طلب التفسري املقيد برقم ) 8/1/1997

اخللوص إىل ذلك إمنا جاء مبا ورد ابلالئحة الداخلية جمللس األمة قبل 
  وهو فهم وتفسري 2007( لسنة 8تعديلها مبوجب القا ون رقم )

مستقل عزَّزت  احملكمة بنصوص الالئحة الداخلية جمللس األمة ــــ يف 
حدود ما كان مطروحاً عليها ــــ وهي  صوص ال حتمل صفة الثبات اليت 

 سم هبا  صوص الدستور.تت
: أ   وإن كان األصل أن كل عضو يف جملس األمة علي  واجب    ياً 

حضور اجللسات إلبداء الرأي  إال أن هناا حالة استثنائية وهي حالة 
االمتناث الشخصي عن التصويت أو إبداء الرأي  والدستور مل مينع 

فظ هبا لنفس  تعضو اجمللس من ذلك  ولالمتناث أسباب  لد  امل متنع حي
 وهو موقف من  يتخلك حيال أي قرار مطروح إلبداء الرأي في .

: أن قوام التفسري هو البيان واإليضاح  ومناط  أن يشوب النص  لثاً 
الغمول واإلهبام  وبايت  استجالء ما ران على النص من بمول 
وخفاء  وإن كان األمر كللك ف ن إعمال التفسري واألخل أبدوات  

يكون جزءًا أصياًل يف اختصاص اجلهة املنوط هبا التفسري  وأصول  
وأتصياًل لللك تر  احملكمة أ   إذا ما ع رل عليها  ص يستدعي 
التفسري  فال يكون تفسري النص مبعزل عن بريك من النصوص  ويتعني 
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النظر إلي  برمت  من دون تبعيض ل   فضاًل عن أن  صوص الدستور 
 ال ت فهم معزولة بعضها عن البعض  وإمنا أتيتمتكاملة  مبا الزم  أهنا 

داللة أي  ص منهما يف ضوء داللة النصوص األخر   ويف اتصال ما 
تفيدك األخرايت من معان شاملة  كما جيري استنباط احلكم من النص 
من خالل عبارات  وألفاظ  وفحواها  وإعمال مقتضيات العقل واملنطق  

احلضور  الدستور ومرامي   وعلي  يكونوتغليب التفسري األقرب إىل روح 
 " ـــ يف املفهوم الدستوري والعر احلاضرينـــ واللي أ شتق من  لفظ "

الربملاين تواجد يف مكان حمدد  يف زمن معني  الزم لصدور القرار الربملاين 
مما يستدعي أن حيضر العضو يف مكان االجتماث وزما    فحضور العضو 

وضع ملؤثر يف احلدث  وال ي قبل أن يتغري ذلك اليف مثل هلك احلالة هو ا
 من احلضور إىل الغياب  أايً كا ت دواعي  أو مربرات .

مل النصوص على بري مقاصدها   رابعاً  : أ   من أصول التفسري أال حت 
وأال ت فسر عباراهتا مبا خيرجها عن معناها  أو يؤول إىل االلتواء هبا عن 

( من الدستور أ   يشمط 97ل املادة )سياقها  واحلاصل أ   ابستعرا
لصحة اجتماث اجمللس حضور أكثر من  صف أعضائ  أي التواجد 
الفعلي يف مكان االجتماث وزما    ويشمط الختاذ القرارات موافقة 
األبلبية املطلقة هلؤالء احلاضرين  وذلك بغض النظر عن مواقف 

نعوا عن ض  أو ممن امتاألعضاء اآلخرين سواء كا وا من امل ّصِوتني ابلرف
 التصويت.

( تؤدي إىل التحقق والتثبت قبل الشروث يف أخل 97وصيغة املادة ) 
اآلراء وإصدار القرارات من تكامل العدد املطلوب من األعضاء 
الجتماث اجمللس صحيحًا ابتداًء  وابلتايل فال يتوقف حساب عدد 

كان لك و ( على موقف كل عضو من التصويت  وملا كان ذاحلاضرين)
( من الدستور قد اشمطت ـــ ابتداًء ـــ ا تخاب رئيس 92 ص املادة )

اجمللس وانئب  ابألبلبية املطلقة للحاضرين  أي حبصول املرشح الفائز 
على أصوات تزيد على  صف عدد احلاضرين أبي قدر وقت التصويت  

 ( إلعمال مقتضى97وعلى ذلك ف    يتعني االلتزام مبا ورد ابملادة )
( يف هلا اخلصوص مع وجوب التقيد أبحكامها يف هلا 92املادة )

الشأن  ودون اخلروج عن صحيح األمر يف تفسريها على النحو سالف 
 البيان.
: أن عضو اجمللس املمتنع عن التصويت اللي كان متواجداً يف مكان خامساً 

 اجتماث اجمللس وحاضراً وقت التصويت  يتعني حساب  يف عداد احلاضرين 
 ويسري احلكم ذات  على من شارا يف التصويت بورقة بيضاء.

 لللك
( 97( و)92( الواردة ابملادتني )احلاضرين: أن كلمة )قـررت احملكمة

من الدستور ــــ حمل طلب التفسري ــــ تنصر  إىل كل من كان متواجداً 
من األعضاء يف مكان اجتماث اجمللس  وحاضرًا وقت التصويت يف 

ئيس أو انئب  أو إصدار القرارات أاًي كان رأي  فيما هو ا تخاب الر 
 مطروح  وذلك على النحو املوضح مبدوانت القرار.

 رئيس احملكمة            أمني سر اجللسة 

 جملس الوزراء

 2017لسنة  229مرسوم رقم 

 بدعوة جملس األمة لال عقاد للدور العادي الثاين

 من الفصل التشريعي اخلامس عشر

 االطالث على الدستور  بعد  -

 وبناًء على عرل رئيس جملس الوزراء   -

 وبعد موافقة جملس الوزراء   -

 رمسنا ابآليت

 مادة أوىل

ي دعى جملس األمة لال عقاد للدور العادي الثاين من الفصل التشريعي 

هـ املوافق  1439من صفر سنة  4اخلامس عشر صباح يوم الثال ء 

   . 2017من أكتوبر سنة  24

 مادة   ية

على رئيس جملس الوزراء تنفيــل هلا املرسوم   وإبالب  إىل جملس األمة 

   وينشر يف اجلريدة الرمسية .

       

 انئب  أمري الكويت                                     

  وا  األمحد اجلابر الصباح              

 

 رئيس جملس الوزراء ابلنيابة

 الصباحصباح خالد احلمد 

 

 هـ  1439حمرم    6صدر بقصر السيف يف : 

 م   2017ســـبتمرب  26املوافق :              
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 2017لسنة  230مرسوم رقم 
بني دولة الكويت )بلدية  ابملوافقة على ملكرة التعاون

 والياابن )وزارة البيئة( الكويت(
 يف جمال النفاايت البلدية

 بعد االطالث على الدستور   -
 ناًء على عرل النائب األول لرئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية  وب -
 وبعد موافقة جملس الوزراء  -

 رمسنا ابآليت
 مادة أوىل

املوافقة على ملكرة التعاون بني دولة الكويت )بلدية الكويت( والياابن 
)وزارة البيئة( يف جمال النفاايت البلدية املوقعة يف مدينة طوكيو بتاريخ 

 واملرافقة  صوصها هللا املرسوم. 12/5/2016
 مادة   ية

لس تنفيل هلا املرسوم  وعلى رئيس جم –كل فيما خيص    –على الوزراء 
الوزراء إبالب  إىل جملس األمة  ويعمل ب  من اتريخ  شرك يف اجلريدة 

 الرمسية. 
 انئب أمري الكويت                                            

 ا  األمحد اجلابر الصباح و          
 رئيس جملس الوزراء ابلنيابة
 صباح خالد احلمد الصباح

 النائب األول لرئيس جملس الوزراء
 ووزير اخلارجية           

 صباح خالد احلمد الصباح  
 هـ  1439حمرم  6صدر بقصر السيف يف: 

 م     2017ســـبتمرب  26املـــــــــــــــــوافق:               
زارة البيئة" و “ملكرة تعاون بني دولة الكويت "بلدية الكويت" والياابن 

 يف جمال النفاايت البلدية
إن بلدية الكويت يف دولة الكويت ووزارة البيئة يف الياابن  واملشار 

 إليهما فيما بعد )ابلطرفني( 
  ورببة يف تكثيف وزايدة التعاون بني البلدين يف جمال النفاايت البلدية

 اتفقتا على ما يلي: فقد
 1الفقرة 

. إن اهلد  من ملكرة التعاون هلك )املشار إليها منل اآلن ابمللكرة( 1
هو زايدة ودعم وتعزيز التعاون بني الطرفني من أجل احلصول على 

 الفائدة املشمكة يف تطوير جمال النفاايت البلدية.
تزامات و ال. هلك امللكرة ليست ملزمة قا و يا وال تنشئ أية حقو  أ2

 قا و ية على الطرفني.
 2الفقرة 
 تشمل هلك امللكرة اجملاالت التالية:

 . سياسة معاجلة النفاايت البلدية.1
. تطوير البنية التحتية )النفاايت البلدية الصلبة  والصر  الصحي  2

 ومحاية البيئة وبريها(.
 

 3الفقرة 
 أ واث التعاون مبوجب هلك امللكرة ستكون كالتايل:

تبادل املعلومات واخلربات حول مسائل النفاايت البلدية املتعلقة  .1
 إىل جا ب أية جماالت أخر  هتم الطرفني  2ابجملاالت امللكورة يف الفقرة 

. مشاركة اخلربات بشأن تطوير السياسة )على سبيل املثال اخلطة 2
 الرئيسية ملعاجلة النفاايت البلدية(.

 . التدريب واألحباث.3
ة للمشاركة يف ورش العمل واحللقات الدراسية وبريها  . الدعو 4

 املنظمة من قبل الطرفني واملتعلقة ابجملاالت امللكورة أعالك.
 . أية أ واث من التعاون هتم الطرفني وتتيح حتقيق األهدا  املنشودة.5

 4الفقرة 
ما مل يقرر خال  ذلك  ف ن كل طر  سيكون مسؤواًل عن التكاليف 

شاركت  يف األ شطة املنظمة مبوجب هلك امللكرة ولن املمتبة على م
تتضمن األ شطة املتوقع إبرامها يف هلك امللكرة التزامات مالية بني 

 الطرفني تتطلب حتويل أمواالً للخارج.
يعمل كال الطرفني على تسهيل تطوير التعاون بني الشركات والكياانت 

واللوائح  وفقا للقوا نياخلاصة لديهما يف جمال النفاايت البلدية  وذلك 
اخلاصة بكال البلدين وجيوز للطرفني االعتماد على تعاون الشركات 
والكياانت من أجل تنفيل املشاريع املتعلقة توا ب وأ واث التعاون 
امللكورة أعالك وسو  حتدد اجملاالت  واملوارد البشرية والتقنية املطلوبة 

 شكل خاص.والشروط االقتصادية واملالية لكل مشروث ب
 5الفقرة 

أي خالفات قد تنشأ بني الطرفني بسبب تفسري أو تنفيل هلك امللكرة 
 سو  يتم تسويتها ودايً من خالل املشاورات بني الطرفني.

 6الفقرة 
. يبدأ العمل مبلكرة التعاون هلك من اتريخ استالم اجلا ب الياابين 1

 ةخلية الالزمإشعاراً من اجلا ب الكوييت ابستكمال اإلجراءات الدا
. جيوز تعديل ملكرة التعاون هلك ابتفا  اجلا بني  وتصبح هلك 2

 .1التعديالت انفلة وفقاً لإلجراءات امللكورة يف الفقرة الفرعية رقم 
. تظل ملكرة التعاون هلك انفلة مامل خيطر أحد اجلا بني كتابة اجلا ب 3

عد ثالثني يوماً ا باآلخر برببت  يف إهنائها  على أن يبدأ إهناء العمل هب
 من اتريخ استالم اإلشعار.

. لن يؤثر إهناء العمل مبلكرة التعاون هلك على صالحية أو استمرارية 4
أي ترتيبات حمددة أو أي مشاريع أو أ شطة ا إبرامها يف إطار ملكرة 
 التعاون هلك حلني استكمال هلك المتيبات اخلاصة واملشاريع واأل شطة.

  من  سختني أصليتني 2016مايو  12كيو بتاريخ وقعت يف مدينة طو 
ابللغات العربية واليااب ية واإلجنليزية  وكل النصوص ذات حجية 

 متساوية وعند االختال  يف التفسري  يرجح النص اإلجنليزي.
 عن دول الكويت                                   عن الياابن

 "وزارة البيئة"         "بلدية الكويت"                         
 خالد سليمان اجلار هللا                        شينجي إينواوي

 انئب وزير اخلارجية                            وزير الدولة للبيئة
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Memorandum of Cooperation 

Between 
The State of Kuwait 

“The Kuwait Municipality” 
And 

Japan 
“The Ministry of the Environment” 

In the field of Municipal Waste 
 

The Kuwait Municipality of the State of Kuwait 
and the Ministry of the Environment of Japan 
(hereinafter referred to as “both sides”), 
With the aim of intensifying and increasing the 
cooperation between both countries in the field 
of municipal waste,  
Have decided as follows: 

PARAGRAPH l 
l. The objective of this Memorandum of 
Cooperation (hereinafter referred to as “MOC”) is 
to increase, promote and consolidate 
cooperation between both sides in order to 
obtain mutual benefits in the development of 
municipal waste field. 
2. This MOC is not legally binding and does not 
create any legal rights or obligations for both 
sides. 

PARAGRAPH 2 
This MOC includes the following areas: 
1. Municipal waste management policy; and 
2. Infrastructure development (municipal solid 
waste, 
Sanitation , environmental protection, etc). 

PARAGRAPH 3 
The types of cooperation under this MOC will 
be as follows: 
I. Exchange of information and experiences on 
municipal waste issues related to the areas 
mentioned in Paragraph 2 as well as any other 
area which is of interest of both sides; 
2. Sharing experiences on policy development 
(eg. municipal waste management master plan); 
3. Training and researches; 
4. Invitation to participate in workshops, 
seminars and others, organized by both sides, 
related to the above mentioned areas; and 
5. Any Forms of cooperation that are of mutual 
interest of both sides and allow the achievement 
of the objectives pursued. 

PARAGRAPH 4 
Unless otherwise decided, each side will be 
responsible for the costs deriving from their 
participation in the activities organized under 
this MOC. The actions contemplated in this 
MOC will not involve financial commitments 

between both sides, which require credit 
transfers abroad. 
Both sides will facilitate development of 
cooperation between private companies and 
entities from both countries in the field of 
municipal waste in accordance with the laws and 
regulations of both countries. Both sides may 
count with the collaboration of companies and 
entities for the implementation of projects 
related to the areas and types of cooperation 
mentioned above. Scepes, human and technical 
resources needed and the economic and financial 
conditions for each project will be decided 
respectively. 

PARAGRAPH 5 
The differences, which may arise between both 
sides owing to the interpretation or application 
of that contemplated in this MOC will be 
resolved amicably by means of consultations 
between the both sides. 

PARAGRAPH 6 
I. This MOC will commence on and from the 
date on which the Japanese side receives 
notification from the Kuwaiti side of the 
completion of its necessary internal procedures. 
2. This MOC can be modified with the consent 
of both sides and the modification will 
commence in line with the procedures 
mentioned in the subparagraphl. 
3. This MOC will be durable unless either of both 
sides informs the other of its desire to terminate 
it by written notification, whereupon 
termination will commence thirty days from the 
date of receipt of the notification. 
4. The termination of this MOC will not affect 
the validity or the duration of any specific 
arrangements, projects and activities made 
under this MOC until the completion of such 
specific arrangements, projects and activities. 
Signed in Tokyo on 12‘ll of May 2016 and 
consists of two originals in Arabic, Japanese and 
English. All texts have equal values. In case of 
discrepancy in interpretation, the English text 
will be referred to. 

FOR 
THE STATE OF 

KUWAIT 
The Kuwait 
Municipality 

 
Khaibd S. Al-Jarallah 

Deputy of the Minister 
of  Foreign Affairs 

FOR 
JAPAN 

The Ministry of the 
Environment 

 
Shinji Inoue 

State Minister of the 
Environment 
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 وزارة الشئون االجتماعية والعمل
 2017/ أ( لسنة  74قرار وزاري رقم )

 إبشهار اجلمعية الكويتية لفنون التصوير 
 االجتماعية والعمل. وزير الشئون  
يف شــأن األ دية  1962( لســنة 24بعد االطالث على القا ون رقم )-

 وععيات النفع العام وتعديالت .
يف شـــــــأن وزارة الشـــــــئون  2017( لســـــــنة 50وعلى املرســـــــوم رقم )-

 االجتماعية.
-13( املتخل يف اجتماع  رقم 331وعلى قرار جملس الوزراء رقم )-
بشـــــــأن االعتبارات القا و ية  17/4/2014املنعقد بتاريخ  2/2014

 إبشهار ععيات النفع العام.
الصــــــــــــــادر بتـــاريخ  2005لســـــــــــنـــة  61وعلى القرار الوزاري رقم -
 إبصدار النظام النموذجي جلمعيات النفع العام. 5/4/2005
وعلى حمضـــــــــــر اجتماث جلنة متابعة إشـــــــــــهار وتقييم وحل اجلمعيات -

ابملوافقـــة  21/12/2016يخ املنعقـــد بتـــار  14/2016األهليـــة رقم 
 على إشهار اجلمعية الكويتية لفنون التصوير.

وعلى امللكرة املرفوعة للســـــــــيد وكيل الوزارة بشـــــــــأن طلب إشـــــــــهار -
 وأتسيس اجلمعية الكويتية لفنون التصوير.

 وعلى النظام األساسي للجمعية الكويتية لفنون التصوير.-
 وبعد عرل وكيل الوزارة.-

 قـــــرر
 مادة أوىل

ـــــــــر " اجلمعية الكويتية لفنون التصوير " ملدة بري حمددة وينشر  ــــــــــ تشهـ
 ملخص  ظامهــا األساسي يف اجلريدة الرمسية.

 مادة   ية
يعمــل أبحكــام هــلا القرار من اتريخ  شـــــــــــرك يف اجلريــدة الرمسيــة وعلى 

 اإلدارات املختصة العلم وتنفيل ما ورد ب .
 وزير الشئون االجتماعية والعمل  

 ووزير دولة للشئون االقتصادية                                       
 هند صبيح براا الصبيح                                       

 ه 1439حمرم  5صدر يف: 
 م 2017سبتمرب  25املوافق:   

 ملخص النظام األساسي
 للجمعية الكويتية لفنون التصوير

 عمل تسجيل ععيــــــــــــــــــــــــة  فع عام حتتا بوزارة الشئون االجتماعية وال
ــــم "  ـــــ ـــــ رقم  " طبقاً ألحكام القا وناجلمعية الكويتية لفنون التصوير اسـ

يف شـــــأن األ دية وععيات النفع العام وتعديالت      1962لســـــنة  24
ومقرهــا دولــة الكويــت ملــدة بري حمــدودة و هتــد  اجلمعيــة إىل إعــداد 

ني ير أب واع  واقماح حتســـــو شـــــر البحث والدراســـــات يف جمال التصـــــو 
 املســـــتو  املهين للمشـــــتغلني ابجلمعية واملهتمني هبا يف خمتلف قطاعات
األعمال عن طريق إعداد وتنفيل برامج متخصصة يف اجلمعية مبا يكفل 
أتهيل املشـــــــتغلني هبا علمياً وعملياً ملتطلبات مزاولة هلا النشـــــــاط ومبا 

تعميق ن التصــــــــوير و يســــــــمح بتهيئة جماالت التخصــــــــص يف ععية فنو 
اإلحاطة مبناهج البحث العلمي وتصميم خطط وبرامج اجلمعية وتوعية 
اجملتمع أبمهيـــة أهـــدافهـــا وبراجمهـــا وأعمـــاهلـــا ودورهـــا يف خـــدمـــة اجملتمع 

وإاتحة فرصــــــــــة احتكام املشــــــــــتغلني تمعية فنون التصــــــــــوير ابخلربات 
رات متوالتجـــارب احملليـــة والقوميـــة والـــدوليـــة عن طريق النـــدوات واملؤ 

 وإسداء املشورة حلل املشكالت للجمعية. 
 واملؤسسون هم: 

 . سعاد علي حسن احلمر.1
 عبد هللا بلوم حممد شاك.-2
 بشاير عبد العزيز حممد بندر.-3
 منريك امحد محود االبراهيم. -4
 مها عثمان عبد الرحيم كرار.-5
 رابب حبيب حسن قمرب. -6
 محد عماد مزعل  صار.-7
 د بندر.مىن خالد حمم-8
 فهد حممد فهد البناي.-9

 مىن فيصل عبد هللا حجي حسن.-10
 آالء حبيب عبد هللا بريب.-11
 آمن  امحد عبد هللا عال.-12
 زايد امحد مخيس بوعركي.-13
 عبد هللا حممد دعيج هناب  محادك.-14
 املعتز ابهلل امحد مخيس بوعركي.-15
 جاسم حممد عبد هللا عبد الوهاب.-16
 د حاجي حممد.مىن حمم-17
 فاطمة عبد هللا عبد اللطيف الرابح.-18
 علي بلوم حممد شاك.-19
 د. عبد هللا عبد العزيز عبد هللا املديرا.-20
 حسني عبد هللا حسن راضي احلميدي.-21
 عهود عبد هللا سعود اخلرايف. -22
 د. بدر اندر سردار علي اخلضري.-23
 راحب  ساملني مبارا ساملني.-24
 ضل حممد األمري.حيدر فا-25
 سعود حممد عبد هللا مشس الدين الكندري.-26
 حامد سعود حممد شويرد العمريي.  -27
 حسني بلوم حممد شاك.-28
 بدر حاجي امساعيل كرمي.-29
 سارك حممد عبد احملسن الشاجيي.-30
 هد  يوسف حممد اليوسف القبندي.-31
 مشعل سند فاحل خضري. -32
 ون.سعاد حممد هارون اهلار  -33
 د. امل مبارا حممد احلمار.-34
 عبري حممد فايز العلي.-35
 مصطفى يعقوب حبيب جراغ. -36
 حممد بلوم حممد بلوم شاك.-37
 مني  عادل فهد املشعل. -38
 عادل فهد يوسف املشعل.-39
 عبد العزيز فؤاد فهد املشعل. -40
 الشيخة هيا مبارا صباح الصباح. -41
 لصفار.اميان يوسف عبد الرضا ا -42
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 عبد هللا مناحي ماجد العتييب.-43
 عبد هللا عادل فهد املشعل. -44
 عائش  عثمان امحد احليدر.-45
 بسام امحد انصر القلوشي.-46
 مشعل عبد العزيز سعد املنصور.-47
 عباا حسني رمضان خسروك. -48
 امحد عبد هللا عبد الكرمي مشوك.-49
 ابسم موسى محد الدرويش.-50
 عبد الرزا   صار.عماد مزعل -51
 اماين حبيب عبد هللا بريب.-52
  بدحة بدر عودة اجلميلي.-53

ويدير شــــــئون اجلمعية جملس إدارة مكون من تســــــعة أعضــــــاء تنتخبهم 
اجلمعية العمومية مرة كل ســــنتني وتبدأ الســــنة املالية للجمعية يف األول 

ديســـــمرب من كل عام  وتتكون اجلمعية  31من شـــــهر يناير وتنتهي يف 
العمومية من األعضـــاء العاملني اللين امضـــوا يف عضـــوية اجلمعية ســـتة 
أشـــــهر ســـــابقة على اتريخ ا عقاد اجلمعية العمومية وبشـــــرط أن يكو وا 

 .مسددين اللتزاماهتم السنوي
 ملكرة

 مرفوعة للسيد /وكيل الوزارة
 بشأن طلب بعض املؤسسني إشهار وأتسيس

  ية لفنون التصوير"ععية  فع عام حتت اسم " اجلمعية الكويت
تلقت الوزارة كتاابً من جمموعة من املؤســســني يطلبون في  إشــهار ععية 
 فع عام حتت اســـــــم " اجلمعية الكويتية لفنون التصـــــــوير " وذلك وفقاً 

يف شـــــــــــأن األ دية وععيات  1962لســـــــــــنة  24ألحكام القا ون رقم 
يف  املتخـــــل 836النفع العـــــام وتعـــــديالتـــــ  وقرار جملس الوزراء رقم 

والقاضـــــي  25/7/2004الصـــــادر بتاريخ  29/2004اجتماع  رقم 
ابملوافقة على األســـــس املبدئية والضـــــوابط الداخلية إلشـــــهار ععيات 
 فع عام جديدة.. وقد أحيل الطلب إىل جلنة متابعة إشـــــــــــهار وتقييم 
وحـــل ععيـــات النفع العـــام واملشـــــــــــكلـــة مبوجـــب القرار الوزاري رقم 

.. وقد 17/11/2015ر بتاريخ الصـــــــــــاد 2015/أ لســـــــــــنة 4772
د  إىل هتتدارســـــــــت اللجنة الطلب ومرفقات .. حيث تبني أن اجلمعية 

إعداد و شـــــــر البحث والدراســـــــات يف جمال التصـــــــوير أب واع  واقماح 
 حتســــــني املســــــتو  املهين للمشــــــتغلني ابجلمعية واملهتمني هبا يف خمتلف

جلمعية يف ا قطاعات األعمال عن طريق إعداد وتنفيل برامج متخصصة
مبــا يكفــل أتهيــل املشـــــــــــتغلني هبــا علميــًا وعمليــًا ملتطلبــات مزاولــة هــلا 
النشــاط ومبا يســمح بتهيئة جماالت التخصــص يف ععية فنون التصــوير 
ـــاهج البحـــث العلمي وتصـــــــــــميم خطط وبرامج  وتعميق اإلحـــاطـــة مبن
اجلمعيــة وتوعيــة اجملتمع أبمهيــة أهــدافهــا وبراجمهــا وأعمــاهلــا ودورهــا يف 

دمة اجملتمع وإاتحة فرصــــة احتكام املشــــتغلني تمعية فنون التصــــوير خ
ابخلربات والتجــــارب احملليــــة والقوميــــة والــــدوليــــة عن طريق النــــدوات 

 واملؤمترات وإسداء املشورة حلل املشكالت للجمعية .
 للا تر  اإلدارة ابملوافقة على إشهار اجلمعية.

 ناسبًا.واألمر مرفوث ملعاليكم للتقرير مبا ترو   م
 الوكيل املساعد للتنمية االجتماعية

 

 2017( لسنة   /أ76قرار وزاري رقم )
 إبشهار ععية دار اخلربة للتنمية والتطوير

 وزير الشؤون االجتماعية والعمل .  
يف شــأن األ دية  1962( لســنة 24بعد االطالث على القا ون رقم )-

 وععيات النفع العام وتعديالت  .
يف شـــــــأن وزارة الشـــــــئون  2017( لســـــــنة 50م رقم )وعلى املرســـــــو -

 االجتماعية .
-13( املتخل يف اجتماع  رقم 331وعلى قرار جملس الوزراء رقم )-
بشـــــــأن االعتبارات القا و ية  17/4/2014املنعقد بتاريخ  2/2014

 إبشهار ععيات النفع العام .
الصــــــــــــــادر بتـــاريخ  2005لســـــــــــنـــة  61وعلى القرار الوزاري رقم -
 إبصدار النظام النموذجي جلمعيات النفع العام. 5/4/2005
وعلى حمضـــــــــــر اجتماث جلنة متابعة إشـــــــــــهار وتقييم وحل اجلمعيات -

ابملوافقـــة  29/12/2016املنعقـــد بتـــاريخ  16/2016األهليـــة رقم 
 على إشهار ععية دار اخلربة للتنمية والتطوير .

ار إشـــــــــه وعلى امللكرة املرفوعة للســـــــــيد وكيل الوزارة بشـــــــــان طلب-
 وأتسيس ععية دار اخلربة للتنمية والتطوير .

 وعلى النظام األساسي جلمعية دار اخلربة للتنمية والتطوير .-
 وبعد عرل وكيل الوزارة .-

 قـــــرر
 مادة أوىل  

تشهــــــــــــــــر " ععية دار اخلربة للتنمية والتطوير " ملدة بري حمددة وينشر 
 مسية  ملخص  ظامهــا األساسي يف اجلريدة الر 
 مادة   ية 

يعمــل أبحكــام هــلا القرار من اتريخ  شـــــــــــرك يف اجلريــدة الرمسيــة وعلى 
 اإلدارات املختصة العلم وتنفيل ما ورد ب  .

 وزير الشئون االجتماعية والعمل 
 ووزير دولة للشئون االقتصادية

 هند صبيح براا الصبيح      
 ه 1439حمرم  5صدر يف :
 م 2017سبتمرب  25املوافق :

 
 ملخص النظام األساسي

 جلمعية دار اخلربة للتنمية والتطوير
ا بوزارة الشئون االجتماعية والعمل تسجيل ععيــــــــــــــــــــــــة  فع  

حكام " طبقا أل ععية دار اخلربة للتنمية والتطويرعام حتت اســــــــــــــــــم " 
يف شـــــأن األ دية وععيات النفع العام  1962لســـــنة  24القا ون رقم 

رها دولة الكويت ملدة بري حمدودة و هتد  اجلمعية وتعديالت     ومق
إىل تقدمي الرأي واملشورة بشأن مفهوم اجلودة الشاملة للجهات األهلية 
أو احلكومية حســــــــب رببتها وبناء على طلبها وترســــــــيخ مفهوم العمل 
املؤســـســـي من خالل اقماح اللوائح والقوا ني املنظمة ل  وتطبيق مناذج 

والتنمية البشــــــرية ا اإلســــــهام يف تطوير برامج  وبرامج خاصــــــة ابإلدارة
التدريب اخلاصة ابلعمل اإلداري وتوطني اجلودة وتوفري مرجعية وأسس 
معيارية لقياا مســتو  األداء والتعاون مع اجلهات املعنية ذات الصــلة 
بنشـــــاط اجلمعية لتقدمي اخلدمات االســـــتشـــــارية والربامج بعد اســـــتيفاء 

 وافقتها الالزمة.متطلبات الوزارة اخلاصة وم
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 -واملؤسسون هم :

   .د. أمحد يوسف عبدهللا العبدهللا1
 . سعيد امحد سعيد االصبحي2
    . د. جاسم حممد مبارا الفهاد3
 . حممد سامل أمحد خضر4
    . حممود اسحق حممود امساعيل5
 . د. سعود حممد عبدهللا الربيع 6
    . د. محدان عول فراج احلريب7
 سف جاسم احلجي. د. عثمان يو 8
   . د. عبدهللا جاسم حسن طالب الكندري9

 . د. عيسى محيد زويد العنزي10
    . د. مطلق جاسر مطلق اجلاسر11
 . انصر حممد انصر احلمدان12
    . حجاج حممد حجي بوخضور13
 . حسني عبداحملسن عبداحلسني العلي14
    . جاسم حممد علي الصاحل15
 ور. جراح فهد سليمان املنص16
   . خالد عبدالعزيز محد احلميميدي17
 . ا ور حممد بدر البدر18
    . سعد سامل امحد االمحد19
 . حامد عبدالعزيز محد احلميميدي20
    . امحد دعيج حممد الدعيج21
 . امحد عبدالعزيز انصر خالد22
     . فهد صاحل انصر اخلن 23
 . حممد عبدهللا امحد احلجي24
    ا العتييب. مبارا حممد مبار 25
 . هادي صاحل هادي احلريب26
    . مهند عثمان جاسم املسباح27
 . ابراهيم علي صاحل احلداد28
    . منري ابراهيم علي االبراهيم29
 . امحد متعب شريدة الشمري30
   .مشاري خليفة عبدهللا العيفان31
  .مشاري عبدهللا حممد اهلويل32
         .حممد عود علي الفزيع            33
  .حممد فهيد سعد صقر العجمي34
  .حممد عبدالرزا   عبداحملسن الشرمي35
  .حممد جرب مبارا احلامد الشريف36
   .مبارا فهد مبارا اهلويدي37
  .فيصل سعود عبدالعزيز البدر38
  .فايز عبدالعزيز امحد النصار39
 .فهد سامل حممد اهلاجري40
   .فاطمة حممد مرزو  املطريي41
  فارا عبداللطيف انصر بريب.42
   .عدانن دريول عيد الشمري 43
  .عبدهللا عول عبدهللا ابو صميخ44
  .راكان يوسف عبدالباري الزواوي45

  .عبدهللا يوسف جاسم احلجي46
  .عبداهلادي امحد حممد امحد47
 .عبدالعزيز سامل فهد املاص48
  .عبدالرمحن امحد عثمان السميط49
 الناجم.صاحل امحد صاحل 50
   .عادل عبدالعزيز امحد النصار51
 .خالد عبداملنعم حممد النفيسي52
  .امساعيل عبدهللا ابراهيم الشطي53
 .اسامة راشد حممد علي54
   .ا س عبدالكرمي علي ابو طالب55
 .براا عبداحملسن حممد احلسيين56
  .شيخة حممد راشد الدوسري57
 .علاري علي حممد الكندري58

معية جملس إدارة مكون من ســـــبعة أعضـــــاء  تنتخبهم ويدير شـــــئون اجل
اجلمعية العمومية مرة كل  ســنتني وتبدأ الســنة املالية للجمعية يف األول 

ديســـــــــــمرب من كل عام    وتتكون  31من  شـــــــــــهر يناير  وتنتهي يف 
اجلمعية العمومية من األعضــــــــــاء العاملني اللين امضــــــــــوا يف عضــــــــــوية 

شرط ريخ ا عقاد اجلمعية العمومية وباجلمعية ستة أشهر  سابقة على ات
 . أن يكو وا  مسددين اللتزاماهتم  السنوي

 ملكرة
 مرفوعة للسيد /وكيل الوزارة

 بشأن طلب بعض املؤسسني إشهار وأتسيس
 ععية  فع عام حتت اسم " اجلمعية الكويتية للتخطيط االسماتيجي 

شــهار ععية إتلقت الوزارة كتااب من جمموعة من املؤســســني يطلبون في  
 فع عام حتت اســم " اجلمعية الكويتية للتخطيط االســماتيجي " وذلك 

يف شأن األ دية وععيات  1962لسنة  24وفقا ألحكام القا ون رقم 
املتخـــــل يف  836النفع العـــــام وتعـــــديالتـــــ  وقرار جملس الوزراء رقم 

والقاضـــــي  25/7/2004الصـــــادر بتاريخ  29/2004اجتماع  رقم 
لى األســـــس املبدئية والضـــــوابط الداخلية إلشـــــهار ععيات ابملوافقة ع

 فع عام جديدة .. وقد أحيل الطلب إىل جلنة متابعة إشـــــــــــهار وتقييم 
وحـــل ععيـــات النفع العـــام واملشـــــــــــكلـــة مبوجـــب القرار الوزاري رقم 

.. وقد  17/11/2015الصــــــــــادر بتاريخ  2015/أ لســــــــــنة 4772
د  إىل اجلمعية هت أن تدارســـــت اللجنة الطلب ومرفقات  .. حيث تبني

توثيق الروابط وعر  التعــاون بني األعضــــــــــــاء ورفع املســـــــــــتو  املهين 
ألعضـــــــــــائها وتنمية كفاءاهتم العلمية يف جمال التخطيط االســـــــــــماتيجي 
والتعاون مع املنظمات واهليئات واجلمعيات احمللية فيما يســـــــــــاعد على 

معيــات اجلحتقيق أهــدا  اجلمعيــة والتعــاون مع املنظمــات واهليئــات و 
املماثلة يف البالد اخلارجية يف ســـــــــــبيل التقدم والتكامل املهين وإقامة 
احملاضـــــرات والندوات املتخصـــــصـــــة يف التخطيط االســـــماتيجي وتقدمي 
األحباث والتقارير والدراســـــــات العلمية والثقافية املختصـــــــة يف اجلمعية 
مبختلف وســــــــــــــائـــل وعقـــد املؤمترات ذات العالقـــة أبهـــدا  اجلمعيـــة 

 شماا فيما يعقد منها يف الكويت وخارجها .واال
 وقد ارأتت اللجنة أمهية إشهار اجلمعية .

 واألمر مرفوث ملعاليكم للتقرير مبا ترو   مناسبا .
 الوكيل املساعد للتنمية االجتماعية                                  
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اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة 
 السمكية

بشأن تنظيم العالقة  2017( لسنة 1341قرار رقم )
 بني اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

 وحائزي القسائم الزراعية
 رئيس جملس اإلدارة 

 مدير عام اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
م يف شأن حتديد 1969( لسنة 18بعد االطالث على القا ون رقم ) -

 التنظيم العام والقوا ني املعدلة ل .أمالا الدولة خارج خط 
م يف شأن  ظام أمالا الدولة 1980( لسنة 105وعلى القا ون رقم ) -

 والقوا ني املعدلة ل .
م إب شاء اهليئة العامة لشئون 1983( لسنة 94وعلى القا ون رقم ) -

 الزراعة والثروة السمكية والقوا ني املعدلة ل .
يف شأن الرسوم والتكاليف  1995( لسنة 79وعلى القا ون رقم ) -

 املالية مقابل اال تفاث ابملرافق واخلدمات العامة.
م بشأن دعم العمالة الوطنية 2000( لسنة 19وعلى القا ون رقم ) -

 وتشجيعها للعمل يف اجلهات بري احلكومية والقوا ني املعدلة ل .
بنقل اإلشرا  على اهليئة  2017( لسنة 39وعلى املرسوم رقم ) -

 العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إىل وزير البلدية.
( املنعقدة بتاريخ 42/83( تلست  رقم )14وعلى قرار جملس الوزراء رقم ) -

 م يف شأن تنظيم اال تفاث ابألراضي األمريية املستغلة يف الزراعة.10/10/1983
( الصادر ابجللسة رقم 607وعلى قرار جملس إدارة اهليئة رقم ) -
م يف شأن فرز قسائم حظائر 19/10/1999( املنعقدة بتاريخ 8/99)

 م( أو إدخال شريك أو التنازل عنها.5000املاشية مساحة )
( الصادر ابجللسة رقم 944وعلى قرار جملس إدارة اهليئة رقم ) -
م يف شأن حتديد  ظام 5/6/2002( املنعقدة بتاريخ 2/2/2002)

 ة.متابعة استغالل احليازات الزراعي
بشأن تنظيم العالقة بني  2010( لسنة 911وعلى القرار رقم ) -

 اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية.
( 3( الصـــــــــــادر ابجللســـــــــــة رقم )3/2017وعلى قرار جملس إدارة اهليئة رقم ) -

ــــة ب17/5/2017املنعقــــدة بتــــاريخ    تــــاريخ م واملعتمــــد من معــــايل وزير البلــــدي
 م يف شأن الئحة تنظيم العالقة بني اهليئة وحائزي القسائم الزراعية.31/5/2017
 وملقتضيات املصلحة العامة. -

 قـــــرر
 املادة األوىل

يعمل أبحكام الالئحة املرافقة هللا القرار يف شأن تنظيم العالقة بني 
لزراعية ااهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم 

 املرافقة  صوصها هللا القرار.
 املادة الثا ية

م املشار إلي  وأية قرارات أخر  2010( لسنة 911يلغى القرار رقم )
 خمالفة هللا القرار.

 املادة الثالثة
ينشر هلا القرار والالئحة التنظيمية املرافقة ل  يف اجلريدة الرمسية  

 نفيلها.ى اجلهات املختصة تويعمل هبما اعتباراً من اتريخ النشر  وعل
 رئيس جملس اإلدارة

 املدير العام
 ه1438ذي احلجة 29صدر يف :
 م2017سبتمرب20املوافـق :

 الئحة تنظيم العالقة 
بني اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم 

 الزراعية
 الباب األول
 التعاريف
 (1مادة )

املبينة  يقصد ابملصطلحات التالية املعاينيف تطبيق أحكام هلك الالئحة 
 قرين كل منها:

 اهليئة: اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
 اللجنة املختصة: جلنة القسائم الزراعية ابهليئة. 

احلائز: هو كل من حيوز حيازة أرل مملوكة للدولة بغرل اال تفاث هبا يف 
 األبرال اليت حتددها اهليئة. 

يص: هو القرار الصادر بتخصيص وحتديد قسيمة أرل لينتفع هبا التخص
 ويستغلها احلائز طبقاً للغرل املخصص ل  ابلقرار أو المخيص أو العقد.

حق اال تفاث: خيول للحائز حق االستعمال واالستغالل واال تفاث 
 ابحليازة املخصصة ل  يف الغرل اللي خصصت من أجل .

من يقة ترخيص مؤقتة تصدر من اهليئة تتضالمخيص اإلداري املؤقت: وث
مدة المخيص واألسس والضوابط الستغالل احليازة واستعماهلا يف الغرل 

 املخصص من أجل  وتنتهي اب تهاء املدة احملددة هبا.
العقد: وثيقة تربم بني احلائز ووزارة املالية تتضمن حتديدًا ملدة اال تفاث والغرل من 

  تفاث ابحليازة يف الغرل املخصص من أجل .التعاقد وشروط وضوابط اال
احليازة األصلية: احليازة املخصصة ألول مرة للحائز األول مبوجب قرار 

 اللجنة املختصة دون أن يطرأ عليها أي تعديل أو تغيري أو توسعة.
الفرز: جتزئة احليازة ألكثر من قسيمة وحتديد مساحة كل قسيمة مفروزة 

ية ال تقل املساحة املفروزة يف احليازات الزراعلفصلها عن األخر   على أ
 ( يف املناطق الزراعية.2م 50000عن )

التوسعة: تغيري حدود املساحة األصلية والقسيمة املخصصة ابلزايدة 
 وذلك مبوجب قرار اللجنة املختصة ابهليئة.

احليازة املنقولة: احليازة اليت يتقرر  قلها من موقعها مبوجب قرار من 
 املختصة.اللجنة 

السنة الزراعية: جمموعة املواسم والدورات الزراعية خالل مدة سنة كاملة 
 وتكون لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات وفقاً لنوعية وطبيعة االستغالل.

 الباب الثاين
 القواعد واألحكام العامة

 (2مادة )
ائم سهتد  هلك الالئحة إىل حتديد وتنظيم العالقة بني اهليئة وحائزي الق

 -وإىل محاية وتنمية وتطوير القطاث الزراعي مبختلف قطاعات  ) باتية 
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( لسنة 94مسكية(  وذلك طبقًا ألحكام القا ون رقم ) -حيوا ية 
 وتعديالت . 1983

 (3مادة )
ال ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أمالا الدولة )احليازات 

يف  1980( لسنة 105أو القسائم( ابملخالفة ألحكام القا ون رقم )
يف شأن  1969( لسنة 18شأن أحكام أمالا الدولة والقا ون رقم )

 حتديد أمالا الدولة خارج خط التنظيم العام والقرارات املنفلة هلما.
 (4مادة )

تقدم الطلبات املنصوص عليها يف هلك الالئحة لرئيس جملس اإلدارة أو 
نموذج املعد ة املختصة طبقاً للإىل انئب القطاث املختص أو إىل اللجنة الفني

لللك مع إرفا  املستندات املطلوبة  ويتم دراستها وإرساهلا إىل جلنة 
القسائم الزراعية إلصدار التوصيات الالزمة بشأهنا واعتمادها من رئيس 

 املدير العام وإخطار صاحب العالقة. –جملس اإلدارة 
 (5مادة )

لك على ي  إ لار للمخالف  وذتقوم اهليئة يف حالة وجود خمالفات بتوج
عنوا   الثابت ابلعقد أو يف اإلقرار املوقع علي  أو العنوان اللي يتم 
اإلخطار علي  يف حالة التغيري  وذلك إلزالة املخالفة خالل املدة احملددة 
يف اإل لار  ويف حالة عدم اإلزالة يعرل املوضوث من قبل القطاث 

اذك للنظر يف اإلجراء الواجب اخت املختص على جلنة القسائم الزراعية
 بشأن احليازة.

 (6مادة )
يوقف صر  الدعم وكافة اخلدمات اليت تقدم من اهليئة يف حالة وجود 
أية خمالفات أو جتاوزات ابحليازة أو خمالفة القوا ني واللوائح والقرارات 
املعمول هبا  وال يصر  الدعم إال بعد التأكد من إزالة املخالفة أو 

وز وتقدمي تقرير بللك من اإلدارة املختصة معتمدًا من مدير التجا
 اإلدارة خالل السنة املالية املعتمد فيها صر  الدعم. 

 (7مادة )
جيوز جمللس إدارة اهليئة أو لرئيس جملس اإلدارة املدير العام  ملقتضيات 
املصلحة العامة النظر يف احلاالت األخر  بري املنصوص عليها يف هلا 

 وإحالتها إىل اللجنة املختصة ابهليئة الختاذ الالزم. القرار
 (8مادة )

للحائز أو مقدم الطلب احلق يف التظلم من القرار الصادر يف الطلب 
خالل ستني يوماً من اتريخ إخطارك  وتتوىل جلنة القسائم الزراعية دراسة 
وفحص التظلم  وخيطر مقدم الطلب ابلنتيجة  ويعترب فوات ستني يوماً 

 ى تقدمي التظلم دون الرد علي  مبثابة رفض للتظلم.عل
 (9مادة )

على املخصص ل  حيازة زراعية أو حظرية ماشية أو مزارث أمساا أو 
منحل أو بريها من احليازات استغالل احليازة يف الغرل املخصصة ل  
وفقًا لقرار التخصيص  وحيظر استغالهلا يف بري ما خصصت ل   وال 

 ديل النشاط للحيازات الزراعية.جيوز للمخصص ل  تع
 (10مادة )

يقع ختصيص القسائم مبختلف أ واعها على حق اال تفاث هبا فقط  وال 
 يمتب علي  ا تقال ملكيتها  وجيوز إلغاء التخصيص للمصلحة العامة.

 

 (11مادة )
ال جيوز ختصيص قسائم زراعية من أي  وث إال لألشخاص الكويتيني 

سنة أو األشخاص االعتبارية  21ل أعمارهم عن الطبيعيني اللين ال تق
االت األمن يف جم يوافق مع أبرال اهليئةالكويتية اليت تباشر  شاطًا 

 الغلائي املؤهلة من قبل اهليئة.
 (12مادة )

ال جيوز ختصيص أكثر من حيازة )زراعية أو حظرية ماشية أو مسكية أو 
 تباري.مناحل وبريها من احليازات( للفرد أو للشخص االع

 (13مادة )
ال جيوز ختصيص أي قسيمة ملن لدي  ختصيص سابق أو ختصيص ا 
إلغاءك أو ختصيص ا التنازل عن   أو ملن لدي  ترخيص إداري مؤقت أو 
عقد مربم مع اهليئة أو وزارة املالية )إدارة أمالا الدولة( بناًء على 

 ختصيص صادر ل  من اهليئة. 
 (14مادة )

يت ة ال تزيد عن ثالث سنوات تبدأ من اتريخ تثبمينح املخصص ل  فم 
احلدود واستالم  للموقع ليقدم أمام اهليئة ما يثبت أ   ابلفعل حقق 
إ تاجاً من زراعت  أو ماشيت  أو مزرعت  السمكية أو مناحل  أو بريها من 
احليازات وذلك حسب أحوال كل ختصيص وآبليات اإلثبات اليت 

 حتددها اهليئة.
 (15مادة )

حظائر  -احليازات اليت ا ختصيصها وتوزيعها تميع أ واعها )زراعية 
 وبريها( ال جيوز التنازل -قسائم خدمات  -مناحل  -مسكية  -ماشية 

عنها ابلبيع النقدي أو بوكالة بري قابلة للعزل أو اال تفاث أو االستثمار 
د عأو اإلجيار بني األفراد أو بني املخصص هلم والقطاث اخلاص إال ب

ا قضاء فمة اخلمس سنوات من اتريخ حتقيق اإل تاج وابلشروط اليت 
 حتددها اهليئة.

واليت ا  2015لسنة  24أما احليازات السابقة على سراين القا ون 
سنوات(  5التنازل عنها أكثر من مرة ال جيوز التنازل عنها إال بعد مرور )

 يئة.من اتريخ حتقيق اإل تاج وابلشروط اليت حتددها اهل
وابلنسبة للحيازات اليت خصصت لألفراد بعد اتريخ العمل ابلقا ون 

املشار إلي  ال جيوز التنازل عنها إال بعد مرور  2015لسنة  24رقم 
 سنوات( من اتريخ حتقيق اإل تاج وابلشروط اليت حتددها اهليئة. 5)

وال جيوز التنازل عن حيازات األمن الغلائي إال بعد مرور مخس سنوات 
 ن اتريخ حتقيق اإل تاج  شريطة استيفاء شروط اهليئة اليت وضعتها وقتم

التخصيص  وأن يكون املتنازل إلي  قد توافرت يف شأ   شروط 
 التخصيص للقسيمة املتنازل عنها  مع االلتزام ابلنشاط املخصص ل .
وجيوز التنازل عن قسائم اخلدمات واملشاتل بعد مرور مخس سنوات 

نازل اإل تاج شريطة استيفاء شروط اهليئة  وأن يكون املتمن اتريخ حتقيق 
إلي  قد توافرت يف شأ   شروط التخصيص للقسيمة املتنازل عنها  مع 

 االلتزام ابلنشاط املخصص ل .
وجيوز التنازل عن قسائم املهندسني الزراعيني بعد مرور مخس سنوات 

ضعت من قبل و  من اتريخ حتقيق اإل تاج  شريطة االلتزام ابلشروط اليت
اهليئة  واكتمال املواصفات وأركان املشروث  مع االلتزام ابلنشاط 

 املخصص ل .
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لصليبية ا –وال جيوز التنازل عن قسائم حظائر املاشية واألبقار )كبد 
الوفرة( إال بعد مرور مخس سنوات من اتريخ حتقيق  –اجلهراء  –

لنسبة يئة  واباإل تاج  شريطة اكتمال املشروث واستيفاء شروط اهل
لقسائم األبقار يتم التنازل عنها لشركات أو مؤسسات أو أفراد بعد 
مرور مخس سنوات من اتريخ حتقيق اإل تاج  وأن يتوافر يف املتنازل إلي  

 ذات مواصفات املخصص ل   مع االلتزام بلات النشاط.
كما جيوز التنازل عن قسائم املناحل بعد مرور مخس سنوات من اتريخ 

 يق اإل تاج  شريطة استيفاء الشروط اليت حتددها اهليئة.حتق
 (16مادة )

ع  على اجلهات املعنية ابهليئة التفتيش الدائم على ما ا ختصيص  وتوزي
من أرل وحيازات زراعية وحظائر ماشية واملزارث السمكية واملناحل 

 وبريها من احليازات الزراعية للغري بشكل دوري.
 (17مادة )

 الفة أحكام هلك الالئحة تلتزم اهليئة بسحب ما ا ختصيص يف حالة خم
وتوزيع   ويتم اختاذ إجراءات فسخ العقد أو إهناء المخيص اإلداري 
املؤقت  وعلى املخصص ل  تسليم ما ا ختصيص  للهيئة ـ احليازة ـ 
خالل شهر من قرار اهليئة الصادر إبلغاء المخيص وسحب احليازة دون 

 ابلرجوث على اهليئة أبي تعويض أايً كان سبب . أن يكون ل  احلق
 (18مادة )

 تؤول ملكية احليازات املتضررة بعد  قلها إىل مكان آخر للهيئة.
 (19مادة )

 يلتزم احلائزون ابآليت:
وضع صبات أمسنتية على زوااي احليازات ولوحات إرشادية خالل  -1

مواصفات لل شهرين من اتريخ تثبيت احلدود واستالم احليازة وفقاً 
 احملددة واملعتمدة من اهليئة.

 تقدمي براءة ذمة من اجلهات املعنية ابلدولة ذات صلة أببرال اهليئة. -2
تسهيل مهمة موظفي اهليئة املنوط هبم التفتيش واإلشرا  والرقابة وتنفيل -3

القوا ني يف دخول احليازات واملرور عليها للتأكد من االلتزام ابلقوا ني واللوائح 
والقرارات واستخدام احليازة يف الغرل املخصصة من أجل  طبقاً ملا ورد أبحكام 

 مكررًا( من قا ون إ شاء اهليئة املشار إلي . 5املادة )
 (20مادة )

 حيظر على احلائزين القيام ابألعمال التالية:
حتديد احليازات بسواتر ترابية وإزالة ما هو قائم منها  وعلى أن يتم  -1

 سور شبكي أو لوح معدين )كرييب( أو طابو  حبالة جيدة وفقاً تسويرها ب
 للمواصفات املعتمدة من اهليئة.

إقامة وحدات حتلي  مياك ابحليازات الزراعية وااللتزام يف الري بطر   -2
ري حديثة ومنع استخدام طر  الري التقليدية للحفاظ على املخزون 

 االسماتيجي للمياك اجلوفية.
ت من منطقة زراعية إىل منطقة زراعية أخر  إال وفقاً  قل احليازا -3

 ملقتضيات املصلحة العامة وطبقاً لقرار اللجنة املختصة.
عدم البدء يف تنفيل أي أعمال إ شائية أو خدمات داخل احليازة  -4

إال بعد احلصول على الماخيص الالزمة من اجلهات املختصة ابلدولة 
 وتقدمي ما يفيد ذلك للهيئة.

  جيوز إجراء أي تصر  يف احليازة إال مبوافقة اهليئة الكتابية املسبقة.ال-5

 (21مادة )
ال جيوز التعويض عن االستقطاث من احليازات للمرافق أو اخلدمات 
 التنظيمية ملصلحة احلائزين وال جيوز للحائز املطالبة أبي مبالغ أو  فقات

 ة.ستقطعأو تعويضات عن املنشآت اليت تقام على املساحة امل
 (22مادة )

تكون اخلدمات اليت تقدمها اهليئة عن الماخيص اإلدارية والعقود املربمة 
مع وزارة املالية أو اهليئة وفقًا للمساحات الثابتة هبا وال حيق للحائز 
املطالبة ابلتعويض عن أي  قص أو عجز يف مساحة احليازة على الطبيعة 

 خيص اإلداري أو احلصول علىعن مساحة العقد املربم بشأهنا أو الم 
 مساحة بدياًل عنها.

 (23مادة )
حتدد مدة االستغالل ابلعقد ويتم جتديدك وفقًا للضوابط والشروط 
املنصوص عليها يف العقد مع االلتزام بعدم خمالفة القوا ني والقرارات 
 وتطبيق الشروط والضوابط الصادرة من اهليئة واجلهات املعنية األخر . 

 (24مادة )
للهيئة احلق يف سحب ما ا ختصيص  وتوزيع  من أراضي أو حيازات أي كان 

مكررا( من قا ون إ شاء اهليئة املشار إلي   5 وعها يف حال خمالفة أحكام املادة )
 واختاذ إجراءات فسخ العقد أو إهناء المخيص اإلداري املؤقت.

 (25مادة )
ر من قرارها شه على املخصص ل  تسليم ما ا ختصيص  للهيئة خالل

الصادر إبلغاء المخيص وسحب احليازة دون أن يكون ل  احلق على 
 اهليئة أبي تعويض أاي كان سبب .

 (26مادة )
جيوز للفرد املخصص ل  حيازة من اهليئة حتويل التخصيص ابسم شركة الشخص 
الواحد اليت ميلكها ـ شركة فردية ـ  مع وجوب االلتزام بكافة الضوابط والشروط 

 الواردة يف القا ون واللوائح والقرارات الصادرة عن اهليئة.
 (27مادة )

جيوز إجراء التنازل أو دمج أو فرز أو تعديل وضع احليازة أو  قلها 
إبجراء واحد إذا توافرت الشروط املؤهلة لللك  على أن يتم سداد 

 مقابل اال تفاث لنوعية اخلدمات املطلوبة.
 (28مادة )

ائم احليوا ية أو السمكية عدا احليازات الزراعية اليت ال جيوز فرز القس
 .2ألف م 100تزيد مساحتها عن 

 (29مادة )
للهيئة تعديل أوضاث احليازات ملراعاة الشكل التنظيمي العام وذلك 
لتنظيمها دون أي زايدة يف املساحة الثابتة ابلعقد لالستفادة من 

 املساحات بري املستغلة لتخطيطها تنظيمياً.
 باب الثالثال

 شروط ختصيص القسائم الزراعية )إ تاج  بايت(
 (30مادة )

 ختصص القسائم الزراعية )إ تاج  بايت( وفقاً للشروط التالية:
يقع ختصيص القسائم الزراعية على حق اال تفاث هبا فقط  وحتدد املساحة اليت  -1

املساحة على  ( إال إذا كا ت2م50000يتم ختصيصها يف املناطق الزراعية مبساحة )
 الطبيعة للموقع املراد ختصيص  أقل من ذلك فيجوز ختصيص هلك املساحة.
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يربم ترخيص إداري مؤقت ابملساحة اليت يتم ختصيصها مع وزارة  -2
( سنوات  ويف حالة استغالل 3املالية )إدارة أمالا الدولة( ملدة ثالث )

( من %40املساحة خالل فمة المخيص اإلداري املؤقت بنسبة )
احملاصيل الغلائية واحملاصيل الزراعية واألعال  اخلضراء حيرر بعد ذلك 

( عشرين عامًا مع وزارة املالية )إدارة أمالا 20عقد إجيار ملدة )
 الدولة(.

ال جيوز إضافة أي  شاط جديد لعقود القسائم اليت يتم ختصيصها  -3
ال  ما لها خوفقاً هللك الالئحة  أو المخيص إبقامة أ شطة أخر  داخ

ورد ابلالئحة بشأن األ شطة اخلاصة ابإل تاج املساعد إال بعد الرجوث 
 للهيئة.

ال جيوز ألي من املخصص هلم االعمال على موقع التخصيص  -4
 أو املساحة املخصصة.

االلتزام ابلزراعة اإل تاجية وزراعة احملاصيل الغلائية والعلفية اليت  -5
 طوير وتنمية الزراعة. حتددها اهليئة وكل ما في  ت

االلتزام ابستغالل القسائم الزراعية يف الغرل املخصصة من أجل  مبا  -6
( من مساحة القسيمة مع سحب احليازة املخالفة %40ال يقل عن )

 وفقاً للقا ون والالئحة ودون حاجة الختاذ أي إجراءات قضائية.
 (31مادة )

 أولوية التخصيص
 تدرج التايل:يراعى يف أولوية التخصيص ال

الشركات املتخصصة يف جمال األمن الغلائي على النحو املدرج  -أ
ابلشروط املنصوص عليها لتلك الشركات يف خمتلف جماالت األمن الغلائي 
)النبايت واحليواين والسمكي(  شريطة تقدمي طلب من الشركات  وأن تكون 

 مستوفية للشروط املعلن عنها من اهليئة لكل مشروث.
واطنني اجلادين ممن لديهم الرببة يف إدخال تقنيات متطورة امل -ب

وحديثة ذات إ تاج عايل يف أي من جماالت الزراعة وفق دراسة يتقدم 
هبا ومل يسبق التخصيص هلم على أن تعرل على جملس اإلدارة أو رئيس 
جملس اإلدارة إلصدار توصية إىل جلنة القسائم الزراعية ابملرئيات يف 

 م الختاذ الالزم.الطلب املقد
 املشاريع التنموية مبشاركة اجلهات الرمسية ابلدولة. -ج

 (32مادة )
 جيب توافر الشروط التالية يف شأن طاليب ختصيص قسائم املاشية:

 ( سنة.21أن يكون مقدم الطلب كوييت اجلنسية وال يقل عمرك عن )-1
 ةأن ال يكون قد سبق ختصيص قسيمة ل  ألحد النشاطات الزراعي-2

 أو بري ذلك(. – بايت  –مسكي  -بكافـــة جماالهتــــا )حيواين
أن يكون حاصاًل على شهادات حتصني لثالث سنوات متتالية أو -3

خلمس سنوات متفرقة على أن تكون آخر شهادة سارية املفعول مع 
 مراعاة التايل:

عدم اعتماد صورة شهادات التحصني اليت ليس هلا أصل أو بري -أ
 اجلهة املختصة ابهليئة.مصدقة من 

 وما بعدها. 1994اعتماد شهادات التحصني بدل فاقد الصادرة سنة -ب
 عدم املوافقة على حتويل شهادات التحصني إىل الغري ابستثناء حتويل-ج

 الطلب على الورثة وبعد موافقة اهليئة.
 .ةعدم اعتماد شهادات التحصني والزكاة الصادرة من اململكة العربية السعودي-د

رأا من األبنام( أو 50أن يكون مالكًا لعدد ال يقل عن )-هـ 
رأا من اإلبل( و بتة بشهادة التحصني  15رأا من األبقار( أو )15)

 ومرقم  بشرحية من قبل اهليئة.
 (33مادة )

 شروط ختصيص قسائم حظائر املاشية
ختصيص قسائم حظائر املاشية )األبنام واألبقار واإلبل( مبشاريع كبد 

 الوفرة واجلهراء وفقاً للقواعد والشروط التالية:و 
اإلبل(  –األبقار  –ختصص قسائم حظائر املاشية لمبية )األبنام  -1

 ( للقسيمة الواحدة.2م1250مبشاريع كبد والوفرة بواقع )
 (.2م1600ختصص حظائر اإلبل مبنطقة اجلهراء بواقع ) -2
ر ويف حالة ني أكثختصص القسائم للمربني ممن لديهم شهادات حتص-3

التساوي يراعى أقدمية الطلب  وإذا تساواي يف األقدمية فاألولوية ملن 
لدي  عدد حيواانت أكثر وفق شهادات التحصني املرقمة بشرحية من 
قبل اهليئة  على أن حيتفظ املريب ابحلالل ملدة عامني سابقني لنفس 

الت بعد حلااألرقام املقروءة وقت التخصيص  على أن تعتمد كل هلك ا
 التأكد من صحتها من قبل رئيس اهليئة.

ال جيوز حفر اآلابر تميع أ واعها داخل احليازات املخصصة لمبية -4
 املاشية.

يتم مطابقة الشرائح املقروءة وقت التخصيص على الشرائح -5
املسجلة بشهادات التحصني للعامني السابقني للتخصيص على أن ال 

( شرحية 15( شرحية أبنام أو )50ة عن )يقل عدد الشرائح املطابق
 ( شرحية لألبقار حسب الطلب املقدم للتخصيص.15لإلبل أو )

 طة ما يلي:إبل( شري-أبقار-جيوز تغيري النشاط املخصص للمبية )أبنام -6
 أن يتوافق ذلك مع املخطط التنظيمي املقرر من البلدية.-أ

 عدم وجود جتاوز أو خمالف  ابلقسيمة.-ب
 عدم اخللط بني تربية املواشي داخل القسيمة.-ج
يف حال تغيري النشاط إىل أبقار حالبة يشمط تقدمي عقد مع أحد -د

 املصا ع املعتمدة لتوريد احلليب الطازج.
 يسمح بتغيري النشاط طبقاً للنشاط السائد ابلقطاث.-هـ 
رأي ليتم تقدمي طلب تغيري النشاط على النموذج املعد لللك إلبداء ا-و

 يف ضوء ما ورد من اجلهة املختصة ابهليئة.
 االلتزام بتقدمي إقرار وتعهد ابلتايل:-7
حتمل كافة  فقات ترقيم املاشية مهما كان  وث المقيم وفق الشروط -أ

 واملواصفات اليت تضعها اهليئة.
عدم استغالل القسيمة أو أي جزء منها يف بري الغرل املخصصة -ب

 من أجلها.
 ابلشروط واملواصفات اليت تضعها اهليئة لبناء القسيمة. االلتزام-ج
االلتزام إبحضار شهادة التحصني سنوايً  وذلك إلفادة اهليئة أبعداد -د

 احليواانت ولضمان استغالل القسيمة يف الغرل املخصصة من أجل .
 عدم استغالل القسيمة يف األبرال املخلة ابلنظام العام واآلداب أو األمن. -هـ 
 عدم أتجري القسيمة أو جزء منها للغري. -و
 القيام أبعمال البناء خالل )سنة( من صدور قرار التخصيص. -ز
االلتزام ابلتحصني السنوي للماشية وفق الضوابط والتعليمات  -ح

 املتبعة يف اهليئة هبلا اخلصوص.
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عدم اإلخالل أبي من الشروط الواردة ابلمخيص اإلداري املؤقت  -ط
 ربم.أو العقد امل

أن يكون القطاث املعين مسئوالً عن رقابة ومتابعة تنفيل هلك الشروط -8
وشروط عقد التخصيص  وعلي  يف حالة وجود جتاوز أو خمالفة يعرل 

 األمر على اللجنة املختصة الختاذ الالزم.
 االلتزام بنسب البناء املقررة بالئحة البناء الصادرة عن البلدية. -9

 بعمل فتحة أمنية.يلتزم املرخص ل  -10
 سداد املقابل املقرر لللك.-11

ومينح املخصص ل  ترخيص إداري مؤقت ملدة ثالث سنوات ويف حالة 
تنفيل كافة االلتزامات جيوز للهيئة إبرام عقد مدت  مخس سنوات وجيوز 
 جتديدك ملدد مماثلة بعد املعاينة الفعلية للقسيمة والتأكد من استغالهلا يف

ن أجل  وعدم وجود أي جتاوزات أو خمالفات الغرل املخصصة م
 لشروط التخصيص على أن يتم سداد القيمة اإلجيارية سنوايً.

 (34مادة )
 حاالت سحب ترخيص قسائم حظائر املاشية:

 يسحب ترخيص قسائم حظائر املاشية يف احلاالت التالية: 
 استغالل القسيمة يف بري الغرل املخصصة من أجل . -1
 سيمة يف األبرال املخلة ابلنظام العام واآلداب أو األمن.استغالل الق -2
عدم االلتزام بشروط ومواصفات البناء املوضوعة واملعتمدة من -3

 اهليئة واجلهات املختصة.
 أتجري القسيمة أو جزء منها للغري.-4
عدم حتقيق إ تاجية حسب الغرل املخصصة من أجل  خالل ثالث -5

 واستالم املوقع. سنوات من اتريخ تثبيت احلدود
عدم االلتزام ابلتحصني السنوي للماشية وفق الضوابط والتعليمات -6

 املتبعة يف اهليئة هبلا اخلصوص.
 اإلخالل أبي من الشروط الواردة بعقد التخصيص. -7
 عدم االلتزام بنسب البناء املقررة بالئحة البناء الصادرة عن البلدية.-8

 الباب الرابع
 ص اإلداري املؤقت إىل عقدشروط حتويل المخي

 (35مادة )
أواًل: يشمط لتحويل المخيص اإلداري املؤقت إىل عقد يف احليازات 

 الزراعية )اإل تاج النبايت( اآليت:
 تعبئة الطلب املعد لللك ابهليئة. -1
( سنوات وتنفيل  3ا تهاء مدة المخيص اإلداري املؤقت ألـ ثالث ) -2

 يت تضمنها المخيص اإلداري املؤقت. كافة االلتزامات والشروط ال
تقدمي شهادة إحصاء زراعي عن آخر مومسني زراعيني صادرة من  -3

اإلدارة املختصة ابهليئة تفيد ابستغالل احليازة زراعيًا يف الغرل 
( من احملاصيل الغلائية %40املخصصة من أجل  )إ تاج  بايت( بنسبة )
ابط ألشجار املثمرة طبقا للضو والزراعية واألعال  اخلضراء والنخيل وا

 املعتمدة من القطاث املختص.
تقدمي تقرير من اإلدارة املختصة ابهليئة يفيد بعدم وجود أي جتاوز  -4

خارج حدود احليازة أو أي خمالفة داخل حدودها  أو خمالفة قرارات 
اهليئة وبنود المخيص اإلداري املؤقت على أن يكون معتمدًا من 

 ني ومدير اإلدارة.املوظفني املختص

 سداد املقابل املقرر لللك. -5
  ياً: يكون حتويل المخيص اإلداري املؤقت إىل عقد ملزارث تربية األبقار 

 ومعامل األلبان  بعد استيفاء اإلجراءات والشروط التالية: 
 تعبئة الطلب املعد لللك ابهليئة. -1
وتنفيل   -سنوات  (3الــ ) -ا تهاء مدة المخيص اإلداري املؤقت  -2

كافة االلتزامات واالشماطات اليت تضمنها المخيص  ويستثىن من 
 ذلك احليازات املخصصة للبحث العلمي.

ني تقدمي تقرير من اإلدارة املختصة ابهليئة يفيد ابلتزام احلائز ابلقوا  -3
واللوائح والقرارات وبعدم وجود جتاوز خارج حدود احليازة أو أي خمالفة 

أو خمالفة بنود المخيص املؤقت وأن املزرعة مستغلة يف الغرل  داخلها
 املخصصة من أجل  على أن يكون معتمداً من اإلدارة املختصة.

رأا من األبقار وأن  100أن حتتوي املزرعة على عدد ال يقل عن  -4
تكون منتجة للحلــيب اخلـام ويكــون متـوسـط إ تـاج احلليب اخلام ال 

  يوميا )بكميات متدرجة(.لم 1200يقل عن 
توافر االشماطات الفنية والصحية والكوادر البشرية الفنية  -5

 واخلدمات التالية ابملزرعة:
 (.2×8وحدة حلب ) 16حملب آيل ال يقل عن -أ

ويف حالة الزايدة  2م800خمزن لألعال  ال تقل مساحت  عن -ب
 ضرورة احلصول على موافقة اإلدارة املختصة.

مبية األبقار والعجول حمتوية على املعدات اخلاصة وشربة حظائر ل-ج
 لرضاعة العجول.

حظرية جمهزة لعزل األبقار املصابة وصيدلية وشربة لعالج احلاالت -د
 املرضية.

 جهاز فين )طبيب بيطري ومهندا زراعي وعمالة فنية(.-هـ
 سداد املقابل املقررة لللك.-و

اتل ىل عقد للقسائم املخصصة للمش لثًا: يكون حتويل المخيص املؤقت إ
 اإل تاجية واالستثمارية رهيناً ابستيفاء اإلجراءات والشروط التالية:

 تعبئة الطلب املعد لللك ابهليئة. -1
 –( سنوات 3الــ ثالث ) -ا تهاء مدة المخيص اإلداري املؤقت  -2

 وتنفيل كافة االلتزامات واالشماطات اليت تضمنها المخيص  ويستثىن
 من ذلك احليازات املخصصة للبحث العلمي.

إقامة عيع املنشآت مبا يف ذلك الصوب الزراعية واملعرشات واملخازن  -3
 ومكاتب اإلدارة واملرافق الصحية وبريها وفقا للمخطط املقدم.

تقدمي تقرير من اإلدارة املختصـــــــة ابهليئة يفيد بعدم وجود أي جتاوز خارج  -4
الفــة داخــل حــدودهــا  أو خمــالفــة قرارات اهليئــة وبنود حــدود احليــازة أو أي خمــ

 المخيص اإلداري املؤقت على أن يكون معتمد من اإلدارة املختصة.
 سداد املقابل املقرر لللك. -5

رابعاً: يكون حتويل المخيص اإلداري املؤقت إىل عقد لقسائم الدواجن 
 رهيناً ابستيفاء اإلجراءات والشروط التالية:

 لطلب املعد لللك ابهليئة.تعبئة ا -1
أن تكون مدة المخيص سنتني قد ا تهت وزاول النشاط حسب  -2

 الغرل املخصص ل .
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تقدمي شهادة من اإلدارة املختصة ابهليئة تفيد ابستغالل احليازة يف  -3
 الغرل املخصصة من أجل  معتمدة من اإلدارة املختصة.

دارة عتمدة من مدير اإلتقدمي شهادة من اإلدارة املختصة ابهليئة م -4
تفيد بعدم وجود أي جتاوز على حدود احليازة أو أي خمالفة داخل 

 حدودها أو خمالفة قرارات اهليئة.
االلتزام ابلشروط الفنية والصحية اليت تضعها اهليئة واجلهات  -5

 املختصة ابلدولة هبلا اخلصوص.
 لا الشأن.ه االلتزام ابلقوا ني واللوائح والقرارات اليت تصدر يف -6
 سداد الرسوم املقررة لللك. -7

 الباب اخلامس
 التنازل عن حق اال تفاث ابحليازات للغري

 (36مادة )
جيوز التنازل عن حق اال تفاث ابحليازات للغري إبتباث اإلجراءات 

 والشروط التالية:
 تعبئة الطلب املعد لللك ابهليئة. -1
د أي جتاوز ة يفيد بعدم وجو تقدمي تقرير من اإلدارة املختصة ابهليئ -2

خارج حدود احليازة أو أي خمالفة داخل حدودها  أو خمالفة قرارات 
اهليئة و صوص المخيص اإلداري املؤقت أو العقد على أن يكون معتمد 

 من املوظفني املختصني ومدير اإلدارة.
 توقيع كل من املتنازل واملتنازل إلي  شخصياً أو من ميثلهم بتوكيل رمسي -3

عام أو خاص معتمد وساري املفعول على منوذج التنازل اخلاص وتوقيع 
 شاهدين من املواطنني الكويتيني أمام اجلهة املختصة ابهليئة.

اعتماد التنازل من اجلهة املختصة ابهليئة ومهرة خبتم اهليئة بعد  -4
 تقدمي الشهادات من اجلهات الرمسية.

تشمل هلك املدة عيع مرور مخس سنوات من حتقيق اإل تاج و  -5
 احليازات اليت يتم ختصيصها من قبل اهليئة وفقاً لأل شطة املختلفة.

أن يكون احلائز قد أكمل البناء حسب شروط ومواصفات اهليئة  -6
 واجلهات املختصة.

 سداد الرسم املقرر لللك. -7
 ويشمط يف التنازل عن احليازة ما يلي:

 القسائم الزراعية النباتية: -أ
( يف كالً 2م 50000أن ال تقل مساحة احليازة املتنازل عنها عن ) -1

من منطقة الوفرة والصليبية والعبديل ويستثىن من ذلك احليازة األصلية 
اليت تقل عن ذلك حسب األ شطة اليت ا التخصيص هلا واليت صدرت 

 بشأهنا أحكام قضائية هنائية.
عن  لة بنسبة ال تقلأن تكون احليازة املراد التنازل عنها مستغ -2
 ( من إعايل مساحة احليازة.75%)
( ألف 2م000ا50ال جيوز التنازل عن احليازة ذات املساحة ) -3

 لعدد أكثر من اثنني.
 ـ االلتزام ابملدة احملددة للتنازل وفقًا ألحكام قا ون إ شاء اهليئة املشار إلي . 4

 حظائر تربية املاشية: -ب 
( رأا من األبنام 50  إبحضار شهادة حتصني لعدد )أن يقوم املتنازل إلي -1

 ( رأا من اإلبل حسب  وث التخصيص.15( رأا من األبقار أو )15أو )

 يراعى يف التنازل عن قسائم حظائر املاشية التايل: -2
 وضع اللوحة اإلرشادية. -
( من املساحة األصلية مبا ال %16أال تتجاوز مساحة املباين ) -

 (.2م300يتجاوز )
 وجود حظائر املاشية حسب الشروط والضوابط الفنية والصحية. -
 وجود الفتحة األمنية. -
إذا كان املتعاقدون أكثر من شخص واحد جيوز أن يتنازل بعضهم  -

 للبعض.
 قسائم اخلدمات: -ج
 تنفيل البنود واالشماطات اخلاصة ابلنشاط املخصص ل  ابلقسيمة. -1
 ارسة  فس النشاط املخصص هلا.أن يقوم املتنازل إلي  مبم -2
 أن يكون املتنازل إلي  تنطبق علي  االشماطات  فسها للمخصص ل . -3
 قسائم تربية النحل: -د
أن تكون احليازة املراد التنازل عنها مستغلة بنسبة ال تقل عن  -1
 ( من إعايل مساحة احليازة.75%)
 .( خلية حنل داخل احليازة20أن ميتلك املريب عدد ) -2
وجود املواد واألدوات اخلاصة ابملنحل )إفراز عسل( وأدوات تربية  -3

 النحل.
يلتزم املتنازل إلي  مبمارسة النشاط املخصص ل  وبنفس الضوابط  -4

 واالشماطات.
 قسائم املشاتل االستثمارية واإل تاجية: -هـ 
تقرير من اإلدارة املختصة ابهليئة اباللتزام ابالشماطات اخلاصة  -1

 ابلنشاط املخصص ل .
أن يكون املتنازل إلي  )شركة أو مؤسسة( وميارا  فس النشاط  -2

 املخصص ل  ابحليازة وتنطبق علي  االشماطات اخلاصة ابلتخصيص.
 قسائم تربية الدواجن: -و
 أن يكون التنازل لألفراد أو الشركات املتخصصة يف ذات النشاط. -1
د ابء واملاء اخلاصة ابلقسيمة وحتديتقدمي براءة ذمة من وزارة الكهر  -2

 موقفها.
 قسائم األمن الغلائي ابملناطق الزراعية: -ز
 تنفيل البنود واالشماطات اخلاصة ابلنشاط املخصص ل  القسيمة. -1
أن يكون املتنازل إلي  ممن تنطبق علي  اشماطات التخصيص  -2

 ابملشروث.
   العقد.النشاط املربم ب يلتزم املتنازل إلي  ابستغالل احليازة حسب -3
 قسائم املهندسني الزراعيني املتقاعدين: -ح
 تنفيل البنود واالشماطات اخلاصة ابلنشاط املخصص ل  القسيمة. -1
 أن يكون املتنازل إلي  ميارا  فس النشاط املخصص هلا القسيمة. -2
 .يلتزم املتنازل إلي  ابستغالل احليازة حسب النشاط املربم ب  العقد -3
 قسائم اخليل العريب األصيل: -ط 

( أفراا 3أن يقوم املتنازل إلي  إبحضار ما يفيد مبلكيت  عدد ) -1
سنة( وتقدمي ما يثبت  16)ال تقل عن سنتني وال تزيد عن 

ملكيتها من مركز اجلواد العريب يف دولة الكويت وأن تكون 
 اخليل مرقم  من قبل اهليئة.
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 لقسيمة.ا اصة ابلنشاط املخصص ل تنفيل البنود واالشماطات اخل -2
أن تكون احليازة املراد التنازل عنها كاملة البناء واالستغالل حسب  -3

 شروط ومواصفات اهليئة.
 يلتزم املتنازل إلي  ابستغالل احليازة حسب النشاط املربم ب  العقد. -4
 قسائم مستوردي املاشية: -ي
 ط املخصص ل .تنفيل البنود واالشماطات اخلاصة ابلنشا -1
أن يكون املتنازل إلي  ميارا  فس النشاط املخصصة هلا القسيمة   -2

وتقدمي ما يثبت ممارست  للنشاط من خالل تقدمي االفراجات الصحية 
 البيطرية من اهليئة وكللك البياانت اجلمركية من اإلدارة العامة للجمارا.

 م ب  العقد.ط املرب يلتزم املتنازل إلي  ابستغالل احليازة حسب النشا -3
 أن يكون املتنازل إلي  ممن تنطبق علي  اشماطات املخصص هلا القسيمة. -4
 قسائم ومواقع االستزراث السمكي: -ا
تقدمي براءة ذمة عن القسيمة أو املوقع املخصص من اهليئة ومن  -1

اجلهات ذات العالقة تفيد بعدم وجود أي التزامات أو مستحقات 
 ازل.متأخرة على املتن

أن يكون املتنازل إلي  قد توافرت يف شأ   شروط التخصيص  -2
 للقسيمة املستغلة أو املوقع البحري املستغل.

يلتزم املتنازل إلي  ابستغالل القسيمة أو املوقع حسب النشاط -3
 املخصص من أجل .

يلتزم املتنازل إلي  ابشماطات وضوابط اهليئة يف استغالل القسيمة -4
 سب النشاط املخصص من أجل .أو املوقع ح

( من %50إال يقل إ تاج القسيمة أو املوقع املتنازل عن  عن ) -5
اإل تاج السنوي املقدر بدراسة اجلدو  املقدمة عند ختصيص القسيمة 

 أو املوقع وفقاً للبياانت املسجلة لد  اجلهة املختصة ابهليئة.
 الباب السادا

 توسعة ودمج احليازات الزراعية
 (37مادة )

 يشمط ملنح توسعة على احليازات الزراعية )اإل تاج النبايت( ما يلي:
 تعبئة النموذج املعد لللك ابهليئة. -1
 تقدمي الطلب من صاحب احليازة أو من ميثل  قا وانً. -2
 أن تكون احليازات مربم هبا عقود دائمة مع أمالا الدولة. -3
 عرل الطلب على اللجنة املختصة. -4
قتني شهاديت إحصاء زراعية عن سنتني ميالديتني متتاليتني ساب تقدمي -5

لتقدمي الطلب صادرة من اإلدارة املختصة ابهليئة تفيد ابستغالل 
( من إعايل املساحة املخصصة %75القسيمة بنسبة ال تقل عن )

لالستغالل على أن تشمل هلك النسبة مساحة أشجار النخـيل 
لـزراعـات احلقلـية واحملمـية والنشـاطات واألشجـار املثمـرة األخـر  وا

املسا دة )اإل تاج احليواين أو االستزراث السمكي( املرخصة وأي 
 منشآت أخر  تعد ضرورية ألعمال املزرعة.

جيب أن يكون هناا جمال لتوسعة القسيمة وأن تكون املساحة  -6
اورة جملاحمليطة ابلقسيمة املراد التوسعة فيها بري متعارضة مع القسائم ا

أو مع املرافق واخلدمات العامة األخر  على أال تتعد  التوسعة 
( من مساحة احليازة وملرة واحدة فقط من أصل احليازة  50%)

ويستثىن من ذلك احليازات اليت لديها ارتدادات جماورة للطر  

واملساحات الغري متنازث عليها بني حيازتني مع احملافظة على مساحة 
 ا بية. حرم الطريق اجل

تقدمي شهادة من اإلدارة املختصة ابهليئة تفيد بعدم وجود أي جتاوز  -7
على حدود احليازة أو أي خمالفة داخل حدود احليازة أو لقرارات اهليئة 

 يف هلا الشأن أو العقد.
وضع لوحة إرشادية وكللك صبات إمسنتية على زوااي احليازة حسب  -8

اي احليازة أن تنقل الصبات على زوا املواصفات اليت وضعتها اهليئة على
 اجلديدة بعد ضم التوسعة.

يف حالة وجود شريك أو أكثر للحيازة جيب أخل موافقة عيع  -9
 الشركاء على طلب التوسعة.

إمتام كافة اإلجراءات الالزمة خالل مدة أقصاها ثالثة شهور من -10
ما مل يكن  ااتريخ إخطار صاحب العالقة وإال اعترب قرار التوسعة ال بي

 هناا عائق أساسي للتنفيل.
إمتام عملية تسوير ووضع الصبات للتوسعة خالل مدة أقصاها -11
 ( شهور من اتريخ توقيع العقد.6)

 سداد الرسم املقرر لللك. -12
 (38مادة )

 دمج احليازات
 يشمط لدمج احليازات  ما يلي:

 تعبئة الطلب املعد بللك ابهليئة. -1
ز أو عتمد من اإلدارة املختصة ابهليئة يفيد التزام احلائتقدمي تقرير م -2

احلائزين ابلقوا ني واللوائح القرارات وبعدم وجود جتاوز خارج حدود 
احليازات أو أي خمالفة داخلها أو خمالفة بنود العقد وان احليازات 

 مستغلة يف الغرل املخصصة من أجل .
أو طر  رئيسية  عدم وجود عوائق أو قسائم أو مرافق وخدمات -3

 حتول دون دمج احليازات.
تقدمي شهادة إحصاء زراعي عن آخر مومسني زراعيني لكل حيازة  -4

من اإلدارة املختصة ابهليئة تفيد استغالل احليازات يف الغرل املخصصة 
 ( من إعايل مساحة كل حيازة.%75من أجل  بنسبة )

 سداد املقابل املقرر لللك عن كل حيازة. -5
 (39مادة )

 إدخال شريك
 يشمط إلدخال شريك  ما يلي:

 تعبئة الطلب املعد بللك ابهليئة. -1
تقدمي تقرير معتمد من اإلدارة املختصة يفيد بعدم وجود جتاوز  -2

خارج حدود احليازة أو أي خمالفة داخلها أو خمالفة بنود العقد وأن 
 احليازة مستغلة يف الغرل املخصصة من أجل .

ائز ملتزما ابلقوا ني واللوائح والقرارات املعمول هبا أن يكون احل -3
 ابهليئة أو أي جهة خمتصة ابلدولة.

التوقيع على اإلقرار اخلاص بللك وتوقيع شاهدين من املواطنني  -4
 الكويتيني أمام اجلهة املختصة ابهليئة.

تقدمي براءة ذمة من بنك الكويت الصناعي تفيد بعدم وجود قرل  -5
قسيمة املتعاقد عليها أو ابملوافقة على إدخال الشريك زراعي على ال

 يف حالة وجود قرل.
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وجود اللوحة اإلرشادية والصبات على زوااي احليازة حسب  -6
 املواصفات اليت تضعها اهليئة.

ال جيوز إدخال شريك للحيازات الزراعية اليت تقل مساحتها عن  -7
 (.2م50000)
 سداد املقابل املقرر لللك.-8

 ب السابعالبا
 فرز و قل وتعديل احليازات الزراعية

 (40مادة )
 يشمط لفرز احليازات الزراعية النباتية  ما يلي:

 تعبئة الطلب املعد لللك من اهليئة. -1
تقدمي تقرير من اإلدارة املختصة ابهليئة يفيد بعدم وجود جتاوز  -2

 صوصخارج حدود احليازة أو أي خمالفة داخل حدودها أو خمالفة الن
 أو العقد معتمد من اإلدارة املختصة.

اعتماد خمطط الفرز املقدم من القطاث املختص مبينًا علي  حدود -3
احليازة وما تضم  من منشآت مع بيان االستغالل حلدود القسائم الناجتة 
عن الفرز ومساحتها وأبعادها واسم حائز كل قسيمة من قبل كل فرد 

 ابحليازة على اجلزء اخلاص ب .
أن يتعهد طالب الفرز للحيازات بعدم املما عة من اقتطاث أي جزء -4

من احليازة حسبما تقتضي  املصلحة العامة واخلدمات والشكل التنظيمي 
 واملرافق العامة دون تعويض عن ذلك.

إمتام إجراءات الفرز خالل مدة ستة أشهر من اتريخ اعتماد توصية  -5
 اللجنة املختصة وإال اعترب ال بيا.

 سداد املقابل املقرر لللك. -6
وجيوز فرز احليازات ابسم  فس  على أال تقل املساحة الناجتة عند الفرز 

( يف مناطق الوفرة الزراعية والصليبية والعبديل 2م50.000عن )
الزراعية مع مراعاة الشكل التنظيمي واملرافق واخلدمات مع ضرورة 

ل ملفروزة وسهولة الوصو مراعاة توفري طر  )مداخل وخمارج( للحيازة ا
إليها والتزام احلائز بللك وعدم معارضت  والتوقيع على اإلقرار 

 وخمططات الفرز  ويستثىن من ذلك ما ورد ابألحكام القضائية 
ويلغي العقد املربم ابحليازة بعد املوافقة على الفرز وتربم عقود جديدة 

 للحيازات الناجتة عن الفرز.
املوافقة على عملية الفرز بوضع اللوحات ويلتزم طالب الفرز  بعد 

اإلرشادية والصبات على زوااي احليازات الناجتة عن الفرز حسب املواصفات 
املوضوعة أو اليت يتم وضعها وتسوير املساحات الناجتة عن الفرز بسور 

 شبكي أو كرييب أو طابو  وال مينح العقد إال بعد وضعها.
ر  ساحات ا اقتطاعها لتوفري طوال جيوز املطالبة أبي تعويض عن م
 )مداخل وخمارج( للحيازة املفروزة.

ويف حالة وجود شركاء مسجلني يف عقد احليازة يكون الفرز ابسم 
الشركاء  أما يف حالة الشركات واألشخاص االعتبارية األخر  فيكون 

 الفرز ابسم الشركة أو الشخص االعتباري ذات .
 (41مادة )

 ازات الزراعية أو  قلها  ما يلي:يشمط لتعديل وضع احلي
تقدمي طلب حسب النموذج املعد ابهليئة يوضح ب  أسباب تعديل  -1

 الوضع أو  قل احليازة.

كتابة تعهد بعدم مطالبة اهليئة أبي تعويضات عن  قل أو تعديل   -2
 وضع احليازة إذا كان الطلب مقدما من صاحب العالقة.

 لدراست .يعرل الطلب على اللجنة املختصة  -3
يعدل وضع أو  قل احليازة يف حالة إ شاء أو فتح طريق أو االبتعاد  -4

عن خطوط الكهرابء أو املاء أو يف حالة فك االشتباكات بني احليازات 
 املتعارضة أو يف حالة الضرورة للمصلحة العامة.

ال تزيد مساحة تعديل الوضع أو النقل عن املساحة املرخص هبا  -5
لعقد وكللك تؤول املساحة املستقطعة منها أو الكلية أو الواردة اب

(يف  2م 50000ألمالا الدولة حبيث ال تقل املساحة املنقولة عن )
 الصليبية(.–العبديل  –املناطق الزراعية)الوفرة 

إذا كا ت املساحة املستقطعة واليت سيتم  قلها تقل عن املساحة  -6
ة ة بني  قل املساحة الكلي( فيخري صاحب العالق5امللكورة ابملسلسل )

للحيازة ملوقع آخر دون املطالبة أبي تعويضات عن أي منشآت أو 
طلب زايدة ابملساحة وبني االستمرار يف موقع  دون املطالبة ابملساحة 
عن اجلزء اللي يثبت عدم صالحية تربت  أو ا إ شاء أو فتح طريق في  

رارا على أن يوقع إقأو املتضرر من أعمال احلفر لشركة  فط الكويت  
 بللك يعتمد من اإلدارة املختصة وخيتم خباا اهليئة.

ال يتم تسليم املساحة ابملوقع املنقول إلي  وعدم اختاذ أي إجراء  -7
 إال بعد تسليم املساحة املنقولة.

إمتام إجراءات التعاقد خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر من اتريخ  -8
 صدور قرار التعديل أو النقل.

 سداد املقابل املقرر لللك. -9
 (42مادة )

ار يشمط حلفر اآلابر وإقامة املباين والبيوت احملمية واخلدمة اهلاتفية والتي
 الكهرابئي أو التقوية ابحليازات الزراعية  ما يلي:

 تعبئة الطلب املعد لللك ابهليئة. -1
ات هأن يلتزم املتعاقد بكافة الشروط واملواصفات اليت تضعها اجل -2

املختصة سواء حبفر آابر أو إقامة املنشآت واملباين داخل احليازات 
 الزراعية.

كن س –جيب أال تزيد مساحة املنشآت )املباين: السكن اخلاص  -3
احلراسة واألمن( املقامة ابحليازة عن  –سكن عمالة  –املهندسني 

اءات شالنسب احملددة بالئحة البناء الصادرة عن البلدية وأن تبتعد اإل 
مماً عن حدود احليازة ابستثناء سكن احلراسة واألمن  30مبا ال يزيد عن 

 ف    جيوز إقامت  تا ب مدخل احليازة.
احلصول على ترخيص من وزارة الكهرابء واملاء حلفر اآلابر وأن يتم  -4

 احلفر عن طريق الشركات املتخصصة واملؤهلة لللك.
 م مربع من مساحة احليازة.م 50000أن يتم حفر بئر واحد لكل  -5
ال جيوز استغالل املباين واإل شاءات يف التأجري للغري أو فتح حمالت  -6

 أو خمالفة  صوص المخيص اإلداري املؤقت أو العقد.
( أشهر من اتريخ 6جيب تنفيل البيوت احملمية وحفر اآلابر خالل ) -7

 بدء المخيص وإال اعترب هلا المخيص ال بيا .
 املقابل املقرر لللك. سداد -8
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 الباب الثامن
 المخيص لإل تاج احليواين 

 والسمكي املساعد للحيازات الزراعية
 (43مادة )

يشمط للمخيص لإل تاج احليواين والسمكي املساعد ابحليازات 
 الزراعية  ما يلي:

 تعبئة الطلب املعد لللك ابهليئة. -1
أي جتاوز  ئة يفيد بعدم وجودتقدمي تقرير من اإلدارة املختصة ابهلي -2

خارج حدود احليازة أو أي خمالفة أخر  داخلها أو خمالفة  صوص 
 المخيص اإلداري املؤقت أو العقد.

موافقة اجلهات الفنية ابهليئة على املشروث من حيث مطابقتها  -3
 للشروط الفنية والصحية وعرضها على اللجنة املختصة.

يئة ت الفنية والصحية اليت تضعها اهلااللتزام ابلشروط واملواصفا -4
واجلهات املختصة يف الدولة هبلا اخلصوص وامللكورة ضمن هلا القرار 

 واخلاصة بقطاث الثروة احليوا ية والسمكية.
جيب أال تزيد مساحة املنشآت هللك املشروعات عن النسب احملددة  -5

 بالئحة البناء الصادرة عن البلدية.
مم عن  20ود املزرعة ومبا ال يقل عن تبعد املنشآت عن حد -6

 حدود احليازة.
ـ االلتزام بتنفيل هلك املنشآت يف مدة أقصاها سنة من اتريخ بدء 7

 المخيص وإال اعترب هلا المخيص ال بيا.
( من هلك الالئحة فيما خيص المخيص 53االلتزام مبا جاء ابملادة ) -8

 لالستزراث السمكي ابحليازات الزراعية.
 سداد الرسوم املقرر لللك.ـ 9

 الباب التاسع
 قسائم اخلدمات وتربية النحل واملشاتل يف املناطق الزراعية

 (44مادة )
 يشمط لتخصيص قسائم اخلدمات يف املناطق الزراعية  ما يلي:

اإلعالن عن األ شطة املطلوب ختصيص قسائم خدمات هلا  -1
 ائد احمللية.ابملناطق الزراعية ابجلريدة الرمسية وأحد اجلر 

 تعبئة الطلب املعد لللك ابهليئة. -2
يقتصر التخصيص على األشخاص االعتبارية الكويتية من  -3

الشركات واملؤسسات وعلى األ شطة املعتمدة من اجلهات املختصة 
 بدولة الكويت.

تقدمي الطلب مبينًا ب   وث النشاط املطلوب مزاولت  واخلربة يف جمال  -4
ة عقد التأسيس والمخيص التجاري الصادر من وزارة العمل وإرفا  صور 

 التجارة على أن يكون مطابقاً الشماطات اهليئة وساري املفعول.
تعرل الطلبات على اللجنة املختصة للبت فيها يف ضوء األ شطة  -5

 املعتمدة من اجلهات املختصة ابلدولة.
مع  قتكون األولوية للشركات واملؤسسات ذات النشاط املتواف -6

 اشماطات وضوابط اهليئة لأل شطة املعتمدة من اجلهات املختصة. 
يتم إجراء عملية االقماث ألصحاب الطلبات املقدمة يف  فس  وث  -7

 النشاط.
يتم تقدير وختصيص املساحة املطلوبة وفقاً للنشاط املطلوب مع مراعاة  -8

 .تصةالشكل التنظيمي العام حسب املخططات وموافقة اجلهات املخ
يلغى التخصيص من قبل اللجنة يف حالة عدم مراجعة اهليئة من قبل -9

( شهور من اتريخ 6املخصص ل  الستكمال إجراءات المخيص خالل )
 قرار التخصيص.

يتم البناء وفقًا للمواصفات والشروط والنسب اليت تضعها -10
اجلهات املختصة حسب طبيعة النشاط مع تقدمي خمطط هندسي 

 للمباين.
 سداد املقابل املقرر لللك.-11

 (45مادة )
 قسائم تربية النحل

 يشمط ملزاولة النشاط بقسائم تربية النحل  ما يلي:
توفر سجل خاص ابحليازة يسجل ب  النشاط وحالة النحل واإل تاج -1

وكللك املواد واألدوات اخلاصة ابلنحل )إفراز عسل ومعدات وأدوات 
 تربية النحل وبريها(.

قامة منشآت بكل حيازة بعد تقدمي خمطط واحلصول على يسمح إب-2
 موافقات اجلهات املختصة على النحو التايل:

 (.2م 200سكن خاص ملستغل احليازة ال تزيد مساحت  عن )-
 . (2م 200سكن خاص للعمال واحلراا والنحالني ال تزيد مساحت  عن )-
 (.2م 400خمازن مبساحة ال تزيد عن )-
( بشرط االلتزام  2م 200ال تزيد مساحت  عن ) معرل لبيع العسل-

 ابلشروط اليت تضعها اجلهات املختصة .
  مظالت خلالاي النحل.-
يتم تسوير احليازة بسور شبك حديدي أو بناء سور من الطابو  أو -3

 الكرييب حوهلا طبقًا للمواصفات اليت تضعها اهليئة ومينع تسويرها أبي
 ساتر ترايب.

رز يازة تصنيع اخلالاي اخلشبية وإ تاج امللكات وفميكن ملستغل احل-4
 العسل داخل احليازة.

يلتزم املستغل بعدم تربية الدواجن أو املاشية أو االستزراث السمكي -5
 أو أي  شاط آخر داخل احليازة.

( 50مدة العقد سنة وجيدد سنوايً وال يتم جتديدك إال بتوافر عدد )-6
ب ة وتنفيل كافة الشروط وذلك مبوجخلية عاملة ابحليازة بصفة دائم

 تقرير معتمد من اإلدارة املختصة ابهليئة.
تسحب احليازة يف حالة ختلف احلائز عن سداد القيمة اإلجيارية -7

املقررة بعد إ لارك أو اإلخالل بشروط العقد دون أن تلتزم اهليئة أبي 
 تعويضات للحائز املخالف.

 (46مادة )
 قسائم املشاتل

يص قسائم املشاتل أن يتم اإلعالن عن ختصيص قسائم يشمط لتخص
 ابجلريدة الرمسية وإحد  الصحف احمللية ومبراعاة ما يلي:

 تعبئة الطلب املعد لللك ابهليئة.-1
ختصيص قسائم املشاتل للشركات واملؤسسات الزراعية بشرط عدم -2

 وجود ختصيص سابق هلا. 
مية هلا من اجلهة احلكو  أن تكون الشركة أو املؤسسة الزراعية مرخص-3

 املختصة مبزاولة النشاط.
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حتدد مساحة القسيمة املخصصة للمشتل حسب االشماطات -4
 اخلاصة ابملشروث.

 يلتزم مقدم الطلب ابلقوا ني واللوائح والقرارات والنظم املعمول هبا.-5
تقدمي خمطط ألقسام املشتل واملنشآت املقامة علي  وأبعادها -6

 حتدها اهليئة مبا يف ذلك الصوب الزراعية واملعرشات واملواصفات اليت
 واملخازن ومكاتب اإلدارة واملرافق الصحية والطر  الفرعية وبريها.

إقامة بئر لري املزروعات حسب شروط ومواصفات وزارة الكهرابء -7
 واملاء.

يلتزم مقدم الطلب وبعد توقيع العقد بتسوير القسيمة طبقاً -8
 ا اهليئة ومينع تسويرها أبي ساتر ترايب.للمواصفات اليت تضعه

( سنوات ويتم جتديدك ملدد مماثلة بعد املعاينة 3مدة المخيص ثالث )-9
الفعلية للقسيمة والتأكد من استغالهلا يف الغرل املخصص من أجل  على 

 أن يتم إبرام العقد فور اال تهاء من مدة المخيص وفق املتبع.
إعدادها ومزاولة النشاط املطلوب  تسحب احليازة إذا مل يتم -10

 وحتقيق اإل تاج وكلا يف حالة خمالفة شروط المخيص أو العقد.
 ال جيوز توسعة القسائم املخصصة للمشاتل.-11
 سداد املقابل املقرر لللك. -12

 الباب العاشر
 مصدات الرايح لقسائم حظائر املاشية

 والزراعة التجميلية لقسائم حظائر كبد والوفرة
 (47ة )ماد

 يشمط للمخيص إبقامة مصدات الرايح لقسائم حظائر املاشية ما يلي 
 تعبئة النموذج املعدة لللك ابهليئة. -1
أن تكون احليازة متضررة من الرواسب الرملية بشكل يعيق ممارسة  -2

 النشاط.
أال تتعارل املصدات مع املرافق واخلدمات وخطوط الكهرابء  -3

( أمتار من 10على أال تزيد مسافة املصدات عن )واملاء والشارث العام 
 حدود القسيمة وحسب املساحة املتاحة.

 زراعة األشجار اخلارجية على شكل رجل الغراب أي التبادل. -4
ال جيوز عمل اإل شاءات أو حظائر أو  صب اخليام أو العرزاالت  -5

 بني املصدات وجود احليازات بل يسمح ابلزراعات التجميلية فقط.
تقدمي شهادة من اجلهة املختصة ابهليئة تفيد بعدم وجود جتاوز حدود  -6

 احليازة أو أي خمالفة داخل احلدود احليازة أو خمالفة قرارات اهليئة.
وللهيئة إلغاء ترخيص مصدات الرايح وإزالتها عند ا تفاء احلاجة منها 

تجدة سأو تعارضها مع القسائم اجملاورة واخلدمات واملرافق العامة امل
 دون احلاجة ملوافقة صاحب العالقة وذلك بعد إخطارك.

 (48مادة )
يكون المخيص إب شاء الزراعة التجميلية لقسائم حظائر كبد والوفرة 

 وفقاً للشروط التالية:
 تعبئة النموذج املعد لللك ابهليئة.-1
أال تتعارل الزراعية التجميلية مع املرافق واخلدمات وخطوط -2

اء والشارث العام وأن تقوم اجلهة املعنية بتحديد املسافات الكهرابء وامل
 املقررة لمخيص احلديقة.

( ممًا من 12ابلنسبة للقسائم الداخلية تكون احلديقة ابمتداد )-3

( مم فقط لقسائم ذات مساحة 50الواجهة الرئيسية واحملددة بطول )
( تكون احلديقة 2500( أما للقسائم ذات مساحة )2م 1250)

 ( مماً للواجهة واجلنب مع ضم الزاوية.12ابمتداد )
ال جيوز عمل اإل شاءات أو حظائر أو  صب اخليام أو العرزاالت -4

يف احلديقة املرخصة بل يسمح ابلزراعات التجميلية ويكون السياج 
ابرتفاث مم و صف ويكون سياج الزاوية ابرتفاث  صف مم عدا فمة 

 كل سنة.  من 31/3إىل  1/11الربيع من 
تقدمي شهادة من اجلهة املختصة ابهليئة تفيد بعدم وجود جتاوز حدود -5

 للحيازة أو أي خمالفة داخل احلدود احليازة أو خمالفة قرارات اهليئة.
جيوز للهيئة إلغاء ترخيص الزراعة التجميلية وإزالتها عند ا تفاء -6

العامة  واملرافقاحلاجة منها أو تعارضها مع القسائم اجملاورة واخلدمات 
 املستجدة دون احلاجة ملوافقة صاحب العالقة وذلك بعد إخطارك.

(  9( حيق هلم )  2م 1250ملشروث الوفرة للقسائم )  1أما قطاث -7
 أمتار فقط من القسيمة داخل القطاث.

 الباب احلادي عشر
 قسائم تربية الدواجن وتربية األبقار

 (49مادة )
 الدواجن  ما يلي: يشمط لتخصيص قسائم لمبية

 تعبئة الطلب املعد لللك ابهليئة. -1
تقدمي الطلب مبينًا ل   وث النشاط املطلوب مزاولت  وإرفا  صورة  -2

المخيص التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة على أن يكون 
 مطابقاً للنشاط املطلوب.

ات يتعرل الطلبات على اللجنة املختصة لدراسة وتقدمي التوص -3
 الالزمة بشأهنا.

تكون األولوية للشركات واملؤسسات اليت لديها خربة يف جمال تربية  -4
 الدواجن.

يتم تقدمي وختصيص املساحة املطلوبة وفقاً للنشاط املطلوب حسب -5
 املخططات وموافقة اجلهات املختصة.

االلتزام ابلضوابط والشروط واملواصفات الفنية والصحية اليت ا -6
من قبل القطاث املختص وامللحقة ابلقرار مع االلتزام أبي وضعها 

تعديالت تطرأ عليها أو أي شروط ومواصفات يتم وضعها من قبل 
 اهليئة أو اجلهات املعنية ابلدولة.

  سداد املقابل املقرر لللك. -7
وللهيئة إلغاء التخصيص املتقدم بيا   والصادر من قبل اللجنة املختصة 

خصص ل  اهليئة الستكمال اإلجراءات خالل ستة أشهر إذا مل يراجع امل
من اتريخ صدور قرار التخصيص دون احلاجة للرجوث على املخصص 

 ل .
وجيوز للمخصص ل  تغيري النشاط )تربية الدجاج البيال أو الدجاج 
 الالحم أو األمهات( يف جمال التخصيص بعد موافقة اجلهة املختصة.

 مؤقت ملدة ثالث سنوات ويف حالةومينح املخصص ل  ترخيص إداري 
تنفيل كافة االلتزامات جيوز للهيئة إبرام عقد مدت  عشر سنوات وجيوز 
جتديدك ملدد مماثلة بعد املعاينة الفعلية للقسيمة والتأكد من استغالهلا 
للغرل املخصصة من اجل  وعدم وجود أي جتاوزات أو خمالفات 

 إلجيارية.لشروط التخصيص على أن يتم سداد القيمة ا
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 (50مادة )
 قسائم تربية األبقار إل تاج احلليب

 يشمط لتخصيص قسائم تربية األبقار إل تاج احلليب ما يلي:
 تعبئة الطلب املعد لللك ابهليئة.-1
أال يكون قد سبق ختصيص قسيمة ل  ألحد النشاطات الزراعية -2

 مسكية(. –حيوا ية  –) باتية 
ار املطلوب مزاولت  )تربية أبق أن يوضح يف الطلب  وث النشاط-3

إل تاج احلليب( وإرفا  صورة من المخيص التجاري الصادر من وزارة 
 التجارة والصناعة.

 تعرل الطلبات على اللجنة املختصة.-4
االلتزام ابلنشاط املرخص ب  )تربية األبقار بغرل إ تاج احلليب( -5

نام لطيور أو األبوعدم جواز تغيريك أو تربية أي  وث من الدواجن أو ا
 أو املاعز أو اإلبل داخل احليازة.

االلتزام ابلضوابط والشروط واملواصفات الفنية والصحية حسب  -6
 الشروط التالية:

 وحدة حلب(. 16توفري حملب آيل ال يقل عن ) -أ
( ويف حالة 2م 800إقامة خمزن لألعال  ال تقل مساحت  عن )-ب

 ختصة. الزايدة يتطلب موافقة اإلدارة امل
إقامة حظائر لمبية األبقار وشربة العجول حديثة الوالدة حمتوية على -ج

معدات خاصة برضاعة العجول وكللك حظرية لعزل األبقار املصابة 
 أمتار لعالجها. 10وهبا حمصار بطول 

توفري جهاز فين ابملزرعة )طبيب بيطري أو مهندا زراعي أو عمالة -د
 فنية مدربة(.

 يف لألدوية البيطرية وشربة للعالجات.إقامة خمزن مك-ه
 سداد الرسوم املقرر لللك حسب الالئحة.-7

وللهيئة إلغاء التخصيص املتقدم بيا   والصادر من قبل اللجنة املختصة 
إذا مل يراجع املخصص ل  اهليئة الستكمال اإلجراءات خالل ستة أشهر 

ملؤقت ي امن اتريخ صدور قرار التخصيص ويتم إلغاء المخيص اإلدار 
 بعد مرور سنة إذا مل يباشر املخصص ل  النشاط يف احليازة.

 (51مادة )
يشمط إلجراء التوسعة أو النقل ملزارث تربية األبقار وإ تاج احلليب  

 ابلصليبية  ما يلي:
 تعبئة الطلب املعد لللك ابهليئة. -1
أن تكون املزرعة منتجة للحليب اخلام ملدة سنتني على األقل من  -2

 اتريخ التعاقد.
أن حتتوي املزرعة على عدد من قطيع األبقار على أال يقل عن  -3
 ( من  سبة االستغالل للمساحة.75%)
 االشماطات الفنية والصحية الالزم توافرها ابملزرعة: -4
 ( وحدة حلب.16حملب آيل ال يقل عن )-أ

 (.2م800خمزن لألعال  ال تقل مساحت  عن )-ب
 ول حديثة الوالدة حمتوية على األجهزة واملعداتشربك لمبية العج-ج

 اخلاصة برضاعة العجول.
 حظائر خاصة لألبقار احلالبة واجلافة والثريان والعجول النامية.-د
 معزل للحيواانت املصابة مزود مبحصار مناسب.-هـ

 شربك خاصة للعالج.-و
أن يكون هناا جهاز فين ابملزرعة )طبيب بيطري أو مهندا زراعي  -5

 أو عمالة فنية(.
تقدمي شهادة من اإلدارة املختصة ابهليئة تفيد بعدم وجود أي جتاوز  -6

خارج حدود املزرعة أو أي خمالفة داخل حدودها أو خمالفة قرارات 
 اهليئة أو بنود المخيص أو العقد.

 الشروط اخلاصة لنقل مزارث األبقار املنتجة للحليب: -7
جاوز ساحات خالية متنح توسعة حبيث ال تتأ ـ املزارث اليت توجد حوهلا م

 (.2م000ا70)
ب ـ املزارث اليت ال توجد حوهلا مساحات خالية ويتقرر توسعتها يتم 

( على أن يتم تسليم موقع 2م000ا70 قلها ملواقع أخر  حبد أقصى )
املزرعة اليت تقرر  قلها دون أن تتحمل اهليئة أية تعويضات عن املنشآت 

 ارث اليت تقرر  قلها.واملوجودات ابملز 
 ال جيوز فرز قسائم تربية األبقار املنتجة للحليب. -8
 تقدمي خمطط يوضح املوقع واألبعاد واخلدمات واملنشآت. -9

مينح املخصص ل  ترخيص إداري مؤقت ملدة )سنة( ويف حالة -10
( سنوات ويتم 10تنفيل كافة االلتزامات جيوز للهيئة إبرام عقد مدت  )

ا د مماثلة بعد املعاينة الفعلية للقسيمة والتأكد من استغالهلجتديدك ملد
للغرل املخصصة من أجل  وعدم وجود أي جتاوزات أو خمالفات 

 للشروط األمنية.
 يلتزم املرخص ل  بعمل فتحة أمنية. -11
 سداد املقابل املقرر لللك. -12

 الباب الثاين عشر
 االستزراث السمكي 

 (52مادة )
 اث السمكي ابملناطق الساحلية واألقفاص العائمةالمخيص لالستزر 

يشمط للمخيص لالستزراث السمكي ابملناطق الساحلية واألقفاص 
 العائمة ما يلي:

 تعبئة الطلب املعد لللك ابهليئة. -1
يقتصر التخصيص على الشركات واملؤسسات العاملة يف  شاط  -2

 الثروة السمكية.
دد من لية واملواقع البحرية اليت حتيتم التنفيل يف األراضي الساح -3

قبل اهليئة وحتدد املساحة وفقًا لدراسة اجلدو  شريطة احلصول على 
 موافقات اجلهات املختصة ابلتخصيص.

تقدمي دراسة جدو  فنية واقتصادية من قبل جهات أو مؤسسات  -4
متخصصة حتددها أو تؤهلها اهليئة مرفقاً معها صورة دراسة تقييم املردود 

 بيئي مع استيفاء كافة الشروط واملستندات املطلوبة. ال
أال يقل رأا املال للشركة أو املؤسسة عن مليون دينار كوييت أو  -5

 حسب اشماطات املشروث اليت حتددها اهليئة.
مينح املرخص ل  ترخيص إداري مؤقت ملدة )سنة( من قبل اهليئة  -6

دة ال تزيد عن ز جتديدك مللال تهاء من التنفيل والبدء يف التشغيل وجيو 
)سنتني( ويف حالة اال تهاء من التنفيل وبدء اإل تاج وفقًا لتقارير اجلهة 
الفنية املختصة حيول المخيص إىل عقد يربم مع وزارة املالية على أن 

 يصدر من اهليئة ترخيص مبزاولة النشاط ملدة سنة جيدد سنوايً.
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ة اردة بدراسة اجلدو  الفنيأال يقل إ تاج املشروث عن الكمية الو  -7
 واالقتصادية.

االلتزام ابلشروط واملواصفات الفنية واإل شائية والصحية والبيئية  -8
 احملددة من قبل اهليئة واجلهات املختصة ابلدولة.

التزام املرخص ل  بتوصيل املرافق من )كهرابء وماء ...اخل( مع  -9
فرل من ن مفروضة أو تحتمل  لكافة التكاليف وسداد الرسوم اليت تكو 

 قبل أي جهة ابلدولة وكللك مقابل االستهالا للكهرابء واملياك.
ال جيوز للمرخص ل  التنازل للغري إال مبوافقة اهليئة الكتابية  - 10

املسبقة وكللك ال جيوز فرز أو طلب توسعة املساحة أو املوقع 
 املخصص ل  أو أتجريك من الباطن.

راج الماخيص الالزمة من اجلهات يلتزم املرخص ل  ابستخ-11
 املختصة خالل مدة ستة أشهر من اتريخ حصول  على موافقة اهليئة.

 التزام املرخص ل  بسداد املقابل املقرر لللك. -12
وللهيئة احلق يف إلغاء المخيص املؤقت املتقدم بيا   أو إلغاء وفسخ 

 العقد يف احلاالت التالية:
اجلهات املختصة خالل مدة الستة عدم استخراج الماخيص من -أ

 أشهر من اتريخ موافقة اهليئة.
عدم البدء يف التنفيل خالل ستة أشهر من اتريخ احلصول على -ب

 الماخيص.
عدم اال تهاء من التنفيل خالل سنتني من اتريخ احلصول على -ج

 المخيص.
 خمالفة شروط المخيص املؤقت أو العقد.-د
 .صفات الفنية أو اإل شائية أو الصحية أو البيئيةخمالفة الشروط أو املوا-هـ
استغالل املوقع أو جزء من  يف بري الغرل املخصص من أجل  ويف -و

هلك احلاالت يلتزم املرخص ل  بتسليم املوقع للهيئة مبا علي  من منشآت 
 خالل مدة شهر من اتريخ إخطارك إبلغاء المخيص أو فسخ العقد.

لعقد واسمداد املوقع إذا اقتضت املصلحة للهيئة احلق يف إهناء ا-ز
 العامة لللك.

ويف عيع احلاالت اليت يتم فيها إلغاء أو فسخ العقد أو إلغاء المخيص 
املؤقت ال جيوز للمرخص ل  املطالبة أبي )تكاليف أو  فقات أو 
تعويضات من أي  وث كا ت( واهليئة بري ملزمة ابلتعويض عن أية 

 خسائر تنتج عن ذلك.
 (53دة )ما

 المخيص لالستزراث السمكي ابحليازات الزراعية.
 يشمط للمخيص لالستزراث السمكي ابحليازات الزراعية ما يلي:

 تعبة الطلب املعد لللك ابهليئة. -1
تقدمي تقرير من اإلدارة املختصة ابهليئة يفيد بعدم وجود أي جتاوز  -2

خمالفة  صوص  خارج حدود احليازة أو أي خمالفة أخر  داخلها أو
 المخيص اإلداري املؤقت أو العقد.

إرفا  خمطط ابملنشآت املراد إقامتها ابحليازة مع بيان أبعادها  -3
 وموقعها ومساحتها مع االلتزام بتنفيل املخطط.

موافقة اجلهات الفنية ابهليئات على املشروث من حيث مطابقت   -4
للجنة العرل على اللشروط الفنية والصحية والبيئية واإل شائية و 

 املختصة للموافقة على النشاط.

االلتزام ابلشروط واملواصفات الفنية والصحية اليت تضعها اهليئة  -5
 واجلهات املختصة ابلدولة هبلا اخلصوص.

جيب أال تزيد مساحة منشآت االستزراث السمكي على النسب  -6
قررة ل  من احملددة بالئحة البناء الصادرة عن البلدية حسب النسبة امل

 قبل اللجنة املختصة.
االلتزام بتنفيل املنشآت واال تهاء من التنفيل يف مدة أقصاها سنة  -7

 من اتريخ بدء المخيص وإال اعترب المخيص ال بيا.
تصدر اهليئة ترخيصاً ملزاولة النشاط بعد اال تهاء من اإل شاء وبدء  -8

 اإل تاج ملدة سنة جيدد سنوايً.
 بل املقرر لللك.ـ سداد املقا9

 ة وللهيئة احلق يف إلغاء المخيص املؤقت املتقدم بيا   يف احلاالت التالي
 عدم اال تهاء من التنفيل خالل سنة من اتريخ احلصول على المخيص.-أ

 خمالفة شروط المخيص املؤقت أو العقد.-ب
 .ةخمالفة الشروط أو املواصفات الفنية أو اإل شائية أو الصحية والبيئي-ج
 استغالل املوقع أو جزء من  يف بري الغرل املخصص من أجل .-د
 إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك.-هـ 

ويف هلك احلاالت يلتزم املرخص ل  إبزالة كافة املنشآت املقامة من اتريخ 
 إخطارك إبلغاء المخيص.

ويف عيع احلاالت اليت يتم فيها إلغاء المخيص املؤقت ال جيوز للمرخص 
املطالبة أبي تكاليف أو  فقات أو تعويضات واهليئة بري ملزمة ل  

 ابلتعويض عن أية خسائر تنتج عن ذلك.
وإذا مل يقم املرخص ل  إبزالة املباين واملنشآت خالل املدة احملدودة بعد 
إخطارك إبلغاء المخيص يتم إ لارك ويف حالة عدم تنفيل املطلوب خالل 

ظر املوضوث على جلنة القسائم الزراعية للناملدة احملددة ابإل لار يعرل 
 يف اختاذ الالزم إلعادة القسيمة للهيئة.
 (54مادة )

 قسائم استزراث مسكية
 يشمط لتخصيص قسائم استزراث مسكية مبواقع اتبعة للهيئة  ما يلي: 

تعبئة الطلب املعد لللك ابهليئة مبينًا ب   وث النشاط املطلوب  -1
 )االستزراث السمكي(.

يرفق مع الطلب مستندات اخلربة يف جمال العمل وصورة عن عقد  -2
 التأسيس والمخيص اإلداري والتفويض ابلتوقيع.

يكون التخصيص للشركات واملؤسسات العاملة يف جمال قطاث  -3
د.ا( مخسمائة ألف  500000الثروة السمكية وإال يقل رأمساهلا عن )

 دينار كوييت.
كلية الالزمة بشرط أال تزيد هلك املساحة حتدد اهليئة املساحة ال -4

 ( ألف مم مربع.50املخصصة لالستزراث السمكي عن )
تقدمي دراسة جدو  فنية واقتصادية واملواصفات من قبل جهات  -5

 أو مؤسسات متخصصة حتددها أو تؤهلها اهليئة.
االلتزام ابلشروط واملواصفات الفنية واإل شائية والصحية والبيئية  -6
 ددة من قبل اهليئة واجلهات املختصة ابلدولة.احمل
مينح احلائز ترخيص إداري من قبل اهليئة ويلتزم خالل مدة )سنتني(  -7

 ابال تهاء من التنفيل ابلكامل وفقاً للدراسة املقدمة من .
يف حالة اال تهاء من التنفيل وفق تقارير اجلهات املختصة ابهليئة  -8
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من  يربم مع وزارة املالية على أن يصدرجيوز حتويل المخيص إىل عقد 
 اهليئة ترخيص مبزاولة النشاط ملدة سنة جيدد سنوايً.

 يلتزم احلائز بعدم تركيب وحدات حتلي  مياك ابملوقع.  -9
يلتزم احلائز أبال تزيد  سبة البناء لكافة األبرال لغري االستزراث -10

 خلاص( عنالسكن ا –احلراا  –السمكي مبا فيها )السكن للعمال 
 النسب احملددة بالئحة البناء الصادرة عن البلدية. 

يلتزم احلائز ابستخدام  ظام إعادة تدوير املياك و ظم تنقية املياك -11
 يف عمليات المبية لمشيد استغالل املياك اجلوفية.

التزام املرخص ل  بتوصيل املرافق من كهرابء وماء ... إخل مع -12
 وسداد الرسوم اليت تكون مفروضة من قبل أيحتمل  لكافة التكاليف 

 جهة ابلدولة وكللك مقابل االستهالا للكهرابء واملاء.
قة ال جيوز للمرخص ل  التنازل للغري إال مبوافقة اهليئة الكتابية املسب-13

وكللك ال جيوز فرز أو طلب توسعة املساحة املخصص ل  أو أتجريها 
املشار  2015( لسنة 24ون )من الباطن وذلك مبراعاة أحكام القا 

 إلي .
يلتزم املرخص ل  ابستخراج الماخيص الالزمة من اجلهات -14

 املختصة خالل مدة ستة أشهر من اتريخ حصول  على موافقة اهليئة.
 التزام املرخص ل  بسداد املقابل املقرر.-15

ومينح املخصص ل  ترخيصًا إداراًي مؤقتًا ملدة ثالث سنوات ويف حالة 
( عشر سنوات 10ل كافة االلتزامات  جيوز للهيئة إبرام عقد مدت  )تنفي

وجيوز جتديدك ملدد مماثلة بعد املعاينة الفعلية للقسيمة والتأكد من 
استغالهلا يف الغرل املخصصة من أجل  وعدم وجود أي جتاوزات أو 

 خمالفات لشروط التخصيص على أن يتم سداد القيمة اإلجيارية.
االت إلغاء المخيص املؤقت أو إلغاء وفسخ العقد يف احل وللهيئة احلق يف

 التالية:
عدم استخراج الماخيص من اجلهات املختصة خالل مدة الستة -

 أشهر من اتريخ موافقة اهليئة.
عدم البدء يف التنفيل خالل ستة أشهر من اتريخ احلصول على -

 المخيص من اجلهات املختصة.
 ل سنتني من اتريخ المخيص.عدم اال تهاء من التنفيل خال-
 خمالفة شروط المخيص املؤقت أو العقد. -
 خمالفة الشروط أو املواصفات الفنية أو اإل شائية أو الصحية أو البيئية.-
 استغالل املوقع أو جزء من  يف بري الغرل املخصص من أجل .-

نشآت م ويف هلك احلاالت يلتزم املرخص ل  بتسليم املوقع للهيئة مبا علي  من
 خالل مدة شهر من اتريخ إخطارك إبلغاء المخيص أو فسخ العقد.

وحيق للهيئة إلغاء المخيص أو إهناء العقد واسمداد املوقع إذا اقتضت 
 املصلحة العامة ذلك.

ويف عيع احلاالت اليت يتم فيها إلغاء أو فسخ العقد أو إلغاء المخيص 
تكاليف أو  فقات أو  املؤقت ال جيوز للمرخص ل  املطالبة أبي

 تعويضات واهليئة بري ملزمة ابلتعويض عن أي خسائر تنتج ذلك.
 الباب الثالث عشر

 قسائم اخليل العريب األصيل
 (55مادة )

 يشمط لفتح طلب ختصيص قسيمة خيل عربية أصيلة  ما يلي:

 21ال يقل عمرك عن  –أن يكون مقدم الطلب كوييت اجلنسية  -1
  والسلوا.سنة ويكون حسن السري

( أفراا يف عمر اإل تاج وتقدمي ما 3أال يقل عدد اخليول عن ) -2
 يثبت ملكيتها من مركز اجلواد العريب يف دولة الكويت.

أن تكون اخليول من النوث العريب األصيل ومقيدة يف سجل اخليل  -3
 العربية الكوييت ومعم  هبا يف منظمة اخليل العربية ) الواهو ( .

لكل فرا مناذج تشبي  داخل جواز السفر املعتمد من  أن يكون -4
 سجل اخليل العربية الكوييت.

أن تكون اخليل مرقمة من قبل اهليئة ابلشرائح املعتمدة وتسجيل  -5
 أرقام الشرائح تواز سفر اخليل.

أن يقوم صاحب العالقة بتقدمي شهادات التحصني الصادرة من  -6
 ر.حة التحصينات تواز السفاهليئة بصفة دورية ومعتمدة يف صف

 ويشمط لتخصيص قسائم اخليل العريب األصيل ما يلي:
ختصص قسائم اخليل العربية األصيلة للمربني ممن لديهم عدد  -1

 أفراا أكثر ويف حالة التساوي يراعى أقدمية الطلب.
املساحة املخصصة لكل قسيمة حسب اشماطات اهليئة وعلى أن  -2

لقرار التخصيص وعدم استغالل أي جزء منها يف يتم استخدامها وفقا 
بري األبرال املخصصة من أجلها وتقدمي تقرير سنوي عن إ تاج 

 األفراا وعدد املواليد يف كل عام.
التزام صاحب العالقة ابلكروكي املعتمد من اهليئة مع االلتزام بتنفيل  -3

بناء لاملخطط املعتمد وفقا للشروط واملواصفات اليت تضعها اهليئة 
 القسيمة.

التزام صاحب العالقة ابلشروط واملواصفات الفنية والصحية اليت  -4
 تضعها اهليئة واجلهات املختصة ابلدولة.

ال جيوز التنازل إال مبوافقة اهليئة الكتابية طبقا ملا ورد يف أحكام  -5
 قا ون إ شاء اهليئة املشار إلي .

عترب خمالف لشروط ال جيوز الفرز أو التأجري من الباطن وي -6
التخصيص يف حالة إجراء ذلك وتسلم القسائم للهيئة يف حالة ثبوت 

 عدم استغالهلا طبقا لقرار المخيص الصادر ل .
وللمسئولني ابهليئة حق الدخول إىل موقع القسيمة للتأكد من تنفيل 
االشماطات الفنية والصحية  وكللك الكشف الصحي على اخليول 

دون  اليت تقع ابلقسيمة وحترير احملاضر الالزمة بللكواثبات املخالفات 
 أي اعمال من مستغلي القسيمة.

ومينح املخصص ل  ترخيص إداري مؤقت ملدة سنتني ويف حالة تنفيل  
كافة االلتزامات  يكون للهيئة إبرام عقد مدت  مخس سنوات وجيوز 

ستغالهلا ا جتديدك ملدد مماثلة بعد املعاينة الفعلية للقسيمة والتأكد من
للغرل املخصصة من أجل  وعدم وجود أي جتاوزات أو وخمالفات 

 لشروط التخصيص على أن يتم سداد القيمة االجيارية سنواي.
 و يتم سحب ترخيص قسائم تربية اخليول العربية األصيلة يف احلاالت التالية:

عدم اجلدية يف المبية واإل تاج خالل سنتني واستغالل القسيمة يف  -1
 بري الغرل املخصص من أجل .

 استغالل القسيمة يف األبرال املنافية لألدب أو املخلة ابألمن. -2
 عدم االلتزام بشروط ومواصفات البناء املوضوعة واملعتمدة من اهليئة. -3
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أتجري القسيمة أو جزء منها للغري الستخدامها بغرل السكن أو  -4
 .بريها من األبرال املخالفة لشروط المخيص

عدم القيام بتحصني اخليل ملدة ثالث سنوات متتالية اعتبارا من  -5
 آخر مرة ا حتصينها.

( شهور من اتريخ صدور قرار 6عدم القيام أبعمال البناء خالل ) -6
 التخصيص.

 اإلخالل أبي من الشروط الواردة بعقد التخصيص. -7
نفيل هلك ت ويكون قطاث الثروة احليوا ية هو املسئول عن رقابة ومتابعة

الشروط  وكللك شروط عقد التخصيص وعلي  يف حالة وجود أي 
 جتاوز أو خمالفة عرل املوضوث على اللجنة املختصة ابهليئة.

 الباب الرابع عشر
 مقابل اال تفاث ابخلدمات

 (56مادة )
يسدد مقابل اال تفاث ابخلدمات املنصوص عليها يف هلك الالئحة عند 

 التايل:  تقدمي الطلبات على الوج 
( 5طلب حتويل المخيص اإلداري املؤقت إىل عقد مبلغ قدرك ) -1

 مخسة دان ري.
طلب التنازل أو إدخال شريك أو تغيري حائزين أو فرز أو تعديل  -2

( أربعة دان ري عن كل ألف مم 4وضع أو  قل احليازة الزراعية مبلغ )
 مربع من مساحة احليازة أو جزء منها.

اخلاص بقسائم تربية األبقار واألبنام واإلبل طلب التنازل  -3
 ( مائتا دينار مقابل هلا التنازل 200ومستوردي املاشية واخليل مبلغ )

طلب تثبيت وتسليم حدود احليازة على الطبيعة جلميع احلاالت  -4
 ( مخسة وسبعون ديناراً.75مبلغ )

 ( مخسة دان ري عن كل من:5مبلغ ) -5
 اد احليازة.أ. صورة خمطط كروكي أببع

 ب. صورة خمطط كروكي مبوقع احليازة.
 خيل(. -إبل  -أبقار  -أبنام  -ج. صورة خمطط لقسيمة )دواجن 

 د. صورة خمطط عام للحيازة.
 ( عشرة دان ري عن كل بئر 10طلب المخيص حبفر بئر سداد مبلغ ) -6
يف حال طلب ترخيص للمنشآت السكنية أو بيوت احملمية أو  -7

( مخسة 5ار الكهرابئي أو تقويت  أو اخلدمة اهلاتفية مبلغ )إيصال التي
 دان ري عن كل خدمة على حدة.

( أربعة دان ري عن كل ألف مم مربع من 4طلب دمج احليازات ) -8
مساحة احليازة أو جزء منها وذلك عن كل مساحات احليازات املطلوب 

 دجمها.
 دان ري.( عشرة 10طلب تقدير احتياج عمالة سداد مبلغ ) -9

 (.10طلب شهادة بعدم سابقة التخصيص سداد مبلغ ) -10
 مقابل ترخيص داخل احليازة الزراعية النباتية أو جتديدك: -11

 ( دان ري لكل مبىن جمزر10أ. ترخيص جمزر آيل أو جتديدك )
 ( دان ري لكل مبىن فقاس 10ترخيص فقاسات أو جتديدك  ) -ب
 ( دان ري لكل شربك دواجن10ترخيص شربات دواجن أو جتديدك  ) -ج
 ( دان ري لكل حظرية أبقار10ترخيص حظرية أبقار أو جتديدك  ) -د
 ( دان ري لكل حظرية أبنام10ترخيص حظرية أبنام أو جتديد ) -هـ 
 ( دان ري لكل حظرية إبل10ترخيص حظرية إبل أو جتديدك ) -و
 ( دان ري لكل جمرشة10ترخيص جمارش أو جتديدك   ) -ز

 ( دان ري لكل منحل10خيص تربية حنل أو جتديدك )تر  -ح 
( دان ري 10ترخيص مزاولة  شاط مزرعة مسكية أو جتديدك    ) -ط 

 لكل مزرعة
مقابل اال تفاث ابخلدمات والتأمينات لقسائم املاشية )األبنام  -12

 واألبقار واإلبل( مبشاريع منطقة كبد والوفرة واجلهراء:
ة خطاب ضمان يفرج عن  بعد اال تهاء من ( مائة دينار يف صور 100) -أ

 ( تسعة أشهر.9عملية البناء على أال تقل مدة خطاب الضمان عن )
( مخسون دينارًا أتمني لضمان إزالة األعمال املخالفة 50) -ب

 والتعدايت.
( عشرة دان ري لكل مم 10تقدمي خطاب ضمان بنكي بقيمة ) -ج

 تقل تهاء من البناء على أالمربع لقسائم اخلدمات يفرج عن  بعد اال 
 ( تسعة أشهر.9مدة خطاب الضمان عن )

( مخسمائة دينار أتمني لضمان إزالة األعمال املخالفة أو 500) -د
 التعدايت لقسائم اخلدمات.

 -إبل  -أبقار  -أبنام  -طلب تسليم حدود قسيمة )دواجن  -هـ
 ( مخسة وعشرون ديناراً.25خيل( على الطبيعة )

 اال تفاث لالستزراث السمكي:مقابل  -13
( مائة دينار مقابل ترخيص استزراث مسكي ابملناطق الساحلية 100) -أ

ترخيص مزاولة  شاط( عند  -واألقفاص العائمة )ترخيص إداري 
 إصدارة ألول مرة.

( مخسون دينارًا سنواًي مقابل جتديد ترخيص االستزراث 50) -ب
 -ائمة )ترخيص إداري السمكي ابملناطق الساحلية واألقفاص الع

 ترخيص مزاولة  شاط(.
( ثالثون ديناراً سنوايً مقابل ترخيص إداري مؤقت لالستزراث 30) -ج

 السمكي ابحليازات الزراعية.
( مائة دينار مقابل ترخيص إداري أو ترخيص مزاولة  شاط 100)-د

 لقسائم االستزراث السمكي ابملواقع التابعة للهيئة عند إصدارة ألول مرة.
( مخسون دينارًا سنواًي مقابل جتديد ترخيص إداري أو ترخيص 50) -هـ 

 مزاولة  شاط لقسائم االستزراث السمكي ابملواقع التابعة للهيئة.

 
 



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد              27             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

 هيئة أسوا  املال
 2017( لسنة 127قرار رقم )

قيد مراقب احلساابت املسجل لد  هيئة بشأن إلغاء 
 أسوا  املال

 بعد االطالث على:
بشأن إ شاء هيئة أسوا  املال وتنظيم  2010( لسنة 7م )القا ون رق-

  شاط األورا  املالية والئحت  التنفيلية وتعديالهتما؛
شهادة تسجيل مراقب احلساابت السيدة/ حصة حممد أمحد البحر -

 ؛15/05/2013( الصادرة بتاريخ EA/0006/2013رقم )
ب بشأن جتديد قيد مراق 2016( لسنة 48قرار اهليئة رقم )-

احلساابت يف السجل اخلاص لد  هيئة أسوا  املال الصادر بتاريخ 
 ؛15/05/2016
بشأن إيقا  مراقب حساابت الصادر  2017لسنة  13والقرار رقم -

 ؛13/02/2017بتاريخ 
وبناًء على قرار جملس مفوضي هيئة أسوا  املال يف اجتماع  رقم -
 .13/09/2017املنعقد بتاريخ  2017( لسنة 35)

 ا يليقرر م
 مادة أوىل

إلغاء قيد مراقب احلساابت السيدة/ حصة حممد أمحد البحر املسجلة  
لد  هيئة أسوا  املال  وذلك لعدم التزامها مبا ورد يف املادة الثا ية من 

بشأن جتديد قيد مراقب احلساابت   2016( لسنة 48قرار اهليئة رقم )
 يف السجل اخلاص لد  هيئة أسوا  املال.

 ةمادة   ي
يتعني على مراقب احلساابت القيام مبهام  حلني ا عقاد اجلمعية العامة  

العادية السنوية لألشخاص املرخص هلم والشركات املدرجة يف البورصة 
 اليت يتوىل مراجعة وتدقيق حساابهتم قبل صدور هلا القرار.

 مادة  لثة
 يف للهيئة إعادة قيد مراقب احلســـاابت يف الســـجل اخلاص لد  اهليئة 

ا حتددك وفقاً ملحال اســـــــتيفائ  لتلك الشـــــــروط واألحكام اليت أخل هبا 
 اهليئة.

 مادة رابعة
على اجلهات املختصـــــــــــة تنفيل هلا القرار كل فيما خيصـــــــــــ  ويعمل ب  

 اعتباراً من اتريخ صدورك وينشر يف اجلريدة الرمسية.
 رئيس جملس املفوضني                                        
 انيف فالح مبارا احلجر   د. 

      24/09/2017صدر بتاريخ: 

 

 2017( لسنة 128قرار رقم )
 بشأن 

 قيد مراقب احلساابت املسجل لد  هيئة أسوا  املالإلغاء 

 بعد االطالث على:
بشأن إ شاء هيئة أسوا  املال وتنظيم  2010( لسنة 7القا ون رقم ) -

 تعديالهتما ؛ شاط األورا  املالية والئحت  التنفيلية و 
عدانن علي اهلزمي رقم  شهادة تسجيل مراقب احلساابت السيد/ -
(0021/2013/EA الصادرة بتاريخ )؛ 15/05/2013 
بشــــــــأن إيقا  مراقب حســــــــاابت  2017لســــــــنة  19والقرار رقم  -

 ؛20/02/2017الصادر بتاريخ 
( 35وعلى قرار جملس مفوضي هيئة أسوا  املال يف اجتماع  رقم ) -

 .13/09/2017نعقد بتاريخ امل 2017لسنة 
 قرر ما يلي

مادة أوىل: إلغاء قيد مراقب احلساابت السيد/ عدانن علي اهلزمي 
املسجل لد  هيئة أسوا  املال  وذلك إلخالل  أبحد أحكام املادة 

( من الفصل الثالث )األشخاص املسجلون( للكتاب 2-4-3)
ن الالئحة اخلامس )أ شطة األورا  املالية واألشخاص املسجلون( م

 وتعديالهتما. 2010لسنة  7التنفيلية للقا ون رقم 
مادة   ية: يتعني على مراقب احلســــــــــــاابت القيام مبهام  حلني ا عقاد 
اجلمعية العامة العادية الســـــــنوية لألشـــــــخاص املرخص هلم والشـــــــركات 
املدرجة يف البورصــــة اليت يتوىل مراجعة وتدقيق حســــاابهتم قبل صــــدور 

 هلا القرار.
ة  لثة: للهيئة إعادة قيد مراقب احلساابت يف السجل اخلاص لد  ماد

فقاً ملا و اهليئة يف حال اســـتيفائ  لتلك الشـــروط واألحكام اليت أخل هبا 
 حتددك اهليئة.
على اجلهات املختصــــــــة تنفيل هلا القرار كل فيما خيصــــــــ  مادة رابعة: 

 ية.ويعمل ب  اعتباراً من اتريخ صدورك وينشر يف اجلريدة الرمس
 رئيس جملس مفوضي هيئة أسوا  املال                               
 د. انيف فالح مبارا احلجر                               

 م 24/9/2017صدر بتاريخ : 
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 2017( لسنة 129قرار رقم )
قيد مراقب احلساابت املسجل لد  هيئة بشأن إلغاء 

 أسوا  املال
 بعد االطالث على:

بشأن إ شاء هيئة أسوا  املال وتنظيم  2010( لسنة 7ا ون رقم )الق-
  شاط األورا  املالية والئحت  التنفيلية وتعديالهتما؛

حيىي عبد هللا الفودري رقم  شهادة تسجيل مراقب احلساابت السيد/-
(0028/2013/EA الصادرة بتاريخ )؛15/05/2013 
حساابت الصادر بشأن إيقا  مراقب  2017لسنة  20والقرار رقم -

 ؛20/02/2017بتاريخ 
( 35وعلى قرار جملس مفوضي هيئة أسوا  املال يف اجتماع  رقم )-

 .13/09/2017املنعقد بتاريخ  2017لسنة 
 قرر ما يلي

مادة أوىل: إلغاء قيد مراقب احلساابت السيد/ حيىي عبد هللا الفودري 
ادة م املاملسجل لد  هيئة أسوا  املال  وذلك إلخالل  ببعض أحكا

( من الفصل الثالث )األشخاص املسجلون( للكتاب 3-4-2)
اخلامس )أ شطة األورا  املالية واألشخاص املسجلون( من الالئحة 

 وتعديالهتما. 2010لسنة  7التنفيلية للقا ون رقم 
مادة   ية: يتعني على مراقب احلساابت القيام مبهام  حلني ا عقاد 

وية لألشخاص املرخص هلم والشركات اجلمعية العامة العادية السن
املدرجة يف البورصة اليت يتوىل مراجعة وتدقيق حساابهتم قبل صدور 

 هلا القرار.
مادة  لثة: للهيئة إعادة قيد مراقب احلساابت يف السجل اخلاص لد  

فقاً ملا و اهليئة يف حال اســـتيفائ  لتلك الشـــروط واألحكام اليت أخل هبا 
 حتددك اهليئة.

على اجلهات املختصــــــــة تنفيل هلا القرار كل فيما خيصــــــــ   ابعة:مادة ر 
 ويعمل ب  اعتباراً من اتريخ صدورك وينشر يف اجلريدة الرمسية.

 رئيس جملس مفوضي هيئة أسوا  املال
  د. انيف فالح مبارا احلجر                               

  24/09/2017صدر بتاريخ: 

 
  

 2017( لسنة 130قرار رقم )
قيد مراقب احلساابت املسجل لد  هيئة بشأن إلغاء 

 أسوا  املال
 بعد االطالث على:

بشأن إ شاء هيئة أسوا  املال وتنظيم  2010( لسنة 7القا ون رقم )-
  شاط األورا  املالية والئحت  التنفيلية وتعديالهتما؛

يعقوب حممد الكوت رقم   شهادة تسجيل مراقب احلساابت السيد/-
(0029/2013/EA الصادرة بتاريخ )؛15/05/2013 
بشأن إيقا  مراقب حساابت الصادر  2017لسنة  26والقرار رقم -

 ؛20/02/2017بتاريخ 
( 35وعلى قرار جملس مفوضي هيئة أسوا  املال يف اجتماع  رقم )-

 .13/09/2017املنعقد بتاريخ  2017لسنة 
 قرر ما يلي

/ يعقوب حممد الكوت مادة أوىل: إلغاء قيد مراقب احلساابت السيد
املسجل لد  هيئة أسوا  املال  وذلك إلخالل  أبحد أحكام املادة 

( من الفصل الثالث )األشخاص املسجلون( للكتاب 3-4-2)
اخلامس )أ شطة األورا  املالية واألشخاص املسجلون( من الالئحة 

 وتعديالهتما. 2010لسنة  7التنفيلية للقا ون رقم 
ى مراقب احلساابت القيام مبهام  حلني ا عقاد مادة   ية: يتعني عل

اجلمعية العامة العادية السنوية لألشخاص املرخص هلم والشركات 
املدرجة يف البورصة اليت يتوىل مراجعة وتدقيق حساابهتم قبل صدور 

 هلا القرار.
مادة  لثة: للهيئة إعادة قيد مراقب احلساابت يف السجل اخلاص لد  

فقاً ملا و يفائ  لتلك الشـــروط واألحكام اليت أخل هبا اهليئة يف حال اســـت
 حتددك اهليئة.
على اجلهات املختصــــــــة تنفيل هلا القرار كل فيما خيصــــــــ   مادة رابعة:

 ويعمل ب  اعتباراً من اتريخ صدورك وينشر يف اجلريدة الرمسية.
 رئيس جملس مفوضي هيئة أسوا  املال 

 ح مبارا احلجر   د. انيف فال                            
   24/09/2017صدر بتاريخ: 
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 2017( لسنة 131قرار رقم )

بشأن إضافة رسم إىل جدول الرسوم الصادر ابلقرار 

 2016( لسنة 9رقم )
 بعد االطالث على:

بشأن إ شاء هيئة أسوا  املال وتنظيم  2010( لسنة 7القا ون رقم )-

 ديالهتما؛ شاط األورا  املالية والئحت  التنفيلية وتع

بشأن إصدار جدول الرسوم  2016( لسنة 9وعلى القرار رقم )-

 ؛11/02/2016الصادر بتاريخ 

 35وبناء على قرار جملس مفوضي هيئة أسوا  املال يف اجتماع  رقم -

بشأن إضافة رسم جديد  13/09/2017املنعقد بتاريخ  2017لسنة 

 ؛2016( لسنة 9إىل جدول الرسوم الصادر ابلقرار رقم )

 قــــــــــــــرر ما يلي

 مادة أوىل

( لسنة 9( من املادة األوىل للقرار رقم )8إضافة رسم إىل البند رقم )

 بشأن إصدار جدول الرسوم وفقاً ملا يلي: 2016
مقدار الرسم   اخلدمة م

)ابلدينار 

 الكوييت(

 موعد االستحقا 

أتسيس ومتلك وإدارة شركات  8

برضها مزاولة أي من أ شطة 

 الة املقاصة املشار إليهاوك

مخسة آال  

 دينار

عند المخيص وعند 

التجديد كل ثالث 

 سنوات

 مادة   ية

على عيع اجلهات املختصة تنفيل هلا القرار كل فيما خيص  ويعمل ب  

 اعتباراً من اتريخ صدورك  وينشر يف اجلريدة الرمسية.

 رئيس جملس مفوضي هيئة أسوا  املال

 ا احلجر د. انيف فالح مبار 

 م 25/09/2017صدر بتاريخ: 

 
 
 

 2017( لسنة 132قرار رقم )
 بشأن 

جتديد ترخيص  ظام استثمار عاعي لصندو  زاجل 
 للخدمات واالتصاالت

 بعد االطالث على:
بشأن إ شاء هيئة أسوا  املال وتنظيم  2010( لسنة 7القا ون رقم )-

 ما؛ شاط األورا  املالية والئحت  التنفيلية وتعديالهت
شـــــــهادة ترخيص  ظام اســـــــتثمار عاعي لصـــــــندو  زاجل للخدمات -

الصــــــــــــــــادرة بـــتــــــاريــخ  (F /0042/2014واالتصــــــــــــــــاالت رقـــم )
 ؛01/10/2014
جمللس مفوضي هيئة أسوا   2014( لسنة 51وبناء على قرار رقم )-

 املال بشأن المخيص لصناديق االستثمار اليت قامت بتوفيق أوضاعها؛
الســـــــــــتثمارات الوطنية لتجديد ترخيص وبناء على طلب شـــــــــــركة ا-

 صندو  زاجل للخدمات واالتصاالت؛
( لسنة 44وبناء على قرار جملس مفوضي هيئة أسوا  املال رقم )-

املنعقد بتاريخ  2015( لسنة 18يف اجتماع  رقم ) 2015
بشأن التفويض يف بعض اختصاصات قطاث  03/06/2015

 اإلشرا .
( لسنة 7-17أسوا  املال رقم ) وبناء على قرار جملس مفوضي هيئة-

( املنعقد بتاريخ 17/2017يف اجتماع  رقم ) 2017
بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاث اإلشرا   25/04/2017

يف حال بياب  ابختاذ ذات االختصاصات الصادرة لرئيس قطاث 
 .2015( لسنة 44اإلشرا  والواردة يف القرار رقم )

 قرر ما يلي
 مادة أوىل

يص  ظام استثمار عاعي لصندو  زاجل للخدمات جتديد ترخ
واالتصاالت وذلك ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم 

 املقررة.
 مادة   ية

 على اجلهات املختصة تنفيل هلا القرار كل فيما خيص  ويعمل ب  اعتباراً  
 من اتريخ صدورك وينشر يف اجلريدة الرمسية.

 لتكليف                                        رئيس قطاث اإلشرا  اب   
 27/09/2017صدر بتاريخ: 
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 2017( لسنة 133قرار رقم )
 بشأن 

جتديد ترخيص  ظام استثمار عاعي لصندو  الدارج 
 االستثماري

 بعد االطالث على:
بشأن إ شاء هيئة أسوا  املال وتنظيم  2010( لسنة 7القا ون رقم ) -

 ة والئحت  التنفيلية وتعديالهتما؛ شاط األورا  املالي
شهادة ترخيص  ظام استثمار عاعي لصندو  الدارج االستثماري  -

 ؛01/10/2014الصادرة بتاريخ  (F /0041/2014رقم )
جمللس مفوضي هيئة أسوا   2014( لسنة 51وبناء على قرار رقم ) -

 املال بشأن المخيص لصناديق االستثمار اليت قامت بتوفيق أوضاعها؛
بناء على طلب شركة االستثمارات الوطنية لتجديد ترخيص و  -

 صندو  الدارج االستثماري؛
( لسنة 44وبناء على قرار جملس مفوضي هيئة أسوا  املال رقم ) -

املنعقد بتاريخ  2015( لسنة 18يف اجتماع  رقم ) 2015
بشأن التفويض يف بعض اختصاصات قطاث  03/06/2015

 اإلشرا .
( لسنة 7-17مفوضي هيئة أسوا  املال رقم ) وبناء على قرار جملس -

( املنعقد بتاريخ 17/2017يف اجتماع  رقم ) 2017
بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاث اإلشرا   25/04/2017

يف حال بياب  ابختاذ ذات االختصاصات الصادرة لرئيس قطاث 
 .2015( لسنة 44اإلشرا  والواردة يف القرار رقم )

 قرر ما يلي
 مادة أوىل

جتديد ترخيص  ظام استثمار عاعي لصندو  الدارج االستثماري  
 وذلك ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم املقررة.

 مادة   ية
على اجلهات املختصة تنفيل هلا القرار كل فيما خيص  ويعمل ب  اعتباراً 

 من اتريخ صدورك وينشر يف اجلريدة الرمسية.
 ابلتكليف                                        رئيس قطاث اإلشرا  

 27/09/2017صدر بتاريخ: 

 

 2017( لسنة 134قرار رقم )
بشأن جتديد ترخيص  ظام استثمار عاعي لصندو  

 موارد للصناعة واخلدمات النفطية
 بعد االطالث على:

بشأن إ شاء هيئة أسوا  املال وتنظيم  2010( لسنة 7القا ون رقم )-
 األورا  املالية والئحت  التنفيلية وتعديالهتما؛ شاط 

شهادة ترخيص  ظام استثمار عاعي لصندو  موارد للصناعة -
الصادرة بتاريخ  (F /0043/2014واخلدمات النفطية رقم )

 ؛01/10/2014
جمللس مفوضي هيئة أسوا   2014( لسنة 51وبناء على قرار رقم )-

 وضاعها؛ر اليت قامت بتوفيق أاملال بشأن المخيص لصناديق االستثما
وبناء على طلب شركة االستثمارات الوطنية لتجديد ترخيص صندو  -

 موارد للصناعة واخلدمات النفطية؛
( لسنة 44وبناء على قرار جملس مفوضي هيئة أسوا  املال رقم )-

املنعقد بتاريخ  2015( لسنة 18يف اجتماع  رقم ) 2015
ض اختصاصات قطاث بشأن التفويض يف بع 03/06/2015

 اإلشرا .
( لسنة 7-17وبناء على قرار جملس مفوضي هيئة أسوا  املال رقم )-

( املنعقد بتاريخ 17/2017يف اجتماع  رقم ) 2017
بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاث اإلشرا   25/04/2017

يف حال بياب  ابختاذ ذات االختصاصات الصادرة لرئيس قطاث 
 .2015( لسنة 44لقرار رقم )اإلشرا  والواردة يف ا

 قرر ما يلي
 مادة أوىل

جتديد ترخيص  ظام استثمار عاعي لصندو  موارد للصناعة واخلدمات 
النفطية وذلك ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم 

 املقررة.
 مادة   ية

 على اجلهات املختصة تنفيل هلا القرار كل فيما خيص  ويعمل ب  اعتباراً  
 ن اتريخ صدورك وينشر يف اجلريدة الرمسية.م

 رئيس قطاث اإلشرا  ابلتكليف  
 27/09/2017صدر بتاريخ: 
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 بلدية الكويت
 (396/2017م )ـرار إداري رققـ  

( بشأن 319/2017إبلغاء القرار اإلداري رقم )
 توقيع عقوبة اإليقا  على 

/  خليفة إبراهيم العتييب لالستشارات مكتب  
 لصاحب  املهندا/ اهلندسيـــة 

 خليفة إبراهيم العتييب عن  شاط اإلشرا  ملدة
 )ثالثة أشهر( 

 مدير عام البلدية : -
بشــأن بلديـة  2016لسنـة  33بعـد االطالث على القا ـون رقم   -

 الكـويت .
إبصــــــــــــدار الئحــة مزاولـة  193/2007وعلى القرار الوزاري رقم  - 

 ستشارية وتعديالت  .املهنة للمكاتب اهلندسية والدور اال
بشـــــــــــــــأن تنظيم اجلهــــاز  363/2009وعلى القرار الوزاري رقم  -

 التنفيلي للبلدية وفروعها ابحملافظات .
بشــأن تنظيم أعمال  2009لســنة  206وعلى القرار الوزاري رقم  - 

 وتعديالت  . 30/4/2009البناء واجلداول امللحقة ب  بتاريخ 
املــؤريف يف   2016ســـــــــــــنــــــة ل 452وعــلــى الــقــرار الــوزاري رقــم  -
بشـــأن إعادة تشـــكيل جلنة تنظيم مزاولة املهنة للمكاتب  6/6/2016

 اهلندسي والدور االستشارية .
ـــــــرار اإلداري رقم  -  ــــــــ ــــــــ ـــــــؤريف يف  510/2015) وعلى القـ ــــــــ ــــــــ ( املـ

 بشأن جتديد قيد املكتب اهلندسي . 29/10/2015
ـــــــــــــــــة  - ـــــــــــــــــة للمكاتب اهلندســــــيـ والدور وعلى كتاب جلنة مزاولة املهنـ

بشــــــأن إيقا    28/6/2017بتاريخ    ( 940رقم ) االســــــتشــــــارية 
 عن  شاط اإلشرا  ملدة ) ثالثة أشهر  ( .  املكتب اهلندسي

وبناًء على كتاب معايل وزير األوقا  والشـــــــئون اإلســـــــالمية ووزير  - 
  21/8/2017( املؤريف يف 1793الـــدولـــة لشـــــــــــئون البلـــديـــة رقم ) 

( 319/2017 إبلغاء القرار اإلداري رقم )بطلب تنفيل الرأي القا وين
 واعتبارك كأن مل يكن  وما يمتب على ذلك من آ ر .  -

 -قـــــــرر  -
ــــــــــــــــــــــوين إبلغاء  القرار اإلداري رقم مادة أوىل:  ـــــــــــــــــــــــ يعتمد الرأي القا ـ

 واعـــــــتـــــــبـــــــارك كـــــــأن  –4/7/2017( املـــــــؤريف يف  319/2017)
ـــــــار  –مل يكن  ــــــــ ــــــــ  طة استيفاء عيعشري -وما يمتب على ذلك من آثـ

ة املهنة  للمكاتــــب اهلندسيـــــة والـــدور االستشارية ـــشروط الئحة مزاول
 ( وتعديالت  . 193/2007الصادر ابلقرار الوزاري رقم ) 

ل ب  من ويعم –على اجلهات املختصــــة تنفيل هلا القرار مادة   ية  : 
 اتريخ  شرك يف اجلريدة الرمسية .

 مدير عام البلدية
 م 26/9/2017صدر يف : 

 

 بنك الكويت املركزي
  2017ر/   -  75/  1قرار رقم 

                                            حمافظ بنك الكويت املركزي 
ـــــــم )21) املادةبعد االطالث على  ـــــــون رقـ ـــــــي  1968( لسنة 32( من القا ـ فـ

 . الت   وتعدي شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية
بشــــأن  1984(  من القرار الوزاري لســــنة 10(   )7وعلى املادتني  )

 إخضاث شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت املركزي .
بشـــأن طلب  15/8/2017وبناًء على كتاب شـــركة البحرين للصـــريفة املؤريف 

 تعديل بياانت يف سجل شركات الصرافة لد  بنك الكويت املركزي . 
 قـــرر

 دة أولـى مـا
يؤشــر يف ســجل شــركات الصــرافة لد  بنك الكويت املركزي ابلتعديل 

 التايل على بيـاانت شركة البحرين للصريفة :
الدور  100مبىن  1 قل فرث الشـــــــــــركة الكائن مبنطقة الرقعي قطعة 

)ملك الســـــــــــيدة هند حممد عبدالعزيز العدواين( إىل منطقة  األرضـــــــــــي
حملل الوحيد الدور األرضـــي )ملك ا 38مبىن  2شـــارث  2الرقعي قطعة 

  زه  شاكر عبيد سباث (.
 مـادة   يـة

 ينشر هلا القرار يف اجلريدة الرمسية   ويعمل ب  اعتبارًا من اتريخ صدورك .
 املــحـــافـــــظ                                                  

 د. حممد يوسف اهلاشل
 ه.1438احلجة   يذ 28صدر يف :  

 م. 2017سبتمبــــر   19  ق :ــاملوافـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2017ر/  - 1/165قرار رقم 

 حمافظ بنك الكويت املركزي
ـــــــم )21) املادةبعد االطالث على  ـــــــون رقـ ـــــــي  1968( لسنة 32( من القا ـ فـ

 ملهنة املصرفية وتعديالت .شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم ا
بشـــأن  1984(  من القرار الوزاري لســـنة 10( و )7وعلى املادتني  )

 إخضاث شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت املركزي .
بشـــأن طلب  25/7/2017وبناًء على كتاب شـــركة البحرين للصـــريفة املؤريف 

 تعديل بياانت يف سجل شركات الصرافة لد  بنك الكويت املركزي . 
 قـــرر

 مـادة أولـى
يؤشــر يف ســجل شــركات الصــرافة لد  بنك الكويت املركزي ابلتعديل 

 التايل على بيـاانت شركة البحرين للصريفة :
شــــــــــــارث  –( 1قطعة ) –افتتاح فرث للشـــــــــــركة يف منطقة الفروا ية -
ملـــــك بيـــــت التمويـــــل الكوييت/ ليلى  –( 3727مبىن ) –( 124)

ي .احملل الوحيد األرض –القطامي   
 مـادة   يـة

 ينشر هلا القرار يف اجلريدة الرمسية   ويعمل ب  اعتبارًا من اتريخ صدورك .
 املــحـــافـــــظ                                                      

 د. حممد يوسف اهلاشل
 1438ذي احلجة  26صدر يف : 

  2017سبتمبــــــــــــــر  17ق : ــاملوافـــــــــ
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 2017ر/ -1/168قرار رقم 
 حمافظ بنك الكويت املركزي
( لســـــــنة 32( من القا ون رقم )21بعد االطالث على املادة )

يف شــــــــــأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة  1968
 وتعديالت   املصرفية

يف شأن  1984لسنة ( من القرار الوزاري 10) و( 7وعلى املادتني )
 ة لرقابة بنك الكويت املركزي.  إخضاث شركات الصراف

بشأن  13/8/2017ة وول سميت للصرافة املؤريف وبناًء على كتاب شرك
 طلب تعديل بياانت يف سجل شركات الصرافة لد  بنك الكويت املركزي.

 قـــرر
 مـادة أولـى

 زيــــــــك الكويت املركــــــــد  بنــــــــــــل شركــــات الصرافة لــــــــر يف سجــــــــيــــؤش
 شركـــــة وول سميت للصرافة:لى بيـاانت ي عــل التالــابلتعدي

 دينار كوييت. 23.036دينار كوييت إىل  20.161زايدة االحتياطي القا وين من -
ديـنــــــار كـويـيت إىل  19.761زايدة االحـتـيــــــاطـي االخـتـيــــــاري مـن -

 دينار كوييت. 22.636
 مـادة   يـة

 ريخ صدورك.يعمل ب  اعتباراً من اتينشر هلا القرار يف اجلريدة الرمسية  و 
 املــحـــافـــــظ                                                     

 د. حممد يوسف اهلاشل
  ه1438ذي احلجة  28صدر يف: 

 م2017سبتمبـــــر  19 ق:ــاملوافـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2017ر/ -1/180قرار رقم 
 فظ بنك الكويت املركزيحما

يف  1968( لســــنة 32( من القا ون رقم )21بعد االطالث على املادة )
 عديالت . وت شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية

يف شأن  1984لسنة ( من القرار الوزاري 10) و( 7وعلى املادتني )
 إخضاث شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت املركزي.

شركة الكويتية الوطنية للصرافة املؤريف بناًء على كتاب الو 
بشأن طلب تعديل بياانت يف سجل شركات الصرافة  17/8/2017

 لد  بنك الكويت املركزي.
 قـــرر

 مـادة أولـى
يـؤشر يف سجـل شركـات الصرافة لد  بنك الكويت املركزي ابلتعديل 

 صرافة:شركة الكويتية الوطنية للالتايل على بيـاانت ال
 99.669دينار كوييت إىل  91.338زايدة االحتياطي القا وين من -

 دينار كوييت.
ديـنــــــار كـويـيت إىل  91.338زايدة االحـتـيــــــاطـي االخـتـيــــــاري مـن -

 دينار كوييت. 99.669
 مـادة   يـة

 دورك.يعمل ب  اعتبارًا من اتريخ صينشر هلا القرار يف اجلريدة الرمسية  و 
 املــحـــافـــــظ                                                    

 د. حممد يوسف اهلاشل
 ه 1438ذي احلجة  28صدر يف: 

 م2017سبتمبـــــر  19 ق:ــاملوافـ
 

 جملس الوزراء
 ( بشأن 2018/  2017 -  42إعالن عن طرح املمارسة رقم ) 

توريد قطع بيار ) إطارات ( للمعدات واآلليات للجنة متابعة 
 ارات األمنيةالقر 

تعلن األما ة العامة جمللس الوزراء عن طرح ممارسة عامة بري قابلة للتجزئة 
( بشـــأن توريد  2017/2018 -42بني الشـــركات املتخصـــصـــة رقم ) 

قطع بيار ) إطارات ( للمعدات واآلليات للجنة متابعة القرارات األمنية 
ة واليت ق املمارسوذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة يف و ئ

العامر  قصر السيف -ميكن احلصول عليها ابألما ة العامة جمللس الوزراء 
 ( وذلك أثناء مواعيد العمل الرمسية  .  4بوابة رقم )  -

 

آخر يوم بيع  الطرح
 الكراسات

 السعر اإلقفال

 األحد
1/10/2017 

 اخلميس
12/10/2017 

 الثال ء
17/10/2017 

 د.ا 75
 بري مسمجعة

ـــارًا من اتريخ فض 60وتســـــــــــري العطـــاءات ملـــدة )  ( يومـــا اعتب
( من %2هلا وتبلغ الكفالة األولية هللك املمارســــــــة )..  املظاريف

قيمة العطاء على أن تكون صاحلة طيلة مدة سراي   وصادرك ابسم 
 األما ة العامة جمللس الوزراء  .

 -يرجى اصطحاب املستندات التالية للحصول على كراسة الشروط :
 شهادة التسجيل لد  اجلهاز  املركزي للمناقصات العامة سارية املفعول . 

 الرقم املدين للشركة . .1
ــــــــاب  .2 ــــــــة الوطنيــــــــة ســــــــارية املفعــــــــول . كت شــــــــهادة اســــــــتيفاء  ســــــــبة العمال

 تفويض  و سخة من البطاقة املد ية ملندوب الشركة لشراء الكراسة . 
: بدالة صاتلالستفسار يرجى االتصال مبراقبة العقود واملناق

 2330/  3352داخلي   - 1800008
 22221856وترسل االستفسارات على فاكس :  

 الديوان األمريي
 تنوي  

 بشأن اإلعالن عن طرح املمارسة رقم 
 (  2018/  2017- 181م  –)د أ 

بشأن توريد و تركيب منظومة مراقبة وتتبع املركبات 
متر الثني  ملؤ للدورة الثامنة والث وكامريات متنقلة لألفراد

لكويت ا -القمة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية 
 « 2017ديسمرب  6 – 5»

ابإلشارة إىل املوضوث أعالك    ود التنوي  أب   ا تعديل املستندات 
 املطلوبة من الشركات للحصول على الكراسة أعالك لتصبح كالتايل : 

 ول . عامة سارية املفعشهادة التسجيل لد  اجلهاز املركزي للمناقصات ال .3
 الرقم املدين للشركة .  .4
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 وزارة اإلعالم
 إعـــــــالن

 – 533/2017املمارسة رقم: وأ/تعلن وزارة اإلعالم عن إعادة طرح 
( كمربيسور ملاكينة 1توريد وتركيب وتشغيل وضمان عدد ) 2018

، وذلك طبقًا للشروط واملواصفات الفنية التكييف مبحطة إرسال اجلليعة
مبىن  -من إدارة املشرتايت الواردة بواثئق املمارسة واليت ميكن احلصول عليها 

جممع اإلعالم يف مواعيد العمل الرمسية اعتباراً من  –الدور األرضي  -املشرتايت 
د.ك( فقط عشرون  20/-مقابل رسم قدره ) 1/10/2017يوم األحد املوافق 

 ديناراً كويتياً ال غري، غري قابل للرد.
اخــل مرــاريف مغلقــة وتقــدم العــرو  إس افــ  اجلهــة الــيت ســحبت منهــا الواثئــق د

%( مـن قيمـة العطـاي )ينبغـي أن تكـون 2وتكـون مصـحوبة تلتـ مأل األوق وقـدره )
صـــاحلة طـــوال مـــدة ســـراين العطـــاي( وأن يكـــون املرـــرو   تـــوم تلشـــمع األ ـــر 
ويكتب عليه من اخلارج رقم املمارسة على النحو املبأل أعـاله مـع بنـب ذكـر اسـم 

وآخـر موعـد لتسـليم العطـاي هـو السـاعة الواحـدة  املمارس أو أيـة إاـارة تـدل عليـه،
 19/10/2017ظهراً من يوم اخلمي  املوافق 

  للحصول على اسخة جيب على املمارس تقدمي كتاب رمسي مرفقاً به صورة مـن
 إيصال التسجيل لدى غرفة بارة وصناعة الكويت بذلك.

 ويتياً اركةويشرتط فيمن يتقدم للحصول على اسخة املمارسة أن يكون اتجراً ك 
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــ

 تنــويه
 542/2017املمارسة رقم: وأ/تعلن وزارة اإلعالم عن تغيري موعد إغالق 

توريد قطع غيار ألجهزة اإلرسال اإلذاعي يف حمطات املقوع 2018 -
موعد اإلغالق يوم  على أن يكون واجليوان وغرب اجليوان بوزارة اإلعالم

 .8/10/2017بدالً من األحد املوافق  22/10/2017األحد املوافق 
ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــ ــــ  ــــــــ

 تنــويه
توريد قطع تعلن وزارة اإلعالم عن ورود خط  مطبعي يف اإلعالن اخلاص مبمارسة 

يف عدد الكويت  بوزارة اإلعالم سالغيار كهرتئية لصيااة حمطات اإلر 
حيث مت  ذكر رقم املمارسة  24/9/2017( الصادر بتاريخ 1359اليوم رقم )

 2018 – 543/2017والصحيح هو :  وأ/ 2018 - 534/2017وأ/
ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ  ـ

 إعـــــــالن
 2018 – 544/2017املمارسة رقم : وأ/ح طر تعلن وزارة اإلعالم عن 

( مسرحية يف قرية يوم البحار التابعة 13تقدمي عمل مسرحي لعدد )
، وذلك طبقاً  دقيقة 50لوزارة اإلعالم مدهتا ال تتجاوز العر  الواحد 

للشروط واملواصفات الفنية الواردة بواثئق املمارسة  واليت ميكن احلصول عليها من 
جممع اإلعالم يف مواعيد  –الدور األرضي  -مبىن املشرتايت –إدارة املشرتايت 

ـــــــــــــــدره  1/10/2017العمل الرمسية اعتبارًا من يوم األحد املوافق  ــــ ـــــــــابل رسم قــ ــــ مقـــــــ
 د.ك( فقط مخسون  دينارا كويتيا ال غري، غري قابل للرد. 50/-)

سحبت منها الواثئق داخل مراريف مغلقة  وتقدم العرو  إس اف  اجلهة اليت 
% ( من قيمة العطاي  )ينبغي أن تكون 2وتكون مصحوبة تلت مأل األوق وقدره )

صاحلة طوال مدة سراين العطاي( وأن يكون املررو   توم تلشمع األ ر 
ويكتب عليه من اخلارج رقم املمارسة على النحو املبأل أعاله مع بنب ذكر أسم 

أو أية إاارة تدل عليه، وآخر موعد لتسليم العطاي هو الساعة الواحدة املمارس 
 22/10/2017ظهراً من يوم األحد املوافق 

للحصول على اسخة جيب على املمارس تقدمي كتاب رمسي مرفقاً به صورة من -
 إيصال التسجيل لدى غرفة بارة وصناعة الكويت بذلك.

 مارسة أن يكون اتجراً كويتياً اركةويشرتط فيمن يتقدم للحصول على اسخة امل-
 9/10/2017سو  يعقد اجتماعًا متهيداًي يوم االثنأل املوافق -

وذلك بغرفة اجتماعات الوكيل املساعد لشئون التلفزيون يف احلادية 
اارع السور وذلك ملناقشة مجيع  –مبجمع الوزارة  –عشر صباحاً 

استفسار هبذا الش ن  األمور املتعلقة مبوضوع املمارسة والرد على أي
وعلى املمارس أن حيضر معه يف االجتماع إيصال اراي املمارسة وعلى 
مجيع املمارسأل االلتزام بكل ما سيصدر يف هذا الجتماع من توصيات 
أو توجيهات أو قرارات تشمل كافة التغريات إن وجدت وال يعتد 

 عقدللممارس أبي ادعاي يف هذا الش ن سواي قبل أو بعد إبرام ال
 

 وزارة األوقا  والشئون االسالمية
 م2017/2018-43إعــــــــــــــــــــــالن عن املمارسة رقم 

 تصميم وصف وإخراج وطباعة مطبوعات  تلفة
  إلدارة ائون القرآن الكرمي

م  2017/2018-43تعلــن وزارة األوقــا  عــن طــرح املمارســة رقــم 
 التالية :

 
 م

اجلهة  موضوع املمارسة 
 ةالطالب

قيمة رسوم كراسة 
 الشروط واملواصفات 

موعد 
 اإلغالق

موعد ومكان 
فض 

 العطايات 
1 
 

تصميم وصف 
وإخراج وطباعة 
مطبوعات  تلفة 
إلدارة ائون 
 القرآن الكرمي

إدارة 
ائون 
القرآن 
 الكرمي 
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/2017

 م

16/10/
 م 2017
قاعات 

االجتماعات 
إبدارة الشئون 
املالية الدور  

عة ( السا14)
 ظهرا  2:00

م 1/10/2017وميكن احلصول علي املمارسة اعتبارًا من يوم األحـد 
  -واألايم التاليــة وذلــك أثنــاي الــدوام الرمســي مــن إدارة الشــئون املاليــة 

وآخر موعد لتقـدمي قسم املناقصات  -( 16الدور) -  Bبرج التوأم 
م ظهراً ولن يـت 1م الساعة 15/10/2017العطايات هو يوم األحد 
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ــرد بعــد هــذا املوعــد مــع العلــم أن الرســوم  النرــر يف العطــايات الــيت ت
ـــوم األحـــد  ـــدي ي املـــذكورة غـــري قابلـــة للـــرد، ســـيتم عمـــل اجتمـــاع متهي

 (.14( إبدارة الشئون املالية دور)11م الساعة)8/10/2017
وتوضع العطايات يف صـندوق العطـايات بقسـم املناقصـات مـع تقـدمي 

القيمة اإلمجالية يف صورة خطاب ضمان ( من %2أتمأل أوق وقدره )
معتمد من أحد البنـوك الليـة بدولـة الكويـت وينبغـي أن يكـون سـاري 

 يوما ( .  90املفعول طوال مدة سراين العطاي وهي ) 
 مالحرة :

ســــحب املمارســــة للشــــركات املتخصصــــة يف هــــذا ا ــــال اــــريطة أن تكــــون  -
صـــباحاً وحـــ   8لســـاعة مســـجلة لـــدى قســـم املناقصـــات تلـــوزارة وذلـــك مـــن ا

 م . 2016ظهرًا مع إحضار كرت التسجيل لعام  12.00الساعة 
ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ  ـــــ

 إعالن 
 م2017/2018-67عن طرح ممارسة رقـــم 

 توفري بطاقات وقود للسيارات املست جرة واململوكة
 شئون اإلسالميةخلدمات وزارة األوقا  وال 

 م  التالية 2017/2018-67تعلن وزارة األوقا  عن طرح املمارسة رقم 
اجلهة  موضوع املمارسة  م

 الطالبة
قيمة رسوم   

كراسة الشروط 
 واملواصفات 

موعد 
 اإلغالق

1 
 

توفري بطاقات وقود 
للسيارات املست جرة 

 واململوكة
خلدمات وزارة  

األوقا  والشئون 
 اإلسالمية

إدارة 
الشئون 
 اإلدارية
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ــــوم األحــــد  ــــارا مــــن ي م 2017/ 10/ 1وميكــــن احلصــــول علــــى املمارســــة اعتب
واألايم التالية أثناي الدوام الرمسي وذلـك ) بقسـم املناقصـات ( مببـىن بـرج التـوأم 

 األحــد  وآخــر موعــد لتقــدمي العطــايات هــو يــوم   B-16املرقــاب الــدور  –
ظهــراً ولــن يــتم النرــر يف العطــايات الــيت  1.00ســاعة م ال2017/ 10/  15

 ترد بعد هذا املوعد مع العلم أن الرسوم املذكورة غري قابل للرد.
وتوضع العطايات يف صـندوق العطـايات بقسـم املناقصـات مـع تقـدمي 

%  اثنأل تملائة من قيمة العطاي( يف صورة 2أتمأل أوق مببلغ وقدره )
تمـد مـن أحـد البنـوك الليـة بدولـة ايك مصدق أو خطـاب ضـمان مع

الكويـت وينبغـي أن يكـون سـاري املفعــول طـوال مـدة سـراين العطـــــــــاي 
 يوما (.  90وهي ) 

 -مالحرة :
سحب املمارسة للشركات املتخصصة يف هذا ا ـال اـريطة أن تكـون 

صــباحاً  8مســجلة لــدى قســم املناقصــات تلــوزارة وذلــك مــن الســاعة 
 م 2017رت التسجيل لعام اظهراً مع إحضار ك 1.00وح  الساعة 

 وزارة التجارة والصناعة
 إعــــــالن

 إدارة الشركات املسامهة
تعلن وزارة التجارة والصناعة عن مواعيد اختبار مزاولة مهنة مراقبة 

 على النحو التاق عرضه: 2017احلساتت عن دورة اوفمرب 
 املادة التاريخ

 املالية للمنشآت التجارية الاسبة م26/11/2017األحد 
 املراجعة وأدلة التدقيق م29/11/2017األربعاي 
 الاسبة اإلدارية والتكاليف م3/12/2017األحد 
 القوااأل التجارية واملسئوليات املهنية  م6/12/2017األربعاي 

 وعلى السادة الراغبأل تلتقدم إس االختبار اتباع التعليمات التالية:
تبــار يف ائيئــة العامــة للتعلــيم التطبيقــي والتــدريب )كليــة يعقــد االخ -

قسم  - 6بوابة رقم  -بنات( "منطقة العارضية  –الدراسات التجارية 
 " .510قاعة رقم  -الدور األول  -الاسبة 

 ظهرًا. 12صباحاً وينتهي يف الساعة  9يبدأ االختبار الساعة  -
دم اجتيــاز مجيــع املــواد املقـــررة االختبــار مكــون مــن أربــع مــواد، وعلــى املتقــ -

 للحصول على اهادة النجاح يف اختبار مزاولة مهنة مراقبة احلساتت.
يف حال اجتيـاز املتقـدم بعـض مـواد االختبـار وعـدم لقيقـه ل خـرى  -

 فإاه ميكنه االحتفاظ بنتيجة املواد اليت اجتازها، وفقاً للشروط اآلتية:
قــق املتقــدم اســبة ال تقــل عــن يشــرتط للنجــاح يف كــل املــواد أن حي -أ

 % من الدرجة الكلية لكل اختبار.70
 أن ال يقل عدد املواد اليت اجتازها املتقدم يف الاولة األوس عن مادتأل. -ب
أن يتقدم حبد أقصى يف أربعة دورات خالل فـرتة ال تتجـاوز ثالثـة  -ج

 سنوات ميالدية من اتريخ اجتياز احلد األدىن لعدد املواد.
سقط حق املتقدم يف االحتفاظ تملواد ا تازة يف حال عـدم لقـق ي -د

 الشرطأل )ب( و )ج( .
ــة هــي دورة  - ــة الاســبأل واملــراجعأل الكويتي الــدورة الــيت تقيمهــا مجعي

تساعد املتقـدم يف التحضـري لالختبـار وال تعتـرب مـنهم معتمـد تنشيطية 
حـــوال ال مينـــع الختبـــار مزاولـــة مهنـــة مراقبـــة احلســـاتت، ويف مجيـــع األ

 االستعااة مبراجع خارجية.
يسمح للمتقدم لالختبار بطلـب الت جيـل وذلـك حبـد أقصـى أسـبوع  -

قبـــــل اتريـــــخ عقـــــد أول اختبـــــار مـــــن اختبـــــارات مزاولـــــة مهنـــــة مراقبـــــة 
احلســـاتت، وال حيـــق لـــه اســـرتداد الرســـوم بعـــد ااتهـــاي فـــرتة اســـتقبال 

 طلبات التقدمي لالختبار.
ــتم إعــالن اتــائم اال - ختبــار فــوراً بعــد االاتهــاي مــن رصــد الــدرجات ي

النهائيـــة مـــن قبـــل جلنـــة تنرـــيم قواعـــد وإجـــرايات اختبـــار مزاولـــة مهنـــة 
 مراقبة احلساتت. 

حيــق للمتقــدم تقــدمي الــترلم علــى اتيجــة االختبــار مــن خــالل تقــدمي   -
كتاب رمسي موجه لرئي  جلنة تنرـيم قواعـد وإجـرايات اختبـار مزاولـة 
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ــة احل ـــ "وزارة التجــارة والصــناعة مهنــة مراقب ــتم تســليمه ل  –ســاتت، وي
الــدور  -قســم اــمون مــراقاب احلســاتت  -إدارة الشــركات املســامهة 

األول" مبوعد أقصاه سبعة أايم من اتريخ إعالن النتيجة وذلـك مبقابـل 
 د.ك( عن املادة الواحدة غري قابل للرد. 25رسم مقداره )

قـــدم لالختبـــار واملســـتوفأل مجيـــع الشـــروط فالرجـــاي مـــن الســـادة الـــراغبأل يف الت
 1981( لســنة 5( مــن املرســوم بقــااون رقــم )2،3املنصــوص عليهــا يف املــواد )

يف اـــ ن مزاولـــة مهنـــة مراقبــــة احلســـاتت، مراجعـــة الــــوزارة، اعتبـــاراً مـــن اتريــــخ 
 م خالل الدوام الرمسي وملدة اهر واحد فقط.1/10/2017
ــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ  ـــ

 إعالن
 تقدمت :

 السيدة/ اندية مسيفر مرزوق العبدق
 بطلب إس إدارة الشركات هبذه الوزارة : 

 لويل الرتخيص الفردي الصادر من وزارة التجارة والصناعة 
لـــت االســـم التجـــاري  12/6/2013بتـــاريخ  2517/2013بـــرقم 

العامـــة واملبـــا  لولـــت اس اـــركة ممسســـة منـــازل العبـــدق للمقـــاوالت 
 ذ.م.م مع أطرا  أخرى .

يرجى ممن له اعرتا  يتقـدم لـادارة املـذكورة خـالل مخسـة عشـر يومـا 
مــن اتريــخ اشــر االعــالن تعــرتا  خطــى مرفقــا بــه ســند املديوايــة وإال 

 فلن يمخذ بعأل االعتبار.
ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــ  ـــ

 إعالن
 تقدم:

 منال جنيب حسن عبد هللا
 مشعل دعيم خلف حبيب

 أصحاب اركة كواكورد املشرتكة للتجارة العامة .
 بطلب اس إدارة الشركات هبذه الوزارة:

 تعديل الكيان القااو  للشركة من تضامنية اس ذات مسئولية حمدودة
يوماً من اتريخ  60 يرجى ممن له اعرتا  يتقدم لادارة املذكورة خالل

اشر اإلعالن تعرتا  خطي مرفقًا به سند املديواية وإال فلن يمخذ 
 بعأل االعتبار.
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

 إعالن 
 تقدم: الشركاي 

 وليد حرميي  براك العازمي / صالح حسن اخللف 
 امة واملقاوالت اركة مروج الشام للتجارة الع

 بطلب إس إدارة الشركات هبذه الوزارة 
 تعديل كيان قااو  من تضامنية إس ذات مسئولية حمدودة 

يومًا من  60يرجى ممن له اعرتا  أن يتقدم لادارة املذكورة خالل 
اتريخ اشر اإلعالن تعرتا  خطي مرفقًا به سند املديواية وإال فلن 

 يمخذ بعأل االعتبار.
ــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ  ـ

 إعالن
 تقدم :

 حسأل حسن حسأل حممد
 اويد عباس حممد ازير

 ** أصحاب الشركة ايو جرين ستار للتجارة العامة واملقاوالت / ذ م م 
 بطلب إس إدارة الشركات هبذه الوزارة :

ر بتــــــــاريخ الصــــــــاد 2002/  2084ضــــــــم تــــــــرخيص الفــــــــردي بــــــــرقم 
تســــم/ عــــذاري عبــــدهللا مســـــأل لــــت اســــم التجـــــاري /  19/5/2002

ممسســـة جـــرين ســـتار األجهـــزة الكهرتئيـــة واإللكرتوايـــة وتصـــليحها ضـــم 
تســـم  23/6/2002الصـــادر  2763/2002تـــرخيص الفـــردي بـــرقم 

ــــزان اخلليجــــي لتصــــليح  عــــذاري عبــــدهللا مســــأل لــــت اســــم بــــاري / املي
 األدوات الكهرتئية .

ممن له اعرتا  يتقـدم لـادارة املـذكورة خـالل مخسـة عشـر يومـا يرجى 
مــن اتريــخ اشــر االعــالن تعــرتا  خطــي مرفقــا بــه ســند املديوايــة واال 

 فلن يمخذ بعأل االعتبار.
ــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــــــ

 إعالن
 تقدم :

 خالد سوعان غثوان العنزي  -1
  علي عيسى اخلالديعبري -2

 اصحاب اركة املراد املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت تضامنية
 بطلب إس ادارة الشركات هبذه الوزارة :

 * تعديل الكيان القااو  من تضامنيه اس ذات مسمولية حمدودة .
يرجــى ممــن لــه اعــرتا  يتقــدم لــادارة املــذكورة خــالل ســتأل يومــا مــن 

عـرتا  خطـي مرفقـا بـه سـند املديوايـة وإال فلـن اتريخ اشر االعـالن ت
 يمخذ بعأل االعتبار.

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــ
 إعالن

 تقــــــــدم  :
 السيد / حممد عباس خضري

 حسأل علي حممد
أصحـاب اركـة النهضة ألفـان ومخسـة عشـر لتصليـح وصيااـة املعـدات 

 فيفـة والثقيلـةاخل
 بـطلـب إس إدارة الشـركـــات هبــذه الـــوزارة  :

 ** تعديـل الكيـان القااواـي مـن توصيـه بسيطـة الــى ذات مسئوليــة حمــدودة



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  36             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

(  يـومـــا 60يـرجــى ممــن لــه اعتـرا  يتقــدم لـادارة املـذكـورة خــالل  )
تــرا  خطـي مـرفقا بـه سنـد الـمديوايـة مـــن تــاريــخ اشــر اإلعــالن بـاع
 وإال فلــن يـمخذ بعأل االعتبار .

ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ  ــــ
 إعــــــــــــالن

 تقــــــــدم  :
 هــدى خـالــد اخلـالــدي
 حممـد عبـــاس خضيـر

 فـوزي ابراهيـم املصطفــى
 ة أكنــان ائندسيـة للمقــاوالت العـامــة للمبـااــيأصحـاب اركـ

 بـطلـب إس إدارة الشـركـــات هبــذه الـــوزارة  :
 ** تعديـل الكيـان القااواـي مـن توصيـه بسيطـة الــى ذات مسئوليــة حمدودة

(  يـومـــا 60يـرجــى ممــن لــه اعتـرا  يتقــدم لـادارة املـذكـورة خــالل  )
ــن تــاريــخ اشــر اإلعــالن بـاعتــرا  خطـي مـرفقا بـه سنـد الـمديوايـة مـ

 وإال فلــن يـمخذ بعأل االعتبار .
ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــــ

 إعالن
 تقدمت السيدة/ ومسية عقيل راكان الرفريي

 : بطلب إس إدارة الشركات هبذه الوزارة 
لويل الرتخيص الفردي الصادر من وزارة التجارة والصناعة برقم 

لت االسم التجاري  18/10/1998بتاريخ   4232/1998
 معر  كااان  ل اثث واملفرواات لولت اس اركة ذ.م.م 

يرجى ممن له اعرتا  يتقدم لادارة املذكورة خالل مخسة عشر يوما 
رفقا به سند املديواية وإال من اتريخ اشر االعالن تعرتا  خطى م

 فلن يمخذ بعأل االعتبار.
ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ  ـــ

 إعالن
 تقدم: 

 منريه فرج بشري مبارك-1
 اـجوان يعقوب عبدالصمد بريسمي-2
 حوري يعقوب عبدالصمد بريسمي-3
 يوسف يعقوب عبدالصمد بريسمي-4

 –جوري يعقوب بريسـمي  –: اـجوان يعقوب بريسمي خروج الشركاي
 يوسف يعقوب بريسمي

 ** أصحاب اركة صالون منريه فرج بشري الفرج لتجميل السيدات
 بطلب إس إدارة الشركات هبذه الوزارة: 

ـــان القـــااو  مـــن اـــركة ذات مســـئولية حمـــدودة إس اـــركة  تعـــديل الكي
 الشخص الواحد.

لادارة املذكورة خالل ثالثأل يوما مـن يرجى ممن له اعرتا  أن يتقدم 
اتريخ اشر اإلعـالن تعـرتا  خطـي مرفقـًا بـه سـند املديوايـة وإال فلـن 

 يمخذ بعأل االعتبار.
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ  ـ

 إعالن
 تقدم: 

 اركة ماس املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت-1
 ري مساعد الصاحلمساعد او -2

 أصحاب اركة ماس تك لصيااة املصاعد والسالمل الكهرتئية
 بطلب إس إدارة الشركات هبذه الوزارة: 

تغيــري الكيــان القــااو  للشــركة ليصــبح مــن ذات مســئولية حمــدودة إس 
 ذات الشخص الواحد.

يرجى ممن له اعرتا  أن يتقدم لادارة املذكورة خالل ثالثأل يوما مـن 
اشر اإلعـالن تعـرتا  خطـي مرفقـًا بـه سـند املديوايـة وإال فلـن  اتريخ

 يمخذ بعأل االعتبار.
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ  ـــــــــ

 إعالن
 تقدم
 حممد يوسف العريفان-1
 امل امساعيل ابراهيم االاصاري-2
 اركه ايفااتوس لتنريم املعار  واملممترات-3

 إس اداره الشركات هبذه الوزارة خروج/ حممد يوسف العريفانبطلب 
ولويل الشركة إس اركه الشخص الواحد تسم امل امساعيل ابراهيم 

 االاصاري .
يرجى ممن له اعرتا  يتقدم لادارة املذكورة خالل ثالثأل يوما من 
اتريخ اشر االعالن تعرتا  خطي مرفقا به سند املديواية وإال فلن 

 بعأل االعتبار . يمخذ
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــــــــ

 إعالن
 تقدم: صاحل عبد هللا صاحل العجمي

 صاحب اركة كابكو املتحدة للتجارة العامة: ش.ش.و -
 بطلب إس إدارة الشركات هبذه الوزارة: -
لواحد إس ذات تعديل الكيان القااو  للشركة من اركة الشخص ا -

 مسمولية حمدودة.
يومًا من  30يرجى ممن له اعرتا  أن يتقدم لادارة املذكورة خالل 

اتريخ اشر اإلعالن تعرتا  خطي مرفقًا به سند املديواية وإال فلن 
 يمخذ بعأل االعتبار.
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 إعالن
 تقدم:

 حممد انصر فاحل العتياب
 صاحب اركة مطعم سكاوت
 ذه الوزارة:بطلب اس إدارة الشركات هب

تعديل الكيان القااو  من اركة الشخص الواحد لتصبح ذات مسئولية 
 حمدودة

يومًا من   60يرجى ممن له اعرتا  يتقدم لادارة املذكورة خالل 
اتريخ اشر اإلعالن تعرتا  خطي مرفقًا به سند املديوايه وإال فلن 

 يمخذ بعأل االعتبار.
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ  ـ

 إعالن
 تقدم
 اوير جمبل العازمي-1
 ا د عمعوم العازمي-2

 أصحاب اركة الوتأل العاملية للتجارة العامة واملقاوالت
 بطلب إس إدارة الشركات هبذه الوزارة :

 تعديل الكيان القااو  من توصية بسيطة إس ذات مسمولية حمدودة
يوما من اتريخ اشر  60  أن يتقدم لادارة خالل يرجى ممن له اعرتا

اإلعالن تعرتا  خطي مرفقا به سند املديواية وإال فلن يمخذ بعأل 
 االعتبار.
ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ  ــ

 إعالن
 تقدم :

 السيد/ جاسم عبد هللا جاسم الدبوس
 ذه الوزارة : بطلب إس إدارة الشركات هب

 لويل  الرتخيص الفردي الصادر من وزارة التجارة والصناعة 
لــــت االســـم التجــــاري  3/3/1986بتـــاريخ    493/1986بـــرقم  

 فيايف لنقل البضائع  لولت إس اركة ذ.م.م 
يرجــى ممــن لــه اعــرتا  أن يتقــدم لــادارة املــذكورة خــالل مخســة عشــر 

خطـى مرفقــا بـه ســند املديوايــة يومـا مــن اتريـخ اشــر اإلعـالن تعــرتا  
 واال فلن يمخذ بعأل االعتبار.

 

 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ  ــ
 إعالن

 تقدم: 
 اركة طريان اجلزيرة-1
 مروان مرزوق جاسم بودي.-2

 أصحاب اركة السحاب خلدمات الطريان
 بطلب إس إدارة الشركات هبذه الوزارة 

مليــــون دينــــار ليصــــبح  29000000فــــيض رأس املــــال مــــن مبلــــغ خت
 مليون دينار 5000000

يومـا مـن  15يرجى ممـن لـه اعـرتا  أن يتقـدم لـادارة املـذكورة خـالل 
اتريخ اشر اإلعـالن تعـرتا  خطـي مرفقـًا بـه سـند املديوايـة وإال فلـن 

 يمخذ بعأل االعتبار.
ـــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ  ـــ

 ( مقفلة.اركة رمال الكويت العقارية )ش.م. ك
 حمضر اجتماع اجلمعية العامة العادية 

 2016ديسمرب  31للسنة املالية املنتهية يف  
عقـدت اجلمعيــة العامــة العاديــة ملسـامهي اــركة رمــال الكويــت العقاريــة 

ــهع( اجتماعهــا يف متــام الســاعة .)ش .م. ك صــباحاً يــوم  عشــرة احلادي
الكـائن  –مبقر ائيئـة العامـة للصـناعة  16/8/2017األربعاي املوافق 

 (.2منطقة الوزارات القاعة الرئيسية ) –يف منطقة الشهداي 
 برائسة السيد / عبد الر ن عبد هللا الكندري )عضو جمل  اإلدارة(

 وحبضور كل من : 
 خالد الرايد   السيد الفاضل/ -ممثل وزارة التجارة والصناعة.  –أ 
اجلـادر مـن مكتـب راسـل  مراقـب احلسـاتت: السـيد/ بـدر العبـد -ب

 اجلادر واركاه(. بدفورد )بدر العبد
 من عدد املسامهأل.%  66,481وكاات اسبة احلضور 

وقد افتتح رئي  االجتمـاع السـيد/ عبـد الـر ن عبـد هللا الكنـدري )عضـو 
ة تلرتحيــب تحلضــور أ بــدأ جملــ  اإلدارة( اجتمــاع اجلمعيــة العامــة العاديــ

 مناقشة جدول أعمال اجلمعية العامة على النحو التاق: 
البنــد األول: مســـاع تقريــر جملـــ  اإلدارة عـــن الســنة املاليـــة املنتهيـــة يف 

31/12/2016. 
قـررت اجلمعيــة العامـة العاديــة املصـادقة علــى تقريـر جملــ  اإلدارة عــن 

 .31/12/2016السنة املالية املنتهية يف 
البند الثا : مساع تقرير احلوكمة وتقرير جلنة التـدقيق عـن السـنة املاليـة 

 .31/12/2016املنتهية يف 
قـــررت اجلمعيـــة العامـــة العاديـــة املصـــادقة علـــى اعتمـــاد تقريـــر احلوكمـــة 

 .31/12/2016وتقرير جلنة التدقيق عن السنة املالية املنتهية يف 
ت عـن السـنة املاليـة املنتهيـة البند الثالـث: مسـاع تقريـر مراقـب احلسـات

 والتقرير املاق. 31/12/2016يف 
قــررت اجلمعيــة العامــة العاديــة املصــادقة علــى تقريــر مراقــب احلســاتت 

 .31/12/2016والتقرير املاق عن السنة املالية املنتهية يف 
البند الرابع: مناقشة واعتماد البياانت املالية عن السـنة املاليـة املنتهيـة 

 .31/12/2016يف 
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قــررت اجلمعيـــة العامـــة العاديـــة املصــادقة علـــى البيـــاانت املاليـــة للســـنة 

 .31/12/2016املالية املنتهية يف 
البنــد اخلــام : مســاع تقريــر اجلــزايات واملخالفــات الــيت مت توقيعهــا علــى الشــركة 

 م31/12/2016من قبل اجلهات الرقابية عن السنة املالية املنتهية يف 
العامة العادية إس تقرير اجلزايات واملخالفات اليت مت  استمعت اجلمعية

توقيعها على الشركة من قبل اجلهات الرقابية عن السنة املالية املنتهية 
 م وهي كالتاق:31/12/2016يف 
( مـــن الالئحـــة التنفيذيـــة يف تقـــدمي 6.  الفـــة الشـــركة لـــنص املـــادة )1

 البياانت املالية. 
 ز املطلوتت املتداولة عن املوجودات املتداولة. . تتحفظ الوزارة على باو 2
 . لفظ الوزارة استناداً إس لفظ مراقب احلساتت.3

البنــــــد الســــــادس: مســــــاع تقريــــــر التعــــــامالت الــــــيت متــــــت وســــــتتم مــــــع 
 أطرا  ذات صلة.
تعـامالت الـيت متـت مـع أطـرا  ذات صـلة للسـنة المتت املوافقـة علـى 
والــيت ســتتم مــع أطــرا  ذات  2016ديســمرب  31املاليــة املنتهيــة يف 

 .2017ديسمرب  31صلة للسنة املالية املنتهية يف 
ـــــل  البنـــــد الســـــابع: اعتمـــــاد اقـــــرتاح جملـــــ  اإلدارة بشـــــ ن عـــــدم لوي

 لالحتياطي القااو .
قررت اجلمعية العامة العادية املصادقة على اقرتاح جمل  اإلدارة بش ن 

 عدم لويل لالحتياطي القااو .
ن: اعتمــــــاد اقـــــرتاح جملـــــ  اإلدارة بشــــــ ن عـــــدم لويــــــل البنـــــد الثـــــام

 لالحتياطي االختياري.
قررت اجلمعية العامة العادية املصادقة على اقرتاح جمل  اإلدارة بش ن 

 عدم لويل لالحتياطي االختياري.
البنـــد التاســـع: مناقشـــة توصـــية جملـــ  اإلدارة بعـــدم توزيـــع أرتح عـــن 

 م31/21/2016السنة املالية املنتهية يف 
قررت اجلمعية العامة العادية املصادقة على توصية جمل  اإلدارة بعدم 

 .31/12/2016توزيع أرتح عن السنة املالية املنتهية يف 
البند العاار: املوافقة على عـدم صـر  مكافـ ة أعضـاي جملـ  اإلدارة 

 .31/12/2016عن السنة املالية املنتهية يف 
ـــة امل صـــادقة علـــى عـــدم صـــر  مكافـــ ة قـــررت اجلمعيـــة العامـــة العادي

 .31/12/2016ألعضاي جمل  اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 
البند احلادي عشر: إخالي طر  السادة أعضـاي جملـ  اإلدارة وإبـراي 
ذمتهم عن كل مـا يتعلـق بتصـرفاهتم القااوايـة واملاليـة عـن السـنة املاليـة 

 .31/12/2016املنتهية يف 
ـــة ائامـــ ـــة قـــررت اجلمعي املصـــادقة علـــى اخـــالي طـــر  الســـادة ة العادي

عــــن كــــل مــــا يتعلــــق بتصــــرفاهتم أعضــــاي جملــــ  اإلدارة وابــــراي ذمــــتهم 
 .31/12/2016القااواية واملالية عن السنة املالية املنتهية يف 

 البند الثا  عشر: استقالة أعضاي جمل  إدارة الشركة.
 ل  إدارة الشركة.قررت اجلمعية العامة العادية قبول استقالة اعضاي جم

( أعضــاي لعضــوية جملــ  إدارة 5البنــد الثالــث عشــر: ااتخــاب عــدد )
 (.2019- 2018- 2017الشركة للثالث سنوات القادمة )

( أعضـــاي لعضـــوية جملـــ  إدارة الشـــركة للـــثالث 5مت ااتخـــاب عـــدد )
 (:2019 - 2018 – 2017سنوات القادمة )

 األصوات أمساي األعضاي م
 203,519,707 علي النصار خليفة عبد هللا 1
 203,519,707 رادق ران رافأل 2
 203,519,707 عبد الر ن عبد هللا حممد الكندري 3
 155,501,741 ايهاب عبد احلكيم عبد هللا حممود 4
 114,442,431 ايسر حممود 5
 89,077,276 عضو احتياط أول - ابراهيم علي حممد القراة 6
 48,017,966 عضو احتياط اثن - مشعل ماجد يوسف العلي 7

البند الرابع عشر: تعيأل أو إعادة تعيأل مراقاب حساتت الشركة من 
ضمن القائمة املعتمدة أبمساي مراقاب احلساتت لدى هيئة أسواق املال 
مع مراعاة مدة التغيري اإللزامي ملراقاب حساتت الشركة عن السنة 

ويض جمل  اإلدارة بتحديد وتف 2017ديسمرب  31املالية املنتهية يف 
 أتعاهبم.

قام السيد/ رئي  اجلمعية العادية بتوجيه الشكر للسادة/ مكتب  -
اجلادر واركاه( على جهودهم خالل  راسل بدفورد )بدر العبد

السنوات املاضية. كما قررت اجلمعية العامة العادية تعيأل مراقاب 
 2017يسمرب د 31حساتت للشركة عن السنة املالية املنتهية يف 

من ضمن القائمة املعتمدة أبمساي مراقاب احلساتت لدى هيئة أسواق 
املال، وذلك مراعاة ملدة التغيري اإللزامي ملراقاب حساتت الشركة 

 وهم: 
ــــــع واــــــركاهم  RSMالســــــادة/ مكتــــــب  الــــــدكتور/ اــــــعيب  –البزي
 عبد هللا اعيب.

 و قد ااتهى االجتماع يف متام الثااية عشرة ظهراً . 
 ضـو جملـ  اإلدارةع

ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ  ـ
اركة ميزان لوجستيك للنقل والتخزين )ش.م.ك( 

 مقفلة
 حمضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية 

عقدت اجلمعية العامة غري العادية ملسامهي اركة ميزان لوجستيك 
مقفلة، يف متام العاارة و النصف من  للنقل و التخزين )ش.م.ك(
مبقر مبىن ائيئة العامة  2017أغسط   27صباح يوم األحد املوافق 

، وقد 2قاعة رئيسية رقم  –للصناعة الكائن مبنطقة جنوب السرة 
رئي  جمل  –ترأس االجتماع السيد/ جاسم حممد جاسم الوزان 

 كما حضر االجتماع كل من :  –اإلدارة 



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  39             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

%  100سهم ويشكلون اسبة  15,000,000لون .مسامهون ميث1
  سهم 15,000,000من جمموع أسهم الشركة البالغ عددها 

عن مكتب السادة / اراست & يواغ  -.السيد   / وليد العصيمى 2
 العيبان والعصيمي واركاهم.  –
مندوبة إدارة الشركات املسامهة بوزارة  -.السيد ة/ زينب القال  3

 التجارة والصناعة.
 عن الشركة الكويتية للمقاصة.  -السيد   / فهد ائديب .4

وبعد إعالن مندوب الشركة الكويتية للمقاصة اسبة احلضور، أعلن 
مندوب وزارة التجارة والصناعة توافر النصاب القااو  إلاعقاد 
اجلمعية العامة غري العادية، وافتتح السيد / جاسم حممد جاسم الوزان 

ة املسامهأل احلاضرين، أ بدأ بطرح البنود اإلجتماع مرحبا تلساد
الواردة جبدول األعمال وقد أصدرت اجلمعية العامة غري العادية 

 القرارات التالية إبمجاع احلضور: 
ـــــص املوافقـــــة علـــــى تعـــــديل (متـــــت 1 ـــــن عقـــــد أتســـــي  الشـــــركة لتصـــــبح   1املـــــادة رقـــــم ا م

 كالتاس:
 اص املادة بعد التعديل: اص املادة قبل التعديل:

تعتـــرب املقدمـــة جـــزيا ال يتجـــزأ مـــن العقـــد و 
تملـــــــف مـــــــن املـــــــوقعأل علـــــــى هـــــــذا العقـــــــد 
مجاعـــــــة غرضـــــــها إاشـــــــاي اـــــــركة مســـــــامهة  
كويتيـــــــة مقفلـــــــة برتخـــــــيص مـــــــن احلكومـــــــة 
الكويتيـــــة طبقـــــا ألحكـــــام قـــــااون الشـــــركات 

 1960لســــــــــــــــنة  15التجاريــــــــــــــــة رقــــــــــــــــم 
ــــــه والنرــــــام األساســــــي  ــــــة ل والقــــــوااأل املعدل

 هبذا العقد.

جــــزيا ال يتجــــزأ مــــن العقــــد و تعتــــرب املقدمــــة 
تملـــف مـــن املـــوقعأل علـــى هـــذا العقـــد مجاعـــة 
غرضـــها إاشـــاي اـــركة مســـامهة كويتيـــة مقفلـــة 
ــــــــة طبقــــــــا  ــــــــن احلكومــــــــة الكويتي برتخــــــــيص م

لســـــــنة  1ألحكـــــــام قـــــــااون الشـــــــركات رقـــــــم 
والقــــــــــوااأل املعدلــــــــــة لــــــــــه والنرــــــــــام  2016

 األساسي امللحق هبذا العقد.

الشـــركة لتصــــبح  النرـــام األساســـى مـــن  20ادة رقـــم املــــاـــص املوافقـــة علـــى تعـــديل ( متـــت 2
 كالتاس:

 اص املادة بعد التعديل: اص املادة قبل التعديل:
ــــــر  ــــــذى أو أكث ــــــي  تنفي يكــــــون للشــــــركة رئ
ـــــن أعضـــــاي ا لـــــ   ـــــ  اإلدارة م ـــــه جمل يعين
ــــــه إدارة الشــــــركة و  أو مــــــن غــــــريهم ينــــــاط ب
حيــــــدد ا لــــــ   صصــــــاته و صــــــالحياته   

ــــــــأل منصــــــــ  التوقيــــــــع وال جيــــــــوز اجل مــــــــع ب
ــــــــــــــــــرئي   رئــــــــــــــــــي  جملــــــــــــــــــ  اإلدارة و ال

 التنفيذى.

جيــــوز أن يكــــون للشــــركة رئيســــا تنفيــــذاي مــــن 
بـــــأل أعضـــــاي جملـــــ  اإلدارة أو مـــــن غـــــريهم، 
وجيـــــــوز لعضـــــــو جملـــــــ  اإلدارة التصـــــــر  يف 
أســــهمه تلشــــركة أثنــــاي عضــــويته يف ا لــــ ، 
وذلــــــــك دون إخـــــــــالل بقيــــــــود التصـــــــــر  يف 

قـــــااون األســـــهم املنصـــــوص عليهـــــا يف هـــــذا ال
 أو عقد الشركة.

مـــن النرـــام األساســـى للشـــركة لتصـــبح   25املوافقـــة علـــى تعـــديل اـــص املـــادة رقـــم متـــت -3
 كالتاس:

 اص املادة بعد التعديل: اص املادة قبل التعديل:
مـــــــــع عـــــــــدم اإلخـــــــــالل أبحكـــــــــام قــــــــــااون 
الشـــــركات التجاريـــــة لـــــدد اجلمعيـــــة العامـــــة 

 العادية مكاف ة جمل  اإلدارة .

خـــــــــــالل أبحكـــــــــــام قـــــــــــااون مـــــــــــع عـــــــــــدم اإل
 2016لســـــــــــــــــــنة  1الشــــــــــــــــــركات رقــــــــــــــــــم 

وتعديالتـــــــــه و الئحتـــــــــه التنفيذيـــــــــة ، لـــــــــدد 
ـــــــة العامـــــــة العاديـــــــة مكافـــــــ ة أعضـــــــاي  اجلمعي

 جمل  اإلدارة.
مـــن النرـــام األساســـى للشـــركة لتصـــبح   33املوافقـــة علـــى تعـــديل اـــص املـــادة رقـــم ( متـــت 4

 كالتاس:
 يل:اص املادة بعد التعد اص املادة قبل التعديل:

تســـــــرى علـــــــى النصـــــــاب الواجـــــــب تـــــــوافره 
لصـــــحة اجلمعيـــــة العامـــــة بصـــــفتها املختلفـــــة 
و علــــى األغلبيــــة الالزمــــة إلختــــاذ القــــرارات 

 أحكام قااون الشركات التجارية.

تســــــــري علــــــــى النصــــــــاب الواجــــــــب تــــــــوافره 
لصــــحة اجلمعيــــة العامــــة بصــــفتها املختلفــــة و 
ـــــــرارات  ـــــــة الالزمـــــــة إلختـــــــاذ الق ـــــــى األغلبي عل

كــــــام قــــــااون الشــــــركات رقــــــم والتصــــــويت أح

وتعديالتــــــــــــه و الئحتــــــــــــه  2016لســــــــــــنة  1
 التنفيذية.

 من النرام األساسى للشركة لتصبح كالتاس: 40املوافقة على تعديل اص املادة رقم ( متت 5
 اص املادة بعد التعديل: اص املادة قبل التعديل:

ـــــة  ـــــة بصـــــفة غـــــري عادي ـــــة العام بتمـــــع اجلمعي
إلدارة أو بنـــاي بنـــاًي علـــى دعـــوة مـــن جملـــ  ا

علـــــى طلـــــب مســـــبب مـــــن مســـــامهأل ميثلـــــون 
ــــة مــــن رأس مــــال الشــــركة  مخســــة عشــــر تملائ
ــــــــة جيــــــــب علــــــــى  املصــــــــدر و   هــــــــذه احلال
جملـــــــ  اإلدارة أن يـــــــدعو اجلمعيـــــــة خـــــــالل 

 اهر من اتريخ وصول الطلب إليه.

بتمـــــع اجلمعيـــــة العامـــــة بصـــــفة غـــــري عاديـــــة 
بنـــــــاًي علـــــــى دعـــــــوة مـــــــن جملـــــــ  اإلدارة أو 

لــــــب مســــــبب مــــــن مســــــامهأل بنــــــاي علــــــى ط
ميثلــــون مخســــة عشــــر تملائــــة مــــن رأس مــــال 
ـــــــوزارة وجيـــــــب  الشـــــــركة املصـــــــدر أو مـــــــن ال
ــــــــ  اإلدارة أن يــــــــدعو اجلمعيــــــــة  علــــــــى جمل
خـــــــالل ثالثـــــــأل يومـــــــا مـــــــن اتريـــــــخ تقـــــــدمي 

 الطلب.
ـــــة  ـــــدعوة اجلمعي وإذا مل يقـــــم جملـــــ  اإلدارة ب
ـــــــرة  خـــــــالل املـــــــدة املنصـــــــوص عليهـــــــا تلفق

ـــــد ـــــوزارة تل عوة لالجتمـــــاع الســـــابقة تقـــــوم ال
ــــخ  خــــالل مــــدة مخســــة عشــــر يومــــا مــــن اتري
ااتهـــــــــاي املـــــــــدة املشـــــــــار إليهـــــــــا يف الفقـــــــــرة 

 السابقة.
وال يكــــــون إجتمــــــاع اجلمعيــــــة العامــــــة غـــــــري 
العاديـــــة صــــــحيحا مـــــا مل حيضــــــره مســــــامهون 
ـــــــــة أرتع رأس مـــــــــال الشـــــــــركة  ميثلـــــــــون ثالث
ـــــــوافر هـــــــذا النصـــــــاب  ـــــــإذا مل يت املصـــــــدر. ف
ون وجهـــــــت الـــــــدعوة إس اجتمـــــــاع اثن يكـــــــ

ـــــن  ـــــر م ـــــل أكث صـــــحيحا إذا حضـــــره مـــــن ميث
اصـــــــــف رأس املــــــــــال املصـــــــــدر ، وتصــــــــــدر 
ـــــــــد علـــــــــى اصـــــــــف  القـــــــــرارات أبغلبيـــــــــة تزي

 جمموع أسهم رأس مال الشركة املصدر.
مـــن النرـــام األساســـى للشـــركة لتصـــبح   46املوافقـــة علـــى تعـــديل اـــص املـــادة رقـــم ( متـــت 6

 كالتاس:
 :اص املادة بعد التعديل اص املادة قبل التعديل:

يقتطــــــع مــــــن إمجــــــاس األرتح غــــــري الصــــــافية 
ــــــــــــة حيــــــــــــددها جملــــــــــــ  اإلدارة  اســــــــــــبة مئوي
الســــــــــــــتهالكات موجــــــــــــــودات الشــــــــــــــركة و 
ـــــزول قيمتهـــــا ، و تســـــتعمل  التعـــــويض عـــــن ا
هـــــــذه األمـــــــوال لشـــــــراي املـــــــواد و اآلالت و 
املنشــــــــآت الالزمــــــــة وإلصــــــــالحها وال جيــــــــوز 

 توزيع هذه األموال على املسامهأل.

ح غــــــري الصــــــافية يقتطــــــع ســــــنواي مــــــن األرت
ــــــــة حيــــــــددها عقــــــــد الشــــــــركة أو  اســــــــبة مئوي
ــــــــ  اإلدارة، بعــــــــد أخــــــــذ رأي مراقــــــــب  جمل
احلســـــــــــــــاتت، الســـــــــــــــتهالك موجـــــــــــــــودات 
الشــــــركة أو التعــــــويض عــــــن اــــــزول قيمتهــــــا، 
وتســـــــتعمل هـــــــذه األمـــــــوال لشـــــــراي املـــــــواد 
واآلالت واملنشــــــــــــــــــــــــــــآت الالزمــــــــــــــــــــــــــــة أو 
ــــع هــــذه األمــــوال  إلصــــالحها، وال جيــــوز توزي

 على املسامهأل.
مـــن النرـــام األساســـى للشـــركة لتصـــبح   51املوافقـــة علـــى تعـــديل اـــص املـــادة رقـــم متـــت  (7

 كالتاس:
 اص املادة بعد التعديل: اص املادة قبل التعديل:

تنقضــــى الشــــركة أبحــــد األســــباب املنصــــوص 
 عليها   قااون الشركات التجارية.

تنقضــــــــــــــي الشــــــــــــــركة أبحــــــــــــــد األســــــــــــــباب 
 وفقـــــا ل حكـــــام الـــــواردةاملنصـــــوص عليهـــــا 

 2016لســـــنة  1يف قــــااون الشـــــركات رقـــــم 
 وتعديالته و الئحته التنفيذية.

مـــن النرـــام األساســـى للشـــركة لتصـــبح   52املوافقـــة علـــى تعـــديل اـــص املـــادة رقـــم ( متـــت 8
 كالتاس:

 اص املادة بعد التعديل: اص املادة قبل التعديل:
برى تصفية أموال الشركة عند ااقضائها 

قااون الشركات  وفقا ل حكام الواردة  
 التجارية.

بري تصفية أموال الشركة عند ااقضائها 
وفقا ل حكام الواردة يف قااون الشركات 

وتعديالته و الئحته  2016لسنة  1رقم 
 التنفيذية.

مـــن النرـــام األساســـى للشـــركة لتصـــبح   53املوافقـــة علـــى تعـــديل اـــص املـــادة رقـــم ( متـــت 9
 كالتاس:



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  40             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 
 املادة بعد التعديل: اص اص املادة قبل التعديل:
لسنة  15تطبق أحكام قااون الشركات رقم 

وتعديالته والئحته التنفيذية يف كل  1960
مامل يرد بش اه اص خاص يف عقد أتسي  

 الشركة أو يف هذا النرام.

لسنة  1تطبق أحكام قااون الشركات رقم 
وتعديالته والئحته التنفيذية يف كل  2016

 عقد أتسي  مامل يرد بش اه اص خاص يف
 الشركة أو يف هذا النرام.

إس النرـــــام األساســــى للشـــــركة و  55املوافقــــة علـــــى إضــــافة مـــــادة جديــــدة رقــــم ( متــــت 10
 اصها كالتاس:

إذا ختلف أحد أعضاي جمل  اإلدارة عن حضور عدد أربع جلسات متتالية دون عذر مشروع 
 جاز اعتباره مستقيال.

 وذلك بعد موافقة اجلهات املختصة.
ويف هناية االجتماع تقدم السيد رئي  اجللسة تلشكر جلميع احلضور 
واختتم أعمال االجتماع يف متام الساعة احلادية عشرة صباحا من 

 اف  يوم االاعقاد.
 رئي  جمل  اإلدارة 

ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
 مقفلة اركة وداين العقارية )ش. م. ك(

 العاديةغري  اجتماع اجلمعية العامةحمضر 
عقدت اجلمعية العامة غري العادية ملسامهي اركة وداين العقارية 

يوليو  26األربعاي املوافق يوم  الثااية عشرة ظهر)ش.م.ك( مقفلة يف متام 
وذلك مبقر ائيئة العامة للصناعة الكائن جبنوب السرة تلقاعة  2017

 –حممد جاسم حممد الوزان قد ترأس االجتماع السيد/، و 1الرئيسية رقم 
 كما حضر االجتماع كل من:  –انئب رئي  جمل  اإلدارة 

% 83.33يشكلون اسبة و  سهم 10,750,000مسامهون ميثلون .1
 سهم. 12,900,000من جمموع أسهم الشركة البالغ عددها 

عن مكتب السادة / ديلويت وتوش  - على الوزان.السيد   / 2
 ان واركاه. الوز 
مندوبة إدارة الشركات املسامهة بوزارة  -.السيدة / لولوه ربيع 3

 التجارة والصناعة.
 عن الشركة الكويتية للمقاصة.  -.السيد   / طارق الياسأل 4

وبعد إعالن مندوب الشركة الكويتية للمقاصة اسبة احلضور، أعلن 
الاعقاد  مندوب وزارة التجارة والصناعة توافر النصاب القااو 

اجلمعية العامة غري العادية، وافتتح السيد / حممد جاسم حممد الوزان 
احلاضرين، أ بدأ بطرح البنود االجتماع مرحبا تلسادة املسامهأل 

الواردة جبدول األعمال وقد أصدرت اجلمعية العامة غري العادية 
 القرارات التالية إبمجاع احلضور: 

من عقد أتسي   1املادة رقم اص متت املوافقة على تعديل -1
 الشركة لتصبح كالتاق:
 اص املادة بعد التعديل:

تعترب املقدمة جزيا ال يتجزأ من العقد وتملف من املوقعأل على هذا 
العقد مجاعة غرضها إاشاي اركة مسامهة كويتية مقفلة برتخيص من 

 2016لسنة  1احلكومة الكويتية طبقا ألحكام قااون الشركات رقم 

 وااأل املعدلة له والنرام األساسي امللحق هبذا العقد.والق
من النرام األساسي  19متت املوافقة على تعديل اص املادة رقم -2

 الشركة لتصبح كالتاق:
 اص املادة بعد التعديل:

جيوز أن يكون للشركة رئيسا تنفيذاي من بأل أعضاي جمل  اإلدارة أو 
تصر  يف أسهمه تلشركة من غريهم، وجيوز لعضو جمل  اإلدارة ال

أثناي عضويته يف ا ل ، وذلك دون إخالل بقيود التصر  يف 
 األسهم املنصوص عليها يف هذا القااون أو عقد الشركة.

من النرام األساسي  24متت املوافقة على تعديل اص املادة رقم -3
 للشركة لتصبح كالتاق:
 اص املادة بعد التعديل:

 2016لسنة  1ااون الشركات رقم أبحكام ق اإلخاللمع عدم 
وتعديالته والئحته التنفيذية، لدد اجلمعية العامة العادية مكاف ة 

 أعضاي جمل  اإلدارة.
من النرام األساسي  32متت املوافقة على تعديل اص املادة رقم -4

 للشركة لتصبح كالتاق:
 اص املادة بعد التعديل:

معية العامة بصفتها تسري على النصاب الواجب توافره لصحة اجل
املختلفة وعلى األغلبية الالزمة الختاذ القرارات والتصويت أحكام 

 وتعديالته والئحته التنفيذية. 2016لسنة  1قااون الشركات رقم 
من النرام األساسي  45متت املوافقة على تعديل اص املادة رقم -5

 للشركة لتصبح كالتاق:
 اص املادة بعد التعديل:

من األرتح غري الصافية اسبة مئوية حيددها عقد الشركة  يقتطع سنواي
أو جمل  اإلدارة، بعد أخذ رأي مراقب احلساتت، الستهالك 
موجودات الشركة أو التعويض عن ازول قيمتها، وتستعمل هذه 
األموال لشراي املواد واآلالت واملنشآت الالزمة أو إلصالحها، وال 

 مهأل.جيوز توزيع هذه األموال على املسا
من النرام األساسي  50متت املوافقة على تعديل اص املادة رقم -6

 للشركة لتصبح كالتاق:
 اص املادة بعد التعديل:

وفقا ل حكام الواردة تنقضي الشركة أبحد األسباب املنصوص عليها 
 وتعديالته والئحته التنفيذية. 2016لسنة  1يف قااون الشركات رقم 

من النرام األساسي  51يل اص املادة رقم متت املوافقة على تعد-7
 للشركة لتصبح كالتاق:
 اص املادة بعد التعديل:

بري تصفية أموال الشركة عند ااقضائها وفقا ل حكام الواردة يف 
 وتعديالته والئحته التنفيذية. 2016لسنة  1قااون الشركات رقم 

ألساسي من النرام ا 52متت املوافقة على تعديل اص املادة رقم -8
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 للشركة لتصبح كالتاق:
 اص املادة بعد التعديل:

وتعديالته والئحته  2016لسنة  1تطبق أحكام قااون الشركات رقم 
التنفيذية يف كل مامل يرد بش اه اص خاص يف عقد أتسي  الشركة أو 

 يف هذا النرام.
إس النرام  54متت املوافقة على إضافة مادة جديدة رقم -9

 واصها كالتاق:األساسي للشركة 
إذا ختلف أحد أعضاي جمل  اإلدارة عن حضور عدد أربع جلسات 

 متتالية دون عذر مشروع جاز اعتباره مستقيال.
ويف هناية االجتماع تقدم السيد رئي  اجللسة تلشكر جلميع احلضور 
واختتم أعمال االجتماع يف متام الساعة الثااية عشرة والنصف ظهرا 

 .من اف  يوم االاعقاد
 انئب رئي  جمل  اإلدارة

ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ  ــــ
 اركة طريان اجلزيرة ش.م.ك.ع

 حمضـر اجتماع اجلمعية العامة غيـر العادية
الساعة احلادية عشرة  14/09/2017واملنعقدة يوم اخلمي  املوافق 

القاعـــة  -جنــوب الســـرة  -ة والنصــف صـــباحاً تئيئــة العامـــة للصـــناع
 (.1الرئيسية رقم )

 احلضور :
 السادة املسامهون -
 من وزارة التجارة والصناعة : -

 السيد / خالد الدري          ممثل الوزارة .
 السيد / طالل يوسف املزيىن  -

الـــــوزان واـــــركاه مراقـــــب  -مـــــن مكتـــــب الســـــادة / ديلويـــــت وتـــــوش 
 حساتت الشركة .

 اسم مرزوق بودي   انئب رئي  جمل  اإلدارة .السيد / مرزوق ج -
 ممثلة عن الشركة الكويتية للمقاصة ش . م . ك . -
  ) افـتـتــــــح السـيــــد/ انئــــب رئـيــــ  جملـــ  اإلدارة ) رئـــي  االجتمـــاع

اجللسة يف الساعة احلادية عشرة والنصف صباحاً "بسـم هللا" أ رحـب 
يد/ ممثــل وزارة التجـــارة تملســامهأل واحلضــور الكــرام بعــد أن أعلــن الســ

والصناعــــة اكتمـــال النصـــاب القااواــــي الجتمــــاع اجلمعيـــة العامـــة غيــــر 
% ( مــن أسهـــم  81.554العاديـة حيـث حـــضر مسـامهون ميثلـــون ) 

رأس املال ) وكالة ( وبعد ذلك مت مناقشة بنود جدول أعمال اجلمعيـة 
 العامة غيـر العادية .

ر العادية املوافقة على القرارات التالية وقد أصدرت اجلمعية العامة غيـ
 إبمجاع احلضور:

 ( من النرام األساسي للشركة16تعديل املادة )  وذلك بعـد موافقـة
 -اجلهات املختصة كاآلتى :

 اص املادة قبل التعديل :
( مخسـة أعضـاي تنتخـبهم 5يتوس إدارة الشركة جمل  إدارة مملف مـن)

خيضـع التصـويت علـى املراـحأل اجلمعية العامة تلتصـويت السـري ، و 
لعضــوية جملــ  اإلدارة لنرــام التصــويت الرتاكمــي ، والــذي ميــنح كــل 
ـــه  ـــث حيـــق ل ـــيت ميلكهـــا ، حبي مســـاهم قـــدرة تصـــويتية بعـــدد األســـهم ال
التصــويت هبــا ملراــح واحــد أو توزيعهــا بــأل مــن خيتــارهم مــن املراــحأل 
اً دون تكــرار ئــذه األصــوات ، وجيــوز لكــل مســاهم ســواي كــان اخصــ
طبيعيـــاً أو اعتبـــارايً تعيـــأل ممثلـــأل لـــه يف جملـــ  إدارة الشـــركة بنســـبة مـــا 
ميلكه من أسهم فيها ، ويستنزل عدد أعضـاي جملـ  اإلدارة املختـارين 
 هبذه الطريقة من جمموع أعضاي جمل  اإلدارة الذين يتم ااتخاهبم ، 
مــع وال جيــوز للمســامهأل الــذين ئــم ممثلــأل يف جملــ  اإلدارة االاــرتاك 

املســـامهأل اآلخـــرين يف ااتخـــاب تقـــي أعضـــاي جملـــ  اإلدارة ، إال يف 
حدود ما زاد عن النسبة املستخدمة يف تعيأل ممثليه يف جمل  اإلدارة ، 
وجيــوز  موعــة مــن املســامهأل أن يتحــالفوا فيمــا بيــنهم لتعيــأل ممثــل أو 
أكثـر عــنهم يف جملـ  اإلدارة وذلــك بنسـبة ملكيــتهم جمتمعـة ، ويكــون 

 مالي املمثلأل ما ل عضاي املنتخبأل من احلقوق و الواجبات.ئ
 اص املادة بعد التعديل : 

( مثاايـة أعضـاي تنتخـبهم 8يتوس إدارة الشـركة جملـ  إدارة مملـف مـن)
اجلمعيـــة العامـــة تلتصـــويت الســـري ، وجيـــوز لكـــل مســـاهم ســـواي كـــان 

رة الشركة بنسبة اخصاً طبيعياً أو اعتبارايً تعيأل ممثلأل له يف جمل  إدا
مـــا ميلكـــه مـــن أســـهم فيهـــا ، ويستـنــــزل عـــدد أعضـــاي جمـــــل  اإلدارة 
ــتم  املخـــتارين هبــذه الطريقــة مــن جممــوع أعضــاي جملــ  اإلدارة الــذين ي
ـــذين ئـــم ممثلـــأل يف جملـــ  اإلدارة  ااتخـــاهبم ، وال جيـــوز للمســـامهأل ال
االاــــرتاك مــــع املســــامهأل اآلخــــرين يف ااتخــــاب تقــــي أعضــــاي جملــــ  

إلدارة إال يف حـدود مـا زاد عـن النسـبة املسـتخدمة يف تعيـأل ممثليـه يف ا
جملــ  اإلدارة ، وجيــوز  موعــة مــن املســامهأل أن يتحــالفوا فيمــا بيــنهم 
لتعيـــأل ممثـــل أو أكثـــر عـــنهم يف جملـــ  اإلدارة وذلـــك بنســـبة ملكيـــتهم 

 اجبات.جمتمعة، ويكون ئمالي املمثلأل ما ل عضاي املنتخبأل من احلقوق و الو 
 ( من النرام األساسي للشركة22تعديل املادة )  وذلك بعـد موافقـة

 -اجلهات املختصة كاآليت :
 اص املادة احلاق قبل التعديل 

جيــوز  لــ  اإلدارة أن يعــأل رئــي  تنفيــذي أو أكثــر مــن غــري أعضــاي 
 ا ل  وحيدد ا ل   صصاهتم و صالحياهتم .

 النص بعد التعديل 
دارة أن يعــأل رئيســاً تنفيــذايً أو أكثــر مــن غــري أعضــاي جيــوز  لــ  اإل

ا ل  وحيـدد ا لـ   صصـاهتم و صـالحياهتم ، وال جيـوز اجلمـع بـأل 
، ويكـــون مـــن بـــأل  منصــ  رئـــي  جملـــ  اإلدارة والــرئي  التنفيـــذي

أعضاي جمل  اإلدارة عضواً أو أكثر من األعضاي املسـتقلأل مـن ذوى 
معيــة العامــة العاديــة ولــدد مكافــآهتم وفقــاً اخلــربة والكفــاية ختتــارهم اجل
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لقواعد احلوكمة على أال يزيـد عـددهم علـى اصـف أعضـاي ا لـ  وال 
 يشرتط أن يكون العضو املستقل من بأل املسامهأل   الشركة .

 ( من النرام األساسي للشركة55تعديل املادة )  وذلك بعـد موافقـة
 -اجلهات املختصة كاآلتى :

  قبل التعديل اص املادة احلاق
 1960( لســــنة 15تطبــــق أحكــــام قــــااون الشــــركات التجاريــــة رقــــم )

والقــــوااأل املعدلــــه لــــه   كــــل مــــا مل يــــرد بشــــ اه اــــص خــــاص   عقــــد 
 الت سي  أو   هذا النرام .

 النص بعد التعديل 
إبصــدار قــااون  2016لســنة  1تطبــق أحكــام املرســوم تلقــااون رقــم 

ديالهتما   كــل مــا مل يــرد بشــ اه اــص الشــركات والئحتــه التنفيذيــه وتعــ
 خاص   عقد الت سي  أو   النرام األساسى .

  املوافقـــة علـــى إضـــافة مـــادة جديـــدة للنرـــام األساســـي للشـــركة رقـــم
 . ( وذلك بعد موافقة اجلهات املختصة58)

 (58اص املادة اجلديدة رقم )
% مــــن عــــدد أســــهمها 10جيــــوز للشــــركة أن تشــــرتى مــــا ال يتجــــاوز 

الســـــوقية بشـــــرط أال ميـــــول الشـــــراي مـــــن رأس مـــــال الشـــــركة  بقيمتهـــــا
ــــــدخل هــــــذه األســــــهم   جممــــــوع أســــــهم الشــــــركة   االحــــــوال  وال ت
ــــــة مــــــن رأس املــــــال و   الــــــ  تتطلــــــب متلــــــك املســــــامهأل اســــــبة معين

 مجيع املسائل اخلاصة تجلمعية.
 انئب رئي  جمل  اإلدارة

ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ  ـــــــ
 ش.م.ك ( مقفلة (اركة املتحدة لااتاج الزراعي واحليوا 

حمضر االجتماع اخلام  والعشرين للجمعية العمومية 
 غري العادية

سبتمرب  10إاه يف متام الساعة العاارة من صباح يوم األحد املوافق 
مت عقد اجتماع اجلمعية العمومية غري العادي اخلام   2017
ن للشركة املتحدة لااتاج الزراعي واحليوا  يف مبىن ائيئة والعشري

 ، وحبضور السادة:1القاعة الرئيسية  -جنوب السرة  -العامة للصناعة 
 اـــائب رئيـــ  جملـــ  اإلدارة          الصمـيط أ ــد سعــود فهــد-
 % من رأس مال الشركة.99.03مسامهون ميتلكون -
 بد الر ن   عن مكتب الواحة لتدقيق احلساتتإبراهيم عبد الر ن ع-
 خــــــالـــــــد الـــــدريـــــ                 ممثل وزارة التجارة والصناعة-
 ممثل الشركة اخلليجية حلفظ األوراق املالية اـــاصــر سعـــــود الـمنــــيع-

 بعد إعالن النصاب القااو  للجمعية العمومية املنعقدة بصفة غري
عادية افتتح السيد/ انئب رئي  جمل  اإلدارة االجتماع مرحباً 
تلسادة احلضور وااكرًا ئم حضورهم، ومن أمَّ مت حبث ومناقشة 

 املواضيع املدرجة يف جدول األعمال واختاذ القرارات التالية: 

( من عقد الت سي  والنرام 17املوافقة على تعديل اص املادة رقم )-
 كالتاق:األساسي للشركة  

 النص قبل التعديل:-
ال جيــوز لـــرئي  أو عضــو جملـــ  اإلدارة، ولــو كـــان ممــثاًل لشـــخص طبيعـــي أو -

اعتباري، أن يستغل املعلومات اليت وصلت إليه حبكـم منصـبه يف احلصـول علـى 
فائـدة لنفســه أو لغــريه، كمــا ال جيــوز لـه التصــر  أبي اــوع مــن أاــواع التصــرفات 

و يف جملــ  إدارهتــا طيلــة مــدة عضــويته إال بعــد يف أســهم الشــركة الــيت هــو عضــ
 احلصول على موافقة هيئة أسواق املال.

ال جيوز لرئي  جمل  اإلدارة أو ألي من أعضاي ا ل ، أن جيمع -
بأل عضوية جمل  إدارة اركتأل متنافستأل، أو أن يشرتك يف أي عمل 

حد من ا اه منافسة الشركة أو أن يتجر بنفسه أو حلساب غريه يف أ
فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإال كان ئا أن تطالبه تلتعويض 
أو تعتبار العمليات اليت زاوئا حلسابه ك هنا أجريت حلساب الشركة، 

 ما مل يكن ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية.
 النص بعد التعديل:-
ال جيوز لرئي  أو عضو جمل  اإلدارة، ولو كان ممثاًل لشخص -
عي أو اعتباري، أن يستغل املعلومات اليت وصلت إليه حبكم طبي

 منصبه يف احلصول على فائدة لنفسه أو لغريه.
ال جيــوز لــرئي  جملــ  اإلدارة أو ألي مــن أعضــاي ا لــ ، أن جيمــع بــأل عضــوية -

جملــــ  إدارة اـــــركتأل متنافســـــتأل، أو أن يشـــــرتك يف أي عمــــل مـــــن اـــــ اه منافســـــة 
أو حلســـاب غـــريه يف أحـــد فـــروع النشـــاط الـــذي تزاولـــه الشـــركة أو أن يتجـــر بنفســـه 

الشــركة، وإال كــان ئــا أن تطالبــه تلتعــويض أو تعتبــار العمليــات الــيت زاوئــا حلســابه 
 ك هنا أجريت حلساب الشركة، ما مل يكن ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية.

 وااتهى االجتماع يف حواق الساعة العاارة والنصف صباحاً.
 رئي  جمل  اإلدارةانئب 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ  ـ
 اركة املدير الكوييت إلاتاج اخلرسااة اجلاهزة)ش.م.ك(مقفلة

 حمضر اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية
 17/9/2017املنعقد بتاريخ 

 املـدير الكـوييت ااعقـدت اجلمعيـة العموميـة غـري العاديـة ملسـامهي اـركة
املوافــــــــــق  حــــــــــد)ش.م.ك.م( يــــــــــوم االإلاتــــــــــاج اخلرســــــــــااة اجلــــــــــاهزة 

الســاعة الثاايــة عشــرة ظهــراً وذلــك مبقــر ائيئــة العامــة  17/9/2017
ـــوب الســـرة  –للصـــناعة  ـــود  –(  3قاعـــة رئيســـية ) –جن ملناقشـــة البن

   فهد عبدالر ن الفالحاملدرجة على جدول األعمــال برائســة السيد/ 
 ب رئي  جمل  اإلدارة ( وحبضور كل مــن : )انئ 
 وزارة التجارة والصناعة             السيدة / دالل املسبحى -1
اركة املدير الكوييت القابضة    مفوضا عنها املهندس/سليمان  -2

 حممد العساكر



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  43             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

اــــركة املـــــدير الكـــــوي  الدارة املشـــــاريع           مفوضـــــا عنهـــــا  -3
 ساكراملهندس/سليمان حممد الع

ـــــــــــال لالســـــــــــتثمار       مفوضـــــــــــا عنهـــــــــــا  -4 ـــــــــــك كابيت اـــــــــــركة بيت
 املهندس/سليمان حممد العساكر

ـــــل الكـــــوي  العقـــــاري         مفوضـــــا عنهـــــا  -5 اـــــركة بيـــــت التموي
 املهندس/سليمان حممد العساكر 

 مساهم                 املهندس / حممد حامد الشلفان    -6
 ن/زينب احليدر، آمنة االبراهيم الشركة الكويتية للمقاصة  السيدات -7

افتتح السيد/ فهد عبدالر ن الفالح )انئب رئي  جمل  اإلدارة( 
االجتماع تسم هللا والصالة والسالم على خامت األابياي. وبعد أن 
أعلنت السيدة/ ممثلة وزارة التجارة والصناعة اكتمال النصاب القااو  

 العادية للشركة فقد بدأ % الاعقاد اجلمعية العمومية غري100بنسبة 
 تستعرا  بنود جدول األعمال على النحو املذكور أداــــاه:

 ( من النرام األساسي كالتاق: 16تعديل املادة )
 النص قبل التعديل :

الجيوز أن يكون لرئي  جمل  اإلدارة أو ألحد أعضاي هذا ا ل  
تربم مع مصلحة مباارة أو غري مباارة   العقود والصفقات ال  

الشركة أو حلساهبا إال إذا كان برتخيص من اجلمعية العامة ، والجيوز 
ألى من همالي أن يشرتك   إدارة اركة مشاهبة أو منافسة لشركتهم 

ولو كان ممثالً  –، وال جيوز لرئي  جمل  اإلدارة أو ألى من أعضائة 
أن يستغل املعلومات ال  وصلت إليه حبكم  –لشخص إعتبارى 

ه على فائدة لنفسه أو لغريه ، كما الجيوز له بيع أو اراي أسهم منصب
 الشركة طيلة مدة عضويته   جمل  اإلدارة  .

 النص بعد التعديل:
ال جيــوز أن يكــون لــرئي  جملــ  اإلدارة أو ألحــد أعضــاي هــذا ا لــ  
مصــلحة مبااــرة أو غــري مبااــرة يف العقــود والصــفقات الــيت تــربم مــع 

إال إذا كان برتخيص مـن اجلمعيـة العامـة ، وال جيـوز  الشركة أو حلساهبا
ألي من همالي أن يشـرتك يف إدارة اـركة مشـاهبة أو منافسـة لشـركتهم 

ولـو كـان ممـثاًل  –، وال جيوز لرئي  جمل  اإلدارة أو ألي من أعضـائه 
أن يســـتغل املعلومـــات الـــيت وصـــلت إليـــه حبكـــم  –لشـــخص اعتبـــاري 

جملــــ  اإلدارة  لعضــــوجيــــوز ، و ه منصــــبه علــــى فائــــدة لنفســــه أو لغــــري 
 التصر    أسهمه تلشركة أثناي عضويته   ا ل  . 

 )وذلك بعد أخذ موافقة اجلهات املختصة(
ويف هناية االجتماع توجه السيد/ رئي  جمل  اإلدارة إس السادة 
/املسامهأل الكرام تلشكر على حضورهم الكرمي واس السيدة/ ممثلة 

 ناعة متمنيا للجميع دوام التقدم واالزدهار.وزارة التجارة والص
وااتهى االجتماع يف متام الساعة الثااية عشرة والنصف واحلمد  

 هلل رب العاملأل.
 انئب رئي  جمل  االدارة

 اركة الداو للمشاريع البيئية )ش.م.ك( مقفلة
 غري العادية حمضر اجتماع اجلمعية العمومية

ة لشــركة الــداو للمشــاريع البيئيــة عقــدت اجلمعيــة العموميــة غــري العاديــ
ـــة اجتماعــــها يف متــــام الساعــــة العااـــرة والنصـــف مـــن  )ش.م.ك( مقفل

 –، مبنطقــة الشــهداي  2017ســبتمرب  17صــباح يــوم األحــد املوافــق 
 –الـــدور األرضـــي –مبـــىن ائيئـــة العامـــة للصـــناعة  –منطقـــة الـــوزارات 
 .2القاعة الرئيسية 

انئب   –براك عبد السن املراغي وااعقد االجتماع برائسة السيد/ 
 للشركة وحبضور كل من : رئي  جمل  اإلدارة 

 السيدة /  منال احلمد          ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة .-
 السيدة /  آمنة اإلبراهيم       ممثلة عن  الشركة الكويتية للمقاصة-

ميلكـون  وبعد اكتمال النصاب القااو  حيـث حضـر مسـامهأل تلوكالـة
% من جممـوع  96.23مبا ميثل اسبة  سهم 144,411,804عدد 

 أسهم رأس مال الشركة. 
انئـــب رئـــي   –افتـــتح االجتمـــاع الســـيد/ بـــراك عبـــد الســـن املراغـــي 

جملــــ  اإلدارة ، وبـــــدي تلرتحيــــب تلســـــادة احلاضــــرين وجـــــرى حبـــــث 
   التالية:ومناقشة املوضوعات الواردة جبدول األعمال ومن أ اختذت القرارات 

أواًل :متت املوافقة تإلمجاع على إضافة أغرا  جديدة لشركة الداو 
 للمشاريع البيئية واملتمثلة يف اآليت :

 استشارات افطية واستشارات صناعية.-
 تركيبات ميكاايكية ومتديدات كهرتئية.-

( مـــن عقـــد 5اثايـــاً :متـــت املوافقـــة تإلمجـــاع علـــى تعـــديل املـــادة رقـــم )
 ( من النرام األساسي للشركة وهي 4ادة رقم )الت سي  وامل

 ) املادة قبل التعديل ( :
ـــع للقمامـــة والنفـــاايت -1 ـــة أعمـــال النقـــل والتجمي ـــذ كاف ـــام بتنفي القي

  واألاقا  الصلبة والسائلة واالستفادة منها داخل وخارج دولة الكويت .
ـــواع التعهـــدات ومناقصـــات النرافـــة جلميـــع -2 ـــذ كافـــة أا القيـــام بتنفي
 هات داخل وخارج دولة الكويت .اجل
ــام بتنفيــذ كافــة أاــواع وأعمــال خــدمات تنريــف و ايــة البيئــة -3 القي

 ولسأل البيئة من التلوث داخل وخارج دولة الكويت.
 استرياد أجهزة الرصد والتحكم والقياس البيئي.-4
 القيام بتنفيذ أعمال ائدم واقل املخلفات.-5
الـيت تـزاول أعمـال اـبيهة أبعمائـا  االارتاك أبي وجـه مـع ائيئـات-6

أو اليت قد تعاوهنا علـى لقيـق أغراضـها يف الكويـت أو يف اخلـارج وئـا 
 أن تنشئ أو تشارك أو تشرتي هذه ائيئات أو تلحق هبا .

ويكـون للشــركة مبااـرة األعمــال السـابق ذكرهــا يف دولـة الكويــت ويف 
 اخلارج بصفة أصلية أو تلوكالة .

ن يكــــون ئــــا مصــــلحة أو أن تشــــرتك أبي وجــــه مــــع وجيــــوز للشــــركة أ
ائيئــات الـــيت تـــزاول أعمــااًل اـــبيهة أبعمائـــا أو الــيت قـــد تعاوهنـــا علـــى 
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لقيق أغراضها يف الكويت أو يف اخلارج ، وئا أن تنشئ أو تشارك أو 
 تشرتي هذه ائيئات أو تلحقها هبا.

 .املتعلقة تلبيئة القيام إباشاي  تربات بيئية للقيام بعمل كافة األحباث-7
إقامة حمطات أو وحدات أو مصااع ملعاجلة النفـاايت ولويلهـا مـن -8

 صورة إس أخرى )اريطة موافقة ائيئة العامة للصناعة(.
تقــــــدمي وإعــــــداد الدراســــــات واالستشــــــارات الفنيــــــة واالقتصــــــادية -9

والتقييميــة ودراســة مرتبطــة تلبيئــة ) علــى أن تتــوافر الشــروط املطلوبــة 
 ن يزاول هذه املهنة (.يف م
متلـــك املنقـــوالت والعقـــارات الالزمـــة ملبااـــرة النشـــاط يف حـــدود -10

 املسموح به وفقاً للقااون.
إقامة مشروعات بيئية ملكافحة التلوث البحري وائواي ومعاجلة -11

الرتبة امللوثة ومعاجلة البحريات النفطية وبقية التلوث البحري تلنفط 
 ومعاجلة تلوث املياه.

ـــة -12 ـــة البيئ ـــاجرة يف مـــواد ومســـتلزمات ومعـــدات  اي اســـترياد واملت
 ومعاجلة التلوث البيئي .

ــــدى الشــــركة عــــن طريــــق -13 ــــة املتــــوفرة ل اســــتغالل الفــــوائض املالي
 استثمارها يف حمافظ مالية تدار من قبل اركات وجهات متخصصة.

ــــواع -14 ــــع أا ــــاس مجي ــــب وصــــيااة األجهــــزة لرصــــد وقي ــــد وتركي توري
 بشكل دوري. امللواثت

اقـــــل ومعاجلـــــة النفـــــاايت النباتيـــــة واحليواايـــــة وإعـــــادة تـــــدويرها -15
 واالستفادة منها داخل وخارج الكويت.

 )املادة بعد التعديل ( : 
ـــع للقمامـــة والنفـــاايت -1 ـــة أعمـــال النقـــل والتجمي ـــذ كاف ـــام بتنفي القي

   واألاقا  الصلبة والسائلة واالستفادة منها داخل وخارج دولة الكويت.
ـــواع التعهـــدات ومناقصـــات النرافـــة جلميـــع -2 ـــذ كافـــة أا القيـــام بتنفي

 اجلهات داخل وخارج دولة الكويت .
ــام بتنفيــذ كافــة أاــواع وأعمــال خــدمات تنريــف و ايــة البيئــة -3 القي

 ولسأل البيئة من التلوث داخل وخارج دولة الكويت.
 استرياد أجهزة الرصد والتحكم والقياس البيئي.-4
 تنفيذ أعمال ائدم واقل املخلفات.القيام ب-5
االارتاك أبي وجـه مـع ائيئـات الـيت تـزاول أعمـال اـبيهة أبعمائـا -6

أو اليت قد تعاوهنا علـى لقيـق أغراضـها يف الكويـت أو يف اخلـارج وئـا 
 أن تنشئ أو تشارك أو تشرتي هذه ائيئات أو تلحق هبا .

دولـة الكويــت ويف ويكـون للشــركة مبااـرة األعمــال السـابق ذكرهــا يف 
 اخلارج بصفة أصلية أو تلوكالة .

وجيــــوز للشــــركة أن يكــــون ئــــا مصــــلحة أو أن تشــــرتك أبي وجــــه مــــع 
ائيئــات الـــيت تـــزاول أعمــااًل اـــبيهة أبعمائـــا أو الــيت قـــد تعاوهنـــا علـــى 
لقيق أغراضها يف الكويت أو يف اخلارج ، وئا أن تنشئ أو تشارك أو 

 ها هبا.تشرتي هذه ائيئات أو تلحق

 القيام إباشاي  تربات بيئية للقيام بعمل كافة األحباث املتعلقة تلبيئة.-7
إقامة حمطات أو وحدات أو مصااع ملعاجلة النفـاايت ولويلهـا مـن -8

 صورة إس أخرى )اريطة موافقة ائيئة العامة للصناعة(.
تقــــــدمي وإعــــــداد الدراســــــات واالستشــــــارات الفنيــــــة واالقتصــــــادية -9

ميــة ودراســة مرتبطــة تلبيئــة ) علــى أن تتــوافر الشــروط املطلوبــة والتقيي
 يف من يزاول هذه املهنة (.

متلـــك املنقـــوالت والعقـــارات الالزمـــة ملبااـــرة النشـــاط يف حـــدود -10
 املسموح به وفقاً للقااون.

إقامة مشروعات بيئية ملكافحـة التلـوث البحـري وائـواي ومعاجلـة -11
حـريات النفطيـة وبقيـة التلـوث البحـري تلـنفط   الرتبة امللوثة ومعاجلة الب
 ومعاجلة تلوث املياه.

ـــة -12 ـــة البيئ ـــاجرة يف مـــواد ومســـتلزمات ومعـــدات  اي اســـترياد واملت
 ومعاجلة التلوث البيئي .

ــــدى الشــــركة عــــن طريــــق -13 ــــة املتــــوفرة ل اســــتغالل الفــــوائض املالي
 ة.استثمارها يف حمافظ مالية تدار من قبل اركات وجهات متخصص

ــــواع -14 ــــع أا ــــاس مجي ــــب وصــــيااة األجهــــزة لرصــــد وقي ــــد وتركي توري
 امللواثت بشكل دوري.

اقـــــل ومعاجلـــــة النفـــــاايت النباتيـــــة واحليواايـــــة وإعـــــادة تـــــدويرها -15
 واالستفادة منها داخل وخارج الكويت.

 استشارات افطية واستشارات صناعية .-16
 تركيبات ميكاايكية ومتديدات كهرتئية .-17

 موافقة اجلهات املختصة . وذلك بعد
ويف ختام االجتماع تقدم السـيد / انئـب رئـي  جملـ  اإلدارة تلشـكر 
للسادة احلضور وُاهنيت أعمـال اجتمـاع اجلمعيـة العموميـة غـري العاديـة 

 للشركة يف متام الساعة احلادية عشرة  صباحاً من يومه واترخيه.
 انئب رئي  جمل  اإلدارة

ـــــــ  ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ  ــــ
 الشركة األمريكية املتحدة العقارية )ش.م.ك( مقفلة

املنعقد يوم  حمضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية
 14/9/2017اخلمي  املوافق 

عقدت اجلمعية العامة الغري عادية ملسامهي الشركة األمريكية املتحدة 
ة( مباارة عقب اجتماع اجلمعية العامة العادية العقارية ش.م.ك. )مقفل

منطقة  –يف الشهداي   14/9/2017للشركة يوم  اخلمي   املوافق  
، وقد ترأس  جلسة  1الرئيسية  –ائيئة العامة للصناعة  –الوزارات 

مبوجب التفويض املرفق   –االجتماع السيد / حممد عبد هللا احلبيل   
  كما حضر االجتماع كل من :  –
 ممثل وزارة التجارة والصناعة السيد / عبد العزيز العلي. -
مراقب حساتت الشركة السيد / إبراهيم عبد الر ن  دون -
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مفو  من قبل الدكتور / على عويد رخيص من مكتب الواحة 
 لتدقيق احلساتت. 

سهم أصالة ووكالة وميثلون ما  50,000,000مسامهون حبوزهتم -
 أسهم رأس مال الشركة البالغ % من إمجاق100اسبته 

 سهم.  50,000,000
وبعد اإلعالن عن توفر النصاب القااو  لصحة ااعقاد اجلمعية العامة 

   -رئي  اجللسة –غري العادية افتتح السيد / حممد عبد هللا احلبيل 
جلسة االجتماع مرحبًا تلسادة احلضور أ بوار بعدها تستعرا  

على جدول األعمال ومتت املوافقة واملصادقة ومناقشة البنود املدرجة 
 على اآليت : 

( من عقد الت سي  2أوال : متت املوافقة على تعديل اص املادة )
 ( من النرام االساسي واملتعلقة تالسم التجاري للشركة كالتاق:1واملادة)

 النص قبل التعديل
ــة  مهة  اــركة مســا –اســم هــذه الشــركة هــو: األمريكيــة املتحــدة العقاري

 كويتية )مقفلة(.
 النص بعد التعديل 

اــركة مســامهة   –اســم هــذه الشــركة هــو: األمريكيــة املتحــدة القابضــة 
 كويتية )مقفلة( قابضة. 

( مــن عقــد الت ســي  5اثايــا :  متــت املوافقــة علــى تعــديل اــص املــادة )
( مـن النرـام األساسـي واملتعلقـة تألغـرا  الـيت أسسـت مـن 4واملادة)

 التاق:اجلها الشركة ك
 النص قبل التعديل

.متلك وبيع واراي العقارات واالراضي وتطويرها حلساب الشركة 1
داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك إدارة أمالك الغري، وكل ذلك 
مبا ال خيالف األحكام املنصوص عليها يف القوااأل القائمة وما حررته 

 عليه  من اإلبار يف قسائم السكن اخلاص على النحو الذي اصت
 هذه القوااأل.

.متلك وبيع واراي أسهم وسندات الشركات العقارية حلساب 2
 الشركة فقط يف الكويت ويف اخلارج.

.إعداد الدراسات وتقدمي االستشارات يف ا االت العقارية بكافة 3
 أاواعها على أن تتوفر الشروط املطلوبة فيمن يزاول تقدمي هذه اخلدمة.

والنوادي الصحية واملرافق السياحية وإجيارها  .متلك وإدارة الفنادق4
 واستئجارها.

.القيام أبعمال الصيااة املتعلقة تملبا  والعقارات اململوكة للشركة 5
وللغري مبا يف ذلك أعمال الصيااة وتنفيذ األعمال املداية وامليكاايكية 
والكهرتئية واملصاعد وأعمال تكييف ائواي مبا يكفل الافرة على 

 ملبا  وسالمتها.ا
.إدارة وتشغيل واستثمار وإجيار واستئجار الفنادق والنوادي 6

املوتيالت وبيوت الضيافة واالسرتاحات واملنتزهات واحلدائق 

واملعار  واملطاعم والكافرتايت وا معات السكنية املنتجعات 
السياحية والصحية واملشروعات الرتوحيية والرايضية والالت وذلك 

تلف الدرجات واملستوايت اامال مجيع اخلدمات األصلية على  
 واملساعدة واملرافق امللحقة هبا وغريها من اخلدمات الالزمة ئا.

.تنريم املعار  العقارية اخلاصة مبشاريع الشركة العقارية وذلك 7
  حسب األارمة املعمول هبا يف الوزارة.

 عمول هبا يف الوزارة.إقامة املزادات العقارية وذلك حسب األارمة امل.8
 .متلك األسواق التجارية وا معات السكنية وإدارهتا.9
.استغالل الفوائض املالية املتوفرة لدى الشركة عن طريق 10

 استثمارها يف حمافظ مالية تدار من قبل اركات وجهات متخصصة.
.املسامهة املباارة لوضع البنية األساسية للمناطق واملشاريع 11

تجارية والصناعية بنرام "البناي والتشغيل والتحويل" السكنية وال
(BOT وإدارة املرافق العقارية بنرام )BOT. 

 النص بعد التعديل
إدارة الشركات التابعة ئا أو املشاركة يف إدارة الشركات األخرى -1

 اليت تساهم فيها وتوفري الدعم الالزم ئا.
 ات واألوراق املالية األخرى.استثمار أموائا يف االبار تألسهم والسند-2
متلك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباارة اشاطها يف احلدود -3

 املسموح هبا وفقاً للقااون.
متويل أو إقرا  الشركات اليت متلك فيها أسهمًا أو حصصاً -4

وكفالتها لدى الغري، ويف هذه احلالة يتعأل أال تقل اسبة مشاركة 
 ل الشركة املقرتضة عن عشرين تملائة.الشركة القابضة يف رأس ما

متلك حقوق امللكية الفكرية من برايات االخرتاع والعالمات -5
التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق االمتياز وغريها من احلقوق 
املعنوية، واستغالئا وأتجريها للشركات التابعة ئا أو لغريها، سواي يف 

 داخل الكويت أو خارجها.
الفوائض املالية املتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها استغالل -6

 يف حمافظ مالية تدار من قبل اركات وجهات متخصصة.
ويكون للشركة القيام بكافة هذه األعمال داخل دولة الكويت 
وخارجها بنفسها أو تالارتاك مع الغري كما جيوز للشركة أن تكون ئا 

ليت تزاول أعمااًل ابيهة مصلحة أو تشرتك أبي وجه مع ائيئات ا
اليت قد تعاوهنا على لقيق أغراضها يف الكويت أو يف   أبعمائا 

اخلارج، وئا أن تنشئ أو تشارك أو تشرتي مثل هذه ائيئات أو 
 تلحقها هبا.

 وذلك بعد موافقه اجلهات املختصة. 
رئي  -و  هناية االجتماع اكر  السيد / حممد عبد هللا احلبيل 

من  10:30حلضور وااتهى االجتماع يف متام الساعة  ا -اجللسة
 صباح اف  اليوم . 

 رئي  اجلمعية العامة غري العاديــة املفو   
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 اركة ايكاروس املتحدة للخدمات البحرية ش.م.ك )مقفلة(
 حمضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية

 18/9/2017املنعقدة يوم االثنأل املوافق  
املتحدة للخدمات البحرية ش.م.ك. )مقفلة( عقدت اركة ايكاروس 

 18/9/2017جلستها للجمعية العامة غري عادية يوم االثنأل املوافق 
مباارة بعد اجتماع اجلمعية العامة العادية للشركة وذلك  يف متام 

صباحًا يف  مقر ائيئة العامة للصناعة جبنوب السرة  11:15الساعة  
أس  جلسة االجتماع السيد / خالد (.  وقد تر 2القاعة الرئيسية ) –

  عبد اجلبار الشراد " رئي  جمل  اإلدارة"  كما حضر االجتماع كل من :
 السيد / خالد الدري .  ممثل وزارة التجارة والصناعة-
السيد / وليد القاضي مفو  من قبل السيد/ قي  حممد النصف -

 النصف واركاه . BDOمراقب حساتت الشركة من مكتب 
سهم أصالة ووكالة وميثلون ما  20ر000ر000ون حبوزهتم مسامه-

-% من إمجاق أسهم رأس مال الشركة البالغ  100اسبته 
 دينار كوييت.  2ر 000ر000/

وبعد اإلعالن عن توفر النصاب القااو  لصحة ااعقاد اجلمعية العامة 
رئي  جمل   –غري العادية افتتح السيد / خالد عبد اجلبار الشراد 

جلسة االجتماع مرحبًا تلسادة احلضور أ بوار بعدها  -رة اإلدا
تستعرا  ومناقشة البنود املدرجة على جدول األعمال ومتت املوافقة 

 واملصادقة على اآليت : 
( من عقد الت سي  واملادة 6متت املوافقة على تعديل اص املادة )

لك ( من النرام األساسي للشركة واملتعلقة أبغرا  الشركة وذ4)
 إبضافة أغرا  جديدة على النحو اآليت: 

 النص قبل التعديل : 
 25/2012مع عدم اإلخالل أبحكام املرسوم بقااون الشركات رقم 

والئحته التنفيذية ، فإن األغرا  اليت أسست الشركة  –وتعديالته 
 من أجلها هي : 

القيام بعمليات النقل البحري جبميع أاواعه وخدمة ومتويل  -1
 ر ووكالي اركات البواخر.البواخ
امتالك وبيع واستئجار وأتجري البواخر ووسائل النقل العائمة  -2

 جبميع أاواعها. 
 اراي وبيع وأتجري واستئجار املعدات واألجهزة البحرية وقطع الغيار . -3
متلك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباارة اشاطها يف احلدود  -4

 املسموح هبا وفقاً للقااون .
عمليات التخليص والشحن واملناولة على البضائع الواردة -5

 واملصدرة وتغليف البضائع بكافة أاواعها. 
 امتالك وإاشاي العقارات وورش الصيااة الالزمة ألعمال النقل البحري.  -6
استرياد وتصدير املعدات البحرية واملواد الغذائية جبميع أاواعها  -7

 تديرها واليت تمجرها .  الالزمة لسفنها والسفن اليت
 مزاولة النقل السياحي جبميع أاواعه داخل أو خارج الكويت .  -8
 تزويد البواخر تملواد الغذائية واملياه والوقود.  -9
استغالل الفوائض املالية لدى الشركة عن طريق استثمارها يف  -10

 حمافظ مالية تدار من قبل اركات متخصصة وجهات متخصصة . 
 يز وإدارة وتشغيل املواائ البحرية التجارية.به -11
 بهيز وإدارة وتشغيل املواائ البحرية السياحية. -12
 بهيز وإدارة وتشغيل املواائ البحرية لسفن الصيد. -13
 تدريب وإعداد وتوفري العمالة البحرية املتخصصة ألغرا  الشركة.  -14
تعميق وإقامة القيام أبعمال املقاوالت البحرية كاحلفر وال -15

 املراسي الثابتة واملتحركة. 
ويكون للشركة مباارة تلك األعمال يف دولة الكويت ويف اخلارج 
بصفة أصلية أو تلوكالة وجيوز ئا أن متارس أعمااًل مشاهبة أو مكملة 

 أو الزمة أو مرتبطة تألغرا  املذكورة. 
 النص بعد التعديل : 

 25/2012ااون الشركات رقم مع عدم اإلخالل أبحكام املرسوم بق
والئحته التنفيذية ، فإن األغرا  اليت أسست الشركة  –وتعديالته 

 من أجلها هي : 
القيام بعمليات النقل البحري جبميع أاواعه وخدمة ومتويل  -1

 البواخر ووكالي اركات البواخر.
امتالك وبيع واستئجار وأتجري البواخر ووسائل النقل العائمة  -2

 واعها. جبميع أا
 اراي وبيع وأتجري واستئجار املعدات واألجهزة البحرية وقطع الغيار . -3
متلك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباارة اشاطها يف احلدود  -4

 املسموح هبا وفقاً للقااون . 
عمليات التخليص والشحن واملناولة على البضائع الواردة  -5

 ها . واملصدرة وتغليف البضائع بكافة أاواع
 امتالك وإاشاي العقارات وورش الصيااة الالزمة ألعمال النقل البحري.  -6
استرياد وتصدير املعدات البحرية واملواد الغذائية جبميع أاواعها  -7

 الالزمة لسفنها والسفن اليت تديرها واليت تمجرها . 
 مزاولة النقل السياحي جبميع أاواعه داخل أو خارج الكويت .  -8
 يد البواخر تملواد الغذائية واملياه والوقود. تزو  -9
استغالل الفوائض املالية لدى الشركة عن طريق استثمارها يف  -10

 حمافظ مالية تدار من قبل اركات متخصصة وجهات متخصصة .
 بهيز وإدارة وتشغيل املواائ البحرية التجارية. -11
 .بهيز وإدارة وتشغيل املواائ البحرية السياحية -12
 بهيز وإدارة وتشغيل املواائ البحرية لسفن الصيد. -13
 تدريب وإعداد وتوفري العمالة البحرية املتخصصة ألغرا  الشركة.  -14
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القيام أبعمال املقاوالت البحرية كاحلفر والتعميق وإقامة  -15
 املراسي الثابتة واملتحركة. 

شركات اليت حيازة ومتلك االمتيازات والوكاالت التجارية  لل -16
 تساعد على لقيق أغراضها.

 تنريم املعار  اخلاصة أبغرا  الشركة . -17
تقدمي امل كوالت اخلفيفة والوجبات الغذائية اخلفيفة للسفن  -18

 السياحية. 
ويكون للشركة مباارة تلك األعمال يف دولة الكويت ويف اخلارج 

مشاهبة أو مكملة بصفة أصلية أو تلوكالة وجيوز ئا أن متارس أعمااًل 
 أو الزمة أو مرتبطة تألغرا  املذكورة. 

رئي  -و  هناية االجتماع اكر  السيد / خالد عبد اجلبار الشراد 
 11:30احلضور وااتهى االجتماع يف متام الساعة   -جمل  االدارة

 من صباح اف  اليوم . 
 رئيــــــــــــــــ  جملــــــــــــ  اإلدارة

ــــــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــــــــ
 اركة أسيكو لااشايات )ش.م.ك( مقفلة
 حمضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية

يف متام الساعه احلادية عشرة  6/8/2017ااه يف يوم األحد املوافق 
( ُعقدت 2والنصف صباحًا يف مقر ائيئة العامة للصناعه قاعة )

العامة غري العادية ملُسامهي اركة أسيكو لااشايات اجلمعية 
 )ش.م.ك( مقفلة اجتماعها غري العادي.

 كما حضر كل من:  -وقد ترأس االجتماع املهندس/ ابيل غسان أ د اخلالد 
 :      ممثالً عن وزارة الِتجارة والصناعة عبد العزيز العلي .السيد/1
ن الشركة اخلليجية حلفظ .السيد / حممد عادل الوقيان  : ممثاًل ع2

 األوراق املالية 
: مكتب البزيع واركاه  الدكتور / اعيب عبد هللا اعيب.3

 )مراقب حساتت الشركة(
سهم وكالة وميثلون ما اسبتُه  129,610,002.مسامهون حبوزهتم 4

من إمجاق أسُهم الشركة اإلمجالية املقدرة بـ  99.70%
 سهم. 130,000,000 

توافر الِنصاب القااو  لصحة ااعقاد اجتماع  وبعد اإلعالن عن
اجلمعية العامة العادية افتتح رئي  اجللسة االجتماع مرحباً تحلضور أ 

 بدأ بطرح البنود الواردة على جدول األعمال وقد متت املوافقة على اآليت:
أواًل: متت املوافقه على إضافة أاشطة جديدة للشركة )إاتاج اخلرسااة 

تاج مجيع املنتجات اخلرسااية بكافة أاواعها، إاتاج اجلاهزة، إا
 الكريبستون، إاتاج البالط املُتداخل، إاتاج الطابوق األمسنيت(.

( من عقد الت سي  5اثاياً: متت املوافقة على تعديل اص املادة )
 ( من النرام األساسي للشركة:4واملادة )

 

 النص قبل التعديل:
الشركة هي ما أييت يف دولة األغرا  اليت ُأسست من أجلها -

 الكويت أو خارجها:
 .إقامة اإلاشايات اخلرسااية على اختال  أاواعها.1
.تنفيذ أعمال اخلرسااة املُسلحة على  تلف أاواعها مبا فيها 2

اخلرسااة سابقة الصب وسابقة اإلجهاد ومبوجب األساليب اخلرسااية 
ة احلديثة يف هذه املُتخصصة األخرى واستخدام الوسائل التكنولوجي

 ا االت لكافة أاواع وأجزاي اإلاشايات اخلرسااية واملبا  واملشاريع.
 أعمال ائندسة املداية وامليكاايكية والكهرتئية املُتعلقة أبغرا  الشركة..3
.إاتاج كافة عناصر اخلرسااة املُسلحة املُتعلقة أبغرا  الشركة مبا يف 4

 د والقوالب املتعددة األاواع.ذلك استخدام اخللطات ذات املوا
.القيام أبعمال املقاولأل فيما خيتص أبغرا  الشركة حلساب 5

القطاعأل العام واخلاص وتقدمي وتنفيذ العرو  واملناقصات 
 والعطايات املتعلقة بذلك.

.متلك املواد واملُعدات ووسائل النقل وبرايات االخرتاع والعالمات 6
  الشركة واالبار هبا واستريادها التجارية الالزمة لتنفيذ أغرا

 وتصديرها وإجراي التصرفات القااواية بش هنا.
.القيام أبعمال الوكالة والتنفيذ التجاري فيما يتعلق أبغرا  الشركة 7

للممسسات والشركات األجنبية، وجيوز للشركة أن تكون ئا مصلحة 
عمائا أو أو أن تشرتك أبي وجه مع ائيئات اليت تزاول أعملها ابية أب

اليت قد تعاوهنا على لقيق أغراضها يف الكويت أو يف اخلارج وئا أن 
 تشرتي هذه ائيئات أو أن تلحقها هبا.

.متلك وبيع واراي العقارات واألراضي داخل دولة الكويت 8
 وخارجها وكذلك إدارة أمالك الغري 

 النص بعد التعديل:-
ما أييت يف دولة األغرا  اليت ُأسست من أجلها الشركة هي -

 الكويت أو خارجها:
 .إقامة اإلاشايات اخلرسااية على اختال  أاواعها.1
.تنفيذ أعمال اخلرسااة املُسلحة على  تلف أاواعها مبا فيها 2

اخلرسااة سابقة الصب وسابقة اإلجهاد ومبوجب األساليب اخلرسااية 
يف هذه املُتخصصة األخرى واستخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة 

 ا االت لكافة أاواع وأجزاي اإلاشايات اخلرسااية واملبا  واملشاريع.
 أعمال ائندسة املداية وامليكاايكية والكهرتئية املُتعلقة أبغرا  الشركة..3
.إاتاج كافة عناصر اخلرسااة املُسلحة املُتعلقة أبغرا  الشركة مبا يف 4

 املتعددة األاواع. ذلك استخدام اخللطات ذات املواد والقوالب
.القيام أبعمال املقاولأل فيما خيتص أبغرا  الشركة حلساب 5

القطاعأل العام واخلاص وتقدمي وتنفيذ العرو  واملناقصات 
 والعطايات املتعلقة بذلك.
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.متلك املواد واملُعدات ووسائل النقل وبرايات االخرتاع والعالمات 6
واالبار هبا واستريادها التجارية الالزمة لتنفيذ أغرا  الشركة 
 وتصديرها وإجراي التصرفات القااواية بش هنا.

.القيام أبعمال الوكالة والتنفيذ التجاري فيما يتعلق أبغرا  الشركة 7
للممسسات والشركات األجنبية، وجيوز للشركة أن تكون ئا مصلحة 
و أو أن تشرتك أبي وجه مع ائيئات اليت تزاول أعملها ابيه أبعمائا أ

اليت قد تعاوهنا على لقيق أغراضها يف الكويت أو يف اخلارج وئا أن 
 تشرتي هذه ائيئات أو أن تلحقها هبا.

.متلك وبيع واراي العقارات واألراضي داخل دولة الكويت 8
 وخارجها وكذلك إدارة أمالك الغري. 

 .إاتاج اخلرسااة اجلاهزة.9
 اواعها. .إاتاج مجيع املنتجات اخلرسااية بكافة أ10
 .إاتاج الكريبستون 11
 .إاتاج البالط املُتداخل 12
 ..إاتاج الطابوق اإلمسنيت13
 ( من النرام األساسي للشركة:6متت املوافقة على تعديل اص املادة )اثلثاً: 

 النص قبل التعديل
سهم، ال جيوز لغري الكويتيأل  382,500أسهم الشركة امسية منها 

لغري الكويتيأل طبقًا للرتخيص سهم خصصت  367,500متلكها و
لسنة  5الصادر يف هذا الش ن من وزير التجارة والصناعة برقم 

 واملرفق بعقد الت سي .  13/1/1977بتاريخ  1977
 النص بعد التعديل

 مجيع أسهم الشركة امسية وجيوز لغري الكويتيأل متلكها. 
 األساسي للشركة: ( من النرام14متت املوافقة على تعديل اص املادة )رابعاً: 

 النص قبل التعديل
أعضاي تنتخبهم اجلمعية  4يتوس إدارة الشركة جمل  إدارة مملف من 

 العمومية تلتصويت السري. 
 النص بعد التعديل

أعضاي تنتخبهم اجلمعية  4يتوس إدارة الشركة جمل  إدارة مملف من 
 العمومية تلتصويت السري. 

طبيعيـــاً أو اعتبــارايً تعيـــأل ممثلــأل لـــه يف  وجيــوز لكــل مســـاهم ســواي كـــان اخصــاً 
جملــ  إدارة الشــركة بنســبة مــا ميلكــه مــن أســهم فيهــا ، ويســتنزل عــدد أعضــاي 
جملــ  اإلدارة املختــارين هبــذه الطريقــة مــن جممــوع أعضــاي جملــ  اإلدارة الــذين 
يـــــتم ااتخـــــاهبم ، وال جيـــــوز للمســـــامهأل الـــــذين ئـــــم ممثلـــــون يف جملــــــ  اإلدارة 

املســامهأل األخــرين يف ااتخــاب بقيــة أعضــاي جملــ  اإلدارة ، إال  االاــرتاك مــع
يف حـــدود مـــا زاد عـــن النســـبة املســـتخدمة يف تعيـــأل ممثليـــه يف جملـــ  اإلدارة ، 
وجيوز  موعة من املسامهأل أن يتحـالفوا فيمـا بيـنهم لتعيـأل ممثـل أو أكثـر عـنهم 

 يف جمل  اإلدارة وذلك بنسبة ملكيتهم جمتمعة. 
الي املمثلأل ما ل عضاي املنتخبأل من احلقوق والواجبات ويكون ويكون ئم 

 املساهم مسمواًل عن أعمال ممثليه باه الشركة ودائنيها ومسامهيها. 
وإذا تعذر ااتخاب جملـ  إدارة جديـد يف امليعـاد الـدد لـذلك اسـتمر ا لـ  القـائم 

 ارة جديد.يف إدارة أعمال الشركة حلأل زوال األسباب وااتخاب جمل  إد
 ( من النرام األساسي للشركة:17خامساً: متت املوافقة على تعديل اص املادة )

 النص قبل التعديل
ال جيـــوز أن يكـــون رئـــي  جملـــ  االدارة أو أحـــد أعضـــاي هـــذا ا لـــ  اتجـــراً يف 
بــارة مشــاهبة أو منافســة لتجــارة الشــركة. أو تكــون لــه مصــلحة مبااــرة أو غــري 

صــفقات الــيت تــربم مــع الشــركة أو حلســاهبا أو أن تكــون لــه مبااـرة يف العقــود وال
مصلحة تتعار  مع مصاحل الشـركة مـا مل يكـن اـيي مـن ذلـك برتخـيص خـاص 
ـــة العامـــة، وال جيـــوز ألي مـــن هـــمالي أن يشـــرتك يف إدارة مشـــاهبة أو  مـــن اجلمعي
منافسة للشركة، وال جيوز لـرئي  ا لـ  أو ألي عضـو مـن أعضـاي ا لـ  ولـو  

اًل لشـــخص اعتبـــاري أن يســـتغل املعلومـــات الـــيت تتـــوافر لديـــه حبكــــم كـــان ممـــث
منصــــبه يف لقيــــق مصــــلحة اخصــــية لــــه أو ل خــــرين وال جيــــوز ألي مــــنهم أن 

 يشرتي أو يبيع أسهم الشركة اململوكة له خالل مدة عضويته.
 النص بعد التعديل

ال جيوز لعضو جمل  اإلدارة أن يكون اتجرًا يف بارة مشاهبة أو 
سة لتجارة الشركة أو تكون له مصلحة مباارة أو غري مباارة يف مناف

العقود والصفقات اليت تربم مع الشركة أو حلساهبا أو أن تكون له 
مصلحة تتعار  مع مصلحة الشركة ما مل يكن ذلك برتخيص من 
اجلمعية العامة وال جيوز ألي عضو أن يشرتك يف إدارة مشاهبة أو 

لرئي  ا ل  وال ألي عضو من أعضائه منافسة للشركة. وال جيوز 
ولو كان ممثاًل لشخص اعتباري أن يستغل املعلومات اليت وصلت اليه 

 حبكم منصبه يف احلصول عل فائدة لنفسه أو لغريه. 
وجيوز لعضو جمل  اإلدارة التصر  يف أسهمه تلشركة أثناي عضويته 

وص ت ل  وذلك دون إخالل بقيود التصر  يف األسهم املنص
 عليها يف قااون الشركات أو هذا النرام.

ويف هناية االجتماع وجه السيد الرئي  الشكر للسادة احلضور واختتم 
 سيادته أعمال اجلمعية يف متام الساعة الثااية عشرة ظهراً.

 اركة أسيكو لااشايات / رئي  اجللسة
ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــــــــــــ

 اركة اخلدمات العامة ش .م. ك )مقفلة(
 حمضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية

ـــوم األربعـــاي املوافـــق  ، ااعقـــدت اجلمعيـــة العامـــة غـــري 20/08/2017إاـــه يف ي
العاديــة ملســامهي اــركة اخلــدمات العامــة اــركة مســامهة كويتيــة )مقفلــة(، وذلــك 

ـــة العامـــة للصـــناعة  (، يف متـــام 1تلقاعـــة الرئيســـية ) جنـــوب الســـرة –مبقـــر ائيئ
 م، وفقًا للدعوة املوجهة ملسامهي الشركة. 1:00الساعة 

 وقد حضر االجتماع كـل مـن: 
ســــهماً وكالــــة وميثلـــــون مــــا اســـــبته  19,999,999مســــامهون حبــــوزهتم عـــــدد 

 سهم. 20,000,000% من إمجاق أسهم رأس املال البالغ 100
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 د/ خالد الرايدممثل وزارة التجارة والصناعة، السي 
 ممثل الشركة اخلليجية حلفظ األوراق املالية، السيد/ سعود فواز األتريب.

 .ممثل مكتب مراقب احلساتت، السيد/ علي بدر الوزان 
ــدكتور/علي درويــف الشــماق، بصــفته  ــرأس جلســة االجتمــاع ال وقـــد ت
رئي  جمل  اإلدارة، وبعد أن مت اإلعالن عن تـوافر النصـاب القـااو  

ة ااعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية، افتتح رئي  اجللسة لصح
االجتماع مرحبًا تلسادة احلضور، ومت طرح البنود الواردة على جدول 

 أعمال اجلمعية العامة غري العادية للمناقشة، وفقا ملا يلي:
 البند األول: زايدة رأس مال الشركة:

ــــ ــــى زايدة رأس امل ــــة تإلمجــــاع عل ال الشــــركة املصــــرح بــــه متــــت املوافق
د ك موزعــــا  5,322,000د ك إس   2,000,000واملــــدفوع مــــن 

فل  كـوييت  100سهم ، قيمة كل سهم منها  53,220,000على 
ومجيـــع األســـهم اقديـــة، وذلـــك مـــن خـــالل توزيـــع أســـهم منحـــة جماايـــة 
ختصــص للمســامهأل املســجلأل   ســجالت الشــركة بتــاريخ يــوم ااعقــاد 

، بنســــبة  20/08/2017لعاديــــة وغــــري العاديــــة اجلمعيــــة العموميــــة ا
% مــن قيمــه مــا ميتلكواــه مــن أســهم ، وذلــك بنــاي علــى موافقــة 166

اجلمعية العامة العادية للشركة، واملوافقة على تفويض جمل  اإلدارة يف 
 التصر  يف كسور األسهم النابة عن توزيع أسهم املنحة .

( من عقد 6عديل املادة رقم )البند الثا : متت املوافقة تالمجاع على ت
 ( من النرام األساسي:5الت سي  واملادة رقم )
 النص قبل التعديل:

د ك )اثنــان مليــون دينــار كــوييت(  2,000,000حــدد رأس مــال الشــركة مببلــغ 
ـــون ســـهم( قيمـــة كـــل ســـهم  20,000,000موزعـــا علـــى  ســـهم )عشـــرين ملي

 فل  كوييت ومجيع األسهم اقدية . 100
 ديل:النص بعد التع

ــــــغ  ــــــال الشــــــركة مببل د ك )مخســــــة ماليــــــأل  5,322,000حــــــدد رأس م
ـــــــــة واثنـــــــــان وعشـــــــــرون ألـــــــــف دينـــــــــار كـــــــــوييت( موزعـــــــــا علـــــــــى  وثالمثائ

ســـــــهم )ثالثـــــــة ومخســــــــأل مليـــــــوان ومائتـــــــان وعشــــــــرين  53,220,000
 فل  كوييت ومجيع األسهم اقدية  100ألف سهم( قيمة كل سهم 

( مــن 5ديل املــادة رقــم )البنــد الثالــث: متــت املوافقــة تإلمجــاع علــى تعــ
( مــن النرــام األساســي للشــركة إبضــافة 4عقــد الت ســي  واملــادة رقــم )

 بعض األغرا  إس أغرا  الشركة وذلك على النحو التاق:
 املادة بعد التعديل  املادة قبل التعديل 

 ( من عقد الت سي 5املادة رقم )
 ( من النرام األساسي 4واملادة رقم )

 :النص قبل التعديل
األغـــرا  الــــيت أسســـت مــــن أجلهــــا 

 الشركة هي:
إاشاي مكاتب خدمة يف أي من  -1

منـــــــــاطق الكويــــــــــت إلجنــــــــــاز كافــــــــــة 

 ( من عقد الت سي 5املادة رقم )
 ( من النرام األساسي 4واملادة رقم )

 النص بعد التعديل:
األغـــــرا  الـــــيت أسســـــت مـــــن أجلهـــــا 

 شركة هي:ال
إاشـــــــاي مكاتـــــــب خدمـــــــة يف أي مـــــــن  -1

منـــــاطق الكويـــــت إلجنـــــاز كافـــــة املعـــــامالت 

املعــــــــــامالت اخلاصــــــــــة تلشــــــــــركات 
وائيئــات واملمسســات واألفــراد لــدى 
مجيـع ائيئــات واملمسســات احلكوميــة 

 وغري احلكومية.
القيــــــــام تلدراســــــــات وأعمــــــــال  -2

اخلــــــــــــــــربة املتخصصــــــــــــــــة وتقــــــــــــــــدمي 
ــة والفنيــة وعقــد االستشــارات اإل داري

الــــــــــــربامم التدريبيـــــــــــــة والنـــــــــــــدوات 
واملــــممترات الــــيت تتفــــق مــــع أغــــرا  

 الشركة.
تقــدمي املعلومــات والبيــاانت عــن   -3

كافــــــة اخلــــــدمات داخــــــل الكويــــــت 
وخارجهــا والقيــام إبصــدار الــدورايت 
ــــة أبغــــرا   التخصصــــية ذات العالق

 الشركة.
القيـــــــــــام تلدراســـــــــــات ومجـــــــــــع  -4

ــــــاانت اخلاصــــــة مبجــــــال اخلدمــــــ ة البي
بكافــــة القطاعــــات تلدولــــة ولليلهــــا 
لتكــــــوين قواعــــــد البيــــــاانت وإاشــــــاي 
وإدارة مراكـــــز للمعلومـــــات لتســـــهيل 
ـــاانت مـــن خـــالل  احلصـــول علـــى البي
عمــل ااــرتاكات ل فــراد والشــركات 
وذلــــــــك تلتعــــــــاون والتنســــــــيق مــــــــع 

 اجلهات املعنية.
وجيــوز للشــركة أن تكــون ئــا مصــلحة 
أو أن تشرتك أبي وجهة مـع ائيئـات 
اليت تزاول أعمااًل اـبيهة أبعمائـا أو 
الــيت تعاوهنــا علــى لقيــق أغراضــها يف 
الكويت أو يف اخلارج وئا أن تشرتي 
أو تشـــــــــارك هـــــــــذه ائيئـــــــــات أو أن 

 تلحقها هبا.

ـــات واملمسســـات  اخلاصـــة تلشـــركات وائيئ
واألفـــراد لـــدى مجيـــع ائيئـــات واملمسســـات 

 احلكومية وغري احلكومية.
ــــــام تلدراســــــات وأعمــــــال اخلــــــربة  -2 القي

املتخصصـــة وتقـــدمي االستشـــارات اإلداريـــة 
دريبيــة والنـــدوات والفنيــة وعقــد الـــربامم الت

 واملممترات اليت تتفق مع أغرا  الشركة.
تقــدمي املعلومــات والبيــاانت عــن كافــة  -3

اخلـدمات داخــل الكويــت وخارجهــا والقيــام 
ــــــــــدورايت التخصصــــــــــية ذات  إبصــــــــــدار ال

 العالقة أبغرا  الشركة.
القيــام تلدراســات ومجــع البيــاانت  -4

ــــــــــة  اخلاصــــــــــة مبجــــــــــال اخلدمــــــــــة بكاف
هــــا لتكــــوين القطاعــــات تلدولــــة ولليل

قواعــد البيــاانت وإاشــاي وإدارة مراكــز 
للمعلومـــــات لتســـــهيل احلصـــــول علـــــى 
البيـــاانت مـــن خـــالل عمـــل ااـــرتاكات 
ل فـــــراد والشـــــركات وذلـــــك تلتعـــــاون 

 والتنسيق مع اجلهات املعنية.
ـــــة اإلداريـــــة والفنيـــــة  -5 تـــــوفري العمال

ـــــــــة العامـــــــــة  ـــــــــع الشـــــــــركات اللي جلمي
 واخلاصة.

اســــــــــــــتقدام العمالــــــــــــــة الفنيــــــــــــــة  -6
 تخصصة.امل
إدارة عقــود التوظيــف لــدى الشــركات  -7

وائيئــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة وجلــب 
 العمالة املتخصصة والعادية.

وجيوز للشركة أن تكون ئا مصـلحة أو 
أن تشرتك أبي وجهـة مـع ائيئـات الـيت 
ــزاول أعمــاالً اــبيهة أبعمائــا أو الــيت  ت
ــــــــى لقيــــــــق أغراضــــــــها يف  تعاوهنــــــــا عل

وئــا أن تشــرتي  الكويــت أو يف اخلــارج
أو تشـارك هــذه ائيئـات أو أن تلحقهــا 

 هبا.
 وذلك بعد موافقة اجلهات املختصة 

ويف ختــــام االجتمــــاع تقــــدم رئــــي  اجللســــة، تلشــــكر لــــوزارة التجــــارة 
والصــــــــناعة، والســــــــادة الشـــــــــركة اخلليجيــــــــة حلفــــــــظ األوراق املاليـــــــــة 
ـــــــت أعمـــــــال  والســـــــادة املســـــــامهأل، وكافـــــــة احلضـــــــور الكـــــــرام، وأهني

ــــــة يف متــــــام الســــــاعة اجت ــــــة غــــــري العادي  1:15مــــــاع اجلمعيــــــة العمومي
 من اف  اليوم. 

 رئي  اجللسة

 
 



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  50             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

 اعالن
 تقدم السادة اركة/الثراي للتجارة العامة واملقاوالت.

بطلب قيد الوكالة إس إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة. 
اركة:  1436/2017حيث مت تسجيل الوكالة رقم 

LONKOU FANLIN NODULAR CAST 
IRON PIPE CP.,LTD  الصينية اجلنسية. واشاط

قطع  -الوكالة عبارة عن: وكيل تصنيع وتوريد أانبيب حديد الدكتايل 
 وصل وافة أانبيب الدكتايل وملحقاهتا.

 18/5/2020إس  19/5/2017على أن تكون املدة: من 
ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــ  ـــ

 اعالن
 تقدم السادة اركة /اركة اخلنيين للتجارة العامة واملقاوالت

بطلــب قيــد الوكالــة إس إدارة الســجل التجــاري الــذي تعتمــده الــوزارة. 
ـــــــــــــم  ـــــــــــــة رق ـــــــــــــث مت تســـــــــــــجيل الوكال اـــــــــــــركة:  1252/2017حي

ZOOMLION HEAVY INDUSTRY 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

CO.,LTD الوكالــة عبــارة عــن: مــوزع  // ائنديـة اجلنســية واشــاط
 كرين على عجالت.  –كرين على جنزير   –كرين على ااحنة 

 31/12/2017إس  23/8/2016على أن تكون املدة من 
ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ  ـ

 إعالن
 تقدم السادة اركة /اركة اخلنيين للتجارة العامة واملقاوالت

قيد الوكالة إس إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة. بطلب 
 BEIQIاركة:  1193/2017حيث مت تسجيل الوكالة رقم 

FOTON MOTOR CO.,LTD  الصينية اجلنسية //
واشاط الوكالة عبارة عن: موزع تصنيع املركبات وقطع الغيار من 

إس  1/1/2017إاتاج املوكل على أن تكون املدة من 
31/12/2018. 

 وزارة الرتبية
 إعالن عن

 (  2018 -27/2017املمارسة )م .م/
ألوان  –توريد مواد وخامات متنوعة) ألوان اينية 

خشبية ( الحتياجات التوجيه الفين العام لراي  
 (2017-2018األطفال للعام )

تعلـــن وزارة الرتبيـــة عــن حاجتهـــا لتوريــد مــواد وخامــات متنوعــة حلاجــة 
( 2017/2018عام لراي  األطفال  للعام الدراسي )التوجيه الفين ال

وذلـــك حســـب الشـــروط العامــــة واخلاصـــة واملواصـــفات الفنيـــة الـــواردة 
بواثئق املمارسة على راغاب االاتــراك يف هــذه املمارســة مـن الشركــات 
املتخصصة  مراجعـة إدارة التوريـدات واملخـازن مبنطقة صبحـان اجلنويب 

الرمســي للحصـــول علـــى وثــائق املمارســـة مقابــــل  خــالل أوقــات الــــدوام
ــــدره  ) د.ك( فقـــط مخســـة وســـبعون  دينـــاراً ال غـــري  75/--رســـــم وقـ

 وغري قابـل للـرد على أن يتـم تسليم العطايات يف موعـد أقصاه 
 ( عشرة أايم من اتريـخ اشـر اإلعـالن . 10)  

 وكيل وزارة الرتبية
ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ

 إعالن عن املمارسة رقم
 (2018-37/2017)م.ك/

حلاجة/قطاع البحوث  –لطباعة وتوريد كتب مدرسية 
 الرتبوية واملناهم

تعلن وزارة الرتبية عن طرح ممارسة )حمدودة( بش ن طباعة وتوريد كتب 
قًا للشروط مدرسية حلاجة / قطاع البحوث الرتبوية واملناهم طب

 واملواصفات الفنية الواردة يف واثئق املمارسة.
 إراادات عامة للممارسة:

 املمارسة )حمدودة( على املمارسأل املعتمدين لدى وزارة الرتبية.-1
يومًا عمل من اتريخ ازول  15جيب تسليم وثيقة العطاي خالل -2

 اإلعالن.
طابع املمهلة، يشرتط يف من يتقدم ئذه املمارسة أن يكون من امل-3

ومقيد يف السجل التجاري وغرفة بارة والصناعة الكويت للعام احلاق 
ويرفق بعطائه اهادة بذلك على أن يكون اترخيها معاصرًا لتاريخ طرح 

 املمارسة.
هذه املمارسة )قابلة للتجزئة( وال حيق ملقدم العطاي تقدمي عرو  -4

 بديلة إال إذا اصت الواثئق على ذلك.
بل املادي للحصول على اسخة من واثئق املمارسة يتمثل يف املقا-5
 ديناراً كويتياً(. 75)
%( اثنأل تملائة من 2يصاحب العطاي أتمينًا أوليًا ال يقل عن )-6

قيمة العطاي وأن يكون هذا الت مأل مبوجب ايك مصدق أو خطاب 
ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر تسم مقدم العطاي 

وزارة الرتبية، وغري مقرتن أبي قيد أو ارط ولن يلتفت إس  ولصاحل
العطايات غري املصحوبة هبذا الت مأل، أو املصحوبة بت مأل  الف ألي 
من الضوابط املشار إليها، وجيب أن يكون الت مأل صاحلًا ملدة سراين 

 العطاي املطلوب.
العقد( يومًا من اتريخ توقيع  20إن املدة اإلمجالية للعقد هي )-7

يلتزم خالئا املتعهد بتنفيذ أعمال املمارسة طبقًا للشروط العامة 
 واخلاصة واألحكام واملواصفات الفنية الواردة بواثئق املمارسة.
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يقبل مقدم العطاي أن يبقى عطائه قائمًا وانفذ املفعول غري جائز -8
الرجوع فيه وال ميكن سحبه وذلك من وقت تصديره ح  هناية مدة 

 ه، ولن يعتد أبي خفض يف األسعار بعد تصدير العطاي.سرايا
إذا تبأل للممارس عند دراسة املمارسة وجود أي خط  أو اقص أو -9

تباين يف املستندات الفنية أو يف جداول الكميات مما قد يمثر على 
فئات عطائه أو على قيمة األعمال فعليه أن يستوضح يف ذلك من 

ه وستتوس الوزارة دراسة هذه املالحرات وزارة الرتبية قبل تقدمي عطائ
واالستفسارات واإلجابة عليها وإزالة أي خط  أو اقص أو تباين أو 
تعار  )إن وجد( وال يرتتب على ذلك أي مسمولية أو التزام إضايف 

 على الوزارة.
تودع واثئق املمارسة يف صندوق العطايات إبدارة التوريدات -10

ويب خالل أوقات الدوام الرمسي يف موعد واملخازن مبنطقة صبحان اجلن
واصف ظهرا( حسب القرارات الصادرة من  12أقصاه الساعة )

الوزارة يف ا ن تغيري أو متديد موعد اإلقفال، ولن يقبل أي عطاي يرد 
بعد ااقضاي املوعد املقرر لاقفال وكذلك لن يلتفت إس أي تعديل يف 

 لعطاي.أسعار العطايات املقدمة يرد بعد تصدير ا
جيب على املمارس تعبئة اجلداول املرفقة وتقدمي بيااًن جلميع -11

املستلزمات الالزمة لتنفيذ األعمال موضوع املمارسة )إن وجد( 
وذلك يف اف  واثئق العطاي الذي تقدم به، وللوزارة احلق يف عدم 
قبول العطاي مامل يتضمن تعبئة اجلداول وفقًا للمصلحة العامة مع 

 لتزام مبا جاي يف املواصفات والشروط الفنية للممارسة.ضرورة اال
على املمارس تقدمي مجيع الكفاالت املصرفية اخلاصة هبذه -12

 املمارسة تللغة العربية.
 وكيل وزارة الرتبية

 أمساي املطابع اللية املمهلة واملراحة لطباعة الكتب املدرسية
 2018-2017املقررة للعام الدراسي 

 مهلة لطباعة الكتاب املدرسي وما يف مستواه فئة ِ)أ(املطابع امل
 اســــــم املطبعــــة م
 اركة مطابع الرسالة للصحافة والطباعة 1
   اركة مطابع اخلط                                                                                               2
 لنشر والتوزيعالشركة العصرية للطباعة وا 3
 اركة جمموعة الفور فيلمز للطباعة       4
 اركة الصناعات الربيطااية للطباعة والتغليف 5
 مطابع األلفأل للطباعة والنشر والتوزيع 6
 جمموعة النرائر اإلعالمية                    7
 أروى العاملية ألعمال الطباعة               8
 للطباعة         اية اركة املطبعة األملا 9
 دار القب  للصحافة والطباعة والنشر                       10
 اركة  مطابع ا موعة الدولية           11

 اركة دار السياسة للطباعة و الصحافة و النشر               12
 املطابع املمهلة لطباعة الكتاب املدرسي وما يف مستواه فئة ِ)ب(  

 ـــم املطبعــــةاســـ م
 مطبعة الدروازة 1

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
 -2017/ 41إعالن عن املمارسة رقم ) م.ك / 

حلاجة /  –( لطباعة وتوريد كتب مدرسية 2018
 قطاع البحوث الرتبوية واملناهم

بش ن طباعة وتوريد كتب  تعلن وزارة الرتبية عن طرح ممارسة )حمدودة(
مدرســــية حلاجــــة / قطــــاع البحــــوث الرتبويــــة واملنــــاهم طبقــــا للشــــروط 

 واملواصفات الفنية الواردة يف واثئق املمارسة .
 إراادات عامة للممارسة :

 املمارسة )حمدودة( على املمارسأل املعتمدين لدى وزارة الرتبية .-1
 ن  اتريخ ازول اإلعالن.  يوم عمل م 15جيب تسليم وثيقة العطاي خالل -2
يشرتط يف من يتقدم ئذه املمارسة  أن يكون من املطابع املمهلة ، -3

ومقيد يف السجل التجاري وغرفة بارة وصناعة الكويت للعام احلاق 
ويرفق بعطائه اهادة بذلك على أن يكون اترخيها معاصرا لتاريخ طرح 

 املمارسة .
ــة للتجزئــ-4 ة( وال حيــق ملقــدم العطــاي تقــدمي هــذه املمارســة )غــري قابل

 عرو  بديلة إال إذا اصت الواثئق على ذلك .
املقابل املادي للحصول على اسخة من واثئق املمارسة يتمثل يف -5
 دينارا كويتيا(. 75)
%( اثنان تملائة من 2يصاحب العطاي أتمأل أوق ال يقل عن )-6

أو خطاب  قيمة العطاي وأن يكون هذا الت مأل مبوجب ايك مصدق
ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر تسم مقدم العطاي 
ولصاحل وزارة الرتبية ، وغري مقرتن أبي قيد أو ارط ولن يلتفت إس 
العطايات غري املصحوبة هبذا الت مأل ، أو املصحوبة بت مأل  الف 
ألي من الضوابط املشار إليها ، وجيب أن يكون الت مأل صاحلا ملدة 

 ن العطاي املطلوب .سراي
يومًا من اتريخ توقيع العقد  20إن املدة اإلمجالية للعقد هي )-7

وتقي الكمية خالل اهرين من ااتهاي تسليم الكمية األوس( يلتزم 
خالئا املتعهد بتنفيذ أعمال املمارسة طبقا للشروط العامة واخلاصة 

 . واألحكام واملواصفات الفنية الواردة بواثئق املمارسة
يقبل مقدم العطاي أن يبقى عطائه قائما وانفذ املفعول غري جائز -8

الرجوع فيه وال ميكن سحبه وذلك من وقت تصديره ح  هناية مدة 
 سراياه ، ولن يعتد أبي خفض يف األسعار بعد تصدير العطاي .

إذا تبأل للممارس عند دراسة املمارسة وجود أي خط  أو اقص أو -9
ت الفنية أو يف جداول الكميات مما قد يمثر على تباين يف املستندا
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فئات عطائه أو على قيمة األعمال فعليه أن يستوضح يف ذلك من 
وزارة الرتبية قبل تقدمي عطائه وستتوس الوزارة دراسة هذه املالحرات 
واالستفسارات واإلجابة عليها وإزالة أي خط  أو اقص أو تباين أو 

ى ذلك أي مسمولية أو التزام إضايف تعار  )إن وجد( وال يرتتب عل
 على الوزارة .

تـــودع واثئـــق املمارســـة يف صـــندوق العطـــايات إبدارة التوريـــدات -10
واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب خالل أوقات الدوام الرمسي يف موعد 

واصــف ظهــرا( حســب القــرارات الصــادرة مــن  12أقصــاه الســاعة   )
اإلقفال ، ولن يقبل أي عطاي يرد  الوزارة يف ا ن تغيري أو متديد موعد

بعد ااقضاي املوعد املقرر لاقفال وكذلك لن يلتفت إس أي تعديل يف 
 أسعار العطايات املقدمة يرد بعد تصدير العطاي .

جيــب علــى املمـــارس تعبئــة اجلــداول املرفقـــة وتقــدمي بيــان جلميـــع -11
د( املســــتلزمات الالزمــــة لتنفيــــذ األعمــــال موضــــوع املمارســــة )إن وجــــ

وذلـك يف افــ  واثئــق العطـاي الــذي تقــدم بـه ، وللــوزارة احلــق يف عــدم 
ــة اجلــداول وفقــا للمصــلحة العامــة مــع  قبــول العطــاي مــامل يتضــمن تعبئ

 ضرورة االلتزام مبا جاي يف املواصفات والشروط الفنية للممارسة .
ـــى املمـــارس تقـــدمي مجيـــع الكفـــاالت املصـــرفية اخلاصـــة هبـــذه -12 عل

 ة العربية .املمارسة تللغ
 وكيل وزارة الرتبية

 أمساي املطابع اللية املمهلة واملراحة لطباعة الكتاب املدرسي
 2018-2017املقررة للعام الدراسي 

 املطابع املمهلة لطباعة الكتاب املدرسي وما يف مستواه فئة ِ)أ(
 اســــــم املطبعــــة م
 اركة مطابع الرسالة للصحافة والطباعة 1
 مطابع اخلطاركة  2
 الشركة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع 3
 اركة جمموعة الفور فيلمز للطباعة 4
 اركة الصناعات الربيطااية للطباعة والتغليف 5
 مطابع األلفأل للطباعة والنشر والتوزيع 6
 جمموعة النرائر اإلعالمية 7
 أروى العاملية ألعمال الطباعة 8
 اية للطباعةاركة املطبعة األملا 9
 دار القب  للصحافة والطباعة والنشر 10
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 رقمإعالن عن املمارسة 
 (2018-44/2017)م. ك/

حلاجة/قطاع البحوث  –لطباعة وتوريد كتب مدرسية 
 الرتبوية واملناهم

تعلن وزارة الرتبية عن طرح ممارسة )حمدودة( بش ن طباعة وتوريد كتب 
مدرسية حلاجة/قطاع البحوث الرتبوية واملناهم طبقا للشروط 

 واملواصفات الفنية الواردة يف واثئق املمارسة.
 ات عامة للممارسة:إرااد
 املمارسة )حمدودة( على املمارسأل املعتمدين لدى وزارة الرتبية.-1
يوم عمل من اتريخ ازول  15جيب تسليم وثيقة العطاي خالل -2

 اإلعالن.
يشرتط يف من يتقدم ئذه املمارسة أن يكون من املطابع املمهلة، ومقيد -3

ت للعام احلاق ويرفق يف السجل التجاري وغرفة بارة والصناعة الكوي
 بعطائه اهادة بذلك على أن يكون اترخيها معاصرا لتاريخ طرح املمارسة.

هذه املمارسة )غري قابلة للتجزئة( وال حيق ملقدم العطاي تقدمي -4
 عرو  بديلة إال إذا اصت الواثئق على ذلك.

املقابل املادي للحصول على اسخة من واثئق املمارسة يتمثل يف -5
 ارا كويتيا(.دين 75)
%( اثنان تملائة من 2يصاحب العطاي أتمأل أوق ال يقل عن )-6

قيمة العطاي وأن يكون هذا الت مأل مبوجب ايك مصدق أو خطاب 
ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر تسم مقدم العطاي 
ولصاحل وزارة الرتبية، وغري مقرتن أبي قيد أو ارط ولن يلتفت إس 

ري املصحوبة هبذا الت مأل، أو املصحوبة بت مأل  الف ألي العطايات غ
من الضوابط املشار إليها، وجيب أن يكون الت مأل صاحلا ملدة سراين 

 العطاي املطلوب.
يوما من اتريخ توقيع العقد  20إن املدة اإلمجالية للعقد هي )-7

وتقي الكمية خالل اهرين من ااتهاي تسليم الكمية األوس( يلتزم 
الئا املتعهد بتنفيذ أعمال املمارسة طبقا للشروط العامة واخلاصة خ

 واألحكام واملواصفات الفنية الواردة بواثئق املمارسة.
يقبل مقدم العطاي أن يبقى عطائه قائما وانفذ املفعول غري جائز -8

الرجوع فيه وال ميكن سحبه وذلك من وقت تصديره ح  هناية مدة 
 خفض يف األسعار بعد تصدير العطاي.سراياه، ولن يعتد أبي 

إذا تبــأل للممــارس عنــد دراســة املمارســة وجــود أي خطــ  أو اقــص أو تبــاين -9
يف املستندات الفنية أو يف جداول الكميـات ممـا قـد يـمثر علـى فئـات عطائـه أو 
علــى قيمــة األعمــال فعليــه أن يستوضـــح يف ذلــك مــن وزارة الرتبيــة قبــل تقـــدمي 

ة دراسـة هـذه املالحرـات واالستفسـارات واإلجابـة عليهـا عطائه وسـتتوس الـوزار 
وإزالــة أي خطــ  أو اقــص أو تبــاين أو تعــار  )إن وجــد( وال يرتتــب علــى ذلــك 

 أي مسمولية أو التزام إضايف على الوزارة.
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تودع واثئق املمارسة يف صندوق العطايات إبدارة التوريدات -10
لدوام الرمسي يف موعد واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب خالل أوقات ا

واصف ظهرا( حسب القرارات الصادرة من  12أقصاه الساعة )
الوزارة يف ا ن تغيري أو متديد موعد اإلقفال، ولن يقبل أي عطاي يرد 
بعد ااقضاي املوعد املقرر لاقفال وكذلك لن يلتفت إس أي تعديل يف 

 أسعار العطايات املقدمة يرد بعد تصدير العطاي.
ى املمارس تعبئة اجلداول املرفقة وتقدمي بيان جلميع جيب عل-11

املستلزمات الالزمة لتنفيذ األعمال موضوع املمارسة )إن وجد( 
وذلك يف اف  واثئق العطاي الذي تقدم به، وللوزارة احلق يف عدم 
قبول العطاي مامل يتضمن تعبئة اجلداول وفقا للمصلحة العامة مع 

 واصفات والشروط الفنية للممارسة.ضرورة االلتزام مبا جاي يف امل
على املمارس تقدمي مجيع الكفاالت املصرفية اخلاصة هبذه -12

 املمارسة تللغة العربية.
 وكيل وزارة الرتبية

 أمساي املطابع اللية املمهلة واملراحة لطباعة الكتب املدرسية
 2018-2017املقررة للعام الدراسي 

 لكتاب املدرسي وما يف مستواه فئة ِ)أ(املطابع املمهلة لطباعة ا      
 اســــــم املطبعــــة م
 اركة مطابع الرسالة للصحافة والطباعة 1
   اركة مطابع اخلط                                                                                               2
 الشركة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع 3
 اركة جمموعة الفور فيلمز للطباعة       4
 اركة الصناعات الربيطااية للطباعة والتغليف 5
 مطابع األلفأل للطباعة والنشر والتوزيع 6
 جمموعة النرائر اإلعالمية                    7
 أروى العاملية ألعمال الطباعة               8
        للطباعة  اركة املطبعة األملااية  9
 دار القب  للصحافة والطباعة والنشر                       10
 اركة  مطابع ا موعة الدولية           11
 اركة دار السياسة للطباعة و الصحافة و النشر               12
 املطابع املمهلة لطباعة الكتاب املدرسي وما يف مستواه فئة ِ)ب(  

 ــةاســــــم املطبعــ م
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 وزارة الداخلية
 إعالن

 ( 2017 - 159/2016تنويه بتمديد موعد إغالق املمارسه رقم )
 توريد وتركيب  وتشغيل وضمان وصيااة منرومة أمنية متكاملة 

 بوزارة الداخلية –)منرومة رادارية( لادارة العامة ألمن احلدود الربية 
اإلغــالق ) تسليم العطايات ( بش ن  يرجـى العلم أباه مت متديد موعد

املمارسة املذكورة أعاله إس  يوم ) اخلمي  ( املوافق 
إبدارة اخلدمات ا تمعية مببىن وزارة الداخلية   - 26/10/2017

الدور األول [ اعتبارًا من  –( 2مبىن رقم ) –اجلديد ] صبحان 
ظهرًا ، ولن  ـاعة )الواحدة(1ـاعة )الثامنة( صباحًا وح  السـ8السـ

 تقبل أي عطايات تقدم قبل أو بعد املوعد املذكور .
 وكيل الوزارة املساعد  

 للشــئون املاليـــة تلتكليف
ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ  ـــ

 إعالن
تعلن اإلدارة العامة للجنسية وواثئق السفر أن األاخاص املدرجه  

أدانه يدعون فقدان اهادات جنسياهتم الكويتية اخلاصه هبم  أمساؤهم
، فريجى ممن يعثر علي أي منها أن يسلمها إس اإلدارة خالل 
أسبوعأل من اتريخ اشر هذا  اإلعالن تجلريده الرمسية ، وإال فستمنح 

 حسب اإلجرايات املتبعة. ئمالي األاخاص جوازات سفر كويتية
 قم اجلنسيةر  اإلســـــــــــــــم م
 102555062 عبدائادى عبدالسن دواين رميض الشمري 1
 102237674 خالد فيحان ضيف هللا عامر العتياب 2
 107074239 عمر جعفر حسن عبدالر ن عبدهللا الكندري 3
 105207590 عليان حممد سامل اال ري املري 4
 119032712 جار هللا عبدالعزيز جار هللا مرزوق حميسن الشريفى 5
 118685910 روان ا د انصر عبدهللا انصر الدعيجا  6
 107473524 عبدالعزيز حيدر حسن حسأل مقصيد املقصيد 7
 120045851 غاليه زيد حسن فهد سوراج الرايدي 8
 119484731 مرمي عبدالرزاق عبدهللا عبدالرزاق العبدالكرمي 9
 121959443 اوره خالد حممد  د سامل املري 10
 107216589 ا د على عيد عصفور حممد العصفور 11
 121134285 جاسم فايز يعقوب عباس ابو احلسن 12
 125834705 اور على ا د حممد صاحل ا د الكندري 13
 105639535  د انجي  د عبدالر ن البعيجان 14
 105103662 اثمر حزام طويرش جدوع السعيدي 15
 141114606 قيل الشمريمزيد ذايب مزيد عقاب ع 16
 105383557 هتا  عبدهللا سامل سعيد العمريي 17
 121794819 اوره جاسم حممد سامل مبارك الشبال 18
 121308360 فهد سعود سعد رجا ارار احلريب 19
 104669061 اريفه ذعار عبدهللا عبا ائذيلي البقمي 20
 130691065 صقر جاسم حسأل على حممد العباد 21
 104306283 حممد عبدهللا خليل عبدهللا بورااد 22
 120055034 ا د حممد قدفان حممد القدفان 23
 102173716 رفعه سعيد انصر عبدهللا ائاجري 24
 100421143 عبدالرضا حسن غلوم ااه عباس 25
 107807634 بدور عماد عيسى صاحل اخلمي  26
 101896583 عواطف تركى سليمان مليحان الشمري 27
 140325525 ضاري مسري فاحل ميسر العوام الشمري 28
 125835473 فاطمه فيصل  ود حنف سعد ائاجري 29
 102468279 مطره تطح سعود تطح احلرجيي 30
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 106637376 فهد سعد رااد سند تومير الرايدي 31
 104995052 عبدالر ن خالد حسن مال عبدهللا حسن 32
 102015308  ود الشمرياوال عبدهللا حسأل  33
 106837417 مشائل مجال عبدالر ن عبدهللا الفرحان البىن خالد 34
 103005609 هليل عبدهللا هليل طويح امليمو  35
 135637213 مالك صاحل عبيد سلطان حممد السعيدي 36
 107894022 مثايل خالد حممد جالل سعود السهلي 37
 121809182 العجميحسأل منصور مطر خبيت الرومي  38
 123092616 عبدالسن على عشوي راضى العنزي 39
 101987758 عدانن ابراهيم خليل رااد القال  40
 101305283 اوير رااد سند جديع جراين العازمي 41
 105462392 سامل فارس كشاش لوكي العنزي 42
 107057190 رمي مرزوق جزاع جمرى رتح الرايدي 43

 ارة العامة للجنسية وواثئق السفرمدير عام االد
ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ

 إعالن
تعلن اإلدارة العامة للجنسية وواثئق السفر أن األاخاص املدرجة 
أمسائهم أدانه يدعون فقدان جوازات سفرهم الكويتية اخلاصة هبم ، 

يسلمها إق اإلدارة خالل أسبوعأل  فريجى ممن يعثر على أي منها أن
من اتريخ اشر هذا اإلعالن تجلريده الرمسية ، وإال فستمنح ئمالي 

 حسب اإلجرايات املتبعة . األاخاص جوازات سفر كويتية
 الرقم املسلسل رقم اجلواز االســـــــــــــــم م
اميان رايد فوار صياح ضوحيى  1

 الشمري
141839197 4483551 

مفرج برج  مفرج عبدهللا  حممد 2
 الدوسري

106292787 843124 

فهد زيد فهيد رجعان فالح  3
 الضفريي

107959214 3889600 

احالم حامد غريب عو  رواين  4
 العنزي

137133226 1249805 

 4026484 101203659 حصه يوسف سليمان الشمروخ 5
مشعل غصن فهاد غصن جحدل  6

 العجمي
134636136 4484413 

راحب سامى حممد ا د حممد م 7
 العلى

106517566 3570339 

ااتصار سليمان عبدهللا مصطفى حممد  8
 هادى

106424098 2325714 

عبدالعزيز عبدهللا سعد صقر سامل  9
 زريم

133769181 4186730 

 2559824 100691827 مبارك انصر منصور انصر املطريي 10
ثنيان يوا  يوسف حسن يعقوب  11

 العمريي
133355570 4240398 

مشاري وليد عبدالر ن عبدهللا  12
 الرااد

162076738 4093040 

روان وليد عبدالر ن عبدهللا  13
 الرااد

134794483 4196622 

 4080503 215034598حممد وليد عبدالر ن عبدهللا  14

 الرااد
فارس وليد عبدالر ن عبدهللا  15

 الرااد
188835393 4093196 

 4093059 120022673 هيل مجعهراده س 16
 4093044 102285427 وليد عبدالر ن عبدهللا الرااد 17
عبدالر ن وليد عبدالر ن عبدهللا  18

 الرااد
136197764 P05107161 

كامل ا د حممد على البندري  19
 القطان

101033831 3890128 

 762581 104822788 وضحه زيد انصر الزيد 20
 4275389 175675062 امل عايض الوهيدهسليمان رجا س 21
خلود عبدهللا انصر عايض  22

 الرايدي
105205515 2945248 

عبدالعزيز عبدالكرمي عيد جابر سهيل  23
 املطريي

124953889 3891915 

اشميه جاسم خلف حميسن  24
 الشمري

102305934 1263359 

 2695947 101107193 مىن ا د سعود عبدالعزيز العثمان 25
امل عبدهللا فاحل حممد فاحل  26

 العجمي
118526063 3762744 

 4220292 102259875 رقيه حسن حسأل مقصيد املقصيد 27
كوثر فاضل عباس حسن  28

 عبدالرحيم
119186322 4425305 

عبدائادى جمبل عو  جمبل هويدي  29
 البذاق

131572170 4249498 

 4220336 104017339 فايزه على حممد اياز 30
 4011112 104582684 منريه  د مبارك احلمد العيار 31
او  عبدالر ن عبدالسن العبد  32

 الر ن البداح
199578332 4061367 

 4319162 107413304 حممد مخي  حممد على اخلمي  33
 2717346 102345773 سهيله يوسف عباس علي الكوت 34

 السفر مدير عام اإلدارة العامة للجنسية وواثئق

 وزارة الصحة
 إعــــــــالن

طـــــــــرح املمارســـــــــة رقــــــــــم ص/م  متديـــــــــد تعلـــــــــن وزارة الصـــــــــحة عـــــــــن
ــــول عمليــــات أبــــيض ملرضــــى  - 5/2017/2018س/ ــــد مري  –توري

مريول عمليات أزرق فاتح، وآخر موعد لتقدمي العطايات هو الساعة 
ــوم االحــد املوافــق  بــدال مــن   2017/ 10/ 29الواحــدة مــن ظهــر ي

يف صـــندوق العطـــايات ، كمـــا تســـري العطـــايات   م2017/ 9/ 24
( يومًا اعتبارا من اتريخ فض املراريف وتبلغ الكفالة األولية 90ملدة )

 % ( فقط اثنان تملائة من قيمة العطاي صاحلة طيلة مدة سراين العطاي.2)
 وكيـل وزارة الصحـة
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 إعالن
( عن اتاقبة املخترب مر  -تعلن وزارة الصحة )إدارة ائندسة الطبية 

 إعادة طرح املمارسة التالية :
رقم  ـــــــــــفالوص الرسوم اتريخ األقفــــال

 م املمارسة

أسبوعأل من 
 20 اتريخ اإلعالن

 حماليل  ربيةتوريد 
ادارة خدمات املختربات حلاجة 

 الطبية 
 تربات الصحة العامة / وحدة  

 الفريولوجي

7LS1
97 1 

أسبوعأل من 
 20 اتريخ اإلعالن

لوازم  ربية جلهاز صبغ توريد 
 الشرائح

ادارة خدمات املختربات حلاجة 
 الطبية 

 تربات مستشفى الفروااية / وحدة  
 األاسجة

7LS1
85 2 

(، وعلـــى 2توضـــع العطـــايات يف صـــندوق العطـــايات إبدارة ائندســـةالطبية)رقم 
مــا يومــا( مــن اتريــخ اإلقفــال،  ك 90أن تكــون العطــايات ســارية املفعــول ملــدة )

%( مـن القيمـة اإلمجاليـة للعطـاي املقـدم  2تبلغ الكفالة األولية ئـذه املمارسـة )
 وينبغي أن تكون صاحلة طوال مدة سراين العطاي.

 ويشرتط تلشركات اليت ترغب يف املشاركة تملمارسة ما يلي:
 (أن تكون مقصورة على الشركات املسجلة لدى إدارة ائندسة الطبية.1
 ة متخصصة يف هذا ا ال مع إحضار ما يفيد ذلك.(أن تكون الشرك2
 ( سداد الرسوم املقررة لشراي واثئق املمارسة اقدا.3
 (كتاب تفويض من الشركة بشراي واثئق املمارسة.4
 ( أن تقدم الشركات املشاركة اهادة دعم العمالة الوطنية.5
 فقط. يوما 21( وميكن احلصول على واثئق املمارسة من اتريخ اشر وملدة 6

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
 اجتمعت جلنة املواليد والوفيات بوزارة الصحة جبلستها
 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها

 2/8/2017املنعقدة  49/2017رقم 
والوفيـات قـررت تلتعـديل املـدرج أدانه تجلريـدة الرمسيـة ) الكويـت اليـوم ( فـإذا مل وبعد حبث للطلبـات املقدمـة بتعـديل البيـاانت بسـجالت املواليـد 

تتلقى اللجنة أي اعرتا  خالل مخسـة عشـر يومـا مـن اتريـخ اشـر هـذا اإلعـالن فسـيجرى التعـديل تلسـجالت وتصـدر اـهادات املـيالد أو الوفـاة 
 طبقا للتعديل اآليت :

 جبلستهاحمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات 
 49/2017جلنة  2/8/2017املنعقدة بتاريخ 

 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
  124/2008واملشكلة تلقرار الوزاري رقم  36/69من القااون رقم  15اجتمعت جلنة املواليد والوفيات املنصوص عليها تملادة 
 رئيسا      السيد / مدير إدارة السجل املركزي للمواليد والوفيات 

 عضوا        عضوا    السيدة / رئيسة قسم البحوث والرأي  الدكتور/ رئي  ا ل  الطاب العام     
 عضوا         عضوا   السيد / رئي  قسم الوفيات   السيد / رئي  قسم القيد  

 واعض        السيد / الباحث القااو                 عضوا    السيد / رئي  قسم السجالت
 وقام أبعمال سكراترية اللجنة السيدة/ اوريه عبدهللا

(( تلكشــف املرفــق واخلاصــة بتعــديل البيــاانت يف ســجالت املواليــد والوفيــات 3528إس رقــم )) (((3504وارــرت اللجنــة الطلبــات مــن رقــم)))
سـتندات ، تقـرر اإلعـالن عـن التعـديالت والطلبـات يف بطلبات سواقط قيد مـيالد و الوفـاة فـإن اللجنـة بعـد حبثهـا والت كـد مـن اسـتيفاي الواثئـق وامل

 يتقـدم أحـد اجلريدة الرمسية ) الكويت اليوم ( يف عددين متتاليأل حتــى إذا ما ااقضت املدة القااواية ) مخسة عشر يوما ( من اتريخ آخر إعـالن ومل
 أبي اعرتا  برى التعديالت تلدفاتر وتصدر اهادات امليالد والوفاة 

 رئي  قسم القيد                   سم البحوث والرأي رئي  ق
 رئي  قسم السجالت الباحث القااو                رئي  قسم الوفيات  

 رئي  ا ل  الطاب العام    مدير إدارة السجل املركزي للمواليد سكرتري اللجنة
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 رقم
 الطلب

 رقم الشهادة
 ومصدرها

الرقم املد  أو اجلنسية  اجلنسية 988/88اون رقم االسم املطلوب تغيريه مبوجب القا
التعديل يف  أو جواز السفر

 اسم
 إس من اسم املولود

 101745526ج كوييت أمل أ د حسأل سلطان البوب امل ا د حسأل سلطان مرمي الوالدة املركزي 2س 1375/86 3504
 101745526ج كوييت أمل أ د حسأل سلطان البوب سلطانامل ا د حسأل  عايشه الوالدة املركزي 2س 6848/98 3505
 101745526ج كوييت أمل أ د حسأل سلطان البوب امل ا د حسأل سلطان حممد الوالدة املركزي 1س 6865/92 3506
 101745526ج كوييت أمل أ د حسأل سلطان البوب امل ا د حسأل سلطان مشاعل الوالدة الفحيحيل 2س 407/82 3507
 105197871ج كوييت جاسم مشر  مشالن الشمري جاسم مشر  مشالن عبدالرزاق الوالد الفحيحيل 1س 284/78 3508
 104989511ج كوييت حمارب عوده حممد الرفريي حمارب عوده حممد  د الوالد املركزي1س 4516/1977 3509
 100485056ج كوييت فارس العنزي عمر مرزوق عمر مرزوق فارس أمينه الوالد الفحيحيل 2س 143/81 3510
 100441152ج كوييت بداح بدحان مهدي السليما  بداح بدحان مهدي عائشه الوالد اجلهراي 2938/64 3511
 104375176ج كوييت خليفه فاحل راقي الصواغ خليفه فاحل راقي وليد الوالد املركزي 1س 459/79 3512
 105066715ج كوييت فهد قبالن بطي العازمي قبالن بطي فهد رمي الوالد الفحيحيل 2س 1671/77 3513
 103235565ج كوييت حممد سعد داح  السعيدي حممد سعد داح  عادل الوالد املركزي 1س 3061/78 3514
 105085078ج كوييت مبارك اداد راضي بطي العازمي مبارك اداد راضي بطى هاجر الوالد املركزي 2س 4259/2003 3515
 105066715ج كوييت رمي فهد قبالن بطي العازمي رمي فهد قبالن بطى  الوالدة املركزي 2س 4259/2003 ****

 105085078ج كوييت مبارك اداد راضي بطي العازمي مبارك اداد راضي بطى ساره الوالد الفرواايه 2س 1170/2000 3516
 105066715ج كوييت قبالن بطي العازميرمي فهد  رمي فهد قبالن بطى  الوالدة الفرواايه 2س 1170/2000 *****
 105085078ج كوييت مبارك اداد راضي بطي العازمي مبارك اداد راضي بطى أروى الوالد املركزي 2س 7489/2005 3517
 105066715ج كوييت رمي فهد قبالن بطي العازمي رمي فهد قبالن بطى  الوالدة املركزي 2س 7489/2005 *****
 100555962ج كوييت حزام خضر  سامح املطريي حزام خضر  سامح مشعل الوالد ركزيامل 1س 4034/83 3518
 281111000824ب م  كوييت حممد فايد فهد عيد سامل الرايدي فايد فهد عيد سامل الرايدي أ د املولود املركزي 1س 9360/2016 3519
 286020100793ب م  سعودي سامل حممد صخيل عبدهللا العنزي يحممد صخيل عبدهللا العنز  صخيل املولود اجلهراي 3س 1576/2015 3520
حسأل علي صنت عبيد  هناي املولوده املركزي 2س 6798/2017 3521

 عجاج اجلويسري
هناي حسأل علي صنت عبيد 

 عجاج اجلويسري
 277120701057ب م  كوييت

 287020603248ب م  هندي مد ايخزينب وسيم حم وسيم حممد ايخ  ريه املولوده املركزي 4س 1547/2013 3522
ميكائيل  املولود املركزي 3س 3494/2017 3523

 اواسيااو
 281092403811ب م  فلبيين ميكائيل ميشيل سيلوران بواسيااو ميشيل سيلوران بواسيااو

 
 

رقم 
 الطلب

 2/8/2017اتريخ االاعقاد : مقدم الطلب

 الرايدي  بصفته : الوكيل  / هيا ثواب احلميدي تقدم ئذه الوزارة السيد / سعد عبدهللا مفرح 3524
 طالبا تسجيلها بسجالت الوفيات// فمن له اعرتا  يتقدم به ئذه الوزارة .

  20/08/2008املتوفية/  بتاريخ :
 102717935ج -وفاة خارجيه السعودية حكم حمكمه 

 : األب  / ريتاج تقدم ئذه الوزارة السيد / حممد مطري رااد وعالن البذاق  بصفته 3525
 طالبا تسجيلها بسجالت املواليد// فمن له اعرتا  يتقدم به ئذه الوزارة .

  22/01/2013املولودة/  بتاريخ :
 102231503ج -والده خارجيه السعودية 

 تقدم ئذه الوزارة السيد / حممد مطري رااد وعالن البذاق   بصفته : األب  / انصر 3526
 املواليد// فمن له اعرتا  يتقدم به ئذه الوزارة . طالبا تسجيله بسجالت

  31/08/2009املولود/  بتاريخ :
 102231503ج –والده خارجيه السعودية 

 تقدم ئذه الوزارة السيد / حممد مطري رااد وعالن البذاق   بصفته : االب  / مطري 3527
 ه الوزارة .طالبا تسجيله بسجالت املواليد// فمن له اعرتا  يتقدم به ئذ

  12/05/2016املولود/  بتاريخ :
 102231503ج -والده خارجيه السعودية 

 تقدم ئذه الوزارة السيد / تسل مثر غامن عيد ساير بعيجان الرفريي  بصفته : األب  / حممد 
 طالبا تسجيله بسجالت املواليد//فمن له اعرتا  يتقدم به ئذه الوزارة .

 

  25/08/2015املولود/  بتاريخ :
 291050500292ج –والده خارجيه اإلمارات 

 
 تقدم ئذه الوزارة السيدة / دالل علي مبارك الرحيل العنزي  بصفته : األب  / يوسف 6528

 طالبا تسجيله بسجالت املواليد//فمن له اعرتا  يتقدم به ئذه الوزارة .
  06/12/2015املولود/  بتاريخ :

 102961919ج -والده خارجيه اإلمارات 
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 اجتمعت جلنة املواليد والوفيات بوزارة الصحة جبلستها
 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها

 7/8/2017املنعقدة  50/2017رقم 
اليـوم ( فـإذا مل وبعد حبث للطلبـات املقدمـة بتعـديل البيـاانت بسـجالت املواليـد والوفيـات قـررت تلتعـديل املـدرج أدانه تجلريـدة الرمسيـة ) الكويـت 

تتلقى اللجنة أي اعرتا  خالل مخسـة عشـر يومـا مـن اتريـخ اشـر هـذا اإلعـالن فسـيجرى التعـديل تلسـجالت وتصـدر اـهادات املـيالد أو الوفـاة 
 طبقا للتعديل اآليت :

 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
 50/2017جلنة  7/8/2017املنعقدة بتاريخ 

 املواليد والوفيات جبلستها حمضر اجتماع جلنة
  124/2008واملشكلة تلقرار الوزاري رقم  36/69من القااون رقم  15اجتمعت جلنة املواليد والوفيات املنصوص عليها تملادة 
 رئيسا      السيد / مدير إدارة السجل املركزي للمواليد والوفيات 

 عضوا       السيدة / رئيسة قسم البحوث والرأي     عضوا          الدكتور/ رئي  ا ل  الطاب العام     
 عضوا         عضوا   السيد / رئي  قسم الوفيات            السيد / رئي  قسم القيد  

 عضوا         السيد / الباحث القااو                         عضوا    السيد / رئي  قسم السجالت
 ة/ اوريه عبدهللاوقام أبعمال سكراترية اللجنة السيد
(( تلكشــف املرفــق واخلاصــة بتعــديل البيــاانت يف ســجالت املواليــد والوفيــات 3550إس رقــم )) (((3530وارــرت اللجنــة الطلبــات مــن رقــم)))

والطلبـات يف بطلبات سواقط قيد مـيالد و الوفـاة فـإن اللجنـة بعـد حبثهـا والت كـد مـن اسـتيفاي الواثئـق واملسـتندات ، تقـرر اإلعـالن عـن التعـديالت 
 يتقـدم أحـد اجلريدة الرمسية ) الكويت اليوم ( يف عددين متتاليأل حتــى إذا ما ااقضت املدة القااواية ) مخسة عشر يوما ( من اتريخ آخر إعـالن ومل

 أبي اعرتا  برى التعديالت تلدفاتر وتصدر اهادات امليالد والوفاة 
 رئي  قسم القيد                   رئي  قسم البحوث والرأي 

 رئي  قسم السجالت الباحث القااو                رئي  قسم الوفيات  
 رئي  ا ل  الطاب العام    مدير إدارة السجل املركزي للمواليد سكرتري اللجنة

 
 رقم
 الطلب

 رقم الشهادة
 ومصدرها

اجلنسية  الرقم املد  او اجلنسية 988/88االسم املطلوب تغيريه مبوجب القااون رقم 
التعديل يف  او جواز السفر

 اسم
 إس من اسم املولود

 101286024ج كوييت هيا انصر املاضي هيا انصر ماضي حممد الوالده اال دي 1195/1966 3530
 102915771ج كوييت فهد درغان الرااد العازمي فهد درغان الرااد رابعه الوالد حوق 59/70 3531
 104633133ج كوييت سامل عبيد صمعان العجمي سامل عبيد صمعان عبيد الوالد كزياملر  1س 1170/78 3532
 100563218ج كوييت عبيد سالمه حممد السعيدي عبيد سالمه حممد حممد الوالد القبله 1935/1968 3533
 ود عنرب مواس سيف   ود عنرب مواس سيف أمساي الوالد املركزي 2س 3241/1994 3534

 املاجدي
 102916689ج كوييت

سعد ضيف هللا معيتق  سعد ضيف هللا معيتق املصيبيح فهد الوالد الفحيحيل  1س 300/2002 3535
 املصيبيح الرايدي

 279011200885ج كوييت

 100688776ج كوييت عمر هالل مفلح املطريي عمر هالل مفلح رمي الوالد املركزي 2س 530/78 3536
 101762674ج كوييت سعود عبدالعزيز حممد صرام عبدالعزيز حممد سعود وفاي الوالد حوق 270/63 3537
 102738496ج كوييت ختام حريب صاحل احلرجيي ختام حريب صاحل مطره الوالد اجلهراي 1258/1965 3538
 105544815ج كوييت هندي مبخوت منشه العجمي هندي مبخوت منشه انيف الوالد املركزي 1س 2474/1977 3539
جوستأل  املولود املركزي 3س 2781/2017 3540

 اسكاترون
جوستأل جيو  جيفري برازا  جيفري برازا اسكاترون

 اسكاترون
 286092702531ب م  فلبيين

عبدالعزيز يعقوب يوسف سامل  عليه املولوده املركزي 2س 1007/2015 3541
 الطويل

عليا عبدالعزيز يعقوب  
 يوسف سامل الطويل

 283111700491ب م  كوييت
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انصر فرحان وراد صنيدح  أ د املولود الفحيحيل1س 1160/2017 3542

 مرزوق
عبدهللا انصر فرحان وراد 

 صنيدح مرزوق
 284111401605ب م  كوييت

علي عادي غازي هادي  دميه املولوده املركزي 2س 7642/2013 3543
 ائراا 

حشيمه علي عادي غازي 
 هادي ائراا 

 284040100601ب م  كوييت

مجال علي حسأل عبدالعزيز  الزين املولوده املركزي 2س 3403/2017 3544
 العودان العتياب

احلور مجال علي حسأل 
 عبدالعزيز العودان العتياب

 291071200416ب م  كوييت

 
 

رقم 
 الطلب

 7/8/2017اتريخ االاعقاد :  مقدم الطلب

 : االبن  / حشمه فارع هضيب تقدم ئذه الوزارة السيد / حممد فهد ماطر املطريي  بصفته  3545
 طالبا تسجيلها بسجالت الوفيات// فمن له اعرتا  يتقدم به ئذه الوزارة .

  27/05/2012املتوفيه/  بتاريخ :
 103836689ج -وفاة الكويت 

 تقدم ئذه الوزارة السيد / مشاري انصر هزاع  مشاري العفاسي    بصفته : االب  / غامن 3546
 ت الوفيات// فمن له اعرتا  يتقدم به ئذه الوزارة .طالبا تسجيله بسجال

  19/05/2007املتويف/  بتاريخ :
 105571904ج -وفاة الكويت 

 تقدم ئذه الوزارة السيد / مشاري انصر هزاع  مشاري العفاسي  بصفته : االب  / عبدهللا 3547
 رة . طالبا تسجيله بسجالت الوفيات//فمن له اعرتا  يتقدم به ئذه الوزا

  30/04/2007املتويف/  بتاريخ :
 105571904ج -وفاة الكويت 

 تقدم ئذه الوزارة السيد / مشاري انصر هزاع  مشاري العفاسي بصفته : االب  / معاق 3548
 طالبا تسجيلها بسجالت الوفيات// فمن له اعرتا  يتقدم به ئذه الوزارة .

  02/05/2007املتوفيه/  بتاريخ :
 105571904ج -ت وفاة الكوي

 تقدم ئذه الوزارة السيد / خليل ابراهيم علي أ د علي حممد  بصفته : االب  / آية 3549
 طالبا تسجيلها بسجالت املواليد// فمن له اعرتا  يتقدم به ئذه الوزارة .

  22/05/2015املولوده/  بتاريخ :
ج –والده خارجيه الوالايت املتحده االمريكيه  

23121900833 
 تقدم ئذه الوزارة السيد / حممد يعقوب يوسف حسأل ابراهيم مقدس هببها    بصفته : االب  / فراس 3550

 طالبا تسجيله بسجالت املواليد// فمن له اعرتا  يتقدم به ئذه الوزارة .
  17/11/2011املولود/  بتاريخ :

 277120701313ج -والده خارجيه مصر 
   
ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ

 اجتمعت جلنة املواليد والوفيات بوزارة الصحة جبلستها
 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها

 9/8/2017املنعقدة  51/2017رقم 
أدانه تجلريـدة الرمسيـة ) الكويـت اليـوم ( فـإذا مل وبعد حبث للطلبـات املقدمـة بتعـديل البيـاانت بسـجالت املواليـد والوفيـات قـررت تلتعـديل املـدرج 

تتلقى اللجنة أي اعرتا  خالل مخسـة عشـر يومـا مـن اتريـخ اشـر هـذا اإلعـالن فسـيجرى التعـديل تلسـجالت وتصـدر اـهادات املـيالد أو الوفـاة 
 طبقا للتعديل اآليت :

 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
 51/2017جلنة  9/8/2017املنعقدة بتاريخ 

 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
  124/2008واملشكلة تلقرار الوزاري رقم  36/69من القااون رقم  15اجتمعت جلنة املواليد والوفيات املنصوص عليها تملادة 
 رئيسا      السيد / مدير إدارة السجل املركزي للمواليد والوفيات 

 عضوا       عضوا    السيدة / رئيسة قسم البحوث والرأي              الطاب العام     الدكتور/ رئي  ا ل
 عضوا         عضوا   السيد / رئي  قسم الوفيات            السيد / رئي  قسم القيد  

 عضوا         السيد / الباحث القااو                         عضوا    السيد / رئي  قسم السجالت
 وقام أبعمال سكراترية اللجنة السيدة/ اوريه عبدهللا

(( تلكشــف املرفــق واخلاصــة بتعــديل البيــاانت يف ســجالت املواليــد والوفيــات 3569إس رقــم )) (((3551وارــرت اللجنــة الطلبــات مــن رقــم)))
ندات ، تقـرر اإلعـالن عـن التعـديالت والطلبـات يف بطلبات سواقط قيد مـيالد و الوفـاة فـإن اللجنـة بعـد حبثهـا والت كـد مـن اسـتيفاي الواثئـق واملسـت

 يتقـدم أحـد اجلريدة الرمسية ) الكويت اليوم ( يف عددين متتاليأل حتــى إذا ما ااقضت املدة القااواية ) مخسة عشر يوما ( من اتريخ آخر إعـالن ومل
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 أبي اعرتا  برى التعديالت تلدفاتر وتصدر اهادات امليالد والوفاة 
 رئي  قسم القيد                   البحوث والرأي رئي  قسم 

 رئي  قسم السجالت الباحث القااو                رئي  قسم الوفيات  
 رئي  ا ل  الطاب العام    مدير إدارة السجل املركزي للمواليد سكرتري اللجنة

 
 رقم
 الطلب

 رقم الشهادة
 ومصدرها

الرقم املد  او اجلنسية  اجلنسية 988/88قم االسم املطلوب تغيريه مبوجب القااون ر 
التعديل يف  او جواز السفر

 اسم
 إس من اسم املولود

 100476007ج كوييت علي فهيد مشريد العازمي علي فهيد مشريد بدر الوالد الفحيحيل1س 100/1982 3551
 103061789ج كوييت رزوق حميسن الشريفيجارهللا م جارهللا مرزوق حميسن عبدالعزيز الوالد الفرواايه 893/71 3552
 277102900693ج كوييت عبدهللا حسأل  ود الشمري عبدهللا حسأل  ود مشاري  الوالد املركزي 1س 4402/77 3553
 107286929ج كوييت خليفه دليل عبدهللا املطريي خليفه دليل عبدهللا دليل الوالد املركزي 1س 1775/78 3554
 100438179ج كوييت ابيب مبارك خدعان العازمي ابيب مبارك خدعان حنان الوالد ركزيامل 2س 226/80 3555
 100667776ج كوييت عبداملااع معجب املااع العجمي عبداملااع معجب املااع فاطمه الوالد املركزي 2س 905/78 3556
 100746837ج كوييت عتيابقاعد جبهان سامل ال قاعد جبهان سامل اوار  الوالد الفرواايه 11497/1970 3557
 101179160ج كوييت سودان  دان مداد املطريي سودان  دان مداد عامر الوالد الفحيحيل1س 2175/1977 3558
 103101494ج كوييت ساير سامل ساير العازمي ساير سامل ساير دالل الوالد حوق 14034/1971 3559
 100602634ج كوييت انصر مراد عباس البلواي اس بلوايانصر مراد عب صاحل الوالد ش دمسان 3635/64 3560
علي مطر غريب احلصم  علي مطر غريب احلصم خالد الوالد حوق 161/1963 3561

 الرايدي
 101744129ج كوييت

 103033138ج كوييت حممد  ود عو  منر البذاق حممد  ود عو  منر عبدهللا الوالد املركزي 1س 1648/94 3562

3563 
زينب حممد  تار غلوم عبدهللا  حممد  تار غلوم عبدهللا قاسم ليلى  املولوده املركزي 2س 5651/2017

 قاسم
 292040100126ب م  كوييت

3564 
خلف سعد خلف فهد جريبيع  اوره املولوده املركزي 2س 2755/2017

 املطريي
اورة خلف سعد خلف فهد 

 جريبيع املطريي
 289062100066ب م  كوييت

3565 
بدر عو  سعد عايض مقعد  ملي  املولود املركزي 2س 5403/2017

 الصواغ العازمي
بلقي  بدر عو  سعد 
 عايض مقعد الصواغ العازمي

 285072201129ب م  كوييت

3566 
هيما سرى  املولوده املركزي 4س 3467/2017

 سيفا
هيما سندوري سيفا امسبايت  سيفا امسبايت سوتان

 سوتان
 283061003312ب م  هندي

 282041804986ب م  هندي روهان بيبأل بيبأل ااادران بيبأل ااادران ورهان املولوده الفرواايه 3س 2871/2014 3567
 
 

رقم 
 الطلب

 9/8/2017اتريخ االاعقاد : مقدم الطلب

 تقدم ئذه الوزارة السيد / حسأل حمسن انصر العجمي  بصفته : االب  / عبري 3568
 لوفيات// فمن له اعرتا  يتقدم به ئذه الوزارة .طالبا تسجيلها بسجالت ا

  25/03/2011املتوفيه/  بتاريخ :
 298041901483ج –وفاة خارجيه السعوديه 

 تقدم ئذه الوزارة السيد / عطاهلل سعد مصلح العتياب  بصفته : االب  / هيا 3569
 ارة .طالبا تسجيلها بسجالت املواليد// فمن له اعرتا  يتقدم به ئذه الوز 

  14/04/2015املولوده/  بتاريخ :
 102999880ج –والده خارجيه السعوديه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  60             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

 وزارة العدل
 الضمان للت مأل التكافلياــركة 

 اركة مسامهة كويتية مقفلة
 عقد أتسي 

  20/9/2017إاه يف يوم األربعاي املوافق 
 لدي أان: مرمي فهد حممد حسن الصميط املوثقة تإلدارة

 ـــر:   حض
أوال: عبد هللا سليمان حمسن العجمي / كوييت اجلنسية وحيمل بطاقة 

 (       طر  أول268043001115مداية رقم )
اثايا: سليمان عبد هللا سليمان العجمي / كوييت اجلنسية وحيمل بطاقة 

 (      طر  اثن293120300544مداية رقم )
اجلنسية وحيمل بطاقة اثلثا: عجيل عبد هللا سليمان العجمي / كوييت 

( قاصر ويوقع عنه الطر  األول 301072800081مداية رقم )
 بصفته ولياً طبيعياً عليه       طر  اثلث بصفته

رابعا: اركة الضمان للفحص الفين للسيارات /اركة توصية بسيطة 
 18/08/2011بتاريخ  1جلد  4240واملوثق عقد أتسيسها برقم 

واملعدل  18/1/2012بتاريخ  1 جلد 389واملعدل تلعقد رقم 
وميثلها تلتوقيع  03/09/2012بتاريخ  1جلد  4609تلعقد رقم 

/ عبد هللا سليمان حمسن العجمي / كوييت اجلنسية وحيمل بطاقة مداية 
( بصفته اريكًا ومديرا  وال تلتوقيع 268043001115رقم )

مبوجب مستخرج صادر من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 
 طر  رابع بصفته                               20/8/2017

: اركة الضمان اخلليجية لوساطة الت مأل / اركة ذات مسئولية خامسا
بتاريخ  2645حمدودة / ذ.م.م واملوثق عقد أتسيسها برقم 

وميثلها تلتوقيع / عبد هللا سليمان حمسن العجمي /   28/09/2014
( 268043001115ية رقم )كوييت اجلنسية وحيمل بطاقة مدا

بصفته اريكًا ومديرا مبوجب مستخرج صادر من وزارة التجارة 
طر  خام                            20/8/2017بتاريخ  والصناعة
 بصفته

يقر املمسسون أبهليتهم القااواية لت سي  اركة مسامهة كويتية مقفلة 
قًا ألحكام قااون فيما بينهم والتزامهم تلقواعد املقررة لت سيسها طب

 وتعديالته والئحته التنفيذية. 2016لسنة  1الشركات رقم 
كما يقرون أيضا تلتزامهم بكافة القواعد املقررة لت سي  الشركة وفقاً 

 ألحكام املواد اآلتية:
 (1مـادة )

 يعترب التمهيد السابق جزياً ال يتجزأ من هذا العقد.
 (2مـادة )

ســـت طبقـــاً ألحكـــام املرســـوم بقـــااون يقـــر املمسســـون أبن الشـــركة أتس

وتعديالتــه والئحتــه التنفيذيــة وأحكــام  2016لســنة  1الشــركات رقــم 
 هذا العقد.

 وتتمتع الشركة تلشخصية االعتبارية اعتبارا من اتريخ الشهر. 
وال جيوز ئا مزاولة اشاطها إال من اتريخ الشهر وموافقة كافـة اجلهـات 

 الرقابية على مزاولتها للنشاط.
 (3مـادة )

اسم هذه الشركة هو: اـركة الضـمان للتـ مأل التكـافلي اـركة مسـامهة  
 كويتية مقفلة )ش.م.ك.م( وعنواهنا التجاري/ الكويت

 (4مـادة )
يقع مركز الشركة الرئيسي يف دولة الكويت وموطنها ارق وجيوز 
للشركاي اقل املركز الرئيسي إس أي جهة أخرى داخل دولة الكويت، 

 ووكاالت للشركة داخل وخارج دولة الكويت.وفتح فروع 
ــه  ويعتــرب مقــر الشــركة هــو املــوطن القــااو  ئــا الــذي يعتــد بــه يف توجي
املراســــالت واإلعــــالانت القضــــائية إليهــــا وتثبــــت بياانتــــه يف الســــجل 
 التجاري، وال يعتد بتغيري هذا املقر إال بعد قيده يف السجل التجاري.

 (5مـادة )
 ة تبدأ من اتريخ الشهر.مدة الشركة غري حمدد

 (6مـادة )
 01/2016مع عدم اإلخالل أبحكام املرسوم بقـااون الشـركات رقـم 

وتعديالتــه والئحتــه التنفيذيــة فــإن األغــرا  الــيت أسســت مــن أجلهـــا 
 الشركة هي:

 الت مينـات العامــــــة - أوالً  
التــ مأل ضــد احلريــق: ويشــمل التعاقــد علــى التــ مأل ضــد األضــرار -1

ة عــــــــن احلريــــــــق والصـــــــواعق والــــــــرايح واألعاصــــــــري والــــــــزالزل النابـــــــ
واالافجــارات املنزليــة واألضــرار الــيت حيــدثها ســقوط الطــائرات وكــل مــا 

 يعترب عرفاً وعادة يف الت مأل ضد احلريق.
الت مأل ضد احلوادث: ويشمل التعاقد على الت مأل ضد األضرار  - 2
ث العمـل والسـرقة ابة عن احلوادث الشخصية والتـ مأل ضـد حـوادنال

ــــة واالخــــتالس والســــلب والنهــــب والتــــ مأل علــــى  ــــة األماا وضــــد خياا
الســيارات واملســـافرين والتـــ مأل علـــى املســئولية املدايـــة وكـــل مـــا يعتـــرب 

 عرفاً وعادة داخاًل يف الت مأل ضد احلوادث.
الت مأل البحري واجلوي: يشمل التعاقد على الت مأل ضـد األضـرار -3

ضـــد الســـفن البحريـــة واجلويـــة والطـــائرات ومـــواد  النابـــة والـــيت لـــدث
الطريان و ولتها والبضائع واألمتعة واألمـوال واملسـافرين سـواي اقلـت 
براً أو حبراً أو بكل الطرق وتشمل اخطار املستودعات التجارية او أي 
 اخطار عرضية وكل ما يدخل عرفاً وعادة يف الت مأل البحري واجلوي .

العقــارات الالزمــة ملبااــرة اشــاطها يف احلــدود متلــك املنقــوالت و   - 4
 املسموح هبا وفقاً للقااون .

القيــام تســتثمار االمــوال املتــوافرة لــدى هيئــة املشــرتكأل وإضــافة  - 5
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 صايف عوائد االستثمار حلساب هيئة املشرتكأل.
تنريم عمليات التـ مأل الـيت تبااـرها الشـركة تلطريقـة الـيت تـممن  - 6

كأل مـــن صـــايف الفـــائض التـــ ميين الـــذي يتحقـــق يف اعــادة حصـــة املشـــرت 
حســـاتت هيئـــة املشــــرتكأل عـــن عمليـــات التــــ مأل إس املشـــرتكأل وفقــــاً 

 للقواعد اليت يضعها جمل  اإلدارة كما جاي تلنرام األساسي.
تشكل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من ثالثة أعضاي من علماي  - 7

ل املعـامالت اإلسـالمية، وئيئـة الشريعة اإلسالمية املتخصصـون يف جمـا
الفتوى والرقابة الشرعية احلق يف إبداي الراي وتقـدمي املشـورة الشـرعية 
يف أي مــــن األمــــور املتعلقــــة مبعــــامالت الشــــركة وئــــا احلــــق يف حضــــور 
اجتماعــــات اجلمعيــــة العامــــة منعقــــدة أبي صــــفة، تقــــدم هيئــــة الفتــــوى 

  اإلدارة يبـأل خالصـة مـا مت والرقابة الشرعية تقريراً سنواًي اـاماًل  لـ
يف حـاالت ومــا جــرى بيااــه مـن أراي يف معــامالت الشــركة وجيــب تــالوة 

 هذا التقرير يف اجتماعات اجلمعية العامة العادية.
يكــون للشــركة مبااــرة األعمــال الســابق يف دولــة الكويــت ويف اخلــارج 

 بصفة أصلية أو تلوكالة.
ك أبي جهــة مــع ائيئــات وجيـوز للشــركة أن تكــون ئــا مصـلحة أو تشــرت 

ـــيت قـــد تعينهـــا علـــى لقيـــق  ـــيت تـــزاول أعمـــااًل اـــبيهه أبعمائـــا أو ال ال
أغراضها يف الكويت أو يف اخلارج وئا أن تنشـئ أو تشـارك أو تشـرتى 

 هذه ئيئات أو تلحقها هبا.  
 (7مـادة )

تبــدأ الســنة املاليــة للشــركة مــن أول ينــاير وتنتهــي يف آخــر ديســمرب مــن كــل 
يســتثىن مــن ذلــك الســنة املاليــة األوس فتبــدأ مــن اتريــخ قيــد الشــركة عــام. و 

 يف السجل التجاري وتنتهي يف آخر ديسمرب من السنة املالية التالية.
 )هيئة الرقابة الشرعية( 

 ( 8مادة ) 
 )اختياري(

)يف حالـــة مــــا إذا كااــــت الشـــركة متــــارس اشــــاطها وفقـــاً ألحكــــام الشــــريعة 
ـــزاول أغراضـــها وفقـــاً للشـــريعة اإلســـالمية اإلســـالمية( إذا كااـــت الشـــر  كة ت

ـــــه مـــــن تصـــــرفات أبحكـــــام الشـــــريعة  فيجـــــب عليهـــــا أن تتقيـــــد فيمـــــا بري
علـى الشـركة أن تشـكل هيئـة مسـتقلة تسـمى " هيئـة  اإلسالمية. وجيب
 الرقابة الشرعية " 

وتتكون من عدد من املتخصصأل يف أصول الفقه اإلسالمي احلاصلأل 
قل يف هذا ا ال ال يقل عددهم عن ثالثة على ممهل جامعي على األ

 تعينهم اجلمعية العامة للشركة.
 ختتص تآليت:

 أ ( إبداي الرأي الشرعي اإلسالمي حول أاشطة الشركة وتصرفاهتا . 
 التحقق من التزام الشركة أبحكام الشريعة اإلسالمية. 
ا يف مـدى ج( تقدمي تقريـر سـنوي إس اجلمعيـة العامـة للشـركة يشـتمل علـى رأيهـ 

توافـــق أعمــــال الشــــركة واشــــاطها وتصـــرفاهتا مــــع أحكــــام الشــــريعة اإلســــالمية، 

ومــــدى التــــزام إدارة الشــــركة تلتقيــــد مبــــا تبديــــه هيئــــة الرقابــــة الشــــرعية يف هــــذا 
 الش ن، وما يكون لديها من مالحرات على أعمال الشركة.

ول وتمخذ اآلراي تألغلبية ووجود خال  بأل أعضاي ائيئة الشرعية ح
احلكم الشرعي يتم إحالة موضوع اخلال  إس هيئة الفتوى بوزارة 

 األوقا  والشئون اإلسالمية.
" من القااون  1041 ،  992 ،  508وال تسرى اصوص املواد " 

" من قااون التجارة على التصرفات اليت بريها 237املد  واملادة "
 . الشركة ضمن أغراضها وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية

 ( 9مادة ) 
( د.ك )مخسة ماليأل 5000.000حدد رأس املال املصرح به مببلغ )

 دينار كوييت(.
( د.ك )مخسة ماليأل 5000.000ورأس املال املصدر مببلغ وقدره )

 دينار كوييت(.
د.ك )مليون ومائتان ومخسون 1250.000ورأس املال املدفوع مببلغ 

 ألف دينار كوييت (
 املصدر من أسهم اقدية على النحو اآليت:ويتكون رأمسال الشركة 

د.ك )فقط مخسة ماليأل دينار كوييت ( اقدا مت 5000.000مبلغ )
% من املبلغ اقدًا على  بنك بيت التمويل 25سداد حصة قدرها 

 الكوييت )ايداع ( يف بنك بيت التمويل الكوييت .
 (10مادة )

مال الشركة  اكتتب املمسسون املوقعون على هذا العقد يف كامل رأس
 على الوجه اآليت:

اوع  عدد األسهم اسم املساهم م
 األسهم

قيمتها تلدينار 
 الكوييت

عبدهللا سليمان حمسن  1
 العجمي 

 4000.000 اقدية    40.000.000
 د.ك

سليمان عبدهللا  2
 سليمان العجمي 

 د.ك  250.000 اقدية  2.500.000

عجيل عبدهللا سليمان  3
 العجمي  

 د.ك  250.000 اقدية 2.500.000

اركة الضمان للفحص  4
 الفين للسيارات ت.ب   

 د.ك  250.000 اقدية 2.500.000

اركة الضمان  5
اخلليجية لوساطة 

 الت مأل ذم م 

 د.ك  250.000 اقدية 2.500.000

ــوع  ــــــــــ  د.ك 5.000.000  سهم 50.000.000 ا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويقـــر املمسســـون أبهنـــم قـــاموا إبيـــداع قيمـــة رأس املـــال النقـــدي للشـــركة بنســـبة 
% مـن قيمـة األسـهم 25%( من قيمة رأس املال النقدي للشـركة بنسـبة 25)

ســهم( كــل مــنهم بنســبة اكتتابــه يف  12.500.000الــيت اكتتبــوا هبــا وقــدرها )
املـذكور  بنك بيت التمويل الكوييت وذلك مبوجب الشـهادة الصـادرة مـن البنـك

 واملرفقة أبصل هذا العقد. 06/8/2017بتاريخ  
 )يف حالة عدم سداد كامل رأس املال يذكر ما يلي:

د.ك )ثالثة ماليأل  3.750.000والباقي من رأس مال الشركة وقدره
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يلتـزم كـل طـر  بسـداد حصـته  وسبعمائة ومخسون ألـف دينـار كـوييت(
ـــخ ـــة خـــالل مـــدة أقصـــاها مخـــ  ســـنوات مـــن اتري ـــد الشـــركة  الباقي قي
 تلسجل التجاري ويف املواعيد اليت حيددها جمل  اإلدارة(

 (11مـادة )
املصــروفات والنفقــات واألجــور والتكــاليف الــيت تلتــزم الشــركة أبدائهــا 

د.ك( وفقــاً للبيــان املرفــق أبصــل 3000بســبب أتسيســها هــي مبلــغ )
 العقد ختصم من حساب املصروفات العامة.

 (12مـادة )
ون املوقعــون علـى هــذا العقــد تلقيـام جبميــع اإلجــرايات يتعهـد املمسســ

ــــات  الالزمــــة إلمتــــام أتســــي  الشــــركة ويلتزمــــون تســــتبعاد وإلغــــاي طلب
 االكتتاب الومهية واملكررة واختاذ اإلجرايات الالزمة لتحقيق ذلك.

وئـذا الغــر  وكلـوا عــنهم: الســيد/ سـليمان عبــد هللا سـليمان العجمــي يف اختــاذ 
اواية واستيفاي املستندات الالزمـة وإدخـال التعـديالت الـيت تـري اإلجرايات القا

 اجلهات الرمسية ضرورة إدخائا يف العقد أو النرام األساسي املرفق به.
وعلـــى املمسســـأل خـــالل ثالثـــة أاـــهر مـــن اتريـــخ االاتهـــاي مـــن االكتتـــاب وقبـــل 

بعــــدد اجتمــــاع اجلمعيــــة الت سيســــية أن يقــــدموا لــــوزارة التجــــارة والصــــناعة بيــــاان 
األسهم اليت اكتتب فيهـا كـل ممسـ  وبقيـامهم بـدفع األقسـاط الواجـب دفعهـا 

 وأمسائهم وعناوينهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته.
 (13مـادة )

يس ل ممسسو الشركة تلتضامن فيما بينهم عـن تعـويض الضـرر الـذي 
 يصيب الشركة أو مسامهيها أو الغري بسبب بطالن عقد الشركة.

 (14مـادة )
لرر هذا العقد من أصل وأربـع اسـخ كـل اسـخة تتكـون مـن     صـفحة ومرفـق 

بـــه النرـــام األساســـي للشـــركة املكـــون مـــن أربـــع اســـخ كـــل اســـخة تتكـــون مـــن      
 صفحة ويتضمن    عدد     مادة بال اطب أو إضافة.

ــتم االحتفــاظ بنســخة أصــلية مــن عقــد الشــركة يف مركزهــا الرئيســي  وي
 .وعلى موقعها اإللكرتو 

كمـــا لفـــظ اســـخة أصـــلية مـــن هـــذا العقـــد مبلـــف الشـــركة لـــدى وزارة 
املختصـة بـوزارة التجـارة والصـناعة ولكـل مـن يرغـب يف احلصـول علـى 
اسخة مطابقة ل صل أن يطلبهـا مـن الشـركة مقابـل رسـم معـأل لـدده 

 الشركة.
حــــرر هــــذا العقـــــد بنــــاي علـــــى كتــــاب وزارة التجـــــارة والصــــناعة بـــــرقم 

MOCI_20401_2017 واملســــجل  13/09/2017تــــاريخ ب
ــــم آق  ـــق العقـــود والشـــركات برقـــــــــــــــ ــــاريخ 3415184مبراقبـــة توثي بتــ

20/9/2017   
 الطر  الثالث بصفته    الطر  الثا    الطر  األول

 الطر  اخلام  بصفته الطر  الرابع بصفته
 ومبا ذكر لرر هذا العقد وبعد تالوته على احلاضرين وقعوه.

 ثقة / مرمي فهد حممد حسن الصميطاملو 

 الضمان للت مأل التكافلياـركـة 
 اركة مسامهة كويتية مقفلة )ش.م.ك.م(

 النرام األساسي
 أتسي  الشركة

 عناصر أتسي  الشركة  -أ 
 (1مـادة )

 01/2016أتسســـت الشـــركة طبقـــا ألحكـــام قـــااون الشـــركات رقـــم 
ألساسي بأل مـالكي األسـهم وتعديالته والئحته التنفيذية وهذا النرام ا

املبينــة أحكامهــا فيمــا بعــد اــركة مســامهة كويتيــة مقفلــة تســمى: اــركة 
 اركة مسامهة كويتية مقفلة.  -الضمان للت مأل التكافلي 

 (2مـادة )
مركز الشركة الرئيسي وحملها القااو  يف دولة الكويت، الكائن منطقـة 

راســـالت واإلعـــالانت اـــرق وهـــو املـــوطن الـــذي يعتـــد بـــه يف توجيـــه امل
القضــائية وال يعتــد بتغيــري هــذا املــوطن إال إذا مت قيــد التغيــري تلســجل 

 التجاري.
وجيوز  ل  اإلدارة أن ينشئ ئا فروعا أو توكيالت أو مكاتب بدولـة 

  الكويت أو تخلارج.
 (3مـادة )

مدة هذه الشركة غري حمددة وتبدأ من اتريخ الشـهر )جيـوز لديـد مـدة 
 كة(.للشر 

 (4مـادة )
 األغرا  اليت أسست من أجلها الشركة هي القيام مبا يلي :
 01/2016مع عدم اإلخالل أبحكام املرسوم بقـااون الشـركات رقـم 

وتعديالتــه والئحتــه التنفيذيــة فــإن األغــرا  الــيت أسســت مــن أجلهـــا 
 الشركة هي:

 أواًل: الت مينــات العامــــة 
 الت مأل ضد احلريق:  – 1

مل التعاقـــــد علـــــى التـــــ مأل ضـــــد األضـــــرار النابـــــة عـــــن احلريـــــق ويشـــــ
والصواعق والرايح واألعاصري والزالزل واالافجارات املنزلية واألضرار 
اليت حيدثها سقوط الطائرات وكل ما يعترب عرفاً وعـادة يف التـ مأل ضـد 

 احلريق.
 الت مأل ضد احلوادث:  – 2

ابــــة عــــن احلــــوادث ويشــــمل التعاقــــد علــــى التــــ مأل ضــــد األضــــرار الن
ـــــة األمااـــــة  ـــــ مأل ضـــــد حـــــوادث الســـــرقة وضـــــد خياا الشخصـــــية والت
ـــى الســـيارات واملســـافرين  ـــ مأل عل واالخـــتالس والســـلب والنهـــب والت
ــة وكــل مــا يعتــرب عرفــاً وعــادة داخــاًل يف  والتــ مأل علــى املســئولية املداي

 الت مأل ضد احلوادث.
 الت مأل البحري واجلوي:  – 3

لتــ مأل ضــد األضــرار النابــة والــيت لــدث ضــد يشــمل التعاقــد علــى ا
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الســفن البحريــة واجلويــة والطــائرات ومــواد الطــريان و ولتهــا والبضــائع 
واألمتعة واألموال واملسـافرين سـواي اقلـت بـرا او حبـرا أو بكـل الطـرق 
وتشــمل اخطــار املســتودعات التجاريــة أو أي اخطــار عرضــية وكــل مــا 

 ري واجلوي.يدخل عرفا وعادة يف الت مأل البح
متلــك املنقــوالت والعقــارات الالزمــة ملبااــرة اشــاطها يف احلــدود  – 4

 املسموح هبا وفق القااون.
القيــام تســـتثمار األمـــوال املتـــوافرة لــدى هيئـــة املشـــرتكأل وإضـــافة  –5

 صايف عوائد االستثمار حلساب هيئة املشرتكأل. 
قـة الـيت تـممن تنريم عمليات التـ مأل الـيت تبااـرها الشـركة تلطري – 6

اعــادة حصـــة املشـــرتكأل مـــن صـــايف الفـــائض التـــ ميين الـــذي يتحقـــق يف 
حســـاتت هيئـــة املشــــرتكأل عـــن عمليـــات التــــ مأل اس املشـــرتكأل وفقــــاً 

 للقواعد اليت يضعها جمل  اإلدارة كما جاي تلنرام األساسي.
أعضـاي مـن علمــاي  3تشـكل هيئـة الفتـوى والرقابـة الشـرعية مـن  – 7

سالمية املتخصصون يف جمـال املعـامالت املاليـة اإلسـالمية، الشريعة اإل
وئيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية احلــق يف ابــداي الــرأي وتقــدمي املشــورة 
الشـــرعية يف أي مـــن األمـــور املتعلقـــة مبعـــامالت الشـــركة وئـــا احلـــق يف 
حضــــور اجتماعــــات اجلمعيــــة العامــــة منعقــــدة أبي صــــفة، تقــــدم هيئــــة 

ــــة ال ــــراً ســــنوايً اــــاماًل  لــــ  اإلدارة يبــــأل الفتــــوى والرقاب شــــرعية تقري
خالصة ما مت من حاالت وما جرى بيااه من أراي يف معـامالت الشـركة 

 وجيب تالوة هذا التقرير يف اجتماعات اجلمعية العامة العادية.
وجيــوز للشــركة مبااــرة األعمــال الســابق ذكرهــا يف دولــة الكويــت ويف 

 .اخلارج بصفة أصلية أو تلوكالة
وجيــوز للشــركة أن تكــون ئــا مصــلحة أو تشــرتك أبي وجــه مــع ائيئــات 
ـــيت قـــد تعاوهنـــا علـــى لقيـــق  ـــزاول أعمـــااًل اـــبيهة أبعمائـــا أو ال الـــيت ت
أغراضــها يف الكويـــت أو اخلـــارج وئـــا أن تنشـــئ أو تشـــارك أو تشـــرتى 
هذه ائيئات أو تلحقها هبا وجيوز للشركة أن متـارس أعمـااًل مشـاهبة أو 

 و الزمة أو مرتبطة أبغراضها املذكورة.مكملة أ
 رأس املال وطرق زايدته -ب

 (5مادة )
د.ك )مخسـة  5000.000حدد رأس مال الشركة املصـرح بـه مببلـغ  

 ماليأل  دينار كوييت (  
 د. ك )مخسة ماليأل دينار كوييت( 5000.000ورأس املال املصدر 

ومائتــــان د.ك  ) مليــــون  1.250.000وراس املــــال املــــدفوع مببلــــغ 
ومخســـون ألـــف دينـــار كـــوييت ( اقـــداً مت ســـدادها مبعرفـــة    بنـــك بيـــت 

 التمويل الكوييت 
 (6مــادة )

أسهم الشركة أمسية )جيوز( لغري الكويتيأل متلكها وفقا ألحكام القااون 
 والقرارات الوزارية املنرمة لذلك.

 

 (7مـادة )
قيمـــــة األســـــهم ال جيـــــوز زايدة رأس املـــــال املصـــــرح بـــــه إال إذا كااـــــت 

ـــة أن  ـــة العامـــة غـــري العادي األصـــلية قـــد دفعـــت كاملـــة، وجيـــوز للجمعي
تفو  جمل  اإلدارة يف لديد اتريخ تنفيـذه، علـى أاـه جيـوز بقـرار مـن 
جملــــ  إدارة الشــــركة زايدة رأس املــــال املصــــدر يف حــــدود رأس املــــال 
 املصرح به على أن يكون رأس املال املصدر قد مت سداده تلكامل.

 جيوز إصدار األسهم اجلديدة أبقل من قيمتها االمسية. وال
 (8مـادة )

إذا كاات قيمة األسهم األصلية قد دفعت تلكامل جيـوز بقـرار يصـدر 
من اجلمعية العامة غري العادية بعـد موافقـة اجلهـات الرقابيـة زايدة رأس 
ــاي علــى اقــرتاح مســبب مــن جملــ   ــه وذلــك بن مــال الشــركة املصــرح ب

يــر مــن مراقــب احلســاتت يف هــذا الشــ ن علــى أن يتضــمن اإلدارة وتقر 
 القرار الصادر بزايدة رأس املال مقدار وطرق الزايدة.

 (9مـادة )
إذا تقـــــرر زايدة رأس مـــــال الشـــــركة، ومل ميـــــارس بعـــــض املســـــامهأل حـــــق أولويـــــة 
االكتتــاب يف أســهم زايدة رأس املـــال يــتم ختصــيص األســـهم غــري املكتتــب فيهـــا 

مـن مسـامهي الشـركة، فـإن بـاوزت طلبـات االكتتـاب عـدد ملـن يرغـب يف ذلـك 
 األسهم املطروحة مت ختصيصها على املكتتبأل بنسبة ما اكتتبوا به.

ويف مجيــع األحــوال الــيت ال يــتم االكتتــاب فيهــا يف كامــل األســهم اجلديــدة جــاز 
 لــ  اإلدارة أن يقــوم بتخصــيص األســهم غــري املكتتــب فيهــا ملســامهأل جــدد، 

 سهم اجلديدة غري املكتتب فيها ملغاة بقوة القااون.وتعترب األ
 (10مـادة )

جيــوز للشــركة زايدة رأس املــال عــن طريــق االكتتــاب العــام وذلــك علــى 
 2016لســنة  1مــن قــااون الشــركات رقــم  242النحـو املبــأل تملــادة 

 وتعديالته والئحته التنفيذية.
 (11مادة )

 اص اختياري
  أسهمه تلقيدين التاليأل أو أحدمها:يقيد حق املساهم يف التصر  يف

/ ااــرتاط حــق أولويــة للمســامهأل يف الشــركة يف اــركاي األســهم الــيت 1
 يرغب مالكها يف بيعها.

 / اارتاط موافقة جمل  اإلدارة على مشرتي األسهم.2
( من 172ويستثىن من هذين القيدين التصرفات املشار إليها تملادة )

 قااون الشركات.
 ذا النص على الشركات املدرجة يف البورصة()ال يسري ه

 (12مـــادة )
 من هذا النرام( 11)اص إلزامي يف حالة األخذ تلقيد األول من املادة 

جيــب علــى املســاهم قبــل التصــر  يف أســهمه إخطــار الشــركة بشــروط البيــع وال 
ــــى اتريــــخ  يكــــون التصــــر  يف األســــهم انفــــذا إال بعــــد ااقضــــاي عشــــرة أايم عل

ون أن يتقـــدم أي مـــن املســـامهأل بطلـــب اـــراي األســـهم. فـــإذا تقـــدم االخطـــار د
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 أحد املسامهأل لشراي األسهم تعأل أن يتم ذلك تلسعر الوارد بشروط البيع.
 
 (13مــادة )

 11)اص إلزامي يف حالة النص على األخذ تلقيد الثا  من املادة 
 من هذا النرام(

كة ألسهمها يتعأل مع عدم االخالل تألحكام اخلاصة بشراي الشر 
على جمل  اإلدارة يف حالة رفضه لشخص املشرتي، اراي األسهم 
حلساب الشركة خالل عشرة أايم من اتريخ اخطار ا ل  بطلب 
املوافقة، ويتم الشراي يف هذه احلالة تلسعر الذي اتفق املساهم على 

 بيع أسهمه به.
 االكتتاب
 (14مادة )

د الت ســـي  يف كامـــل رأس مـــال اكتتـــب املمسســـون املوقعـــون علـــى عقـــ
ســهم    ( قيمتهــا  50.000.000الشــركة أبســهم يبلــغ عــددها  )  

دينار     5.000.000فل  للسهم قيمتها النقدية )100االمسية /  
كــوييت موزعــة فيمــا بيــنهم كــل بنســبة اكتتابــه املبينــة يف عقــد الت ســي  

ئتـــان دينـــار كـــوييت   )   مليـــون و ما 1.250.000وقـــد مت دفـــع  /  
ومخســون  دينــار كــوييت  ( مــن القيمــة االمسيــة ل ســهم الــيت اكتتبــوا هبــا 
لدى بنك بيت التمويـل الكـوييت وذلـك مبوجـب اـهادة البنـك املرفقـة 

م ويسدد اجلزي الباقي من قيمة األسهم 2017/  8/   6املمرخة يف  
خــالل مــدة أقصــاها مخـــ  ســنوات مــن اتريـــخ قيــد الشــركة تلســـجل 

ملواعيــد الــيت حيــددها اإلدارة ، وإذا أتخــر املســاهم عــن التجــاري ويف ا
الوفاي تلقسـط املسـتحق علـى األسـهم يف موعـده وجـب علـى الشـركة 
بعد مضى مخسة عشـر يومـا مـن اتريـخ إاـذاره أن تعـر  أسـهمه للبيـع 

، وتستويف الشركة مثن بيع األسهم تألولوية علـى على تقي املسامهأل 
ألقسـاط الـيت مل تسـدد والفائـدة ومـا تكـون مجيع دائين املسـاهم قيمـة ا

قد لملته الشركة من افقات، ويرد الباقي للمساهم فإذا مل يكـف مثـن 
 بيع األسهم رجعت الشركة على املساهم تلباقي يف أمواله اخلاصة .

 (15مادة )
يرتتب حتما على ملكية السهم قبول املساهم عقـد الت سـي  وأحكـام 

 رارات مجعياهتا العامة.النرام األساسي للشركة وق
 (16مادة )

كل سهم خيول صاحبه احلق يف حصة معادلة حلصة غريه بال متييز يف   
 ملكية موجودات الشركة ويف األرتح املقتسمة.

 (17مــادة )
يكون للشركة سجل خاص حيفـظ لـدى وكالـة مقاصـة وتقيـد فيـه أمسـاي 

كـــل مـــنهم املســـامهأل وجنســـياهتم ومـــوطنهم وعـــدد األســـهم اململوكـــة ل
 واوعها والقيمة املدفوعة عن كل سهم .

ويتم الت اري يف سجل املسامهأل أبي تغيـريات تطـرأ علـى البيـاانت املسـجلة فيـه 

وفقًا ملا تتلقاه الشركة أو وكاله املقاصة مـن بيـاانت، ولكـل ذي اـ ن أن يطلـب 
 من الشركة أو وكالة املقاصة تزويده ببياانت من هذا السجل.

 سيسية اجلمعية الت 
 ( 18مـادة )

على املمسسأل خالل ثالثة أاهر من اتريخ االاتهاي من االكتتاب 
وقبل اجتماع اجلمعية الت سيسية أن يقدموا لوزارة التجارة والصناعة 
بياان بعدد األسهم اليت اكتتب هبا وبقيام املكتتبأل بدفع األقساط 

م اليت اكتتب الواجب دفعها وأبمساي املكتتبأل وعناوينهم وعدد األسه
 هبا كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته.

 (19مـادة )
على املمسسأل دعوة اجلمعية الت سيسية لالاعقاد خالل ثالثة أاهر 
من اتريخ االاتهاي من االكتتاب، فإذا ااقضت هذه املدة دون أن 
تعقد اجلمعية قامت وزارة التجارة والصناعة خالل مخسة عشر يوما 

 اقضاي املدة املذكورة بدعوة اجلمعية الت سيسية لالاعقاد.من اتريخ ا
 (20مـادة )

توجه الدعوة إس حضور اجتماع اجلمعية الت سيسية متضمنة جدول 
 األعمال وزمان ومكان ااعقاد االجتماع إبحدى الطرق التالية:

/ خطاتت مسجلة ترسل إس مجيع املكتتبأل قبل املوعد الدد 1
 أبسبوعأل على األقل.الاعقاد االجتماع 

/ اإلعالن، وجيب أن حيصل اإلعالن مرتأل على أن يتم اإلعالن يف 2
املرة الثاايــة بعد مضي مدة ال تقل عن سبعة أايم من اتريخ اشر 

 اإلعالن األول وقبل ااعقاد االجتماع بسبعة أايم على األقل.
 قبل / تسليم الدعوة تليد إس املسامهأل أو من ينوب عنهم قااوان3

موعد االجتماع بيوم على األقل، ويمار على صورة الدعوة مبا يفيد 
 االستالم.

/ أي وسيلة أخرى من وسائل االتصال احلديثة املبينة تلالئحة 4
 التنفيذية لقااون الشركات.

وجيب إخطار وزارة التجارة والصناعة كتابيا جبدول األعمال ومبيعاد 
ة أايم على األقل وذلك حلضور ومكان االجتماع قبل ااعقاده بسبع

 ممثلها.
 يرتأس اجتماع اجلمعية الت سيسية من تنتخبه اجلمعية ئذا الغر .

 (21مــادة )
ال يكون اجتماع اجلمعية الت سيسية صحيحا إال إذا حضره مسامهون 
ئم حق التصويت ميثلون أكثر من اصف عدد األسهم املكتتب هبا. 

دعوة اجلمعية إس اجتماع اثن لذات  فإذا مل يتوافر هذا النصاب وجب
جدول األعمال يعقد خالل مدة ال تقل عن سبعة أايم وال تزيد عن 
ثالثأل يوما من اتريخ االجتماع األول، ويكون االجتماع الثا  

 صحيحا أاي كان عدد احلاضرين.
 وجيوز أال توجه دعوة جديدة لالجتماع الثا  إذا كان قد حدد اترخيه
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وتصدر القرارات تألغلبية املطلقة  االجتماع األول،يف الدعوة إس
 ل سهم احلاضرة يف االجتماع.

 (22مـادة )
يقدم املمسسون إس اجلمعية الت سيسية تقريرا يتضمن معلومات وافية 
عن مجيع عمليات الت سي  واملبالغ اليت أافقت مع املستندات 

مسسون الطالع املميدة لذلك ويوضع هذا التقرير يف مكان حيدده امل
املكتتبأل عليه وذلك قبل اجتماع اجلمعية بسبعة أايم على األقل 

 ويشار إس ذلك يف دعوة املكتتبأل حلضور االجتماع.
 (23مــادة )

 ختتص اجلمعية الت سيسية تملسائل اآلتية:
/ املوافقة على إجرايات أتسي  الشركة بعد التثبت من صحتها 1

 ركات ولعقد الشركة.وموافقتها ألحكام قااون الش
/ املوافقة على تقومي احلصص العينية إن وجدت، وذلك على النحو 2

 ( من قااون الشركات.11الوارد تملادة )
 / ااتخاب أعضاي جمل  اإلدارة األول.3
 / اختيار مراقب احلساتت ولديد أتعابه.4
ا / تعيأل أعضاي هيئة الرقابة الشرعية إذا كاات الشركة تزاول اشاطه5

 وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 / إعالن أتسي  الشركة هنائيا.6

وترسل صورة من حمضر اجتماع اجلمعية الت سيسية إس وزارة التجارة 
 والصناعة متضمنة القرارات اليت اختذت. 

وعلى جمل  اإلدارة األول أن جيري اشر عقد الشركة وقيدها تلسجل 
 ريخ إعالن أتسي  الشركة هنائيًا.التجاري خالل ثالثأل يومًا من ات

 حقوق والتزامات املسامهأل
 (24مــادة )

 يتمتع العضو يف الشركة بوجه خاص تحلقوق التالية:
 / قبض األرتح واحلصول على أسهم املنحة اليت يتقرر توزيعها.1
/ املشاركة يف إدارة الشركة عن طريق العضوية يف جمل  اإلدارة 2

ة واالارتاك يف مداوالهتا، وذلك طبقًا ألحكام وحضور اجلمعيات العام
 قااون الشركات وهذا النرام، ويقع تطاًل أي اتفاق على خال  ذلك.

/ احلصول قبل اجتماع اجلمعية العامة بسبعة أايم على األقل على 3
البياانت املالية للشركة عن الفرتة الاسبية املنقضية وتقرير جمل  

 ساتت.اإلدارة وتقرير مراقب احل
 / التصر  يف األسهم اململوكة له واألولوية يف االكتتاب تألسهم اجلديدة.4
/ احلصول على اصيب من موجودات الشركة عند التصفية بعد 5

 الوفاي مبا عليها من ديون.
 (25مادة )

 يلتزم العضو يف الشركة بوجه خاص مبا يلي:
د حلول / تسديد األقساط املستحقة على ما ميلكه من أسهم عن1

 مواعيد االستحقاق ودفع التعويض عن الت خري يف السداد.
/ دفع النفقات اليت تكون الشركة قد لملتها يف سبيل استيفاي 2

األقساط غري املدفوعة من قيمة أسهمه، وللشركة التنفيذ على 
 األسهم استيفاي حلقوقها.

 / تنفيذ القرارات اليت تصدرها اجلمعية العامة للشركة.3
متناع عن أي عمل يمدي إس اإلضرار تملصاحل املالية أو األدبية / اال4

 للشركة وااللتزام بتعويض األضرار اليت تنش  عن  الفة ذلك.
 (26مادة )

 ال جيوز للجمعية العامة للمسامهأل القيام مبا يلي:
 .زايدة أعباي املساهم املالية أو زايدة قيمة السهم االمسية1
وية الواجب توزيعها من األرتح الصافية على . إاقاص النسبة املئ2

 املسامهأل والددة يف عقد الشركة.
. فر  اروط جديدة غري الشروط املذكورة يف عقد الت سي  أو 3

هذا النرام تتعلق أبحقية املساهم يف حضور اجلمعيات العامة 
 والتصويت فيها.

بيًا أو وجيوز اخلروج على هذه األحكام بقبول مجيع املسامهأل كتا
بتصويت إمجاعي يشرتك فيه مجيع املسامهأل، واستيفاي اإلجرايات 

 الالزمة لتعديل عقد الشركة.
 إدارة الشركة

 جمل  اإلدارة -أ
 (27مـادة )

يتوس إدارة الشركة جمل  إدارة مكون من عدد ال يقل عن ثالثة 
 أعضاي وتكون مدة العضوية ثالث سنوات قابلة للتجديد.

اب جمل  إدارة جديد يف امليعاد الدد لذلك استمر وإذا تعذر ااتخ
ا ل  القائم يف إدارة أعمال الشركة حلأل زوال األسباب وااتخاب 

 جمل  إدارة جديد.
 (28مـادة )

ينتخب املسامهون أعضاي جمل  اإلدارة تلتصويت السري، وجيوز أن 
يشرتط يف عقد الشركة ااتخاب عدد ال جياوز اصف أعضاي جمل  

 دارة األول من بأل ممسسي الشركة.اإل
 (29مـادة )

ينتخب جمل  اإلدارة تالقرتاع السري رئيسًا للمجل  وانئبًا للرئي  
وميثل رئي  جمل  اإلدارة الشركة يف عالقاهتا مع الغري وأمام القضاي 
إس جااب االختصاصات األخرى املبينة تلعقد، ويعترب توقيعه كتوقيع 

ة الشركة تلغري، وعليه تنفيذ قرارات ا ل  جمل  اإلدارة يف عالق
وأن يتقيد بتوصياته، وحيل انئب الرئي  حمل الرئي  عند غيابه، أو 

 قيام مااع لديه من ممارسة اختصاصاته.
 (30مـادة )

جيوز أن يكون للشركة رئيسا تنفيذاي يعينه جمل  اإلدارة من أعضاي 
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دد ا ل   صصاته ا ل  أو من غريهم يناط به إدارة الشركة وحي
 وصالحياته يف التوقيع عن الشركة.
 (31مـادة )

 ل  اإلدارة أن يوزع العمل بأل أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة،  
كما جيوز للمجل  أن يفو  أحد أعضائه أو جلنة من بأل أعضائه أو 
أحدًا من الغري يف القيام بعمل معأل أو أكثر أو اإلارا  على وجه 

اشاط الشركة أو يف ممارسة بعض السلطات أو  من وجوه
 االختصاصات املنوطة ت ل .

 (32مـادة )
جيوز لكل مساهم سواي كان اخصا طبيعيا أو اعتباراي تعيأل ممثلأل له 
يف جمل  إدارة الشركة بنسبة ما ميلكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد 

أعضاي جمل   أعضاي جمل  اإلدارة املختارين هبذه الطريقة من جمموع
اإلدارة الذين يتم ااتخاهبم، وال جيوز للمسامهأل الذين ئم ممثلون يف 
جمل  اإلدارة االارتاك مع املسامهأل اآلخرين يف ااتخاب بقية أعضاي 
جمل  اإلدارة، إال يف حدود ما زاد عن النسبة املستخدمة يف تعيأل 

أن يتحالفوا فيما ممثليه يف جمل  اإلدارة، وجيوز  موعة من املسامهأل 
بينهم لتعيأل ممثل أو أكثر عنهم يف جمل  اإلدارة وذلك بنسبة 

 ملكيتهم جمتمعة.
 ويكون ئمالي املمثلأل ما ل عضاي املنتخبأل من احلقوق والواجبات.
 ويكون املساهم مسموال عن أعمال ممثليه باه الشركة ودائنيها ومسامهيها.

 (33مــادة )
اإلدارة صحيحا إال إذا حضره اصف عدد ال يكون اجتماع جمل  

األعضاي على أال يقل عدد احلاضرين عن ثالثة، وجيوز االتفاق على 
اسبة أو عدد أكرب، وجيوز االجتماع تستخدام وسائل االتصال 

 احلديثة. وجيوز اختاذ قرارات تلتمرير مبوافقة مجيع أعضاي ا ل .
ألقل خالل السنة وجيب أن جيتمع جمل  اإلدارة ست مرات على ا

 الواحدة، وجيوز االتفاق على عدد مرات أكثر.
 (34مــادة )

تدون حماضر اجتماعات جمل  اإلدارة وتوقع من قبل األعضاي 
احلاضرين وأمأل سر ا ل ، وللعضو الذي مل يوافق على قرار أختذه 

 ا ل  أن يثبت اعرتاضه يف حمضر االجتماع.
 (35مــادة )

يف جمل  اإلدارة، خلفه فيه من كان حائزا على إذا اغر مركز عضو 
أكثر األصوات من املسامهأل الذين مل يفوزوا بعضوية جمل  اإلدارة، وإذا 

 قام مااع لديه خلفه من يليه، ويكمل العضو اجلديد مدة سلفه فقط.
أما إذا بلغت املراكز الشاغرة ربع املراكز األصلية، فإاه يتعأل على 

جلمعية العامة للمسامهأل لتجتمع يف ميعاد جمل  اإلدارة دعوة ا
 اهرين من اتريخ اغر آخر مركز، وتنتخب من مي  املراكز الشاغرة.

 

 (36مـــادة )
 جيب أن تتوافر يف من يراح لعضوية جمل  اإلدارة الشروط التالية:

 / أن يكون متمتعاً أبهلية التصر .1
مقيدة للحرية أو / أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جناية بعقوبة 2

يف جرمية إفالس تلتقصري أو التدلي  أو جرمية  لة تلشر  أو 
األمااة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب  الفته ألحكام هذا القااون ما 

 مل يكن قد رد إليه اعتباره.
 5/ أن يكون مالكاً بصفة اخصية أو الشخص الذي ميثله لعدد )3

 %( من أسهم الشركة.
 جمل  اإلدارة أاي من الشروط املتقدمة زالت عنه صفة العضوية. وإذا فقد عضو

 (37مـــادة )
ال تدخل العضوية يف جمل  إدارة الشركة ضمن احلد األقصى لعدد 

 من قااون الشركات. 194العضوايت املشار إليها تملادة 
 وجيوز للشخص أن يكون رئيسا  ل  إدارة أكثر من اركة مسامهة مقفلة.

 (38مـادة )
ال جيوز لرئي  أو عضو جمل  اإلدارة، ولو كان ممثاًل لشخص طبيعي 
أو اعتباري، أن يستغل املعلومات اليت وصلت إليه حبكم منصبه يف 

 احلصول على فائدة لنفسه أو لغريه.
وجيوز لعضو جمل  اإلدارة التصر  يف أسهمه تلشركة أثناي عضويته 

األسهم املنصوص ت ل  وذلك دون إخالل بقيود التصر  يف 
 عليها يف قااون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النرام.

 (39مــادة )
ال جيوز ألعضاي جمل  اإلدارة أن يفصحوا إس املسامهأل يف غري 
اجتماعات اجلمعية العامة أو إس الغري عما وقفوا عليه من أسرار 
 الشركة بسبب مباارهتم إلدارهتا وإال وجب عزئم ومسايلتهم عن

 تعويض األضرار النابة عن املخالفة.
 (40مــادة )

ال جيوز لرئي  جمل  اإلدارة أو ألي من أعضاي ا ل  أن جيمع بأل 
من  عملعضوية جمل  إدارة اركتأل متنافستأل، أو أن يشرتك يف أي 

ا اه منافسة الشركة أو أن يتجر حلسابه أو حلساب غريه يف احد 
فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ، وإال كان ئا أن تطالبه تلتعويض 
أو تعتبار العمليات اليت زاوئا حلسابه ك هنا أجريت حلساب الشركة. 

 ة.ما مل يكن ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادي
 (41مادة )

ال جيوز تقدير جمموع مكافآت رئي  وأعضاي جمل  اإلدارة أبكثر من 
عشرة تملائة من الربح الصايف بعد استنزال االستهالك واالحتياطيات 
وتوزيع ربح ال يقل عن مخسة تملائة من رأس املال على املسامهأل، 

 )وجيوز االتفاق على اسبة أعلى(.
 

http://www.alraimedia.com/ArticlePrint.aspx?id=397245
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ال تزيد على ستة آال  دينار لرئي  جمل   وجيوز توزيع مكاف ة سنوية
اإلدارة ولكل عضو من أعضاي هذا ا ل  من اتريخ أتسي  الشركة 
حلأل لقيق األرتح اليت تسمح ئا بتوزيع املكافآت وفقا ملا اصت 
عليه الفقرة السابقة، وجيوز بقرار يصدر من اجلمعية العامة للشركة 

من احلد األعلى للمكافآت استثناي عضو جمل  اإلدارة املستقل 
  املذكورة )إذا كان يف الشركة أعضاي مستقلون(

ويلتزم جمل  اإلدارة بتقدمي تقرير سنوي يعر  على اجلمعية العامة 
العادية للشركة للموافقة عليه على أن يتضمن على وجه دقيق بياان 
  مفصال عن املبالغ واملنافع واملزااي اليت حصل عليها جمل  اإلدارة أاي

 كاات طبيعتها ومسماها.
 (42مــادة )

ال جيوز أن يكون ملن له ممثل يف جمل  اإلدارة أو لرئي  أو أحد 
أعضاي جمل  اإلدارة أو أحد أعضاي اإلدارة التنفيذية أو أزواجهم أو 
أقارهبم من الدرجة الثااية مصلحة مباارة أو غري مباارة يف العقود 

حلساهبا إال إذا كان ذلك برتخيص والتصرفات اليت تربم مع الشركة أو 
 يصدر عن اجلمعية العامة العادية.

 (43مــادة )
ال جيوز للشركة أن تقر  أحد أعضاي جمل  إدارهتا أو الرئي  
التنفيذي أو أزواجهم أو أقارهبم ح  الدرجة الثااية أو الشركات 

كة، التابعة ئم، ما مل يكن هناك تفويض من اجلمعية العامة العادية للشر 
وكل تصر  يتم تملخالفة لذلك ال ينفذ يف مواجهة الشركة، وذلك 

 دون إخالل حبقوق الغري حسن النية.
 )ال يسري هذا احلكم على الشركات اليت جيوز ئا اإلقرا (

 (44مـــادة )
رئي  جمل  اإلدارة وأعضاؤه مسئولون باه الشركة واملسامهأل والغري 

عمال السلطة، وعن كل  الفة عن مجيع أعمال الغف وإساية است
للقااون أو لعقد الشركة، وعن اخلط  يف اإلدارة، وال حيول دون إقامة 
دعوى املسئولية اقرتاع من اجلمعية العامة إببراي ذمة جمل  اإلدارة، 
وال جيوز ألعضاي جمل  اإلدارة االارتاك يف التصويت على قرارات 

ملسمولية عن إدارهتم أو اليت اجلمعية العامة اخلاصة إببراي ذمتهم من ا
تتعلق مبنفعة خاصة ئم أو ألزواجهم أو أقارهبم من الدرجة األوس أو 

 خبال  قائم بينهم وبأل الشركة.
 (45مــادة )

تكون املسمولية املنصوص عليها يف املادة السابقة إما مسمولية 
اخصية تلحق عضوا تلذات، وإما مشرتكة فيما بأل أعضاي جمل  

ة مجيعا. ويف احلالة األخرية يكون األعضاي مسئولأل مجيعا على اإلدار 
وجه التضامن أبداي التعويض، من اعرت  على القرار الذي رتب 

 .املسئولية وأثبت اعرتاضه يف الضر
 

 (46مــادة )
للشركة أن ترفع دعوى املسمولية على أعضاي جمل  اإلدارة بسبب 

فإذا كاات الشركة يف دور  األخطاي اليت تنش  عنها أضرار للشركة
 التصفية توس املصفي رفع الدعوى.
 (47مــادة )

لكل مساهم أن يرفع دعوى املسمولية منفردا ايابة عن الشركة يف 
حالة عدم قيام الشركة برفعها، ويف هذه احلالة جيب اختصام الشركة 
ليحكم ئا تلتعويض إن كان له مقتض. وجيوز للمساهم رفع دعواه 

تلتعويض إذا كان اخلط  قد أحلق به ضرراً. ويقع تطال كل  الشخصية
 اتفاق يقضى بغري ذلك.

 اجلمعية العامة –ب 
 (48مــادة )

تنعقد اجلمعية العامة العادية السنوية بناي على دعوة من جمل  اإلدارة 
خالل األاهر الثالثة التالية الاتهاي السنة املالية، وذلك يف الزمان 

يعينهما جمل  اإلدارة، وللمجل  أن يدعو اجلمعية واملكان اللذين 
العامة لالجتماع كلما دعت الضرورة إس ذلك، وعلى جمل  اإلدارة 
أن يوجه دعوة اجلمعية لالجتماع بناي على طلب مسبب من عدد من 
املسامهأل ميلكون عشرة تملائة من رأمسال الشركة، أو بناي على طلب 

سة عشر يوما من اتريخ الطلب، مراقب احلساتت، وذلك خالل مخ
 وتعد جدول األعمال اجلهة اليت تدعو إس االجتماع.

ويسري على إجرايات دعوة اجلمعية العامة واصاب احلضور 
والتصويت األحكام اخلاصة تجلمعية الت سيسية املنصوص عليها 

 وتعديالته. 2016لسنة  1بقااون الشركات رقم 
 (49مـادة )

دد أسهمه حق حضور اجلمعية العامة، ويكون لكل مساهم أاي كان ع
له عدد من األصوات يساوي عدد األصوات املقررة لذات الفئة من 
األسهم، وال جيوز للمساهم التصويت عن افسه أو عمن ميثله يف 
املسائل اليت تتعلق مبنفعة خاصة له، أو خبال  قائم بينه وبأل الشركة، 

 ك، ويقع تطالً كل ارط أو قرار خيالف ذل
وجيوز للمساهم أن يوكل غريه يف احلضور عنه وذلك مبقتضى توكيل 

 خاص أو تفويض تعده الشركة ئذا الغر .
وجيوز ملن يدعي حقًا على األسهم أن يتعار  مع ما هو اثبت يف سجل 
مسامهي الشركة أن يتقدم إس قاضي األمور الوقتية الستصدار أمر على 

ليها من التصويت ملدة حيددها القاضي عريضة حبرمان األسهم املتنازع ع
اآلمر أو حلأل الفصل يف موضوع النزاع من قبل الكمة املختصة وذلك 

 وفقاً لاجرايات املقررة يف قااون املرافعات املداية والتجارية.
 (50مـادة )

 )اص اختياري(
خيضع التصويت على املراحأل لعضوية جمل  اإلدارة لنرام 
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الذي مينح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد التصويت الرتاكمي، و 
األسهم اليت ميلكها، حبيث حيق له التصويت هبا ملراح واحد أو 

 توزيعها بأل من خيتارهم من املراحأل دون تكرار ئذه األصوات.
 (51مادة )

يرأس اجتماع اجلمعية العامة رئي  جمل  اإلدارة أو انئبه أو من 
و من تنتخبه اجلمعية العامة من ينتدبه جمل  اإلدارة لذلك الغر  أ

 املسامهأل أو من غريهم.
 (52مــادة )

مع مراعاة أحكام القااون ختتص اجلمعية العامة العادية يف اجتماعها 
السنوي تختاذ قرارات يف املسائل اليت تدخل يف اختصاصاهتا وعلى 

 وجه اخلصوص ما يلي:
اق للسنة املالية / تقرير جمل  اإلدارة عن اشاط الشركة ومركزها امل1

 املنتهية. 
 / تقرير مراقب احلساتت عن البياانت املالية للشركة.2
/ تقرير أبية  الفات رصدهتا اجلهات الرقابية وأوقعت بش هنا 3

 جزايات على الشركة.
 / البياانت املالية للشركة.4
 / اقرتاحات جمل  اإلدارة بش ن توزيع األرتح.5
 اإلدارة. / إبراي ذمة أعضاي جمل 6
 / ااتخاب أعضاي جمل  اإلدارة أو عزئم، ولديد مكافآهتم.7
/ تعيأل مراقب حساتت الشركة، ولديد أتعابه أو تفويض جمل  8

 اإلدارة يف ذلك.
/ تعيأل هيئة الرقابة الشرعية )إذا كاات الشركة تعمل وفقا ألحكام 9

 الشريعة اإلسالمية(، ومساع تقرير تلك ائيئة.
ر املعامالت اليت متت أو ستتم مع األطرا  ذات الصلة، / تقري10

 وتعر  االطرا  ذات الصلة طبقا ملبادئ الاسبة الدولية.
 (53مـادة )

جيوز بقرار يصدر عن اجلمعية العامة العادية للشركة إقالة رئي  أو 
عضو أو أكثر من أعضاي جمل  اإلدارة أو حل جمل  إدارة الشركة 

ذلك بناي على اقرتاح يقدم بذلك من عدد وااتخاب جمل  جديد و 
 من املسامهأل ميلكون ماال يقل عن ربع رأمسال الشركة املصدر.

وعند صدور قرار حبل جمل  اإلدارة، وتعذر ااتخاب جمل  جديد يف 
ذات االجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا ا ل  يف 

جلديد أو تعيأل جلنة تسيري أمور الشركة إس حأل ااتخاب ا ل  ا
إدارية ممقتة تكون مهمتها األساسية دعوة اجلمعية العامة الاتخاب 

 ا ل  اجلديد، وذلك خالل اهر من تعيينها.
 (54مــادة )

ال جيوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غري مدرجة يف 
جدول األعمال إال إذا كاات من األمور العاجلة اليت طرأت بعد 

د اجلدول أو تكشفت يف أثناي االجتماع، أو إذا طلبت ذلك إعدا
إحدى اجلهات الرقابية أو مراقب احلساتت أو عدد من املسامهأل 
ميلكون مخسة تملائة من رأمسال الشركة، وإذا تبأل أثناي املناقشة عدم  
كفاية املعلومات املتعلقة ببعض املسائل املعروضة، تعأل أتجيل 

يد عن عشرة أايم عمل إذا طلب ذلك عدد من االجتماع مدة ال تز 
املسامهأل ميثلون ربع أسهم رأس املال املصدر، وينعقد االجتماع 

 املمجل دون احلاجة إس إجرايات جديدة للدعوة.
 (55مـادة )

على جمل  اإلدارة تنفيذ قرارات اجلمعية العامة ما مل تكن تلك 
 ذا النرام.القرارات  الفة للقااون أو عقد الت سي  أو ه

وعلى جمل  اإلدارة إعادة عر  القرارات املخالفة على اجلمعية 
 العامة يف اجتماع يتم الدعوة له ملناقشة أوجه املخالفة.

 (56مــادة )
تسري على اجلمعية العامة غري العادية األحكام املتعلقة تجلمعية 

 تالية:العامة العادية مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف املواد ال
 (57مــادة )

بتمع اجلمعية العامة غري العادية بناي على دعوة من جمل  اإلدارة، 
أو بناي على طلب مسبب من مسامهأل ميثلون مخسة عشر تملائة من 
رأمسال الشركة املصدر أو من وزارة التجارة والصناعة، وجيب على 

اع خالل جمل  اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة غري العادية لالجتم
 ثالثأل يوماً من اتريخ تقدمي الطلب.

وإذا مل يقم جمل  اإلدارة بدعوة اجلمعية العامة خالل املدة املنصوص 
عليها تلفقرة السابقة تقوم الوزارة تلدعوة لالجتماع خالل مدة مخسة 

 عشر يوماً من اتريخ ااتهاي املدة املشار إليها يف الفقرة السابقة.
 (58مــادة )

ن اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحًا ما مل حيضره ال يكو 
مسامهون ميثلون ثالثة أرتع رأمسال الشركة املصدر. فإذا مل يتوافر 
هذا النصاب وجهت الدعوة إس اجتماع اثٍن يكون صحيحًا إذا 

 حضره من ميثل أكثر من اصف رأس املال املصدر.
وع أسهم رأمسال الشركة وتصدر القرارات أبغلبية تزيد على اصف جمم

 املصدر.
 (59مـادة )

مع مراعاة االختصاصات األخرى اليت ينص عليها القااون ختتص 
 اجلمعية العامة غري العادية تملسائل التالية: 

 تعديل عقد الشركة.-1
بيع كل املشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصر  فيه -2

 أبي وجه آخر.
 أو لوئا أو ااقسامها.حل الشركة أو اادماجها -3
 زايدة رأمسال الشركة أو ختفيضه.-4
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 (60مـادة )
كل قرار يصدر عن اجلمعية العامة غري العادية ال يكون انفذًا إال بعد 

 اختاذ إجرايات الشهر.
وجيب احلصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة إذا كان القرار 

 ا.متعلقاً تسم الشركة أو أغراضها أو رأمسائ
 (61مـادة )

جيوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطالن أي قرار يصدر عن جمل  
اإلدارة أو اجلمعية العامة العادية أو غري العادية  الفًا للقااون أو عقد 
أتسي  الشركة أو هذا النرام أو كان يقصد به اإلضرار مبصاحل 

 الشركة، واملطالبة تلتعويض عند االقتضاي.
لى قرارات اجلمعية العامة العادية وغري العادية اليت كما جيوز الطعن ع

يكون فيها إجحا  حبقوق األقلية ويتم الطعن من قبل عدد من 
مسامهي الشركة ميلكون مخسة عشر تملائة من رأمسال الشركة 

 املصدر، وال يكواوا ممن وافقوا على تلك القرارات.
 (62مـادة )

عن ديون اركاهتا التابعة يف تكون الشركة مسئولة على سبيل التضامن 
 حالة توافر الشروط التالية:

 / عدم كفاية أموال الشركة التابعة للوفاي مبا عليها من التزامات.1
/ أن تتملك الشركة يف الشركة التابعة اسبة من رأس مائا متكنها من 2

التحكم يف تعيأل غالبية أعضاي جمل  اإلدارة أو املديرين أو يف 
 تصدر عن اإلدارة. القرارات اليت

/ أن تتخذ الشركة التابعة قرارات أو تقوم بتصرفات تستهد  3
مصلحة الشركة املالكة واملسيطرة عليها وتضر مبصلحة الشركة التابعة 
أو دائنيها، وتكون هي السبب الرئيسي يف عدم قدرة الشركة التابعة 

ركة على الوفاي مبا عليها من التزامات، وذلك كله ما مل تكن الش
 مسئولة عن ديون الشركة التابعة استنادا إس سبب آخر.   

 حساتت الشركة
 (63مـادة )

تبدأ السنة املالية للشركة من أول يناير وتنتهي يف آخر ديسمرب من كل 
عام ويستثىن من ذلك السنة املالية األوس فتبدأ من اتريخ قيد الشركة يف 

 لسنة املالية التالية.ديسمرب من ا 31السجل التجاري وتنتهي يف 
 (64مـادة )

يقتطع سنواي، بقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية بناي على اقرتاح 
جمل  اإلدارة، اسبة ال تقل عن عشرة تملائة من األرتح الصافية 

 لتكوين احتياطي إجباري للشركة.
وجيوز للجمعية وقف هذا االقتطاع إذا زاد االحتياطي اإلجباري على 

 رأمسال الشركة املصدر.اصف 
وال جيوز استخدام االحتياطي اإلجباري إال يف تغطية خسائر الشركة 
أو لت مأل توزيع أرتح على املسامهأل بنسبة ال تزيد على مخسة تملائة 

من رأس املال املدفوع يف السنوات اليت ال تسمح فيها أرتح الشركة 
اطي اختياري بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتي

يسمح بتوزيع هذه النسبة من األرتح، وجيب أن يعاد إس االحتياطي 
اإلجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرتح السنوات التالية، 

 ما مل يكن هذا االحتياطي يزيد على اصف رأس املال املصدر.
 (65مــادة )

% أو 10يقتطع سنواي من األرتح غري الصافية اسبة مئوية قدرها 
حيددها جمل  اإلدارة بعد أخذ رأي مراقب احلساتت الستهالك 
موجودات الشركة أو التعويض عن ازول قيمتها، وتستعمل هذه 
األموال لشراي املواد واآلالت واملنشآت الالزمة أو إلصالحها، وال 

 جيوز توزيع هذه األموال على املسامهأل.
 (66مــادة )

ية أن تقرر اقتطاع اسبة من األرتح جيب على اجلمعية العامة العاد
ملواجهة االلتزامات املرتتبة على الشركة مبوجب قوااأل العمل 
والت مينات االجتماعية، وجيوز إاشاي صندوق خاص ملساعدة عمال 

 الشركة ومستخدميها.
 (67مــادة )

جيوز أن يقتطع سنوايً، بقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية بناي على 
جمل  اإلدارة، اسبة ال تزيد على عشرة تملائة من األرتح الصافية اقرتاح 

 لتكوين احتياطي اختياري خيصص ل غرا  اليت لددها اجلمعية.
 (68مــادة )

جيوز للجمعية العامة بناي على اقرتاح جمل  اإلدارة أن توزع يف هناية 
ع أن السنة املالية أرتحًا على املسامهأل ويشرتط لصحة هذا التوزي

يكون من أرتح حقيقية، ووفقاً للمبادئ الاسبية املتعار  عليها، وأال 
 مي  هذا التوزيع رأس املال املدفوع للشركة.
 مـراقــب احلـــسابــات

 (69مــادة )
 01/2016تطبق أحكام املواد الواردة بقااون الشركات رقم 

 .233ح   227وتعديالته وهي املواد من رقم 
 (70مـــادة )

جيب على الشركة أن تعد يف هناية كل سنة مالية ميزااية جممعة وبياانت 
تألرتح واخلسائر ئا وجلميع اركاهتا التابعة مشفوعة تإليضاحات 

 والبياانت وفقا ملا تتطلبه املعايري الاسبية الدولية.
 ااقضاي الشركة وتصفيتها

 (71مـــادة )
 266ها يف املواد من رقم تنقضي الشركة أبحد األمور املنصوص علي

 من قااون الشركات وتعديالته والئحة التنفيذية. 277ح  
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 (72مـــادة )
 278بري تصفية الشركة على النحو املبأل أبحكام املواد من رقم 

 من قااون الشركات وتعديالته والئحته التنفيذية. 295ح  
 (73مـــادة )
وتعديالته والئحته  01/2016تطبق أحكام قااون الشركات رقم 

التنفيذية يف كل ما مل يرد بش اه اص خاص يف عقد الت سي  أو يف 
 هذا النرام.

 (74مــادة )
لفظ اسخة أصلية من هذا العقد مبركز الشركة الرئيسي وعلى موقعها 
اإللكرتو . كما لفظ اسخة أصلية من هذا العقد مبلف الشركة لدى 

 والصناعة.اإلدارة املختصة بوزارة التجارة 
ولكل اخص يريد احلصول على اسخة مطابقة ل صل أن يطلبها من 

 الشركة مقابل رسم معأل لدده الشركة.
 (75مــادة )

 يقر املمسسون تآليت:
أوال: أبهنم قد اكتتبوا جبميع األسهم، وأودعوا القدر الذي يوجب 

 ة.القااون أدايه من قيمتها يف أحد البنوك اللية لت تصر  الشرك
اثايا: أن احلصص العينية قد قومت وفقًا ألحكام القااون، وقد مت 

 الوفاي هبا كاملة.
 اثلثا: أبهنم قد عينوا األجهزة اإلدارية الالزمة إلدارة الشركة.

رابعا: حفظ األوراق واملستندات املميدة لاقرارات املتقدمة الذكر مع 
 الرر الرمسي.

 الثالث بصفتهالطر   الطر  الثا  الطر  األول
 الطر  اخلام  بصفته  الطر  الرابع بصفته

 ومبا ذكر لرر هذا العقد وبعد تالوته على احلاضرين وقعوه
 املوثقة/مرمي فهد حممد حسن الصميط
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 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين

اب تلكمة الكلية عن العقـارات املوصـو  فيمـا يلـي تعلن إدارة الكت
 – قاعـة – 25/10/2017تملزاد العلين وذلك يوم االربعاي املوافـق 
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 .2بيوع/ 208/2015تنفيذاً حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 

 وسف ثويين. املرفوعة مــن: سليمه فرحان ي
 ضــــد:
 عيسى فرحان يوسف املرزوق.  -1
 فاطمة عيسى عيسى.  -2
 وليد فرحان يوسف املرزوق.  -3
 اداي فرحان يوسف املرزوق. -4
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 أوال: أوصا  العقار:
عقـــــــــار منطقـــــــــة خيطـــــــــان: العقـــــــــار موصـــــــــو  تلوثيقـــــــــة رقـــــــــم  -1

أ مـن املخطـط رقـم 74فإن العقار ميثل القسيمة رقم  7752/2005
  2م 300ومساحته  1والكائن مبنطقة خيطان قطعة  30175م/
 .25منزل  13اارع  1العقار مبنطقة خيطان قطعة رقم  -
العأل عبارة عن بيـت حكـومي مكـون مـن دوريـن ويطـل علـى اـارع  -

 واحد وسكة والكسوة من اخلارج حجر بيم. 
 غر  اوم و امأل ومطبخ وصالة وحوش  5ور األرضي مكون من عدد الد -
غــر  و ــام والســطح حيتــوي علــى  3الــدور األول مكــون مــن عــدد -

  زن كرييب. 
 د.ك.  189540يبدأ املزاد بثمن أساسي قدره  -

 اثايًا: اروط املزاد: 
ـــثمن األساســـي املبـــأل قـــرين كـــل عقـــار، ويشـــرتط  ـــدأ املـــزاد تل أواًل: يب

اركة يف املزاد سداد مخ  ذلك الثمن على األقـل مبوجـب اـيك للمش
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحـد 

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثايًا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 

 لتسجيل.البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم ا
اثلثــًا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــاماًل وجــب عليــه إيــداع 
مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.
رابعًا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 

 ر. البيع مع زايدة العش
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســًا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 
مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول 

ومل يتقدم أحد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
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ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبي
  املتخلف مبا ينقص من مثن العقار

ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 

وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 الصحف اليومية.

اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلـب املبااـرين إلجـرايات 
لبيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة ا

 أية مسئولية. 
 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

 تنبيه:
 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع تجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1 

 من قااون املرافعات. 
لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ  حكــم رســو املـــزاد قابــل- 2

 من قااون املرافعات.  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
مــن قــااون املرافعــات ااــه "  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

إذا كــان مــن ازعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســت جر بقــوة 
 ر لصاحله أبجرة املثل " القااون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيا

 ملحوظة هامة:
حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9مـــن قــااون الشـــركات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية
ــــ ــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ  ــ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب تلكمة الكلية عن بيع العقار املوصو  فيما يلي 
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وذلـك  –التاسـعة صـباحاً  تلدور الثـا  بقصـر العـدل السـاعة  - 48

 .2بيوع/ 155/2016تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــن: سوزان حممد رااد
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 أوال: أوصا  العقار:
ـــار يقـــع   منطقـــة املنقـــف قطعـــة  - ـــزل رقـــم  5اـــارع  3العق  47من

ــــــــــم  ــــــــــرقم اآلق  60162قســــــــــيمة رق ومســــــــــاحته  90904846ال
  20573/1993واملوصو  تلوثيقة رقم  2م 295,39

زاويـــــــــة  –العقـــــــــار عبـــــــــارة عـــــــــن ســـــــــكن يطـــــــــل علـــــــــى اـــــــــارعأل  -
ــــد  ــــري يطــــل علــــى اــــارع امللــــك عب ــــداد كب ــــه ارت ــــة ول ومســــاحته جاابي

  .العزيز السريع ومكون من دورين
 : اثايا: اروط املزاد

ــار   ــان ومخســون ألــف دين ــثمن األساســي قــدره مائت ــدأ املــزاد تل أوال: يب
كـــوييت ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــ  ذلـــك الـــثمن علـــى 
األقــل مبوجــب اــيك مصــدق مــن البنــك املســحوب عليــه أو مبوجــب 

 خطاب ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
قاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة اثايا: جيب على من يعتمد ال

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.
بعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل را

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 

د املزايـدة يف افـ  مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـا
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 

ــد اجللســة أبي ع ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت طــاي غــري مصــحوب إبي
 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 

ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 

وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 حف اليومية.الص

ــا: ينشــر هــذا اإلعــالن تطبيقــا للقــااون وبطلــب املبااــرين إلجــرايات البيــع  اثمن
 وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب تلكمة الكلية أية مسئولية. 
 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات.  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قااون املرافعات.  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
ــــادة  -3 ــــرة األخــــرية مــــن امل ــــنص الفق ــــااون املرافعــــات  276ت مــــن ق

ــــــه ســــــاكناً يف ا ــــــه " إذا كــــــان مــــــن ازعــــــت ملكيت ــــــه  إا لعقــــــار بقــــــي في
كمســــت جر بقــــوة القــــااون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــزاد بتحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبجرة املثل " 
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 ملحوظة هامة:
ـــة املشـــاركة يف املـــزاد علـــى  حيرـــر علـــى مجيـــع الشـــركات واملمسســـات الفردي
القسائم أو البيوت املخصصة ألغرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام املـادة 

 .2008لسنة  9ركات التجارية املضافة تلقااون رقم من قااون الش 230
 رئي  الكمة الكلية

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ  ـــ
 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين

تعلــن إدارة الكتــاب تلكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــو  فيمــا يلــي 
 –قاعـة  – 25/10/2017ربعاي املوافـق تملزاد العلين وذلك يوم اال
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 2بيوع/ 316/2014تنفيذاً حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 

 املرفوعة مـن: 
 . اعيب عبد هللا عبد الرضا عباس. 1
 . عبد هللا حممد ا د بوسكندر.2

 ضــــد:
 أل مال هللا بن مكي. عبد الرضا حس -1
 مدير إدارة التنفيذ بصفته.  -2
 اوال حسأل علي املرتوك.  -3
 الفه حممد السعيد. -4
 بنك االئتمان الكوييت.  -5

 2بيوع / 354/2015و  الدعوى رقم 
 املرفوعة من: حبيب طاهر ا د القطان.

 ضـــد:
 عبد الرضا حسأل مال هللا بن مكي. -1
 الفه حممد السعيد.  -2

 أوال: أوصا  العقار:
 23منـــزل  6الشـــارع األول جـــادة  9يقـــع العقـــار مبنطقـــة بيـــان قطعـــة 

 2م300ومساحته  959/2011واملوصو  تلوثيقة رقم 
 العقار عبارة عن منزل يقع على اارع واحد. -
املنــزل مكــون مــن دوريــن ومكســو تجلــريي واملســاح والتكييــف فيــه  -

 وحدات والبناي قدمي. 
 ط املزاد: اثايًا: ارو 

د. ك ويشـرتط  160825.5أوال: يبدأ املزاد تلـثمن األساسـي قـدره 
للمشاركة يف املزاد سداد مخ  ذلك الثمن على األقـل مبوجـب اـيك 
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحـد 

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
ايه أن يودع حال ااعقاد جلسة اثايًا: جيب على من يعتمد القاضي عط

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــًا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــاماًل وجــب عليــه إيــداع 

مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.

يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل  رابعًا:
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســًا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 

ملزايـدة يف افـ  مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد ا
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 

ــد  اجللســة أبي عطــاي ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت غــري مصــحوب إبي
 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 

ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 

وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 اليومية.الصحف 

اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلـب املبااـرين إلجـرايات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

 تنبيه:
 266جلريدة الرمسية طبقا للمادة ينشر هذا اإلعالن عن البيع ت -1 

 من قااون املرافعات. 
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قااون املرافعات.  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
مــن قــااون املرافعــات ااــه "  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

قــار بقــي فيــه كمســت جر بقــوة إذا كــان مــن ازعــت ملكيتــه ســاكناً يف الع
 القااون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " 

 ملحوظة هامة:
حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9ات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم مـــن قــااون الشـــرك 230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية
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 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب تلكمة الكلية عن بيع العقار املوصو  فيما يلي 

 – قاعـة – 25/10/2017تملزاد العلين وذلك يوم األربعاي املوافـق 
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 2بيوع/ 92/2016تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــن: حصه عبدهللا خالد احلامت

 ضـــد:
 خلود عبد هللا خالد احلامت  -1
  د عبد هللا خالد احلامت  -2
 خالد عبد هللا خالد احلامت  -3
 فاطمة عبد هللا خالد احلامت -4
 ساهه عبد هللا خالد احلامت -5
 حليمة عبد هللا خالد احلامت -6
 مرمي عبد هللا خالد احلامت -7
 صبيحة عبد هللا خالد احلامت -8
 دالل عبد هللا خالد احلامت -9
 يوسف عبد هللا خالد احلامت -10
 زهري عبد هللا خالد احلامت -11
 وليد عبد هللا خالد احلامت -12
 د احلامتسناي عبد هللا خال -13
 سارة عبد هللا خالد احلامت -14
 امينه ا د الليمو   -15
 وكيل وزارة العدل بصفته  -16
 مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بصفته -17

 أوال: أوصا  العقار:
وهـو العقـار الكـائن  6791/2005العقار املوصو  تلوثيقة رقـم  -

 . 2م 750ومساحته  251قسيمة  3يف الروضة قطعة رقم 
ــارة عــن بيــت ســكن خــاص قــدمي جــدا  - ــداعي عب العقــار موضــوع الت

مكــون مــن أدوار أرضــي وأول وبنــاي كــرييب تلســطح ويقــع علــى اــارع 
ـــــه  جـــــريان والتكســـــية اخلارجيـــــة طـــــابوق جـــــريي  3اـــــهاب البحـــــر ول
 والتكييف عادي. 

العقار مقسوم إس قسمأل قسم حبوزة املدعى عليها الرابعة / فاطمة  -
ى عليهـــا السادســة / حليمـــة واملــدعى عليهـــا الثامنــة / صـــبيحة واملــدع

وذلــك حســب إفــادة املدعيــة وهــذا اجلــزي مكــون مــن ديواايــة مــع  ــام 
وملحق مكون من غرفة و ام ومطبخ والبناي الرئيسي مكون من موزع 

غر  و ـامأل ومطـبخ  3غر  و ام ومطبخ تألرضي عدد  3وعدد 
 تألول وغرفة و ام تلسطح .

 قمنا مبعاينة هذا اجلزي من العقار من الداخل  -
أفـــادت املدعيـــة أبن اجلـــزي اآلخـــر مـــن العقـــار هـــو ذات املكـــوانت  -

 تلنسبة للمبىن الرئيسي. 
 اثايا: اروط املزاد: 

أوال: يبــدأ املــزاد تلــثمن األساســي قــدره ســتمائة ومخســون ألــف دينــار  
الـــثمن علـــى كـــوييت ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــ  ذلـــك 

األقــل مبوجــب اــيك مصــدق مــن البنــك املســحوب عليــه أو مبوجــب 
 خطاب ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

اثايا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 
 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.

اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع  اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن
مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــد الــث ــة حكــم برســو املــزاد خامســا: إذا أودع املزاي من يف اجللســة التالي

عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 
مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
تاليـة سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة ال

ومل يتقدم أحد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
زاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــ

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلـب املبااـرين إلجـرايات 

ل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحم
 أية مسئولية. 

 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات.  266
يـــخ حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتر - 2

 من قااون املرافعات.  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
ــــادة  -3 ــــرة األخــــرية مــــن امل ــــنص الفق ــــااون املرافعــــات  276ت مــــن ق

ــــــه   ــــــه ســــــاكناً يف العقــــــار بقــــــي في ــــــه " إذا كــــــان مــــــن ازعــــــت ملكيت إا
كمســــت جر بقــــوة القــــااون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــزاد بتحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبجرة املثل " 
 امة:ملحوظة ه



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  74             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9مـــن قــااون الشـــركات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية
ـــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ  ـ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
تعلــن إدارة الكتــاب تلكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــوفة فيمــا يلـــي 

 –قاعة  –  25/10/2017تملزاد العلين وذلك يوم األربعاي املوافق 
وذلـك  –تلدور الثـا  بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 48

 2بيوع/ 321/2015الكمة الصادر يف الدعوى رقم  تنفيذا حلكم
 املرفوعة مـن:  فاطمة سيد موسي حسن املوسوي

 ضــد:
 هاجر عبدالرضا مراد املممن  -1
 حممد علي طالب حسن عباس  -2
 مهايون طالب حسن عباس -3

 أوال: أوصا  العقار:
ومســاحته  8قطعــة  336يقــع العقــار يف منطقــة الفــردوس قســيمة  -

واملوصــــو  تلوثيقــــة رقــــم  36874مــــن املخطــــط رقــــم م/ 2م 301
6275/2014  

العقار يتكون من دور ارضي وأول والعقار يقـع علـى اـارع داخلـي  -
فقــط ولــون احلجــر وردي متهالــك والســور اخلــارجي عبــارة عــن حجــر 
قدمي جدا ومتهالك والسور اخلارجي عبارة عن حجر لـون ابـيض قـدمي 

ـــواب  3جـــدا ومتآكـــل وللعقـــار  ـــأل يقـــودان للـــدور األرضـــي أب أول تب
ويقعان تجلهة اليمين أما اجلهة اليسرى يقع هبا تب واحد يقود للدور 

 األول ومجيع األبواب مصبوغة  تللون األسود 
 غرفة  2 ام +  2الدور األرضي يتكون من مطبخ +  -
 ارام التشطيب قدمي جدا  -
 تكييف العقار عادي  -

 اثايا: اروط املزاد: 
د.ك ويشــــرتط  121500ال: يبــــدأ املــــزاد تلــــثمن األساســــي قــــدره أو 

للمشاركة يف املزاد سداد مخ  ذلك الثمن على األقـل مبوجـب اـيك 
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من احـد 

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اعقاد جلسة اثايا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ا

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .

اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل رابعا: يف حالة إيداع من 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 
مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  

 سة على أساس هذا الثمن .اجلل
سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 

كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد   اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبيــداع
 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 

ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 

وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 الصحف اليومية .

:  ينشــــــر هــــــذا اإلعــــــالن تطبيقــــــا للقــــــااون وبطلــــــب املبااــــــرين اثمنــــــا
ـــــــــــع وعلـــــــــــى مســـــــــــئوليتهم دون أن تتحمـــــــــــل إدارة  إلجـــــــــــرايات البي

 الكتاب تلكمة الكلية أية مسئولية . 
 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

يـة طبقـا للمـادة ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمس -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات .  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قااون املرافعات .  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
ــــادة  -3 ــــرة األخــــرية مــــن امل ــــنص الفق ــــااون املرافعــــات  276ت مــــن ق

ــــــه ســــــاكناً يف العقــــــار بقــــــي ف ــــــه " إذا كــــــان مــــــن ازعــــــت ملكيت ــــــه  اا ي
كمســــت جر بقــــوة القــــااون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــزاد بتحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبجرة املثل " 
 ملحوظة هامة :

حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9ريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم مـــن قــااون الشـــركات التجا 230املــادة 
 . 2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ  ــ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
تعلــن إدارة الكتــاب تلكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــوفة فيمــا يلـــي 

 –قاعـة   -25/10/2017ملوافق تملزاد العلين وذلك يوم االربعاي ا
وذلـك  –تلدور الثـا  بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 48

 2بيوع/ 202/2014تنفيذا حلكم الكمة الصادر فـي الدعوى رقم: 
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 املرفوعة مـن: بنك بوبيان. 
 ضـد:
 مشعل فهد مبارك صباح الدعيم  -1
 بنك االئتمان الكوييت )خصم مدخل( -2
 هلي الكوييت )خصم مدخل(البنك األ -3

 230/2014و  الدعوى رقم 
 املرفوعة من: البنك األهلي الكوييت 

 ضــــــد:
 مشعل فهد مبارك صباح الدعيم  -1
 بنك االئتمان الكوييت )خصم مدخل( -2
 البنك األهلي الكوييت )خصم مدخل( -3

 أوال: أوصا  العقار:
أ 2منــزل رقـــم  2 اــارع رقــم 3يقــع العقــار مبنطقــة الســرة قطعـــة رقــم 

  7908/1996واملوصو  تلوثيقة رقم  2م 500ومساحته 
  العقار يتكون من سرداب + دور ارضي + دور أول 
 .العقار يقع على اارع واحد 
  اللون بيم. التكسية اخلارجية للعقار سيجما 
  .التكييف تلعقار ارام مركزي وال يوجد مصعد تلعقار 
 + ديوااية + مغاسل.  السرداب يتكون من  ام + صالة 
  صالة + غرفة طعام + مطـبخ +  2الدور األرضي يتكون من عدد

  ام + حو  سباحة.  2عدد 
  امات + صـالة  4غر  + عدد  5الدور األول يتكون من عدد 

 + مطبخ لضريي.
 .السطح يتكون من غرفة +  ام + غرفة غسيل 

 اثايا: اروط املزاد: 
د.ك ويشــــرتط  486000اســــي قــــدره أوال: يبــــدأ املــــزاد تلــــثمن األس

للمشاركة يف املزاد سداد مخ  ذلك الثمن على األقـل مبوجـب اـيك 
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحـد 

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثايا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 

 الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل. البيع كامل الثمن
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.
قـل يمجـل رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األ

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 

مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة  سادسا:
ومل يتقدم أحد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبي

 خلف مبا ينقص من مثن العقار املت
ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
وبطلـب املبااـرين إلجـرايات اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون 

البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 
 أية مسئولية. 

 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 . من قااون املرافعات 266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قااون املرافعات.  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
ــــادة  -3 ــــرة األخــــرية مــــن امل ــــنص الفق ــــااون املرافعــــات  276ت مــــن ق

ــــــه   ــــــه ســــــاكناً يف العقــــــار بقــــــي في ــــــه " إذا كــــــان مــــــن ازعــــــت ملكيت إا
يــــه املــــزاد بتحريــــر عقــــد كمســــت جر بقــــوة القــــااون ويلتــــزم الراســــي عل

 إجيار لصاحله أبجرة املثل ". 
 ملحوظة هامة:

حيرـــر علـــى مجيـــع الشـــركات واملمسســـات الفرديـــة املشـــاركة يف املـــزاد علــــى 
القسـائم أو البيـوت املخصصــة ألغـرا  الســكن اخلـاص عمــال أبحكـام املــادة 

 .2008لسنة  9من قااون الشركات التجارية املضافة تلقااون رقم  230
 ي  الكمة الكليةرئ

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ  ـ
 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين

تعلــن إدارة الكتــاب تلكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــو  فيمــا يلــي 
 – قاعة – 26/10/2017تملزاد العلين وذلك يوم اخلمي  املوافق 

وذلـك  –  بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً تلدور الثـا  - 52
 3بيوع/ 370/2015تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 

 املرفوعة مــن:  يوسف حممد مسعود مجعان الزوين 
 ضــــــــــــــــــــــــد:

 جاسم حممد مسعود مجعان الزوين 1-
 اورة مسفر مجعان الرايدي  -2
  زينب ا د متوق عيسى-3
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ــــــد -4 ــــــة العامــــــة لشــــــئون القصــــــر بصــــــفتها الوصــــــي علــــــى )عبي ائيئ
 صاحل حممد مسعود مجعان الزوين (

 ا د حممد مسعود مجعان الزوين -5
 مسعود حممد مسعود مجعان الزوين-6
 حجية حممد مسعود مسعود مجعان الزوين-7
 ورثة املرحوم / صاحل حممد مسعود مجعان الزوين -8
 عائشة مبارك الرايدي -أ
 سارة حممد مسعود مجعان الزوين-9
 مجيلة حممد مسعود مجعان الزوين -10
 مسفر حممد مسعود مجعان الزوين -11
 سرة حممد مسعود مجعان الزوين -12
 مىن حممد مسعود مجعان الزوين -13
 عبد هللا حممد مسعود مجعان الزوين -14
 مشعل حممد مسعود مجعان الزوين -15
 الزوين حنان حممد مسعود مجعان -16
 وليد حممد مسعود مجعان الزوين -17
 منال حممد مسعود مجعان الزوين -18
 فاطمة حممد مسعود مجعان الزوين -19

 أوال: أوصا  العقار:
الواقع يف منطقة خيطان قطعـة رقـم  5367/1983عقار الوثيقة رقم 

 30175أ مـــن املخطـــط رقـــم م/ 77قســـيمة  8منـــزل  5اـــارع  10
 د.ك  230000أساسي قدره بثمن  2م 300ومساحته 

العقار عبـارة عـن منـزل سـكن خـاص يقـع علـى اـارع واحـد ومكـون -
 من دورين وملحق.

 غر  وديوااية و امأل وغرفة سائق.  3الدور األرضي مكون من -
غـــر  و ـــام وغـــرفتأل مبســـاحة صـــغرية  3الـــدور األول مكـــون مـــن -

 غر  و ام ومطبخ  3واقة مكون من 
 تأل ومطبخ و ام. امللحق مكون من غرف-
 املنزل مكسي تملوزاييك والتكييف وحدات ويوجد به سلمأل. -

 اثايا: اروط املزاد: 
أوال: يبـدأ املـزاد بـثمن أساسـي قـدره مائتـان وسـبعة آال  دينـار كـوييت 
ـــثمن علـــى األقـــل  ـــك ال ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــ  ذل

وجـب خطــاب مبوجـب اـيك مصـدق مـن البنـك املسـحوب عليـه أو مب
 ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

اثايا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 
 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.

اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
ل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــ

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.

رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
ذه اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر عليــه إال إذا تقــدم يف هــ

مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 
ته على أساس ومل يتقدم أحد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذم

الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 

د.ك  200التنفيــذ ومقــدارها  وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلـب املبااـرين إلجـرايات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 سي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالةاتسعا: يقر الرا

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات.  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قااون املرافعات.  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
مــن قــااون املرافعــات إاــه " إذا  276الفقــرة األخــرية مــن املــادة تــنص  -3

كـان مـن ازعـت ملكيتـه سـاكناً يف العقـار بقـي فيـه كمسـت جر بقـوة القــااون 
 ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " 

 ملحوظة هامة:
زاد علـى حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف امل

القسائم أو البيوت املخصصة ألغـرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 
 9مـــن قــااون الشـــركات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية 
ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ

 لينإعالن عن بيع عقارات تملزاد الع
تعلــــن إدارة الكتــــاب تلكمــــة الكليــــة عــــن بيــــع العقــــارات املوصــــوفة 
ــــــــــاي املوافــــــــــق  ــــــــــك يــــــــــوم األربع ــــــــــزاد العلــــــــــين وذل فيمــــــــــا يلــــــــــي تمل

ــــــــــــا  بقصــــــــــــر   - 48 – قاعــــــــــــة – 25/10/2017 ــــــــــــدور الث تل
وذلـــــك تنفيـــــذا حلكـــــم الكمـــــة  –العـــــدل الســـــاعة التاســـــعة صـــــباحاً 

 .2بيوع/ 123/2014الصادر يف الدعوى رقم 
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 وعة مـن: املمثل القااو  لبنك الكويت الدوق املرف
 ضــــــــــــــــــــد:

املمثـل القــااو  للشـركة األهليــة اخلليجيــة القابضـة )اــركة اريبكــو  -1
 القابضة حاليًا( 

 املمثل القااو  لشركة بيت السالم العقارية  -2
 املمثل القااو  للشركة االهلية القابضة -3
 هلية العقارية اركة البوابة اال -4
 اركة بيت االستثمار العاملي ) جلوبل ( -5
 عائشة رااد عبد ائادي  -6
 اشميه رااد عبد ائادي  -7
 هتا  عبد الر ن عبد الرزاق  -8
 بنك اخلليم )خصم مدخل( –9

 2بيوع/ 23/2017و  الدعوى رقم: 
 املرفوعة من: بنك اخلليم 

 ضـــد:
 اركة بيت السالم العقارية. -1
 اركة اريبكو القابضة  -2
 الشركة األهلية لالستثمار )الشركة األهلية القابضة حاليًا( -3
 جلوبل )خصم مدخل( -اركة بيت االستثمار العاملي –4

 2بيوع 88/2017ويف الدعوى رقم:
 املرفوعة من : 
 بنك اخلليم

 ضد:
 الشركة األهلية القابضة -1
 اركة اريبكو القابضة -2
 جلوبل )خصم مدخل( –ستثمار العاملي اركة بيت اال -3

 أوال: أوصا  العقارات:
واملوصـو   1. العقار الكـائن مبنطقـة صـباح األ ـد البحريـة قطـاع أ1

ووصـــــفها أر   97القســـــيمة رقـــــم  12550/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1225ســكنية ومســـاحتها 

 أر  فضاي.د.ك، وهي عبارة عن  228217.500مقداره 
واملوصـو   1. العقار الكـائن مبنطقـة صـباح األ ـد البحريـة قطـاع أ2

ووصـــــفها أر   99القســـــيمة رقـــــم  12575/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1227ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 228590.100مقداره 
واملوصـو   1البحريـة قطـاع أ. العقار الكـائن مبنطقـة صـباح األ ـد 3

ـــم  ـــم  11873/2006تلوثيقـــة رق ووصـــفها أر   104القســـيمة رق
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1231ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 229335.300مقداره 

واملوصـو   1. العقار الكـائن مبنطقـة صـباح األ ـد البحريـة قطـاع أ4
ـــم  ـــم  12053/2006تلوثيقـــة رق ووصـــفها أر   105القســـيمة رق

وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1231ســكنية ومســـاحتها 
 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 229335.300مقداره 

واملوصـو   1. العقار الكـائن مبنطقـة صـباح األ ـد البحريـة قطـاع أ5
ـــم  ـــم  11078/2006تلوثيقـــة رق ووصـــفها أر   106القســـيمة رق

وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1231 ســكنية ومســـاحتها
 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 229521.600مقداره 

واملوصـو   1. العقار الكـائن مبنطقـة صـباح األ ـد البحريـة قطـاع أ6
ـــم  ـــم  11796/2006تلوثيقـــة رق ووصـــفها أر   107القســـيمة رق

وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1211ســكنية ومســـاحتها 
 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 225609.300 مقداره

واملوصـو   1. العقار الكـائن مبنطقـة صـباح األ ـد البحريـة قطـاع أ7
ووصـــــفها أر   108القســـــيمة رقـــــم  9462/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 

وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1233ســكنية ومســـاحتها 
 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 229707.900مقداره 

واملوصـو   1قار الكـائن مبنطقـة صـباح األ ـد البحريـة قطـاع أ. الع8
ـــم  ـــم  12530/2006تلوثيقـــة رق ووصـــفها أر   109القســـيمة رق

وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1216ســكنية ومســـاحتها 
 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 226540.800مقداره 

واملوصـو   1. العقار الكـائن مبنطقـة صـباح األ ـد البحريـة قطـاع أ9
ووصـــــفها أر   110القســـــيمة رقـــــم  8130/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 

وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1209ســكنية ومســـاحتها 
 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 225236.700مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ10

ووصـــــفها أر   111القســـــيمة رقـــــم  8150/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1210ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 225423مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ11

ووصـــــفها أر   128القســـــيمة رقـــــم  8137/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
رع وحبـــر بــثمن أساســـي وتقــع علـــى اــا 2م 1210ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 225423مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ12

ووصـــــفها أر   129القســـــيمة رقـــــم  8146/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1200ســكنية ومســـاحتها 

 ن أر  فضاي.د.ك، وهي عبارة ع 223560مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ13

ووصـــــفها أر   130القســـــيمة رقـــــم  8324/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1136ســكنية ومســـاحتها 
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 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 211636.800مقداره 
واملوصو   1 د البحرية قطاع أ. العقار الكائن مبنطقة صباح األ14

ووصـــــفها أر   131القســـــيمة رقـــــم  7763/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1210ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 225423مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ15

ووصـــــفها أر   132القســـــيمة رقـــــم  8159/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1265ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 235669.500مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ16

ووصـــــفها أر   133القســـــيمة رقـــــم  8327/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1206ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 224677.800مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ17

ووصـــــفها أر   134القســـــيمة رقـــــم  7772/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1207ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 224864.100مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ18

ووصـــــفها أر   135القســـــيمة رقـــــم  8215/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1209ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 225236.700مقداره 
واملوصو   1عقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ. ال19

ووصـــــفها أر   136القســـــيمة رقـــــم  8144/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1212ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 225795.600مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ20

ووصـــــفها أر   137القســـــيمة رقـــــم  8148/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1214ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 226168.200مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ21

ووصـــــفها أر   138 القســـــيمة رقـــــم 8573/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1262ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 235110.600مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ22

ووصـــــفها أر   139القســـــيمة رقـــــم  8214/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
لـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي وتقــع ع 2م 1361ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 253554.300مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ23

ووصـــــفها أر   140القســـــيمة رقـــــم  8572/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 

وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1305ســكنية ومســـاحتها 
 ، وهي عبارة عن أر  فضاي.د.ك 243121.500مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ24

ووصـــــفها أر   141القســـــيمة رقـــــم  8520/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1256ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 233992.800مقداره 
واملوصو   1نطقة صباح األ د البحرية قطاع أ. العقار الكائن مب25

ووصـــــفها أر   170القســـــيمة رقـــــم  8358/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1353ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 252063.900مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ26
ووصـــــفها أر   171القســـــيمة رقـــــم  8463/2006وثيقـــــة رقـــــم تل

وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1285ســكنية ومســـاحتها 
 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 239395.500مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ27

  ووصـــــفها أر  172القســـــيمة رقـــــم  8142/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1260ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 234738مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ28

ووصـــــفها أر   173القســـــيمة رقـــــم  8319/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
أساســـي وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن  2م 1241ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 231198.300مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ29

ووصـــــفها أر   174القســـــيمة رقـــــم  7769/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1229ســكنية ومســـاحتها 

 فضاي. د.ك، وهي عبارة عن أر  228962.700مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ30

ووصـــــفها أر   175القســـــيمة رقـــــم  7773/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1222ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 227658.600مقداره 
واملوصو   1لبحرية قطاع أ. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د ا31

ووصـــــفها أر   176القســـــيمة رقـــــم  7931/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1222ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 227658.600مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ32

ووصـــــفها أر   177القســـــيمة رقـــــم  8152/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1222ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 227658.600مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ33



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  79             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

ووصـــــفها أر   178القســـــيمة رقـــــم  8134/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1241ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 231198.300مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ34

ووصـــــفها أر   179القســـــيمة رقـــــم  7765/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1262ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 235110.600مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ35

ووصـــــفها أر   180القســـــيمة رقـــــم  7865/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1278ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 238091.400مقداره 
واملوصو   1قار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ. الع36

ووصـــــفها أر   181القســـــيمة رقـــــم  7864/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1282ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 238836.600مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ37

ووصـــــفها أر   182القســـــيمة رقـــــم  8210/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1281ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 238650.300مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ38

ووصـــــفها أر   183القســـــيمة رقـــــم  8777/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1277ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 237905.100مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ39

ووصـــــفها أر   185القســـــيمة رقـــــم  8136/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
ى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي وتقــع علـــ 2م 1269ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 236414.700مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ40

ووصـــــفها أر   340القســـــيمة رقـــــم  8151/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1333ســكنية ومســـاحتها 

 عبارة عن أر  فضاي. د.ك، وهي 258957مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ41

ـــم  ـــم  11854/2006تلوثيقـــة رق ووصـــفها أر   442القســـيمة رق
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1426ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 225795.600مقداره 
واملوصو   1صباح األ د البحرية قطاع أ . العقار الكائن مبنطقة42

ووصـــــفها أر   443القســـــيمة رقـــــم  9460/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1390ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 258957مقداره 

واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ43
ووصـــــفها أر   444القســـــيمة رقـــــم  9411/2006م تلوثيقـــــة رقـــــ

وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1353ســكنية ومســـاحتها 
 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 252063.900مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ44

ـــم  ـــم  11735/2006تلوثيقـــة رق ووصـــفها أر   451القســـيمة رق
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 1694ومســـاحتها  ســكنية
 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 315592.200مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ45

ـــم  ـــم  11792/2006تلوثيقـــة رق ووصـــفها أر   452القســـيمة رق
اســـي وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أس 2م 1595ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 297148.500مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ46

ووصـــــفها أر   848القســـــيمة رقـــــم  9407/2006تلوثيقـــــة رقـــــم 
وتقـــع علـــى اـــارع وحبـــر بـــثمن أساســـي  2م 636ســـكنية ومســـاحتها 

 ي.د.ك، وهي عبارة عن أر  فضا 85001.400مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ47

ووصــفها أر   1377القســيمة رقــم  11561/2006تلوثيقــة رقــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 2570ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 478791مقداره 
واملوصو   1قطاع أ . العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية48

ووصــفها أر   1378القســيمة رقــم  11238/2006تلوثيقــة رقــم 
وتقــع علـــى اــارع وحبـــر بــثمن أساســـي  2م 2539ســكنية ومســـاحتها 

 د.ك، وهي عبارة عن أر  فضاي. 473015.700مقداره 
واملوصو   1. العقار الكائن مبنطقة صباح األ د البحرية قطاع أ49

ــــــــــم  ــــــــــة رق ــــــــــة رقــــــــــم ســــــــــا 5910/2007تلوثيق ــــــــــاً الوثيق بقاً وحالي
-1448ووصفها أر  باري ومتثـل القسـائم أرقـام  4061/2015
1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-
ويقعــــوا علــــى اــــارع وحبــــر  2م 26087وجممــــوع مســــاحتهم  1456

د.ك، وهـم عبـارة  28173960وسكة وساحة بثمن أساسي مقـداره 
 عن أر  فضاي.

 اثايا: اروط املزاد: 
بدأ املزاد تلثمن األساسي قرين كل عقار ويشرتط للمشـاركة يف أوال: ي

املزاد سداد مخ  ذلـك الـثمن علـى األقـل مبوجـب اـيك مصـدق مـن 
البنـــك املســـحوب عليـــه أو مبوجـــب خطـــاب ضـــمان مـــن أحـــد البنـــوك 

 لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
سة اثايا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جل

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
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مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.

ه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤ 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 
مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  

 س هذا الثمن.اجللسة على أسا
سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 

ــه. ــداع كامــل قيمت ــد  اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبي ويلــزم املزاي
 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 

ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 

وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 الصحف اليومية.

الن تطبيقا للقااون وبطلـب املبااـرين إلجـرايات اثمنا: ينشر هذا اإلع
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات.  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قااون املرافعات.  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
ــــادة  -3 ــــرة األخــــرية مــــن امل ــــنص الفق ــــااون املرافعــــات  276ت مــــن ق

ــــــه   ــــــه ســــــاكناً يف العقــــــار بقــــــي في ــــــه " إذا كــــــان مــــــن ازعــــــت ملكيت إا
ون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــزاد بتحريــــر عقــــد كمســــت جر بقــــوة القــــاا

 إجيار لصاحله أبجرة املثل " 
 ملحوظة هامة:

حيرـــر علـــى مجيـــع الشـــركات واملمسســـات الفرديـــة املشـــاركة يف املـــزاد علــــى 
القسـائم أو البيـوت املخصصــة ألغـرا  الســكن اخلـاص عمــال أبحكـام املــادة 

 .2008لسنة  9قم من قااون الشركات التجارية املضافة تلقااون ر  230
 رئي  الكمة الكلية

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين

تعلن إدارة الكتاب تلكمة الكلية عن بيع العقار املوصو  فيما يلي 
 – عةقا – 26/10/2017تملزاد العلين وذلك يوم اخلمي  املوافق 
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 .3بيوع/ 2/2017تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــن: 

 سعد حممد  ود العدوا .  -1
 مجيلة حممد  ود العدوا .-2
 مبارك حممد  ود العدوا .-3
 ايخه سند على البوعينأل.-4
 مد  ود العدوا .فيصل حم-5
 حصة حممد  ود العدوا .-6

 ضــــــــــــــــــــــــد:
 هتا   ود رايد العدوا .  -1
 مشسه حممد  ود العدوا .-2
 حممد  ود حممد العدوا . -3
  د  ود حممد العدوا . -4
 موضي  ود حممد العدوا . -5
 فاطمة  ود حممد العدوا . -6
 د العدوا . دااه  ود حمم-7
 ا د  ود حممد العدوا . -8
 هيا حممد  ود العدوا .-9

 أواًل: أوصا  العقار:
منـزل رقـم  24اـارع  1يقع العقـار يف منطقـة صـباح الناصـر قطعـة  -
  2552/1984واملوصو  تلوثيقة رقم  2م 750ومساحته  41
أدوار وسرداب ويقع على اارعأل رئيسـي مـن  3العقار يتكون من  -
 ألمام واارع خلفي فرعي وحيده بيوت أخرى من اجلهتأل األخريأل ا
للعقــار مــدخل أمــامي واحــد ومــدخلأل خلفيــأل منفصــلأل والكســوة  -

 اخلارجية حجر والبيت مكيف مركزي تلكامل. 
 اثايًا: اروط املزاد: 

أواًل: يبــدأ املــزاد تلــثمن األساســي قــدره اربعمائــة ومخســون ألــف دينــار  
للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــ  ذلـــك الـــثمن علـــى كـــوييت ويشـــرتط 

األقــل مبوجــب اــيك مصــدق مــن البنــك املســحوب عليــه أو مبوجــب 
 خطاب ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

اثايًا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 
 وم التسجيل.البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورس

اثلثــًا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــاماًل وجــب عليــه إيــداع 
مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.
رابعًا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 

 العشر. البيع مع زايدة 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســًا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 
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مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  
 اجللسة على أساس هذا الثمن.
ول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة سادسا: إذا مل يقم املزايـد األ

ومل يتقدم أحد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبي

 عقار املتخلف مبا ينقص من مثن ال
ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
ات اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلـب املبااـرين إلجـراي

البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 
 أية مسئولية. 

 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
 تنبيه:

 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع تجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1 
 من قااون املرافعات. 

قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ حكــم رســو املـــزاد - 2
 من قااون املرافعات.  277النطق تحلكم طبقا للمادة 

مــن قــااون املرافعــات ااــه "  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3
إذا كــان مــن ازعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســت جر بقــوة 

 إجيار لصاحله أبجرة املثل " القااون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد 
 ملحوظة هامة:

حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9مـــن قــااون الشـــركات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية
ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ  ــ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب تلكمة الكلية عن بيع العقار املوصو  فيما يلي 

 – قاعة – 26/10/2017تملزاد العلين وذلك يوم اخلمي  املوافق 
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 3بيوع/ 103/2016تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــن:    

 هتا  مطلق دليم املطريي  -1
 خالد مطلق دليم املطريي-2
 حمسن مطلق دليم املطريي-3

 مثله مطلق حممد العمريي-4
 مشاعل مطلق دليم املطريي-5
 مشعل مطلق دليم املطريي-6
 ــــــــــــد:ض
 فضه مطلق دليم املطريي  -1
 فهد مطلق دليم املطريي-2
 او  مطلق دليم املطريي-3

 أوال: أوصا  العقار:
اـــارع  160قســـيمة  3العقـــار يقـــع مبنطقـــة جليـــب الشـــيوخ قطعـــة -

 .2م 250ومساحته  32738املخطط رقم م/ 2اخلياطأل قطعة 
ى البـــالغ مســـاحته .مت معاينـــة اجلـــزي اململـــوك ملـــورث أطـــرا  الـــدعو 1

 . 2م250االمجالية 
.العقار يقع على اارع وسكه حيث خيتص الورثة تجلزي الواقع على 2

 الشارع والسكة. 
 ام وحوش  2غر  و 4.العقار مكون من دور أرضي حيتوي على 3

 ــام ومطــبخ كمــا يتبــع  2غــر  و 5عــريب والــدور األول حيتــوي علــى 
 باري مستغل كمخبز.  للجزي اخلاص تلورثة من العقار حمل

 .البناي قدمي ارام عريب والتكييف اباك.4
 .العقار مستغل من قبل الغري بصفة إجياريه )سكن عزاب( 5

 اثايا: اروط املزاد: 
أوال: يبدأ املزاد تلثمن األساسي قدره مائة وثالثـون ألـف دينـار كـوييت 
ـــثمن علـــى األقـــل  ـــك ال ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــ  ذل
مبوجـب اـيك مصـدق مـن البنـك املسـحوب عليـه أو مبوجـب خطــاب 

 ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثايا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
من كــامال وجــب عليــه إيــداع اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــث

مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.

رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــد الــثمن يف اجللســة التا ــة حكــم برســو املــزاد خامســا: إذا أودع املزاي لي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 
مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 

د للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس ومل يتقدم أح
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبي



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  82             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
ت رســــوم اقــــل ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاال

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلـب املبااـرين إلجـرايات 

كمـة الكليـة البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تل
 أية مسئولية. 

 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات.  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قااون املرافعات.  277قا للمادة النطق تحلكم طب
مـن قـااون املرافعـات إاـه " إذا  276تـنص الفقـرة األخـرية مـن املـادة  -3

كان من ازعت ملكيتـه سـاكناً يف العقـار بقـي فيـه كمسـت جر بقـوة القـااون 
 ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " 

 ملحوظة هامة:
ـــة املشـــاركة يف املـــزاد علـــى  حيرـــر علـــى مجيـــع الشـــركات واملمسســـات الفردي

القسائم أو البيوت املخصصة ألغرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام املـادة 
 .2008لسنة  9من قااون الشركات التجارية املضافة تلقااون رقم  230

 رئي  الكمة الكلية
ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــ  ــ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب تلكمة الكلية عن بيع العقار املوصو  فيما يلي 

 – قاعة – 26/10/2017تملزاد العلين وذلك يوم اخلمي  املوافق 
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 3بيوع/ 238/2015الدعوى رقم  تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف
 املرفوعة مـن: تمسه رزقان انفع انفل.

 ضــــــــــــــــــــــــــــــد:
 سامل حممد حسنأل حممد عن افسه وبصفته وق عن ابنته )سعاد(  -1
 بسايل سامل حممد حسنأل. -2
 جاسم سامل حممد حسنأل حممد. -3

 أوال: أوصا  العقار:
الواقع يف منطقة ضاحية صـباح  14204/2000عقار الوثيقة رقم -

من البنايـة رقـم  2القسيمة رقم  8الشارع األول جادة  9السامل قطعة 
ومسـاحته  37691الدور الثا  مـن املخطـط رقـم م/ A1منوذج  68

 .2م 176,400
عـــأل النـــزاع تقـــع يف الـــدعوى االول يف بنايـــة حكوميـــة حيـــث يوجـــد -

 اقتأل يف الدور. 

 املدعية بوصف العأل من الداخل كالتاق:  العأل مغلقة قامت-
صـالة +  2 ـام +  2تتكون العـأل مـن دوريـن االرضـي يتكـون مـن -

 مطبخ. 
 غر  + غرفة خادمة.  4 ام +  2الدور األول يتكون من -
ارـــام التكييـــف وحـــدات واالرضـــيات مـــن الســـرياميك والـــديكورات -

 مجيعها من اجلب  عدا غرفة واحدة. 
 أباه مت إغالق مجيع البلوكات وإدخائا ضمن مسطح العأل.  أفادت املدعية-
مبوجـب  2م 7,45البلكواة مبسـطح  2م 168,95الشقة مبسطح -

ــــــت رقــــــم  ــــــع صــــــادر مــــــن حكومــــــة الكوي املــــــمرخ  14204عقــــــد بي
27/11/2000 
أفـــاد الســـيد خبـــري الدرايـــة أباـــه ميكنـــه تقـــدير قيمـــة العـــأل مـــن واقـــع -

 رج.الوصف واملسطح واملعاينة من اخلا
 اثايا: اروط املزاد: 

د.ك ويشـــرتط 108000أواًل: يبـــدأ املـــزاد تلـــثمن األساســـي قـــدره / 
للمشاركة يف املزاد سداد مخ  ذلك الثمن على األقـل مبوجـب اـيك 
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحـد 

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
تمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة اثايًا: جيب على من يع

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــًا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــاماًل وجــب عليــه إيــداع 
مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  

 لبيع.اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به ا
رابعًا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســًا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 

احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه 
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 

ــد اجل ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت لســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبي
 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 

ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 

بيــــع يف وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن ال
 الصحف اليومية.

ــا: ينشــر هــذا اإلعــالن تطبيقــا للقــااون وبطلــب املبااــرين إلجــرايات البيــع  اثمن
 وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب تلكمة الكلية أية مسئولية. 



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  83             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
 تنبيه:

 266ن عن البيع تجلريدة الرمسية طبقا للمادة ينشر هذا اإلعال -1 
 من قااون املرافعات. 

حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2
 من قااون املرافعات.  277النطق تحلكم طبقا للمادة 

مــن قــااون املرافعــات ااــه "  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3
ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســت جر بقــوة إذا كــان مــن ازعــت ملكيتــه 

 القااون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " 
 ملحوظة هامة:

حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9ن قــااون الشـــركات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم مـــ 230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــ ــــ  ــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب تلكمة الكلية عن بيع العقار املوصو  فيما يلي 

 قاعــة –  26/10/2017لــين وذلــك يــوم اخلمــي  املوافــق تملــزاد الع
 –تلــــدور الثــــا  بقصــــر العــــدل الســــاعة التاســــعة صــــباحاً   - 52 –

 193/2016وذلــك تنفيــذا حلكــم الكمــة الصــادر يف الــدعوى رقــم 
 3بيوع/

 املرفوعة مــن: منار حممد عبدهللا العمران
 ضـــــــــــــد: عيسى عبدالرضا غلوم حسأل -1
 االئتمان الكوييت بنك-2

 أوال: أوصا  العقار:
 11منــزل  3ب اـارع  9العقـار يقــع   منطقـة صــباح السـامل قطعــة -

  6957/2006واملوصو  تلوثيقة رقم  300,125ومساحة 
العقـار عبــارة عـن بيــت حكـومي مكــون مـن دوريــن ويقـع علــى اــارع -

 واحد واجهات العقار طابوق مصبوغ والتكييف عادي 
 غر  + غرفة رئيسية + مطبخ + صالة +  زن 4ي الدور االرض-
  ام + مطبخ  2غر  + غرفة معيشة + صالة +  3الدور االول -
 السطح به غرفتأل كرييب-

 اثايا: اروط املزاد: 
ــــثمن االساســــي قــــدره مــــائيت الــــف دينــــار كــــوييت   أوال: يبــــدأ املــــزاد تل

ـــثمن علـــى األ ـــك ال قـــل ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــ  ذل
مبوجـب اـيك مصـدق مـن البنـك املسـحوب عليـه أو مبوجـب خطــاب 

 ضمان من احد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثايـــا:  جيـــب علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــايه أن يـــودع حـــال ااعقـــاد 

 جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
ه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤ 

مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .

رابعا:  يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن على األقل يمجل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــد الــثمن يف اجلل ــة حكــم برســو املــزاد خامســا: إذا أودع املزاي ســة التالي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 
مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة 

يتقدم أحد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس  ومل
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلب املباارين إلجرايات 

رة الكتـاب تلكمـة الكليـة البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدا
 أية مسئولية . 

 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات .  266
خ حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــ- 2

 من قااون املرافعات .  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
مــن قــااون املرافعــات أاــه "  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

إذا كــان مــن ازعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســت جر بقــوة 
  القااون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل "

 امة :ملحوظة ه
ـــة املشـــاركة يف املـــزاد   ـــع الشـــركات واملمسســـات الفردي حيرـــر علـــى مجي
علــى القســـائم أو البيـــوت املخصصـــة ألغــرا  الســـكن اخلـــاص عمـــال 

مــن قــااون الشــركات التجاريــة املضــافة تلقــااون  230أبحكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئي  الكمة الكلية
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 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
لــن إدارة الكتــاب تلكمــة الكليــة عــن بيــع العقــار املوصــو  فيمــا يلــي تع

 – قاعـــة –  26/10/2017تملــزاد العلــين وذلـــك يــوم اخلمـــي  املوافــق 
وذلـــك  –تلـــدور الثـــا  بقصـــر العـــدل الســـاعة التاســـعة صـــباحاً   - 52

 3بيوع/ 42/2016تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 لي حسأل علي غلوماملرفوعة مــن:  ع

  يده أسد انصر علي -1ضــــــــــــــــــــــــد:
 حسن حسأل علي غلوم -2
 حممد حسأل علي غلوم-3
 عبدهللا حسأل علي غلوم-4
 اوح حسأل علي غلوم-5
 ادم حسأل علي غلوم-6
 حنان حسأل علي غلوم-7
 حوراي حسأل علي غلوم-8
 إميان حسأل علي غلوم-9
 ومسندس حسأل علي غل-10
 حممد علي حممد غلوم-11
 حممود علي حممد غلوم-12
 ا د علي حممد غلوم-13
 فاطمة علي حممد غلوم-14
 طارق علي حممد غلوم-15
 ليلي علي حممد غلوم-16
 سليمة علي حممد غلوم-17
 فريدة علي حممد غلوم-18
 عائدة علي حممد غلوم-19
 حممد علي حممد غلوم-20

 أوال: أوصا  العقار:
 7450/1977قار   منطقة بيان واملوصـو  تلوثيقـة رقـم يقع الع-

 750ومساحته  32321من املخطط رقم م/ 8قسيمة رقم  6قطعة 
  6منزل   1اارع  2م
العقــار موضــوع النــزاع عبــارة عــن قســيمة ســكنية تقــع علــى اــارعأل -

)زاوية( ومكون من دور ارضي واول واصف دور اث  وملحق خـارجي 
الرد  لـــون وردي علـــى الواجهـــات االماميـــة والواجهـــات مـــن احلجـــر ا

 وحجر جريي لون اصفر على الواجهات اخللفية 
 أفاد املدعى عن املكوانت العقار الداخلية كالتاق : -
 ـام  2غـر  و 2.الدور االرضي مكـون مـن ديواايـة وصـالة وعـدد 1

 ومطبخ واالرضيات من السرياميك 
 ـــام ومطـــبخ  3غـــر  و 7.الـــدور االول مكـــون مـــن صـــالة وعـــدد 2

 واالرضيات من السرياميك 

 ـــــام ومطـــــبخ وصــــــالة  2غرفـــــة و  2.الـــــدور الثـــــا  مكـــــون مــــــن 3
 واالرضيات من السرياميك 

 غرفة ومطبخ و ام  2.امللحق االول من 4
 ـــــام  2غرفـــــة وصـــــالة ومطـــــبخ و 2.اامللحـــــق الثـــــا  مكـــــون مـــــن 5

 االرضيات من السرياميك 
 ط وتقي العقار من الوحدات التكييف مركزي تلدور االرضي فق-
 حالة العقار قدمية -

 اثايا: اروط املزاد: 
أوال: يبــدأ املــزاد تلــثمن االساســي قــدره ســتمائة وتســعون الــف دينــار  
كــوييت  ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــ  ذلـــك الـــثمن علـــى 
األقــل مبوجــب اــيك مصــدق مــن البنــك املســحوب عليــه أو مبوجــب 

 لبنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.خطاب ضمان من احد ا
اثايا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 

علـــى ذمتـــه يف افـــ   مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .

رابعا:  يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن على األقل يمجل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
لشــراي مــع زايدة العشــر عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل ا

مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  
 اجللسة على أساس هذا الثمن .

سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 

الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه  الثمن
اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 

د.ك  200ها وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدار 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلب املباارين إلجرايات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 زاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالةاتسعا :  يقر الراسي عليه امل

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات .  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2
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 من قااون املرافعات .  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
مــن قــااون املرافعــات ااــه "  276ألخــرية مــن املـادة تـنص الفقــرة ا -3

إذا كــان مــن ازعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســت جر بقــوة 
  القااون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل "

 ملحوظة هامة :
ـــة املشـــاركة يف املـــزاد   ـــع الشـــركات واملمسســـات الفردي حيرـــر علـــى مجي

ى القســـائم أو البيـــوت املخصصـــة ألغــرا  الســـكن اخلـــاص عمـــال علــ
مــن قــااون الشــركات التجاريــة املضــافة تلقــااون  230أبحكــام املــادة 

 . 2008لسنة  9رقم 
 رئي  الكمة الكلية

ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ  ـ
 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين

إدارة الكتــاب تلكمــة الكليــة عــن بيــع العقــار املوصــو  فيمــا يلــي  تعلــن
 – قاعـــة – 26/10/2017تملـــزاد العلـــين وذلـــك يـــوم اخلمـــي  املوافـــق 

وذلـــك  –تلـــدور الثـــا  بقصـــر العـــدل الســـاعة التاســـعة صـــباحاً   - 52
 3بيوع/ 92/2017تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 

علي عيسى ا دي بصفته من ورثة املرحوم /  املرفوعة مــن: مرتضى
علي حسأل عيسى بو اهري وميثله قااوانً / حممد عبد اخلضر عبد هللا 

 الدايب بصفته وكيل مبوجب توكيل رمسي عام.
 ضــــــــــــــــــــــــد:

 زهرة علي حسأل بواهري -1
 فاطمة علي حسأل بواهري-2
 ليلى حممد حسأل حاجي -3
 لعدل لشئون التوثيق والتسجيل العقاريوكيل وزارة ا-4

 أوال: أوصا  العقار:
املوصـو   29منـزل  1اارع  1يقع العقار يف منطقة مشر  قطعة -

 . 4205/1976تلوثيقة رقم 
العقــار عبــارة عــن منــزل ســكن خــاص يقــع علــى اــارع واحــد وســكة -

 جاابية وحيده من اجلهتأل األخرايت جار. 
ول وهو مكسو من اخلـارج تلطـابوق املنزل مكون من دور ارضي وا-

 اجلريي مصبوغ تللون احللياب. 
 حسب وثيقة التملك.  2م 750املساحة االمجالية للمنزل -

 اثايا: اروط املزاد: 
أوال: يبدأ املزاد تلثمن األساسـي قـدره مخسـمائة ومخسـون ألـف دينـار  
كـــوييت ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــ  ذلـــك الـــثمن علـــى 

ل مبوجــب اــيك مصــدق مــن البنــك املســحوب عليــه أو مبوجــب األقــ
 خطاب ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

اثايًا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 
 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.

الــثمن كــاماًل وجــب عليــه إيــداع  اثلثــًا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه
مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.
رابعًا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــد الــثمن يف اجلل ــة حكــم برســو املــزاد خامســًا: إذا أودع املزاي ســة التالي

عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 
مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 

تقدم أحد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس ومل ي
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
احلــــاالت رســــوم اقــــل  ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلـب املبااـرين إلجـرايات 

تـاب تلكمـة الكليـة البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الك
 أية مسئولية. 

 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
 تنبيه:

 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع تجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1 
 من قااون املرافعات. 

حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2
 من قااون املرافعات.  277حلكم طبقا للمادة النطق ت

مــن قــااون املرافعــات ااــه "  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3
إذا كــان مــن ازعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســت جر بقــوة 

 القااون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " 
 ملحوظة هامة:

على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى حيرر 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9مـــن قــااون الشـــركات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية
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 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
كتاب تلكمة الكلية عن بيع العقار املوصو  فيما يلي تعلن إدارة ال

 –قاعة  – 26/10/2017تملزاد العلين وذلك يوم اخلمي  املوافق 
وذلـك  –تلدور الثـا  بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 52

 3بيوع/ 77/2016تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 د الغيث.املرفوعة مــــن: جاسم حسن أ 

 راا حسن حممد أ د الطراح.-1 ضــــــد:
 مدير عام بنك االئتمان الكوييت.-2
 بصفته.-وكيل وزارة العدل-3

 أوال: أوصا  العقار:
قسيمة رقم -الواقع يف منطقة مشر  320/2033عقار الوثيقة رقم 

 – 5اــارع  – 6قطعــة رقــم  – 30930مــن املخطــط رقــم م/ 366
 .2م352ومساحته  2جادة 
وهــو ســـكن خـــاص مكــون مـــن دوريـــن واصــف، الواجهـــات ســـيجما -

 ويطل على اارع واحد.
الدور األرضي: تقيم به املـدعى عليهـا األوس وأوالدهـا حيـث حيتـوي -

غــــر  + مطــــبخ + ملحــــق حبمـــــام  5 امــــات +  4علــــى صــــالة + 
 للسائق.

 الدور األول: مكون من اقتأل:-
امأل + مطبخ + غر  +   3الشقة األوس مكواه من صالة + عدد 

 غرفة خادمة.
غر  +  امأل + مطبخ +  3الشقة الثااية مكواة من صالة + عدد 

 غرفة خادمة.
الســطح: بــه غرفــة للمكــائن واــقة علــى اصــف املســطح مكواــه مــن -

 صالة + غرفتأل +  امأل + مطبخ.
ـــــة  ـــــدور األول واـــــقة الســـــطح غـــــري كامل ـــــأل للخـــــربة أن اـــــقيت ال وتب

 بواب، وهي غري مشغولة.التشطيب حيث ال توجد أ
 اثايا: اروط املزاد:

د.ك ويشـــرتط  283500أوال: يبـــدأ املـــزاد تلـــثمن األساســـي قـــدره/ 
للمشاركة يف املزاد سداد مخ  ذلك الثمن على األقـل مبوجـب اـيك 
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحـد 

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة اثايا

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  

 ن قد رسا به البيع.اجللسة على أساس الثمن الذي كا
رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 

 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 

اد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  مصحوت إبيداع كامل مثن املز 
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 

د يف هـذه الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـ
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار. 
ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 
والنشــــر عــــن البيــــع يف وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن 

 الصحف اليومية.
اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلـب املبااـرين إلجـرايات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  ينشر -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات.  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قااون املرافعات.  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
مــن قــااون املرافعــات إاــه " إذا   276تــنص الفقــرة األخــرية مــن املــادة  -3

زعـت ملكيتـه سـاكناً يف العقـار بقـي فيـه كمسـت جر بقـوة القــااون كـان مـن ا
 ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " 

 ملحوظة هامة:
ـــة املشـــاركة يف املـــزاد علـــى  حيرـــر علـــى مجيـــع الشـــركات واملمسســـات الفردي

ملـادة القسائم أو البيوت املخصصة ألغرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام ا
   2008لسنة  9من قااون الشركات التجارية املضافة تلقااون رقم  230

 رئي  الكمة الكلية 
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ  ـــ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
 تعلن إدارة الكتاب تلكمة الكلية عن بيع العقار املوصو  فيما يلي

 –قاعــة  26/10/2017تملــزاد العلــين وذلــك يــوم اخلمــي  املوافــق 
وذلـك  –تلدور الثـا  بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 52

 3بيوع/ 309/2015تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مـن: عديله الزم جاسم 

 ضــــــــــــــــــــــــــد:
 زمي حسن حمسن عوا  العا-1
 بنك االئتمان الكوييت )التسليف واالدخار سابقا(.-2
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 وكيل وزارة العدل للتسجيل العقاري والتوثيق بصفته -3
 أوال: أوصا  العقار:

ميثل  1مبنطقة املهبولة قطعة  7202/2012يقع العقار الوثيقة رقم -
الــدور الســادس مــن القســيمة رقــم  cمنــوذج  3الوحــدة الســكنية رقــم 

 2م 104,16ومساحتها  33966م/  طط رقم 110
وتقـع تلـدور السـادس  3العأل موضوع الدعوى عبارة عن اقة رقم -

ــة مــن عــدد   امــات وصــالة ومطــبخ وغرفــة  3غــر  وعــدد  3ومكوا
 2م 104,16خادمة ومساحتها 

 مصعد  2العمارة الواقع هبا الشقة متوسطة احلداثة وهبا عدد -
 تكييف العأل مركزي ووحدات منفصلة -
 ايا: اروط املزاد: اث

ــــــدأ املــــــزاد بــــــثمن أساســــــي مقــــــداره  د.ك ويشــــــرتط 85500أوال: يب
للمشاركة يف املزاد سداد مخ  ذلك الثمن على األقـل مبوجـب اـيك 
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحـد 

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة اثايًا: جيب على من يعتمد القاضي 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــًا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــاماًل وجــب عليــه إيــداع 
مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.
: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل رابعاً 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســًا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 

املزايـدة يف افـ   مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 

ــد اجللســة أبي عطــ ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اي غــري مصــحوب إبي
 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 

ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 

وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 ف اليومية.الصح

اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلـب املبااـرين إلجـرايات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

 تنبيه:
 266تجلريدة الرمسية طبقا للمادة ينشر هذا اإلعالن عن البيع  -1 

 من قااون املرافعات. 
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قااون املرافعات.  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
مــن قــااون املرافعــات ااــه "  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

لعقــار بقــي فيــه كمســت جر بقــوة إذا كــان مــن ازعــت ملكيتــه ســاكناً يف ا
 القااون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " 

 ملحوظة هامة:
حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9ركات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم مـــن قــااون الشـــ 230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ  ـــ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب تلكمة الكلية عن بيع العقار املوصو  فيما يلي 

 – قاعـة –  30/10/2017م األثنأل املوافـق تملزاد العلين وذلك يو 
وذلـك  –تلدور الثـا  بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 48

 1بيوع/ 337/2016تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــن:  فيصل عبدالعزيز عبدهللا املليفي -1
 حصة عبدالعزيز عبدهللا املليفي-2

 امينه عبدالعزيز عبدهللا املليفي  -1ـــــــد:ضـــــــــــــــــ
 علي عبدالعزيز عبدهللا املليفي-2
 سعد عبدالعزيز عبدهللا املليفي-3
 عبدالر ن عبدالعزيز عبدهللا املليفي-4

 أوال: أوصا  العقار:
 2الواقع   الريموك قطعة رقم  11787/2013عقار الوثيقة رقم -

ــــــزل  14جــــــادة  1اــــــارع  97قســــــيمة  ــــــم  13من ــــــن املخطــــــط رق م
 2م 1020ومساحته  30836م/
يتكـــون  2م 1020العقـــار مطـــابق ملســـتندا امللكيـــة وتبلـــغ مســـاحته -

 العقار من سرداب + ارضي + اول + غرفة تلسطح 
 السرداب كامل مساحة املبين -
  ام  2االرضي مكون من صاالت + غرفة + مطبخ + -
  امات صالة  3غر  +  5االول من -
االرضــيات مـــن  –مكيـــف مركــزاي  –كســي تحلجــر االرد  املنــزل م-

السرياميك العقار مستغل كسكن خاص لكل من املدعى عليه الثالث 
 واسرته واملدعى عليه االوس . 

 اثايا: اروط املزاد: 
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د.ك ) مثامنائـــة  810000أوال: يبـــدأ املـــزاد تلـــثمن االساســـي قـــدره /
ة يف املـزاد سـداد مخـ  وعشرة آال  دينار كوييت(  ويشـرتط للمشـارك

ذلــك الــثمن علــى األقــل مبوجــب اــيك مصــدق مــن البنــك املســحوب 
عليــه أو مبوجــب خطــاب ضــمان مــن احــد البنــوك لصــاحل إدارة التنفيــذ 

 بوزارة العدل.
اثايـــا:  جيـــب علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــايه أن يـــودع حـــال ااعقـــاد 

 جيل .جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التس
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
رابعا:  يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن على األقل يمجل 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 
مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
يداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إب

ومل يتقدم احد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
 اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلب املباارين إلجرايات
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات .  266
قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ  حكــم رســو املـــزاد- 2

 من قااون املرافعات .  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
مــن قــااون املرافعــات ااــه "  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

إذا كــان مــن ازعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســت جر بقــوة 
 د إجيار لصاحله أبجرة املثل " القااون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عق

  ملحوظة هامة :
ـــة املشـــاركة يف املـــزاد   ـــع الشـــركات واملمسســـات الفردي حيرـــر علـــى مجي
علــى القســـائم أو البيـــوت املخصصـــة ألغــرا  الســـكن اخلـــاص عمـــال 

مــن قــااون الشــركات التجاريــة املضــافة تلقــااون  230أبحكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 ةرئي  الكمة الكلي
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب تلكمة الكلية عن بيع العقار املوصو  فيما يلي 

 – قاعـة – 30/10/2017تملزاد العلـين وذلـك يـوم االثنـأل املوافـق 
وذلــك  –ل الســاعة التاســعة صــباحاً تلــدور الثــا  بقصــر العــد - 48

 1بيوع/ 109/2014تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مـن: حسن أ د حسن دايت. 

 ضـــــــــد: 
 حممد ا د حسن دايت  -1
 وكيل وزارة العدل بصفته إدارة التسجيل العقاري. -2
 بنك االئتمان الكوييت. -3

 أوال: أوصا  العقار:
الواقـــع   ســـلوى قســـيمة رقـــم  6112/1997ار الوثيقـــة رقـــم عقـــ-

 2م 918ومســــاحته  1قطعــــة  33811مــــن املخطــــط رقــــم م/ 164
 4اارع رقم  – 15منزل 
العقار عبارة عـن بنايـة سـكن خـاص زاويـة علـى اـارع اخلـدمات رقـم -
 جهة الشرق.  6جهة الشمال واارع  4
حيـث املبـىن  املنزل يتكون من مبـىن رئيسـي مـع ملحـق جهـة اجلنـوب-

يتكون من دور أرضي ودور اول ودور اثن وبكل دور اقتأل كل اـقة 
 ــام مــع مطــبخ وصــالة ويتكــون  2غرفــة وعــدد  2لتــوي علــى عــدد 
غـر  مـع مطـبخ و ـام واجلـدير تلـذكر أن السـلم  3امللحق من عدد 

 املمدي لالدوار مبدخل من اخللف جهة اجلنوب. 
ــــوم و - ــــزل بشــــبابيك مــــن االملواي بواجهــــات مــــن احلجــــر الطبيعــــي املن

 بتكييف مركزي ما عدا امللحق من الطابق اجلريي وبتكييف عادي.
 اثايًا: اروط املزاد: 

ســـتمائة واثنـــان  692550أواًل: يبـــدأ املـــزاد تلـــثمن األساســـي قـــدره 
وتسعون الفًا ومخسمائة ومخسـون دينـارًا كويتيـًا، ويشـرتط للمشـاركة يف 

علـى األقـل مبوجـب اـيك مصـدق مـن املزاد سداد مخ  ذلـك الـثمن 
البنـــك املســـحوب عليـــه أو مبوجـــب خطـــاب ضـــمان مـــن أحـــد البنـــوك 

 لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثايًا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
مــد عطــاؤه الــثمن كــاماًل وجــب عليــه إيــداع اثلثــًا: فــإن مل يــودع مــن اعت

مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.

رابعًا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 
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 البيع مع زايدة العشر. 
ــد الــثمن ــة حكــم برســو املــزاد  خامســًا: إذا أودع املزاي يف اجللســة التالي

عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 
مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
يـة سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التال

ومل يتقدم أحد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل  ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلـب املبااـرين إلجـرايات 

دارة الكتـاب تلكمـة الكليـة البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إ
 أية مسئولية. 

 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
 تنبيه:

 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع تجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1 
 من قااون املرافعات. 

 حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ- 2
 من قااون املرافعات.  277النطق تحلكم طبقا للمادة 

مــن قــااون املرافعــات ااــه "  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3
إذا كــان مــن ازعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســت جر بقــوة 

 القااون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " 
 ة:ملحوظة هام

حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9مـــن قــااون الشـــركات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية
ـــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ  ـــ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
تعلــن إدارة الكتــاب تلكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــو  فيمــا يلــي 

 –م قاعـة  25/10/2017تملزاد العلين وذلك يـوم االربعـاي املوافـق 
وذلـك  –تلدور الثـا  بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 48

 2بيوع/ 291/2016كمة الصادر يف الدعوى رقم تنفيذا حلكم ال
 املرفوعة مـن: جاسم اايف رويعي العنزي 

 ضــد:
 . صبحاي اايف رويعي العنزي 1
 . اعيمة اايف رويعي العنزي 2
 . ورثة املرحوم /اليم اايف رويعي العنزي وهم 3
 حمسن اليم اايف رويعي العنزي  -1
 ابراهيم اليم اايف رويعي العنزي -2
 عبد هللا اليم اايف رويعي العنزي -3
 حممد اليم اايف رويعي العنزي -4
 علي اليم اايف رويعي العنزي -5
 اايف اليم اايف رويعي العنزي -6
 صبيحه اليم اايف رويعي العنزي -7
 زينب اليم اايف رويعي العنزي -8
 فاطمة اليم اايف رويعي العنزي -9
 ساره اليم اايف رويعي العنزي -10
 رمي اليم اايف رويعي العنزيم -11
  ده حسن خلف  -12
 . ورثة املرحوم / اعمه اايف رويعي العنزي وهم:4
 خالد اعمه اايف رويعي العنزي  -1
 يوسف اعمه اايف رويعي العنزي -2
 خلود اعمه اايف رويعي العنزي -3
 يسري اعمه اايف رويعي العنزي -4
 امنه اعمه اايف رويعي العنزي -5

 ا  العقار:أوال: أوص
منوذج أ من  826قسيمة  1يقع العقار مبنطقة الصباحية قطعة رقم  -

واملوصو  تلوثيقة رقم  2م 600ومساحته  25021املخطط رقم م/
 يتكون العقار من دورين.  7منزل رقم  15اارع  1187/1983

  4مطــــــــــبخ +  1صـــــــــالة +  1الـــــــــدور األرضـــــــــي يتكــــــــــون مـــــــــن 
 غر . 5 امات + 

  امات  3مطبخ +  1صالة +  1ي على عدد الدور األول: حيتو 
 غر . 3+ 
  العقار قدمي. –السطح فارغ 
  ـــون أخضـــر العقـــار مكســـو مـــن اخلـــارج تلطـــابوق اجلـــريي القـــدمي ل

 والتكييف عادي اباك وحدات. 
 اثايا: اروط املزاد: 

د.ك ويشــــرتط  291600أوال: يبــــدأ املــــزاد تلــــثمن األساســــي قــــدره 
  ذلك الثمن على األقـل مبوجـب اـيك للمشاركة يف املزاد سداد مخ

مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحـد 
 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

اثايا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 
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 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
ودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع اثلثــا: فــإن مل يــ

مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.

رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 
 البيع مع زايدة العشر. 
ــ ــة حكــم برســو املــزاد خامســا: إذا أودع املزاي د الــثمن يف اجللســة التالي

عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 
مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
ة التاليـة سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـ

ومل يتقدم أحد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار. 
ه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــ

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلـب املبااـرين إلجـرايات 

تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة  البيع وعلى مسئوليتهم دون أن
 أية مسئولية. 

 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات.  266
ن اتريـــخ حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــ- 2

 من قااون املرافعات.  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
ــــادة  -3 ــــرة األخــــرية مــــن امل ــــنص الفق ــــااون املرافعــــات  276ت مــــن ق

ــــــه   ــــــه ســــــاكناً يف العقــــــار بقــــــي في ــــــه " إذا كــــــان مــــــن ازعــــــت ملكيت إا
كمســــت جر بقــــوة القــــااون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــزاد بتحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبجرة املثل " 
 وظة هامة:ملح

ـــة املشـــاركة يف املـــزاد علـــى  حيرـــر علـــى مجيـــع الشـــركات واملمسســـات الفردي
القسائم أو البيوت املخصصة ألغرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام املـادة 

 .2008لسنة  9من قااون الشركات التجارية املضافة تلقااون رقم  230
 رئي  الكمة الكلية

 
 

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
تعلــن إدارة الكتــاب تلكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــوفة فيمــا يلـــي 

 – قاعـة – 30/10/2017تملزاد العلـين وذلـك يـوم األثنـأل املوافـق 
وذلـك  –تلدور الثـا  بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 48

 1بيوع/ 97/2016تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 شيخة/ ازيلة اال د اجلابر الصباح ال املرفوعة مـن:-1
 الشيخة / اعيمه اال د اجلابر الصباح -2
 طارق ا د عبدالعزيز-3
 منال خال  عليم سامل -4
 حممد خال  عليم سامل -5
 هاجر خال  عليم سامل -6

 ضـــــــــــــــــــــــــــد: أحالم خال  عليم سامل  
 أوال: أوصا  العقار:

الواقع   منطقة سلوى قطعة رقم  1518/1988عقار الوثيقة رقم -
 2م 600مساحته  30منزل رقم  9اارع رقم  428قسيمة رقم 11
العقـــار موضـــوع الـــدعوى مكـــون مـــن ســـرداب ودوريـــن ارضـــي واول -

 وملحق به حوش وبناؤه قدمي 
 السرداب مفتوح على بعضه-
  ام ومطبخ  2غرفة وعدد  2صالة وعدد  2االرضي مكون من عدد -
 ــــام  3صــــالة وعــــدد  2غــــر  وعــــدد  4ول مكــــون مــــن عــــدد اال-

 ومطبخ لضريي 
 غرفة للخدم و ام ومطبخ رئيسي  2امللحق مكون من عدد -
التكييـــف مركـــزي والســـرداب تكييفـــه وحـــدات مكســـي مـــن اخلـــارج -

 تحلجر االرد  .
 اثايا: اروط املزاد: 

ائــــة د.ك ثالمث 341145أوال: يبــــدأ املــــزاد تلــــثمن االساســــي قــــدره 
وواحـــد واربعـــون الـــف ومائـــة ومخســـة واربعـــون دينـــار كـــوييت  ويشـــرتط 
للمشاركة يف املزاد سداد مخ  ذلك الثمن على األقـل مبوجـب اـيك 
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من احـد 

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
دع حال ااعقاد جلسة اثايا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يو 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن على األقل يمجل رابعا:  يف حالة 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 
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افـ   مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف
 اجللسة على أساس هذا الثمن .

سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 

وب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد اجللســة أبي عطــاي غــري مصــح
 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 

ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 

وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 ة .الصحف اليومي

اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلب املباارين إلجرايات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

ريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجل -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات .  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قااون املرافعات .  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
مــن قــااون املرافعــات ااــه "  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

قــار بقــي فيــه كمســت جر بقــوة إذا كــان مــن ازعــت ملكيتــه ســاكناً يف الع
  القااون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل "

 ملحوظة هامة :
ـــة املشـــاركة يف املـــزاد   ـــع الشـــركات واملمسســـات الفردي حيرـــر علـــى مجي
علــى القســـائم أو البيـــوت املخصصـــة ألغــرا  الســـكن اخلـــاص عمـــال 

ركات التجاريــة املضــافة تلقــااون مــن قــااون الشــ 230أبحكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئي  الكمة الكلية
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ  ــــ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
ــــــــاب تلكمــــــــة الكليــــــــة عــــــــن احلصــــــــة   العقــــــــار  تعلــــــــن إدارة الكت

ـــــين  ـــــي تملـــــزاد العل ـــــوم األربعـــــاي املوافـــــق املوصـــــوفة فيمـــــا يل ـــــك ي وذل
تلـــــــــــدور الثـــــــــــا  بقصـــــــــــر   - 48 – قاعـــــــــــة –  25/10/2017

وذلـــــك تنفيـــــذا حلكـــــم الكمـــــة  –العـــــدل الســـــاعة التاســـــعة صـــــباحاً 
 2بيوع/ 387/2015الصادر يف الدعوى رقم 

 املرفوعة مـن:  بنك الكويت والشرق االوسط 
 ضـــد:
  تار عباس حسأل دكسن  -1
  زاكوي )خصم مدخل ( مكية حسأل عبدهللا -2

 بنك االئتمان الكوييت ) خصم مدخل ( -3
 أوال: أوصا  العقار:

  املنزل  19منزل  12اارع  7املنزل واقع   منطقة القصور قطعة
بواجهة سيجما لون ابيض و يطل على اارع واحد وموصو  تلوثيقة 

  10690/1995رقم 
 لـه كمـا قـرر العقار سـكن خـاص واحلـائز عليـه هـو املـدعى عليـه واه

للخربة اثناي املعااية حيث اهادة التسجيل العقاري املقدمة سابقا امام 
% من عقـار النـزاع والـذي 50اخلربة ميتلك املدعى عليه االول اسبة 

  2م 400هو مبساحة 
  املنــــــــــزل مكــــــــــون مــــــــــن دور ارضــــــــــي واول والتكييــــــــــف مركــــــــــزي

 واالرضيات سرياميك 
  اســـــتقبال ومغاســــــل الـــــدور االرضـــــي حيتـــــوى علــــــى اآليت : صـــــالة

و ـــــــام أ باورهـــــــا غرفـــــــة و ـــــــام أ غرفـــــــة اخـــــــرى و ـــــــام وغرفـــــــة 
 مكتب أ ممر يمدي للمطبخ 

  الدور االول مكون من غرفة اوم رئيسية مع  امها وصـالة جلـوس
 وثالث غر  اوم و امأل أ غرفة اوم مع  امها 

  السطح به : غرفة  زن وغرفة خدم 
  لعقار مشاعا  % من ا50واحلصة العروضة للبيع 

 اثايا: اروط املزاد: 
د.ك ( للحصـة  99000أوال: يبدأ املزاد تلثمن االساسي ومقداره ) 

املعروضة  ويشـرتط للمشـاركة يف املـزاد سـداد مخـ  ذلـك الـثمن علـى 
األقــل مبوجــب اــيك مصــدق مــن البنــك املســحوب عليــه أو مبوجــب 

 ة العدل.خطاب ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزار 
اثايا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  

 س الثمن الذي كان قد رسا به البيع .اجللسة على أسا
رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 

اع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  مصحوت إبيد
 اجللسة على أساس هذا الثمن .

سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 

ة السـابقة وال يعتـد يف هـذه الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللس
اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
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ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 

ة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف وأتعــــاب الامــــاة واخلــــرب 
 الصحف اليومية .

اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلب املباارين إلجرايات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 للجهالة اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات .  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قااون املرافعات .  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
ــــادة  -3 ــــرة األخــــرية مــــن امل ــــنص الفق ــــااون امل 276ت رافعــــات مــــن ق

ــــــه   ــــــه ســــــاكناً يف العقــــــار بقــــــي في ــــــه " إذا كــــــان مــــــن ازعــــــت ملكيت اا
كمســــت جر بقــــوة القــــااون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــزاد بتحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبجرة املثل " 
 ملحوظة هامة :

حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام  القسائم أو البيوت املخصصة ألغـرا 

 9مـــن قــااون الشـــركات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم  230املــادة 
 . 2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ  ــ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
يع العقار املوصو  فيما يلي تعلن إدارة الكتاب تلكمة الكلية عن ب
 –قاعـة  – 30/10/2017تملزاد العلـين وذلـك يـوم االثنـأل املوافـق 

وذلـك  –تلدور الثـا  بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 48
 1بيوع/ 336/2014تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 

 املرفوعة مـن: يسرى اعمة اايف العنزي
 ـــــــــــــد:ضـــــــــــــــ

 خالد اعمة اايف العنزي -1
 يوسف اعمة اايف العنزي -2
 خلود اعمة اايف العنزي -3
 آمنه اعمة اايف العنزي -4

 أوال: أوصا  العقار:
الواقع بضاحية جبابر العلي السامل  8153/2005عقار الوثيقة رقم -

 3قطعـــة رقـــم  36969مـــن املخطـــط م/ 203الصـــباح قســـيمة رقـــم 
ومســــاحتها  36969مــــن املخطــــط رقــــم م/ 19منــــزل  – 23اــــارع 
 مرت مربع  392

 2م 392عقــار النــزاع عــن بيــت ســكن خــاص ، يقــع علــى مســاحة -
 حسب الوثيقة 

العقار بطن وظهر ، الواجهة األساسية له تقع على طريق امللك فهد -
ومــن اخللــف يقــع  الســريع مبااــرة ولــه ارتــداد عبــارة عــن حديقــة كبــرية 

 ، كما يقع على سكة جاابية ، وله مدخلأل على اارع داخلي 
العقار قدمي ، مكسي من اخلـارجي تحلجـر اجلـريي والتكييـف عـادي -

 ) اباك ( 
 اثايا: اروط املزاد: 

د.ك مائتان وثالثـة  263169أوال: يبدأ املزاد تلثمن األساسي قدره 
وستون الف ومائة وتسـعة وسـتون دينـار كـوييت  ويشـرتط للمشـاركة يف 

اد سداد مخ  ذلـك الـثمن علـى األقـل مبوجـب اـيك مصـدق مـن املز 
البنـــك املســـحوب عليـــه أو مبوجـــب خطـــاب ضـــمان مـــن احـــد البنـــوك 

 لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثايا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
ا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع اثلثــ

مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .

رابعا:  يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن على األقل يمجل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد خامســا: إذ ــد الــثمن يف اجللســة التالي ا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 
مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
كامال يف اجللسـة التاليـة   سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن

ومل يتقدم احد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل ســـابعًا:  

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلب املباارين إلجرايات 

ى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة البيع وعل
 أية مسئولية . 

 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات .  266
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تئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـ- 2
 من قااون املرافعات .  277النطق تحلكم طبقا للمادة 

مــن قــااون املرافعــات ااــه "  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3
إذا كــان مــن ازعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســت جر بقــوة 

احله أبجــرة القــااون ويلتــزم الراســي عليــه املــزاد بتحريــر عقــد إجيــار لصــ
 املثل " 

 ملحوظة هامة :
ـــة املشـــاركة يف املـــزاد   ـــع الشـــركات واملمسســـات الفردي حيرـــر علـــى مجي
علــى القســـائم أو البيـــوت املخصصـــة ألغــرا  الســـكن اخلـــاص عمـــال 

مــن قــااون الشــركات التجاريــة املضــافة تلقــااون  230أبحكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئي  الكمة الكلية
ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ  ـ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
تعلــن إدارة الكتــاب تلكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــو  فيمــا يلــي 

 – قاعـة – 25/10/2017تملزاد العلين وذلك يوم األربعاي املوافـق 
وذلـك  –سـعة صـباحاً تلدور الثـا  بقصـر العـدل السـاعة التا  - 48

 2بيوع/ 237/2015تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مـن: 

 فوزية يوسف رااد بورسلي  -1
 عادل يوسف رااد بورسلي -2

 ضد:
 . فوزي يوسف رااد بورسلي1
 . يعقوب يوسف رااد بورسلي2
 . صبحيه يوسف رااد بورسلي3
 . رااد يوسف رااد بورسلي4
 . غنيمة يوسف رااد بورسلي5

 أوال: أوصا  العقار:
اارع  12الكائن تجلابرية قطعة  383/1996عقار الوثيقة رقم  -1

  2م 1541ومساحته  285القسيمة رقم  5يوسف بورسلي منزل 
  العقار يتكون من دورين وسـرداب وحـوش كبـري وحديقـة   مـدخل

 املنزل وتطل على اارع رئيسي )اارع يوسف بورسلي(
 الكسوة اخلارجية حجر وتكييف املنزل مركزي 
 غر  خدم وغرفـة  3السرداب مكون من صالتأل كبريتأل ومطبخ و

  ام 2غسيل و زن و
  الدور االرضي مكون من مطبخ وصالتأل و امأل ومنطقة مغاسل 
  غرفة اوم ماسرت لتوي   2الدور االول مكون من صالة كبرية وعدد

البــ  + غرفــة اــوم مــع  امهــا وغرفــة كــاًل منهمــا علــى  ــام وغرفــة م

 د.ك(2025000مالب  يبدأ املزاد بثمن أساسي مقداره )
اـارع  12الكائن تجلابرية قطعة  382/1996عقار الوثيقة رقم -2

 2م 680ومساحته  287القسيمة  5يوسف بورسلي منزل رقم
  غـــر  و ـــام ومطـــبخ وهبـــا حديقـــة و يـــل  3عبـــارة عـــن ملحـــق بـــه

  7في رقم وتطل على اارع خل
 ( 497720يبدأ املزاد بثمن أساسي مقداره  )د.ك 

 اثايًا: اروط املزاد: 
أوال: يبــــدأ املــــزاد تلــــثمن األساســــي املبــــأل قــــرين كــــل عقــــار ويشــــرتط 
للمشاركة يف املزاد سداد مخ  ذلك الثمن على األقـل مبوجـب اـيك 
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحـد 

 احل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.البنوك لص
اثايًا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــًا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــاماًل وجــب عليــه إيــداع 

متـــه يف افـــ  مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذ
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.

رابعًا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســًا: إذا أودع املزاي
مــع زايدة العشــر عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراي 

مصحوًت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسًا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـاماًل يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فوراً على ذمته على أساس 

ي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه الثمن الذ
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار. 
ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
اثمنًا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقًا للقااون وبطلـب املبااـرين إلجـرايات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 عاين العقار معاينة انفية للجهالة اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد أاه

 تنبيه:
ينشــر هـــذا اإلعـــالن عـــن البيــع تجلريـــدة الرمسيـــة طبقـــاً للمـــادة  -1

 من قااون املرافعات.  266
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حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2
 من قااون املرافعات.  277النطق تحلكم طبقاً للمادة 

مــن قــااون املرافعــات ااــه "  276املـادة تـنص الفقــرة األخــرية مــن  -3
إذا كــان مــن ازعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســت جر بقــوة 

 القااون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " 
 ملحوظة هامة:

حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
البيوت املخصصة ألغـرا  السـكن اخلـاص عمـاًل أبحكـام  القسائم أو

 9مـــن قــااون الشـــركات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــــ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
ب تلكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــوفة فيمــا يلـــي تعلــن إدارة الكتــا

 –قاعـة  – 30/10/2017تملزاد العلـين وذلـك يـوم االثنـأل املوافـق 
وذلـك  –تلدور الثـا  بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 48

 1بيوع / 103/2011تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
  املرفوعة مــن:      

 مل عبدالناب عايدة كا-1
 حممد عبدهللا عيد اجلرمان-2

 ضــــــــــــــــــــــــــــد: أوال : ورثة املرحومة / وضحة علي عيد اجلرمان وهم 
 ورثة املرحومة / وضحة علي عيد اجلرمان -1
 انصر عبدهللا عيد اجلرمان -2
 هدي عبدهللا عيد اجلرمان-3
 مين عبدهللا عيد اجلرمان-4
 عيد اجلرمانموزة عبدهللا -5
 اوال عبدهللا عيد اجلرمان-6

 أوال: أوصا  العقار:
قسـيمة  2الكائن تلرقة قطعـة رقـم  6416/1992عقار الوثيقة رقم 

 21اارع  2م 400ومساحته  27029 طط رقم م/ 191رقم 
عقار النزاع عبارة عـن بيـت حكـومي يقـع علـى اـارع وسـكه وانفـذة -

  ومكون من دورين وملحق مكون من دورين
 غرفة + مطبخ + صالة +  ام  2الدور األرضي من البيت مكون من -
  ام  2غر  +  5الدور األول من البيت مكون من -
 غرفة + صالة + مطبخ +  ام  2الدور األرضي من امللحق مكون من -
 غر  + صالة +  ام والتكييف عادي  4الدور األول مكون من -
 يوااية +  ام خارجي حالة البيت قدمي ويوجد تحلوش د-

 اثايا: اروط املزاد: 
د.ك مائــة  138544,817أوال: يبــدأ املــزاد تلــثمن األساســي قــدره 

فلــ     817ومثاايــة وثالثــون الــف ومخســمائة وأربعــة وأربعــون دينــار و 
ـــثمن علـــى األقـــل  ـــك ال ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــ  ذل

مبوجـب خطــاب  مبوجـب اـيك مصـدق مـن البنـك املسـحوب عليـه أو
 ضمان من احد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

اثايا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 
 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .

اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  مخـــ  الـــثمن علـــى 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
رابعا:  يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن على األقل يمجل 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي

م يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر عليــه إال إذا تقــد
مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة 

ا على ذمته على أساس ومل يتقدم احد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فور 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 

د.ك  200ات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها وتســجيل امللكيــة ومصــروف
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلب املباارين إلجرايات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 سعا :  يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالةات

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات .  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 رافعات . من قااون امل 277النطق تحلكم طبقا للمادة 
مــن قــااون املرافعــات ااــه "  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

إذا كــان مــن ازعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســت جر بقــوة 
القــااون ويلتــزم الراســي عليــه املــزاد بتحريــر عقــد إجيــار لصــاحله أبجــرة 

 املثل " 
 ملحوظة هامة :

ـــع الشـــركات واملمسســـات الفرد ـــة املشـــاركة يف املـــزاد  حيرـــر علـــى مجي ي
علــى القســـائم أو البيـــوت املخصصـــة ألغــرا  الســـكن اخلـــاص عمـــال 



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  95             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

مــن قــااون الشــركات التجاريــة املضــافة تلقــااون  230أبحكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئي  الكمة الكلية
ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ  ـــ

 عقار تملزاد العلين إعالن عن بيع
تعلـــــن إدارة الكتـــــاب تلكمـــــة الكليـــــة عـــــن العقـــــار املوصـــــوفة فيمـــــا 

ــــي تملــــزاد العلــــين وذلــــك يــــوم االربعــــاي املوافــــق   25/10/2017يل
تلـــــدور الثـــــا  بقصـــــر العـــــدل الســـــاعة التاســـــعة   - 48 –قاعـــــة  –

ــــدعوى رقــــم  –صــــباحاً  ــــذا حلكــــم الكمــــة الصــــادر يف ال ــــك تنفي وذل
 2وع/بي 337/2014

 املرفوعة مــن:
 هري منجلدا جيه كوتر  -1
 عبدهللا حممد فهد الدتسي  -2
 عذاري حممد فهد الدتسي  -3

 ضـــــد:
 ااتصار حممد فهد الدتسي  -1
  ود حممد فهد الدتسي  -2
 سامي حممد فهد الدتسي  -3
 عبدالقادر حممد فهد الدتسي  -4
 عادل حممد فهد الدتسي  -5
 حممد فهد الدتسي امينه  -6
 مجيلة حممد فهد الدتسي  -7
 فماد حممد عبدالرحيم  -8
 مشعل فماد حممد عبدالرحيم صرام  -9
 بدرية حممد العبدالر ن عبداجلادر  -10
 حممد  فماد حممد عبدالرحيم صرام -11
 حنان فماد حممد عبدالرحيم صرام -12
 دالل فماد حممد عبدالرحيم صرام -13

 العقار:أوال: أوصا  
واملوصــو   2منــزل  44اــارع  4يقــع العقــار مبنطقــة كيفــان قطعــة  -

 2م378ومساحته  17413/1995تلوثيقة رقم 
العقـــار يقـــع علـــى اـــارع واحـــد ويقابلـــه مســـجد والعقـــار بنـــاي قـــدمي  -

 ومكسي تحلجر اجلريي 
 اثايا: اروط املزاد: 

د.ك  248548.500أوال: يبــــــدأ املــــــزاد تلــــــثمن االساســــــي قــــــدره 
ـــثمن علـــى األقـــل  ـــك ال ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــ  ذل
مبوجـب اـيك مصـدق مـن البنـك املسـحوب عليـه أو مبوجـب خطــاب 

 ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثايا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 

 ات ورسوم التسجيل .البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروف
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 

 ايدة العشر. البيع مع ز 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 
مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
ايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة سادسا:  إذا مل يقم املز 

ومل يتقدم احد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 مثن العقار  املتخلف مبا ينقص من
ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
رين إلجرايات اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلب املباا

البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 
 أية مسئولية . 

 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات .  266
م رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ حكــ- 2

 من قااون املرافعات .  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
ــــادة  -3 ــــرة األخــــرية مــــن امل ــــنص الفق ــــااون املرافعــــات  276ت مــــن ق

ــــــه   ــــــه ســــــاكناً يف العقــــــار بقــــــي في ــــــه " إذا كــــــان مــــــن ازعــــــت ملكيت اا
اد بتحريــــر عقــــد كمســــت جر بقــــوة القــــااون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــز 

 إجيار لصاحله أبجرة املثل " 
 ملحوظة هامة :

حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9مـــن قــااون الشـــركات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم  230املــادة 
 . 2008لسنة 

 كمة الكليةرئي  ال
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 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب تلكمة الكلية عن بيع العقار املوصوفة فيمـا يلـي 

 – قاعـة – 30/10/2017تملزاد العلـين وذلـك يـوم االثنـأل املوافـق 
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 1بيوع/ 183/2016در يف الدعوى رقم تنفيذا حلكم الكمة الصا
 املرفوعة مـن:   سامل عبدهللا حممد الفودري -1
 جناة عبدهللا حممد الفودري-2
 سامية عبدهللا حممد الفودري-3
 سعاد عبدهللا حممد الفودري-4
 سهام عبدهللا حممد الفودري-5

 سناي عبدهللا حممد الفودري-1ضــــــــــــــــــــــــــد :
 ل عبدهللا حممد الفودرياستقال-2

 أوال: أوصا  العقار:
ـــم - ـــار الوثيقـــة رق الواقـــع   القصـــور قســـيمة رقـــم  380/2014عق

 2م 400ومساحته  37053من املخطط رقم م/ 7قطعة رقم  667
 33اارع  10منزل 
ــارة عــن فــيال ســكن خــاص علــى اــارع واحــد مكــون مــن - العقــار عب

كســيه خارجيــة حجــر ســرداب ودور ارضــي واول وغــرفتأل تلســطح بت
   م طبقا للوثيقة 400كوييت صناعي وبتكييف مركزي مع مصعب ومبساحة 

 السرداب عبارة عن صاالت مفتوحة و زن و ام ومطبخ لضريي -
مطــبخ و ــزن وغرفــة  2صــالة و  2الــدور االرضــي عبــارة عــن عــدد -

 سائق و ام ومغاسل 
ريي وعـدد غر  وصالة ومطـبخ لضـ 4الدور االول عبارة عن عدد -
  امات  4
  امات  4غر  وصالة ومطبخ لضريي وعدد  4السطح عبارة عن عدد -
 غرفة وغرفة غسيل و زن  2السطح عبارة عن عدد -
 ارضيات العقار سرياميك جراايت صناعي والشبابيك املومنيوم مع ارت -

 اثايا: اروط املزاد: 
ك ثالمثائــــة د. 313500أوال: يبــــدأ املــــزاد تلــــثمن االساســــي قــــدره 

وثالثة عشر ألف ومخسمائة دينار كوييت ، ويشرتط للمشاركة يف املزاد 
سداد مخ  ذلك الثمن على األقل مبوجـب اـيك مصـدق مـن البنـك 
املســحوب عليـــه أو مبوجـــب خطـــاب ضـــمان مـــن أحـــد البنـــوك لصـــاحل 

 إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
ااعقاد جلسة  اثايا: جيب على من يعتمد القاضي عطاؤه أن يودع حال

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــايه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
 

من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن على األقل يمجل  رابعا:  يف حالة إيداع
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 
مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 

يــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إب
 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 

ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 

وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 الصحف اليومية .

منا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلب املباارين إلجرايات اث
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

الرمسيـة طبقـا للمـادة ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات .  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قااون املرافعات .  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
مــن قــااون املرافعــات ااــه "  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

قــي فيــه كمســت جر بقــوة إذا كــان مــن ازعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار ب
 القااون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " 

 ملحوظة هامة :
ـــة املشـــاركة يف املـــزاد   ـــع الشـــركات واملمسســـات الفردي حيرـــر علـــى مجي
علــى القســـائم أو البيـــوت املخصصـــة ألغــرا  الســـكن اخلـــاص عمـــال 

التجاريــة املضــافة تلقــااون مــن قــااون الشــركات  230أبحكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئي  الكمة الكلية
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــــ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب تلكمة الكلية عن بيع العقار املوصو  فيما يلي 

 – قاعـة –  30/10/2017ثنأل املوافـق تملزاد العلين وذلك يوم األ
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 1بيوع/ 84/2017تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مـــــــــــــــــن: 
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 غاليه حجي فاحل العازمي -1
 رمي ومسي ثويين العازمي -2
 زمي اوره ومسي ثويين العا-3
 مشاري ومسي ثويين العازمي -4
 انيف ومسي ثويين العازمي -5
 مجيلة ومسي ثويين العازمي-6

 ضـــــــــــــد :
 مجله ومسي ثويين العازمي  -1
 مدير بنك االئتمان الكوييت بصفته-2

 أوال: أوصا  العقار:
الواقـــع مبنطقـــة اجلهـــراي الواحـــة  7367/1994عقـــار الوثيقـــة رقـــم -

مـن املخطـط رقـم  2م 300مسـاحته  3قطعـة رقـم  220قسيمة رقـم 
 26877م/
العقار موضوع النزاع عبارة عن بيت حكومي يقع علـى اـارع واحـد -

 ومكون من دورين واجهات العقار حجر جريي 
 1994لســــــنة  7367حســــــب الوثيقــــــة رقــــــم  2م 300مســــــاحة -

 والعقار مطابق للمواصفات العامة واخلاصة 
 ووصف العقار كالتاق : -
غر  و ام وصالة  3اجلزي الرئيسي ومكون من -الدور األرضي : أ-

 وغرفة خادم من الكرييب ومطبخ سقف كرييب والتكييف عادي 
امللحق ومكون من ديوااية مع  ام ومغاسل ومطبخ و ام وصالة -ب

 والتكييف املركزي 
الـــدور األول : فـــوق امللحـــق ومكـــون مـــن اـــقة عبـــارة عـــن غـــرفتأل -

 وصالة وجناح عبارة عن ثالث غر  و ام  ومطبخ و امأل
 السطح ومكون من غرفتأل و ام والسقف كرييب .-

 اثايا: اروط املزاد: 
أوال: يبـــدأ املـــزاد تلـــثمن األساســـي قـــدره / مائـــة وأربعـــون الـــف دينـــار  
كــوييت  ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــ  ذلـــك الـــثمن علـــى 

حوب عليــه أو مبوجــب األقــل مبوجــب اــيك مصــدق مــن البنــك املســ
 خطاب ضمان من احد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

اثايا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 
 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .

اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ   مخـــ 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
رابعا:  يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن على األقل يمجل 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي

إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر عليــه 

مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  
 اجللسة على أساس هذا الثمن .

سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة 
ملزايدة فورا على ذمته على أساس ومل يتقدم احد للزايدة تلعشر تعاد ا

الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 

د.ك  200لكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها وتســجيل امل
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلب املباارين إلجرايات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 

 ئولية . أية مس
 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات .  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 ن قااون املرافعات . م 277النطق تحلكم طبقا للمادة 
مــن قــااون املرافعــات ااــه "  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

إذا كــان مــن ازعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســت جر بقــوة 
القــااون ويلتــزم الراســي عليــه املــزاد بتحريــر عقــد إجيــار لصــاحله أبجــرة 

 املثل " 
 ملحوظة هامة :

ـــع الشـــركات وامل ـــة املشـــاركة يف املـــزاد  حيرـــر علـــى مجي مسســـات الفردي
علــى القســـائم أو البيـــوت املخصصـــة ألغــرا  الســـكن اخلـــاص عمـــال 

مــن قــااون الشــركات التجاريــة املضــافة تلقــااون  230أبحكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئي  الكمة الكلية
ــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــ

 عالن عن بيع عقار تملزاد العلينإ
تعلن إدارة الكتاب تلكمة الكلية عن بيع العقار املوصوفة فيمـا يلـي 

 – قاعـة – 30/10/2017تملزاد العلـين وذلـك يـوم االثنـأل املوافـق 
وذلـك  –تلدور الثـا  بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 48

 1بيوع/ 262/2016قم تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى ر 
 املرفوعة مـــــــــــــــــن: 

 يوسف حممود حممد الشم  -1
 ااكر حممود حممد الشم  -2
 اعمان حممود الشم -3
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 ضــــــــــــــد:
 عائده سليمان املبيض  -1
 توفيق ا د حممد الشم  -2
 بنك التسليف واالدخار-3

 أوال: أوصا  العقار:
 185مبنطقة الفـردوس قسـيمة  12762/1994عقار الوثيقة رقم -

 2م 301ومساحته  7قطعة رقم  36874من املخطط رقم م/
عقار النزاع عبارة عن منزل سكن خاص مكون من دور ارضي واول -

وســـطح يقـــع علـــى اـــارع واحـــد والكســـوة اخلارجيـــة حجـــر أرد  لـــون 
ــــون اصــــفر وذهــــاب  ــــد ل ــــاب اخلــــارجي مصــــنوع مــــن احلدي اخضــــر والب

 نيوم وتبأل أباه قد مت ترميمه. والشبابيك من االمل
طبقــاً ملــا هــو وارد بعقــد  2م 301يبلــغ إمجــاق مســاحة ار  العقــار -

 28/8/1994بتـاريخ  12762بيع صادر من حكومة الكويت رقم 
بتـــــــــاريخ  12701ومبوجــــــــب عقــــــــد اثبــــــــات متلــــــــك وتالرث رقــــــــم 

14/10/2012 
ــــة وصــــالة وعــــدد - ــــدور االرضــــي مــــن ديوااي  3غــــر  و 3يتكــــون ال

 ات ومطبخ  ام
  ام  2غر  و 3يتكون الدور االول من عدد -

 اثايا: اروط املزاد: 
أوال: يبــدأ املــزاد تلــثمن األساســي قــدره / مائــة ومخســة ومخســون ألــف 
دينار كوييت ويشرتط للمشاركة يف املزاد سداد مخ  ذلك الـثمن علـى 
األقــل مبوجــب اــيك مصــدق مــن البنــك املســحوب عليــه أو مبوجــب 

 من أحد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل. خطاب ضمان
اثايًا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــًا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــاماًل وجــب عليــه إيــداع 

دت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــ
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.

رابعًا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســًا: إذا أودع املزاي
ة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســ

مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 
ساس ومل يتقدم أحد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أ

الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 

ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 
د.ك  200ومقــدارها  وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ

وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 الصحف اليومية.

اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلـب املبااـرين إلجـرايات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالةاتسعا: يقر الراسي عليه 

 تنبيه:
 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع تجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1 

 من قااون املرافعات. 
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قااون املرافعات.  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
مــن قــااون املرافعــات ااــه "  276األخــرية مــن املـادة تـنص الفقــرة  -3

إذا كــان مــن ازعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســت جر بقــوة 
 القااون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " 

 ملحوظة هامة:
 حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9مـــن قــااون الشـــركات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية
ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ  ـــ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
دارة الكتاب تلكمة الكلية عن بيع العقار املوصو  فيما يلي تعلن إ

 – قاعـة – 30/10/2017تملزاد العلـين وذلـك يـوم االثنـأل املوافـق 
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 1بيوع/ 122/2016تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــن:

 ره احلميدي عمر اجلحيدق او  -1
 مىن احلميدي عمر اجلحيدق-2

 ضــــــــــــــــــــــــد:
 بندر احلميدي عمر اجلحيدق-1
 عبد الكرمي احلميدي عمر اجلحيدق-2
 انيف احلميدي عمر اجلحيدق-3
 عمر احلميدي عمر اجلحيدق-4
 رمي احلميدي عمر اجلحيدق-5
 جواهر احلميدي عمر اجلحيدق-6
 امر احلميدي عمر اجلحيدقع-7



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  99             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

 فاتن احلميدي عمر اجلحيدق-8
 علي احلميدي عمر اجلحيدق-9
 عبري احلميدي عمر اجلحيدق-10
 مرمي احلميدي عمر اجلحيدق-11

 أوال: أوصا  العقار:
 4الواقع   الدوحة قطعة رقـم  17505/1998عقار الوثيقة رقم -

ـــزل رقـــم  19قســـيمة  2اـــارع رقـــم   27025م / طـــط رقـــم  60من
 2م 357,5منوذج ب ومساحته  7بلوك /

العقار موضوع الدعوى يطل على اارعأل فرعيأل زاويـة سـاحة كبـرية -
 وله جاران وله مدخالن وواجهة من احلجر والتكييف وحدات واباك 

 العقار مكون من دورين وملحق خلفي -
الـــدور االرضـــي مكـــون مـــن صـــالتأل مفتـــوحتأل علـــى بعـــض وغـــرفتأل -

ديوااية صغرية ومطبخ وامللحـق مكـون مـن ديواايـة كبـرية و ـام و ام و 
 غر  ومطبخ و ام 3و
الـــدور االول مكـــون مـــن اـــقتأل الشـــقة الكبـــرية مكواـــة مـــن غـــرفتأل -

 وصالة و ام ومطبخ واألخرى بدون صالة 
 السطح به اربة كرييب  زن -

 اثايا: اروط املزاد: 
ـــدأ املـــزاد تلـــثمن األساســـي قـــدره م ـــة وتســـعون الفـــاً أوال: يب ائـــة وثالث

ومخسمائة دينار كوييت ويشـرتط للمشـاركة يف املـزاد سـداد مخـ  ذلـك 
 الثمن على األقل مبوجب ايك مصدق من البنك املسحوب عليه أو 

 مبوجب خطاب ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اعقاد جلسة اثايًا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ا

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــًا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــاماًل وجــب عليــه إيــداع 
مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.
اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل  رابعًا: يف حالة إيداع من
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســًا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 
مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  

 لسة على أساس هذا الثمن.اجل
سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 

ــداع ــد   اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبي ــه. ويلــزم املزاي كامــل قيمت
 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 

ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
نشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلـب املبااـرين إلجـرايات اثمنا: ي

البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 
 أية مسئولية. 

 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
 تنبيه:

 266قا للمادة ينشر هذا اإلعالن عن البيع تجلريدة الرمسية طب -1 
 من قااون املرافعات. 

حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2
 من قااون املرافعات.  277النطق تحلكم طبقا للمادة 

مــن قــااون املرافعــات ااــه "  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3
جر بقــوة إذا كــان مــن ازعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســت 

 القااون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " 
 ملحوظة هامة:

حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9فة تلقــااون رقـــم مـــن قــااون الشـــركات التجاريــة املضـــا 230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ  ـ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب تلكمة الكلية عن بيع العقار املوصوفة فيمـا يلـي 

 – قاعـة –  30/10/2017تملزاد العلين وذلك يوم األثنأل املوافـق 
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 1بيوع/ 182/2015تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مـــــن: بنك الكويت الدوق 

 سعد حممد عبدهللا الزامل  -1ضــــــد : 
 بنك االئتمان الكوييت  -2

 ر:أوال: أوصا  العقا
الواقع مبنطقة الفيحـاي قطعـة رقـم  9993/1994عقار الوثيقة رقم -
 71د اارع رقـم  1/2/9من املخطط رقم ت م / 30قسيمة رقم  7
 2م 500اارع عبدالعزيز املزيين ومساحته  37منزل  رقم  –
العقار عبارة عن منزل سكن خاص يقـع علـى زوايـة وهـو مكـون مـن -

  سرداب ودور ارضي واول واث  وسطح
دور السرداب مفتوح حيث يوجد به  ام سباحة اما الدور االرضي -

فيحتــوى علــى صــاالت مفتوحــة ومطــبخ و ــام وديواايــة يتبــع ئــا  ــام 
 (  امات 4( غر  وعدد )3الدور االول حيتوى على صالة وعدد )
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(  امـات امـا السـطح 3( وعـدد )3الدور الثا  حيتوى علـى عـدد )-
 غرفة خدم و ام وغرفة  زن  2وعدد فيحتوى على غرفة غسيل 

املنـــزل مكيـــف مركـــزاي والتشـــطيبات ممتـــازة واالرضـــيات مـــن الرخـــام -
 واخلشب 

التكســـية اخلارجيـــة اـــوع ســـيجما  مـــن اقـــوش هنديـــة حيـــث ان لـــون -
 السيجما بين فاتح مايل لال رار والشبابيك املنيوم لون بين 

 املنزل لت التشطيب-
 اثايا: اروط املزاد: 

: يبدأ املزاد تلثمن االساسي قدره / مليـون دينـار كـوييت  ويشـرتط أوال
للمشاركة يف املزاد سداد مخ  ذلك الثمن على األقـل مبوجـب اـيك 
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من احـد 

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
يـــودع حـــال ااعقـــاد اثايـــا:  جيـــب علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــايه أن 

 جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
ة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن على األقل يمجل رابعا:  يف حال

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 

يف افـ  مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة 
 اجللسة على أساس هذا الثمن .

سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 

صــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد اجللســة أبي عطــاي غــري م
 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 

ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 

وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 مية .الصحف اليو 

اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلب املباارين إلجرايات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

جلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ت -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات .  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قااون املرافعات .  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
مــن قــااون املرافعــات ااــه "  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

لعقــار بقــي فيــه كمســت جر بقــوة إذا كــان مــن ازعــت ملكيتــه ســاكناً يف ا
 القااون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " 

 ملحوظة هامة :
حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9شـــركات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم مـــن قــااون ال 230املــادة 
 . 2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ  ـ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب تلكمة الكلية عن بيع العقار املوصو  فيما يلي 

 –قاعـة  –  30/10/2017يوم االثنأل املوافـق تملزاد العلين وذلك 
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 1بيوع / 177/2015تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مـن:

 عماد عبدهللا مراد اخللف -1 
 عادل عبدهللا مراد اخللف-2
 فعبدالناصر عبدهللا مراد اخلل-3
 عدانن عبدهللا مراد اخللف-4
 وفاي عبدهللا مراد اخللف-5
 اوال عبدهللا مراد اخللف-6
 اعتدال عبدهللا مراد اخللف-7

 ضــــــــــــد:
 عبدالعزيز عبدهللا مراد اخللف  -1 
 مين عبدهللا مراد اخللف-2

 أوال: أوصا  العقار:
رقــم  الواقــع مبنطقــة بيــان قســيمة 6304/2003عقــار الوثيقــة رقــم -
ســـكن  5منـــزل  5اـــارع  4قطعـــة رقـــم  30321 طـــط رقـــم م/ 50

 خاص على اارع واحد وسكه مكون من دورين 
 الدور األرضي عبارة عن صالتأل و ام ومطبخ وغرفتأل وديوااية و امها -
 الدور األول مكون من اربع غر  وصالة و امأل -
 اللق مكون من غرفتأل ومطبخ و ام -
الدرايـــة أبخـــذ مالحراتـــه علـــى عقـــار النـــزاع متهيـــدا لتقـــدير  قـــام الســـيد خبـــري-

 قيمته 
 اثايا: اروط املزاد: 

د.ك  329875,031أوال: يبــــــدأ املــــــزاد تلــــــثمن األساســــــي قــــــدره 
 031ثالمثائة وتسعة وعشرون الف ومثامنائـة ومخسـة وسـبعون دينـار و 
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فلــ    ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــ  ذلـــك الـــثمن علـــى 
مبوجــب اــيك مصــدق مــن البنــك املســحوب عليــه أو مبوجــب األقــل 

 خطاب ضمان من احد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثايـــا:  جيـــب علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــايه أن يـــودع حـــال ااعقـــاد 
 جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .

لــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه ا
مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
رابعا:  يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن على األقل يمجل 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــد الــثمن يف اجللســة  ــة حكــم برســو املــزاد خامســا: إذا أودع املزاي التالي

عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 
مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة 

قدم احد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس ومل يت
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
ع احلــــاالت رســــوم اقــــل ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــ

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنــا:  ينشــر هــذا اإلعــالن تطبيقــا للقــااون وبطلــب املبااــرين إلجــرايات البيــع 

 الكتاب تلكمة الكلية أية مسئولية . وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة 
 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات .  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2
 من قااون املرافعات .  277لنطق تحلكم طبقا للمادة ا
مــن قــااون املرافعــات ااــه " إذا كــان  276تــنص الفقــرة األخــرية مــن املــادة  -3

مـــن ازعـــت ملكيتـــه ســـاكناً يف العقـــار بقـــي فيـــه كمســـت جر بقـــوة القـــااون ويلتـــزم 
 الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " 

 : ملحوظة هامة
ـــة املشـــاركة يف املـــزاد   ـــع الشـــركات واملمسســـات الفردي حيرـــر علـــى مجي
علــى القســـائم أو البيـــوت املخصصـــة ألغــرا  الســـكن اخلـــاص عمـــال 

مــن قــااون الشــركات التجاريــة املضــافة تلقــااون  230أبحكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئي  الكمة الكلية

 إعالن عن بيع عقارات تملزاد العلين
إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة عـن بيـع العقـارات املوصـوفة فيمـا تعلن 

قاعـة   30/10/2017يلي تملـزاد العلـين وذلـك يـوم االثنـأل املوافـق 
 –تلــــدور الثــــا  بقصــــر العــــدل الســــاعة التاســــعة صــــباحاً   - 48 –

 233/2015وذلــك تنفيــذا حلكــم الكمــة الصــادر يف الــدعوى رقــم 
 1بيوع/

 يه حسن انصر آل حممد علي الصايغ  املرفوعة مــن: صف
 ضـــــد:

 بتول رضا جنار بور -1
 حيدر حسن انصر آل حممد علي الصايغ -2
 انصر حسن انصر آل حممد علي الصايغ-3
 حممد حسن انصر آل حممد علي الصايغ-4
 ا د حسن انصر آل حممد علي الصايغ-5
 يوسف حسن انصر آل حممد علي الصايغ-6
 آل حممد علي الصايغفاطمة حسن انصر -7
 سكينه حسن انصر آل حممد علي الصايغ-8
 ارج  حسن انصر آل حممد علي الصايغ-9
 ليلي حسن انصر آل حممد علي الصايغ-10
 مين حسن انصر آل حممد علي الصايغ-11
 اميان حسن انصر آل حممد علي الصايغ-12

 أوال: أوصا  العقارات:
نوب السرة ضاحية الواقع ج 17700/1998عقار الوثيقة رقم 

 الزهراي 
مببلغ  2م 430منطقة الزهراي مبساحة  5( ق27قيمة القسيمة )-1

 د.ك 298623,750وقدره 
مببلغ  2م 500منطقة الزهراي مبساحة  5( ق29قيمة القسيمة )-2

 د.ك347236,875وقدره 
مببلغ  2م 500منطقة الزهراي مبساحة  5( ق30قيمة القسيمة )-3

 د.ك347236,875وقدره 
مببلغ  2م 500منطقة الزهراي مبساحة  5( ق32قيمة القسيمة )-4

 د.ك347236,875وقدره 
مببلغ  2م 500منطقة الزهراي مبساحة  5( ق28قيمة القسيمة )-5

 د.ك347236,875وقدره 
 2م 400منطقة أبو فطرية مبساحة  2( ق491قيمة القسيمة )-6

 37883د.ك ار  فضاي  طط رقم 201397,400مببلغ وقدره 
قطعى على  28 – 27القطعة رقم  12188/2012الوثيقة رقم 

  19تطل على اارع  32،  30،  29والقطعة رقم  520اارع 
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 اثايا: اروط املزاد: 
أوال: يبدأ املزاد تلثمن األساسـي قـدره املبـأل قـرين كـل عقـار ويشـرتط 
للمشاركة يف املزاد سداد مخ  ذلك الثمن على األقـل مبوجـب اـيك 

من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من احـد مصدق 
 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

اثايا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 
 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
ليــه إيــداع اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب ع

مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .

رابعا:  يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن على األقل يمجل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو ــد الــثمن يف اجللســة التالي املــزاد  خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 
مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة 

تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس ومل يتقدم احد للزايدة 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
قـــل وتســـجيل ســـابعًا:  يتحمـــل الراســـي عليـــه املـــزاد يف مجيـــع احلـــاالت رســـوم ا

ـــذ ومقـــدارها  ـــة ومصـــروفات إجـــرايات التنفي د.ك وأتعـــاب الامـــاة  200امللكي
 واخلربة ومصاريف اإلعالن والنشر عن البيع يف الصحف اليومية .

اثمنــا:  ينشــر هــذا اإلعــالن تطبيقــا للقــااون وبطلــب املبااــرين إلجــرايات البيــع 
 الكلية أية مسئولية . وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب تلكمة 

 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات .  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قااون املرافعات .  277للمادة  النطق تحلكم طبقا
مــن قــااون املرافعــات ااــه " إذا كــان  276تــنص الفقــرة األخــرية مــن املــادة  -3

مـــن ازعـــت ملكيتـــه ســـاكناً يف العقـــار بقـــي فيـــه كمســـت جر بقـــوة القـــااون ويلتـــزم 
 الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " 

 ملحوظة هامة :
ــــع ــــى  حيرــــر علــــى مجي ــــة املشــــاركة يف املــــزاد  عل الشــــركات واملمسســــات الفردي

القســائم أو البيــوت املخصصــة ألغــرا  الســكن اخلــاص عمــال أبحكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9من قااون الشركات التجارية املضافة تلقااون رقم  230

 رئي  الكمة الكلية

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
كمــة الكليــة عــن العقــار املوصــوفة فيمــا يلـــي تعلــن إدارة الكتــاب تل

 –قاعـة  – 30/10/2017تملزاد العلـين وذلـك يـوم االثنـأل املوافـق 
وذلـك  –تلدور الثـا  بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 48

 1بيوع/ 140/2015تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مـن:

 ضحي بدر سلمان عبد ائادي امل -1
 حممد سلمان عبد ائادي املضحي -2
 دااه سلمان عبد ائادي املضحي-3
 منال سلمان عبد ائادي املضحي-4
سعاد عبد هللا ا د الدهام بصفتها وصية عن ابنتها القاصر / مها -5

 سلمان عبد ائادي املضحي  
 ضــــــد: 

 فهد عبد ائادي مضحي املضحي -1
 ي علي عبدائادي مضحي املضح-2
 ايخة عبد ائادي مضحي املضحي -3
 ليلى عبد ائادي مضحي املضحي -4
 مشاعل عبد ائادي مضحي املضحي-5

 أوال: أوصا  العقار:
ـــع يف منطقـــة ســـلوى قســـيمة رقـــم  5758/1985الوثيقـــة رقـــم  الواق

 75منـزل  9اـارع  24364من املخطط رقـم م/ 2قطعة رقم  324
 2م 556ومساحته 

 ارضي وأول وسطحالعقار مكون من دور -
 امــات وصــالة وملحــق  3غــر  و 6الــدور األرضــي: حيتــوي علــى -

 خارجي حيتوي على غرفتأل و امأل ومطبخ رئيسي 
 غر  و امأل وصالة ومطبخ و ام مع مغاسل  5الدور األول: حيتوي على -
واجهـــات العقـــار حجـــر أرد  وتكييـــف العقـــار مركـــزي واالرضـــيات -

 سرياميك 
 زاد: اثايا: اروط امل

د.ك ثالمثائــــة  330885أوال: يبــــدأ املــــزاد تلــــثمن األساســــي قــــدره 
وثالثـون الفـاً ومثامنائــة ومخسـة ومثـااون دينــاراً كويتيـاً ويشـرتط للمشــاركة 
يف املــزاد ســداد مخــ  ذلــك الــثمن علــى األقــل مبوجــب اــيك مصــدق 
من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطـاب ضـمان مـن أحـد البنـوك 

 التنفيذ بوزارة العدل.لصاحل إدارة 
اثايًا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــًا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــاماًل وجــب عليــه إيــداع 
 مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.
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رابعًا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســًا: إذا أودع املزاي
لعشــر عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة ا

مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 

ه عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه الثمن الذي كان قد رسا ب
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 
امــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف وأتعــــاب ال

 الصحف اليومية.
اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلـب املبااـرين إلجـرايات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 نة انفية للجهالةاتسعا: يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاي

 تنبيه:
 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع تجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1 

 من قااون املرافعات. 
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قااون املرافعات.  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
اون املرافعــات ااــه " مــن قــا 276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

إذا كــان مــن ازعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســت جر بقــوة 
 القااون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " 

 ملحوظة هامة:
حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 

ألغـرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام القسائم أو البيوت املخصصة 
 9مـــن قــااون الشـــركات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ  ـــ

 إعالن عن بيع  عقار  تملزاد العلين
ية عن بيع العقار املوصو  فيما يلي تعلن إدارة الكتاب تلكمة الكل

 – قاعـة –  30/10/2017تملزاد العلين وذلك يوم األثنأل املوافـق 
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 1بيوع/ 93/2017تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 

 لوم دايت وهم املرفوعة مــن: ورثة املرحوم / عبدالناب مجعه غ
 ا د عبدالناب مجعه غلوم دايت-1
 أمنه عبدالناب مجعه غلوم دايت-2
 أيوب عبدالناب مجعه غلوم دايت-3
 حييي عبدالناب مجعه غلوم دايت-4
 انصر عبدالناب مجعه غلوم دايت-5

  ضــــــــــــــــــــــــد:
 زليخة ذايب عبدهللا حسأل-1
 زكية مجعه غلوم دايت -2
 عه غلوم دايتزينب مج-3
 عبدالكرمي مجعه غلوم دايت-4
 خالد مجعه غلوم دايت-5
 رقية مجعه غلوم دايت-6
 زهره مجعه غلوم دايت-7
 سكينه مجعه غلوم دايت-8
 مسريه مجعه غلوم دايت-9
 معصومة مجعه غلوم دايت-10
 ورثة املرحوم / حسن مجعه غلوم دايت وهم -11
 .مرمي حسن مجعه دايت 1
 دايت  .كوثر حسن مجعه2
 حسأل مجعه غلوم دايت -12

 أوال: أوصا  العقار:
 11الواقع   حوق قسيمة رقـم  2009/ 604عقار الوثيقة رقم -

عبــارة عــن بيــت  140( اــارع  12) حاليــا رقــم  117أ قطعــة رقــم 
سكن خاص يقـع علـى اـارع واحـد والتكسـية اخلارجيـة حجـر جـريي 

 وسطح لون اصفر عقار قدمي يتكون من دور ارضي وأول 
مــن املخطــط رقــم  2م 375العقــار مهجــور وغــري مســتغل ومســاحته -
 218309م/

 اثايا: اروط املزاد: 
ـــثمن األساســـي قـــدره  ـــدأ املـــزاد تل د.ك مخســـمائة  540000أوال: يب

وأربعون الـف  دينـار كـوييت  ويشـرتط للمشـاركة يف املـزاد سـداد مخـ  
حوب ذلــك الــثمن علــى األقــل مبوجــب اــيك مصــدق مــن البنــك املســ

عليــه أو مبوجــب خطــاب ضــمان مــن احــد البنــوك لصــاحل إدارة التنفيــذ 
 بوزارة العدل.

اثايا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 
 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .

اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ   مخـــ 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  104             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

رابعا:  يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن على األقل يمجل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر عليــه 

مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  
 اجللسة على أساس هذا الثمن .

سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة 
ملزايدة فورا على ذمته على أساس ومل يتقدم احد للزايدة تلعشر تعاد ا

الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 

د.ك  200لكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها وتســجيل امل
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلب املباارين إلجرايات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 

 ئولية . أية مس
 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات .  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 ن قااون املرافعات . م 277النطق تحلكم طبقا للمادة 
مــن قــااون املرافعــات ااــه " إذا   276تــنص الفقــرة األخــرية مــن املــادة  -3

كـان مـن ازعـت ملكيتـه سـاكناً يف العقـار بقـي فيـه كمسـت جر بقـوة القــااون 
 ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " 

  ملحوظة هامة :
ـــع الشـــركات وامل ـــة املشـــاركة يف املـــزاد  حيرـــر علـــى مجي مسســـات الفردي

علــى القســـائم أو البيـــوت املخصصـــة ألغــرا  الســـكن اخلـــاص عمـــال 
مــن قــااون الشــركات التجاريــة املضــافة تلقــااون  230أبحكــام املــادة 

 . 2008لسنة  9رقم 
 رئي  الكمة الكلية

ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــ
 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين

تعلــن إدارة الكتــاب تلكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــو  فيمــا يلــي 
 –قاعـة  – 25/10/2017تملزاد العلين وذلك يوم االربعاي املوافـق 
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 2بيوع/ 5/2015تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 

 املرفوعة مـن: طارق خليفة ا د اجلاسم

 ضـــــد: عبد الرزاق عبد هللا هواان املاجد  
 أوال: أوصا  العقار:

  20منـزل  – 21اـارع  – 2يقع العقـار يف منطقـة العديليـة قطعـة 
العقــار بقــع  2م 847ومسـاحته  7985/2007واملوصـو  تلوثيقــة 

ة مكـــون مـــن ســـرداب ودوريـــن علـــى اـــارعأل وزاويـــة وهـــو حبالـــة قدميـــ
ـــة وهـــو مســـتغل  ـــف بوحـــدات عادي وملحقـــأل مكســـو تلطـــابوق ومكي

 لالجيار السرداب والدور األرضي كاان مغلقأل وقت املعاينة 
  الــــدور األول بــــه اــــقتأل الشــــقة الواقعــــة تجلهــــة اليســــرى ومــــمجرة

د.ك والشــــقة مكواــــة مــــن غــــرفتأل + صــــالة +  ــــام +  270مببلــــغ 
 مطبخ + بلكواة 

 ايا: اروط املزاد: اث
د.ك تســــعمائة  950000أوال: يبـــدأ املــــزاد تلــــثمن األساســــي قــــدره 

ومخســون ألــف دينــار كــوييت ويشــرتط للمشــاركة يف املــزاد ســداد مخــ  
ذلــك الــثمن علــى األقــل مبوجــب اــيك مصــدق مــن البنــك املســحوب 
عليــه أو مبوجــب خطــاب ضــمان مــن أحــد البنــوك لصــاحل إدارة التنفيــذ 

 ل.بوزارة العد
اثايًا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــًا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــاماًل وجــب عليــه إيــداع 
مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  

 ثمن الذي كان قد رسا به البيع.اجللسة على أساس ال
رابعًا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســًا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 

كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  مصحوت إبيداع  
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 

سـابقة وال يعتـد يف هـذه الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة ال
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 
ريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــا

 الصحف اليومية.
اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلـب املبااـرين إلجـرايات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
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 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
 بيه:تن
 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع تجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1 

 من قااون املرافعات. 
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قااون املرافعات.  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
 مــن قــااون املرافعــات ااــه " 276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

إذا كــان مــن ازعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســت جر بقــوة 
 القااون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " 

 ملحوظة هامة:
حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 

عمـال أبحكـام القسائم أو البيوت املخصصة ألغـرا  السـكن اخلـاص 
 9مـــن قــااون الشـــركات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
فيمــا يلـــي  تعلــن إدارة الكتــاب تلكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــوفة

 – قاعة –  25/10/2017تملزاد العلين وذلك يوم االربعاي املوافق 
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 2بيوع/ 213/2015تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــن:  انصر غنيم ادهام الزيد 

 ضد:
 ي مبارك عايد مخي  العنز  -1
 بنك االئتمان الكوييت ) خصم مدخل (  -2

 أوال: أوصا  العقار :
 66منـزل  50اـارع  7يقع العقـار يف منطقـة صـباح الناصـر قطعـة  -

  1536/2014ومساحته الف مرت مربع واملوصو  تلوثيقة رقم 
صــالة منهــا واحــدة  2 ـام +  4غــر  اــوم +  8الـدور األرضــي )  -

مطـبخ لضـريي تإلضـافة لديواايــة  حبمـام ومغاسـل + مطـبخ رئيسـي +
 تحلوش االمامي وملحق به  ام ومغاسل حسب املخطط 

 امـات + مطـبخ لضـريي  5غر  اوم + عـدد  6الدور األول )  -
 + صالة كبرية (

ــــوم +  ــــام +  ــــزن  - اصــــف دور تلســــطح مكــــون مــــن غــــرفتأل ا
 + غرفة ماكينات 

 ات والواجهة من املوزابيك العقار بناي حديث والتكييف سنرتال مع وحد -
 اثايا: اروط املزاد: 

د.ك  ، ويشــرتط  510300أوال: يبــدأ املــزاد تلــثمن االساســي قــدره 
للمشاركة يف املزاد سداد مخ  ذلك الثمن على األقـل مبوجـب اـيك 

مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من احـد 
 .البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل

اثايا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 
 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .

اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  

 الذي كان قد رسا به البيع . اجللسة على أساس الثمن
رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 

مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ   مصحوت إبيداع كامل
 اجللسة على أساس هذا الثمن .

سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 

بقة وال يعتـد يف هـذه الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـا
اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
سابعاً:  يتحمل الراسي عليه املزاد يف مجيع احلاالت رسوم اقل 

د.ك  200وتسجيل امللكية ومصروفات إجرايات التنفيذ ومقدارها 
النشر عن البيع يف ريف اإلعالن و وأتعاب الاماة واخلربة ومصا

 .الصحف اليومية
اثمنــــــا:  ينشــــــر هــــــذا اإلعــــــالن تطبيقــــــا للقــــــااون وبطلــــــب املبااــــــرين 
ـــــــــــع وعلـــــــــــى مســـــــــــئوليتهم دون أن تتحمـــــــــــل إدارة  إلجـــــــــــرايات البي

 الكتاب تلكمة الكلية أية مسئولية . 
 ةاتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهال

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات .  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قااون املرافعات .  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
ااــه " إذا كــان مــن قــااون املرافعــات  276تــنص الفقــرة األخــرية مــن املــادة  -3

مـــن ازعـــت ملكيتـــه ســـاكناً يف العقـــار بقـــي فيـــه كمســـت جر بقـــوة القـــااون ويلتـــزم 
 الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " 

 ملحوظة هامة :
حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 

اخلـاص عمـال أبحكـام القسائم أو البيوت املخصصة ألغـرا  السـكن 
 9مـــن قــااون الشـــركات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم  230املــادة 
 . 2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية
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 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
تعلــن إدارة الكتــاب تلكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــو  فيمــا يلــي 
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 2بيوع/ 341/2015تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مـن: خالده مرتضى ابراهيم السلمان 
 ضـــــــــــــــــــــــــــد: انصر عبدالعزيز حممد السعران 

 2بيوع / 2016/ 233،  232و  الدعوى رقم : 
 املرفوعة مـن:  مجيلة حممد عبدهللا الصرا  

 ضــد:
 انصر عبدالعزيز حممد السعران  -1
 اعمت عبدالكرمي عبدالر ن النعمة ) خصم مدخل (  -2

 2بيوع/ 341/2016الدعوى رقم 
 اور على حسأل حيدراملرفوعة من : 

 ضد :
 انصر عبدالعزيز حممد السعران  -1
  عبدالر ن النعمة )خصم مدخل( اعمت عبدالكرمي -3

 أوال: أوصا  العقار:
  2منــزل  – 1اــارع  – 11قطعــة  –يقـع العقــار مبنطقــة سـلوى – 

  10478/2012واملوصو  تلوثيقة رقم 
  العقــــار موضــــوع النــــزاع عبــــارة عــــن بيــــت مكــــون مــــن ثالثــــة أدوار

 وسرداب ومقسم ارام اقق تلكامل 
 حة العقار الف مرت مربع العقار مطابق ملستندات امللكية ومسا 
  وخــط الفحيحيــل الســريع ولــه  1العقــار يقــع علــى اــارعأل اــارع

 ارتداد جهة خط الفحيحيل 
  اقة  20العقار مكون من 

 اثايا: اروط املزاد: 
د.ك (  607500أوال: يبــــــدأ املــــــزاد تلــــــثمن االساســــــي ومقــــــداره ) 

ـــثمن علـــى األقـــل  ـــك ال ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــ  ذل
مبوجـب اـيك مصـدق مـن البنـك املسـحوب عليـه أو مبوجـب خطــاب 

 ضمان من احد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثايا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
ثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــ

مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .

رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــد الــثمن يف اجللســة ال ــة حكــم برســو املــزاد خامســا: إذا أودع املزاي تالي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 
مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة 

م احد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس ومل يتقد
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
احلــــاالت رســــوم اقــــل ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلب املباارين إلجرايات 

كتـاب تلكمـة الكليـة البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة ال
 أية مسئولية . 

 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات .  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2
 من قااون املرافعات .  277طق تحلكم طبقا للمادة الن
ــــادة  -3 ــــرة األخــــرية مــــن امل ــــنص الفق ــــااون املرافعــــات  276ت مــــن ق

ــــــه   ــــــه ســــــاكناً يف العقــــــار بقــــــي في ــــــه " إذا كــــــان مــــــن ازعــــــت ملكيت اا
كمســــت جر بقــــوة القــــااون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــزاد بتحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبجرة املثل " 
 ملحوظة هامة :

حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9مـــن قــااون الشـــركات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم  230املــادة 
 . 2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية
ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ  ــ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
تعلـــــن إدارة الكتـــــاب تلكمـــــة الكليـــــة عـــــن بيـــــع  العقـــــار املوصـــــو  
ــــــــــاي املوافــــــــــق  ــــــــــك يــــــــــوم األربع ــــــــــزاد العلــــــــــين وذل فيمــــــــــا يلــــــــــي تمل

ــــــــــــا  بقصــــــــــــر   - 48 –قاعــــــــــــة  – 25/10/2017 ــــــــــــدور الث تل
الكمـــــة  وذلـــــك تنفيـــــذا حلكـــــم –العـــــدل الســـــاعة التاســـــعة صـــــباحاً 

 2بيوع/ 29/2015الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة:  حصه حممد علي الكندري



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  107             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

 ضــــــد:
 بدر حممد علي الكندري  -1
 زينب حممد علي الكندري -2
 عواطف حممد علي الكندري -3
 انهد حممد علي الكندري -4
 خالد حممد علي الكندري -5
 زينب حممد علي الكندري -6
 لكندريأاور حممد علي ا -7
 انصر حممد علي الكندري -8
 مىن حممد علي الكندري -9
 عمر حممد علي الكندري -10

خزاــه ســعيد مبــارك احلضــرمي بصــفتها وصــيته علــى ابنهــا املعــاق حممــد 
 جاسم حممد علي الكندري

 أوال: أوصا  العقار:
 5923/1993يقع العقار مبنطقة الرميثية املوصـو  تلوثيقـة رقـم  -

 4قطعــــة رقــــم  27417مــــن املخطــــط رقــــم م/  188القســــيمة رقــــم 
  47منزل رقم  43اارع رقم  2م400ومساحته 

 العقار يتكون من دور أرضي ودور أول وملحق  -
 العقار يقع على اارع واحد  -

 اثايا: اروط املزاد:
د.ك " ويشــرتط  283500أوال: يبــدأ املــزاد  بــثمن أساســي قــدره "  
الثمن على األقـل مبوجـب اـيك للمشاركة يف املزاد سداد مخ  ذلك 

مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من احـد 
 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل .

اثايا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 
 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .

مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع اثلثــا: فــإن مل يــودع 
مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــد ا ــة حكــم برســو املــزاد خامســا: إذا أودع املزاي لــثمن يف اجللســة التالي

عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 
مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
التاليـة  سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة

ومل يتقدم احد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
ه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــ

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلب املباارين إلجرايات 

أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة البيع وعلى مسئوليتهم دون 
 أية مسئولية . 

 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات .  266
أايم مــن اتريـــخ حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة - 2

 من قااون املرافعات .  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
ــــادة  -3 ــــرة األخــــرية مــــن امل ــــنص الفق ــــااون املرافعــــات  276ت مــــن ق

ــــــه   ــــــه ســــــاكناً يف العقــــــار بقــــــي في ــــــه " إذا كــــــان مــــــن ازعــــــت ملكيت اا
كمســــت جر بقــــوة القــــااون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــزاد بتحريــــر عقــــد 

 "  إجيار لصاحله أبجرة املثل
 ملحوظة هامة :

حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9مـــن قــااون الشـــركات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم  230املــادة 
 . 2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
تعلــن إدارة الكتــاب تلكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــوفة فيمــا يلـــي 

 – قاعـة – 25/10/2017تملزاد العلين وذلك يوم األربعاي املوافـق 
ك وذلـ –تلدور الثـا  بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 48

 2بيوع/ 327/2015تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مـن:  رضية يوسف حممد حسأل هببها  

 ضـد:
 مكية يوسف حممد حسأل هببها  -1
 فاطمة يوسف حممد حسأل هببها  -2
 صاحل حممد صاحل معريف  -3
 ها  حممد صاحل معريف  -4
 ا د يوسف حممد حسأل هببها  -5
 كيل وزارة العدل بصفتهو  -6

 أوال: أوصا  العقار:
وتبــأل أن  44منــزل  3اــارع  12يقــع العقــار مبنطقــة ســلوى قطعــة  -



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  108             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

ــارة عــن ســكن يقــع علــى اــارع واحــد ومســاحته   2م 870العقــار عب
ــق كــل طــابق يتكــون مــن  ويتكــون مــن مبنيــأل متمــاثلأل مــن ثالثــة طواب

أل اسـتوديو اقتأل وا موع سـت اـقق والسـطح حيتـوى علـى عـدد اثنـ
حيتــوى كــل منهمــا علــى غرفــة و ــام ومطــبخ والشــقق تلــدور األرضــي 
تتكون مـن ثـالث غـر  و ـامأل وصـالة ومطـبخ والـدور األول والثـا  
تتكـــون الشــــقق مــــن ثــــالث غـــر  وثــــالث  امــــات ومطــــبخ  وصــــالة 
ـــا  يتكـــون مـــن غرفـــة و ـــام  وامللحقـــأل أحـــدمها ســـكن للحـــارس والث

ينار وإجيار الشقق حسب إفـادة احلاضـر د 100ومطبخ وممجر بقيمة 
دينــاراً  360( بقيمــة 1عــن املــدعى عليهــا الــدور األرضــي اــقة رقــم )

( بقيمـة 3دينارًا والدور األول اـقة رقـم ) 260( بقيمة 2واقة رقم )
( 5ديناراً والدور الثا  رقم ) 350( بقيمة 4ديناراً واقة رقم ) 320
دينــارا واســتديو رقــم  260ة ( بقيمــ6دينــاراً واــقة رقــم ) 325بقيمــة 

دينـاراً العقــار  125( بقيمـة 8دينـاراً واسـتديو رقــم ) 120( بقيمـة 7)
 . 8550/1997موصو  تلوثيقة رقم 
 اثايا: اروط املزاد: 

ويشــرتط “د.ك  364500أوال: يبــدأ املــزاد تلــثمن األساســي قــدره "
للمشاركة يف املزاد سداد مخ  ذلك الثمن على األقـل مبوجـب اـيك 
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحـد 

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثايا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
جــب عليــه إيــداع اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال و 

مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.

رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم بر  ــد الــثمن يف اجللســة التالي ســو املــزاد خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 
مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 

تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس ومل يتقدم أحد للزايدة 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
 ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.

ــــــا: ينشــــــر هــــــذا اإلعــــــالن تطبيقــــــا للقــــــااون وبطلــــــب املبااــــــرين  اثمن
ـــــــــــع وعلـــــــــــى مســـــــــــئوليتهم دون أن تتحمـــــــــــل إدارة  إلجـــــــــــرايات البي

 ية أية مسئولية. الكتاب تلكمة الكل
 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات.  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قااون املرافعات.  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
ــــادة  -3 ــــرة األخــــرية مــــن امل ــــنص الفق ــــااون املرافعــــات  276ت مــــن ق

ــــــه   ــــــه ســــــاكناً يف العقــــــار بقــــــي في ــــــه " إذا كــــــان مــــــن ازعــــــت ملكيت إا
كمســــت جر بقــــوة القــــااون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــزاد بتحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبجرة املثل " 
 ملحوظة هامة:

املمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى حيرر على مجيع الشركات و 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9مـــن قــااون الشـــركات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية
ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب تلكمة الكلية عن بيع العقار املوصو  فيما يلي 

 – قاعــة 26/10/2017تملــزاد العلــين وذلــك يــوم اخلمــي  املوافــق 
وذلـك  –تلدور الثـا  بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 52

 3بيوع/ 165/2016تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــن: انصر عبد هللا عو  الربازي 

 ضـــد:
حنـــان عـــدمي غـــامني عـــن افســـها وبصـــفتها وصـــية بـــال أجـــر علـــى  -1

، سـارة مواليـد 2006، انصر مواليد 2004اوالدها )عبد هللا مواليد 
( قصر املرحوم / انصر عبد هللا عو  2002، اشمية مواليد 2001
 الربازي 

 مد زبن مزعل غازية حم -2
 مدير عام بنك التسليف واالدخار بصفته  -3

 أوال: أوصا  العقار:
مبحافرــة اجلهــراي املوصــو  تلوثيقــة  –العقــار كــائن مبنطقــة الواحــة  -

رقــم آق  9اســود منــزل رقــم  573قســيمة رقــم  9376/1992رقــم 
 –واجهة واحدة  2وهو يطل بواجهة على اارع رقم  14461377

منــــــزل حكــــــومي قــــــدمي  – تكييــــــف وحــــــدات واجهــــــات حجــــــر أرد 
  2م 300ومساحته 
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 وهو مكون من دورين  -
غــر  +  ــام + مطــبخ + صــالة +  3الــدور االرضــي مكــون مــن  -

 طرقة وتقيم 
 الدور االول وجد مغلقاً اثناي معاينة العقار  -

 اثايا: اروط املزاد: 
ييت ويشـرتط أوال: يبدأ املزاد تلثمن األساسي قدره مائة ألف دينـار كـو 

للمشاركة يف املزاد سداد مخ  ذلك الثمن على األقـل مبوجـب اـيك 
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحـد 

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثايًا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 

 صروفات ورسوم التسجيل.البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل
اثلثــًا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــاماًل وجــب عليــه إيــداع 
مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.
رابعًا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 

 ع مع زايدة العشر. البي
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســًا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 
مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة  سادسا: إذا مل يقم

ومل يتقدم أحد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبي

 ص من مثن العقار املتخلف مبا ينق
ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
اـرين إلجـرايات اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلـب املبا

البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 
 أية مسئولية. 

 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
 تنبيه:

 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع تجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1 
 من قااون املرافعات. 

رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ حكــم - 2
 من قااون املرافعات.  277النطق تحلكم طبقا للمادة 

مــن قــااون املرافعــات ااــه "  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

إذا كــان مــن ازعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســت جر بقــوة 
 بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " القااون ويلتزم الراسي عليه املزاد 

 ملحوظة هامة:
حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9مـــن قــااون الشـــركات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 الكليةرئي  الكمة 
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب تلكمة الكلية عن بيع العقار املوصو  فيما يلي 

 – قاعـة – 25/10/2017تملزاد العلين وذلك يوم األربعاي املوافـق 
وذلـك  –صـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً تلدور الثـا  بق  - 48

 2بيوع/ 132/2016تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــن: اعمت عبدالكرمي عبدالر ن النعمه  

 ضــد:
 الدعوى رقم : انصر عبدالعزيز حممد السعران 

 2بيوع/ 277/2016
 اور على حيدر حسألاملرفوعة من/

 حممد السعران  انصر عبدالعزيز ضد/
 أوال: أوصا  العقار:

قسيمة رقم  9اارع رقم  5يقع العقار يف منطقة اجلابرية قطعة رقم  -
  6145/2012واملوصو  تلوثيقة رقم  10منزل رقم 59
العقــــار موضــــوع الــــدعوى عبــــارة عــــن قســــيمة ســــكنية مكواــــة مــــن  -

 طوابق وتطل على اارع واحد  4سرداب وعدد 
 ي : العقار مكون مما يل -
  اـقق دوبلكــ  كــل  6الـدور األرضــي والسـرداب مكــون مـن عــدد

 2م240اقة مبساحة 
  اــقق واحــدة منهـا اــقة دوبلكــ   5الـدور األول مكــون مــن عـدد

 مع الدور الثا  
  اـقق دوبلكـ  مـع  4اـقة وعـدد  2الدور الثا  مكـون مـن عـدد

 الدور الثالث
  2م 120الدور الثالث مكون من اقة واحدة مبساحة 
 خاق من املبا   السطح 
  ــــام +  2غرفــــة + عــــدد  3الشــــقق الفرديــــة لتــــوى علــــى عــــدد 

 مطبخ + صالة 
  غــر  +  4اــقق الــدوبلك    االدوار العلويــة لتــوى علــى عــدد

  ام  4مطبخ + صالة + عدد 
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  غرفـة  5اقق الدوبلك    االرضي والسرداب بتـوى علـى عـدد
  ام  5+ مطبخ + صالة + عدد 

 واحــد ومكيــف تكييفــا مركــزاي والكســوة اخلارجيــة  العقــار بــه مصــعد
 سيجما تللواأل الرمادي واالبيض 

  العقار ال توجد به حمالت أو اقق ممجرة 
  قام السيد خبري الدراية مبعاينة العقار على الطبيعة 

 اثايا: اروط املزاد: 
ـــثمن األساســـي قـــدره  د.ك  ويشـــرتط  510000أوال: يبـــدأ املـــزاد تل

زاد سداد مخ  ذلك الثمن على األقـل مبوجـب اـيك للمشاركة يف امل
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من احـد 

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثايا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
لثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع اث

مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .

رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد خامســا: إ ــد الــثمن يف اجللســة التالي ذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 
مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
ن كامال يف اجللسـة التاليـة سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثم

ومل يتقدم احد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل  ســـابعًا: 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلب املباارين إلجرايات 

لى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة البيع وع
 أية مسئولية . 

 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات .  266
ســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ حكــم رســو املـــزاد قابــل لال- 2

 من قااون املرافعات .  277النطق تحلكم طبقا للمادة 

ــــادة  -3 ــــرة األخــــرية مــــن امل ــــنص الفق ــــااون املرافعــــات  276ت مــــن ق
ــــــه   ــــــه ســــــاكناً يف العقــــــار بقــــــي في ــــــه " إذا كــــــان مــــــن ازعــــــت ملكيت اا
كمســــت جر بقــــوة القــــااون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــزاد بتحريــــر عقــــد 

 صاحله أبجرة املثل " إجيار ل
 ملحوظة هامة :

حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9مـــن قــااون الشـــركات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم  230املــادة 
 . 2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية
ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ  ـ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب تلكمة الكلية عن بيع العقار املوصو  فيما يلي 

 – قاعــة 26/10/2017تملــزاد العلــين وذلــك يــوم اخلمــي  املوافــق 
وذلـك  –سـعة صـباحاً تلدور الثـا  بقصـر العـدل السـاعة التا  - 52

 3بيوع/ 178/2016تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــن: ليلى روحي حممد انطق 
 ضــــد: وليد عبد العزيز حممد العوضي 

 أوال: أوصا  العقار:
يقــــــــع العقـــــــــار يف منطقــــــــة الســـــــــرة املوصــــــــو    الوثيقـــــــــة رقـــــــــم  -

ومسـاحته  33093قسيمة رقـم مـن املخطـط رقـم  10727/2005
والعقـار دور ارضـي  32منـزل  13اارع رقـم  2قطعة رقم  2م 750

أربع غر  اوم رئيسية ماسرت وثالث صاالت وكذا غرفة مكتب وغرفة 
خادمـــة حبمـــام وايضـــا غرفـــة خـــزين تخلـــارج والـــدور بـــه اربعـــة  امـــات 
وكامــــل اعمــــال التشــــطيبات ارضــــيات بورســــالن دهــــاانت البالســــتك 

ل الكهــرتي وامليــاه وتالحــظ وجــود غرفــة غســيل للجــدران وكامــل اعمــا
 والواجهة اعمال سيجما والعقار له سور خارجي.

 اثايا: اروط املزاد: 
ــــدره  ــــثمن األساســــي ق ــــدأ املــــزاد تل ــــار كــــوييت  589500أوال: يب دين

ـــثمن علـــى األقـــل  ـــك ال ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــ  ذل
مبوجـب خطــاب  مبوجـب اـيك مصـدق مـن البنـك املسـحوب عليـه أو

 ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثايًا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــًا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــاماًل وجــب عليــه إيــداع 

ى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  مخـــ  الـــثمن علـــ
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.

رابعًا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 
 البيع مع زايدة العشر. 
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ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســًا: إذا أودع املزاي
قــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر عليــه إال إذا ت

مصحوًت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 
را على ذمته على أساس ومل يتقدم أحد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فو 

الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار. 
ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 

د.ك  200ات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها وتســجيل امللكيــة ومصــروف
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
اثمنًا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقًا للقااون وبطلـب املبااـرين إلجـرايات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 عًا: يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالةاتس
 تنبيه:

 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع تجلريدة الرمسية طبقاً للمادة  -1 
 من قااون املرافعات. 

حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2
 افعات. من قااون املر  277النطق تحلكم طبقا للمادة 

مــن قــااون املرافعــات ااــه "  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3
إذا كــان مــن ازعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســت جر بقــوة 

 القااون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " 
 ملحوظة هامة:

املشاركة يف املزاد علـى حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9مـــن قــااون الشـــركات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية
ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــــــ

 تملزاد العلين إعالن عن بيع عقار
تعلــن إدارة الكتــاب تلكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــوفة فيمــا يلـــي 

 – قاعـة – 25/10/2017تملزاد العلين وذلك يوم األربعاي املوافـق 
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 2بيوع/ 215/2015تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 فاطمة عبد هللا سلمان األاوك -1املرفوعة مـن: 

 

 ضـد:
 خدجية خضري علي  -1
 زينب عبد هللا سلمان األاوك  -2
 ساره عبد هللا سلمان األاوك -3
 اندية عبد هللا سلمان األاوك -4
 بشاير عبد هللا سلمان األاوك -5
 أ د عبد هللا سلمان األاوك -6
 تهمدير إدارة التسجيل العقاري بصف -7

 أوال: أوصا  العقار:
وموصـو   44منـزل  9اـارع  11يقع العقار مبنطقة سلوى قطعـة  -

 .4166/2004تلوثيقة 
 2م 567عــــــأل النــــــزاع عبــــــارة عــــــن قســــــيمة ســــــكنية مســــــاحتها  -

ـــــى اـــــارع واحـــــد وتتكـــــون مـــــن دور أرضـــــي + أول + اث   ويقـــــع عل
 ويشغله كسكن للعوائل.

كــــزي واألرضــــيات مــــن الكســــوة مــــن احلجــــر األرد  والتكييــــف مر  -
اــقق  6الســرياميك والكااــي املوازييــك ويوجــد مصــعد وتتكــون مــن 

 اقة.  2بكل دور عدد 
يتكون الدور األرضي من ملحق مكون من غرفة حارس +  ام +  -

 غرفة + مطبخ +  ام . 2 زن + وملحق يتكون من 
 يتكون الدور األرضي من اقتأل تلتفصيل اآليت  -
 غرفة + صالة + مطبخ +  ام  2تكون من الشقة األوس ت -أ
  ام  2غرفة + صالة + مطبخ +  2الشقة الثااية تتكون من  -ب
 الدور األول والثا  للشقق تلدور األرضي. -

 اثايا: اروط املزاد: 
ويشــرتط “د.ك  429300أوال: يبــدأ املــزاد تلــثمن األساســي قــدره " 

لى األقـل مبوجـب اـيك للمشاركة يف املزاد سداد مخ  ذلك الثمن ع
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحـد 

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثايا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد 

مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.

رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــد الــثمن يف اجل ــة حكــم برســو املــزاد خامســا: إذا أودع املزاي لســة التالي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 
مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
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سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 
يتقدم أحد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس  ومل

الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار. 
يــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مج

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلـب املبااـرين إلجـرايات 

الكتـاب تلكمـة الكليـة البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة 
 أية مسئولية. 

 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات.  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قااون املرافعات.  277تحلكم طبقا للمادة  النطق
ــــادة  -3 ــــرة األخــــرية مــــن امل ــــنص الفق ــــااون املرافعــــات  276ت مــــن ق

ــــــه   ــــــه ســــــاكناً يف العقــــــار بقــــــي في ــــــه " إذا كــــــان مــــــن ازعــــــت ملكيت إا
كمســــت جر بقــــوة القــــااون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــزاد بتحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبجرة املثل " 
 ملحوظة هامة:

ـــة املشـــاركة يف املـــزاد علـــى حيرـــ ر علـــى مجيـــع الشـــركات واملمسســـات الفردي
القسائم أو البيوت املخصصة ألغرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام املـادة 

 .2008لسنة  9من قااون الشركات التجارية املضافة تلقااون رقم  230
 رئي  الكمة الكلية

ـــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ــــ  ــــــــ
 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين

تعلن إدارة الكتاب تلكمة الكلية عن بيع العقار املوصو  فيما يلي 
 – قاعــة 26/10/2017تملــزاد العلــين وذلــك يــوم اخلمــي  املوافــق 
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 3بيوع/ 268/2016الصادر يف الدعوى رقم حلكم الكمة  تنفيذاً 

 املرفوعة مــن: عبد هللا ذعار عبد هللا البقمي
 ضــد:
 عبد الر ن عبد هللا ذعار العتياب -1
 عبد العزيز عبد هللا العتياب  -2
 عواطف عبد هللا ذعار العتياب -3
 عبري عبد هللا ذعار العتياب  -4
 خلفة منالث  ود الرويعي -5

 العقار: أوال: أوصا 
ـــــع العقـــــار   منطقـــــة صـــــباح الســـــامل املوصـــــو  تلوثيقـــــة رقـــــم  - يق

مــــن املخطــــط رقــــم م/  9قطعــــة  190قســــيمة رقــــم  9934/1993
PD-GN-503-B  35منـــــــــزل رقـــــــــم  17جـــــــــادة  3اـــــــــارع 

 2م 300,125ومساحته 
ــــــت تطــــــل علــــــى اــــــارعأل )بطــــــن وظهــــــر(  - ــــــارة عــــــن بي العقــــــار عب

 وحيدها جريان من جهتأل 
عـــــــــن دور ارضـــــــــي ودور اول وحـــــــــوش وملحـــــــــق العقـــــــــار عبـــــــــارة  -

 وتلتفصيل التاق:
ـــــع  ـــــام وغرفـــــة  -أ ـــــن صـــــالة وديـــــوان م ـــــدور االرضـــــي مكـــــون م ال

 ماسرت ومطبخ 
 غر  و ام  4الدور االول مكون من غرفة ماسرت وعدد  -ب
 امللحق مكون من غرفة و ام  -ج
 الكساي اخلارجي من احلجر اجلريي لون اصفر  -
 وحدات منفصلة  تكييف عأل النزاع -

 اثايًا: اروط املزاد: 
ــــدره  ــــثمن األساســــي ق ــــدأ املــــزاد تل ــــار كــــوييت  225000أواًل: يب دين

ـــثمن علـــى األقـــل  ـــك ال ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــ  ذل
مبوجـب اـيك مصـدق مـن البنـك املسـحوب عليـه أو مبوجـب خطــاب 

 ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
ايًا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة اث

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــًا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــاماًل وجــب عليــه إيــداع 
مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  

 لذي كان قد رسا به البيع.اجللسة على أساس الثمن ا
رابعًا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســًا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 

مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  مصحوت إبيداع كامل 
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 

وال يعتـد يف هـذه  الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
سابعًا: يتحمل الراسي عليه املزاد يف مجيع احلاالت رسوم اقل 

د.ك  200وتسجيل امللكية ومصروفات إجرايات التنفيذ ومقدارها 
إلعالن والنشر عن البيع يف وأتعاب الاماة واخلربة ومصاريف ا
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 الصحف اليومية.
اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلـب املبااـرين إلجـرايات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

 تنبيه:
 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع تجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1 

 من قااون املرافعات. 
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قااون املرافعات.  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
مــن قــااون املرافعــات ااــه "  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3
كــان مــن ازعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســت جر بقــوة إذا  

 القااون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " 
 ملحوظة هامة:

حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
أبحكـام القسائم أو البيوت املخصصة ألغـرا  السـكن اخلـاص عمـال 

 9مـــن قــااون الشـــركات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
يما يلي تعلن إدارة الكتاب تلكمة الكلية عن بيع العقار املوصو  ف

 – قاعــة 26/10/2017تملــزاد العلــين وذلــك يــوم اخلمــي  املوافــق 
وذلـك  –تلدور الثـا  بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 52

 3بيوع/ 214/2015تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــن:  سناي عبداحلميد عبدهللا حممد

 مل ظاهر حبيب كرمضــــــــــــــــــــــــد: سا
 أوال: أوصا  العقار :

ضــاحية الزهــراي واملوصــو   –يقــع العقــار يف منطقــة جنــوب الســرة  -
مـــن  179قســـيمة رقـــم  6قطعـــة رقـــم  7390/2001تلوثيقـــة رقـــم 

منــزل رقــم  45اــارع  2م 375ومســاحته  33377املخطــط رقــم م/
 مقابل مركز الزهراي الصحي  20
جــــريان ولــــه  3و ابــــاهأل ولــــه العقــــار يطــــل علــــى اــــارع رئيســــي ذ -

 مدخلأل 
 العقار عبارة عن فيال ارضي + أول + سطح  -
 واجهة العقار من احلجر وتكييف مركزي  -
الـــدور األرضـــي مكـــون مـــن صـــالة كبـــرية + غرفـــة الطعـــام + غرفـــة  -

 حبمامها مبمر مستغل و امأل ومطبخ 
 امــــــات +  3غــــــر  + صــــــالة +  4الــــــدور األول مكــــــون مــــــن  -

 ضريي مطبخ ل
 السطح به غرفة خادمة وغرفة غسيل  -

 اثايا: اروط املزاد: 
أوال: يبدأ املزاد تلثمن األساسي قدره ) مخسمائة الـف دينـار كـوييت ( 
ـــثمن علـــى األقـــل  ـــك ال ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــ  ذل
مبوجـب اـيك مصـدق مـن البنـك املسـحوب عليـه أو مبوجـب خطــاب 

 حل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.ضمان من احد البنوك لصا
اثايا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 

يف افـــ   مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .

رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
ايدة العشــر عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع ز 

مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  
 اجللسة على أساس هذا الثمن .

سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 

قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه الثمن الذي كان 
اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 

 د.ك 200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقااون وبطلب املباارين إلجرايات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 اين العقار معاينة انفية للجهالةاتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد ااه ع

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات .  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قااون املرافعات .  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
ــــرة األخــــرية مــــن  -3 ــــنص الفق ــــادة ت ــــااون املرافعــــات  276امل مــــن ق

ــــــه   ــــــه ســــــاكناً يف العقــــــار بقــــــي في ــــــه " إذا كــــــان مــــــن ازعــــــت ملكيت اا
كمســــت جر بقــــوة القــــااون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــزاد بتحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبجرة املثل " 
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 ملحوظة هامة :
حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 

و البيوت املخصصة ألغـرا  السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام القسائم أ
 9مـــن قــااون الشـــركات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم  230املــادة 
 . 2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية
ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــــــ

 إعالن عن بيع عقار تملزاد العلين
اب تلكمـــــة الكليـــــة عـــــن العقـــــار املوصـــــو  فيمـــــا تعلـــــن إدارة الكتـــــ

ـــــأل املوافـــــق  ـــــك يـــــوم االثن  23/10/2017يلـــــي تملـــــزاد العلـــــين وذل
تلـــــدور الثـــــا  بقصـــــر العـــــدل الســـــاعة التاســـــعة   - 48 –قاعـــــة  –

ــــدعوى رقــــم  –صــــباحاً  ــــذا حلكــــم الكمــــة الصــــادر يف ال ــــك تنفي وذل
 1بيوع/ 172/2015

 املرفوعة مـن:
 فرحان.  سعد إمساعيل سعيد -1
 صفيه إمساعيل سعيد فرحان. -2
 مىن إمساعيل سعيد فرحان.-3

 ضــــــــــــــــــــــــــــد:
 فهد إمساعيل سعيد فرحان..1
 .هببه إمساعيل سعيد فرحان.2
 .فاطمة صاحل جوهر. 3

 أوال: أوصـــا  العقار:
 68الواقـــع تلرهـــر بيـــت رقـــم  3879/1997عقـــار الوثيقـــة رقـــم -

 36923 طـط رقـم م/ 1اـارع رقـم  2قطعة رقم  170قسيمة رقم 
 .2م 278,92ومساحته 

بيــــت  –العقــــار موضــــوع الــــدعوى عبــــارة عــــن منــــزل ســــكن خــــاص -
جمدد ومكون من دورين ويطل على اارع واحـد ومسـاحته  –حكومي 
  31/3/1997املمرخة يف  3879طبقاً للوثيقة رقم  2م 278,92

 امـات +  5عـدد  صـاالت + 3الدور األرضـي حيتـوي علـى عـدد -
 غرفة + ديوااية + غرفة سائق + مطبخ.

  ام.  2غر  + عدد  5الدور األول حيتوي على عدد -
 السطح به غرفة للخادمة وغرفة غسيل. -
ــــف تكييــــف وحــــدات واالرضــــيات  - ــــار موضــــوع الــــدعوى مكي العق

 سرياميك والشبابيك املنيوم والكسوة اخلارجية سيجما لون بين. 
 املزاد: اثايًا: اروط 

أوال: يبدأ املزاد تلثمن األساسي قدره مائة ومثااية واربعون الفاً 
د.ك( ويشرتط للمشاركة يف املزاد  148500ومخسمائة دينار كوييت )

سداد مخ  ذلك الثمن على األقل مبوجب ايك مصدق من البنك 
املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحد البنوك لصاحل 

 ارة العدل.إدارة التنفيذ بوز 
اثايًا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
 اثلثًا: فإن مل يودع من اعتمد عطاؤه الثمن كاماًل وجب عليه إيداع 

مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  
 ى أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.اجللسة عل

رابعًا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخ  الثمن علـى األقـل يمجـل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســًا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر 

 إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  مصحوتً 
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسًا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـاماًل يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للزايدة تلعشر تعاد املزايدة فوراً على ذمته على أساس 

يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه  الثمن الذي كان قد رسا به عليه
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار. 
ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها 
ة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف وأتعــــاب الامــــا
 الصحف اليومية.

اثمنًا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقًا للقااون وبطلـب املبااـرين إلجـرايات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب تلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 انفية للجهالةاتسعا: يقر الراسي عليه املزاد أاه عاين العقار معاينة 

 تنبيه:
 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع تجلريدة الرمسية طبقاً للمادة  -1 

 من قااون املرافعات. 
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قااون املرافعات.  277النطق تحلكم طبقاً للمادة 
ون املرافعــات ااــه " مــن قــاا 276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

إذا كــان مــن ازعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســت جر بقــوة 
 القااون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " 

 ملحوظة هامة:
حيرر على مجيع الشركات واملمسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 

غـرا  السـكن اخلـاص عمـاًل أبحكـام القسائم أو البيوت املخصصة أل
 9مـــن قــااون الشـــركات التجاريــة املضـــافة تلقــااون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئي  الكمة الكلية



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  115             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

 إعالن بيع  عقار
تعلن إدارة الكتاب تلكمة الكلية عن بيع العقار املوصو  فيما يلي 

 –اعة ق – 26/10/2017تملزاد العلين وذلك يوم اخلمي  املوافق 
وذلـك  –تلدور الثـا  بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 52

 3بيوع/ 58/2016تنفيذا حلكم الكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة من:  اميان خالد انيف املطريي.

 ضــــــد:
 بدر خالد انيف املطريي. -1
 فيصل خالد انيف املطريي. -2
 صياح خالد انيف املطريي. -3
 املطريي. مشعل خالد انيف -4
 اقحه عبد هللا سعد املطريي. -5
 بدرية خالد انيف املطريي. -6
 انيف خالد انيف املطريي. -7
 اوال خالد انيف املطريي. -8
 هدي خالد انيف املطريي. -9

 أوال: أوصا  العقار:
قسيمة  –الواقع مبنطقة األادل   13020/2011عقار الوثيقة رقم 

ارع رقـم اـ – 5قطعـة رقـم  – 33782من املخطـط رقـم م/ 12رقم 
 .2م 875ومساحته  102

 875العقــار ســكن خــاص يقــع علــى اــارعأل بطــن وظهــر ومســاحته )
ـــــن 2م ـــــالث أدوار، يتكـــــون الســـــرداب م ( ومكـــــون مـــــن ســـــرداب وث

مساحته مفتوحة، ويتكون الدور األرضي اقتأل كل منهمـا مكواـه مـن 
ـــا  مكـــرر  ـــدور األول والث ـــالث غـــر  و ـــامأل ومطـــبخ وصـــالة، وال ث

لحـــق مكـــون مـــن غـــرفتأل و ـــامأل ومطـــبخ، والتكييـــف ل رضـــي، وامل
 د.ك. 2520مركزي ووحدات، والعقار ممجر تلكامل وبقيمة إجياريه 

 اثايا: اروط املزاد:
ــدأ املــزاد تلــثمن األساســي قــدره /  د.ك  ويشــرتط  546750أوال:يب

للمشاركة يف املزاد سداد مخ  ذلك الثمن على األقـل مبوجـب اـيك 
سحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من احـد مصدق من البنك امل

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثايا: جيب على من يعتمد القاضي عطايه أن يودع حال ااعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
اثلثا:  فـإن مل يـودع مـن اعتمـد عطـاؤه الـثمن كـامال وجـب عليـه إيـداع 

  الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف افـــ  مخـــ
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .

رابعــا :  يف حالـــة إيـــداع مـــن اعتمـــد عطــاؤه مخـــ  الـــثمن علـــى األقـــل 
 يمجل البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
يــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراي مــع زايدة العشــر عل

مصحوت إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف افـ  
 اجللسة على أساس هذا الثمن .

سادسا :  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسة التالية 
اد املزايدة فورا على ذمته على أساس ومل يتقدم احد للزايدة تلعشر تع

الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
اجللســة أبي عطــاي غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم اقــــل 

د.ك  200امللكيــة ومصــروفات إجــرايات التنفيــذ ومقــدارها  وتســجيل
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنــا:  ينشــر هــذا اإلعــالن تطبيقــا للقــااون وبطلــب املبااــرين إلجــرايات البيــع 

 ة مسئولية . وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب تلكمة الكلية أي
 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع تجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قااون املرافعات .  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئنا  خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قااون املرافعات .  277النطق تحلكم طبقا للمادة 
مــن قــااون املرافعــات ااــه " إذا كــان  276تــنص الفقــرة األخــرية مــن املــادة  -3

مـــن ازعـــت ملكيتـــه ســـاكناً يف العقـــار بقـــي فيـــه كمســـت جر بقـــوة القـــااون ويلتـــزم 
 الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل " 

 ملحوظة هامة :
واملمسســـات الفرديـــة املشـــاركة يف املـــزاد   حيرـــر علـــى مجيـــع الشـــركات 

علــى القســـائم أو البيـــوت املخصصـــة ألغــرا  الســـكن اخلـــاص عمـــال 
مــن قــااون الشــركات التجاريــة املضــافة تلقــااون  230أبحكــام املــادة 

 . 2008لسنة  9رقم 
 رئي  الكمة الكلية

ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  ـــــ
 إعالن حصر وراثة

تقــدمت لــدى إدارة التوثيقــات الشـــرعية الســيدة/ أمينــة إبــراهيم علـــي 
 –النجـــدي وحضـــر معهـــا اـــاهدان ومهـــا / أ ـــد فهـــد حممـــد منصـــور 

اوا   د صاحل وطلبت عمـل حصـر وراثـة للمرحومـة/ حصـة إبـراهيم 
م 15/4/2017علي اجلنـدي ]كويتيـة اجلنسـية[ الـيت توفيـت بتـاريخ 

فقـط مـن غـري  –ها يف أختها الشقيقة / أمينـة إبـراهيم علـي واحنصر ارث
 وراث ئا سوى من ذكر.

واإلدارة تعلــن ذلـــك ملـــدة أســـبوعأل مـــن اتريـــخ النشـــر يف اجلريـــدة الرمسيـــة بعـــدد 
 –واحــد فقــط فمــن لــه أي اعــرتا  علــى مــا ذكــر فليتقــدم لــدى وزارة العـــدل 

ملــدة املشــار إليهــا عاليــه إدارة التوثيقــات الشــرعية مبــدايً اعرتاضــه وبعــد مضــي ا
 سو  تتخذ اإلجرايات املتبعة هبذا اخلصوص وللبيان اعلن.

 مدير إدارة التوثيقات الشرعية تلتكليف
 



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  116             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

 إعالن حكم جزائي
 15-05-2017أصـــــدرت حمكمة حوق   جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 حمكمة حوق أوامر جزائية مرور - 16/ 005379يف القضية رقم: 
 بيان(. - 16/ 0000397ملخفـر :) رقـــم ا

 ضد املتهــــــم: ا د خلف سعد الراجحي
 273092800577اجلنسيـــــــــة: الكويت              الرقم املد : 

 عن هتمـــــــة: مل يرتك مسافات
 حكماً غيابياً يقضي: أنمر بتغرمي املتهم عشرين ديناراً 

 احلكم وتكلـف مجيـع جهـات األمـن حنــــو والنيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا
من قااون االجـرايات والاكمـات اجلزائيـة علمــــاً  188تنفيذه طبقًا لنص املادة 

أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــاً حمســوبة مــن اث  يــوم النشــر دون أن 
ـــاً وواجـــب يطعـــن الكـــوم  ـــه تملعارضـــة أو االســـتئنا  يصـــبح احلكـــم هنائي علي

 ه.النفاذ ضد
 رئي  ايابة ائون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدوق

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ  ــ

 إعالن حكم جزائي
 4/7/2016أصـــــدرت حمكمة اجلنح جبلستها املنعقدة بتاريخ  

 ايابة االموال جنح ايكات - 16/ 000457يف القضية رقم : 
 -الشويخ الصناعي  (  - 16/ 0000037ــم املخفـر :) رقـ

 ضد املتهــــــم: ا د خليل حسن زينل
 283100200117اجلنسيـــــــــة: الكويت        الرقم املد  :  

ـــــــد مجعـــــــه حســـــــأل الشـــــــيك  ـــــــه ألمـــــــر  خال ــــــــة : أصـــــــدر بســـــــوي اي عـــــــن هتمــــــ
دك   (املســــــحوب علــــــى بنــــــك الكويــــــت الــــــوطين مببلــــــغ أربعــــــأل الــــــف5رقــــــم)

د.ك( لــي  ئمــا مقابــل وفــاي قــائم وقابــل للتصــر  فيــه علــى النحــو  40000)
املبـــأل تلتحقيقـــات يكـــون املـــتهم قـــد ارتكـــب اجلنحـــة املنصـــوص عليهـــا تملـــادة 

لســنه  84أ مـن قــااون اجلـزاي املســتبدلة تملـادة االوس مــن القـااون رقــم 237/1
 لتعديل بعض أحكام قااون اجلزاي . 2003

يقضــي : حبـــب  املـــتهم ســنتأل مـــع الشــغل والنفـــاذ عمـــا  حكمــا غيابيـــا
 اسب اليه من اهتام .

والنيابة العامة تعلن الكـوم عليـه هبـذا احلكـم وتكلـف مجيـع جهـات االمـن 
مـــن قـــااون االجـــرايات والاكمـــات  188حنــــــو تنفيـــذه طبقـــا لـــنص املـــادة 

ة مـن اث  اجلزائيـة علمــــا أباـه إذا ااقضـت مـدة سـبعة وعشـرون يومـا حمسـوب
يـــوم النشـــر دون أن يطعـــن الكـــوم عليـــه تملعارضـــة أو االســـتئنا  يصـــبح 

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدوق ايابة ائون التنفيذ اجلنائي رئي 

 

 إعالن حكم جزائي
 4/7/2017أصـــــدرت  حمكمة حوق   جبلستها املنعقدة بتاريخ  

حمكمة حوق  أوامر جزائية   - 16/ 000761يف القضية رقم: 
 مرور

 النقرة  (  - 16/ 0000141رقـــم املخفـر :) 
 ضد املتهــــــم:  ا د يوسف  اجلزا 

 292072900515اجلنسيـــــــــة: الكويت    الرقم املد  :  
 عن هتمـــــــة :إمهال

 اليه حكما غيابيا يقضي :أنمر بتغرمي املتهم عشرين ديناراً عما أسند
و النيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا احلكم و تكلف مجيع جهات 

من قااون االجرايات   188االمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 
والاكمات اجلزائية علمـــا أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما 
حمسوبة من اث  يوم النشر دون أن يطعن الكوم عليه تملعارضة أو 

 االستئنا  يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 رئي  ايابة ائون التنفيذ اجلنائي و التعاون الــــــــدوق

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
 إعالن حكم جزائي

-07-2017أصـــــدرت حمكمة الفروااية جبلستها املنعقدة بتاريخ 
11 

حمكمة الفروااية أوامر جزائية  – 16/ 006944ية رقم: يف القض
 مرور

 االادل (. -16/ 0001731رقـــم املخفـر :) 
 ضد املتهــــــم: السيد عبد هللا عبد اللطيف

 291010114442اجلنسيـــــــــة: مصر                الرقم املد : 
 عن هتمـــــــة: احنرا  فجائي
 بتغرمي املتهم عشرة داناري حكماً غيابياً يقضي: أنمر

والنيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 
من قااون االجرايات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو

والاكمات اجلزائية علمـــًا أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 
عليه تملعارضة أو وم حمسوبة من اث  يوم النشر دون أن يطعن الك
 االستئنا  يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.

 رئي  ايابة ائون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدوق
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ  ـ

 إعالن حكم جزائي
 11-04-2017 أصـــــدرت حمكمة اجلهراي جبلستها املنعقدة بتاريخ

 حمكمة اجلهراي أوامر جزائية مرور - 16/ 003623يف القضية رقم: 
 تيماي(. - 16/ 0001169رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: اايل راتناسريى  اراايشيجى



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  117             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

اجلنسيـــــــــة: سرييالاكا              الرقم املد : 
263052507174 

 عن هتمـــــــة: مسافة / بديد
د. ك )مخسة داناري( 5ا غيابيا يقضي: أنمر بتغرمي املتهم مبلغ حكم

د. ك )مخسة داناري( عن 5عما اسند اليه عن التهمه األوس ومبلغ 
 التهمة الثااية.

والنيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 
من قااون االجرايات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو

والاكمات اجلزائية علمـــًا أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 
عليه تملعارضة أو حمسوبة من اث  يوم النشر دون أن يطعن الكوم 

 االستئنا  يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.
 رئي  ايابة ائون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدوق

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
 اعالن حكم جزائي
 30-04-2017أصـــــدرت حمكمة اجلنح جبلستها املنعقدة بتاريخ  

 ايابة ائون باري جنح بارية – 16/ 001442يف القضية رقم: 
 -حماضر التجارة  (  – 15/ 0000857رقـــم املخفـر :) 

 عت مصطفى عليويضد املتهــــــم: ايهاب حممد رف
 274010148322اجلنسيـــــــــة:  االردن        الرقم املد  :  

مل يلتزم برد القيمة املدفوعة للسلعة املباعة )رخام(  -عن هتمـــــــة : 
للمجين عليه مريزا مقبول تملخالفة للقرارات الوزارية الصادرة يف هذا 

 الش ن على النحو املبأل تألوراق .
 ابه تملواد :وتطلب عق

لسنة  117من القااون رقم  21, 20, 4, 2/ 13, 4/ أوال بند 1
 1979لسنة  10بتعديل بعض أحكام املرسوم بقااون رقم  2013

يف ا ن اإلارا  على االبار يف السلع واخلدمات واالعمال احلرفية 
لسنة  216ولديد أسعار بعضها و قرار وزير التجارة والصناعة رقم 

 ار الالئحة التنفيذية للقااون .إبصد 2014
حكمــا غيابيــا يقضــي : بتغــرمي املــتهم مخســمائة دينــار كــوييت عمــا أســند اليــه مــن 

 اهتام .
والنيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن 

من قااون االجرايات والاكمات  188حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 
أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما حمسوبة من اث   اجلزائية علمـــا

يوم النشر دون أن يطعن الكوم عليه تملعارضة أو االستئنا  يصبح 
 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.

 والتعاون الــــــــدوق ايابة ائون التنفيذ اجلنائي رئي 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ  ــ
 إعالن حكم جزائي

 20-02-2017أصـــــدرت الكمة الكلية جبلستها املنعقدة بتاريخ 

الكمة الكلية  أوامر جزائية  -16/ 014917يف القضية رقم:  
 مرور

 السرة(. - 16/ 0001433رقـــم املخفـر :) 
 ضد املتهــــــمة: بدور بدر عبد هللا السحيب

كويت               الرقم املد : اجلنسيـــــــــة: ال
283120800013 

 عن هتمـــــــة: مل ترتك مسافات.
حكمًا غيابيًا يقضي: أنمر بتغرمي املتهمة عشرة داناري عن التهمة 

 املنسوبة اليها.
والنيابة العامة تعلن الكوم عليها هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 

من قااون االجرايات  188األمن حنـــو تنفيذه طبقًا لنص املادة 
والاكمات اجلزائية علمـــًا أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 
حمسوبة من اث  يوم النشر دون أن تطعن الكوم عليها تملعارضة أو 

 االستئنا  يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضدها.
 رئي  ايابة ائون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدوق

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ  ــ
 اعالن حكم جزائي

-07-2017أصـــــدرت الكمة الكلية جبلستها املنعقدة بتاريخ  
11 

الكمة الكلية  أوامر جزائية  -16/ 016205يف القضية رقم : 
 مرور

 -( عبدهللا السامل   - 16/ 0000478رقـــم املخفـر :) 
 ضد املتهــــــم: جاسم على حسن القال 

 286051300907اجلنسيـــــــــة: الكويت        الرقم املد  :  
 عن هتمـــــــة : تصــــادم

حكما غيابيا يقضي : أنمر بتغرمي املتهم عشرة داناري عن التهمه املسندة 
 اليه

ع جهات االمن والنيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجي
من قااون االجرايات والاكمات  188حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

اجلزائية علمـــا أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرون يوما حمسوبة من اث  
يوم النشر دون أن يطعن الكوم عليه تملعارضة أو االستئنا  يصبح 

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدوق ايابة ائون التنفيذ اجلنائي رئي                    

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ  ــ
 إعالن حكم جزائي

 1/6/2017أصـــــدرت  حمكمة مرور اال دي  جبلستها املنعقدة بتاريخ
 رورحمكمة اال ـــدي  جنح م– 17/ 002289يف القضية رقم: 
 ابو حليفه( – 17/ 0000322رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: جعفر حممد  اثم 



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  118             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

 275103101739اجلنسيـــــــــة:  سرييالاكا  الرقم املد  :  
 عن هتمـــــــة :سلم املركبة ملن لي  له رخصه قياده اوع املركبات ذلك

 عما أسند اليه حكما غيابيا يقضي :أنمر بتغرمي املتهم مخسأل ديناراً 
و النيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا احلكم و تكلف مجيع جهات 

من قااون االجرايات   188االمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 
والاكمات اجلزائية علمـــا أباه إذا ااقضت مدة سبعة و عشرون يوما 

ملعارضة أو حمسوبة من اث  يوم النشر دون أن يطعن الكوم عليه ت
 االستئنا  يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.

 رئي  ايابة ائون التنفيذ اجلنائي و التعاون الــــــــدوق
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ  ـــ

 إعالن حكم جزائي
 14-02-2017أصـــــدرت حمكمة مرور األ دي جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 حمكمة األ دي جنح مرور. – 14/ 006257يف القضية رقم: 
 ميناي عبد هللا(. - 14/ 0000550رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــمة:  يدة عبدا لشلف   عبدا لشلف
 294050101375اجلنسيـــــــــة: سوراي                 الرقم املد : 

 عن هتمـــــــة: مسافة
 يقضي: أنمر بتغرمي املتهمة ثالثأل ديناراً عن التهمة حكماً غيابياً 

والنيابة العامة تعلن الكوم عليها هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 
من قااون االجرايات  188األمن حنـــو تنفيذه طبقًا لنص املادة 

والاكمات اجلزائية علمـــًا أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 
وم النشر دون أن تطعن الكوم عليها تملعارضة أو حمسوبة من اث  ي

 االستئنا  يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضدها.
 رئي  ايابة ائون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدوق

ـــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ  ــ
 إعالن حكم جزائي

 30-10-2016   جبلستها املنعقدة بتاريخ أصـــــدرت حمكمة حوق
 حمكمة حوق أوامر جزائية مرور - 15/ 022759يف القضية رقم: 
 الساملية(. – 15/ 0004690رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: خالد  يد جميد علي
اجلنسيـــــــــة: صورة غري قااواية     الرقم املد : 

292050100138 
 احنر  فجائي / قيادة بدون ترخيص /عدم  ل رخصة. عن هتمـــــــة:

حكمًا غيابيًا يقضي: أنمر بتغرمي املتهم عشرة داناري عن التهمة األوس 
 ومخسة داناري عن التهمة الثااية والثالثة لكل منهما

والنيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 
من قااون االجرايات  188املادة تنفيذه طبقًا لنص  األمن حنـــو

والاكمات اجلزائية علمـــًا أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 
عليه تملعارضة أو حمسوبة من اث  يوم النشر دون أن يطعن الكوم 

 االستئنا  يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.
 ـدوقرئي  ايابة ائون التنفيذ اجلنائي والتعاون الـــــــ

 إعالن حكم جزائي
 15-06-2017أصـــــدرت حمكمة مرور األ دي جبلستها املنعقدة بتاريخ

 حمكمة اال ـــدي جنح مرور – 17/ 002957يف القضية رقم: 
 -الرقة(   - 17/ 0000335رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: رااد حممد فريح امريعيه
 272092801022ملد  :  اجلنسيـــــــــة:  الكويت  الرقم ا
 أتمأل منتهي . -عن هتمـــــــة :احنرا  فجائي 

حكما غيابيا يقضي :أنمر بتغرمي املتهم مخسأل ديناراً عن التهمه االوس 
 وتغرميه عشرين ديناراً عن التهمه الثااية .

و النيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا احلكم و تكلف مجيع جهات 
من قااون االجرايات   188يذه طبقا لنص املادة االمن حنـــو تنف

والاكمات اجلزائية علمـــا أباه إذا ااقضت مدة سبعة و عشرون يوما 
حمسوبة من اث  يوم النشر دون أن يطعن الكوم عليه تملعارضة أو 

 االستئنا  يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 ون الــــــــدوقرئي  ايابة ائون التنفيذ اجلنائي والتعا

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ  ـ
 إعالن حكم جزائي

 25-07-2017أصـــــدرت حمكمة مرور حوق جبلستها املنعقدة بتاريخ 
 حمكمة حوق جنح مرور - 16/ 012376يف القضية رقم: 
 ميدان حوق(. - 16/ 0001548رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: سامل حممد سامل حممد الفرج
اجلنسيـــــــــة: الكويت               الرقم املد : 

294072501185 
 عن هتمـــــــة: احنرا  فجائي

 حكماً غيابياً يقضي: أنمر بتغرمي املتهم عشرين ديناراً عما اسند اليه
مجيع جهات  والنيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا احلكم وتكلف

من قااون االجرايات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو
والاكمات اجلزائية علمـــًا أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 

عليه تملعارضة أو حمسوبة من اث  يوم النشر دون أن يطعن الكوم 
 االستئنا  يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.

 ة ائون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدوقرئي  اياب
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــــــ

 إعالن حكم جزائي
 30-04-2017أصـــــدرت جبلستها املنعقدة بتاريخ  

 حمكمة اجلهراي جنح مرور - 16/ 003787يف القضية رقم: 
 الواحة  (  - 16/ 0000696رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: سعيد زيد مراد الشمري
 235081300174اجلنسيـــــــــة: الكويت   الرقم املد  :  



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  119             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

 عن هتمـــــــة :احنرا 
حكما غيابيا يقضي : بتغرمي املتهم مبلغ عشرين دينارًا كويتيًا عن 

 التهمة املنسوبة له.
احلكم و تكلف مجيع جهات و النيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا 
من قااون االجرايات   188االمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

والاكمات اجلزائية علمـــا أباه إذا ااقضت مدة سبعة و عشرين يوما 
حمسوبة من اث  يوم النشر دون أن يطعن الكوم عليه تملعارضة أو 

 االستئنا  يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 رئي  ايابة ائون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدوق

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ  ـ
 إعالن حكم جزائي

 11-05-2017أصـــــدرت حمكمة مرور اال دي جبلستها املنعقدة بتاريخ 
 حمكمة األ دي جنح مرور – 17/ 001072يف القضية رقم: 
 الزور(. - 17/ 0000016رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: سلطان عزيز اباب الشماق
اجلنسيـــــــــة: الكويت               الرقم املد : 

297083101009 
 عن هتمـــــــة: الرعواة واإلمهال / عدم  ل إجازة تسيري املركبة.

ديناراً عن التهمة األوس  حكماً غيابياً يقضي: أنمر بتغرمي املتهم مخسأل
 وبتغرميه ثالثأل ديناراً عن التهمه الثااية.

والنيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 
من قااون االجرايات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو

والاكمات اجلزائية علمـــًا أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 
عليه تملعارضة أو حمسوبة من اث  يوم النشر دون أن يطعن الكوم 

 االستئنا  يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.
 رئي  ايابة ائون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدوق

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
 إعالن حكم جزائي

 14-02-2017ـدرت حمكمة مرور اال دي جبلستها املنعقدة بتاريخأصــــ
 حمكمة اال ـــدي جنح مرور– 14/ 006257يف القضية رقم: 
 ميناي عبد هللا(. - 14/ 0000550رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: سلطان حممد فضل الر ن
 247102200825اجلنسيـــــــــة: تكستان            الرقم املد : 

 عن هتمـــــــة: االحنرا 
 حكمًا غيابيًا يقضي: أنمر بتغرمي املتهم ثالثأل دينارًا عن التهمة املسندة اليه

والنيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 
من قااون االجرايات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو

ًا أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوماً والاكمات اجلزائية علمـــ
عليه تملعارضة أو حمسوبة من اث  يوم النشر دون أن يطعن الكوم 

 االستئنا  يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.
 رئي  ايابة ائون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدوق

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ــــ  ــــــ
 إ عالن حكم جزائي

 20-06-2016أصـــــدرت جبلستها املنعقدة بتاريخ  
 حمكمة مبارك الكبري  جنح مرور – 16/ 001426يف القضية رقم  :   
 -صباح السامل  (  - 16/ 0000583رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: سليمان حممد على احلمادى
 286072100824يت        الرقم املد  :  اجلنسيـــــــــة:  الكو 

 عن هتمـــــــة : عدم ترك مسافة / اإلصابة خط  .
حكما غيابيا يقضي : أنمر بتغرمي املتهم مبلغ مخسأل دينارًا عن كل 

 هتمه مسندة اليه .
والنيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن 

من قااون االجرايات والاكمات  188املادة  حنـــو تنفيذه طبقا لنص
اجلزائية علمـــا أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرون يوما حمسوبة من اث  
يوم النشر دون أن يطعن الكوم عليه تملعارضة أو االستئنا  يصبح 

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 وقوالتعاون الــــــــد ايابة ائون التنفيذ اجلنائي رئي 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ
 إعالن حكم جزائي

 01-06-2017أصـــــدرت حمكمة مرور األ دي جبلستها املنعقدة بتاريخ 
 حمكمة األ دي جنح مرور  - 17/ 002289يف القضية رقم: 
 ابوحليفه ( . - 17/ 0000322رقـــم املخفـر :) 

 تهــــــم: سينثيل كوماران  اناتراجانضد امل
 278060103817اجلنسيـــــــــة: ائند                الرقم املد : 

 عن هتمـــــــة: الرعواة واإلمهال / قاد مركبته برخصة ال تصلح لقيادهتا
حكماً غيابياً يقضي: أنمر بتغرمي املتهم مخسأل ديناراً عن التهمة األوس 

 عن التهمه الثااية وعشرين ديناراً 
والنيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 

من قااون االجرايات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو
والاكمات اجلزائية علمـــًا أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 

تملعارضة أو عليه حمسوبة من اث  يوم النشر دون أن يطعن الكوم 
 االستئنا  يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.

 رئي  ايابة ائون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدوق
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ  ـ

 إعالن حكم جزائي
 11-07-2017أصـــــدرت  حمكمة الفروااية  جبلستها املنعقدة بتاريخ  

 حمكمة الفروااية  أوامر جزائية مرور  - 16/ 006944يف القضية رقم: 



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  120             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

 األادل  ( - 16/ 0001731رقـــم املخفـر :) 
 ضد املتهــــــم: طالل حممد عسا  املطريي

 275031800724اجلنسيـــــــــة: الكويت  الرقم املد  :  
 عن هتمـــــــة :عدم  ل رخصة قيادة

 يقضي :أنمر بتغرمي املتهم عشرة داناري . حكما غيابيا
و النيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا احلكم و تكلف مجيع جهات 

من قااون االجرايات   188االمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 
والاكمات اجلزائية علمـــا أباه إذا ااقضت مدة سبعة و عشرون يوما 

أن يطعن الكوم عليه تملعارضة أو  حمسوبة من اث  يوم النشر دون
 االستئنا  يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.

 رئي  ايابة ائون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدوق
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــ

 إعالن حكم جزائي
 14-08-2017املنعقدة بتاريخأصـــــدرت حمكمة األ دي   جبلستها 

 حمكمة اال ـــدي  أوامر جزائية مرور– 17/ 004423يف القضية رقم: 
 -ميناي عبدهللا  (   - 17/ 0000111رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم:  عبدالر ن على عبدالر ن املنصور
 277070801411اجلنسيـــــــــة: الكويت   الرقم املد  : 

 ـــة :خروج عن الطــريقعن هتمــــ
 حكما غيابيا يقضي :أنمر بتغرمي املتهم عشرة داناري .

و النيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا احلكم و تكلف مجيع جهات 
من قااون االجرايات   188االمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

يوما  والاكمات اجلزائية علمـــا أباه إذا ااقضت مدة سبعة و عشرون
حمسوبة من اث  يوم النشر دون أن يطعن الكوم عليه تملعارضة أو 

 االستئنا  يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 رئي  ايابة ائون التنفيذ اجلنائي و التعاون الــــــــدوق

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

-05-2017أصـــــدرت  حمكمة اجلنح  جبلستها املنعقدة بتاريخ  
22 

 ن. ش . اإلعالم  تقنية معلومات - 17/ 000012يف القضية رقم  :   
 –جرائم إلكرتوايةجنحة  (  - 17/ 0000006رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: على عباس  على البلواي
 268121000661د  :  اجلنسيـــــــــة: الكويت     الرقم امل
بدائرة املباحث  19/11/2016عن هتمـــــــة :ألاه يف اتريخ 

اإللكرتواية يف دوله الكويت استخدم وسيله من وسائل تقنيه 
املعلومات على الشبكة املعلوماتية عرب برانمم التواصل االجتماعي 

يف اشر عبارات  ALIAALBLOUSHI2تويرت من حسابه 
ا ين عليه حسأل  د احلردان وذلك يف مكان  بقصد املساس بكرامة

 عام على النحو املبأل تلتحقيقات.
أساي عمدًا استعمال إحدى وسائل االتصاالت ائاتفية أبن استخدم  

 هاتفه النقال يف إرسال العبارات حمل االهتام االول .
 2015لسنه  63من القااون رقم  6تقيد االوراق جنحة تملادة 

من  21/27،7/3جرائم تقنيه املعلومات وتملادتأل بش ن مكافحه 
يف ا ن املطبوعات والنشر وتملادتأل  2006لسنه  3القااون رقم 

إباشاي هيئه  2014لسنه  37ب من القااون رقم -أ1/15،70
 تنريم االتصاالت وتقنيه املعلومات .

ـــة آال   3000حكمـــا غيابيـــا يقضـــي :بتغـــرمي املـــتهم مبلـــغ  دك) ثالث
 الرتباطدينار( ل

و النيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا احلكم و تكلف مجيع جهات 
من قااون االجرايات   188االمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

والاكمات اجلزائية علمـــا أباه إذا ااقضت مدة سبعة و عشرون يوما 
أو حمسوبة من اث  يوم النشر دون أن يطعن الكوم عليه تملعارضة 

 االستئنا  يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 رئي  ايابة ائون التنفيذ اجلنائي و التعاون الــــــــدوق

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــ
 إعالن حكم جزائي

 14-05-2017أصـــــدرت حمكمة األ دي جبلستها املنعقدة بتاريخ  
 حمكمة األ دي أوامر جزائية مرور – 17/ 002043قضية رقم: يف ال

 -مدينة األ دي  (  - 17/ 0000253رقـــم املخفـر :) 
 ضد املتهــــــم: فاروق أ د  مياه

 281030504625اجلنسيـــــــــة: ائند        الرقم املد  :  
 عن هتمـــــــة : مسافة

 تهم عشرة داناري .حكما غيابيا يقضي : أنمر بتغرمي امل
والنيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن 

من قااون االجرايات والاكمات  188حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 
اجلزائية علمـــا أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرون يوما حمسوبة من اث  

عارضة أو االستئنا  يصبح يوم النشر دون أن يطعن الكوم عليه تمل
 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.

 والتعاون الــــــــدوق ايابة ائون التنفيذ اجلنائي رئي 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ  ـ
 إعالن حكم جزائي
 25-07-2017أصـــــدرت الكمة الكلية جبلستها املنعقدة بتاريخ 

الكمة الكلية أوامر جزائية  - 16/ 016044يف القضية رقم: 
 مرور

 الدمسة(  - 16/ 0001009رقـــم املخفـر :) 
 ضد املتهــــــم: ميكو ال ج  جاسيك

 277091107584اجلنسيـــــــــة: بولندا          الرقم املد : 



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  121             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

 عن هتمـــــــة: تصــــادم
 املتهم عشرة داناري عن التهمة املسندة اليهحكمًا غيابيًا يقضي: انمر بتغرمي 

والنيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 
من قااون االجرايات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو

والاكمات اجلزائية علمـــًا أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 
عليه تملعارضة أو ن أن يطعن الكوم حمسوبة من اث  يوم النشر دو 

 االستئنا  يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.
 رئي  ايابة ائون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدوق

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــــ
 إعالن حكم جزائي

 13-03-2017ستها املنعقدة بتاريخ أصـــــدرت   حمكمة اال ـــدي جبل
 حمكمة اال ـــدي أوامر جزائية مرور– 17/ 000008يف القضية رقم: 
 ميناي عبد هللا( - 17/ 0000006رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: معتز تهلل ا د
 288041101583اجلنسيـــــــــة: مصر                الرقم املد : 

 لرعواة واإلمهالعن هتمـــــــة: ا
 حكماً غيابياً يقضي: أنمر بتغرمي املتهم مبلغ عشرة داناري

والنيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 
من قااون االجرايات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو

اً والاكمات اجلزائية علمـــًا أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوم
عليه تملعارضة أو حمسوبة من اث  يوم النشر دون أن يطعن الكوم 

 االستئنا  يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.
 رئي  ايابة ائون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدوق

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــــ
 إعالن حكم جزائي

 06-10-2016ــــدرت حمكمة مبارك الكبري جبلستها املنعقدة بتاريخ أصـ
 حمكمة مبارك الكبري جنح مرور – 15/ 005905يف القضية رقم: 
 صباح السامل(. - 15/ 0002365رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: حممد حنان اىب حممد
 288070503995اجلنسيـــــــــة: سرييالاكا        الرقم املد : 

 عن هتمـــــــة: احنرا  فجائي
حكمًا غيابيًا يقضي: أنمر بتغرمي املتهم مبلغ مخسأل دينارًا عن التهمة 

 املنسوبة اليه.
والنيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 

من قااون االجرايات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو
ية علمـــًا أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوماً والاكمات اجلزائ

عليه تملعارضة أو حمسوبة من اث  يوم النشر دون أن يطعن الكوم 
 االستئنا  يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.

 رئي  ايابة ائون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدوق
 
 

 إعالن حكم جزائي
 27-03-2017ي جبلستها املنعقدة بتاريخ  أصـــــدرت حمكمة األ د

 حمكمة األ دي  أوامر جزائية مرور – 16/ 006452يف القضية رقم : 
 -الرهر  (  - 16/ 0000266رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: مناحي بن حممد  ال  لص
 اجلنسيـــــــــة: السعودية        
 عن هتمـــــــة : خروج من طريق

 بيا يقضي : أنمر بتغرمي املتهم مبلغ عشرة داناري .حكما غيا
والنيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن 

من قااون االجرايات  والاكمات  188حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 
اجلزائية علمـــا أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرون يوما حمسوبة من اث  

شر دون أن يطعن الكوم عليه تملعارضة أو االستئنا  يصبح يوم الن
 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.

 والتعاون الــــــــدوق ايابة ائون التنفيذ اجلنائي رئي 

ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ  ـ
 إعالن حكم جزائي

 16-01-2017جبلستها املنعقدة بتاريخ أصـــــدرت حمكمة مرور األ دي
 حمكمة اال ـــدي جنح مرور  - 16/ 005506يف القضية رقم: 
 الصباحية(  - 16/ 0000385رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــمة: منار زيد الزيد
 286072301116اجلنسيـــــــــة: الكويت              الرقم املد : 

 هيعن هتمـــــــة: أتمأل منت
 حكما غيابيا يقضي: أنمر بتغرمي املتهمة عشرة داناري عن التهمة املسندة اليها
والنيابة العامة تعلن الكوم عليها هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 

من قااون االجرايات  188األمن حنـــو تنفيذه طبقًا لنص املادة 
ين يوماً والاكمات اجلزائية علمـــًا أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشر 

حمسوبة من اث  يوم النشر دون أن تطعن الكوم عليها تملعارضة أو 
 االستئنا  يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضدها.

 رئي  ايابة ائون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدوق
ـــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ  ــــ

 زائيإعالن حكم ج
 13-04-2017أصـــــدرت حمكمة حوق   جبلستها املنعقدة بتاريخ 

حمكمة حوق  أوامر جزائية  - 16/ 003786يف القضية رقم  : 
 مرور

 الساملية(. - 16/ 0000971رقـــم املخفـر :) 
 ضد املتهــــــم: انصر زيد حممد املطريي

 297040600975اجلنسيـــــــــة: الكويت           الرقم املد : 
 عن هتمـــــــة: احنرا  فجائي / قاد مركبته دون  ل رخصة قيادة

 حكماً غيابياً يقضي: أنمر بتغرمي املتهم عشرة داناري عما اسب اليه
والنيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  122             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

ت من قااون االجرايا 188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو
والاكمات اجلزائية علمـــًا أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 

عليه تملعارضة أو حمسوبة من اث  يوم النشر دون أن يطعن الكوم 
 االستئنا  يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.

 رئي  ايابة ائون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدوق
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ

 إعالن حكم جزائي
 9/5/2017أصـــــدرت  حمكمة حوق   جبلستها املنعقدة بتاريخ  

حمكمة حوق  أوامر جزائية  - 15/ 023604يف القضية رقم : 
 مرور

 السالم  (  - 15/ 0001396رقـــم املخفـر :) 
 هللا رجبضد املتهــــــمة: جنيبه تركى مال 

 251091200118اجلنسيـــــــــة: الكويت  الرقم املد  :  
 عن هتمـــــــة :الرعواة واالمهال

 حكما غيابيا يقضي : أنمر بتغرمي املتهمة عشرين ديناراً .
و النيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا احلكم و تكلف مجيع جهات 

ن قااون االجرايات  م 188االمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 
والاكمات اجلزائية علمـــا أباه إذا ااقضت مدة سبعة و عشرون يوما 
حمسوبة من اث  يوم النشر دون أن يطعن الكوم عليه تملعارضة أو 

 االستئنا  يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 رئي  ايابة ائون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدوق

ـــــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ  ـــ
 إعالن حكم جزائي

 28-05-2017أصـــــدرت حمكمة مبارك الكبري جبلستها املنعقدة بتاريخ 
 حمكمة مبارك الكبري جنح مرور - 17/ 000483يف القضية رقم: 
 مبارك الكبري(. - 17/ 0000024رقـــم املخفـر :) 

 ـــم: يعقوب يوسف على ا دضد املتهـــ
 295052400963اجلنسيـــــــــة: الكويت            الرقم املد : 

 عن هتمـــــــة: احنرا  / تصليح املركبة دون اذن تصليح / ائروب
حكمًا غيابيًا يقضي: أنمر بتغرمي املتهم عشرة داناري عن التهمة األوس 

عن الثالثة مما أسند اليه من وعشرة داناري عن الثااية ومخسة داناري 
 اهتام

والنيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 
من قااون االجرايات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو

والاكمات اجلزائية علمـــًا أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 
عليه تملعارضة أو ن الكوم حمسوبة من اث  يوم النشر دون أن يطع

 االستئنا  يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.
 رئي  ايابة ائون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدوق

 إعالن حكم جزائي
 26-04-2017أصـــــدرت  الكمة الكلية   جبلستها املنعقدة بتاريخ  

وامر جزائية الكمة الكلية  أ- 16/ 010764يف القضية رقم: 
 مرور

 الشرق  (  - 16/ 0001325رقـــم املخفـر :) 
 ضد املتهــــــم:   يوسف حممود  عيسى
 294052200377اجلنسيـــــــــة: الكويت  الرقم املد  :  

 عن هتمـــــــة :احنرا  فجائي .
 حكما غيابيا يقضي :أنمر بتغرمي املتهم عشرة داناري .

كوم عليه هبذا احلكم و تكلف مجيع جهات و النيابة العامة تعلن ال
من قااون االجرايات   188االمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

والاكمات اجلزائية علمـــا أباه إذا ااقضت مدة سبعة و عشرون يوما 
حمسوبة من اث  يوم النشر دون أن يطعن الكوم عليه تملعارضة أو 

 واجب النفاذ ضده.االستئنا  يصبح احلكم هنائيا و 
 رئي  ايابة ائون التنفيذ اجلنائي و التعاون الــــــــدوق

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ  ـــــ
 إعالن حكم جزائي
 20-3-2017أصـــــدرت حمكمة الفروااية جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 روااية أوامر جزائية مرورحمكمة الف - 16/ 006455يف القضية رقم: 
 جليب الشيوخ(. – 16/ 0001060رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: حممد عبد البديع سليمان حسان
 279050903946اجلنسيـــــــــة: مصر  الرقم املد  :  

 عن هتمـــــــة: تصادم 
حكما غيابيا يقضي: أنمر بتغرمي املتهم مبلغ عشرة داناري عن التهمه 

 ملسندة إليه.ا
والنيابة العامة تعلن الكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 

من قااون االجرايات  188األمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 
والاكمات اجلزائية علمـــا أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما 

أو  حمسوبة من اث  يوم النشر دون أن يطعن الكوم عليه تملعارضة
 االستئنا  يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.

 رئي  ايابة ائون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدوق
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــ

 حمضر إعالن بيع حمجوزات
 )صلبوخ ومعدات متعلقه تلصلبوخ(

ااه يف يوم  –قسم التنفيذ اجلربي  –نفيذ إدارة الت –تعلن وزارة العدل 
صباحاً  ستباع  9؛ ابتداي من الساعة  3/10/2017الثالاثي املوافق 
 تملزاد العلين .

عــن بيــع صــلبوخ  17القســيمة الصــناعية رقــم  1يف مينــاي عبــدهللا ق  



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  123             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

 ومعدات متعلقة تلصلبوخ تملواصفات التالية :
مولــد  -3حجــم صــغري وحــدة غــرتل -2وحــدة غــرتل حجــم كبــري -1

فولـت حجـم  160مولد كهـرتي  -4فولت حجم كبري  260كهرتي 
 مرت مكعب صلبوخ . 2500 -5صغري 

 الكوم عليه / املمثل القااو  لشركة البنان السترياد وبيع الصلبوخ 
 8/8/2017املوضـحة تفصـيال مبحضـر احلجـز التنفيـذي املــمرخ يف : 

صـقر لوجيسـتك  تنفيـذا حلكـم  اليت توقـع احلجـز عليهـا لصـاحل/ اـركة
 2باري / 2305,2372/2013التمييز رقم 
د.ك ( ، ستمائة وستة وعشرون الـف 626,062,423وفاي ملبلغ ) 

فلســاً ال غــري وإذا مل يكــف هــذا  اليــوم  423واثنــان وســتون دينــاراً و 
إلمتــام البيــع ســيجرى إمتامــه يف األايم الثالثــة التاليــة ويبــدأ املــزاد بســعر 

 د.ك()مخسة عشر الف دينار كوييت( 15.000ي وقدره )ابتدائ
فعلي راغاب الشـراي احلضـور يف الزمـان واملكـان الـددين أعـاله ، ومـن 
يـــرد املزيـــد مـــن املعلومـــات يراجـــع قســـم التنفيـــذ اجلـــربى أثنـــاي الـــدوام 

 الرمسي ؛ وللبيان اعلن .
 يذ حوقرئي  إدارة تنف                                             

ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ
 حمضر إعالن بيع حمجوزات

أاه يف يوم  –قسم التنفيذ اجلربي  –إدارة التنفيذ  –تعلن وزارة العدل 
صباحًا ستباع  9.00يف الساعة  10/10/2017الثالاثي املوافق 

ق ل غذية )حوق اارع بريوت تملزاد العلين منقوالت اركة البطري
 خلف مبىن الافرة(.

 27/4/2016املوضحة تفصياًل مبحضر احلجز التنفيذي املمرخ  
اليت مت احلجز عليها لصاحل/ اركة األصنا  التجارية تنفيذًا للحكم 

 (1460/2009رقم )
 د.ك( . 24761.200وفاي ملبلــــــــــــــــــغ وقدره ) 

ضور يف الزمان واملكان الددين أعاله وللمزيد فعلي راغاب الشراي احل
 ميكن مراجعة قسم التنفيذ اجلربي أثناي الدوام الرمسي، وللبيان اعلن. 
 رئي  إدارة تنفيذ العاصمة 

 

 حمضر إعالن بيع حمجوزات
أاه يف يوم  –قسم التنفيذ اجلربي  –إدارة التنفيذ  –تعلن وزارة العدل 
ـــثالاثي املوافـــق  ـــداي مــــن الســـاعة  31/10/2017ال صـــباحاً  9,–ابت

تملزاد العلين لبيع منقوالت الكوم عليـه/ اـركة دار الـوطن للصـحافة 
والطباعة والنشر مبكاهنا الكائن مبنطقة الشويخ الصناعية طريـق املطـار 

 اارع الصحافة.
 14/8/2012املوضـــحة تفصـــياًل مبحضـــر احلجـــز التحفرـــي املـــمرخ  

ـــــــذايً مبوجـــــــب ح ـــــــز رقـــــــم )والـــــــذي أصـــــــبح تنفي ، 1065كـــــــم التميي
والـيت مت احلجـز عليهـا لصـاحل/ اـركة 3( متييز باري /1273/2013

حممد عبد السن اخلرايف وأوالده للتجارة العامة واملقاوالت وفاي ملبلغ 
 د.ك. 19699526,300

فعلى راغاب الشراي احلضور يف الزمان واملكان الددين أعاله وللمزيـد 
 اجلربي أثناي الدوام الرمسي، وللبيان اعلن.  ميكن مراجعة قسم التنفيذ

 رئي  إدارة تنفيذ العاصمة  
ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ  ــ

 حمضر إعالن بيع حمجوزات
أاه يف يوم  –قسم التنفيذ اجلربي  –إدارة التنفيذ  –تعلن وزارة العدل 
ـــثالاثي املوافـــق  ـــداي مــــن الســـاعة  17/10/2017ال صـــباحاً  9,–ابت

تملزاد العلين لبيع منقوالت الكوم عليه/ اركة دار السياسـة للطباعـة 
ـــق  والصـــحافة والنشـــر مبكاهنـــا الكـــائن مبنطقـــة الشـــويخ الصـــناعية طري

 املطار اارع الصحافة.
 20/9/2017املوضـــحة تفصـــياًل مبحضـــر احلجـــز التنفيـــذي املـــمرخ  

/اــركة مــاك ألارمــة املعلومــات والتصــوير الــيت مت احلجــز عليهــا لصاحل
وفــاي  5( بــاري كلــي/2644/2013الــدودة تنفيــذاً للحكــم رقــم )

 د.ك. 664008.892ملبلغ 
فعلى راغاب الشراي احلضور يف الزمان واملكان الددين أعاله وللمزيـد 
 ميكن مراجعة قسم التنفيذ اجلربي أثناي الدوام الرمسي، وللبيان اعلن. 

 رة تنفيذ العاصمة  رئي  إدا

ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ  ـــ
 إعالن بيع سيارات تملزاد العلين

راً واألايم الثالثة التالية اعتبارًا من الساعة الرابعة عص 02/10/2017تعلن إدارة تنفيذ حمافرة اجلهراي بوزارة العدل أاه يف يوم االثنأل املوافق 
 سو  تباع تملزاد العلين مببىن إيداع الجوزات يف العارضية الصناعية للسيارات التالية وذلك تنفيذاً لعدة أحكام.

 لوحة اللون النوع املدين الدائن رقم امللف م

 96906/1 2009فضي  جيب اريي دالل مليح الرايدي اركة يوريكا للتجارة 16014542 1
 28477/10 2011صديف  أوريون شعل حممد اليفم بنك اخلليم 16063532 2
 29664/12 2006أبيض  اارجر حممد حمسن الرفريي املمثل القااو  لبنك اخلليم 15327161 3
 23478/8 2010أبيض  كامري اندية مطلق مطلق اركة التسهيالت التجارية 16369091 4



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  124             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 
 47681/11 2008فضي  يبايسان ج سعده اليف احلرجيي بيت التمويل الكوييت 16202115 5
 94019/14 2016رمادي  ايفروليه بليزر أ د فاحل سعد عادل  ود الرفريي 15108897 6
 7596/3 2007أبيض  لكزس أ د فاحل سعد عادل  ود الرفريي 15108897 7
 69876/2 2006أبيض  فورد أ د حممد يوا  عبد هللا انصر عبد هللا الشطي 16252571 8
 51440/1 2007ذهاب  اتهو علي عوده البناقي اركة التسهيالت التجارية 16365798 9
 16496/2 2005أبيض كامري علي قبالن هادي عائشة عبد هللا حممد 16281634 10
 3246/31 2005بين  يب أم دبليو سامل  د العجمي بنك اخلليم 16242924 11
 4991/29 1999أبيض  جيب الاد كروس فهد مطلق  د بنك اخلليم 16195915 12

 
ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ  ــــ

 إعالن
م واألايم الثالثة التالية ابتداي من الساعة الرابعة عصراً 1/10/2017تعلن إدارة تنفيذ حمافرة الفروااية مبحكمة األسرة ااه يف يوم األحد املوافق 

 م.ا للسيارات التالية وذلك تنفيذاً لعدة أحكسو  تباع تملزاد العلين
 املدعى عليه املدعي املوديل النوع رقم السيارة ملف التنفيذ م
امرية عفيفي  2007 تويوات برادو 8575/3 16118755 1

 ابراهيم حممد
 ا د فماد حامد

فرجينيا كاريون  2009 دراجة انرية 9355 09203353 2
 العلي

 غسان علي حسأل

 ا د فريوز مرزوق مىن عيدان رمضان 1991 جيب اريوكي 73812 16359066 3
 ا د فريوز مرزوق مىن عيدان رمضان 2004 جيب الادروفر 83791/4 16359066 4
غالية رااد براك  2007 تويوات اوريون 62852/7 170536470 5

 املرااد
متعب سعود صاحل 

 الرايدي

 مان واملكان الددين أعاله.وعلى الراغبأل يف الشراي احلضور يف الز 
 م مور التنفيذ

ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــ

 إعالن عن بيع سيارات تملزاد العلين
عصراً سو  تباع تملزاد العلين  4.00واألايم الثالثة التالية واعتباراً من الساعة  2/10/2017تعلن إدارة تنفيذ العاصمة أاه يف يوم االثنأل املوافق 

 ملكتب البيوع احلكومي اجلديد تلعارضية السيارات التالية وذلك تنفيذاً لعدة أحكام 
 الجوز عليه احلاجز الطراز النوع رقم السيارة رقم امللف م
 عاطف منري حممد منري ا د رضا عبد الرزاق 2003 ميتسوبيشى 2292/25 15049826 1
 صفية إبراهيم الشطي اركة رينبو الكويت ل جهزة 2006 هوادا 85989/9 16111754 2
 عذيب مسري ائاجري اركة التسهيالت التجارية 2006 مهر 3209/3 16365998 3
 سلطااه جدعان ائذال اركة التسهيالت التجارية 2008 يوكن 9049/21 12161123 4
 د سالمة اجلميليحمم خالد عايد العنزى 2007 اارجر 3010/3 16217273 5

6 
12204915 

16093/14 
ميتسوبيشى اصف 

 ااحنة
2016 

املمثل القااوىن لشركة املشاريع 
 الربوازية

املمثل القااو  للشركة الكويتية األوس 
 للتجارة

7 
12204915 

16384/14 
ميتسوبيشى اصف 

 ااحنة
2016 

املمثل القااوىن لشركة املشاريع 
 الربوازية

ركة الكويتية األوس املمثل القااو  للش
 للتجارة



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  125             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

8 
12204915 

16388/14 
ميتسوبيشى اصف 

 ااحنة
2016 

املمثل القااوىن لشركة املشاريع 
 الربوازية

املمثل القااو  للشركة الكويتية األوس 
 للتجارة

9 
12204915 

 2004 فولفو صهريم 9946/8
املمثل القااوىن لشركة املشاريع 

 الربوازية
لشركة الكويتية األوس املمثل القااو  ل

 للتجارة

 –اجلربي فعلى الراغبأل يف الشراي احلضور يف الزمان واملكان الددين أعاله، ومن يرد االطالع على أية تفاصيل أخرى عليه مراجعة قسم التنفيذ 
 إدارة التنفيذ أثناي الدوام الرمسي .

 م مور التنفيذ
ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ  ــــ

 إعالن عن املتوفأل 
تعلـــن اإلدارة العامـــة للتنفيـــذ " بـــوزارة العـــدل " عـــن وفـــاة األاـــخاص 
املوضــــحة أمســــاؤهم أدانه..  فريجـــــى مــــن مجيــــع وزارات الدولـــــة ذات 
االختصاص.. ومن مجيع البنوك والشركات وسائر األفـراد ممـن لـه حـق 

ـــاي أو عليـــه ديـــن للمـــذكورين أدانه مرا جعـــة قســـم الرتكـــات تإلدارة أثن
 الدوام الرمسي .
( يومـــاً مـــن اتريـــخ اشـــر هـــذا اإلعـــالن تجلريـــدة  15وذلـــك خـــالل ) 

الرمسيـة ومبضــي هــذه املــدة تكـون اإلدارة غــري مســئولة عــن أي تصــر  
 تلرتكة للمستحقأل ئا .

 كشف أبمساي املتوفأل 
 رقم امللف االســـــــــم م
 773/2017 نان اروق على سعد احلسي 1
 774/2017 لمي وصفي عيسي مرجي  2
 775/2017 امل ابراهيم حممد الشرقاوي  3
 776/2017 عالي كمال ابراهيم داود  4
 777/2017 زين ابراهيم حممد الشبول  5
 778/2017 وضحة جديع برج  العجمي  6
 779/2017 اسامة منصور ا د الرايد 7
 780/2017 مجال حسن علي اليما  8
 781/2017 سليمان عبدالسن سليمان البصريي  9
 782/2017 عو  ظبيب حممد السليما   10
 783/2017 رقية عبدالر ن عبدالعزيز القطامي  11
 784/2017 زهرية ربيحه ابو انب  12
 785/2017 ا د قي  عبدالعزيز الصاحل  13
 786/2017 هادي عبدهللا هادي احلجر   14
 787/2017 ي مبارك سامل الرايدياشم 15
 788/2017 حممود حممد عبداحلي ليله 16
 789/2017 ا د صاحل  د الدماك  17
 790/2017 عبدالعزيز عبداللطيف  د السعيد  18
 791/2017 راا صبيح ثنيان العنزي  19
 792/2017 صقر سليمان صقر  20
 793/2017 مبارك مطلق اطي العرافة  21

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 مة للتنفيذاإلدارة العا
 (2017/ 404إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ عبد اللطيف خالد الغريب.
طالــب إصــدار )عــو  مفقــود( عــن  17/9/2017 بكتابــه املــمرخ يف
م الكائنة يف: )حوق( قطعة رقم  1989لسنة  4836الوثيقــة رقـــــم: 

 : م/___( طط رقـم22: )
 لعبيد.: مشسه سعد عبدهللا السعد ا واملسجلة تسم

يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات 
بش هنا أن يتقدم إس إدارة التسجيل العقاري / قسم 
الفوظات مبداي معلوماته خالل أسبوعأل من اتريخ اشر هذا 
اإلعالن يف اجلريدة الرمسية وإال فإن اإلدارة ستقوم بعد 

املطلوب وللبيان  ااقضاي املهلة إبصدار )عو  املفقود(
 اعلن،

 مدير إدارة التسجيل العقاري 
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ  ـــ

 (2017/ 405إعالن رقم )
 تقدم إلينا السيد/ انصر حممد ائاجري.

طالبـــاً إصــدار )عـــو  مفقــود( عـــن  18/9/2017 بكتابــه املــمرخ يف
 م الكائنة يف: )العارضية( 1980لسنة  987الوثيقــة رقـــــم: 
 31078: م/(  طط رقـم2( قطعة رقم: )61قسيمة رقم: )
اــركة كويتيــة  –اــركة حممــد انصــر ائــاجري وأوالده  :واملســجلة تســم

 ذات مسئولية حمدودة.
يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات 

العقاري / قسم الفوظات  بش هنا أن يتقدم إس إدارة التسجيل
مبداي معلوماته خالل أسبوعأل من اتريخ اشر هذا اإلعالن يف 
اجلريدة الرمسية وإال فإن اإلدارة ستقوم بعد ااقضاي املهلة إبصدار 

 )عو  املفقود( املطلوب وللبيان اعلن،
 مدير إدارة التسجيل العقاري 



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  126             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

 (2017/ 406إعالن رقم )  
 عبدالر ن الوهيب.تقدم إلينا السيد/ عادل 

إصدار )عو  مفقود( عن  اً طالب 19/9/2017 بكتابه املمرخ يف
 م الكائنة يف : )بيان( 2011لسنة  2635الوثيقــة رقـــــم : 
 30321: م/( طط رقـم4(    قطعة رقم : )210) :قسيمة رقم 

 : مصطفى السيد عبدهللا الرفاعي. واملسجلة تسم
قة املذكورة أو لديه أية معلومات بش هنا يرجى ممن تكون حبوزته الوثي

أن يتقدم إس إدارة التسجيل العقاري / قسم الفوظات مبداي 
معلوماته خالل أسبوعأل من اتريخ اشر هذا اإلعالن يف اجلريدة 
الرمسية وإال ف ن اإلدارة ستقوم بعد ااقضاي املهلة إبصدار )عو  

 املفقود( املطلوب وللبيان اعلن،،،
 رة التسجيل العقاري مدير إدا

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ  ـــ

 (2017/ 407إعالن رقم )
 تقدم إلينا السيد/ سعد سلمان حممد خلف.

طالبـــاً إصــدار )عـــو  مفقــود( عـــن  19/9/2017 بكتابــه املــمرخ يف
 هراي(م  الكائنة يف : )اجل 1972لسنة  96الوثيقــة رقـــــم : 
 ب(4(                     قطعة رقم : )51) :قسيمة رقم 
 4-11/2/325: ت.م/ طط رقـم

 : سعد سلمان حممد خلف العنزي. واملسجلة تسم
يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات بش هنا 
أن يتقدم إس إدارة التسجيل العقاري / قسم الفوظات مبداي 

اته خالل أسبوعأل من اتريخ اشر هذا اإلعالن يف اجلريدة معلوم
الرمسية وإال فإن اإلدارة ستقوم بعد ااقضاي املهلة إبصدار )عو  

 املفقود( املطلوب وللبيان اعلن،،،
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

ـــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ  ــ

 (2017/ 408إعالن رقم )
 تقدم إلينا السيد/ حممد فماد اصر هللا.

طالبـــاً إصــدار )عـــو  مفقــود( عـــن  19/9/2017 بكتابــه املــمرخ يف
 م         2006لسنة  8296الوثيقــة رقـــــم : 

 الكائنة يف : )ضاحية الزهراي( 
 (5(                     قطعة رقم : )815) :قسيمة رقم 
 32903: م/ طط رقـم
 : موضي خليل إبراهيم الرااد. لة تسمواملسج

يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات بش هنا 
أن يتقدم إس إدارة التسجيل العقاري / قسم الفوظات مبداي 
معلوماته خالل أسبوعأل من اتريخ اشر هذا اإلعالن يف اجلريدة 

ي املهلة إبصدار )عو  الرمسية وإال فإن اإلدارة ستقوم بعد ااقضا
 املفقود( املطلوب وللبيان اعلن،،،

 مدير إدارة التسجيل العقاري 
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ  ــ

 (2017/ 409إعالن رقم )
 تقدم إلينا السيد/ عادل عبد الر ن الوهيب.

و  مفقــود( عـــن طالبـــاً إصــدار )عـــ 19/9/2017 بكتابــه املــمرخ يف
 م   الكائنة يف: )القرين( 1995لسنة  20830الوثيقــة رقـــــم: 
 37041: م/( قطعة رقم: )__(  طط رقـم349قسيمة رقم: )
 عااور حممد حسن حممد واريكته. :واملسجلة تسم

يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات بش هنا 
سجيل العقاري / قسم الفوظات مبداي أن يتقدم إس إدارة الت

معلوماته خالل أسبوعأل من اتريخ اشر هذا اإلعالن يف اجلريدة 
الرمسية وإال فإن اإلدارة ستقوم بعد ااقضاي املهلة إبصدار )عو  

 مفقود( املطلوب وللبيان اعلن،
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ  ـــــــــــ

 وزارة الـعدل
 ( 410/2017إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ خالد عبدهللا الواوي.
 طالباً إصدار )عو  مفقود( عن الوثيقــة  19/9/2017بكتابه املمرخ يف 

 م  الكائنة يف : )حوق( 1983لسنة  2959رقـــــم : 
 17730م/ (  طط رقـم:185( قطعة رقم : )14) :قسيمة رقم 

 واملسجلة تسم : بيت التمويل الكوييت.
يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات بش هنا 
أن يتقدم إس إدارة التسجيل العقاري / قسم الفوظات مبداي 
معلوماته خالل أسبوعأل من اتريخ اشر هذا اإلعالن يف اجلريدة 

بعد ااقضاي املهلة إبصدار )عو   الرمسية وإال فإن اإلدارة ستقوم
 مفقود( املطلوب وللبيان اعلن،،،

 مدير إدارة التسجيل العقاري   
ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ  ــــ

 (2017/ 411إعالن رقم )
 تقدم إلينا السيد/ خالد عبد هللا الواوي.

 إصدار )عو  مفقود( عن الوثيقــة طالباً  19/9/2017بكتابه املمرخ يف 
 م الكائنة يف: )الساملية( 1984لسنة  5089رقـــــم: 

 18660(  طط رقـم: م/196( قطعة رقم: )67قسيمة رقم: )
 واملسجلة تسم: بيت التمويل الكوييت.



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  127             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات بش هنا 
سجيل العقاري / قسم الفوظات مبداي أن يتقدم إس إدارة الت

معلوماته خالل أسبوعأل من اتريخ اشر هذا اإلعالن يف اجلريدة 
الرمسية وإال فإن اإلدارة ستقوم بعد ااقضاي املهلة إبصدار )عو  

 مفقود( املطلوب وللبيان اعلن،
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

ــــــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ  ـــــــــــ

 (2017/ 412إعالن رقم )
 تقدم إلينا السيد/ خالد عبد هللا.

طالبـــا إصــدار )عـــو  مفقــود( عـــن  19/9/2017 بكتابــه املــمرخ يف
م الكائنـة يف: )جليـب الشـيوخ(  1968لسـنة  1887الوثيقــة رقـــــم: 
 20623: م/(  طط رقـم38قسيمة رقم: )

ــــد ا واملســــجلة تســــم لعــــدوا  + ســــليمان مراــــد اــــنيفي : حممــــد عي
 الرايدي + اوريه صاحل املنيع +موضي عبدهللا الرويح.

يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات بش هنا 
أن يتقدم إس إدارة التسجيل العقاري / قسم الفوظات مبداي 
ة معلوماته خالل أسبوعأل من اتريخ اشر هذا اإلعالن يف اجلريد
الرمسية وإال فإن اإلدارة ستقوم بعد ااقضاي املهلة إبصدار )عو  

 املفقود( املطلوب وللبيان اعلن،
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

 

 وزارة املالية
صيااة  2018-5/2017إعالن عن املمارسة رقم 

وتنسيق املناطق اخلضراي اخلارجية والداخلية مبجمع 
 الوزارات واألعمال امللحقة هبا

علن وزارة املالية عن طرح املمارسة املذكورة أعاله تلرر  املختوم، ت
وميكن احلصول عليها من قسم اإليرادات تلوزارة الكائن مبجمع 

( يف مواعيد الدوام الرمسية 11الوزارات الدور األرضي مبىن رقم )
-وذلك مقابل رسم وقدره ) 1/10/2017اعتبارا من يوم األحد 

 د.ك( ال يرد. 75/
آخر موعد لتقدمي العطايات هو الساعة الواحدة ظهرًا من يوم و 

وتسلم العطايات اس قسم  15/10/2017األحد املوافق 
املناقصات تلوزارة املذكورة مبجمع الوزارات الدور الثالث مبىن رقم 

 ( يوما من اتريخ فض املراريف.90( وتسري العطايات ملدة )11)
 وكيل وزارة املالية

 

 مرييالديوان اال
 إعالن

-12/2017يعلن الديوان األمريي عن طرح املزايدة رقم )دأ/
( الرتخيص تستغالل وإدارة وتشغيل مواقع استثمارية مبركز 2016

( H( و)Bمطاعم( للمواقع ) –عبدهللا السامل الثقايف  )كافيهات 
(فعلى الراغبأل تملشاركة من الشركات أو املمسسات G( و ) Fو)

ا ال التقدم للحصول على كراسة الشروط  املتخصصة يف ذلك
 –املبىن اإلداري  –قصر بيان  –وواثئق املزايدة من )الديوان األمريي 

إدارة املناقصات واملتابعة وذلك خالل  – 7زون     –الدور األول 
ساعات الدوام الرمسي اعتبارًا من اتريخ اشر اإلعالن تجلريدة الرمسية 

د.ك( فقط مائيت دينار  200/-م وقدره ))الكويت اليوم( مقابل رس
كوييت ال غري)الدفع كي ات فقط( للكراسة غري مسرتد واريطه 

 اآليت:
 على املزايد تقدمي اهادة اسبة العمالة الوطنية. -1
على املزايد تقدمي كتاب رمسي مرفقاً به صورة من اهادة التسجيل -2

 لدى غرفة بارة وصناعة الكويت.
لفائزة واملست جرة يف مركز عبدهللا السامل الثقايف  الحيق للشركات ا-3

 االارتاك يف هذه املزايدة. 
تقدم العرو  إس اف  اجلهة اليت سحبت منها الواثئق داخل -

مررو  مغلق وتكون مصحوبة تلت مأل األوس بنسبة ال يقل عن 
( من العطاي لصاحل الديوان األمريي علمًا أن آخر موعد 2%)

. وعلى مجيع 10/2017/  12ات هو يوم اخلمي  لتقدمي العطاي
املزايدين معاينة املواقع اليت سيتم استغالئا معاينة اتمة انفية للجهالة 
وذلك بعد االاتهاي من عقد االجتماع التمهيدي والذي سيتم 

 إفادتكم به الحقا . 
( يومًا من اتريخ 90جيب أن يبقى العطاي ساري املفعول ملدة )

تفاظ الديوان األمريي حبقه يف متديد أو بديد هذه اإلقفال مع اح
 الفرتة للمدة أو املدد اليت يراها مناسبة الستكمال املزايدة والرتسية. 

 ( بش ن املزايدات احلكومية. 1997( لسنة )4املزايدة ختضع لتعميم  رقم )-
 لالستفسار االتصال على األرقام التالية:

 22012749-22012750املباار: -
  22012872فاك : ال-
 الربيد اإللكرتو :-

 وكيل الديوان األمريي
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 ديوان الاسبة
 إعالن 
 (2017-6/2018عن طرح املمارسة رقم )

 Laser Ficheبش ن صيااة برانمم األرافة 
 الكفالة السعر اإلقفال الطرح

 يوما 90% أتمأل أوق ملدة 2 75/- 9/10/2017 1/10/2017
االجتماع العلين 

 املراريفلفض 
 وذلك يف مقر الديوان 10/10/2017صباحا يوم الثالاثي املوافق  10

( 2018-6/2017يعلــن ديــوان الاســبة عــن طــرح املمارســة رقــم )
طبقــــا للشــــروط واملواصــــفات الــــواردة يف واثق املمارســــة والــــيت ميكــــن 
احلصول عليها من قسـم التوريـدات مبقـر الـديوان الكـائن يف )الشـويخ 

( أثناي ساعات الـدوام الرمسـي ويـتم الـدفع عـن 102اارع  –اإلدارية 
طريـــــق جهـــــاز الكـــــي اـــــت وتشـــــمل العطـــــايات التـــــ مأل األوق ســـــواي 
خطاتت ضمان أو ايكات مصدقة من البنك ولمل اسم الشركة أو 

ن يـتم إرفـاق أاملمسسة املقدمة واجلهة املستفيدة ديوان الاسـبة، علـى 
عطايات وإال سـو  يعتـرب العطـاي ال اهادة دعم العمالة الوطنية مع ال

 غيا.
* مالحرــــــــــــــــة: متابعــــــــــــــــة موقــــــــــــــــع ديــــــــــــــــوان الاســــــــــــــــبة الرمســــــــــــــــي 

(www.sabq8.comألي مستحداثت تتم على املمارسة ). 

 جمل  األمــــة
 إعالن

 2018 - 2/2017املناقصة رقم : م أ /
رح املناقصـــة رقـــم : م أ تعلـــن جلنـــة املناقصـــات مبجلـــ  األمـــة عـــن طـــ

أعمــال التشــغيل والصــيااة الشــاملة ملبــىن مركــز 2018 - 2/2017/
مبىن صباح األ د، مبـىن مواقـف السـيارات اجلديـد ومبـىن  املعلومات،

وميكــــن احلصــــول علــــى واثئــــق املناقصــــة مــــن قســــم احلــــرس اجلديــــد ، 
 املناقصات إبدارة املناقصات واملشرتايت واملخازن مبجل  األمة

 الكفـالة السعـر اإلقفــال ـــرحالط
د.ك  1000/- 30/10/2017 2017/10/1

 )ايك مصدق(
د.ك  20,000/-

 ( يوماً 90صاحل ملدة )
يـتم عقـد اجتمـاع متهيـدي للمتقــدمأل بشـراي املناقصـة يف متـام السـاعة العااــرة  

مببــىن جملــ  األمــة، وســواي  2017/10/12صــباحاً مــن يــوم اخلمــي  املوافــق 
ص االجتمــــاع أو مل حيضــــر فإاــــه يعتــــرب ملتزمــــاً مبــــا دار يف حمضــــر حضــــر املنــــاق

 االجتماع من توصيات أو قرارات إن وجدت.
آخــر موعــد لتقــدمي العطـــايات هــو الســاعة الواحـــدة ظهــراً مــن يـــوم -

بقسـم املناقــصات إبدارة املناقــصات  2017/10/30االثنأل املوافـق 
 (.  4البوابة رقم ) واملشرتايت واملخازن مبجل  األمة والدخول من

جيب تقدمي كتاب رمسي من الشركة بطلب اراي واثئق املناقصة، مع -

 ذكر رقم املناقصة وموضوعها.
ــــة بــــارة وصــــناعة - ــــدى غرف ــــة ل ــــدمي اــــهادة تســــجيل حديث جيــــب تق

الكويــت، واــهادة تســجيل حديثــة لــدى اجلهــاز املركــزي للمناقصــات 
 العامة عند اراي واثئق املناقصة.

ملقابل النقدي املذكور أعاله بواسطة ايك مصدق تسم يتم دفع ا-
 جمل  األمة. 

جيـب تقـدمي أي لفرــات أو استفسـارات خبصــوص املناقصـة املــذكورة أعـاله خــالل -
 أسبوع من اتريخ اإلعالن عن طرح املناقصة وإال لن يلتفت لتلك الطلبات.

هذه املناقصة غري قابلة للتجزئة وغري مسموح بتقدمي عطايات -
   .ديلة، وللمجل  احلق يف بزئة العر  املقدمب
حمدودة على الشركات املصنفة تلفئة الثااية ألعمال هذه املناقصة -

 اجلهاز املركزي للمناقصات العامة.التكييف واملسجلة لدى 
لالطــالع على واثئــق هذه املناقصة ومتابعة إجراياهتا واتائجها، -

 . www.kna.kwيرجى زايرة موقعنا اإللكرتو   
 األميــن العــام

 ائيئة العامة لالستثمار
 إعالن عن طرح ممارسة 

 (2018-78/2017 –رقم )ت م 
 Firewall, Email Securityلشراي أجهزة  اية 

Gateway and SAN Switch 
يرجى التكرم إبدراج إعالن املمارسة يف اجلريدة الرمسيـة بتـاريخ 

 كما يلي:  2017أكتوبر  1يوم األحد املوافق 
ــــة  ــــرح ممــــــارســــــ ــــن طـــــــــ ــــار عــــــ ــــة لالستثمــــــــــــــ ــــة العامـــــــــــــ ــــلن ائيئـــــــــــــ تعـــــ

 Firewall, Emailلشـــــــــــــــراي أجــــهــــــــــــــزة  ــــــايــــــــــــــة 
Security Gateway and SAN Switch  للهيئــة

شروط العامة واخلاصة الواردة يف واثئـق املمارسـة، والـيت وذلك طبقًا لل
ــــة املعلومــــات  ائيئــــة العامــــة  –ميكــــن احلصــــول عليهــــا مــــن إدارة تقني

(، مقابـل 3بلـــــوك ) –الـدور الثـا   -جممــــع الوزارات  ––لالستثمار 
د.ك( فقــط مخســة وســبعون دينــاراً ال غــري، غــري  75/-رســــم وقـــــدره )
ع بشـيك مصـدق. وذلـك خـالل مواعيـد العمـل الرمسيـة قابلة للرد تدف

على أن تقدم العرو  إس اف  املكان الذي مت استالم املمارسة منـه.  
لغايـة  2017أكتوبر   18علماً أبن آخر موعد لتقدمي العطايات هو 

 الساعة الثااية عصرًا.
 مدير إدارة تقنية املعلومات تلوكالة

http://www.sabq8.com/
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 ائيئة العامة للصناعة
 إعالن

 لن ائيئة العامة للصناعة أباه تقدم إليهاتع
عبيد  –السادة/ اركة عبيد العجمي للتجارة العامة واملقاوالت العامة 

 البياهي جمول العجمي وأوالده 
 طالبأل حمو القيد يف السجل الصناعي 

 27112رقم الرتخيص: 
 لت االسم التجاري: مصنع أسطورة الصباح ألعمال النجارة 

 2011-9-4: الصادر بتاريخ
 املعد: أعمال النجارة 

 اسم املالك: ائيئة العامة للصناعة  -منطقة: الفحيحيل  اارع: 
 -دور: األرضي  بناية:   29قسيمة:   0قطعة: 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

 إعالن
 تعلن ائيئة العامة للصناعة أباه تقدم اليها

 د/ هادي حوفان رااد ائاجريالسي
 طالبأل قيد املذكورين أدانه يف السجل الصناعي

 22839رقم الرتخيص للحرفة الصناعية: 
 اوع النشاط: أعمال االملنيوم

 لت االسم التجاري: مصنع التشاور ألعمال االملنيوم
 2001-06-02( بتاريخ: 1570رقم واتريخ القيد يف السجل:)

 ر:االرضي  اسم املالك: ائيئة العامة للصناعة  منطقة: الفحيحيل  الدو 
  14حمل:  48قسيمة:  

ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ  ـ

 إعالن
 تعلن ائيئة العامة للصناعة أباه قد مت قيد املذكورين أدانه تلسجل الصناعي 

 الشيخاسم صاحب حرفية صناعية : هند حممد صاحل ابن 
 201948رقم الرتخيص: 

 لت االسم التجاري: مصنع اجلوري املتحدة ألعمال األملنيوم
 .2017-9-17بتاريخ  5804رقم واتريخ القيد يف السجل: 
 اوع النشاط : أعمال األملنيوم

 ملك: ائيئة العامة للصناعة    42قسيمة :    5منطقة: الفحيحيل قطعة: 
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ

 إعالن
تعلن ائيئة العامة للصناعة أباه قد مت قيد املذكورين أدانه تلسجل 

 الصناعي 
اسم صاحب احلرفية الصناعية للسادة/ اركة جنمة الفوارس للتجارة 

 العامة/ حشر هنار املتلقم واركائه
 11456رقم الرتخيص: 

جنمة الفوارس للتجارة العامة/ حشر هنار لت االسم التجاري: مصنع 
 املتلقم واركائه

 .2017-9-18بتاريخ  5805رقم واتريخ القيد يف السجل: 
 اوع النشاط: خدمات افطية يف تصنيع تيبات وربالت وحماب  افطية

     5قسيمة:        6منطقة: الشعيبة الصناعية)الغربية(      قطعة: 
 ملك: ائيئة العامة للصناعة

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ  ــ

 إعالن
 تعلن ائيئة العامة للصناعة أباه تقدم اليها

 السادة/ ورثة اريد فاحل اريد
 طالبأل إجراي التعديالت املذكورة أدانه يف السجل الصناعي

 29946رقم الرتخيص: 
 ل االملنيوملت االسم التجاري: مصنع االتقان ألعما

 2015-8-23الصادر بتاريخ:  5471رقم القيد يف السجل:
 املعد: أعمال االملنيوم

ــــة اــــارع:  ــــة   -منطقــــة: الشــــويخ الصــــناعية الثااي ــــك: ائيئ اســــم املال
 العامة للصناعة

 دور: األرضي    3حمل:   79-78-74-73قطعة: أ  قسيمة: 
ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ  ـــــــــ

 إعالن
تعلن ائيئة العامة للصناعة أباه تقدمت إليها السيدة/ رمي عبد هللا 
مسفر القحطا  طالبة اجراي التعديالت املذكورة أدانه يف السجل 

 الصناعي
 200824رقم ترخيص احلرفة صناعية: 

 اوع النشاط: ااتاج وتعبئة العطور والبخور
 ام اتف كيه لتعبئة العطور والبخورلت االسم التجاري: مصنع 
 2016-07-31( بتاريخ: 5737رقم واتريخ القيد يف السجل: )

   G53 حمل:     G53 منطقة: الفحيحيل قطعة: احلرفية   قسيمة:
 اسم املالك: اركة املخازن العمومية

ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ  ـ

 إعالن
ائيئة العامة للصناعة أباه تقدم إليها السيد/  ده حممد حميا  تعلن

 الدحيا  طالباً القيد يف السجل الصناعي 
 201945رقم الرتخيص: 

 لت االسم التجاري: مصنع  ده الدحيا  ألعمال االملنيوم   
 2017-8-8الصادر بتاريخ:



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  130             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

 املعد: أعمال األملنيوم   
 1349سيمة:ق     1منطقة: الري     قطعة:

  اسم املالك: ائيئة العامة للصناعة      
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ  ـــ

 إعالن
 تعلن ائيئة العامة للصناعة أباه تقدم اليها

السادة/ اركة ساين برودكشن لتصنيع اللوحات اإلعالاية وطباعتها 
 رين أدانه يف السجل الصناعياركة ذ.م.م طالبأل قيد املذكو 
 201546رقم ترخيص احلرفة الصناعية: 

اوع النشاط: ورش تصنيع لوحات إعالانت النيون والبالستيك 
واالعالانت البارزة واإلعالانت املتحركة واللوحات اإلعالاية املتنوعة 

 )وأعمال الطباعة اخلاصة هبا(
لوحات لت االسم التجاري: مصنع ساين برودكشن لتصنيع ال

 اإلعالاية.
 2017-09-26( بتاريخ: 5811رقم واتريخ القيد يف السجل:)

الصناعية الثالثة الدور: االرضي   اسم املالك: ائيئة -منطقة: الشويخ
                    151-150العامة للصناعة     قطعة: ج    قسيمة:
 
 إعالن 

 ( 14/2017عن طرح املمارسة رقم )هـ ع ص 
قطع غيار املضخات الرئيسية والاب  لقسم الصيااة بش ن توريد  

 .امليكاايكية للمحطات
تعلـن ائيئة العامة للصناعة عـن طرح املمارسة رقم )هـ ع ص 

قطع غيار املضخات والاب  الرئيسية ( بش ن توريد 14/2017
. طبقـًا للشروط واملواصفات لقسم الصيااة امليكاايكية للمحطات

لواردة يف واثئق املمارسة واليت ميكن احلصول عليها العامة واخلاصة ا
يف -إدارة التوريدات و املخازن  –من مبىن ائيئة العامة للصناعة 

د .ك( ال يرد  75مواعيد العمل الرمسية وذلك مقابل رسم وقـدره ) 
اعتبارا من اليـوم التاق لتاريخ اشر اإلعالن على أن يكون آخر موعد 

مرور عشرة أايم على اتريخ اشر اإلعالن  لتقدمي العطايات بعد
ويرفض كل عطاي يقدم بعد ذلك املوعد، وتوضـع العطايات يف 

إدارة التوريدات -الصندوق لدى مبىن ائيئة العامة للصناعة الرئيسي 
( يوما اعتبارا 90جنوب السرة، وتسري العطايات ملــدة ) –واملخازن 

 من اتريخ فض مراريف العطايات. 
د.ك( وتكون صاحلة  2000لعطاي كفالة أولية مببلغ وقدره )ويرفق ت

طيلة مدة سراين العطاي لصاحل ائيئة العامة للصناعة يف صورة خطاب 
ضمان معتمد أو ايك مصدق صادر من أحد البنوك اللية املعتمدة 
وال جيوز ملقدم العطاي املطالبة أبي فوائد على مبلغ هذه الكفالة وال 

مارس احلجز على مبلغها، علمًا أبن هذه املمارسة قابلة جيوز لدائين امل
 للتجزئة، وال تقبل فيها عرو  بديلة.

ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ  ــــ

 ( 17/2017إعالن عن طرح املمارسة رقم )هـ ع ص 
قطع غيار املضخات الرئيسية لقسم بش ن توريد  

 .اايكية للمحطاتالصيااة امليك
ــــم )هـــــ ع ص  ــــة للصــــناعة عـــــن طــــرح املمارســــة رق ــــة العام ـــــن ائيئ تعل

قطــــع غيــــار املضــــخات الرئيســــية لقســــم (  بشــــ ن توريــــد 17/2017
. طبقــــاً للشـــروط واملواصـــفات العامـــة الصـــيااة امليكاايكيـــة للمحطـــات

واخلاصة الواردة يف واثئق املمارسة واليت ميكن احلصول عليها من مبىن 
ــــة العامــــة للصــــناعة ائي ــــدات و املخــــازن  –ئ ــــد -إدارة التوري يف مواعي

د .ك( ال يــرد اعتبــارا  75العمــل الرمسيــة وذلــك مقابــل رســم وقـــدره ) 
من اليـوم التاق لتاريخ اشر اإلعالن على أن يكون آخر موعد لتقـدمي 
العطايات بعد مرور عشرة أايم علـى اتريـخ اشـر اإلعـالن ويـرفض كـل 

ذلــك املوعــد، وتوضـــع العطــايات يف صــندوق لــدى عطــاي يقــدم بعــد 
 –إدارة التوريـــدات واملخـــازن -مبـــىن ائيئـــة العامـــة للصـــناعة الرئيســـي 

( يومـا اعتبـارا مـن اتريــخ 90جنـوب السـرة، وتسـري العطـايات ملـــدة )
 فض مراريف العطايات. 

د.ك(  2000ويرفـــــــــــق تلعطـــــــــــاي كفالـــــــــــة أوليـــــــــــة مببلـــــــــــغ وقـــــــــــدرة )
ـــــــــدة  ـــــــــة م ـــــــــة وتكـــــــــون صـــــــــاحلة طيل ســـــــــراين العطـــــــــاي لصـــــــــاحل ائيئ

العامــــــــة للصــــــــناعة يف صــــــــورة خطــــــــاب ضــــــــمان معتمــــــــد أو اــــــــيك 
مصــــــــدق صــــــــادر مــــــــن أحــــــــد البنــــــــوك الليــــــــة املعتمــــــــدة وال جيــــــــوز 
ملقـــــــدم العطـــــــاي املطالبـــــــة أبي فوائـــــــد علـــــــى مبلـــــــغ هـــــــذه الكفالــــــــة 
ـــــــــدائين املمـــــــــارس احلجـــــــــز علـــــــــى مبلغهـــــــــا، علمـــــــــا أبن  وال جيـــــــــوز ل

  تقبل فيها عرو  بديلة.هذه املمارسة قابلة للتجزئة، وال
 مدير عام ائيئة 

 ائيئة العامة للغذاي والتغذية
 إعالن

 2017( لسنة  1رقم ) 
بش ن اقل الوحدات اإلدارية والرقابية والفنية 
 واختصاصاهتا ذات الصلة تألغذية املستوردة 
 من بلدية الكويت إس ائيئة العامة الغذاي والتغذية

اي والتغذية عن قيامها بنقل الوحدات اإلدارية والرقابية تعلن ائيئة العامة للغذ
والفنية واختصاصاهتا ذات الصلة تألغذية املستوردة من بلدية الكويت إس 

عمال بقااون  1/10/2017ائيئة العامة للغذاي والتغذية اعتبارا من اتريخ 
رار وتنفيذا لق 2013لسنة  112إاشاي ائيئة العامة للغذاي والتغذية رقم 



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  131             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

 .2016( لسنة 908جمل  الوزراي املوقر رقم )
وعليــه... يســر ائيئــة العامــة للغــذاي والتغذيــة اســتقبال استفســارات ومعــامالت 
مجيــع اجلهــات احلكوميــة املختصــة والشــركات واملمسســات واألفــراد ومــن يعنيــه 

 األمر اعتبارا من التاريخ املذكور أعاله وينشر يف اجلريدة الرمسية.
 اإلدارة املدير العام رئي  جمل 

 هيئة أسواق املال
 صندوق ائند

 إعالن عن فقدان بطاقة وحدات
 تعلن هيئة أسـواق املـال عـن فقـدان بطاقـة وحـدات يف صـندوق ائنـد،

بناي علـى الطلـب املقـدم مـن اـركة االستشـارات املاليـة الدوليـة  وذلك
 حسب البيان التاق:
 الوحداتعدد  رقم املشرتك االســم

 10,000 3314 االستشارات املالية الدوليةاركة 
يرجـــى ممـــن يعثـــر عليهـــا أو لديـــه أيـــة معلومـــات بشـــ هنا مراجعـــة وحـــدة 
مسامهي الشركات والصناديق االستثمارية مقر مكتب جراات ثوراتون 

القطــامي والعيبــان واــركاهم الكــائن يف منطقــة القبلــة، اــارع فهـــد  -
 22443900/9اسـع )هـاتف: الدور الت Aالسامل، السوق الكبري بلوك 

(، خـــالل أوقـــات الـــدوام الرمسيـــة مـــن األحـــد إس 22438451فـــاك : 
 عصرًا. 3:00صباحاً وح  الساعة  8:00اخلمي  من الساعة 

وذلـــك خـــالل مخســـة عشـــر يومـــاً اعتبـــاراً مـــن اتريـــخ اشـــر اإلعـــالن يف 
جريـــدة الكويـــت اليـــوم، وإال فـــإن الشـــركة ســـتقوم بعـــد ااقضـــاي املهلـــة 

 اهادة بدل فاقد للمشرتك املذكور أعاله.إبصدار 

 اإلدارة املركزية لاحصاي
 إعـــــالن 

ـــ  3تعلن اإلدارة املركزية لاحصاي عن رغبتها يف طرح املمارسـة رقـم )
( اخلاصـــــة بتجديـــــد الـــــدعم الفـــــين والصـــــيااة للســـــعة 2017/2018

 التخزينيــة وارــام النســخ االحتياطيــة لــادارة املركزيــة لاحصــاي، فعلــى
 الشركات املتخصصة الراغبة يف التقدم ئذه املمارسة مراعاة التاق:

.أن تكون الشركة مسجلة لدى جلنة املناقصات املركزية قبل صـدور 1
 هذا اإلعالن.

.أن تكون الشركة املتقدمة لديها اخلربة يف هذا ا ال، مع إحضار ما 2
 يثبت ذلك.

روط املمارسة اعتباراً من .تبدأ اإلدارة املركزية لاحصاي يف تسليم ا3
 اتريخ اشر هذا االعالن وملدة عشرة أايم.

.يــتم احلصــول علــى اــروط املمارســة مــن إدارة الشــئون املاليــة ارــري 4
د.ك( فقط مخسـة وسـبعون دينـاراً كويتيـا ال غـري، غـري  75رسم قدره )
 قابلة للرد.

ارة .تقـــدم العـــرو  تلرـــر  املختـــوم إس إدارة الشـــئون املاليـــة تإلد5
 املركزية لاحصاي.

 اإلدارة العامة لاطفاي
 إعـــالن متديد

تعلن اإلدارة العامة لاطفاي عن استالم حمضر االجتماع ومتديد طرح 
إعداد فيلم قصري ليوميات  ( 2018/  2017/  25ممارسة رقم  ) 

 .رجال االطفاي وفالاات تلفزيواية خاصة تإلدارة العامة لاطفاي
"  الاسبةجار املتخصصأل يف هذا ا ال مراجعة قسم فعلى السادة الت

الصـــندوق " تإلدارة العامـــة لاطفـــاي مبنطقـــة مبـــارك العبـــدهللا ) غـــرب 
ــــا  للحصــــول علــــى املواصــــفات اخلاصــــة هبــــذه  مشــــر  ( الــــدور الث

د.ك ( مخسة وسبعون ديناراً   75/  --املمارسة مقابل رســم وقـدره ) 
مصـطحبأل معهـم املسـتندات  -ابلـة للـرد غري ق –كويتيًا فقط ال غري 

 التالية : 
 صورة من السجل التجاري . - 1 
 صورة اهادة غرفة بارة وصناعة الكويت. - 2 
 صورة من إيصال التسجيل لدى جلنة املناقصات املركزية .  - 3 
صورة اهادة استيفاي اسبة العمالة الوطنية لدى الشركات غـري  - 4 

وزارة الشئون االجتماعية والعمل والصاحلة ملدة احلكومية الصادرة من 
 سنة مع العطاي .

تســــليم العطــــايات لقســــم املناقصــــات والعقــــود تإلدارة العامــــة  - 5 
 لاطفاي مبنطقة مبارك العبدهللا )غرب مشر ( الدور االول.

علمـــــــــــــا أبن آخـــــــــــــر موعـــــــــــــد لتقـــــــــــــدمي العـــــــــــــرو  يـــــــــــــوم االحـــــــــــــد 
 ظهرا . 1.00الساعة   15/10/2017املوافق

 دير الشئون املاليةم
ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ  ــ

 إعـــالن
املمارسة رقم  26تعلن اإلدارة العامة لاطفاي عن طرح املمارسة رقم 

توريد مالب  مكافحة ولوازمها لادارة العامة  26/2017/2018
 لاطفاي. 

الاسبة  هذا ا ال مراجعة قسم فعلى السادة التجار املتخصصأل يف
للحصول على )الصندوق( تإلدارة العامة لاطفاي )الصاحلية( 

مائة د.ك( فقط  150املواصفات اخلاصة مقابل رسوم قدرها )
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 ال ترد مصطحبأل معهم املستندات التالية: –ديناراً ال غري  ومخسون
 صورة من السجل التجاري. - 1 
 ارة وصناعة الكويت.صورة اهادة غرفة ب - 2 
 صورة من إيصال التسجيل لدى جلنة املناقصات املركزية.  - 3 
صورة اهادة استيفاي اسبة العمالة الوطنية لدى الشركات غري  - 4 

احلكومية الصادرة من وزارة الشئون االجتماعية والعمل والصاحلة ملدة 
 سنة مع العطاي.

قود تإلدارة العامة تسليم العطايات لقسم املناقصات والع - 5 
 (.4لاطفاي مبنطقة الري مبىن رقم )

سيتم عقد اجتماع متهيدي للسادة املمارسأل بتاريخ  -6
ادارة الشئون املالية  –مبقر االدارة العامة لاطفاي  16/10/2017
مبنطقة مبارك العبد هللا )غرب مشر ( الدور األول مصطحبأل  –

 اب تفويض من الشركة حبضور االجتماعمعهم أ. ايصال اراي املمارسة ب. كت
 2017/  11/  03املوافق  اخلمي علما أبن آخر موعد لتقدمي العرو  يوم 

ظهرا بقسم املناقصات والعقود مبنطقة مبارك العبد هللا  1.00الساعة 
 )غرب مشر ( الدور األول.

 مدير ادارة الشئون املالية

 اإلدارة العامة للجمارك
 اركاإلدارة العامة للجم

 إدارة الشئون القااواية
 م2017لسنة  115تعليمات مجركية رقم 

 بش ن حرر استرياد كافة أاواع وأصنا 
 )البصل واجلوافة واخل ( 

 من مجهورية مصر العربية
 مدير عام اجلمارك:

 10/9/2017بتـاريخ  23235بناي على كتاب بلدية الكويـت رقـم 
 11/9/2017بتاريخ  4655واملقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 
ــــوزاري رقــــم ) ( مــــن وزارة التجــــارة 287/2017واملتضــــمن القــــرار ال
 -والصناعة والذي ينص على قرر :

 مادة أولـــــي
ـــواع وأصـــنا  )البصـــل واجلوافـــة واخلـــ ( مـــن  ـــة أا حرـــر اســـترياد كاف
مجهورية مصر العربيـة وذلـك بسـبب ارتفـاع اسـب متبقيـات  املبيـدات 

ــــواردة تملواصــــفات القياســــية املعتمــــدة عــــن احلــــدود املســــموح هبــــا  ال

CODEX ALIMENTARIUS  واخلاصــــة "احلــــدود
القصوى املسموح هبا مـن بقـااي مبيـدات اآلفـات يف املنتجـات الزراعيـة 

 والغذائية" .
 مادة اثايـــــة

يرفق اهادة لليل معتمدة من الدولة املصدرة عن تقي احلاصالت 
تلتزامها تلنسب املسموح هبا من  الزراعية غري املشمولة تحلرر تفيد

متبقيات املبيدات وفقا للمواصفات القياسية املعتمدة 
ALIMENTARIUS  واخلاصة "احلدود القصوى املسموح

 هبا من بقااي مبيدات اآلفات يف املنتجات الزراعية والغذائية" .
 مادة اثلثــــة

رار تنفيـذ هـذا القـ –كـل فيمـا خيصـه   –على مجيع جهات االختصاص 
 ويعمل به من اتريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية .

 م7/5/2017للعلم والعمل من : 
 م25/9/2017صدر بتاريــخ :  

 مدير عام                                              
 اإلدارة العامة للجمارك

 

 اإلدارة العامة للطريان املد 
 إعـــــــــالن

 ( 2018/  2017 – 3املمارسة رقم ) 
 صيااة آالت التصوير تإلدارة العام للطريان املد   

 –3 ) تعـلــن اإلدارة العامـــة للطـيــران املداـــي عــن طرح ممارسـة رقم
صيااة آالت التصوير تإلدارة العام ( واخلاصة ب2017/2018

 طبقًا للشروط والـمواصفات املـذكورة بـواثئق املمـارسة للطريان املد 
قسـم  –واليت ميـكن احلـصول علـيها مـن إدارة الشـئون املــالية 

املنـاقصــات والعقــود بـاإلدارة العـامـــة لـلطيــران الـمداــي ابتداي مـــن 
( خـــالل سـاعـات العـمـل  10/2017/ 1يـــوم )األحد( املوافـــق )

فقط مخسة  د.ك( 75, -الـرمســي مقابــل دفـــع مبلـغ وقـــدره )
وسبعون دينارًا كويتيًا ال غري ، على أن يكون الدفع عن طريق ال 

(k.net. ) 
هــــذا وســـــو  يعـــــقد اجتمــــاع متـهيــــــدي مبقــــــر اإلدارة العامــــة للطـــــريان 

ـــــوافق )  ــــوم )األحــــد( امل ـــــي ي ـــــمد  ف ( يف متــــام  2017/  10/  8ال
 الساعة  ) العاارة صباحاً ( .
هـــــا ومرفـــــق بـــــداخلها املســـــتندات املطلوبـــــة وتعـــــاد الواثئـــــق بعـــــد تعبئت

( مــــن قيمــــة العطــــاي أو %2وأتمــــأل ابتــــدائي جيــــب أن ال يقــــل عــــن )
قيمـــــة لـــــددها اجلهـــــة العامـــــة يف صـــــورة اـــــيك مصـــــدق أو خطـــــاب 
ضـــــمان صـــــادر مـــــن أحـــــد البنـــــوك املعتمـــــدة بدولـــــة الكويـــــت وأن ال 



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  133             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

يكــــون قيمــــة التــــ مأل مبــــالغ فيــــه ، وتــــورد الواثئــــق يف مرــــرو  رمســــي 
ـــــــرو  إس ) قســـــــم وخيـــــــت م تلشـــــــمع األ ـــــــر ، وســـــــيتم تســـــــليم الع

 املناقصات والعقود ( تإلدارة العامة للطريان املد  . 
ـــوم   ـــن يــ علمــاً أبن آخــر موعـــد لتقـديـــم الـعـــرو  هـــو الـسـاعـــة ) الواحــدة ظهــرًا ( مــ

 ( ويرفض أي عر  بعد هذا املوعد . 2017/  10/  15)األحد ( الـموافق ) 
 

 هاز املركزي للمناقصات العامةاجل
 تنويـــــــــه 

 يعلن اجلهاز املركزي للمناقصات العامة 
 2012/2013 – 154و أ /  -بش ن املناقصة رقم :

 القيام أبعمال وصيااة وإصالح وتركيبات إضافية ألارمة مكافحة 
 وإاذار احلريق طبقا ملتطلبات اإلدارة العامة لاطفاي 

 السور  مع اإلعالم بشارع
 وزارة اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــالم

يود اجلهاز املركزي للمناقصات العامة أن يسرتعى ااتباه السادة 
املناقصأل إس أاه مت تغيري موعد االجتماع التمهيدي من اتريخ 

وذلك يف قاعة االجتماعات  3/10/2017إس اتريخ  4/9/2017
 الدور األرضي. –ئون ائندسية مبكتب السيد الوكيل املساعد للش

 لذا اقتضى التنويــــــــه.
 األمأل العام املساعد

ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــ ــــ  ــــــــ
 إعالن

 يعلن اجلهاز املركزي للمناقصات العامة 
 2016/2017 – 1/4أ م م / -عن طرح املناقصة رقم :

 فنية متخصصة تزويد الوزارة بعمالة 
 وزارة األاغال العامـــــة

وميكـــن احلصـــول   -وزارة األاـــغال العامـــة  –ذلـــك بنـــاي علـــى طلـــب 
 على واثئق املناقصة من جلنة املناقصات املركزية.

 الكفالة السعر األقفال الطرح
1/10/2017 31/12/2017 -  /250  

 د.ك 
 د.ك  23000/-ا موعة األوس 

 د.ك   6000/- ا موعة الثااية    
 د.ك  7500/-ا موعة الثالثة       
 د.ك  6000/-ا موعة الرابعة     

وآخر موعد لتقدمي العطايات هو الساعة الواحدة ظهرًا مبقر -
 اللجنة.

دفع املقابل النقدي املذكور أعاله بواسطة ايك مصدق أو  يتم-
 بطاقة كي ات.

ت للمناقصة املذكورة آخر موعد لتقدمي أي لفرات أواستفسارا-
ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا   15/11/2017أعاله هو 
 التاريخ .

جيب تقدمي اهادة استيفاي اسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل -
والصاحلة ملدة سنة مع  2017وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام 

 تقدمي العطاي.اراي املناقصة و 
 ال يتجزي من واثئق املناقصة. يعترب هذا اإلعالن جزي-
( لسنة 49( من قااون املناقصات العامة رقم )48وفقا لنص املادة )-

 واليت تنص على: 2016
"تفتح مراريف العطايات يف الوقت واملكان املبينأل يف واثئق املناقصة 

 يف جلسة علنية حبضور مقدمي العطايات أو من ميثلهم" 
ة حلضور املناقصأل الراغبأل حيث أاه يعترب هذا اإلعالن مبثابة دعو -

حيق للشركات الراغبة حبضور جلسة فض املراريف التنسيق مع قسم 
 فض العطايات قبل يوم عقد اجللسة.

على مقدمي العطايات التقدم إليداع العطاي واحضار املستندات -
 -التالية :

 صورة من البطاقة املداية. –1
جلهاز املركزي للمناقصات كتاب خطي تلتفويض املعتمد لدى ا  –2

 العامة.
 صورة من اعتماد التوقيع. –3
ملزيد من املعلومات يرجى زايرة موقعنا على الشبكة العاملية -

WWW.CTC.GOV.KW . 
 األمأل العام املساعد

ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
 إعالن

 ات العامة يعلن اجلهاز املركزي للمناقص
   RFQ - 2033547  -عن طرح املناقصة رقم :

 توريد معدات تكميلية آلتر احلقن جنوب ارق الكويت
COMPLETION EQUIPMENT FOR 

SEK DEVIATED 
 SELECTIVE INJECTOR WELLS  

 اركة افط الكويت
وميكن احلصول على   -اركة افط الكويت   –ذلك بناي على طلب 
 نة املناقصات املركزية.واثئق املناقصة من جل

 الكفالة السعر األقفال الطرح
1/10/2017 2/1/2018 -  /500  

 د.ك 
-ا موعة األوس          

 د.ك  100000/
-ا موعة الثااية              

 د.ك   45000/

وآخر موعد لتقدمي العطايات هو الساعة الواحدة ظهرًا مبقر -
 اللجنة.

ي املذكور أعاله بواسطة ايك مصدق أو دفع املقابل النقد يتم-
 بطاقة كي ات.
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آخــر موعــد لتقــدمي أي لفرــات أواستفســارات للمناقصــة املــذكورة أعــاله هــو -
 ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا التاريخ .  16/11/2017
جيب تقدمي اهادة استيفاي اسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل -

والصاحلة ملدة سنة مع   2017مل لعاموزارة الشئون االجتماعية والع
 تقدمي العطاي.اراي املناقصة و 

 يعترب هذا اإلعالن جزي ال يتجزي من واثئق املناقصة.-
( لسنة 49( من قااون املناقصات العامة رقم )48وفقا لنص املادة )-

 واليت تنص على: 2016
ناقصة "تفتح مراريف العطايات يف الوقت واملكان املبينأل يف واثئق امل

 يف جلسة علنية حبضور مقدمي العطايات أو من ميثلهم" 
يعترب هذا اإلعالن مبثابة دعوة حلضور املناقصأل الراغبأل حيث أاه -

حيق للشركات الراغبة حبضور جلسة فض املراريف التنسيق مع قسم 
 فض العطايات قبل يوم عقد اجللسة.

 -ر املستندات التالية :على مقدمي العطايات التقدم إليداع العطاي واحضا-
 صورة من البطاقة املداية. –1
 كتاب خطي تلتفويض املعتمد لدى اجلهاز املركزي للمناقصات العامة.  –2
 صورة من اعتماد التوقيع. –3
ملزيد من املعلومات يرجى زايرة موقعنا على الشبكة العاملية -

WWW.CTC.GOV.KW . 
 األمأل العام املساعد

ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــــــ
 تنويه

 ( 1/2017)   موضوع   بش ن املناقصة رقم
 خدمات االمن و احلراسة ملواقع املمسسة العامة للت مينات االجتماعية
يود اجلهاز املركزي للمناقصات العامة أن يسرتعي ااتباه السادة 

قصة  املذكورة أعاله هو املناقصأل اس أن االقفال ئذه املنا
17/10/2017                     
( من   1357ولي  كما جاي يف اإلعالن املنشور يف العدد رقم )    

 .   17/9/2017اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ    
 األمأل العام املساعد لشئون املناقصات

 تنويه
 4/2017/2018بش ن املناقصة رقم 

 راسلأل وسفرجية ( جلميع مراكز )توفري أيدي عاملة )م
 وبيوت الشباب )للهيئة العامة للشباب(

يود اجلهاز املركزي للمناقصات العامة أن يسرتعي ااتباه السادة 
 دينارا كويتيا . 150املناقصأل إس أن قيمة اراي املناقصة هي 

من اجلريدة  1359ولي  كما جاي يف اإلعالن املنشور يف العدد رقم 
 .24/9/2017صادر بتاريخ الرمسية ال

 االمأل العام للجهاز املركزي للمناقصات العامة

 إعالن
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة رقم 

اعمال وتشغيل وصيااة واصالح الخدمات  2018/2017/1
 الهندسية للمبنى الرئيسي لبنك الكويت المركزي

ن الحصول على وثائق بناء علي طلب بنك الكويت المركزي ويمك
 المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

 الكفالة السعر اإلقفال الطرح
دك صالحة 45000 1000 2018-01-07 2017-10-01

 90لمدة 

خر موعد للتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمقر آو -
 الجهاز. 

ق أو يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة ايك مصد -
 بطاقة كي ات . 

خر موعد لتقديم أي تحفرات أو إستفسارات للمناقصة آ -
و إال لن يلتفت لتلك  19-11-2017المذكورة أعاله هو 

 الطلبات بعد هذا التاريخ. 
يجب تقديم اهادة استيفاء اسبة العمالة الوطنية الصادرة من  -

قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع 
 م العطاء. تقدي
 يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.  -
 49من قااون المناقصات العامة رقم  48وفقا لنص المادة  -

 والتى تنص على :  2016لسنة 
"تفتح مراريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق 
 المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم " 

عتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين ي -
حيث أاه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المراريف 

 التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل يوم عقد الجلسة. 
على مقدمي العطاءات التقدم إليداع العطاء واحضار  -

  -المستندات التالية:
 .صورة من البطاقة المداية. 1
بالتفويض المعتمد لدى الجهاز المركزي  .كتاب خطي2

 للمناقصات العامة. 
 .صورة من اعتماد التوقيع. 3
لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية  -

.WWW.CTC.GOV.KW  
 

 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة
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 إعالن
مناقصة رقم يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح ال

توفير مستشارين واختصاصيين في المجال  2017-2016/17
 الضريبي

بناء علي طلب وزارة المالية ويمكن الحصول على وثائق المناقصة 
 من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

 الكفالة السعر اإلقفال الطرح
دك صالحة 23000 1000 2017-12-31 2017-10-01

 90لمدة 
وذلك في قاعة اجتماعات  15-10-2017يوم االحد الموافق  ياإلجتماع التمهيد

الدور  (14)الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية بلوك 
 االول الساعة العاارة صباحا

خر موعد للتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمقر آو-
 الجهاز. 

يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة ايك مصدق أو  -
 طاقة كي ات . ب
 هذا المناقصة على الشركات المتخصصة  -
خر موعد لتقديم أي تحفرات أو إستفسارات للمناقصة آ -

و إال لن يلتفت لتلك  15-11-2017المذكورة أعاله هو 
 الطلبات بعد هذا التاريخ. 

يجب تقديم اهادة استيفاء اسبة العمالة الوطنية الصادرة من  -
لعمل الصالحة لمده سنة مع قبل وزارة الشئون االجتماعية و ا

 تقديم العطاء. 
 يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.  -
 49من قااون المناقصات العامة رقم  48وفقا لنص المادة  -

 والتى تنص على :  2016لسنة 
"تفتح مراريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق 

 مي العطاءات أو من يمثلهم " فى جلسة علنية بحضور مقدالمناقصة 
يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين  -

حيث أاه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المراريف 
 التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل يوم عقد الجلسة. 

   -على مقدمي العطاءات التقدم إليداع العطاء واحضار المستندات التالية:
 البطاقة المداية.  .صورة من1
.كتاب خطي بالتفويض المعتمد لدى الجهاز المركزي للمناقصات 2

 العامة.  
 .صورة من اعتماد التوقيع. 3
لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية  -

.WWW.CTC.GOV.KW  
 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة

 إعالن طرح
زي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة رقم م يعلن الجهاز المرك

 /4/2016ع ت ا/ق
استئجار مركبات الاجاز اعمال الممسسة العامة للتامينات 

 االجتماعية
الممسسة العامة للت مينات اإلجتماعية ويمكن  بناء علي طلب

الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات 
 العامة.

 كفالةال السعر اإلقفال الطرح
2017-
10-01 

2017-
11-05 

دك 3500 150
صالحة لمدة 

90 
 خر موعد للتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمقر الجهاز.  آو
يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة ايك مصدق أو  -

 بطاقة كي ات . 
 هذه المناقصة على الشركات المتخصصة في هذا المجال  -
تحفرات أو إستفسارات للمناقصة المذكورة أعاله  خر موعد لتقديم أيآ

 و إال لن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا التاريخ.   18-10-2017هو 
يجب تقديم اهادة استيفاء اسبة العمالة الوطنية الصادرة من  -

قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع 
 تقديم العطاء. 

 من وثائق المناقصة.  يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء -
 49من قااون المناقصات العامة رقم  48وفقا لنص المادة  -

 والتى تنص على :  2016لسنة 
"تفتح مراريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق 
 المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم " 

قصين الراغبين يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المنا -
حيث أاه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المراريف 

 التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل يوم عقد الجلسة. 
على مقدمي العطاءات التقدم إليداع العطاء واحضار  -

  -المستندات التالية:
 .صورة من البطاقة المداية. 1
لمناقصات .كتاب خطي بالتفويض المعتمد لدى الجهاز المركزي ل2

 العامة.  
 .صورة من اعتماد التوقيع. 3
لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية  -
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 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
 إعالن

للمناقصات العامة عن طرح المناقصة رقم يعلن الجهاز المركزي 
2027441-RFP 

تحديث وتطوير ابكة الغاز والمكثفات في منطقة ارق الكويت 
I- 

UPGRADATION OF GAS AND 
CONDENSATE NETWORK AT EAST 

KUWAIT 
I- AREA 

بناء علي طلب اركة افط الكويت ويمكن الحصول على وثائق 
 صات العامة.المناقصة من الجهاز المركزي للمناق

 الكفالة السعر اإلقفال الطرح
2017-
10-01 

2017-
12-31 

500 450000 
صالحة د.ك 
 90لمدة 

اإلجتماع 
 التمهيدي

 05-11-2017صباحا يوم االحدالموافق  9
وذلك في قاعة مارات للجتماعات رقم 

التابعة لفرق العقود بمبنى العقود  101167
 باالحمدي 1Bالجديد 

 عطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمقر الجهاز.  خر موعد للتقديم الآو
يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة ايك مصدق أو  -

 بطاقة كي ات . 
خر موعد لتقديم أي تحفرات أو إستفسارات للمناقصة المذكورة أعاله آ

 و إال لن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا التاريخ.   15-11-2017هو 
اء اسبة العمالة الوطنية الصادرة من يجب تقديم اهادة استيف -

قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع 
 تقديم العطاء. 

 يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.  -
 49من قااون المناقصات العامة رقم  48وفقا لنص المادة  -

 والتى تنص على :  2016لسنة 
الوقت والمكان المبينين فى وثائق  "تفتح مراريف العطاءات فى

 المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم " 

يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين  -
حيث أاه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المراريف 

 التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل يوم عقد الجلسة. 
   -لعطاءات التقدم إليداع العطاء واحضار المستندات التالية:على مقدمي ا

 .صورة من البطاقة المداية. 1
.كتاب خطي بالتفويض المعتمد لدى الجهاز المركزي للمناقصات 2

 العامة.  
 .صورة من اعتماد التوقيع. 3
لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية  -

.WWW.CTC.GOV.KW  
 العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة األمين

 الشركات المحدودة
 وكيال عن سم المقاولا

  الشركة الخليجية العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
  اركة اتحاد المقاولين ) كويت ( ذ م م

  اركة او ااد جي الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
قاوالت الميكاايكية واالالت الدقيقة ذ اركة الخدمات المتكاملة للم

 م م
 

  اركة الدار للهندسة واالاشاءات ش م ك م
  اركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش م ك

  اركة الغاام ااترااايواال للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
  اركة المجموعة المشتركة للمقاوالت ش م ك م

  ذ م ماركة المير للخدمات الفنية 
  اركة الهندسة الميكاايكية والمقاوالت ذ م م

  اركة بدر المال واخوااه ذ م م
  اركة سبيك الخليم للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

  اركة عربي للطاقة والتكنولوجيا ش م ك م
  اركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت ذ م م
لعامة اركة محمد عبد المحسن الخرافي واوالده للتجارة ا

 والمنشات الصناعية ذ م موالمقاوالت العامة 
 

  اركة مشرف للتجارة والمقاوالت ش م ك ع
  اركة ااصر محمد البداح واريكه للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

 إعالن
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة رقم 

استئجار )ع( توفير باصات النقل الجماعي )  2018/2017/27
 جامعة الكويت -الدارة الخدمات العامة  -( 

بناء علي طلب جامعة الكويت ويمكن الحصول على وثائق 
 المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
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 الكفالة السعر اإلقفال الطرح

دك صالحة 45000 1000 2017-12-31 2017-10-01
 90لمدة 

وذلك في بادارة  19-10-2017يوم الخمي  الموافق  اإلجتماع التمهيدي
 الخدمات العامة بالشويخ

 خر موعد للتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمقر الجهاز.  آو
يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة ايك مصدق أو  -

 بطاقة كي ات . 
خر موعد لتقديم أي تحفرات أو إستفسارات للمناقصة المذكورة أعاله آ

 و إال لن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا التاريخ.   15-11-2017هو 
يجب تقديم اهادة استيفاء اسبة العمالة الوطنية الصادرة من  -

قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع 
 تقديم العطاء. 

 يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.  -
 49قصات العامة رقم من قااون المنا 48وفقا لنص المادة  -

 والتى تنص على :  2016لسنة 
"تفتح مراريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق 
 المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم " 

يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين  -
ض المراريف حيث أاه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة ف

 التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل يوم عقد الجلسة. 
   -على مقدمي العطاءات التقدم إليداع العطاء واحضار المستندات التالية:

 .صورة من البطاقة المداية. 1
 .كتاب خطي بالتفويض المعتمد لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.  2
 .صورة من اعتماد التوقيع. 3
المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية لمزيد من  -

.WWW.CTC.GOV.KW  
 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــــــ
 إعالن

يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة رقم م م 
تجديد وتشغيل وصيااة خدمات مبنى مجمع  /2017/2016/19ك

 المواائ ومواائ الشويخ والدوحة والشعيبة التابعين لممسسة المواائ
 الكويتية بناء علي طلب ممسسة المواائ الكويتية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي 

 للمناقصات العامة.
 الكفالة السعر اإلقفال الطرح

دك صالحة 45000 1000 2017-12-31 2017-10-01
 90لمدة 

وذلك  11-10-2017صباحا يوم االربعاء الموافق  11 اإلجتماع التمهيدي
 فيغرفة االجتماعات بالدور السابع بمبنى مجمع المواائ

العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمقر لتقدمي موعد آخر  -
 الجهاز. 

ك مصدق أو يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة اي -
 بطاقة كي ات . 

هذه المناقصة محدودة على الشركات المندرجة تحت احدى  -
 التصنيفات اآلتية 

خر موعد لتقديم أي آ -أعمال تكييف ) الفئة الثالثة (  ***
-2017تحفرات أو إستفسارات للمناقصة المذكورة أعاله هو 

 وإال لن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا التاريخ. 11-12
اهادة استيفاء اسبة العمالة الوطنية الصادرة من  يجب تقديم -

قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع 
 تقديم العطاء. 

 يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.  -
 49من قااون المناقصات العامة رقم  48وفقا لنص المادة  -

 والتى تنص على :  2016لسنة 
العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق  "تفتح مراريف

 المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم " 
يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين  -

حيث أاه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المراريف 
 التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل يوم عقد الجلسة. 

على مقدمي العطاءات التقدم إليداع العطاء واحضار  -
  -المستندات التالية:

 .صورة من البطاقة المداية. 1
 .كتاب خطي بالتفويض المعتمد لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.  2
 .صورة من اعتماد التوقيع. 3
لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية  -

.WWW.CTC.GOV.KW  
 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة
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 إعالن
 الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة اركات 

يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح المناقصة رقم 
2030641-RFP 

-132)إاشاء ثالث محطات كهربائية فرعية جديدة بجهد 
11KV) ة جنوب وارق و ما يتصل بها من خطوط كهربائي

 الكويت
 بناء على طلب اركة افط الكويت

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعى ااتباه السادة 
من القااون رقم  (16)المناقصين إلى أاه واستنادا إلى اص المادة 

سوف يتم طرح المناقصة المذكورة أعاله على  2016لسنة  (49)
بعد مدة  (17)ددها الشركات المذكورة بالكشف المرفق وع

يوم على االقل من تاريخ اشر هذا اإلعالن بالجريدة  (30)
 الرسمية.

ويحق لكل ذى مصلحة لم يرد اسمه فى هذه القائمة الترلم امام 
المجل  من قرار االستبعاد أو عدم ادراجه خالل مدة اسبوع من 
اشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية وبعد سداد الرسم المحدد 

 (2017/114رى رقم .)بالقرار الوزا
 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة

 الشركات األجنبية مسلسل
1 TOSHIBA CORPORATION JAPAN 
2 LARSEN&TOUBRO LIMITED,INDIA 
 اركة امكو للهندسة واالاشاءات 3
4 HYUNDAI HEAVY INDSTRIES CO. LTD 

SOUTH KOREA 
5 iljin electric co.ltd south korea 
6 D&T ELSEWEDY ELECTRIC مصرية 
 الشركة األهلية للوحات الكهرباء 7
 اركة سيمن  لالكترواات و الخدمات الكهربائية 8
9 chint electric co. ltd, china 

10 consortium abb ag germany & abb eng. 
technologies co . kuwait 

11 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 
JAPAN 

12 NATIONAL CONTRACTING 
CO.LTD._SAUDI ARABIA 

 اركة بدر المال واخوااة ذ م م 13

 

 إعالن
 الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة اركات 

يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح المناقصة رقم 

2030641-RFP 

-132)إاشاء ثالث محطات كهربائية فرعية جديدة بجهد 

11KV)  ما يتصل بها من خطوط كهربائية جنوب وارق و

 الكويت

 بناء على طلب اركة افط الكويت
 الشركات األجنبية مسلسل

14 HYSOUNG CORPORATION SOUTH KOREA 

15 

the joint venture of hitachi ltd.and hitachi high 

tchnologies coporation 

16 GRID SOLUTIONS SAS FRANCE 

17 

SHANGHAI ELECTRIC TRANSMISSION 

POWER & DISTRIBUTION Co. LTD 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ  ـ

 إعالن

الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة اركات يعلن 

الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح المناقصة رقم 

0228/CA/CPD 

لتوريد و اإلاشاء و اإلعداد لتشغيل مشروع اعمال الهندسة و ا

و 1وحدات الغاز المسال  (UNIFLUX)إستبدال مسخنات 

 لمصفاة ميناء األحمدي 3و  2

 بناء على طلب اركة البترول الوطنية الكويتية

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعى ااتباه السادة 

من القااون رقم  (16)المناقصين إلى أاه واستنادا إلى اص المادة 

سوف يتم طرح المناقصة المذكورة أعاله على  2016لسنة  (49)

بعد مدة  (31)الشركات المذكورة بالكشف المرفق وعددها 

يوم على االقل من تاريخ اشر هذا اإلعالن بالجريدة  (30)

 الرسمية.

ويحق لكل ذى مصلحة لم يرد اسمه فى هذه القائمة الترلم امام 

أو عدم ادراجه خالل مدة اسبوع من  الستبعادالمجل  من قرار ا



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  139             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

اشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية وبعد سداد الرسم المحدد 

 (2017/114).بالقرار الوزارى رقم 

 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة
 

 الشركات األجنبية مسلسل
18 (S.KOREA) DAELIM INDUSTRIAL CO. LTD 
19 DAELIM INDUSTRIAL CO.LTD.KOREA 
20 hyundai heavy industries co korea 
21 A ITALY.P.S PSAIPEM 
22 CHIYODA CORPORATION ,JAPAN 
23 JGC CORPORATION,JAPAN 
24 A ITALY.P.S ABB 
25 hanwha engineering & constriction corporation 
26 PETROFAC INTERNATIONAL LTD UAE 
27 LARSEN & TOUBRO LIMITED INDIA 
 اركة سبيك الخليم للتجارة العامة والمقاوالت 28
29 toyo engineering india ltd. india 

30 
HYUNDAI ENGINEERING CO LTD SOUTH 

KOREA 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــــــ
 إعالن

اركات يعلن الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة 
الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح المناقصة رقم 

0228/CA/CPD 
اعمال الهندسة و التوريد و اإلاشاء و اإلعداد لتشغيل مشروع 

و 1وحدات الغاز المسال  (UNIFLUX)إستبدال مسخنات 
 لمصفاة ميناء األحمدي 3و  2

 بناء على طلب اركة البترول الوطنية الكويتية
 كات األجنبيةالشر مسلسل

31 HYUNDAI ENGG & CONST CO LTD SOUTH 
KOREA 

32 V. NETHERLAND.B FLUOR 
CONSULTANTS 

33 A ITALY.P.S TECHNIP ITALY 
34 .C.O.R ,CTCI CORPORATION, TAIWAN 
35 S REPUBLIC OF CHINA'SINOPEC 

ENGINEERING (GROUP) CO., PEOPLE 
36 TECHNIP FRANCE ABUDHABI, UAE 
37 STX HEAVY INDUSTRIES CO. LTD., 

KOREA 

38 FLUOR LIMITED UK 
39 (GS ENGINEERING & CONST.CORP(KOREA 
40 PUNJ LLOYD LTD , INDIA 
41 SK ENGG & CONST.CO.LD.SOUTH KOREA 
42 SAMSUNG ENGINEERING CO. LTD,KOREA 
43 KBR INC,USA 
44 TECNICAS REUNIDAS , SPAIN 
45 V THE NETHERLANDS.B I 

NEDERLAND&CB 
46 ENGG FOR THE PETROLEUM & PROCESS 

INDUSTRISE ENPPI مصرية 
47 DODSAL ENGINEERING & 

CONSTRUCTION PTE LIMITED UAE 
48 AMEC FOSTER WHEELER ENERGY LD 

UNITED KINGDOM 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــ  ـــ
 النــــــــإع
الستئجار قطع  /2017/2016/5بش ن المناقصة رقم م م ك

 1 -قاطرات  4بحرية للعمل للخدمات المالحية بميناء الشعيبة ) 
 زورق ربط ( التابعة لممسسة المواائ الكويتية 1 -زورق إرااد 

 -ممسسة المواائ الكويتية  -
 جيل موعد تقديم يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن ت

عطاءات المناقصة المذكوره أعاله إلي يوم االحد الموافق 
 19-09-2017بدال من يوم الثالثاء الموافق  2017-11-19

 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ

 النــــــــإع
الستئجار قطع  /2017/2016/4قم م م كبش ن المناقصة ر

 2 -قاطرات  4بحرية للعمل للخدمات المالحية بميناء الشويخ ) 
 زورق ربط ( التابع للممسسة المواائ الكويتية 2 -زورق إرااد 

 -ممسسة المواائ الكويتية  -
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن ت جيل موعد تقديم 

أعاله إلي يوم االحد الموافق  عطاءات المناقصة المذكوره
 19-09-2017بدال من يوم الثالثاء الموافق  2017-11-19

 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة
 
 



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  140             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

 النــــــــإع
لتنفيذ اعمال الصيااة  /2017/2016/15بش ن المناقصة رقم م ع

 والترميم واالعمال االاشائية لمدارس ومبااي منطقة
 )المنطقة الثااية ( الفروااية التعليمية

 -وزارة التربية  -
يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين 
حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة أعاله أن يبادروا إلى إستالم 

مصطحبين معهم  -)محضر اجتماع تمهيدي( من مقر الجهاز 
 إيصال اراء المناقصة

 لمناقصات العامةاألمين العام للجهاز المركزى ل
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــــــ

 النــــــــإع
توريد وتركيب وتشغيل  (2016/2-2017)بش ن المناقصة رقم 

 وصيااة كاميرات مراقبة
 -ديوان المحاسبة  -

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين 
على وثائق المناقصة المذكورة أعاله أن يبادروا إلى إستالم حصلوا 

مصطحبين معهم  -)محضر اجتماع تمهيدي ( من مقر الجهاز 
 إيصال اراء المناقصة

 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة
ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــــ

 النــــــــإع
اعمال الصيااة الجذرية  2018/2017/6لمناقصة رقم بش ن ا

 جامعة -الدارة االاشاءات والصيااة  -لقطاع )الشويخ( 
 الكويت

 -جامعة الكويت  -
يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين 
حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة أعاله أن يبادروا إلى إستالم 

مصطحبين معهم  -يدي ( من مقر الجهاز ) محضر اجتماع تمه
 إيصال اراء المناقصة

 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة
 
 

 النــــــــإع
صيااة مشروع  /2017/2016/7م م /زـ بش ن المناقصة رقم ه

 الكويت الستخدام المياه المعالجة )المرحلة الثااية(
 -مكية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه الس -

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الساده المناقصين الذين 
ستالم احصلوا علي وثائق المناقصة المذكورة أعاله أن يبادروا إلي 

مصطحبين معهم إيصال اراء  -من مقر الجهاز  1 ))ملحق رقم 
 المناقصة .

 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة
ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــ

 النــــــــإع
الستئجار قطع  /2017/2016/4بش ن المناقصة رقم م م ك

 2 -قاطرات 4بحرية للعمل للخدمات المالحية بميناء الشويخ ) 
 زورق ربط ( التابع للممسسة المواائ الكويتية 2 -زورق إرااد 

 -ممسسة المواائ الكويتية  -
لجهاز المركزي للمناقصات العامة الساده المناقصين الذين يدعو ا

حصلوا علي وثائق المناقصة المذكورة أعاله أن يبادروا إلي أستالم 
مصطحبين معهم إيصال اراء  -من مقر الجهاز  1))ملحق رقم 
 المناقصة .

 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة
ــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ  ـــ

 إعالن 
 بش ن اتيجة أتهيل الشركات واملمسسات ارافة املدن 

 -بلدية الكويت  -
 ( من اجلريدة الرمسية1318إحلاقاً لاعالن الصادر يف  العدد رقم )

 .  11/12/2016) الكويت اليوم( بتاريخ  
مة واملقاوالت اس لقد مت تعديل اسم / اركة الفجر الالمع للتجارة العا

االسم اجلديد / اركة فالكو ستار للتجارة العامة واهنا ضمن 
 الشركات املمهلة ملناقصات النرافة العامة تلبلدية .

 االمأل العام املساعد لشئون املناقصات 
 :الشركات املمهلة

 ةاسم الشركة األجنبي اسم الشركة الرقم
اركة الشبكات الدولية  1

 للتكنولوجيا
 SONY -لف لا

 VECTRACOM -تضامن  اركة مركز سلطان 2



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  141             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

 
اركة الداير املتحدة  3

 للتجارة و املقاوالت
 FIRST GOLF –تضامن 

COMPANY 
اركة املستقبل  4

للتكنولوجيا املتكاملة 
 ألجهزة االتصاالت

 VECTRACOM -وكيل 

  -أمساي الشركات غري املمهلة :
اسم الشركة  اسم الشركة الرقم

 يةاالجنب
 أسباب االستبعاد

1 
 
 

اركة اوالد 
عبدالعزيز 
 عبدالسن الرااد

 –لالف 
DELUX 
MEDIA 

EUROPE 
LIMITED 

ال يوجد اهادات من  -
 عمالي سابقأل 

عدم قدرة املناقص  -
على تنفيذ املشروع بصورة 
 متكاملة 

فريق التنفيذ املقرتح  -
 غري ممهل بشكل كايف 

خربة الشركة جبزئيات  -
 غري كافية املشروع 

 %26حصل على  -
ال توجد مشاريع  -

 مشاهبة للشركة االجنبية  
2 
 
 

ا موعـــــــة الســـــــابعة 
للتجـــــــــــارة العامـــــــــــة 

 واملقاوالت

 –تضامن 
WQR-

GROUP 

ال توجد اهادات من  -
 عمالي سابقأل 

عدم قدرة املناقص  -
على تنفيذ املشروع بصورة 
 متكاملة 

فريق التنفيذ املقرتح  -
 كا  غري ممهل بشكل  

ال توجد مشاريع  -
 مشاهبة للشركة االجنبية 

ال توجد خربة للشركة  -
 جلزئيات املشروع 

 %16حصل على  -
3 
 

اركة يوانيتد 
 اتورك 

 –اريكسون 
 وكيل

ال توجد مشاريع  -
 مشاهبة للشركة االجنبية 

 
 

خربة الشركة جبزيئات  -
 املشروع غري كافية 

 %57حصل على  -
4 
 
 
 

اــــــــــــركة ائندســــــــــــة 
 التقنيات املتعددة و 

 –لالف 
VISRT 
MIDDL
E EAST 

قدرة املناقص على  -
تنفيذ املشروع بصورة 
 متكاملة غري كافية 

ال توجد للشركة  -
 مشاريع مشاهبة 

خربة الشركة جبزيئات  -
 املشروع غري كافية 

 %54حصل على  -
5 
 
 
 

اركة جلف سات 
 لالتصاالت 

 -وكيل 
PARASA
DCOMP 

مـــن ال توجـــد اـــهادات  -
 عمالي سابقأل 

قـــــــدرة املنـــــــاقص علـــــــى  -
ـــــــذ املشـــــــروع بصـــــــورة  تنفي

 متكاملة غري كافية 
ــــــق العمــــــل  - خــــــربات فري

 املقرتح غري كافية 
عـــــــــدم قيـــــــــام الشـــــــــركة  -

 مبشاريع مشاهبة 
خــــربة الشــــركة جبزيئــــات  -

 املشروع غري كافية 
 %27حصل على  -

6 
 
 
 

اركة جيت لنك 
 لالتصاالت

 -لالف 
VIZRT 

ق العمل خربات فري -
 املقرتح غري كافية 

عدم قيام الشركة  -
 مبشاريع مشاهبة 

خربة الشركة جبزيئات  -
 املشروع غري كافية 

 %54حصل على  -
 

 
 
 
 
 



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  142             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

 جامعة الكويت
 إعالن

 تعلن جامعة الكويت عن طرح املمارسات القابلة للتجزئة التالية:
 موعد اإلغالق  االوققيمة الت مأل املبلغ اجلهة الطالبة الصنف رقم املمارسة م
 17/10/2017 % من قيمة العطاي2 د.ك 75 مكتبة الطالب اجلامعية توريد كتب عربية 641/2017-2018 1

واالايم التالية أثناي الدوام الرمسي وذلك من إدارة املشرتايت) قسم  2017/ 01/10األحد وميكن احلصول على مستندات املمارسات اعتبارًا من 
ظهرًا ولن يلتفت إس  00.12الساعة  17/10/2017خ(  تخلالدية وآخر موعد لتقدمي العطايات هو يوم الثالاثي27ن ( مببىن )ائون املوردي

 العطايات ال  ترد بعد هذا املوعد مع العلم أن الرسوم املذكوره غري قابلة للرد وللجامعة احلق   الغاي املمارسة دون ذكر األسباب.
 ندوق قاعة اجتماعات األمناي املساعدين تخلالدية .وتوضع العطايات   ص

 مالحرة :
صباحاً  8.00سحب املمارسات للشركات  املتخصصة   هذا ا ال على أن تكون مسجلة لدى قسم ائون املوردين تجلامعة وذلك من الساعه

 .2017ظهراً مع احضار كارت التسجيل لعام  12.00وح  الساعة 
ــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــ

 إعالن 
 تعلن جامعة الكويت عن طرح املمارسات القابلة للتجزئة التالية : 

 موعد اإلغالق قيمة الت مأل األوق املبلغ اجلهة الطالبة الصنف رقم املمارسة م
 31/10/2017 مة العطاي% من قي2 د.ك 75 مراكز عمل  تلفة توريد قطع غيار 440/2017-2018 1
 31/10/2017 % من قيمة العطاي2 د.ك 75 مراكز عمل  تلفة توريد مستهلكات 524/2017-2018 2
 31/10/2017 % من قيمة العطاي2 د.ك 75 مراكز عمل  تلفة صيااة أجهزة 572/2017-2018 3
 31/10/2017 % من قيمة العطاي2 د.ك 75 عمادة ائون الطلبة توريد مالب  وأدوات وكموس رايضية 715/2017-2018 4
 31/10/2017 % من قيمة العطاي2 د.ك 75 مراكز عمل  تلفة توريد مستهلكات وزجاجيات 717/2017-2018 5

م واألايم التالية أثناي الدوام الرمسي وذلك من إدارة املشرتايت) قس 1/10/2017وميكن احلصول على مستندات املمارسات اعتبارًا من األحد 
ظهرًا ولن يلتفت إس  12.00، الساعه  31/10/2017خ(  تخلالدية وآخر موعد لتقدمي العطايات هو يوم الثالاثي 27ائون املوردين ( مببىن )

 العطايات ال  ترد بعد هذا املوعد مع العلم أن الرسوم املذكورة غري قابلة للرد وللجامعة احلق   إلغاي املمارسة دون ذكر األسباب.
 تخلالدية . –قاعة اجتماعات األمناي املساعدين وضع العطايات   صندوق وت

 مالحرة :
صباحاً  8.00سحب املمارسات للشركات املتخصصه   هذا ا ال على أن تكون مسجلة لدى قسم ائون املوردين تجلامعة وذلك من الساعة 

 .2017ظهراً مع احضار كارت التسجيل لعام  12.00وح  الساعة 
 مأل عام اجلامعةأ

 إعالن 
 تعلن جامعة الكويت عن طرح املمارسات القابلة للتجزئة التالية :

 موعد اإلغالق قيمة الت مأل األوق املبلغ اجلهة الطالبة الصنف رقم املمارسة م
توريد وتركيب وتشغيل أجهزة  640/2017-2018 1

 مسعية وبصرية " ارام صويت "
كلية الشريعة والدراسات 

 الميةاإلس
 24/10/2017 % من قيمة العطاي2 د.ك 75

صيااة معدات طب األسنان  650/2017-2018 2
 ملدة سنة

 24/10/2017 % من قيمة العطاي2 د.ك 75 كلية طب األسنان

 تعلن جامعة الكويت عن طرح املمارسات غري القابلة للتجزئة التالية :
 موعد اإلغالق الت مأل األوققيمة  املبلغ اجلهة الطالبة الصنف رقم املمارسة م
 24/10/2017 د.ك 600 د.ك 75 كلية ائندسة والبرتول توريد وتركيب وتشغيل جهاز علمي 457/2017-2018 1
 24/10/2017 د.ك 2000 د.ك 75 مركز ارم املعلومات صيااة رخص برامم 493/2017-2018 2
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واألايم التالية أثناي الدوام الرمسي وذلك من إدارة املشرتايت) قسم  1/10/2017وميكن احلصول على مستندات املمارسات اعتبارًا من األحد 
ظهرًا ولن يلتفت إس  12.00، الساعة  24/10/2017خ(  تخلالدية وآخر موعد لتقدمي العطايات هو يوم الثالاثي 27ائون املوردين ( مببىن )

 ذكورة غري قابلة للرد وللجامعة احلق يف إلغاي املمارسة دون ذكر األسباب.العطايات ال  ترد بعد هذا املوعد مع العلم أن الرسوم امل
 تخلالدية . –قاعة اجتماعات األمناي املساعدين وتوضع العطايات   صندوق 

 مالحرة :
صباحاً  8.00عة سحب املمارسات للشركات املتخصصة يف هذا ا ال على أن تكون مسجلة لدى قسم ائون املوردين تجلامعة وذلك من السا

 .2017ظهراً مع احضار كارت التسجيل لعام  12.00وح  الساعة 
ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ  ـــ

 إعالن 
 276تعديل موعد إغالق املمارسة رقم 

 تعلن جامعة الكويت عن متديد إغالق طرح املمارسة غري القابلة للتجزئة التالية:
 اجلديد موعد اإلغالق قيمة الت مأل االوق سعر البيع اجلهة الطالبة املوضوع رقم املمارسة م
توريد وتركيب وتشغيل ارام  276/2017-2018 1

 صوتيات 
و مرئيات ملسرح مركز العلوم 

 الطبية

 31/10/2017 د.ك. 2000 .د.ك 75 مركز العلوم الطبية

) قسـم اـئون املـوردين(  واألايم التالية أثنـاي الـدوام الرمسـي وذلـك مـن إدارة املشـرتايت  2017/08/20عتباراً من األحد وميكن احلصول على مستندات املمارسات ا
ظهـــراً ولـــن يلتفـــت إس  12.00الســـاعة  10/10/2017بــداًل مـــن 2017/10/31  خ( تخلالديـــة وآخـــر موعـــد لتقـــدمي العطــايات هـــو يـــوم الـــثالاثي 36مببــىن )

 بعد هذا املوعد مع العلم أن الرسوم املذكورة غري قابلة للرد وللجامعة احلق يف إلغاي املمارسة دون ذكر األسباب. العطايات اليت ترد
 صباحًا يف قاعة السيمينار يف مركز العلوم الطبية تجلابرية. 11:00الساعة   9/10/2017علماً أبن هناك اجتماع متهيدي إلزامي يوم اإلثنأل 

 صندوق قاعة اجتماعات األمناي املساعدين تخلالدية .وتوضع العطايات   
 مالحرة :

صباحًا وح    8.00سحب املمارسات للشركات املتخصصة   هذا ا ال على أن تكون مسجلة لدى قسم ائون املوردين تجلامعة من الساعة
 .2017ظهراً مع احضار كارت التسجيل لعام  12.00الساعة 

 
 ية االقتصادية العربيةالصندوق الكوييت للتـنم

( بديد وتركيب 32/2017إعالن عن املمارسة رقم )

 تراخيص ارم وبرامم

يعلن الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية عـن طـرح املمارسـة 

 ( بديد وتركيب تراخيص ارم وبرامم.32/2017رقم )

فعلى الشركات واملمسسات املسجلة لدى اجلهاز املركـزي لتكنولوجيـا 

املتخصصة يف هذا ا ال الـيت ترغـب  2017/2018املعلومات لعام 

تالاــرتاك  يف هــذه املمارســة الــدخول علــى املوقــع اإللكــرتو  اخلــاص 

ـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــة االقتصـــــــــــــــــــادية العربي تلصـــــــــــــــــــندوق الكـــــــــــــــــــوييت للتنمي

(www.kuwait-fund.org)   أو موقع احلكومة اإللكرتو

(www.e.gov.kw) ( 40/-وذلك مقابل رسـم مقـداره  )د.ك

فقط أربعون دينارا كويتيا غري قابـل للـرد، علمـا أبن أخـر موعـد لتقـدمي 

ـــــوم األحـــــد املوافـــــق  ـــــن ظهـــــر ي العطـــــايات هـــــو الســـــاعة الواحـــــدة م

، وتبقــــى العطــــايات قائمــــة ال ميكــــن ســــحبها ملــــدة  22/10/2017

( تسعأل يوما من اتريخ فتح مراريف العطايات، كمـا جيـب علـى 90)

%( من قيمـة العطـاي 4ه أتميناً أولياً قدره )املمارس أن يودع مع عطائ

 ويكون هذا الت مأل صاحلاً وساري املفعول ملدة سراين العطاي.

 انئب املدير العام



 م1/10/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     11 األحد                  144             والستون    الثالثةالسنة  1360الكويت اليوم العدد 

 املمسسة العامة للرعاية السكنية
 إعالن 
 2018/  2017 - 1059عن املناقصة رقـم: م. ع. ر.س / م / 

عد تقديـم العطايات تعلن املمسسة العامة للرعاية السكنية عن تعديل مو 

 2017/2018-1059( يف املناقصــة رقم: م. ع. ر.س/م/اإلقفال)

اخلاصة إباشاي وإجناز وصيااة أعمال الطرق وابكات البنية التحتية 

( قسيمة وحمطات الكهرتي الفرعية للضاحيتأل 4770لعدد )

N2&N3) مبشروع جنوب املطالع اإلسكا ، واملعلن عنها يف )

( من اجلريدة الرمسية )الكويت اليوم( بتاريخ 1350العدد رقم )

م، ومت تعديل اتريخ اإلقفال تإلعالن يف العدد رقم 23/07/2017

 التاق: م، وذلك على النحو27/8/2017( بتاريخ 1355)

  بدال من    06/11/2017وتقدمي العطايات     اإلقفالاتريخ

03/10/2017 

أعاله احلضور إس مقر  وعلى الشركات املدعوة للمناقصة املذكورة

 –الدور الثالث  –جبنوب السرة  –املمسسة العامة للرعاية السكنية 

( للمناقصة 2الستالم امللحق رقم ) –إدارة الواثئق والعقود 

وعلى املستلم مصطحبأل معكم إيصال اراي مستندات املناقصة، 

 .تقدمي ما يثبت تفويضه عن الشركة تإلستالم

 :تنويه 

ئمة املقاولأل املمهلأل املدعوين لالارتاك تملناقصات يستبعد من قا

املقاولأل الذين مل يشاركوا يف مناقصتأل متتاليتأل رغم إدراجهم يف 

قائمة املقاولأل املدعوين على أن يتم دعوهتم للمشاركة يف املناقصات 

بعد ذلك بناي على طلب رمسي من الشركة موضحا به أسباب عدم 

ت السابقة، وجيوز للممسسة الطلب من الشركة املشاركة يف املناقصا

 لديث بياانهتا إذا لزم وموافقة املمسسة على دعوهتا.

 املديـــر العـــام                

 إعالن 

 1037إعالن عن املناقصة رقـم : م.ع.ر.س/م/

-2017 /2018 
تعلن املمسسة العامة للرعاية السكنية عن تعديل موعد تقديـم 

-1037( يف املناقصــة رقم:م.ع.ر.س/م/قفالاإلالعطايات )

اخلاصة إباشاي وإجناز وصيااة أعمال الطرق  2017/2018

( قسيمة وحمطات الكهرتي 4999وابكات البنية التحتية لعدد )

( مبشروع جنوب املطالع اإلسكا  (N1&N4الفرعية للضاحيتأل 

 ( من اجلريدة الرمسية1350واملعلن عنها يف ملحق العدد رقم )

م ، ومت تعديل اتريخ اإلقفال 24/07/2017)الكويت اليوم( بتاريخ 

م ، وذلك 27/8/2017( بتاريخ 1355تإلعالن يف العدد رقم )

 على النحو التاق:

بدال من   06/11/2017وتقدمي العطايات  اإلقفالاتريخ -

03/10/2017 

وعلى الشركات املدعوة للمناقصة املذكورة أعاله احلضور إس مقر 

 –الدور الثالث  –جبنوب السرة  –ملمسسة العامة للرعاية السكنية ا

( للمناقصة 2الستالم امللحق رقم ) –إدارة الواثئق والعقود 

وعلى املستلم مصطحبأل معكم إيصال اراي مستندات املناقصة ، 

 .تقدمي ما يثبت تفويضه عن الشركة تالستالم

 تنويه :-

أل املدعوين لالارتاك تملناقصات يستبعد من قائمة املقاولأل املمهل

املقاولأل الذين مل يشاركوا يف مناقصتأل متتاليتأل رغم إدراجهم يف 

قائمة املقاولأل املدعوين على أن يتم دعوهتم للمشاركة يف املناقصات 

بعد ذلك بناي على طلب رمسي من الشركة موضحا به أسباب عدم 

ممسسة الطلب من الشركة املشاركة يف املناقصات السابقة ، وجيوز لل

 لديث بياانهتا إذا لزم وموافقة املمسسة على دعوهتا.

 املديـــر العـــام                
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 بنك االئتمان الكوييت

 إعــالن

رقم يعلن بنك االئتمان الكوييت عن طرح املمارسة 

اخلاصة مبيكنة اخلدمات احلكومية على بوابة ( 9/2017/2018)

الواردة بواثئق املمارسة  حسب الشروط واملواصفاتوذلك  الكويت،دولة 

الدور  –اإلدارة املالية  –واليت ميكن احلصول عليها مببىن البنك الرئيسي 

 .الثا 

فعلى السادة الشركات الراغبة يف االارتاك مراجعة البنك يف األوقات 

ظهراً(  12:00صباحًا وح  الساعة  8:00التالية من الساعة )

 150/-ة الشروط واملواصفات مقابل رسم قدره )الستالم كراس

-غري قابلة للرد  –د.ك.( مائة ومخسون دينارًا كويتيًا ال غري 

 مصطحبأل معهم املستندات التالية: 

 صورة عن السجل التجاري. -1

 صورة عن اهادة غرفة بارة وصناعة الكويت.-2

صورة عن إيصال التسجيل لدى اجلهاز املركزي للمناقصات -3

 لعامة.ا

صورة من اهادة لديد اسب العمالة الوطنية الصادرة عن وزارة -4

 الشئون االجتماعية والعمل.

أن يقدم سجل مفصل تألعمال اليت توالها فيما هو مطلوب منه، -5

 وذلك بشهادات موثقة من اجلهات املعنية.

ن يكون لديه فريق عمل ممهل من ذوي اخلربة املهنية والدراية أ-6

 .بطبيعة العمل املطلوب الكاملة

 صورة من اهادة اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات.-7

سو  يعقد االجتماع التمهيدي مبقر البنك الرئيسي الدور الثالث -8

يف  9/10/2017بغرفة االجتماعات وذلك يف يوم االثنأل املوافق 

 متام الساعة التاسعة صباحا.

 .CDترفق اسخة من العطايات على قرص -9

يرفق مع العطاي كفالة بنكية غري مشروطة يف صورة ايك  -10

مصدق أو كتاب ضمان من أحد البنوك املعتمدة يف الكويت لصاحل 

/ثالثة آال  وسبعمائة - 3,750بنك االئتمان الكوييت مببلغ 

على أن تكون صاحلة ملدة ثالثة  ومخسأل دينارًا كويتيًا فقط ال غري"

آخر موعد الستالم العطايات وال تدفع أاهر على االقل من اتريخ 

 عنها فوائد.

تعنون العطايات تلرر  املختوم تسم السيد/ مدير عام بنك  -11

االئتمان الكوييت وتودع بصندوق جلنة مناقصات البنك تإلدارة املالية 

ظهرًا من يوم  1:00لبنك االئتمان الكوييت مبوعد أقصاه الساعة 

 .19/10/2017اخلمي  

 :مالحرة

 للبنك احلق يف إلغاي املمارسة بدون ذكر األسباب.-

 جيب أن تكون مجيع املستندات سارية الصالحية.-

 إعــالن

رقــــــــــم يعلــــــــــن بنــــــــــك االئتمــــــــــان الكــــــــــوييت عــــــــــن طــــــــــرح املمارســــــــــة 

-Symantec( اخلاصــة بتجديــد تــراخيص 10/2017/2018)

MMS service and licenses،  وذلـك حسـب الشـروط

اثئـق املمارسـة والـيت ميكـن احلصـول عليهـا مببـىن الواردة بو  واملواصفات

 .الدور الثا  –االدارة املالية  –البنك الرئيسي 

فعلى السادة الشركات الراغبة يف االارتاك مراجعة البنك يف األوقات 

ـــة مـــن الســـاعة ) ظهـــرا(  12:00صـــباحا وحـــ  الســـاعة  8:00التالي

ـــل رســـم قـــدره  300/-) الســـتالم كراســـة الشـــروط واملواصـــفات مقاب

مصـــطحبأل -غـــري قابلـــة للـــرد  –د.ك.( ثالمثائـــة دينـــار كـــوييت ال غـــري 

 -معهم املستندات التالية: 
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 صورة عن السجل التجاري. -1

 صورة عن اهادة غرفة بارة وصناعة الكويت.-2

صورة عن إيصال التسجيل لدى اجلهاز املركزي للمناقصات -3

 العامة.

الوطنية الصادرة عن وزارة  صورة من اهادة لديد اسب العمالة-4

 الشئون االجتماعية والعمل.

أن يقدم سجل مفصل تألعمال اليت توالها فيما هو مطلوب منه -5

 ، وذلك بشهادات موثقة من اجلهات املعنية.

ن يكــون لديــه فريــق عمــل ممهــل مــن ذوي اخلــربة املهنيــة والدرايــة أ-6

 .الكاملة بطبيعة العمل املطلوب

 اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات.صورة من اهادة -7

 .CDترفق اسخة من العطايات على قرص -8

يرفق مع العطاي كفالة بنكية غري مشروطة يف صورة ايك مصدق  -9

أو كتاب ضمان من أحد البنوك املعتمدة يف الكويت لصاحل بنك 

/اثنا عشر ألفا ومخسمائة دينار  - 12,500االئتمان الكوييت مببلغ 

على أن تكون صاحلة ملدة ثالثة أاهر على االقل  ط ال غري"كوييت فق

 من اتريخ آخر موعد الستالم العطايات وال تدفع عنها فوائد.

تعنون العطايات تلرر  املختوم تسم السيد/ مـدير عـام بنـك  -10

االئتمان الكوييت وتودع بصندوق جلنة مناقصات البنك تإلدارة املالية 

ظهــرا مــن يــوم  1:00مبوعــد أقصــاه الســاعة  لبنــك االئتمــان الكــوييت

 .12/10/2017اخلمي  

 مالحرة:

 للبنك احلق يف إلغاي املمارسة بدون ذكر األسباب.-

 جيب ان تكون مجيع املستندات سارية الصالحية-

 

 إعــالن

رقم يعلن بنك االئتمان الكوييت عن إعادة طرح املمارسة 

يث فرع ( اخلاصة بتعديل وبديد وأتث20/2016/2017)

الواردة بواثئق املمارسة  وذلك حسب الشروط واملواصفات الرقة

الدور  –االدارة املالية  –ميكن احلصول عليها مببىن البنك الرئيسي واليت 

 .الثا 

فعلى السادة الشركات الراغبة يف االارتاك مراجعة البنك يف األوقات 

هراً( ظ 12:00صباحًا وح  الساعة  8:00التالية من الساعة )

 150/-الستالم كراسة الشروط واملواصفات مقابل رسم قدره )

-غري قابلة للرد  –د.ك( مئة ومخسون دينارًا كويتيًا فقط ال غري 

 مصطحبأل معهم املستندات التالية: 

 صورة عن السجل التجاري. -1

 صورة عن اهادة غرفة بارة وصناعة الكويت.-2

املركزي للمناقصات  صورة عن إيصال التسجيل لدى اجلهاز-3

 العامة.

صورة من اهادة لديد اسب العمالة الوطنية الصادرة عن وزارة -4

 الشئون االجتماعية والعمل.

أن يقدم مقدم العطاي سجالً مفصالً تألعمال اليت توالها فيما هو -5

 مطلوب منه، وذلك بشهادات موثقة من اجلهات املعنية.

ذوي اخلربة املهنية والدراية  ن يكون لديه فريق عمل ممهل منأ-6

 .الكاملة بطبيعة العمل املطلوب

الدور الثالث  -سو  يعقد اجتماعاً متهيدايً مبقر البنك الرئيسي-7

يف متام  10/10/2017غرفة االجتماعات يوم الثالاثي املوافق 

 الساعة العاارة صباحاً.

 .CDترفق اسخة من العطايات على قرص -8

الة بنكية غري مشروطة يف صورة ايك مصدق يرفق مع العطاي كف -9
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أو كتاب ضمان من أحد البنوك املعتمدة يف الكويت لصاحل بنك 

/ثالثة آال  وسبعمائة ومخسأل - 3,750االئتمان الكوييت مببلغ 

على أن تكون صاحلة ملدة ثالثة أاهر على  دينارًا كويتيًا فقط ال غري"

 ات وال تدفع عنها فوائد.األقل من اتريخ آخر موعد الستالم العطاي

تعنون العطايات تلرر  املختوم تسم السيد/ مدير عام بنك  -10

االئتمان الكوييت وتودع بصندوق جلنة مناقصات البنك تإلدارة املالية 

ظهرًا من يوم  1:00لبنك االئتمان الكوييت مبوعد أقصاه الساعة 

 .31/10/2017الثالاثي املوافق 

 مالحرة:

 يف إلغاي املمارسة بدون ذكر األسباب. للبنك احلق-

 جيب أن تكون مجيع املستندات سارية الصالحية.-

 بيت الزكـاة

 إعـالن

 (30/2017م  –عن طرح املمارسة رقم )ب ز 

 برانمم إذاعي لبيت الزكاة 2إباتاج عدد 

برانمم إذاعي لبيت  2يعلن بيت الزكاة عن طرح ممارسة إاتاج عدد 

املتخصصة يف هذا ا ال واليت ترغب يف التقدم الزكاة فعلى الشركات 

إدارة الشئون  –للحصول على واثئق املمارسة مراجعة بيت الزكاة 

الدور األرضي أثناي أوقات العمل الرمسية  –املالية قسم اخلزينة 

 75/-الستالم اروط وواثئق املمارسة مقابل رسم ماق وقـدرة )

 ال غري )غري قابل للرد(. د.ك( فقط مخسة وسبعون ديناراً كويتياً 

علما أبن آخر موعد لتلقي العطايات سيكون الساعة الثااية عشرة 

 17/10/2017( من يوم الثالاثي املوافق 12:30والنصف ظهرا )

 –منطقة الوزارات  -مبقر بيت الزكاة الرئيسي الكائن جبنوب السرة 

 صندوق العطايات. –الدور الرابع 

 18/10/2017وم األربعاي املوافق وسيكون فض العطايات يف ي

( يف مبىن بيت الزكاة الكائن 01:30الساعة الواحدة والنصف ظهراً )

  قاعة فض العطايات. –الدور الثا   –منطقة الوزارات  –جبنوب السرة 

جنوب السرة   -منطقة الوزارات  –بيت الزكاة املبىن الرئيسي -لالستفسار:

 1640داخلي  175مركز االتصال  –

 ممسسة البرتول الكويتية

 إعالن 

 347/2017عن ممارسة رقم م ب ك /خ/

بش ن: توريد وتركيب وتشغيل وصيااة وضمان اااة 

 متعددة الوظائف

(MS Surface Hub) 

تعلن ممسسة البرتول الكويتية عن طرح ممارسة عامة رقم م ب 

بش ن توريد وتركيب وتشغيل وصيااة وضمان  347/2017ك/خ/

وذلك طبقاً  (MS Surface Hub)الوظائف اااة متعددة 

للشروط واملواصفات الواردة يف واثئق املمارسة واليت ميكن احلصول 

عليها من الدائرة التجارية واخلدمات )قسم الشـراي وعقود 

 -اارع اخلليم العريب -الشويخ  -جممع القطاع النفطي -اخلدمات(

 8:00اعة خالل ساعات العمل الرمسية من الس -الدور األول 

ـــق:  2:00صباحًا ولغاية  ظهرًا اعتبارا من صباح يوم األحـــد املوافـ

د.ك )مخسة وسبعون  75/-مـقــابل رســـم وقـــــــــــــــدره  1/10/2017

دينارًا كويتيًا( غري قابل للرد وآخر يوم لتقدمي العطايات الساعة 

نون تسم وتع  1/11/2017الواحدة ظهر يوم األربعاي املوافق: 

الدائرة التجارية واخلدمات )قسم الشراي وعقود اخلدمات( تملمسسة 

قسم  -الدور األول  -وتودع يف الصندوق مبجمع القطاع النفطي 
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الشراي وعقود اخلدمات قبل موعد اإلغالق، وتبلغ الكفالة األولية 

(  يوماً  90د ك )ألفان دينار كوييت( ملدة ) 2,000/-مبلــــــــــغ وقدره 

اعتبارًا من اتريخ فض املراريف وينبغي أن تكون صاحلة طوال مدة 

 سراين العطاي.

علمًا أباه سو  يعقد اجتماع متهيدي مبقر ممسسة البرتول الكويتية 

الدور -اارع اخلليم العريب -الشويخ -جممع القطاع النفطي -

غرفة االجتماعات يوم األربعاي املوافق: -الثامن عشر 

لساعة التاسعة والنصف صباحًا وذلك للرد على ا 11/10/2017

 استفسارات املمارسأل. 

لــــن يســــمح ألي ممــــارس حضــــور االجتمــــاع التمهيــــدي إذا مل خيطــــر -

ممسســـة البـــرتول الكويتيـــة أبمســـاي مراـــحيه للحضـــور ووظـــائفهم قبـــل 

 يومأل على األقل من االجتماع التمهيدي.

ا مل يثبــــت لــــن يســــمح ألي ممــــارس حضــــور االجتمــــاع التمهيــــدي مــــ-

 حصوله على واثئق هذه املمارسة.

 هذه املمارسة غري قابلة للتجزئة وغري مسموح بتقدمي العطايات البديلة.-

ألية استفسارات أو طلبات متعلقة مبستندات املمارسة ترسل كتابة -

عرب الربيد اإللكرتو  

Contractdivisiongroup@kpc.com.kw 

حبد أقصى  23814993- 23814198وخالل الفاك  رقم 

ثالث أسابيع قبل موعد اإلقفال وسو  لن يتم النرر يف هذه 

 الطلبات ألي اعتبار كان بعد هذا املوعد.

 يشرتط فيمن يتقدم للحصول على اسخة املمارسة أن يقدم:

.كتاب رغبة موجه ملمسسة البرتول الكويتية تلرغبة يف املشاركة 1

سمول، رقم التليفون، يتضمن على بياانت الشركة )اسم الشخص امل

 رقم الفاك ، عنوان الشركة، عنوان الربيد اإللكرتو (.

 .إيصال اإليداع لرسوم اراي واثئق املمارسة.2

.صورة من اهادة استيفاي اسبة العمالة الوطنية يف اجلهات غري 3

 احلكومية صادرة من قبل ائيئة العامة للقوى العاملة صاحلة ملدة سنة.

الشركة والرخصة التجارية من وزارة التجارة  .صورة عقد أتسي 4

 والصناعة.

.اهادة قيد وكالة صادرة من وزارة التجارة والصناعة سارية املفعول 5

 يف جمال العمل املطلوب.

.كتاب لصاحل ممسسة البرتول الكويتية يتضمن على منوذج التوقيع 6

ة اخلاص تلشخص املخول تلتوقيع عن الشركة مصدقة من غرفة بار 

 وصناعة الكويت.

.صورة من اهادة التسجيل لدى اجلهاز املركزي للمناقصات 7

 العامة، وصورة من اهادة تسجيل لدى غرفة بارة وصناعة الكويت.

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ

 إعالن 

 2016/ 336عن املناقصة رقم: م ب ك/ خ /

 يااة ارام التقارير التحليلية ألارمة أوراكلتوريد وتركيب وص

بنـــاي علـــى طلـــب ممسســـة البـــرتول الكويتيـــة تعلـــن جلنـــة الشـــراي العليـــا 

ملناقصات ممسسة البرتول الكويتية واركاهتا التابعة عن طرح املناقصة 

بشــــ ن توريــــد وتركيــــب وصــــيااة  2016/  336رقــــم م ب ك / خ / 

ل، وذلـــــك طبقـــــا للشـــــروط ارـــــام التقـــــارير التحليليـــــة ألارمـــــة أوراكـــــ

واملواصــفات الــواردة يف واثئــق املناقصــة املــذكورة والــيت ميكــن احلصــول 

عليها من الدائرة التجارية واخلدمات )قسم الشـراي وعقـود اخلـدمات( 

الــدور  -اــارع اخللــيم العــريب -الشــويخ  -جممــع القطــاع النفطــي  -

امنــــة ( الث8:00األول خــــالل ســــاعات العمــــل الرمسيــــة مــــن الســــاعة )

( الثااية ظهرا من يوم األحد إس اخلمي  2:00صباحا وح  الساعة )

-مقابل مبلغ وقدره  1/10/2017من كل أسبوع اعتبارا من اتريخ 

د.ك )مائة ومخسون دينـارا كويتيـا( اقـدا غـري قابـل للـرد وذلـك  150/
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 عن طريق إيداع املبلغ حبساب املمسسة.

ــــدي مبقــــر ممسســــة  ــــد اجتمــــاع متهي ــــة وســــو  يعق ــــرتول الكويتي  -الب

 -اـــــــارع اخللـــــــيم العـــــــريب  -الشـــــــويخ  -جممـــــــع القطـــــــاع النفطـــــــي 

غرفـــــة االجتماعــــات يــــوم األربعــــاي املوافـــــق:  -الــــدور الثــــامن عشــــر 

( صـــــــــــباحاً 9:30الســـــــــــاعة التاســـــــــــعة والنصـــــــــــف ) 1/11/2017

 وذلك للرد على استفسارات املناقصأل. 

دة حيــــــث إن آخــــــر موعــــــد لتقــــــدمي العطــــــايات هــــــو الســــــاعة الواحــــــ

ــــــــــق    ــــــــــثالاثي املواف ــــــــــوم ال ــــــــــون تســــــــــم  2/1/2018ظهــــــــــرا ي وتعن

املناقصـــــة ورقمهـــــا وتوضـــــع تلصـــــندوق اخلـــــاص تلعطـــــايات الكـــــائن 

 -جممــــــــع القطــــــــاع النفطــــــــي  -مبقــــــــر ممسســــــــة البــــــــرتول الكويتيــــــــة 

ـــــــريب  -الشـــــــويخ  ـــــــيم الع ـــــــل موعـــــــد  -اـــــــارع اخلل )الســـــــرداب( قب

ــــه ســــو  يــــرفض كــــل عطــــاي يقــــدم  بعــــد اإلقفــــال املــــذكور، علمــــاً أبا

( يومــــا 90امليعــــاد الــــدد لاقفــــال. هــــذا وتســــري العطــــايات ملــــدة )

ـــــــت مأل األوق ئــــــذه  ـــــــغ قـيـمـــــــة ال ــــــال وتـبـل ـــــــخ اإلقف ــــــن اتري ــــــارا م اعتب

ــــــــــدره  ــــــــــغ وق ــــــــــار   6.000/-املناقصــــــــــة مبل د.ك )ســــــــــتة آال  دين

كــــوييت( صــــاحلة طــــول مــــدة ســــراين العطــــاي ويقــــدم لصــــاحل ممسســــة 

 البرتول الكويتية.

ـــن يســـمح ألي- ـــدي إذا مل خيطـــر  ل ـــاقص حضـــور االجتمـــاع التمهي من

ممسســـة البـــرتول الكويتيـــة أبمســـاي مراـــحيه للحضـــور ووظـــائفهم قبـــل 

 يومأل على األقل من االجتماع التمهيدي.

لن يسمح ألي مناقص حضور االجتماع التمهيدي ما مل يثبت -

 حصوله على واثئق هذه املناقصة.

مسموح بتقدمي العطايات  هذه املناقصة غري قابلة للتجزئة وغري-

 البديلة.

ألية استفسارات أو طلبات متعلقة مبسـتندات املناقصـة ترسـل كتابـة -

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب الربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اإللكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتو  

Contractdivisiongroup@kpc.com.kw   ـــــــاك وخـــــــالل الف

حبد أقصى ثـالث أسـابيع قبـل  23814993 - 23814198رقم 

ألي اعتبـار كـان موعد اإلقفال وسو  لن يتم النرر يف هذه الطلبات 

 بعد هذا املوعد.

 هذه املناقصة حمدودة على الشركات التالية:

 اركة األارمة اآللية.-1

 فرع من اركة ويربو ليمتد.-2

 الشركة العربية خلدمات الكمبيوتر.-3

 اركة زاك سلوانز ألارمة الكمبيوتر.-4

 اركة الداير املتحدة للتجارة واملقاوالت.-5

 ستشارات الكمبيوتر.اركة بيت اخلربات ال-6

 جمموعة أارمة الكمبيوتر املتكاملة العاملية.-7

 اركة الدار ل ارمة للتجارة العامة واملقاوالت.-8

 اركة ايو فرواتريز للتجارة العامة واملقاوالت.-9

 اركة بلكس  لنرم املعلومات واحلاسب اآلق.-10

 اركة زعـفـرااـه حال للتجـارة العـامـة واملقاوالت.-11

 اركة جمموعة بـشـارة للتجـارة الـعـامـة واملقاوالت.-12

 اركة أوالد جاسم حممد ثنيان الغامن للتجارة العامة واملقاوالت.-13

 نم سيستم الستشارات الكمبيوتر واالدارية.ياركة دجيتل بروسيس-14

 اركة تكنولوجيا املعلومات الوطنية خلدمات الكمبيوتر واالستشارات.-15

 وس  الكويت لتصميم وبهيز مراكز احلاسبات األلكرتواية.اركة ايف-16

 -يشرتط فيمن يتقدم للحصول على اسخة املناقصة أن يقدم:

.كتاب موجه ملمسسـة البـرتول الكويتيـة تلرغبـة يف املشـاركة يتضـمن 1

علـــى بيـــاانت الشـــركة )اســـم الشـــخص املســـمول، رقـــم التليفـــون، رقـــم 

 د اإللكرتو (.الفاك ، عنوان الشركة، عنوان الربي

 .ايصال اإليداع لرسوم اراي واثئق املناقصة.2
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صــورة مــن اــهادة اســتيفاي اســبة العمالــة الوطنيــة يف اجلهــات الغــري حكوميــة .3

 صادرة من وزارة الشئون االجتماعية والعمل صاحلة ملدة سنة.

.صــورة عقــد أتســي  الشــركة والرخصــة التجاريــة مــن وزارة التجــارة 4

 والصناعة.

ة قيــد وكالـــة صــادرة مـــن ائيئــة العامــة للقـــوى العاملــة ســـارية .اــهاد5

 املفعول يف جمال العمل املطلوب.

.كتاب لصاحل ممسسة البرتول الكويتية يتضمن على منـوذج التوقيـع 6

اخلاص تلشخص املخول تلتوقيع عن الشركة مصدقة من غرفـة بـارة 

 وصناعة الكويت.

ملركــــزي للمناقصــــات .صــــورة مــــن اــــهادة التســــجيل لــــدى اجلهــــاز ا7

 العامة، وصورة من اهادة تسجيل لدى غرفة بارة وصناعة الكويت.

 وكالة األاباي الكويتية
 إعالن عن املزاد

 ( 2017/2018 – 1رقم ) 

تعلن وكالة األاباي الكويتية ) كوان( عن طرح مزاد لبيع جمموعة أاثث 

)كوان(  وأجهزة  مستعملة تملقر الرئيسي لوكالة األاباي الكويتية

 الكائن مبنطـقة الشويخ جبـوار ائالل األحـمر .   

وذلك طبقا للشروط واملواصفات الواردة يف واثئق املزاد واليت ميكن 

احلصول عليها من الوكالة خالل مواعيد العمل الرمسية اعتبارا من يوم 

د.ك  50/-وذلك مقابل رسم مقداره  2/10/2017االثنأل املوافق 

موعد لتقدمي العطايات هو الساعة الواحدة من بعد ال يرد ، وآخر 

وتسلم العطايات يف  11/10/2017ظهر يوم األربعاي املوافق 

صندوق العطايات الكائن يف مقر الوكالة تلدور األول _ إدارة 

 الشئون املالية .   

 

 

 ممسسة البرتول الكويتية 

 جلنة الشراي العليا 

 إعالن

ناًي على طلب اركة البرتول الوطنية بو تعلن جلنة الشراي العليا 

 ()مصايف الشركةإحدى اركات ممسسة البرتول الكويتية -الكويتية 

تزويد مصايف اركة البرتول  CB/1412 :)ممارسة( رقمعن طرح  –

طبقا للشروط وذلك الوطنية الكويتية مبادة  ض الكربيت 

 ميكنواملواصفات العامة واخلاصة الواردة يف واثئق )املمارسة( و 

 احلصول على هذه الواثئق من خالل الصفحة االلكرتواية التجارية

(CWP) العاملية الشبكة موقعنا على على: 

(https://esourcing. knpc.com.) 

 الت مأل األوق  اإلقفال االجتماع التمهيدي الطرح

صـــاحلة ملـــدة  (20000) 21/12/2017 ال يوجد 18/9/2017

( يومــــــــــا مــــــــــن اتريــــــــــخ 90)

  اإلقفال

  وآخـــر موعـــد لتقـــدمي العطـــايات هـــو يـــوم اخلمـــي  املوافـــق

تلتوقيت اللي لدولة  يف متام الساعة الواحدة ظهرا 21/12/2017

مالحرــة أن تقــدمي العطــاي جيــب أن  ( مــعpm)0 1:00الكويــت 

 يكون من خالل الصفحة االلكرتواية التجارية املوضحة أعاله.

  لصــــاحل ممسســــة يقــــدم التــــ مأل األوس  )املمــــارس( أنعلــــى

ـــوان  ـــه اســـم وعن ـــة يف مرـــرو  مـــدون علي ـــرتول الكويتي )املمارســـة( الب

واتريـــخ اإلقفـــال ويوضـــع يف الصـــندوق املخصـــص لـــه الكـــائن تلطـــابق 

يف مقــر جلنــة الشــراي الداخليــة مببــىن  1A-046)) األول غرفــة رقــم

الرئيســي تأل ــدي يف موعــد املكتــب اــركة البــرتول الوطنيــة الكويتيــة 

 01:00تلتوقيت اللي لدولة الكويت  اعة الواحدة ظهراالسأقصاه 

pm)إرفـاق اسـخه مـع  21/12/2017 ( من يـوم اخلمـي  املوافـق
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 .مع العطايالت مأل األوق من 

  غري قابلة للتجزئة-هذه )املمارسة( عامة. 

  علمــــا أباــــه ال يوجــــد اجتمــــاع متهيــــدي، وآخــــر موعــــد الســــتالم

يتم إرسال االستفسارات  على أن 05/10/2017االستفسارات هو 

إس رئـــي  فريـــق قســـم عقـــود الصـــيااة واخلـــدمات علـــى الفـــاك  رقـــم 

23986160. 

 : ةمالحر

  جيـــــب أن يرفـــــق تلعطــــــاي مجيـــــع املســـــتندات والشــــــهادات

مـــــــن خـــــــالل الصـــــــفحة االلكرتوايـــــــة التجاريـــــــة كمـــــــا هـــــــو  املطلوبـــــــة

   .)املمارسة(موضح يف واثئق 

  ور للـدخول علـى للحصول علـى اسـم املسـتخدم وكلمـة املـر

ــــــف  ــــــة يرجــــــى االتصــــــال أبرقــــــام ائوات ــــــة التجاري الصــــــفحة االلكرتواي

23887793/23887794 /23887792.   

cwphelp@knpc.com.kw 

  يوجــد إراــادات توضــيحية علــى موقعنــا اإللكــرتو  خاصــة

 ية التجارية.بكيفية تقدمي العطاي من خالل الصفحة االلكرتوا

  كما تود جلنة الشراي العليا مبمسسـة البـرتول الكويتيـة دعـوة

الشركات املتقدمة بعرو  أسـعار ئـذا املوضـوع إس احلضـور ملقـر جلنـة 

ــة الرئيســي  ــة الكويتي ــا الواقعــة مببــىن اــركة البــرتول الوطني الشــراي العلي

تأل دي، حلضور اجتماع فـض العطـايات الـذي سـو  يعقـد يف متـام 

( صـباحا مـن يـوم األحـد الـذي يلـي موعـد اإلقفـال اخلـاص 8لساعة )ا

 .هبذه )املمارسة(

 أمأل الســر

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ  ــ

 إعالن 

بناي على طلب اركة البرتول الوطنية و تعلن جلنة الشراي العليا 

مصفايت ميناي  )لكويتية إحدى اركات ممسسة البرتول ا-الكويتية 

 1017095 :املمارسة  رقمعن طرح  – ( األ دي وميناي عبدهللا 

– RFQ  عقد طويل األمد ألعمال توريد مواد أضافات للوقود

Anti-Static Additives   طبقا للشروط وذلك

وميكن واملواصفات العامة واخلاصة الواردة يف واثئق املمارسة، 

 من خالل الصفحة االلكرتواية التجاريةاحلصول على هذه الواثئق 

(CWP) العاملية الشبكة موقعنا على على -: 

(https://esourcing.knpc.com .) 

 الت مأل األوق  اإلقفال الطرح

( 90صاحلة ملدة )  (-/25,000) 4/1/2018 1/10/2017

 قفالاإليوما من اتريخ 

  وأخر موعد لتقدمي العطايات هو يوم اخلمي  املوافق

يف متام الساعة الواحدة ظهرا تلتوقيت اللي لدولة  4/1/2018

مالحرة أن تقدمي العطاي جيب أن  ( مع(PM 13:00الكويت 

 يكون من خالل الصفحة االلكرتواية التجارية املوضحة أعاله.

  يقدم الت مأل األوس لصاحل ممسسة  )املمارس ( أنعلى

)املمارسة( وعنوان البرتول الكويتية يف مررو  مدون عليه أسم 

واتريخ اإلقفال ويوضع يف الصندوق املخصص له الكائن تلطابق 

يف مقر جلنة الشراي الداخلية مببىن  1A-046)) األول غرفة رقم

الرئيسي تأل دي يف موعد املكتب اركة البرتول الوطنية الكويتية 

 13:00الواحدة ظهرا تلتوقيت اللي لدولة الكويت أقصاه 

PM)إرفاق اسخه مع   2018/ 1/ 4 يوم اخلمي  املوافق ( من

 .مع العطايالت مأل األوق من 

  هذه )املمارسة( عامة حبيث يكون التوريد من املصااع

 املعتمدة املذكورة يف واثئق املمارسة .

  -مالحره:  

  جيب أن يرفق تلعطاي مجيع املستندات والشهادات

mailto:cwphelp@knpc.com.kw
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لتجارية كما هو موضح يف من خالل الصفحة االلكرتواية ا املطلوبة

   .املمارسةواثئق 

تود جلنة الشراي العليا أن تسرتعي ااتباه السادة/ املوردين الذين  -

لديهم استفسارات أو لفرات فيما يتعلق تملواصفات الفنية أن 

يتقدموا بتلك الطلبات حبد أقصى ثالثة أسابيع قبل موعد اإلقفال 

لبات ألي إعتبار كان بعد وسو  يرفض ولن يتم النرر يف هذه الط

 هذا املوعد.

  للحصول على اسم املستخدم وكلمة املرور للدخول على

الصفحة االلكرتواية التجارية يرجى االتصال أبرقام ائواتف 

23887793/23887794/23887792. 

cwphelp@knpc.com.kw 

  موقعنا اإللكرتو  خاصة يوجد إراادات توضيحية على

 بكيفية تقدمي العطاي من خالل الصفحة االلكرتواية التجارية.

 مبمسسة البرتول الكويتية دعوة جلنة الشراي العليا  كما تود

قر جلنة الشركات املتقدمة بعرو  أسعار ئذا املوضوع اس احلضور مل

الرئيسي  الشراي العليا الواقعة مببىن اركة البرتول الوطنية الكويتية

حلضور اجتماع فض العطايات الذي سو  يعقد يف متام تأل دي، 

الساعة )الثامنة( صباحا من يوم األحد الذي يلي موعد اإلقفال 

 اخلاص هبذه )املمارسة( 

 أمأل الســر  

 اركة البرتول الوطنية الكويتية 

 إحدى اركات ممسسة البرتول الكويتية

 جلنة املناقصات الداخلية

 نإعــال
)دائرة تقنية املعلومات ( عن طرح  – تعلن اركة البرتول الوطنية الكويتية   

 RFQ/1017800 –CISCO NETWORK-املناقصة رقم: 

SPARES وذلك طبقا للشروط واملواصفات العامة واخلاصة الواردة يف ،

واثئق املناقصة، وميكن احلصول على هذه الواثئق من خالل الصفحة 

 : - العاملية الشبكة موقعنا على على (CWP) يةااللكرتواية التجار 

https://esourcing. knpc.com. 
 الكفالة اإلقفال التمهيدي الطرح

1/10/2017 ----- 26/10/2017 1000 KD   صاحلة

 ( يوما90ملدة) 

 

وآخـــــــــر موعـــــــــد لتقـــــــــدمي العطـــــــــايات هويـــــــــوم اخلمـــــــــي  املوافـــــــــق -

اللـي  يف متام الساعة الواحدة بعد الرهـر تلتوقيـت 26/10/2017

مـع مالحرـة أن تقـدمي العطـاي جيـب ( PM 13:00لدولة الكويـت )

 أن يكون من خالل الصفحة االلكرتواية التجارية املوضحة أعاله.

على املناقص أن يضع الضمان البنكي األوس )الكفالة( فقط يف -

مررو  مدون عليه اسم وعنوان املناقصة واتريخ اإلقفال يف 

-1A)) ن تلطابق األول غرفة رقمالصندوق املخصص له الكائ

يف مقر جلنة املناقصات الداخلية مببىن الشركة الرئيسي  046

 PMالساعة الواحدة بعد الرهر )تأل دي يف موعد أقصاه 

 .26/10/2017( من يوم اخلمي  املوافق 13:00

 هذه املناقصة عامة وغري قابلة للتجزئة.-

من  والشهادات املطلوبةجيب أن يرفق تلعطاي مجيع املستندات   -

خالل الصفحة االلكرتواية التجارية كما هو موضح يف واثئق 

   املناقصة.

جيب تقدمي أي لفرات أو استفسارات فيما يتعلق تملواصفات -

الفنية خبصوص املناقصة املذكورة أعاله حبد أقصى أسبوعأل قبل موعد 

ألي اعتبار كان بعد وسو  يرفض ولن يتم النرر يف هذه الطلبات اإلقفال 

 هذا املوعد.

للحصول على اسم املستخدم وكلمة املـرور للـدخول علـى الصـفحة -

ـــــــــــــف  ـــــــــــــة يرجـــــــــــــى االتصـــــــــــــال أبرقـــــــــــــام ائوات االلكرتوايـــــــــــــة التجاري

23887793/23887794/ 23887792.   

cwphelp@knpc.com.kw 

موقعنا اإللكرتو  خاصة بكيفية يوجد إراادات توضيحية على -

 تقدمي العطاي من خالل الصفحة االلكرتواية التجارية.

 أمأل الســر 

 

mailto:cwphelp@knpc.com.kw
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العنوان: ديتشمان ويج 9، 45359 إيسن، املانيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: جريس الند )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز(
رقم اإليداع: 182553 

اتريخ اإليداع: 2016/8/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )18(:
حمافظ قابلة للثين، جراب، حقائب للعمل، حمافظ حزام، حمافظ للورك، 
حقائب للمخيمني، حمافظ للواثئق، أمتعة للسفر، حمافظ للزينة غري اثبتة، 
للماكياج  حمافظ  للسرج،  حقائب  اليد،  حلقائب  أشرطة  السفر،  عدة 
يد،  حقائب  حقائب،  للشاطئ،  حقائب  للكتف،  حمافظ  فارغة،  تباع 
حملتوايهتا،  معدة  غري  ولالستجمام،  رايضية  حقائب  للتسوق،  حقائب 
حقائب للظهر، صناديق السفر، حقائب للسفر، حمافظ جتميل، حقائب 
مدرسية، أكياس تعليق، حمافظ، جزادين، عالقات مفاتيح من اجللد أو 

تقليد اجللود، مشاسي، مظالت.  
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ديتشمان أس أي.
العنوان: ديتشمان ويج 9، 45359 إيسن، املانيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: ديتشمان شوز )كلمات حبروف التينية(

رقم اإليداع: 182558 
اتريخ اإليداع: 2016/8/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )18(:

حمافظ قابلة للثين، جراب، حقائب للعمل، حمافظ حزام، حمافظ للورك، 
غري  للزينة  حمافظ  للسفر،  أمتعة  للواثئق،  حمافظ  للمخيمني،  حقائب 
حمافظ  للسرج،  حقائب  اليد،  حلقائب  أشرطة  السفر،  عدة  اثبتة، 
حقائب،  للشاطئ،  حقائب  للكتف،  حمافظ  فارغة،  تباع  للماكياج 
حقائب يد، حقائب للتسوق، حقائب رايضية ولالستجمام، غري معدة 
حمافظ  للسفر،  حقائب  السفر،  صناديق  للظهر،  حقائب  حملتوايهتا، 
عالقات  جزادين،  حمافظ،  تعليق،  أكياس  مدرسية،  حقائب  جتميل، 

مفاتيح من اجللد أو تقليد اجللود، مشاسي، مظالت.  
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ديتشمان أس أي.
العنوان: ديتشمان ويج 9، 45359 إيسن، املانيا

العـالمـة: فيفيت أفنيو )كلمات حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم (
رقم اإليداع: 182545 

اتريخ اإليداع: 2016/8/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )18(:
حمافظ قابلة للثين، جراب، حقائب للعمل، حمافظ حزام، حمافظ للورك، 
غري  للزينة  حمافظ  للسفر،  أمتعة  للواثئق،  حمافظ  للمخيمني،  حقائب 
حمافظ  للسرج،  حقائب  اليد،  حلقائب  أشرطة  السفر،  عدة  اثبتة، 
حقائب،  للشاطئ،  حقائب  للكتف،  حمافظ  فارغة،  تباع  للماكياج 
حقائب يد، حقائب للتسوق، حقائب رايضية ولالستجمام، غري معدة 
حمافظ  للسفر،  حقائب  السفر،  صناديق  للظهر،  حقائب  حملتوايهتا، 
عالقات  جزادين،  حمافظ،  تعليق،  أكياس  مدرسية،  حقائب  جتميل، 

مفاتيح من اجللد أو تقليد اجللود، مشاسي، مظالت.  
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ديتشمان أس أي.
العنوان: ديتشمان ويج 9، 45359 إيسن، املانيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع  مميز  )كلمات حبروف التينية بشكل  العـالمـة: كاب كيك كوتيور 

الرسم(
رقم اإليداع: 182550 

اتريخ اإليداع: 2016/8/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )18(:
حمافظ قابلة للثين، جراب، حقائب للعمل، حمافظ حزام، حمافظ للورك، 
غري  للزينة  حمافظ  للسفر،  أمتعة  للواثئق،  حمافظ  للمخيمني،  حقائب 
حمافظ  للسرج،  حقائب  اليد،  حلقائب  أشرطة  السفر،  عدة  اثبتة، 
حقائب،  للشاطئ،  حقائب  للكتف،  حمافظ  فارغة،  تباع  للماكياج 
حقائب يد، حقائب للتسوق، حقائب رايضية ولالستجمام، غري معدة 
حمافظ  للسفر،  حقائب  السفر،  صناديق  للظهر،  حقائب  حملتوايهتا، 
عالقات  جزادين،  حمافظ،  تعليق،  أكياس  مدرسية،  حقائب  جتميل، 

مفاتيح من اجللد أو تقليد اجللود، مشاسي، مظالت.  
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ديتشمان أس أي.
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العدسات  حماليل  القوائم،  ثالثية  احلوامل  املدى،  تعيني  أجهزة  العني، 
مبستحضر  مشربة  للمسح  أقمشة  تنظيفها،  ومستحضرات  الالصقة 
تنظيف لتنظيف النظارات، وأقمشة للنظارات، أقمشة ملسح النظارات؛ 
خدمات البيع ابلتجزئة واجلملة اليت يتم توفريها عرب شبكات احلاسب 
اآليل العاملية لألجهزة والوسائل البصرية، العدسات وحاوايت وأغلفة 
والسالسل،  والنظارات،  العوينات  والنظارات،  الالصقة  للعدسات 
واألربطة واإلطارات للعوينات، املنظاير ثنائية العني، واملنظاير أحادية 
العدسات  حماليل  القوائم،  ثالثية  احلوامل  املدى،  تعيني  أجهزة  العني، 
مبستحضر  مشربة  للمسح  أقمشة  تنظيفها،  ومستحضرات  الالصقة 
تنظيف لتنظيف النظارات، وأقمشة للنظارات، أقمشة ملسح النظارات؛ 
الرتويج للسلع لصاحل اآلخرين؛ خدمات متاجر البيع ابلتجزئة واجلملة 
على اإلنرتنت لألجهزة والوسائل البصرية، العدسات وحاوايت وأغلفة 
والسالسل،  والنظارات،  العوينات  والنظارات،  الالصقة  للعدسات 
واألربطة واإلطارات للعوينات، املنظاير ثنائية العني، واملنظاير أحادية 
العدسات  حماليل  القوائم،  ثالثية  احلوامل  املدى،  تعيني  أجهزة  العني، 
مبستحضر  مشربة  للمسح  أقمشة  تنظيفها،  ومستحضرات  الالصقة 
تنظيف لتنظيف النظارات، وأقمشة للنظارات، أقمشة ملسح النظارات؛ 
البصرية،  والوسائل  الصغرية لألجهزة  للمتاجر  البيع ابلتجزئة واجلملة 
العدسات وحاوايت وأغلفة للعدسات الالصقة والنظارات، العوينات 
املنظاير  للعوينات،  واإلطارات  واألربطة  والسالسل،  والنظارات، 
احلوامل  املدى،  تعيني  أجهزة  العني،  أحادية  واملنظاير  العني،  ثنائية 
تنظيفها،  ومستحضرات  الالصقة  العدسات  حماليل  القوائم،  ثالثية 
أقمشة للمسح مشربة مبستحضر تنظيف لتنظيف النظارات، وأقمشة 
ابلتجزئة  للتجارة  صغرية  متاجر  النظارات؛  ملسح  أقمشة  للنظارات، 
على اإلنرتنت لألجهزة والوسائل البصرية، العدسات وحاوايت وأغلفة 
والسالسل،  والنظارات،  العوينات  والنظارات،  الالصقة  للعدسات 
واألربطة واإلطارات للعوينات، املنظاير ثنائية العني، واملنظاير أحادية 
العدسات  حماليل  القوائم،  ثالثية  احلوامل  املدى،  تعيني  أجهزة  العني، 
مبستحضر  مشربة  للمسح  أقمشة  تنظيفها،  ومستحضرات  الالصقة 
ملسح  أقمشة  للنظارات،  وأقمشة  النظارات،  لتنظيف  تنظيف 
النظارات؛ خدمات املتاجر على اإلنرتنت للبيع ابلتجزئة والبيع ابجلملة 
للعدسات  وأغلفة  وحاوايت  العدسات  البصرية،  والوسائل  لألجهزة 
واألربطة  والسالسل،  والنظارات،  العوينات  والنظارات،  الالصقة 
العني،  أحادية  واملنظاير  العني،  ثنائية  املنظاير  للعوينات،  واإلطارات 
أجهزة تعيني املدى، احلوامل ثالثية القوائم، حماليل العدسات الالصقة 
تنظيف  مبستحضر  مشربة  للمسح  أقمشة  تنظيفها،  ومستحضرات 
النظارات؛  ملسح  أقمشة  للنظارات،  وأقمشة  النظارات،  لتنظيف 

العـالمـة: كالوديو كونيت )كلمات حبروف التينية(
رقم اإليداع: 182565 

اتريخ اإليداع: 2016/8/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )18(:
حمافظ قابلة للثين، جراب، حقائب للعمل، حمافظ حزام، حمافظ للورك، 
غري  للزينة  حمافظ  للسفر،  أمتعة  للواثئق،  حمافظ  للمخيمني،  حقائب 
حمافظ  للسرج،  حقائب  اليد،  حلقائب  أشرطة  السفر،  عدة  اثبتة، 
حقائب،  للشاطئ،  حقائب  للكتف،  حمافظ  فارغة،  تباع  للماكياج 
حقائب يد، حقائب للتسوق، حقائب رايضية ولالستجمام، غري معدة 
حمافظ  للسفر،  حقائب  السفر،  صناديق  للظهر،  حقائب  حملتوايهتا، 
عالقات  جزادين،  حمافظ،  تعليق،  أكياس  مدرسية،  حقائب  جتميل، 

مفاتيح من اجللد أو تقليد اجللود، مشاسي، مظالت.  
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ديتشمان أس أي.
العنوان: ديتشمان ويج 9، 45359 إيسن، املانيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: فيزيوين بوتيك )كلمات حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز (

رقم اإليداع: 182699 
اتريخ اإليداع: 2016/8/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )35(:

خدمات التجارة اإللكرتونية، حتديدًا، توفري املعلومات حول املنتجات 
خدمات  البيع؛  وأغراض  للدعاية  بعد  عن  االتصاالت  شبكات  عرب 
الوساطة التجارية لبيع وشراء السلع واخلدمات؛ خدمات املزاد؛ خدمات 
العدسات  البصرية،  الشحن لألجهزة والوسائل  أوامر  بناء على  البيع 
وحاوايت وأغلفة للعدسات الالصقة والنظارات، العوينات والنظارات، 
العني،  ثنائية  املنظاير  للعوينات،  واإلطارات  واألربطة  والسالسل، 
القوائم،  ثالثية  احلوامل  املدى،  تعيني  أجهزة  العني،  أحادية  واملنظاير 
للمسح  أقمشة  تنظيفها،  ومستحضرات  الالصقة  العدسات  حماليل 
للنظارات،  وأقمشة  النظارات،  لتنظيف  تنظيف  مبستحضر  مشربة 
أقمشة ملسح النظارات؛ اخلدمات اخلاصة مبتاجر البيع ابلتجزئة والبيع 
وأغلفة  وحاوايت  العدسات  البصرية،  والوسائل  لألجهزة  ابجلملة 
والسالسل،  والنظارات،  العوينات  والنظارات،  الالصقة  للعدسات 
واألربطة واإلطارات للعوينات، املنظاير ثنائية العني، واملنظاير أحادية 
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والسالسل،  والنظارات،  العوينات  والنظارات،  الالصقة  للعدسات 
واألربطة واإلطارات للعوينات، املنظاير ثنائية العني، واملنظاير أحادية 
العدسات  حماليل  القوائم،  ثالثية  احلوامل  املدى،  تعيني  أجهزة  العني، 
مبستحضر  مشربة  للمسح  أقمشة  تنظيفها،  ومستحضرات  الالصقة 
تنظيف لتنظيف النظارات، وأقمشة للنظارات، أقمشة ملسح النظارات؛ 
خدمات البيع ابلتجزئة واجلملة اليت يتم توفريها عرب شبكات احلاسب 
اآليل العاملية لألجهزة والوسائل البصرية، العدسات وحاوايت وأغلفة 
والسالسل،  والنظارات،  العوينات  والنظارات،  الالصقة  للعدسات 
واألربطة واإلطارات للعوينات، املنظاير ثنائية العني، واملنظاير أحادية 
العدسات  حماليل  القوائم،  ثالثية  احلوامل  املدى،  تعيني  أجهزة  العني، 
مبستحضر  مشربة  للمسح  أقمشة  تنظيفها،  ومستحضرات  الالصقة 
تنظيف لتنظيف النظارات، وأقمشة للنظارات، أقمشة ملسح النظارات؛ 
الرتويج للسلع لصاحل اآلخرين؛ خدمات متاجر البيع ابلتجزئة واجلملة 
على اإلنرتنت لألجهزة والوسائل البصرية، العدسات وحاوايت وأغلفة 
والسالسل،  والنظارات،  العوينات  والنظارات،  الالصقة  للعدسات 
واألربطة واإلطارات للعوينات، املنظاير ثنائية العني، واملنظاير أحادية 
العدسات  حماليل  القوائم،  ثالثية  احلوامل  املدى،  تعيني  أجهزة  العني، 
مبستحضر  مشربة  للمسح  أقمشة  تنظيفها،  ومستحضرات  الالصقة 
تنظيف لتنظيف النظارات، وأقمشة للنظارات، أقمشة ملسح النظارات؛ 
البصرية،  والوسائل  الصغرية لألجهزة  للمتاجر  البيع ابلتجزئة واجلملة 
العدسات وحاوايت وأغلفة للعدسات الالصقة والنظارات، العوينات 
املنظاير  للعوينات،  واإلطارات  واألربطة  والسالسل،  والنظارات، 
احلوامل  املدى،  تعيني  أجهزة  العني،  أحادية  واملنظاير  العني،  ثنائية 
تنظيفها،  ومستحضرات  الالصقة  العدسات  حماليل  القوائم،  ثالثية 
أقمشة للمسح مشربة مبستحضر تنظيف لتنظيف النظارات، وأقمشة 
ابلتجزئة  للتجارة  صغرية  متاجر  النظارات؛  ملسح  أقمشة  للنظارات، 
على اإلنرتنت لألجهزة والوسائل البصرية، العدسات وحاوايت وأغلفة 
والسالسل،  والنظارات،  العوينات  والنظارات،  الالصقة  للعدسات 
واألربطة واإلطارات للعوينات، املنظاير ثنائية العني، واملنظاير أحادية 
العدسات  حماليل  القوائم،  ثالثية  احلوامل  املدى،  تعيني  أجهزة  العني، 
مبستحضر  مشربة  للمسح  أقمشة  تنظيفها،  ومستحضرات  الالصقة 
ملسح  أقمشة  للنظارات،  وأقمشة  النظارات،  لتنظيف  تنظيف 
النظارات؛ خدمات املتاجر على اإلنرتنت للبيع ابلتجزئة والبيع ابجلملة 
للعدسات  وأغلفة  وحاوايت  العدسات  البصرية،  والوسائل  لألجهزة 
واألربطة  والسالسل،  والنظارات،  العوينات  والنظارات،  الالصقة 
العني،  أحادية  واملنظاير  العني،  ثنائية  املنظاير  للعوينات،  واإلطارات 
أجهزة تعيني املدى، احلوامل ثالثية القوائم، حماليل العدسات الالصقة 

الطلبات احملوسبة على اإلنرتنت املتعلقة ابألجهزة والوسائل البصرية، 
العدسات وحاوايت وأغلفة للعدسات الالصقة والنظارات، العوينات 
املنظاير  للعوينات،  واإلطارات  واألربطة  والسالسل،  والنظارات، 
احلوامل  املدى،  تعيني  أجهزة  العني،  أحادية  واملنظاير  العني،  ثنائية 
تنظيفها،  ومستحضرات  الالصقة  العدسات  حماليل  القوائم،  ثالثية 
أقمشة للمسح مشربة مبستحضر تنظيف لتنظيف النظارات، وأقمشة 
للمعلومات  دليل  توفري  النظارات؛ خدمات  أقمشة ملسح  للنظارات، 
التجارية على اإلنرتنت؛ خدمات توفري قاعدة بياانت ميكن البحث هبا 
يف جمال املعلومات التجارية املتاحة عرب شبكة احلاسب اآليل العاملية؛ 
خدمات توفري قاعدة بياانت ميكن البحث هبا تتعلق ابلسلع واخلدمات 
لصاحل األخرين يف جمال البصرايت؛ خدمات توفري دليل إعالين على 
األخرين  للبائعني  يتعلق ابلسلع واخلدمات  به  البحث  اإلنرتنت ميكن 

على اإلنرتنت؛ خدمات إدارة قواعد البياانت. 
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   15162712 رقم  األوريب  االحتاد  طلب  حسب  األولوية 
2016/3/1

طالب التسجيل: شركة نظارايت حسن
العنوان: شارع فهد السامل، مدينة الكويت، الكويت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: فيزيوين بوتيك )كلمات حبروف عربية مكتوبة بشكل مميز (

رقم اإليداع: 182700 
اتريخ اإليداع: 2016/8/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )35(:

خدمات التجارة اإللكرتونية، حتديدًا، توفري املعلومات حول املنتجات 
خدمات  البيع؛  وأغراض  للدعاية  بعد  عن  االتصاالت  شبكات  عرب 
الوساطة التجارية لبيع وشراء السلع واخلدمات؛ خدمات املزاد؛ خدمات 
العدسات  البصرية،  الشحن لألجهزة والوسائل  أوامر  بناء على  البيع 
وحاوايت وأغلفة للعدسات الالصقة والنظارات، العوينات والنظارات، 
العني،  ثنائية  املنظاير  للعوينات،  واإلطارات  واألربطة  والسالسل، 
القوائم،  ثالثية  احلوامل  املدى،  تعيني  أجهزة  العني،  أحادية  واملنظاير 
للمسح  أقمشة  تنظيفها،  ومستحضرات  الالصقة  العدسات  حماليل 
للنظارات،  وأقمشة  النظارات،  لتنظيف  تنظيف  مبستحضر  مشربة 
أقمشة ملسح النظارات؛ اخلدمات اخلاصة مبتاجر البيع ابلتجزئة والبيع 
وأغلفة  وحاوايت  العدسات  البصرية،  والوسائل  لألجهزة  ابجلملة 
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متعددة  الكرتونية  أجهزة  السرعة،  قياس  أجهزة  الصور،  أو  البياانت 
ذلك  يف  مبا  االنرتنت  إىل  املعلومات  وحتميل  قياس  لعرض،  الوظائف 
الوقت، التاريخ، معدل ضرابت القلب، حتديد املواقع، حتديد االجتاه، 
املسافة، خط الطول، املنسوب، السرعة، اجملال، اخلطوات املستغرقة، 
معلومات  التصفح،  معلومات  املسارات،  احملروقة،  احلرارية  السعرات 
عن الطقس، درجة احلرارة، سرعة الريح، تغريات يف نبضات القلب، 
مستوى النشاط، ساعات النوم، طبيعة النوم وجهاز املنبه لالستيقاظ 
الصامت، أجهزة الكرتونية متعددة الوظائف املربوطة ابهلواتف النقالة 
واألجهزة للتحكم حبجم وإبالغ املستخدمني عن املكاملات أو الرسائل 
مع  لالستخدام  حاسوبية  برجميات  النقالة،  اهلواتف  برجميات  الواردة، 
أجهزة الكرتونية رقمية نقالة يدوية وأجهزة الكرتونية أخرى للمستهلك.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
بتاريخ  201670183 – زد   األولوية حسب طلب سولفينيا رقم 

2016/2/12
طالب التسجيل: سفيتوفين تيكنولوجي دي. أو. أو.

العنوان: يوليسا سرت برافدي 10، ليوبلجاان، سلوفينيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: ويت لوك )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 182707 

اتريخ اإليداع: 2016/8/14
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:

عدسات الصقة، عدسات للبصر، عدسات للعيون، نظارات، إطارات 
نظارات، عدسات وعدسات بيضاء، عبوات عدسات الصقة وحمافظ 

للحمل، قطع ولوازم جلميع ما ذكر من بضاعة.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: كوبر فيجني إنرتانشيوانل هولدينغ كومباين، إل يب
العنوان: سويت رقم 2، إيدج هيل هاوس ويلدي بيزنيس ابرك سان 

ميشيل، ابرابدوس، اململكة املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: بوش ترونيكس )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 182849 

اتريخ اإليداع: 2016/8/21
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )10(:

تنظيف  مبستحضر  مشربة  للمسح  أقمشة  تنظيفها،  ومستحضرات 
النظارات؛  ملسح  أقمشة  للنظارات،  وأقمشة  النظارات،  لتنظيف 
الطلبات احملوسبة على اإلنرتنت املتعلقة ابألجهزة والوسائل البصرية، 
العدسات وحاوايت وأغلفة للعدسات الالصقة والنظارات، العوينات 
املنظاير  للعوينات،  واإلطارات  واألربطة  والسالسل،  والنظارات، 
احلوامل  املدى،  تعيني  أجهزة  العني،  أحادية  واملنظاير  العني،  ثنائية 
تنظيفها،  ومستحضرات  الالصقة  العدسات  حماليل  القوائم،  ثالثية 
أقمشة للمسح مشربة مبستحضر تنظيف لتنظيف النظارات، وأقمشة 
للمعلومات  دليل  توفري  النظارات؛ خدمات  أقمشة ملسح  للنظارات، 
التجارية على اإلنرتنت؛ خدمات توفري قاعدة بياانت ميكن البحث هبا 
يف جمال املعلومات التجارية املتاحة عرب شبكة احلاسب اآليل العاملية؛ 
خدمات توفري قاعدة بياانت ميكن البحث هبا تتعلق ابلسلع واخلدمات 
لصاحل األخرين يف جمال البصرايت؛ خدمات توفري دليل إعالين على 
األخرين  للبائعني  يتعلق ابلسلع واخلدمات  به  البحث  اإلنرتنت ميكن 

على اإلنرتنت؛ خدمات إدارة قواعد البياانت. 
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   15162746 رقم  األوريب  االحتاد  طلب  حسب  األولوية 
2016/3/1

طالب التسجيل: شركة نظارايت حسن
العنوان: شارع فهد السامل، مدينة الكويت، الكويت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: سريفيس )عالمة كلمة حبروف التينية(

رقم اإليداع: 182702 
اتريخ اإليداع: 2016/8/14

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:
برجميات حاسوبية، أجهزة حاسوب، أجهزة خارجية حميطة ابحلاسوب، 
حواسيب  نقالة،  صغرية  حواسيب  حواسيب،  احلاسوب،  لوازم 
نقالة،  مفاتيح حواسيب، حواسيب  لوحات  فارة حاسوب،  منضدية، 
النقالة، أجهزة  للهواتف  نقالة، أجهزة اتبعة  يدوية، هواتف  حواسيب 
االنرتنت  إىل  الدخول  توفري  على  قادرة  يدوية  نقالة  رقمية  الكرتونية 
وإرسال، استقبال وختزين املكاملات اهلاتفية، الفاكسات، رسائل الربيد 
االلكرتونية، وغريها من البياانت الرقمية األخرى، قطع ولوازم لألجهزة 
النقالة،  اهلواتف  ولوازم  قطع  واليدوية،  النقالة  الرقمية  االلكرتونية 
االلكرتوين،  االتصال  وأجهزة  معدات  االتصاالت،  شبكة  أجهزة 
الصوت،  لنقل  اتصال السلكية  أجهزة  االتصاالت،  ومعدات  أجهزة 
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طبية،  مالبس  والعالجي،  الطيب  لالستخدام  ضمادة  جوارب  طبية، 
مالبس  جراحية،  لغاايت  واقية  مالبس  طبية،  لغاايت  واقية  مالبس 
اجلروح،  غلق  ومواد  ومنتجات  خيوط  اجلراحي،  لالستخدام  معقمة 
معدات لنقل املرضى ومجيع البضائع املذكورة قابلة لالستخدام واملعاجلة 

للتعقيم على وجه اخلصوص.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   2016/55165 رقم  السويسري  الطلب  حسب  األولوية 
2016/4/27

طالب التسجيل: جرين إمباكت هولدينغ أيه جي..
العنوان: اليت ستينهاوز سرت.1، 6330 تشام/زوج، سويسرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: ساف  كينز )عالمة كلمة حبروف التينية(

رقم اإليداع: 182856 
اتريخ اإليداع: 2016/8/21

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )24(:
منسوجات وبدائل منسوجات، شراشف أّسرة، شراشف مائدة، أقمشة، 
للسرير  أقمشة  واملائدة،  للمطبخ  بطاانت  للمنسوجات،  تنقية  مواد 
أحلفة،  ملبوسات،  النسيج،  من  بضاعة  احلمام،  بطانيات  وبطانيات، 
شراشف سرير، أقمشة وبطانيات لألسرة، ستائر، أغطية ضد الغبار، 
النسيج،  من  حمارم  القماش،  من  مناديل  النسيج،  من  يدوية  مناشف 
مناديل  بعوض،  شباك  سرير،  بطانة  خمدات،  أكياس  نسيج،  مناشف 
أقمشة  النسيج،  مع  لالستخدام  أقمشة  مطلية،  منسوجات  نسيج، 
مناشف من  منزلية،  للنسيج، منسوجات  تبديل لألطفال، مواد فلرتة 
مستهلكة،  للغسيل  أقمشة  اجلسم،  لغسيل  أقمشة  للوجه،  النسيج 
أقمشة مائدة ليست من ورق، أقمشة للصحون، لبادات سرير، بضاعة 
البضائع  ومجيع  احلماية،  مالبس  تصنيع  يف  لالستخدام  النسيج  من 

املذكورة قابلة لالستخدام واملعاجلة يف التعقيم.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   2016/55163 رقم  السويسري  الطلب  حسب  األولوية 
2016/4/27

طالب التسجيل: جرين إمباكت هولدينغ أيه جي.
العنوان: اليت ستينهاوز سرت.1، 6330 تشام/زوج، سويسرا

حاقنات لغاايت طبية، أنظمة تناول العقاقري.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

األولوية حسب طلب الوالايت املتحدة األمريكية رقم 86/917009 
بتاريخ 2016/2/23.

طالب التسجيل: آجمني إنك.
العنوان: وان آجمني سنرت درايف، اثوزاند أوكس، كاليفورنيا،  91320 

ـ 1799، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: داهنيل ميكستشرز )كلمات حبروف التينية بشكل مميز مع 
الرسم(

رقم اإليداع: 182850 
اتريخ اإليداع: 2016/8/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )34(:

سجائر، سيجار، سيجار صغري، تبغ.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

األولوية حسب طلب اذربيجان رقم 30540 بتاريخ 2016/3/1.
طالب التسجيل: داهنيل توابكو أوف لندن ليمتد.

العنوان: جلوب هاوس، 4 تيمبل بليس، لندن، دبليو سي 2 آر 2 يب 
جي، اململكة املتحدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: سافسانز )عالمة كلمة حبروف التينية(

رقم اإليداع: 182854 
اتريخ اإليداع: 2016/8/21

الشروط: 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )10(:

للوجه  أقنعة  املرضى،  ألّسرة  شراشف  طبية،  أقمشة  طبية،  بطاانت 
للوجه  أقنعة  اجلراحي،  لالستخدام  للوجه  أقنعة  الطيب،  لالستخدام 
للحماية لالستخدام الطيب، أقنعة للوجه لالستخدام الطيب للحماية من 
البكترياي، أقنعة للوجه لالستخدام الطيب للحماية من البكترياي، أقنعة 
جراحية،  أرواب  البكترياي،  من  للحماية  اجلراحي  لالستخدام  للوجه 
وحدات  للجراحني،  مالبس  للمرضى،  فحص  مالبس  طبية،  أرواب 
لغاايت  )مرنة(،  جوارب  السكري،  ملرضى  جوارب  جراحية،  كشف 
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طالب التسجيل: جرين إمباكت هولدينغ أيه جي.
العنوان اليت ستينهاوز سرت.1، 6330 تشام/زوج، سويسرا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: ليفني جارد )عالمة كلمة حبروف التينية(

رقم اإليداع: 182864 
اتريخ اإليداع: 2016/8/21

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )24(:
منسوجات وبدائل منسوجات، شراشف أّسرة، شراشف مائدة، أقمشة، 
للسرير  أقمشة  واملائدة،  للمطبخ  بطاانت  للمنسوجات،  تنقية  مواد 
أحلفة،  ملبوسات،  النسيج،  من  بضاعة  احلمام،  بطانيات  وبطانيات، 
شراشف سرير، أقمشة وبطانيات لألسرة، ستائر، أغطية ضد الغبار، 
النسيج،  من  حمارم  القماش،  من  مناديل  النسيج،  من  يدوية  مناشف 
مناديل  بعوض،  شباك  سرير،  بطانة  خمدات،  أكياس  نسيج،  مناشف 
أقمشة  النسيج،  مع  لالستخدام  أقمشة  مطلية،  منسوجات  نسيج، 
مناشف من  منزلية،  للنسيج، منسوجات  تبديل لألطفال، مواد فلرتة 
مستهلكة،  للغسيل  أقمشة  اجلسم،  لغسيل  أقمشة  للوجه،  النسيج 
أقمشة مائدة ليست من ورق، أقمشة للصحون، لبادات سرير، بضاعة 
البضائع  ومجيع  احلماية،  مالبس  تصنيع  يف  لالستخدام  النسيج  من 

املذكورة قابلة لالستخدام واملعاجلة يف التعقيم.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   2016/55158 رقم  السويسري  الطلب  حسب  األولوية 
2016/4/27

طالب التسجيل: جرين إمباكت هولدينغ أيه جي.
العنوان: اليت ستينهاوز سرت.1، 6330 تشام/زوج، سويسرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: ليفني جارد )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم(

رقم اإليداع: 182867 
اتريخ اإليداع: 2016/8/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )10(:

للوجه  أقنعة  املرضى،  ألّسرة  شراشف  طبية،  أقمشة  طبية،  بطاانت 
للوجه  أقنعة  اجلراحي،  لالستخدام  للوجه  أقنعة  الطيب،  لالستخدام 
للحماية لالستخدام الطيب، أقنعة للوجه لالستخدام الطيب للحماية من 
البكترياي، أقنعة للوجه لالستخدام الطيب للحماية من البكترياي، أقنعة 
جراحية،  أرواب  البكترياي،  من  للحماية  اجلراحي  لالستخدام  للوجه 

العـالمـة: ليفني جارد )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 182859 

اتريخ اإليداع: 2016/8/21
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )10(:

للوجه  أقنعة  املرضى،  ألّسرة  شراشف  طبية،  أقمشة  طبية،  بطاانت 
للوجه  أقنعة  اجلراحي،  لالستخدام  للوجه  أقنعة  الطيب،  لالستخدام 
للحماية لالستخدام الطيب، أقنعة للوجه لالستخدام الطيب للحماية من 
البكترياي، أقنعة للوجه لالستخدام الطيب للحماية من البكترياي، أقنعة 
جراحية،  أرواب  البكترياي،  من  للحماية  اجلراحي  لالستخدام  للوجه 
وحدات  للجراحني،  مالبس  للمرضى،  فحص  مالبس  طبية،  أرواب 
لغاايت  )مرنة(،  جوارب  السكري،  ملرضى  جوارب  جراحية،  كشف 
طبية،  مالبس  والعالجي،  الطيب  لالستخدام  ضمادة  جوارب  طبية، 
مالبس  جراحية،  لغاايت  واقية  مالبس  طبية،  لغاايت  واقية  مالبس 
اجلروح،  غلق  ومواد  ومنتجات  خيوط  اجلراحي،  لالستخدام  معقمة 
معدات لنقل املرضى ومجيع البضائع املذكورة قابلة لالستخدام واملعاجلة 

للتعقيم على وجه اخلصوص.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   2016/55158 رقم  السويسري  الطلب  حسب  األولوية 
2016/4/27

طالب التسجيل: جرين إمباكت هولدينغ أيه جي.
العنوان: اليت ستينهاوز سرت.1، 6330 تشام/زوج، سويسرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: ليفني جارد )عالمة كلمة حبروف التينية(

رقم اإليداع: 182862 
اتريخ اإليداع: 2016/8/21

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )20(:
عبوات  وسائد،  خمدات،  فرشات،  مفروشات،  معدنية،  غري  عبوات 
تغليف من البالستيك، مكوانت بالستيكية لتغليف العبوات، عبوات 
غري معدنية للسوائل، عبوات مرنة من البالستيك لنقل السوائل، ومجيع 

البضائع املذكورة قابلة لالستخدام وملعاجلة التعقيم.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

األولوية حسب الطلب السويسري رقم 2016/55158 
بتاريخ 2016/4/27
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )20(:

عبوات  وسائد،  خمدات،  فرشات،  مفروشات،  معدنية،  غري  عبوات 
تغليف من البالستيك، مكوانت بالستيكية لتغليف العبوات، عبوات 
غري معدنية للسوائل، عبوات مرنة من البالستيك لنقل السوائل، ومجيع 

البضائع املذكورة قابلة لالستخدام وملعاجلة التعقيم.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   2016/55161 رقم  السويسري  الطلب  حسب  األولوية 
2016/4/27

طالب التسجيل: جرين إمباكت هولدينغ أيه جي.
العنوان: اليت ستينهاوز سرت.1، 6330 تشام/زوج، سويسرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: ليفني جارد )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم(

رقم اإليداع: 182872 
اتريخ اإليداع: 2016/8/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )24(:

منسوجات وبدائل منسوجات، شراشف أّسرة، شراشف مائدة، أقمشة، 
للسرير  أقمشة  واملائدة،  للمطبخ  بطاانت  للمنسوجات،  تنقية  مواد 
أحلفة،  ملبوسات،  النسيج،  من  بضاعة  احلمام،  بطانيات  وبطانيات، 
شراشف سرير، أقمشة وبطانيات لألسرة، ستائر، أغطية ضد الغبار، 
النسيج،  من  حمارم  القماش،  من  مناديل  النسيج،  من  يدوية  مناشف 
مناديل  بعوض،  شباك  سرير،  بطانة  خمدات،  أكياس  نسيج،  مناشف 
أقمشة  النسيج،  مع  لالستخدام  أقمشة  مطلية،  منسوجات  نسيج، 
مناشف من  منزلية،  للنسيج، منسوجات  تبديل لألطفال، مواد فلرتة 
مستهلكة،  للغسيل  أقمشة  اجلسم،  لغسيل  أقمشة  للوجه،  النسيج 
أقمشة مائدة ليست من ورق، أقمشة للصحون، لبادات سرير، بضاعة 
البضائع  ومجيع  احلماية،  مالبس  تصنيع  يف  لالستخدام  النسيج  من 

املذكورة قابلة لالستخدام واملعاجلة يف التعقيم.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

األولوية حسب الطلب السويسري رقم 2016/55161 
بتاريخ 2016/4/27

طالب التسجيل: جرين إمباكت هولدينغ أيه جي.
العنوان: اليت ستينهاوز سرت.1، 6330 تشام/زوج، سويسرا

وحدات  للجراحني،  مالبس  للمرضى،  فحص  مالبس  طبية،  أرواب 
لغاايت  )مرنة(،  جوارب  السكري،  ملرضى  جوارب  جراحية،  كشف 
طبية،  مالبس  والعالجي،  الطيب  لالستخدام  ضمادة  جوارب  طبية، 
مالبس  جراحية،  لغاايت  واقية  مالبس  طبية،  لغاايت  واقية  مالبس 
اجلروح،  غلق  ومواد  ومنتجات  خيوط  اجلراحي،  لالستخدام  معقمة 
معدات لنقل املرضى ومجيع البضائع املذكورة قابلة لالستخدام واملعاجلة 

للتعقيم على وجه اخلصوص.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   2016/55161 رقم  السويسري  الطلب  حسب  األولوية 
2016/4/27

طالب التسجيل: جرين إمباكت هولدينغ أيه جي.
العنوان: اليت ستينهاوز سرت.1، 6330 تشام/زوج، سويسرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: ليفني جارد )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم(

رقم اإليداع: 182869 
اتريخ اإليداع: 2016/8/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )16(:

ورق، مواد بالستيكية للتغليف، مواد تنقية من الورق، أكياس وأدوات 
للف، مناشف يدوية من الورق، مناشف يدوية صحية من الورق، مناديل 
قابلة لالستهالك، مناديل ورق، مناشف ورق، مماسح من الورق، حمارم 
من الورق، أشرطة بالستيك للف، أكياس بالستيك للتغليف، رقائق 
بالستيك للتغليف، أشرطة بالستيك للتغليف، أكياس ومواد للتغليف، 
البضاعة  ومجيع  وبالستيك،  مقوى  ورق  الورق،  من  والتخزين  للف 
املذكورة قابلة لالستخدام مرة أخرى ومعاجلة التعقيم على وجه خاص.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
بتاريخ   2016/55161 رقم  السويسري  الطلب  حسب  األولوية 

2016/4/27
طالب التسجيل: جرين إمباكت هولدينغ أيه جي.

العنوان: اليت ستينهاوز سرت.1، 6330 تشام/زوج، سويسرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: ليفني جارد )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم(
رقم اإليداع: 182870 

اتريخ اإليداع: 2016/8/21



161                   األحد 11 حمــــــــرم  1439هـ -   2017/10/1 مالكويت اليوم العدد  1360  السنة الثالثة والستون

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: ذا موانرك بيفرييج كومباين إنك.

أطلنطا،   ،775 سويت  اي،  أن  رود   ثري  بيتش   3630 العنوان: 
جورجيا 30326، الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: العافية )عالمة كلمة ابلعربية والالتينية(

رقم اإليداع: 183190 
اتريخ اإليداع: 2016/9/1

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:

األجهزة واألدوات العلمية واملالحية واملساحية والكهرابئية والتصويرية 
وإعطاء  والقياس  الوزن  يف  املستعملة  تلك  و  والبصرية،  والسينمائية 
أو  تسجيل  أجهزة  والتعليم،  واإلنقاذ  )اإلشراف(  واملراقبة  اإلشارات 
نقل أو استعادة الصوت أو الصورة، وسائط محل البياانت املغناطيسية، 
تعمل  اليت  األجهزة  و  األوتوماتيكية  البيع  آالت  التسجيل،  أقراص 
بوضع القطع النقدية فيها، األجهزة الراصدة للنقود  واآلالت احلاسبة 
البياانت واحلاسبات اآللية )الكمبيوتر(، أجهزة إطفاء  وأجهزة معاجلة 

احلرائق.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: إتش ثري ألنظمة الكمبيوتر ذ.م.م
القبلة، شارع علي السامل، جممع الفارس، ص.ب 29897  العنوان: 

الصفاة 13159، الكويت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: كاالرشور )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 183203 

اتريخ اإليداع: 2016/9/1
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )10(:

وهي  األنسولني  حقن  أجهزة  الدم،  يف  السكر  ومراقبة  قياس  أجهزة 
مضخات احلقن، الرقع وعدة حقن األنسولني اليت تباع دون أدوية.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: جونسون أند جونسون.

العنوان: وان جونسون أند جونسون بالزا، نيو برونزويك، نيوجريسي 
08933، الوالايت املتحدة األمريكية

العـالمـة: سرتااتفيكس )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 182875 

اتريخ اإليداع: 2016/8/21
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )10(:

أجهزة وأدوات جراحية وطبية وهي خيوط، مرابط وعدة خياطة مؤلفة 
من خيوط وإبر.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: جونسون أند جونسون.

العنوان: وان جونسون أند جونسون بالزا، نيو برونزويك، نيوجريسي 
08933، الوالايت املتحدة األمريكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: بلوزم الف )عالمة كلمة حبروف التينية(

رقم اإليداع: 182878 
اتريخ اإليداع: 2016/8/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )3(:

املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة وغريها من املواد اليت تستخدم 
والفرك  والصقل  التنظيف  مستحضرات  املالبس،  وكي  غسيل  يف 
ومستحضرات  العطرية  والزيوت  العطرية  املواد  الصابون،  والكشط، 
التجميل )الكوزمتيك( وغسول الشعر ومستحضرات تنظيف األسنان.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: شركة أمواج ش م ع م

العنوان: ص.ب 307، رمز بريدي 111، مسقط، سلطنة عمان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: ريكتور )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 182880 

اتريخ اإليداع: 2016/8/21
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )32(:

املشروابت غري الكحولية، املياه املعدنية والغازية واملشروابت األخرى 
العصائر  مركزات  الفواكه،  وعصري  الفواكه  شراب  الكحولية،  غري 

واملستحضرات األخرى لصنع املشروابت.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 



162                   األحد 11 حمــــــــرم  1439هـ -   2017/10/1 مالكويت اليوم العدد  1360  السنة الثالثة والستون

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )21(:
أواين وأوعية منزلية أو للمطبخ، أواين زجاجية من البورسالن واخلزف 
قالايت،  التنظيف،  لغاايت  أدوات  الفئة،  هذه  يف  مدرجة  أهنا  طاملا 

شواايت، مقايل أوعية.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ويلهيلم بروكباور
العنوان: ماركت بالتز 21 ايه، 83115 نيوبيورن، أملانيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: سي أتش آي )عالمة كلمة حبروف التينية(

رقم اإليداع: 183330 
اتريخ اإليداع: 2016/9/7

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )8(:

تقومي  آلة  الشعر كهرابئية،  تصفيف  آلة  الشعر كهرابئية،  لتجعيد  آلة 
الشعر كهرابئية، آلة تسوية الشعر الكهرابئية، مالقط للشعر، وأجهزة 

تشذيب الشعر.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: فاروق سيستيمز إنك.
 ،77090 تكساس  هوستون،  درايف،  برايت  بني   250 العنوان: 

الوالايت املتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: بيوسيلك )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 183333 

اتريخ اإليداع: 2016/9/7
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )8(:

تقومي  آلة  الشعر كهرابئية،  تصفيف  آلة  الشعر كهرابئية،  لتجعيد  آلة 
الشعر كهرابئية، آلة تسوية الشعر الكهرابئية، مالقط للشعر، وأجهزة 

تشذيب الشعر.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: فاروق سيستيمز إنك.
 ،77090 تكساس  هوستون،  درايف،  برايت  بني   250 العنوان: 

الوالايت املتحدة األمريكية

الرسم  مع  مميز  بشكل  التينية  حبروف  )عالمة كلمة  توتو  العـالمـة: 
وابألسود واألبيض(

رقم اإليداع: 183204 
اتريخ اإليداع: 2016/9/1

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:

انقل  مشغالت  ذكية،  ساعات  ابحلاسوب،  حميطة  خارجية  أجهزة 
تسلسلي العاملي، حمافظ معدة للحواسيب النقالة، أكمام للحواسيب 
النقالة، أشرطة واقية معدة لشاشات احلاسوب، أجهزة قياس اخلطى، 
الذكية،  للهواتف  أشرطة هواتف خلوية وأغطية هواتف ذكية، حمافظ 
نقالة، مناصب  خزائن ملكربات الصوت، مساعات، مشغالت وسائط 
ألجهزة التصوير الفوتغرايف، عصى سيلفي، أسالك كهرابئية، مقابس، 

بلطات وموصالت أخرى، شاحنات بطارية، ومراكم كهرابئية.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شينزهن ستارز شوبينغ تيكنولوجي كو. ليميتد
أند  ساينس  تيجيايل   ،1 مبىن   ،12 الطابق   ،1202 غرفة  العنوان: 
تيانليو كوميونييت، مقاطعة  تكنولوجي إنداسرتايل ابرك، توجنوان رود، 

جوانج منغ اجلديدة، مدينة شينزهن، والية جوانج دونغ، الصني.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: بورا )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 183212 

اتريخ اإليداع: 2016/9/1
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:

والكرتونية،  كهرابئية  مكوانت  كهرابئية،  مقابس  كهرابئية،  بلكات 
تشغيل  مفاتيح  دوارة،  تشغيل كهرابئية  مفاتيح  طاقة،  تشغيل  مفاتيح 

كهرابئية حملية، أغلفة لألجهزة الكهرابئية، موصالت كهرابئية.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ويلهيلم بروكباور
العنوان: ماركت بالتز 21 ايه، 83115 نيوبيورن، أملانيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العـالمـة: بورا )عالمة كلمة حبروف التينية(

رقم اإليداع: 183214 
اتريخ اإليداع: 2016/9/1
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تقليد اجللود، حمافظ للحالقة تباع فارغة، علب للقبعات من أجل السفر، 
علب للقبعات من اجللد، حامالت مالبس للبدل، قمصان وفساتني، 
حقائب للمالبس للسفر، حقائب مالبس للسفر مصنوعة من اجللد، 
حقائب لألحذية، حقائب أحذية من أجل السفر، حقائب ) مغلفات، 
أكياس ( من اجللود للتغليف، أكياس الدفلي، عبوات تغليف صناعية من 
اجللد، حقائب من السلك حلمل األطفال الرضع، أسالك حلمل األطفال 
الرضع، حقائب للظهر حلمل األطفال، حقائب للظهر، حقائب صغرية 
للظهر، حقائب للظهر على العرابت، أكياس مدرسية، حقائب تعلق على 
الظهر )حقائب مدرسية ايابنية (، حقائب حزام والورك، جلود معاجلة، 
جلود مدبوغة، جلود وجلود مدبوغة، ألواح من اجللد، جلود مشغولة أو 
شبه مشغولة، جلود صناعية، جلود تقليد، جلود على شكل صفائح ) 
تقليد اجللود، فرو اخللد، سياط، سروج اخليل، أشرطة الرسن، أطواق، 
أكياس  للشماسي،  علب  وعكازات،  مظالت  مشاسي،  )رسن(،  سرج 
للشماسي، أطواق للشماسي، إطارات للشماسي أو املظالت، مقابض 
للشماسي، عصى  مقابض  املظالت،  أو  للشماسي  للشماسي، عصى 
للشماسي، مشاسي اجلولف، مشاسي للشمس، مشاسي ورق ايابنية، مشاسي 
ايابنية من الورق الزييت، مشاسي للشاطئ، مقابض عكازات، ملبوسات 
للكالب،  أحذية  األليفة،  والطيور  للحيواانت  ملبوسات  للحيواانت، 
أغطية للحيواانت، حقائب حلمل احليواانت، أطواق للحيواانت، رسن 
جلدي، أحشاء لعمل السجق، حقائب تغذية للحيواانت، حمابس من 
اجللد، حمافظ من اجللد أو الواح اجللد، صناديق جلدية، حمافظ للقطع 
النقدية، رابطات من اجللد، جلام من اجللد وغري املدبوغة للكالب، جلود 
وتقليد اجللود، جلود احليواانت، جلود مدبوغة، صناديق للسفر وحقائب 

للسفر، مشاسي ومظالت، عكازات، سياط، ارسان وسروج للخيل.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أف يب سبورت أس آر ال
العنوان: فيا ميشيل دا فيزوان 10، مونتبليوان ) ترفيسو(، إيطاليا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: رجيال أكادميي )كلمات حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم 

وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 183345 

اتريخ اإليداع: 2016/9/7
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:
استقبال  أجهزة  الصور،  أو  الصوت  نسخ  أو  نقل  لتسجيل،  أجهزة 

العـالمـة: كونتاكتربو )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 183335 

اتريخ اإليداع: 2016/9/7
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )10(:

مرابط  ذلك  يف  مبا  مقطعية  قوالب  أنظمة  وتشمل  لألسنان  أدوات 
القوالب، خوامت القوالب، أسافني، زوااي جافة ومطباق.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
األولوية حسب طلب الوالايت املتحدة رقم 87/094.340 بتاريخ 

.2016/6/7
طالب التسجيل: يونغ مايكروبراش، ال ال سي.

العنوان: كوربوريت تراست سنرت، 1209 أورانج سرتيت، ويلمينغتون، 
ديالوير 19801، الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسم  مع  مميز  بشكل  التينية  )عالمة كلمة حبروف  بونتيين  العـالمـة: 

وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 183344 

اتريخ اإليداع: 2016/9/7
الشروط:التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )18(:
حقائب  بعجالت،  حقائب  كتف،  حقائب  يد،  حقائب  حقائب، 
للشاطئ، حقائب يد متعددة الغاايت، حقائب رايضية، جراب مؤونة، 
عدة السفر من اجللد، حقائب بوسطن، حمافظ معدن نفيس )حقائب 
يد (، حمافظ سلسة، حقائب تسوق، حقائب سائبة، حقائب مدرسية، 
حقائب صغرية للرجال، أكياس ايابنية، حقائب للعدة، عالقات مفاتيح، 
من  أمتعة  شارات  أمتعة،  للسفر،  مالبس  صناديق  للمفاتيح،  حمافظ 
اجللد، حامالت شارات األمتعة من اجللد، مقابض للحقائب، أشرطة 
للمحافظ، إطارات حلقائب اليد، إطارات احملافظ القطع النقدية، حمافظ 
للورك،  حمافظ  حمافظ،  بطاقات،  حمافظ  )جزادين(،  اإلئتمان  بطاقات 
حمافظ  املالية،  لألوراق  حمافظ  جيب،  جزادين  النقدية،  للقطع  حمافظ 
للواثئق،  حقائب صغرية  اجللود،  تقليد  أو  اجللد  من  مصنوعة  للواثئق 
شنط، حقائب بعجالت، حقائب للسفر، حقائب للرحالت القصرية، 
حمافظ تعليق، حمافظ لبطاقات التعارف، حمافظ، حقائب مدرسية تعليق، 
للزينة غري  فارغة، حمافظ  تباع  فارغة، حمافظ جتميل  تباع  علب جتميل 
اثبتة، أكياس حلمل املاكياج، مفاتيح وغريها من االحتياجات الشخصية، 
للسفر، حمافظ جلدية، حمافظ  ربكات  للسفر، حمافظ  حقائب جلدية 
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أجهزة  قياس،  مساطر  قياس،  أجهزة  مسبقًا،  مسجلة  متحركة  صور 
وزن كهرابئية،  أجهزة  معدات كاروك،  وتعليمية،  توجيهية  وأدوات 
موازين سائل، موازين أطفال، موازين الكرتونية، صفارات إشارة، ملبات 

إنذار للسيارات، سرت إنقاذ قابلة للنفخ.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: رينبو أس. آر. ال.
العنوان: فيا بريس أس ان سي، 60025 لوريتو ) ايه ان (، إيطاليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: رجيال أكادميي )كلمات حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم 
وابألسود واألبيض(

رقم اإليداع: 183346 
اتريخ اإليداع: 2016/9/7

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )16(:

مطبوعات، قرطاسية، حمافظ قرطاسية، مفكرات وأجندات، مفكرات 
جيب، ضمادات ورقية، ضمادات رسم، ألواح كتابة، ألبومات، دفاتر 
مغلفات، ورق لف،  بطاقات هدااي،  تذاكر مطبوعة،  أو رسم،  كتابة 
إضبارات للورق، إضبارات من الورق، إضبارات خلفية، رزانمات، ورق 
رسم، ورق كتابة، مواد الصقة لغاايت قرطاسية أو منزلية، ورق شفاف، 
بطاقات تعارف، بطاقات، مواد الفنانني، فراشي للرسم، أدوات رسم، 
اقالم حرب، أقالم رصاص، زخارف لألقالم الرصاص، مؤشرات للكتب، 
ثقاالت ورق، صور فوتغرافية، مناصب صور، مطبوعات، مطبوعات 
أدلة  البطاقات،  أللعاب  إرشادية  جمالت  دورايت  صحف،  تعليمية، 
تعليمات ألعاب حاسوبية، كراسات، كتب طهي، كتب، كتب أطفال، 
مطبوعات،  مسعية،  مكوانت  مع  أطفال  ابللصق، كتب  أنشطة  كتب 
آالت كاتبة كهرابئية أو غري كهرابئية، لوازم مكتبية ابستثناء األاثث، 
مواد توجيهية وتعليمية، مواد بالستيكية للتغليف، كليشيهات طباعة، 
الورق،  من  مناديل  طباعة،  وكليشيهات  حروف  الكتب،  جتليد  مواد 

حمارم من الورق.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: رينبو أس. آر. ال.
العنوان: فيا بريس أس ان سي، 60025 لوريتو ) ايه ان (، إيطاليا

لبادات  حاسوب،  فارة  يب3،  أم  مشغالت  مساعات،  وفيديو،  مسعية 
الكرتونية،  أجندات  مفكرة،  حواسيب  حاسوب،  أجهزة  حاسوب، 
حواسيب حممولة، حواسيب مكتبية، لوجه مفاتيح للحواسيب، مناصب 
معدة حلواسيب املكتب، حواسيب يدوية، برجميات حلواسيب املكتب، 
أقراص فيديو رقمية، سي دي روم، أقراص فارغة، أقراص فيديو رقمية 
مسعية  مدجمة  اقراص  روم،  دي  وسي  التسجيل  جاهزة  وفيديو  مسعية 
وألعاب  املتحركة  الرسوم  األفالم،  الرتفيه،  املوسيقى،  لعرض  وفيديو 
حاسوبية، أقراص فيديو رقمية مسجلة لعرض أفالم الرتفيه املوسيقية، 
الرسوم املتحركة وألعاب احلاسوب، نقاالت البياانت املمغنطة، أقراص 
فيديو  أشرطة  مسجلة،  اشرطة  الرقمية،  التسجيل  وسائط  التسجيل، 
السابقة التسجيل، أقراص فيديو مسجلة واشرطة لعرض أفالم الرتفيه 
اقراص  حاسوب،  العاب  حاسوبية،  وألعاب  متحركة  املوسيقية، صور 
احلاسوب،  ألعاب  برامج  الفيديو،  ألعاب  خراطيش  فيديو،  ألعاب 
برامج ألعاب الفيديو قابلة للتنزيل، برجميات حاسوبية، برجميات ألعاب 
حاسوبية، برجميات ألعاب الكرتونية، برجميات ألعاب فيديو حاسوبية، 
للزينة، أجهزة ختزين  مغناطيس  عيدان حتكم، عيدان حتكم حاسوبية، 
بصرية،  مسعية  تعليمية  أجهزة  عاملية،  تسلسلي  نقل  أجهزة  البياانت، 
مطبوعات  االنرتنت،  من  للتنزيل  قابلة  رقمية  مسعية، كتب  كتب 
الكرتونية  منشورات  الكرتونية،  منشورات  للتنزيل،  قابلة  الكرتونية 
مسجلة على وسائط حاسوبية، قارائت كتب الكرتونية مسجلة على 
نظارات مشسية،  نظارات،  الكرتونية،  قارائت كتب  وسائط حاسوبية، 
حمافظ للنظارات، حبال للنظارات، إطارات نظارات، عدسات بصرية، 
بصرية، هواتف خلوية، هواتف  وأدوات  أجهزة  تلسكوابت،  مناظري، 
ذكية، أجهزة اتصاالت، أجهزة اتصاالت حممولة، معدات بث، مساعات 
هاتفية، بطارايت للهواتف اخللوية، شاحنات بطارية للهواتف اخللوية، 
أغلفة للهواتف النقالة مصنوعة من القماش أو املواد النسيجية، واقيات 
لشاشات العرض على شكل أشرطة للهواتف النقالة، برجميات للهواتف 
النقالة، حمافظ معدة للهواتف  للتنزيل للهواتف  النقالة، نغمات قابلة 
احلواسيب، حمافظ  املكتبية، حمافظ حلمل  للحواسيب  أغطية  اخللوية، 
للمفكرات االلكرتونية، حمافظ لألقراص املدجمة، حمافظ أقراص فيديو 
رقمية، حمافظ لألقراص املدجمة، حمافظ لكامريات التصوير، حمافظ معدة 
ملعدات التصوير، حمافظ للنظارات، آليات تعمل ابلقطع النقدية، آلة 
تسجيل النقود، احلاسبات، أدوات وأجهزة تصوير، كامريات للتصوير، 
كامريات فيديو، كامريات تلفزيون، كامريات بغطاء، كامريات تركيب، 
خوذ واقية للرايضة، قفازات بياانت، مكائن وأجهزة تصوير سينمائي،  
كشافات سينمائية، كامريات سينمائية، أفالم سينمائية، رسوم متحركة 
فيديو  سينمائي،  تصوير  أفالم  سينمائية،  أفالم  شكل  على  كرتونية 
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وحامالت للمناديل، أواين منزلية أو للمطبخ وعبوات، قناين، كاسات 
مائدة،  أطباق  فارغة،  تباع  رايضية  قناين  )للمائدة(،  للشرب، صواين 
القائم  ثالثية  حامالت  البالستيك،  أو  الورق  من  وفناجني  صحون 
شاي،  فناجني  بورسالن،  ماغات  فناجني،  أطباق   ،) مائدة  أواين   (
فناجني قهوة، صواين، أواين مائدة، أواين فخارية للنزهة، مبارم، قوالب 
الكعك، أكياس تزيني احللوايت، مرطبنات الكعك، قطاعات الكعك 
)البسكويت(،علب ختزين الستخدامات املطبخ، علب الغذاء، عبوات 
أو  للطعام  للحرارة  عازلة  أكياس  والشراب،  للطعام  للحرارة   عازلة 
املشروابت، حامالت املناديل، أطقم تناول الكعك، سالل النفاايت، 
سالسل املهمالت الورقية، سالسل لالستخدام املنزيل، قوارير، أواين 
وعبوات منزلية أو املطبخ، أدوات لغاايت التنظيف، مكانس، فراشي 
مباخر  تنظيف،  اسفنج  للتنظيف،  فراشي  مالبس،  فراشي  لألحذية، 
عطرية، الكرات العطرية، حامالت زجاج للشموع، مشعدان، مصاصات 
للشرب، قفازات للفرن، متاثيل صغرية من البورسالن، ماغات بورسالن، 
أوعية لألزهار من البورسالن، زخاف من الصيين، ايفطات من البورسالن 
أو الزجاج، قوالب زينة مصنوعة من البورسالن أو الزجاج، متاثيل نصفية 
من  فنية  أعمال  الزجاج،  أو  الرتاكوات  البورسالن،  من  صغرية  ومتاثيل 
الرتاكوات، البورسالن، الزجاج، السرياميك، زخارف وزينة من البورسالن، 
الرتاكوات، الزجاج، زخارف صينية، حصاالت من البورسالن، صناديق 
من البورسالن، بيبض من البورسالن، حامالت زجاج الشموع، نصب 
من الزجاج، الرتاكتوات والبورسالن للحدائق، أعمال فنية من الزجاج، 
زخارف من الزجاج، صناديق زخرفة من الزجاج، كرات زجاجية للزينة، 
الرتاكوات، حصاالت  من  للمباين، زخارف مصنوعة  ليس  للزينة  زجاج 
من الرتاكوات، صناديق من الرتاكوات، أحواض من اخلزف، أواين فخارية 
من الرتاكوات، لوحات من الفخار، سرياميك لغاايت منزلية، زخارف من 
السرياميك، حصاالت من السرياميك، لوحات من السرياميك، أواين 

خزفية من السرياميك، أواين مائدة من السرياميك.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: رينبو أس. آر. ال.
العنوان: فيا بريس أس ان سي، 60025 لوريتو ) ايه ان (، إيطاليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: رجيال أكادميي )كلمات حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم 
وابألسود واألبيض(

رقم اإليداع: 183349 
اتريخ اإليداع: 2016/9/7

العـالمـة: رجيال أكادميي )كلمات حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم 
وابألسود واألبيض(

رقم اإليداع: 183347 
اتريخ اإليداع: 2016/9/7

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )18(:

جلود  مشغولة،  شبه  أو  مشغولة  غري  جلود  اجللود،  وتقليد  جلود 
صناعية، حقائب، حمافظ سائبة، حمافظ قطع نقدية، جزادين، حمافظ 
حزام، جزادين للتغليف ابألحزمة، حمافظ بطاقات ائتمان مصنوعة من 
اجللد، عالقات مفاتيح، حمافظ مفاتيح  من تقليد اجللود، حمافظ مفاتيح 
الغاايت،  لرايضية جلميع  الظهر، حقائب  اجللد واجللود، حقائب  من 
حلمل  حقائب  للواثئق،  حقائب  للشاطئ،  حقائب  للظهر،  حقائب 
مع  تسوق  حقائب  تعارف،  بطاقات  حمافظ  السفر،  حقائب  الواثئق، 
دواليب، حقائب تسوق نسيجية، أغلفة للمالبس للسفر، أكياس تعليق 
للكتف،  حقائب  مؤونة،  جراب  رايضية،  حقائب  حقائب،  مدرسية، 
حقائب املتشرد، حمافظ مواد التجميل )فارغة(، حمافظ من تقليد اجللد 
)فارغة(، صناديق وحقائب للسفر، شارات أمتعة من اجللد، صناديق 
من اجللد، أشرطة مصنوعة من تقليد اجللود، مظاريف )مغلفات( من 
اجللد للتغليف، مشاسي، مظالت، عكازات، أرسان للحيواانت، أطواق 
من اجللد، رابطات من اجللد، أغطية أاثث من اجللد، أحشاء لعمل 

السجق، مالبس للحيواانت األليفة.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: رينبو أس. آر. ال.
العنوان: فيا بريس أس ان سي، 60025 لوريتو ) ايه ان (، إيطاليا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: رجيال أكادميي )كلمات حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم 
وابألسود واألبيض(

رقم اإليداع: 183348 
اتريخ اإليداع: 2016/9/7

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )21(:

فراشي للشعر، أمشاط للشعر، فراشي أسنان، فراشي أسنان كهرابئية، 
حمافظ فراشي أسنان، حامالت فراشي أسنان، حامالت صابون، أوعية 
للصابون السائل، فراشي تواليت، أواين تواليت، أطباق حالقة، فراشي 
أطواق  للجسم،  اسفنج  اسفنج،  احلالقة،  فراشي  حامالت  حالقة، 
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العـالمـة: رجيال أكادميي )كلمات حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم 
وابألسود واألبيض(

رقم اإليداع: 183350 
اتريخ اإليداع: 2016/9/7

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )35(:

سيمًا  وال  نقلها  ابستثناء  البضائع  من  تشكيلة  اآلخرين  ملنفعة  جتميع 
صابون، منتجات عطرية، زيوت عطرية، مواد جتميل، غسول للشعر، 
منظفات أسنان، مستحضرات ومواد تبييض لالستخدام يف الغسيل، 
مستحضرات التنظيف، التلميع والكشط واجللي، أجهزة تسجيل ونقل 
أو نسخ الصوت أو الصور، مساعات، نقاالت تسلسلية عاملية، أجهزة 
حاسوب وحواسيب منضدية، حواسيب يدوية، أقراص فيديو رقمية، 
أقراص فارغة، وسائط تسجيل رقمية، افالم سينمائية مكشوفة، ألعاب 
حاسوبية، برامج ألعاب فيديو قابلة للتنزيل، برجميات، عيدان حتكم، 
أجهزة تعليم مسعية بصرية، مطبوعات الكرتونية قابلة للتنزيل، نظارات، 
حمافظ للنظارات، إطارات نظارات، عدسات بصرية، أجهزة وأدوات 
بصرية، هواتف خلوية، هواتف ذكية،أجهزة اتصاالت حممولة، مساعات 
النقالة، حمافظ معدة للهواتف  للتنزيل للهواتف  هاتفية، نغمات قابلة 
الفيديو  ألقراص  حمافظ  احملمولة،  للحواسيب  معدة  حقائب  اخللوية، 
الرقمية، حمافظ معدة للكامريات، حمافظ معدة لألدوات البصرية، أجهزة 
وأدوات تصوير فوتغرايف، مكائن وأجهزة للتصوير السينمائي، أجهزة 
اجلوي  أو  الربي  للنقل  أجهزة  مركبات،  وتعليمية،  توجيهية  وأدوات 
ذهبية،  أواين  وخليطها،  نفيسة  معادن  هوائية،  دراجات  البحري،  أو 
جموهرات، أحجار كرمية، أدوات توقيت وقياس الزمن، أدوات موسيقة، 
مطبوعة،  صور  الكتب،  جتليد  مواد  مطبوعات،  مقوى،  ورق  ورق، 
قرطاسية، حمافظ قرطاسية، مفكرات، أجندات، مواد الصقة للقرطاسية 
أو للغاايت املنزلية، مواد الفنانني، فراشي الدهان، آالت كاتبة ولوازم 
مكتبية خالف األاثث، مواد توجيهية وتعليمية خالف األجهزة، مواد 
بالستيكية للتغليف، فونط طباعة، كليشهات طباعة، بطاقات تعارف، 
منشورات مطبوعة، مناشف من الورق، مناديل من الورق، جلود وتقليد 
مفاتيح،  عالقات  جزادين،  النقدية،  للقطع  حمافظ  حقائب،  اجللود، 
حقائب،  مدرسية،  أكياس  التعارف،  بطاقات  حمافظ  للظهر،  حقائب 
حقائب متشرد، صناديق وحقائب السفر، مشاسي، مظالت، عكازات، 
سياط، سروج للخيل، أاثث، مرااي، براويز صور، براويز صور فوتغرافية، 
صناديق ختزين، صواين ليست من معدن، كراسي، ديوان، اسرة، مهود 
مشي  أجهزة  لألطفال،  عالية  لألطفال، كراسي  لألطفال، كراسي 
خمدات،  فرشات،  لألطفال  للتغيري  منصات  تغيري،  مفارش  لألطفال، 
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لعب وألعاب، دمى، مالبس للدمى، لوازم مالبس الدمى، أاثث ملنازل 
أطقم  لعب،  أشكال  الكارنفال،  أقنعة  الفول،  أكياس  دمى  الدمى، 
القطاعات،  ألعاب  متحركة،  دمى  البلش،  لعب  احلركة،  هلياكل  لعب 
لعب معدة لغاايت تعليمية، ألعاب تعليمية الكرتونية، ساعات لعب، 
لعب الكرتونية، ألعاب فيديو يدوية الكرتونية، أجهزة العاب الفيديو 
مكائن  سائلة،  بلورية  عرض  شاشة  مع  الكرتونية  تسلية  أجهزة  حرة، 
الفيديو  ألعاب فيديو حرة، حمافظ محل واقية معدة خصيصًا أللعاب 
ألعاب  الرتكيب،  ألعاب  البناء،  ألعاب  ميكانيكية،  ألعاب  اليدوية، 
ألعاب  الشطرنج،  ألعاب  احلركية،  املهارة  ألعاب  املقطوعة،  الصور 
هياكل  اللعب،  ورق  السحرية،  املقالب  الساعات،  ألعاب  الرفقة، 
اللعب، لعب موسيقية، صناديق اللعب املوسيقية، مشغالت كاسيتات 
الثلج،  اللعب، مواد جتميل، علب متعددة األنشطة لألطفال، كرات 
النفخ،  لعب  حصاالت،  على  حتتوي  لعب  اليويو،  الرخامية،  اللعب 
احملشورة، صوحلان  اللعب  للنفخ،  القابلة  احلمام  لعب  املرنة،  القالع 
عمل الفقاعات وعدة احمللول، طائرات الورق، جرادل وجمارف اللعب، 
دراجات  اللعب،  أاثث  لالستجمام،  اهلواء  فرشات  السباحة،  أطواق 
هوائية لعب، سيارات لعب، شاحنات لعب، عدة لعب منوذجية، لعب 
اجلمباز ورايضية، كرات مطاطية، ابلوانت، كرات  أدوات  املياه،  رش 
القدم، كرات السلة، كرات البيسبول، كرات الشاطئ، كرات البولينغ، 
قفازات  اجلولف،  الطاولة، كرات  تنس  طاوالت كرة  التنس،  كرات 
قفازات مصنوعة خصيصًا لالستعمال يف  األلعاب،  قفازات  اجلولف، 
أقراص  البيسبول،  مضارب  الرايضية،  األلعاب  يف  الرايضية  األلعاب 
اهلوكي، الزالجات، سكوترات )لعب(، ألواح التزجل، ألواح التزجل على 
اجلليد، ألواح التزجل على املاء، حقائب مصممة خصيصًا للتزجل والتزجل 
الدراجات  ركوب  عند  لالستخدام  لألكواع  واقيات  األمواج،  على 
اهلوائية )أدوات رايضية (، القفز ابلزانة، الرمي، أكياس الضرب، كرات 
الريشة )الشطكوك(، األقراص الطائرة، زينة احلفالت الورقية، قبعات 
احلفالت الورقية، قصاصات الورق املنثور يف احلفالت، زخارف أشجار 
امليالد، لوازم  عيد امليالد ابستثناء اإلضاءة واحللوايت، جوارب عيد 

األلعاب، صنارة صيد السمك.
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جموهرات، أحجار كرمية، أدوات توقيت وقياس الزمن، أدوات موسيقة، 
مطبوعة،  صور  الكتب،  جتليد  مواد  مطبوعات،  مقوى،  ورق  ورق، 
قرطاسية، حمافظ قرطاسية، مفكرات، أجندات، مواد الصقة للقرطاسية 
أو للغاايت املنزلية، مواد الفنانني، فراشي الدهان، آالت كاتبة ولوازم 
مكتبية خالف األاثث، مواد توجيهية وتعليمية خالف األجهزة، مواد 
بالستيكية للتغليف، فونط طباعة، كليشهات طباعة، بطاقات تعارف، 
منشورات مطبوعة، مناشف من الورق، مناديل من الورق، جلود وتقليد 
مفاتيح،  عالقات  جزادين،  النقدية،  للقطع  حمافظ  حقائب،  اجللود، 
حقائب،  مدرسية،  أكياس  التعارف،  بطاقات  حمافظ  للظهر،  حقائب 
حقائب متشرد، صناديق وحقائب السفر، مشاسي، مظالت، عكازات، 
سياط، سروج للخيل، أاثث، مرااي، براويز صور، براويز صور فوتغرافية، 
صناديق ختزين، صواين ليست من معدن، كراسي، ديوان، اسرة، مهود 
مشي  أجهزة  لألطفال،  عالية  لألطفال، كراسي  لألطفال، كراسي 
خمدات،  فرشات،  لألطفال  للتغيري  منصات  تغيري،  مفارش  لألطفال، 
اقالم حرب، لعب لألطفال، اواين ومعدات منزلية أو للمطبخ، أمشاط، 
اسفنج، فراشي، أدوات لغاايت التنظيف، أواين زجاجية لغاايت منزلية، 
أدوات من البورسالن، أواين تواليت، عبوات عازلة للحرارة لألغذية أو 
املشروابت، قوارير، أدوات زخرفة مصنوعة من البورسالن، بضائع من 
النسيج وبدائل بضائع النسيج، بياضات األّسرة، أغطية لتدفئة السرير، 
شراشف للسرير، بياضات محام ابستثناء املالبس، مناشف من النسيج، 
بياضات مائدة ليست من ورق، أغطية لألاثث من النسيج، ستائر من 
النسيج أو البالستيك، مفارش خاصة مصنوعة من النسيج، أصناف 
مالبس، أحذية، أغطية للرأس، أحزمة للبس، رابطات وتطريز، خيوط 
وخرز، أزرار، عراوي وكالابت، بروشات على شكل لوازم للمالبس، 
نفيس،  ليست من معدن  للشعر  أزهار صناعية. زخارف  إبر خياطة، 
داببيس، ألعاب، لعب، أدوات مجباز، ورايضية، مستخلصات اللحوم، 
فواكه وخضروات حمفوظة، جممدة، جمففة، ومطهية، جيلي، كومبوت، 
بيض، حليب ومنتجات احلليب، زيوت ودهون صاحلة لألكل، قهوة، 
شاي، كاكاو، قهوة صناعية، أرز، اتبيوكا، ساجو، دقيق، مستحضرات 
ذهيب،  بوظة، سكر، عسل، شراب  حلوايت،  فطائر،  خبز،  حبوب، 
شكل  على  صلصات  خل،  خردل،  ملح،  اخلبز،  مسحوق  عجينة، 
توابل، هبارات، ثلج، مياه معدنية وفوارة  وغريها من املشروابت غري 
من  وغريها  شراب  الفاكهة،  وعصري  الفاكهة  مشروابت  الكحولية، 
املستحضرات األخرى لعمل املشروابت، وعرض البضائع على وسائل 
االتصال لغاايت بيع التجزئة، خدمات عرض السلع التجارية، ترويج 
املناسبات،  تنظيم  لآلخـــرين،  املبيعــــات  تنظيم  لآلخريـــن،  املبيعـــات 
يف  مبا  اإلعالن  وإعالنية،  تروجيية  جتارية،  لغاايت  العروض  املعارض، 

اقالم حرب، لعب لألطفال، اواين ومعدات منزلية أو للمطبخ، أمشاط، 
اسفنج، فراشي، أدوات لغاايت التنظيف، أواين زجاجية لغاايت منزلية، 
أدوات من البورسالن، أواين تواليت، عبوات عازلة للحرارة لألغذية أو 
املشروابت، قوارير، أدوات زخرفة مصنوعة من البورسالن، بضائع من 
النسيج وبدائل بضائع النسيج، بياضات األّسرة، أغطية لتدفئة السرير، 
شراشف للسرير، بياضات محام ابستثناء املالبس، مناشف من النسيج، 
بياضات مائدة ليست من ورق، أغطية لألاثث من النسيج، ستائر من 
النسيج أو البالستيك، مفارش خاصة مصنوعة من النسيج، أصناف 
مالبس، أحذية، أغطية للرأس، أحزمة للبس، رابطات وتطريز، خيوط 
وخرز، أزرار، عراوي وكالابت، بروشات على شكل لوازم للمالبس، 
نفيس،  ليست من معدن  للشعر  أزهار صناعية. زخارف  إبر خياطة، 
داببيس، ألعاب، لعب، أدوات مجباز، ورايضية، مستخلصات اللحوم، 
فواكه وخضروات حمفوظة، جممدة، جمففة، ومطهية، جيلي، كومبوت، 
بيض، حليب ومنتجات احلليب، زيوت ودهون صاحلة لألكل، قهوة، 
شاي، كاكاو، قهوة صناعية، أرز، اتبيوكا، ساجو، دقيق، مستحضرات 
ذهيب،  بوظة، سكر، عسل، شراب  حلوايت،  فطائر،  خبز،  حبوب، 
شكل  على  صلصات  خل،  خردل،  ملح،  اخلبز،  مسحوق  عجينة، 
توابل، هبارات، ثلج، مياه معدنية وفوارة  وغريها من املشروابت غري 
من  وغريها  شراب  الفاكهة،  وعصري  الفاكهة  مشروابت  الكحولية، 
املستحضرات األخرى لعمل املشروابت، ومتكني العمالء من مشاهدة 
وشراء هذه البضائع، خدمات حمالت بيع التجزئة واجلملة مباشرة لعرض 
صابون، منتجات عطرية، زيوت عطرية، مواد جتميل، غسول للشعر، 
منظفات أسنان، مستحضرات ومواد تبييض لالستخدام يف الغسيل، 
مستحضرات التنظيف، التلميع والكشط واجللي، أجهزة تسجيل ونقل 
أو نسخ الصوت أو الصور، مساعات، نقاالت تسلسلية عاملية، أجهزة 
حاسوب وحواسيب منضدية، حواسيب يدوية، أقراص فيديو رقمية، 
أقراص فارغة، وسائط تسجيل رقمية، افالم سينمائية مكشوفة، ألعاب 
حاسوبية، برامج ألعاب فيديو قابلة للتنزيل، برجميات، عيدان حتكم، 
أجهزة تعليم مسعية بصرية، مطبوعات الكرتونية قابلة للتنزيل، نظارات، 
حمافظ للنظارات، إطارات نظارات، عدسات بصرية، أجهزة وأدوات 
بصرية، هواتف خلوية، هواتف ذكية،أجهزة اتصاالت حممولة، مساعات 
النقالة، حمافظ معدة للهواتف  للتنزيل للهواتف  هاتفية، نغمات قابلة 
الفيديو  ألقراص  حمافظ  احملمولة،  للحواسيب  معدة  حقائب  اخللوية، 
الرقمية، حمافظ معدة للكامريات، حمافظ معدة لألدوات البصرية، أجهزة 
وأدوات تصوير فوتغرايف، مكائن وأجهزة للتصوير السينمائي، أجهزة 
اجلوي  أو  الربي  للنقل  أجهزة  مركبات،  وتعليمية،  توجيهية  وأدوات 
ذهبية،  أواين  وخليطها،  نفيسة  معادن  هوائية،  دراجات  البحري،  أو 
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وحجز  للعروض  املقاعد  حجز  للمناسبات،  واحلجز  التذاكر  قطع 
تذاكر املسرح، خدمات وكالة احلجز لتذاكر السينما، تقدمي املعلومات 
الرتفيهية، تقدمي املعلومات عن الرتفيه من خالل الشبكات احلاسوبية، 
تقدمي املناسبات الرتفيهية على شكل العروض املوسيقية احلية، أتجري 
مكائن االستجمام، املؤمترات، املعارض والندوات، ترتيب املسابقات، 
والثقافية،  الرايضية  األنشطة  املسرحي،  اإلنتاج  املسابقات،  تنظيم 
الدورات  تنظيم  التدريب،  توفري  التعليمية،  الرتفيهية،  املرافق  توفري 
التدريب،  فيديوهات  إنتاج  التدريب،  لغاايت  العمل  ورش  التدريبية، 
عقد الندوات التوجيهية، تقدمي املعلومات املتعلقة ابلتدريب، اخلدمات 
اجملموعة،  تدريب  توجيه  التدريب،  مرافق  توفري  والتدريبية،  الرتفيهية 
تقدمي التعليمات املتعلقة ابلتغذية، نشر املطبوعات واملنشورات، نشر 

الكتب، اجملالت، األطالس والصحف، توفري املنشورات املباشرة.
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العـالمـة: عالمة رسم 
رقم اإليداع: 183360 

اتريخ اإليداع: 2016/9/7
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )24(:
منسوجات وبضائع نسيج ليست مدرجة يف فئات أخرى وعلى األخص 
أقمشة  محام،  مناشف  مناشف،   ،) مالبس  )ابستثناء  محام  بياضات 
الغسيل، أقمشة إلزالة املاكياج، قفازات للغسيل، بطانيات، بياضات 
أحلفة،  منزلية،  بياضات  خمدات،  أكياس  للسرير،  أقمشة  السرير، 

شراشف أّسرة.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   302016103874.8 رقم  أملانيا  طلب  حسب  األولوية 
2016/4/25

طالب التسجيل: روي روبسون فاشن جي أم يب أتش أند كو. كيه جي.
العنوان: بليكيدر الندسرتاب 18 ـ 20، 21337 ليونبريغ ـ املانيا.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: يوالف )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 183369 

اتريخ اإليداع: 2016/9/7

ذلك اإلعالن املباشر على الشبكة احلاسوبية، إدارة األعمال، الوظائف 
املكتبية، املساعدة يف إدارة األعمال التجارية، خدمات وكالة االسترياد 
النقل  خدمات  املوظفني،  شئون  إلدارة  االستشارة  تقدمي  والتصدير، 
أتجري  الدفاتر،  مسك  السكراترية،  خدمات  التجارية،  للمؤسسات 
مكائن البيع، خدمات بيع التجزئة واجلملة للمستحضرات الصيدالنية 

والبيطرية والصحية والتجهيزات الطبية.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: رينبو أس. آر. ال.
العنوان: فيا بريس أس ان سي، 60025 لوريتو ) ايه ان (، إيطاليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: رجيال أكادميي )كلمات حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم 
وابألسود واألبيض(

رقم اإليداع: 183351 
اتريخ اإليداع: 2016/9/7

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )41(:

وأتجري  توزيع،  إنتاج،  أفالم،  شكل  على  الرتفيه  الرتفيهية،  اخلدمات 
الصوتية  التسجيالت  واإلذاعية،  التلفزيونية  الربامج  املتحركة،  الصور 
األفالم  عرض  احلية،  الرتفيهية  التمثلية  العروض  والفيديو،إنتاج 
شكل  على  التلفزيوين  الرتفيه  املوسيقية،  احلفالت  عرض  السينمائية، 
املتحركة،  التلفزيونية  الربامج  و/أو  الدراما  الفكاهة،  املباشر،  البث 
للرتفيه   ) برجميات   ( احلاسوبية  الربامج  إنتاج  الفيديو،  أشرطة  أتجري 
قابلة  ليست  املباشرة  االلكرتونية  املنشورات  توفري  الوسائط،  متعدد 
املقدمة عرب  التعليمية والرتفيهية  التلفزيوين، اخلدمات  الرتفيه  للتنزيل، 
غري  االنرتنت  عرب  املباشرة  األفالم  توفري  العاملية،  احلاسوبة  شبكة 
الكتب،  نشر  للتنزيل،  القابلة  غري  اإلنرتنت  ألعاب  للتنزيل،  القابلة 
وألعاب  املوسيقى  السينما،  على  االلكرتونية  املنشورات  اجملالت، 
الفيديو، معلومات عن اخلدمات املتعلقة ابأللعاب، املوسيقى وخدمات 
للرتفيه،  الغرف  حجز  للتنزيل،  القابلة  وغري  مباشرة  املتوفرة  السينما 
توفري املرافق الرتفيهية، خدمات مراكز االستجمام يف خميمات اإلجازة، 
لالستجمام،  احلدائق  خدمات  الرتفيه،  وقناطر  حدائق  املتنزهات، 
خدمات حدائق احليواانت، خدمات املنتزهات، خدمات توفري احلدائق 
االستجمام،  حدائق  عروض  شكل  على  الرتفيهية  اخلدمات  املائية، 
تنظيم املناسبات الرتفيهية، الرايضية، الرتفيهية والثقافية والفنية، تنظيم 
خدمات  التذاكر،  وكاالت  خدمات  الرتفيهية،  األنشطة  من  جمموعة 
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العـالمـة: أوكلي )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 183511 

اتريخ اإليداع: 2016/9/18
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:

األجهزة واألدوات العلمية واملالحية واملساحية والكهرابئية والتصويرية 
وإعطاء  والقياس  الوزن  يف  املستعملة  تلك  و  والبصرية،  والسينمائية 
أو  تسجيل  أجهزة  والتعليم،  واإلنقاذ  )اإلشراف(  واملراقبة  اإلشارات 
نقل أو استعادة الصوت أو الصورة، وسائط محل البياانت املغناطيسية، 
تعمل  اليت  األجهزة  و  األوتوماتيكية  البيع  آالت  التسجيل،  أقراص 
بوضع القطع النقدية فيها، األجهزة الراصدة للنقود  واآلالت احلاسبة 
البياانت واحلاسبات اآللية )الكمبيوتر(، أجهزة إطفاء  وأجهزة معاجلة 

احلرائق.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أوكلي، إنك.
العنوان: وان آيكون، فوت هيل رانش، سي ايه 92610، الوالايت 

املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: عالمة رسم بيضاوي 
رقم اإليداع: 183512 

اتريخ اإليداع: 2016/9/18
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:
األجهزة واألدوات العلمية واملالحية واملساحية والكهرابئية والتصويرية 
وإعطاء  والقياس  الوزن  يف  املستعملة  تلك  و  والبصرية،  والسينمائية 
أو  تسجيل  أجهزة  والتعليم،  واإلنقاذ  )اإلشراف(  واملراقبة  اإلشارات 
نقل أو استعادة الصوت أو الصورة، وسائط محل البياانت املغناطيسية، 
تعمل  اليت  األجهزة  و  األوتوماتيكية  البيع  آالت  التسجيل،  أقراص 
بوضع القطع النقدية فيها، األجهزة الراصدة للنقود  واآلالت احلاسبة 
البياانت واحلاسبات اآللية )الكمبيوتر(، أجهزة إطفاء  وأجهزة معاجلة 

احلرائق.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أوكلي، إنك.
العنوان: وان آيكون، فوت هيل رانش، سي ايه 92610، الوالايت 

املتحدة األمريكية.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )10(:
أجهزة العالج الطبيعي، أاثث وخاصة للغاايت الطبية، أدوات التجبري، 
التدليك،  أدوات  التدليك،  أجهزة  طبية،  لغاايت  االسرتخاء  مكائن 
أجهزة حماكاة عضالت األعصاب، مدلكات يدوية، مدلكات للعني، 
التبينج،  مكائن  التدليك،  مع جهاز  تدليك  واألقدام، كراسي  اجلسم 
أجهزة  العضالت،  لتنشيط  أجهزة  طبية،  لغاايت  والرتتيب  التدليك 
فرشات  خمدات،  الطيب،  لالستخدام  العضالت  مترين  يف  الستخدام 
خمدات  التجبري،  يف  لالستخدام  خمدات  طبية،  لغاايت  معدة  ووسائد 
أجهزة  الساخن،  اهلواء  معاجلة  أجهزة  طبية،  لغاايت  تدفئة كهرابئية 
أجهزة  التنحيف،  ملعاجلة  معاجلة كهرابئية،  أو  طبية  وأدوات كهرابئية 
أجهزة  كهرابئيًا،  تعمل  تدليك  أجهزة  العميق،  ابلتسخني  تدليك 
التدليك التجميلي، قفازات للتدليك، أجهزة توليد االهتزاز للتدليك، 
أجهزة تدليك ابالهتزاز اآليل، أجهزة مراقبة وجمسات لدرجات احلرارة 
لالستخدام الطي، موازين حرارة لغاايت طبية، قطع ولوازم مجيع ما ذكر 

من بضائع ومجيعها مدرجة يف الفئة )10(.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أوسيم إنرتانشيوانل ليميتد.
 ،408939 أوسيم،  بـ  الرئيسي  املقر   ،1 أفنيو  يب  يو   65 العنوان: 

سنغافورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: سومي –آر )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 183370 

اتريخ اإليداع: 2016/9/7
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )7(:
حمركات  )عدا  اثبتة  آالت  وحمركات  حمركات  اآلالت،  وعدد  اآلالت 
ابملركبات  املتعلقة  )عدا  اآلالت  وسيور  وصالت  الربية(،  املركبات 
الربية(،اآلالت واملعدات الزراعية غري املدارة ابليد، حاضنات البيض.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: شركة الزيت العربية السعودية.

العربية  اململكة   ،31311 الظهران،  الشرقية،  اجلادة   1 العنوان: 
السعودية.
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وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: أملاند بروس، إنك.

العنوان: 1502 دبليو أفنيو 4، هولدريج، أن اي 68949، الوالايت 
املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسم  مع  مميز  بشكل  التينية  حبروف   ( فالي  أند  :ابرك  العـالمـة 

وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 183661 

اتريخ اإليداع: 2016/9/21
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:
كافة املنتجات الواردة ابلفئة )9(.  

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: شركة طريان اجلزيرة ش.م.ك

العنوان: ص.ب 29288 الصفاة 13153، الكويت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسم  مع  مميز  بشكل  التينية  حبروف   ( فالي  أند  ابرك  العـالمـة: 
وابألسود واألبيض(

رقم اإليداع: 183662 
اتريخ اإليداع: 2016/9/21

الشروط:التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )39(:

كافة اخلدمات الواردة ابلفئة )39(.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شركة طريان اجلزيرة ش.م.ك
العنوان: ص.ب 29288 الصفاة 13153، الكويت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: فيفو )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز (

رقم اإليداع: 183663 
اتريخ اإليداع: 2016/9/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

العـالمـة: ري– ابن )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 183513 

اتريخ اإليداع: 2016/9/18
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:
األجهزة واألدوات العلمية واملالحية واملساحية والكهرابئية والتصويرية 
وإعطاء  والقياس  الوزن  يف  املستعملة  تلك  و  والبصرية،  والسينمائية 
أو  تسجيل  أجهزة  والتعليم،  واإلنقاذ  )اإلشراف(  واملراقبة  اإلشارات 
نقل أو استعادة الصوت أو الصورة، وسائط محل البياانت املغناطيسية، 
تعمل  اليت  األجهزة  و  األوتوماتيكية  البيع  آالت  التسجيل،  أقراص 
بوضع القطع النقدية فيها، األجهزة الراصدة للنقود  واآلالت احلاسبة 
البياانت واحلاسبات اآللية )الكمبيوتر(، أجهزة إطفاء  وأجهزة معاجلة 

احلرائق.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: لوكسوتيكا جروب، أس. يب. ايه.

العنوان: بيازيل كادروان 3، ميالن 20123، إيطاليا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: ايه اس يب إيروفليكس )كلمات حبروف التينية(
رقم اإليداع: 183525 

اتريخ اإليداع: 2016/9/18
الشروط:التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )10(:
مناظري داخلية.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: جونسون أند جونسون.

العنوان: وان جونسون أند جونسون بالزا، نيو برونزويك، نيوجريسي 
08933، الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: املاند )عالمة كلمة حبروف التينية(

رقم اإليداع: 183526 
اتريخ اإليداع: 2016/9/18

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )7(:
كومربيسرات هواء، مولدات كهرابئية.
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بطارية، قطع ولوازم مجيع ما تقدم من بضائع.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ابانسونيك كوربوريشن.
العنوان: 1006، أوزا كادوما، كادوماـ  شي، أوساكا 571 – 8501، 

الياابن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: كوريكت أند كافر )كلمات حبروف التينية(
رقم اإليداع: 183668 

اتريخ اإليداع: 2016/9/21
الشروط:التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )5(:
مستحضرات العناية ابلبشرة طبية ملعاجلة البثور.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: جونسون أند جونسون.

العنوان: وان جونسون أند جونسون بالزا، نيو برونزويك، نيوجريسي 
08933، الوالايت املتحدة األمريكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: سريكل كيه ) حبروف التينية(

رقم اإليداع: 183710 
اتريخ اإليداع: 2016/9/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )4(:

وقود، غاز الوقود، زيت الوقود، وقود املوتورات، وقود إينانول، زيت 
البرتول، زيوت املوتورات، الكاز، زيوت السيارات، شحوم،  الديزل، 

مجيع الغاايت، شحوم ملوتورات السيارات، وقود الفحم.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: سريكل كيه ستورز إنك.
 ،2085-85072 زد  إيه  فوينكس    ،52085 ص.ب  العنوان: 

الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: ريفكو )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 183714 

اتريخ اإليداع: 2016/9/22

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )30(:
القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساجو وما يقوم 
اخلبز  احلبوب،  من  املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  القهوة،  مقام 
السكر،  ودبس  العسل  املثلجة،  واحللوى  واحللوايت،  واملعجنات 
اخلمرية ومسحوق اخلبازة، امللح واخلردل  واخلل الصلصات )التوابل(، 

البهارات، الثلج.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: شركة حلوايت عمان ش.م.ع.ع

العنوان: ص.ب 49، رمز بريدي 124، طريق رقم 8، منطقة رسيل 
الصناعية، رسيل، سلطنة عمان.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: روبوست )عالمة كلمة حبروف التينية(

رقم اإليداع: 183664 
اتريخ اإليداع: 2016/9/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )17(:

املطاط والغواتبرشا )مادة شبيهة ابملطاط( والصمغ واحلرير الصخري 
)األسبستوس( وامليكا واألصناف املصنوعة من هذه املواد غري املصنفة 
ضمن فئات أخرى، البالستيك املشكل ابلبثق الستعماله يف الصناعة، 
املواد اليت تستخدم يف التغليف والسد واحلشو والعزل، املواسري املرنة 

)غري املعدنية(.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شركة البنار التجارية ذ.م.م
اخلان –  15/الشارقة – خلف شارع  الصناعية  الشارقة –  العنوان: 
معرض رقم 1-2، ملك أمحد عبدهللا العلي، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: إيفولتا نيو )عالمة كلمة حبروف التينية(

رقم اإليداع: 183666 
اتريخ اإليداع: 2016/9/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:

بطارايت، خالاي جافة، بطارايت جافة قلوية، بطارايت ثنائية الصمام 
ممغنطة، زنك قلوية، بطارايت ليثيوم، بطارايت قابلة للشحن، شاحنات 
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العـالمـة: فريست آيد بيويت )كلمات حبروف التينية(
رقم اإليداع: 183728 

اتريخ اإليداع: 2016/9/25
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )5(:
مستحضرات معاجلة حب الشباب، جل وغسول وكرمي وخباخ مضاد احلكة.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: فريست آيد بيويت ليميتد.

ماساتشوستس  نيوتون،   ،203 بريدج سرتيت، سويت   70 العنوان: 
02458، الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع  مميز  التينية بشكل  )كلمات حبروف  بيويت  آيد  العـالمـة: فريست 

أحرف أف إيه يب داخل دائرة مع رسم جنمة يف الوسط(
رقم اإليداع: 183730 

اتريخ اإليداع: 2016/9/25
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )5(:
مستحضرات معاجلة حب الشباب، جل وغسول وكرمي وخباخ مضاد احلكة.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: فريست آيد بيويت ليميتد.

ماساتشوستس  نيوتون،   ،203 بريدج سرتيت، سويت   70 العنوان: 
02458، الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العـالمـة: سوس جالريي )كلمات حبروف التينية بشكل مميز(

رقم اإليداع: 183736 
اتريخ اإليداع: 2016/9/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )21(:

سخان ساكي، ماغات، براجميل دوارة، فناجني، كاسات للشرب، قوارير 
أطابق  الساكي،  لشرب  ايابين  فنجان  الساكي،  تناول  طقم  للشرب، 
)وانز(، صواين،  ايابنية  أطباق  الصينية،  النودلز  لشوربة  أطباق  لألرز، 
للغذاء حتتفظ ابلربودة/احلرارة، فنجان ايابين  أطباق للسلطة، صناديق 
للساكي الساخن، صحون، أطباق وأطباق كبرية، أابريق، فناجني شاي، 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )7(:

حمركات  )عدا  اثبتة  آالت  وحمركات  حمركات  اآلالت،  وعدد  اآلالت 
ابملركبات  املتعلقة  )عدا  اآلالت  وسيور  وصالت  الربية(،  املركبات 
الربية(،  اآلالت واملعدات الزراعية غري املدارة ابليد، حاضنات البيض، 
مضخات، مضخات تفريغ )مكائن(، قطع ملضخات ومضخات التفريغ 

)مكائن(، فالتر )قطع مكائن أو حمركات (.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ريفكو مانيوفاكتشرينغ ليميتد
العنوان: إنداسرتيسرت. 11، سي أتش - 6285 هيتزكريخ، سويسرا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: داريب للعقارات )كلمات حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز(

رقم اإليداع: 183717 
اتريخ اإليداع: 2016/9/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )36(:

خدمات التأمني؛ الشؤون التمويلية؛ الشؤون املالية؛ الشؤون العقارية.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: جلوبل ريلتورز ذ.م.م
العنوان: ص.ب 2195، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: صورة هلب انر افرتاضي 

رقم اإليداع: 183718 
اتريخ اإليداع: 2016/9/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )32(:

املشروابت غري الكحولية، البرية ) مشروب الشعري ( غري الكحولية.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: إنرجي بيفرجيز إل إل سي.
العنوان: 2390 أنسلمو درايف، كوروان، سي أيه 92879، الوالايت 

املتحدة األمريكية.
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العـالمـة: ساي ابص )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 183747 

اتريخ اإليداع: 2016/9/25
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )10(:

أجهزة لطب العيون والشبكية للحصول على، معاجلة، تسجيل وختزين 
ونقل القياسات البصرية وإجراء فحوصات التشخيص لالستخدام يف 

طب العيون والشبكيات.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: نوفارتيس أيه جي.
العنوان: سي أتش ـ 4002 ابزل، سويسرا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: أنكارسروم )كلمات حبروف التينية بشكل مميز(

رقم اإليداع: 183750 
اتريخ اإليداع: 2016/9/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )7(:

موتورات كهرابئية )ليست للسيارات (، أجهزة مطبخ كهرابئية لتكعيب، 
فرم، تشريح وتقطيع الطعام، مكائن وعدة املكائن لالستخدام املنزيل، 
املطبخ، خطافات  حنفيات )مكائن مطبخ (، سكاكني عجني ملكائن 
قهوة  مطاحن  املطبخ،  ملكائن  بكرات عجني  املطبخ،  ملكائن  للعجني 
منزلية،  لغاايت  مكائن كهرابئية  عجن كهرابئية،  مكائن  كهرابئية، 
جتليخ سكاكني  مكائن  للمطبخ كهرابئية، سكاكني كهرابئية،  فرامات 
مطبخ كهرابئية،  مكائن  السجق كهرابئية،  حشو  أجهزة  كهرابئية، 
مع  تباع  الطعام كهرابئية  ومزج  وخلط  الطعام  طرق  ولوازم  مكائن 
األطعمة،  وفلرتة  تنقية  تشريح،  تقطيع،  فرم،  لفصل،  البعض  بعضها 
املنزيل،  لالستخدام  وجتليخ كهرابئية  عجن  أجهزة  العصري،  عصر 
الباستا  مكائن  مطارق كهرابئية،  منزلية،  لغاايت  خالطات كهرابئية 
)كهرابئية (، فارات كهرابئية، خمففات كهرابئية لغاايت منزلية، مكابس 
فواكه، شفرات قطاعة، شفرات للسكاكني الكهرابئية، مكائن تنظيف 
السكاكني، عجاانت، مكائن السجق، فرامات،أجهزة إعداد الطعام، 
فارة ميكانيكية، مكائن دق لالستخدام املنزيل، مكائن تقشري كهرابئية، 
قطاعات، عدة قطع بصفتها قطع من مكائن، بكرات، بكرات كقطع 
من املاكنات، بكرات لعمل الباستا، مكائن للطرق، مكائن استخراج 
اللب، مطاحن، قطع ولوازم جلميع ما ذكر من بضائع، أجهزة حلام، 

مكائن مطبخ )كهرابئية(، للطهي.

قناين للساكي مصنوعة من التيتانيوم، قناين للمياه )مصنوعة من الفوالذ 
أو مادة أخرى (، قناين ثريموس )حممولة أو غري حممولة (، عبوة عازلة 
للحرارة مزدوجة مفرغة لالحتفاظ ابلربودة، عبوة عازلة للحرارة مزدوجة 
صواين  املكربنة،  للمياه  سيفوانت  للطهي،  أطباق  ابحلرارة،  لالحتفاظ 
للشاي وصواين الوجبات، سطول للثلج، عيدان تناول الطعام الصيين. 

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: سيفن. سيفن كو.، ليميتد.

العنوان: 300 هنامي، تسوبيم – شي، نيجاات، الياابن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: أوتوشور )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 183744 

اتريخ اإليداع: 2016/9/25
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )10(:

للمناظري  مكملة  كأجزاء  تباع  األدىن  ابلعد  مركزة  عرض  وسائل 
األوتوماتيكية.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: جونسون أند جونسون.

العنوان: وان جونسون أند جونسون بالزا، نيو برونزويك، نيوجريسي 
08933، الوالايت املتحدة األمريكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: أورا سيستيم )كلمات حبروف التينية(

رقم اإليداع: 183746 
اتريخ اإليداع: 2016/9/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )10(:

أجهزة لطب العيون والشبكية للحصول على، معاجلة، تسجيل وختزين 
ونقل القياسات البصرية وإجراء فحوصات التشخيص لالستخدام يف 

طب العيون والشبكيات.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: نوفارتيس أيه جي.
العنوان: سي أتش ـ 4002 ابزل، سويسرا.
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الرومانيزم، أمل املفاصل، آالم الظهر، أمل األقدام، مستحضرات ختفيف آالم 
الروماتيزم واملفاصل، خمففات السعال، قطرة السعال وشراب السعال، 
مستحضرات لتخفيف أعرض الرشح، واألنفلونزا، اقراص، مسحات، 
خباخات األنف ومستحضرات فوارة ملعاجلة الرشح واألنفلونزا، أقراص، 
مسحات خباخ األنف، ومستحضرات فوارة للوقاية من الرشح واألنفلونزا، 
كرمي معاجلة األقدام، غسول ومراهم، كرميات وغسول طبية للبشرة مبا يف 
ذلك كرميات ضد احلكة، صبغات ومراهم طبية للعناية ابلشفاة والبشرة، 
قطرة للعيون، قطرة مرطبة للعني، منظف لرموش العيون، تنظيف البشر 
حول رموش العني، تغذية العني، قطرة للعدسات الالصقة، مستحضرات 
صيدالنية بيطرية، مستحضرات صيدالنية بيطرية تشمل زيالزين، كيتامني 
وعوامل ومضادات لالستخدام مع اخليول، أدوية ختفيف آالم بيطرية، 
مواد خمدرة ومسكنات، حماليل بيطرية للعيون، غسول للعني بيطرية ن 

زيوت للعيون بيطرية وقطرات للعيون.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: آكورن، إنك.
إل  آي  فوريست،  ليك  كورت،  فيلد  ويست   1925 العنوان: 

60045، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: سيكيوسرتمي )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 183823 

اتريخ اإليداع: 2016/9/27
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )20(:
األاثث، املرااي، بروز الصور، طاوالت الورش، رفوف، خزائن الورش، 

خزائن مغلقة، خزائن جدران، ألواح جدران ورفوف طاوالت، رفوف
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: والدنر هودلينغ جي أم يب أتش أند كو. كيه جي.
العنوان: أنطون – والدنري – سرتاب 10-16، 88239 واجنن آي 

إم اجلاو، املانيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسم  مع  مميز  بشكل  ابلعربية  )كلمات  وطماطم  بيض  العـالمـة: 
وابألبيض واألسود (

رقم اإليداع: 183826 
اتريخ اإليداع: 2016/9/27

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: أنكارسروم موتورز ايه يب.

العنوان: بروكسفاجن 1، 593  70 أنكارسروم، السويد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: آكورن )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 183751 

اتريخ اإليداع: 2016/9/25
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )5(:
واإلسهال،  الكزاز  من  للوقاية  لقوحات  وتشمل  صيدالنية،  منتجات 
عقاقري للعيون، مسكنات، مواد للتخدير، مستحضرات التحكم ابلسموم 
وتشمل مضادات للسموم ومستحضرات صيدالنية ملعاجلة تناول السموم، 
واحلروق  النووي  التعرض  اإلشعاع،  ملعاجلة  صيدالنية  مستحضرات 
الكيماوية، مستحضرات صيدالنية ملعاجلة أمراض الروماتيزم، منتجات 
ومستحضرات صيدالنية وتشمل االستنشاقات، احلقن، خباخات األنف 
لتعقيم  املوضعية  للفم، واحملاليل  الصلبة  املواد  للفم،  السوائل  والبلغم، 
ملعاجلة ضغط  للعيون  حماليل  البصرية،  التخدير  مواد  العيون،  املياه يف 
ابطن العني يف األفراد مع ارتفاع ضغط العيون أو الزرق يف العني، خضرة 
اإلندوسياتني املطهرة لالستخدام يف التشخيص القليب، عامل تشخيص 
الكبد وعامل تشخيص الشبكية، مركبات ختدير املسكن، عقاقري مسكنة، 
مستحضرات صيدالنية ملعاجلة أمراض اجلهاز التنفسي، مسكنات للفم، 
مسكنات للفم على شكل حملول أو سائل، مستحضرات مهدئة، مواد 
خمدرة للعمود الفقري، عوامل ضد اإلسهال، عقاقري صناعية للوصفة 
جدول III، مضادات للقلق، أدوية ضد النوابت، مواد خمدرة موضعية، 
والزئبق  الذهب  الزرنيخ،  من  التسمم  ملعاجلة  صيدالنية  مستحضرات 
والرصاص احلاد، مستحضرات صيدالنية ملعاجلة اإلدمان على األفيون، 
البكرتاي، غسول األيدي املضادة  البكترياي وتشمل منظفات  مضادات 
للبكترياي ومستحضرات صيدالنية املضادة للبكترياي، عوامل صيدالنية 
ملعاجلة أمراض اجلهاز التنفسي، الوقاية من فرط التضخم ابطن الرحم 
وانقطاع الطمث، مركبات اهلرمون املنشط )كورتيكوستريويد (، لتخفيف 
هلرومون كورتيلوستريويد  استجابة  اجللدية  احلكة  ومظاهر  االلتهاابت 
العدوى،  للفريوس، ضد  الصقلية، عوامل مضادة  العضالت  وحاالت 
مغنيسيوم،  مكمالت  وتغذية،  غذائية  محية  مكمالت  فيتامينات، 
مضادات للحموضة، مستحضرات صيدالنية لعالج االحتقان األنفي، 
ضغط احليوب وصداع اجليوب، خباخات األنف، احملاليل املوضعية ملعاجلة 
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )10(:

أجهزة وأدوات جراحية لالستخدام يف جراحة العيون.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: نوفارتيس أيه جي.
العنوان: سي أتش ـ 4002 ابزل، سويسرا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: مونوكريل )عالمة كلمة حبروف التينية(

رقم اإليداع: 183832 
اتريخ اإليداع: 2016/9/27

الشروط: 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )10(:

خيوط، مرابط، إبر.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: جونسون أند جونسون.
العنوان: وان جونسون أند جونسون بالزا، نيو برونزويك، نيوجريسي 

08933، الوالايت املتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: أوڨر جار )كلمات ابلعربية والالتينية مكتوبة بشكل مميز مع 
رسم كوب بشكل مميز (

رقم اإليداع: 183857 
اتريخ اإليداع: 2016/9/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )43(:

مجيع خدمات الفئة )43(
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: شركة ام ام سي ش.م.ك. مقفلة

العنوان: ص.ب 4618 الصفاة 13047، الكويت.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: حرف إي مكتوب بشكل مميز مع الرسم وابألسود واألبيض
رقم اإليداع: 183978 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )43(:

خدمات التزويد ابلطعام والشراب، ترتيب االقامة املؤقتة.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: بيض وطماطم
العنوان: ص.ب 3260، الدوحة، قطر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: ابولو )عالمة كلمة حبروف التينية(

رقم اإليداع: 183827 
اتريخ اإليداع: 2016/9/27

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )10(:
أجهزة وأدوات جراحية لالستخدام يف جراحة  طب العيون.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: نوفارتيس أيه جي.

العنوان: سي أتش ـ 4002 ابزل، سويسرا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: فرييف آي )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 183829 

اتريخ اإليداع: 2016/9/27
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )10(:
أدوات وأجهزة لطب العيون والشبكية للحصول على معاجلة، تسجيل، 
ليزر  التشخيصية،  الفحوص  وإجراء  املرئية  القياسات  ونقل  ختزين 

لالستخدام يف طب العيون والشبكية.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: نوفارتيس أيه جي.
العنوان: سي أتش ـ 4002 ابزل، سويسرا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: فوايجري )عالمة كلمة حبروف التينية(

رقم اإليداع: 183831 
اتريخ اإليداع: 2016/9/27
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العـالمـة: حرف إي مكتوب بشكل مميز مع الرسم وابألسود واألبيض
رقم اإليداع: 183981 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )7(:
فالتر هواء، فالتر زيت، فلرت بنزين، فلرت زيت غاز، مشعات احرتاق 
كشاطات  املركبات،  حملركات  شخان  بلكات  املركبات،  حملركات 
للموتورات واحملركات للسيارات اآللية، كشاطات نقل للوازم املركبات 
اآللية للسيارات، مبدالت للمركبات اآللية، مفاتيح تشغيل للمركبات 
عادم  أانبيب  حمابس،  أدلة  واحملركات،  للموتورات  وصالت  اآللية، 
اآللية،  للمركبات  العادم  مرابط  اآللية،  للمركبات  للصوت  وماصات 
حموالت غاز العادم احملفزة واحملفظات للمركبات اآللية، رؤوس سلندر 
مرابط  جمابس،  براميل،  وصل،  قضبان  سلندر،  لرؤوس  ووصالت 
حملركات املركبات االلية، كومبيسرات ملكيفات اهلواء للمركبات اآللية.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: يورو ريبار كار سريفيس.

العنوان: إميوبل بول تريتياري 2، 1 بوليفارد دي يوروب، 78300 
بويسي، فرنسا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: حرف إي مكتوب بشكل مميز مع الرسم وابألسود واألبيض

رقم اإليداع: 183983 
اتريخ اإليداع: 2016/10/5

الشروط:التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )11(:

أضواء ولبمات رئيسية للمركبات اآللية، ملبات، أجهزة تكييف، أجهزة 
للمركبات اآللية ومكوانت، أجهزة تربيد اهلواء وقطعها )مضخات مياه، 

رادتريات(، فالتر للمركبات اآللية.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: يورو ريبار كار سريفيس.
العنوان: إميوبل بول تريتياري 2، 1 بوليفارد دي يوروب، 78300 

بويسي، فرنسا.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: حرف إي مكتوب بشكل مميز مع الرسم وابألسود واألبيض
رقم اإليداع: 183984 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )1(:

للسيارات،  للفرامل  سوائل  اآللية،  للمركبات  مستحضرات كيماوية   
سوائل للدوائر اهليدروليكية، مربدات، حماليل ضد التجمد للسيارات.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: يورو ريبار كار سريفيس.

العنوان: إميوبل بول تريتياري 2، 1 بوليفارد دي يوروب، 78300 
بويسي، فرنسا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: حرف إي مكتوب بشكل مميز مع الرسم وابألسود واألبيض

رقم اإليداع: 183979 
اتريخ اإليداع: 2016/10/5

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )3(:

 منتجات الغسيل للمركبات اآللية، سوائل تنظيف الزجاج األمامي.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: يورو ريبار كار سريفيس.
العنوان: إميوبل بول تريتياري 2، 1 بوليفارد دي يوروب، 78300 

بويسي، فرنسا.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: حرف إي مكتوب بشكل مميز مع الرسم وابألسود واألبيض
رقم اإليداع: 183980 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )4(:
زيوت تشحيم للمركبات اآللية.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: يورو ريبار كار سريفيس.

العنوان: إميوبل بول تريتياري 2، 1 بوليفارد دي يوروب، 78300 
بويسي، فرنسا.
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هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: يورو ريبار كار سريفيس.

العنوان: إميوبل بول تريتياري 2، 1 بوليفارد دي يوروب، 78300 
بويسي، فرنسا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مميز  بشكل  مكتوبة  التينية  حبروف  )كلمات  ريبار  يورو  العـالمـة: 
وابألسود  الرسم  مع  مميز  بشكل  مكتوب  التيين  إي  حرف  وأعالمها 

واألبيض(
رقم اإليداع: 183994 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )7(:
فالتر هواء، فالتر زيت، فلرت بنزين، فلرت زيت غاز، مشعات احرتاق 
كشاطات  املركبات،  حملركات  شخان  بلكات  املركبات،  حملركات 
للموتورات واحملركات للسيارات اآللية، كشاطات نقل للوازم املركبات 
اآللية للسيارات، مبدالت للمركبات اآللية، مفاتيح تشغيل للمركبات 
عادم  أانبيب  حمابس،  أدلة  واحملركات،  للموتورات  وصالت  اآللية، 
اآللية،  للمركبات  العادم  مرابط  اآللية،  للمركبات  للصوت  وماصات 
حموالت غاز العادم احملفزة واحملفظات للمركبات اآللية، رؤوس سلندر 
مرابط  جمابس،  براميل،  وصل،  قضبان  سلندر،  لرؤوس  ووصالت 
حملركات املركبات االلية، كومبيسرات ملكيفات اهلواء للمركبات اآللية.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: يورو ريبار كار سريفيس.

العنوان: إميوبل بول تريتياري 2، 1 بوليفارد دي يوروب، 78300 
بويسي، فرنسا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مميز  بشكل  مكتوبة  التينية  حبروف  )كلمات  ريبار  يورو  العـالمـة: 
وابألسود  الرسم  مع  مميز  بشكل  مكتوب  التيين  إي  حرف  وأعالمها 

واألبيض(
رقم اإليداع: 183996 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )11(:
أضواء ولبمات رئيسية للمركبات اآللية، ملبات، أجهزة تكييف، أجهزة 
)مضخات  وقطعها  اهلواء  تربيد  أجهزة  ومكوانت،  اآللية  للمركبات 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )12(:

مركبات، أجهزة للنقل الربي، مركبات سيارة، مكوانهتا وتشمل ماصات 
للصدمات للمركبات، زنربكات امتصاص الصدمات للمركبات، حمركات 
للمركبات الربية، صناديق عدة للمركبات الربية، هياكل مركبات، أبدان 
للمركبات، عمود إدارة للمركبات الربية، دوائر هيدروليكية للمركبات، 
للمركبات،  فرامل  حماور،  الربية، كلشات،  للمركبات  عزم  حموالت 
لدواليب  سدادات  املركبات،  لدواليب  رفارف  للمركبات،  دواليب 
املركبات، طاسات لدواليب املركبات، إطارات ضغط، دواليب قيادة، 
أمنية للسيارات مثل  أنظمة  للمقاعد،  للرأس  مقاعد مركبات، مساند 
أحزمة أمان وأكياس هواء، مرااي خلفية، مساحات زجاج أمامي، قضبان 
العزم، دعاميات، قضبان تشكيل محاية، زجاج أمامي، سقف للشمس، 

نوافذ للمركبات، سدادات خزان، حامالت أمتعة للمركبات.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: يورو ريبار كار سريفيس.
العنوان: إميوبل بول تريتياري 2، 1 بوليفارد دي يوروب، 78300 بويسي، فرنسا.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: حرف إي مكتوب بشكل مميز مع الرسم وابألسود واألبيض
رقم اإليداع: 183985 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )35(
خدمات البيع ابلتجزئة لقطع غيار املركبات اآللية

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: يورو ريبار كار سريفيس.

العنوان: إميوبل بول تريتياري 2 ، 1 بوليفارد دي يوروب ، 78300 
بويسي ، فرنسا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العـالمـة: يورو ريبار )كلمات حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز وأعالمها 

حرف إي التيين مكتوب بشكل مميز مع الرسم وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 183993 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )4(:
زيوت تشحيم للمركبات اآللية.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )1(:

للسيارات،  للفرامل  سوائل  اآللية،  للمركبات  مستحضرات كيماوية 
سوائل للدوائر اهليدروليكية، مربدات، حماليل ضد التجمد للسيارات.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: يورو ريبار كار سريفيس.

العنوان: إميوبل بول تريتياري 2، 1 بوليفارد دي يوروب، 78300 
بويسي، فرنسا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: يورو ريبار )كلمات حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز وعلى 
وابألسود  الرسم  مع  مميز  بشكل  مكتوب  التيين  إي  حرف  يسارمها 

واألبيض(
رقم اإليداع: 183999 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5
منفردة.ڨالبضائع  العـالمـة  أجزاء  استعمال  بعدم  التعهد  الشروط: 

واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )3(:
منتجات الغسيل للمركبات اآللية، سوائل تنظيف الزجاج األمامي.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: يورو ريبار كار سريفيس.

العنوان: إميوبل بول تريتياري 2، 1 بوليفارد دي يوروب، 78300 
بويسي، فرنسا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: يورو ريبار )كلمات حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز وعلى 
وابألسود  الرسم  مع  مميز  بشكل  مكتوب  التيين  إي  حرف  يسارمها 

واألبيض(
رقم اإليداع: 184000 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )4(:
زيوت تشحيم للمركبات اآللية.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

مياه، رادتريات(، فالتر للمركبات اآللية.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: يورو ريبار كار سريفيس.
العنوان: إميوبل بول تريتياري 2، 1 بوليفارد دي يوروب، 78300 

بويسي، فرنسا.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مميز  بشكل  مكتوبة  التينية  حبروف  )كلمات  ريبار  يورو  العـالمـة: 
وابألسود  الرسم  مع  مميز  بشكل  مكتوب  التيين  إي  حرف  وأعالمها 

واألبيض(
رقم اإليداع: 183997 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )12(:
مركبات، أجهزة للنقل الربي، مركبات سيارة، مكوانهتا وتشمل ماصات 
للصدمات للمركبات، زنربكات امتصاص الصدمات للمركبات، حمركات 
للمركبات الربية، صناديق عدة للمركبات الربية، هياكل مركبات، أبدان 
للمركبات، عمود إدارة للمركبات الربية، دوائر هيدروليكية للمركبات، 
للمركبات،  فرامل  حماور،  الربية، كلشات،  للمركبات  عزم  حموالت 
لدواليب  سدادات  املركبات،  لدواليب  رفارف  للمركبات،  دواليب 
املركبات، طاسات لدواليب املركبات، إطارات ضغط، دواليب قيادة، 
أمنية للسيارات مثل  أنظمة  للمقاعد،  للرأس  مقاعد مركبات، مساند 
أحزمة أمان وأكياس هواء، مرااي خلفية، مساحات زجاج أمامي، قضبان 
العزم، دعاميات، قضبان تشكيل محاية، زجاج أمامي، سقف للشمس، 

نوافذ للمركبات، سدادات خزان، حامالت أمتعة للمركبات.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: يورو ريبار كار سريفيس.
العنوان: إميوبل بول تريتياري 2، 1 بوليفارد دي يوروب، 78300 

بويسي، فرنسا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: يورو ريبار )كلمات حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز وعلى 
وابألسود  الرسم  مع  مميز  بشكل  مكتوب  التيين  إي  حرف  يسارمها 

واألبيض(
رقم اإليداع: 183998 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5
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وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: يورو ريبار كار سريفيس.

العنوان: إميوبل بول تريتياري 2، 1 بوليفارد دي يوروب، 78300 
بويسي، فرنسا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: يورو ريبار )كلمات حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز وعلى 
وابألسود  الرسم  مع  مميز  بشكل  مكتوب  التيين  إي  حرف  يسارمها 

واألبيض(
رقم اإليداع: 184004 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )12(:
مركبات، أجهزة للنقل الربي، مركبات سيارة، مكوانهتا وتشمل ماصات 
للصدمات للمركبات، زنربكات امتصاص الصدمات للمركبات، حمركات 
للمركبات الربية، صناديق عدة للمركبات الربية، هياكل مركبات، أبدان 
للمركبات، عمود إدارة للمركبات الربية، دوائر هيدروليكية للمركبات، 
للمركبات،  فرامل  حماور،  الربية، كلشات،  للمركبات  عزم  حموالت 
لدواليب  سدادات  املركبات،  لدواليب  رفارف  للمركبات،  دواليب 
املركبات، طاسات لدواليب املركبات، إطارات ضغط، دواليب قيادة، 
أمنية للسيارات مثل  أنظمة  للمقاعد،  للرأس  مقاعد مركبات، مساند 
أحزمة أمان وأكياس هواء، مرااي خلفية، مساحات زجاج أمامي، قضبان 
العزم، دعاميات، قضبان تشكيل محاية، زجاج أمامي، سقف للشمس، 

نوافذ للمركبات، سدادات خزان، حامالت أمتعة للمركبات.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: يورو ريبار كار سريفيس.
العنوان: إميوبل بول تريتياري 2، 1 بوليفارد دي يوروب، 78300 

بويسي، فرنسا.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: سااب كانديلز ) حبروف التينية مع الرسم (. 
رقم اإليداع: 134897 

اتريخ اإليداع: 2012/11/22
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )3(:

طالب التسجيل: يورو ريبار كار سريفيس.
العنوان: إميوبل بول تريتياري 2، 1 بوليفارد دي يوروب، 78300 

بويسي، فرنسا.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: يورو ريبار )كلمات حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز وعلى 
وابألسود  الرسم  مع  مميز  بشكل  مكتوب  التيين  إي  حرف  يسارمها 

واألبيض(
رقم اإليداع: 184001 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )7(:
فالتر هواء، فالتر زيت، فلرت بنزين، فلرت زيت غاز، مشعات احرتاق 
كشاطات  املركبات،  حملركات  شخان  بلكات  املركبات،  حملركات 
للموتورات واحملركات للسيارات اآللية، كشاطات نقل للوازم املركبات 
اآللية للسيارات، مبدالت للمركبات اآللية، مفاتيح تشغيل للمركبات 
عادم  أانبيب  حمابس،  أدلة  واحملركات،  للموتورات  وصالت  اآللية، 
اآللية،  للمركبات  العادم  مرابط  اآللية،  للمركبات  للصوت  وماصات 
حموالت غاز العادم احملفزة واحملفظات للمركبات اآللية، رؤوس سلندر 
مرابط  جمابس،  براميل،  وصل،  قضبان  سلندر،  لرؤوس  ووصالت 
حملركات املركبات االلية، كومبيسرات ملكيفات اهلواء للمركبات اآللية.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: يورو ريبار كار سريفيس.

العنوان: إميوبل بول تريتياري 2، 1 بوليفارد دي يوروب، 78300 
بويسي، فرنسا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: يورو ريبار )كلمات حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز وعلى 
وابألسود  الرسم  مع  مميز  بشكل  مكتوب  التيين  إي  حرف  يسارمها 

واألبيض(
رقم اإليداع: 184003 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )11(:
أضواء ولبمات رئيسية للمركبات اآللية، ملبات، أجهزة تكييف، أجهزة 
للمركبات اآللية ومكوانت، أجهزة تربيد اهلواء وقطعها )مضخات مياه، 

رادتريات(، فالتر للمركبات اآللية.



180                   األحد 11 حمــــــــرم  1439هـ -   2017/10/1 مالكويت اليوم العدد  1360  السنة الثالثة والستون

العنوان: قطرية ـ ص. ب 23190 ـ مبىن مؤسسة قطر، الدوحة ـ دولة 
قطر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: ذا كيس )عالمة كلمة حبروف التينية( 

رقم اإليداع: 154272 
اتريخ اإليداع: 2014/7/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )40(:

خدمات الطباعة وخاصة الصور الرقمية على أغطية اهلواتف النقالة، 
أجهزة لوحية و/أو أجهزة الكرتونية أخرى، عمل مواد ومنتجات حسب 
أجهزة  ابلتحديد،  النقالة  اهلواتف  مع  لالستخدام  مصممة  الطلب 
لوحية و/أو أجهزة الكرتونية أخرى وهي هواتف نقالة، أجهزة لوحية، 
الكرتونية  أجهزة  و/أو  مصغرة  شخصية  حواسيب  متنقلة،  حواسيب 
مساعات  أذن،  مساعات  صدفات،  أغطية،  حمافظ،  وكذلك  أخرى 
للرأس، عدة غري مركبة، بطارايت شاحنات، شاحنات سيارة، مبكرات 
صوت، مضخمات للصوت، مكربات صوت، ميكروفوانت، مرقمات، 
كامريات فيديو، كامريات أجهزة إنذار، ساعات منبه، حمطات طرفية 
السلكية،فارات، لوحات مفاتيح، طابعات، حقائب للحمل، حمافظ، 
و/أو  لوحية  أجهزة  النقالة،  اهلواتف  مع  لالستخدام  حقائب مصممة 
أجهزة الكرتونية أخرى وهي خدمات طباعة، طباعة النماذج، طباعة 
التلوين،  الفوتغرافية،  الطباعة   ، الفوتغرافية  احلفر  النقش،  حجرية، 
الطالء ابلكروم  الطالء ابلذهب،  الصبغ،  التقسية،  احلريرية،  الطباعة 

أو جتليد الكتب.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: كيس وورل وايد
العنوان: لوكسمبورغ – 26 رو جليسينري، أل – 1630 لوكسمبورغ، 

لوكسمبورغ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: ليديز دي )عالمة كلمة (
رقم اإليداع: 154462 

اتريخ اإليداع: 2014/8/4
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )3(:
منتجات عطرية، غسول معطرة للجسم.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة وغريها من املواد اليت تستخدم 
والفرك  والصقل  التنظيف  مستحضرات  املالبس،  وكي  غسيل  يف 
ومستحضرات  العطرية  والزيوت  العطرية  املواد  الصابون،  والكشط، 
التجميل )الكوزمتيك( وغسول الشعر ومستحضرات تنظيف األسنان.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: سرييراي تريينزي إيفيلينو أس. آر. أل.

العنوان: إيطالية ـ فيا دي فاجي، 101، 47082 سان جيوفاين إن 
مارجينانو ) آر أن (، إيطاليا.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: سااب كانديلز ) حبروف التينية مع الرسم (. 

رقم اإليداع: 134898 
اتريخ اإليداع: 2012/11/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )4(:

تستخدم  اليت  املركبات  التزليق  مواد  الصناعية،  والشحوم  الزيوت 
المتصاص الغبار والرتطيب والتماسك وااللتحام، الوقود )مبا يف ذلك 

وقود احملركات( ومواد اإلضاءة، الشموع والفتائل.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: سرييراي تريينزي إيفيلينو أس. آر. أل.
العنوان: إيطالية ـ فيا دي فاجي، 101، 47082 سان جيوفاين إن 

مارجينانو ) آر أن (، إيطاليا.  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: شعار تلفزيون ج ) مع الرسم (.
رقم اإليداع: 136013 

اتريخ اإليداع: 2012/12/31
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )28(:
تزجل مرتبط هبا زالجات،   أحذية  للعب،  لعب، كرات صغرية  ابلوانت 

ورق لعب شدة، طائرات ورقية، ألعاب منزلية.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: قناة اجلزيرة لألطفال.  
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RFID والرؤاي استنادًا  أنظمة  التعريف وقطعها،  أنظمة  ومضاعفة، 
املوصالت  أنظمة  امليدانية،  املوصالت  أنظمة  وقطعها،  التعريف  إىل 
املداينية األثريية، جمسات متصلة السلكيًا وأنظمة االتصاالت، جمسات 
االتصال  وأنظمة  السالمة  Io، جمسات  االتصال  وأنظمة   Io الربط 
اخلاصة ابلسالمة، كامريات صناعية وأنظمة الرؤاي، أنظمة الرؤاي، أجهزة 

كهرابئية والكرتونية لالستخدام يف األمتتة الصناعية.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ابلوف جي أم يب أتش.
العنوان: شوروالد سرتاس 9، 73765 نيوهاوزن، أملانيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العـالمـة: ابور لوك )كلمات حبروف التينية  مكتوبة بشكل مميز(

رقم اإليداع: 180356 
اتريخ اإليداع: 2016/5/16

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:

بطارايت  مراكم كهرابئية،  جلفنة،  بطارايت  جلفنة،  خالاي  بطارايت، 
مسعية،  مسجالت  بطارية،  شاحنات  للبطارايت،  لوحات  مشسية، 
أسالك كهرابئية   ( الكهرابئية  للمحطات  مواد  ترانزيسرت،  راديوات 

وكوابل ( 
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: سيشوان هيواجنج جيوماو انداسرتايل كو. ليميتد
تشنجدو،  ديسرتيكت،  جينجيانغ  رود،  زجنفو   2 منرب  العنوان: 

سسيشوان، الصني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: ألثريا )عالمة كلمة حبروف التينية( 
رقم اإليداع: 180484 

اتريخ اإليداع: 2016/5/19
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )44(:

الطاقة  خالل  من  املؤلفة  املعاجلة  إجراءات  وتشمل  جتميلية  جراحة 
الصوتية وفوق السمعية لتصوير األنسجة وإجياد التلف احلراري والتئام 
ومعاجلة  البشرة  رفع  البشرة،  تثبيت  البشرة،  ولشد  األنسجة  تلك 
البثور، املعاجلة التجميلية غري املتعدية على األنسجة السليمة وتشمل 
ورفع  البشرة  وتثبيت  البشرة  ولشد  والتئامها  التالفة  األنسجة  معاجلة 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: أس ايه دايزاينر ابرفيومز ليميتد.

واتفورد،  لني،  ميل  بوشي  ابرك،  –أمريترانس  بريطانية  العنوان: 
هرنفوردشاير، دبليو دي 24 7 جاي جي، اململكة املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: أوينكس )عالمة كلمة حبروف التينية(

رقم اإليداع: 179867 
اتريخ اإليداع: 2016/5/1

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:
معدات للتشغيل الكهرابئي للتحكم أو حلماية وتوريد الكهرابء سواء 
على منت املركبة أم ال، لتخزين الكهرابء للنقل و/أو لتحويل الكهرابء، 
ذلك  يف  مبا  واملوتورات  للمحركات  التحكم  معدات  و/أو  توريد 

الرتانزيستور القطبية.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ألتسوم ترانسبورت تيكنولوجيز
العنوان: 48 رو الربت ضالني 93400 سان – كوين، فرنسا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: ابلوف )عالمة كلمة حبروف التينية(

رقم اإليداع: 180354 
اتريخ اإليداع: 2016/5/16

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:

احلدود،  متعددة  تشغيل  مفاتيح  موضعية،  تشغيل  مفاتيح  جمسات، 
حميط  يف  وممغنطة  واسعة  الكرتونية،  ضوئية  موجهة،  تشغيل  مفاتيح 
قريب مستقل، أجهزة إرسال دوارة، حموالت مسارات، جمسات ألنظمة 
املوصالت، جمسات تقييم إشارة ودائرة كهرابئية وخاصة لقياس املوقع، 
الوقت،  التسارع،  اللزوجة،  الزاوية،  موقع  الدوران،  سرعة  املسار، 
حموالت بينية بني أنظمة املوصالت وبني اجملسات، حموالت وعاكسات 
التيار، أنظمة قياس املسار وقطعها، أجهزة التشغيل الدقيقة وقطعها، 
وأبدان  الكشف  عناصر  وقطعها،  كهروميكانيكية  مفاتيح  عناصر 
اإلشارة  كامريات  وخاصة  التيار،  وعاكسات  للمجات  الكاشفات 
التسلسلية، أشرطة الكامريات، رفوف الكامريات، وصالت وموصالت 
للكوابل الكهرابئية، موصالت ووصالت للدوائر الكهرابئية، جمسات 
مطلقة  تزايدية،  مشفرات  حمورية،  مشفرات  والصوتية،  السمعية  فوق 
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قالئد (جموهرات )، آللئ )جموهرات(، أحجار كرمية، روديوم، مشابك 
ربطات العنق، ساعات.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: شاتو أيفوري.

العنوان: ص.ب 30488 الدوحة، قطر.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: عالمة رسم ) رأس افرتاضي لظيب (
رقم اإليداع: 180685 

اتريخ اإليداع: 2016/5/26
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )18(:
حقائب، أمتعة، حقائب، حقائب يد، حقائب للظهر، جراب، حقائب 

عربة، حامالت مالبس. 
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   3156387 رقم  املتحدة  اململكة  طلب  حسب  األولوية 
.2016/3/23

طالب التسجيل: أنتلري ليميتد
العنوان: نورث داون هاوس، 11-21 نورث داون سرتيت، لندن – 

أن 1 9 يب آن، اململكة املتحدة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: إي كيو–5 دي )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 180700 

اتريخ اإليداع: 2016/5/26
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )16(:
ورق، ورق مقوى، ومنتجات مصنعة من املواد املذكورة ليست مدرجة 
يف فئات أخرى وهي كتب، دورايت، جمالت وأعمال مطبوعة وحمررات، 
اسبياانت ورقية للصحة والعناية ابلصحة، استبياانت ورقية لقياس أتثري 

املعاجلة، استبياانت ورقية لقياس وحتديد ووصف احلالة الصحية. 
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

األولوية حسب طلب بنلوكس رقم 1324321 بتاريخ 2016/1/7.

خدمات  التجميلية،  للمعاجلة  طبية  خدمات  البثور،  ومعاجلة  البشرة، 
العناية ابلبشرة التجميلية وتشمل متزيق البشرة لتحسني مظهر البشرة، 

خدمات العناية ابجلسم التجميلي، خدمات فوق مسعية طبية. 
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ألثريا، إنك.
العنوان: 1840 ساوث ستابلي درايف، سويت 200، ميسا، أريزوان 

85204، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: ألثريايب )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 180486 

اتريخ اإليداع: 2016/5/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )44(:
الطاقة  خالل  من  املؤلفة  املعاجلة  إجراءات  وتشمل  جتميلية  جراحة 
الصوتية وفوق السمعية لتصوير األنسجة وإجياد التلف احلراري والتئام 
ومعاجلة  البشرة  رفع  البشرة،  تثبيت  البشرة،  ولشد  األنسجة  تلك 
البثور، املعاجلة التجميلية غري املتعدية على األنسجة السليمة وتشمل 
ورفع  البشرة  وتثبيت  البشرة  ولشد  والتئامها  التالفة  األنسجة  معاجلة 
خدمات  التجميلية،  للمعاجلة  طبية  خدمات  البثور،  ومعاجلة  البشرة، 
العناية ابلبشرة التجميلية وتشمل متزيق البشرة لتحسني مظهر البشرة، 

خدمات العناية ابجلسم التجميلي، خدمات فوق مسعية طبية. 
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ألثريا، إنك.
العنوان: 1840 ساوث ستابلي درايف، سويت 200، ميسا، أريزوان 

85204، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: شاتو إيفوري )كلمات حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز مع 
الرسم وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 180487 

اتريخ اإليداع: 2016/5/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )14(:
أساور )جموهرات (، داببيس للزينة )جموهرات(، ماس، أقراط، جموهرات، 
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رصاص ميكانيكية، رصاص اقالم ميكانيكية، أقالم حرب لبادية الرأس، 
خراطيش أقالم حرب لبادية الرأس، مقامل، اقالم حرب، أقالم حرب برقائق، 
أقالم حرب مدارة، خراطيش أقالم حرب مدارة، أقالم حرب جل، خراطيش 
أقالم حرب جل، اقالم رصاص جرافيت، أقالم حرب جافة، عبوات أقالم 
حرب جافة، أقالم حرب للتأشري، اقالم ملونة، قلم رصاص مبحاية، أقالم 
رصاص لوحيه، حمابر، نشافات حرب، أحبار، مناشف مناصب أو صواين 
للقرطاسية، أدوات كتابة أو أقالم حرب، أختام، مشع ختم، براايت أقالم 
حماايت  املسح،  منتجات  حمابر،  رصاص،  أقالم  براية  ماكنة  رصاص، 
املنزلية، مواد  أو  القرطاسية  لغاايت  للنقش، غراء الصق  كليشيهات 
الفنان، فراشي الرسم، آالت كاتبة، ولوازم مكتبية ) ابستثناء األاثث (، 
خزائن للقرطاسية )لوازم مكتبية (، ثقاالت ورق، مساند كتب، حمافظ 
مثقبات،   ،) مكتبية  لوازم   ( مكابس  الكتابة،  ألدوات  أو  قرطاسية 
نشافات، مناصب صور، أانبيب أقالم رصاص، عبوات كتابة ) أطقم 
(، أطقم مكتب، إضمادات كتابة، مواد توجيهية وتدريسية ) ابستثناء 
األجهزة(، مواد بالستيكية للتغليف، حروف وكلشيهات طبعاة، دفاتر 

جيب، لبادات مكتب.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ستادلر مارز جي أم يب أتش أند كو. كيه جي
العنوان: موسيكريسرت 3، 90427 نيورنبريغ، أملانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: إنيتيوم )عالمة كلمة حبروف التينية( 

رقم اإليداع: 180826 
اتريخ اإليداع: 2016/6/2

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )16(:
ورق، ورق مقوى، مطبوعات، مواد جتليد الكتب، إضمامات من الورق، 
كتيبات، كتب متارين، رزانمات، إضبارات، دفاتر مالحظات، ملفات 
فوتغرافية،  صور  يومية،  خمططات  مواعيد،  دفاتر  )قرطاسية(،  واثئق 
قرطاسية، أدوات كتابة، أقالم رصاص للتلوين املائي، طباشري، أقالم 
رصاص ميكانيكية، رصاص اقالم ميكانيكية، أقالم حرب لبادية الرأس، 
خراطيش أقالم حرب لبادية الرأس، مقامل، اقالم حرب، أقالم حرب برقائق، 
أقالم حرب مدارة، خراطيش أقالم حرب مدارة، أقالم حرب جل، خراطيش 
أقالم حرب جل، اقالم رصاص جرافيت، أقالم حرب جافة، عبوات أقالم 
حرب جافة، أقالم حرب للتأشري، اقالم ملونة، قلم رصاص مبحاية، أقالم 
رصاص لوحيه، حمابر، نشافات حرب، أحبار، مناشف مناصب أو صواين 
للقرطاسية، أدوات كتابة أو أقالم حرب، أختام، مشع ختم، براايت أقالم 

طالب التسجيل: ستيتشتينغ يوروكول ريسريتش فاونديشن  
العنوان: مارتن ميسويج 107، 3068 ايه يف روتردام، هولندا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: أس جي يب – مسيت )عالمة كلمة حبروف التينية(

رقم اإليداع: 180817 
اتريخ اإليداع: 2016/6/2

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:

حموالت، أغلفة للمحوالت.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أس جي يب – مسيت مانيجمنت جي أم يب أتش
العنوان: أومهسرتاس 10، 93055 رجيينسبريغ، أملانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: سي يت )عبارة عن شعار الشركة مكتوب بشكل مميز (

رقم اإليداع: 180818 
اتريخ اإليداع: 2016/6/2

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:

حموالت، أغلفة للمحوالت.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أس جي يب – مسيت مانيجمنت جي أم يب أتش
العنوان: أومهسرتاس 10، 93055 رجيينسبريغ، أملانيا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: جيه. اس ستادلر )كلمات حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز 

مع الرسم (
رقم اإليداع: 180825 

اتريخ اإليداع: 2016/6/2
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )16(:
ورق، ورق مقوى، مطبوعات، مواد جتليد الكتب، إضمامات من الورق، 
كتيبات، كتب متارين، رزانمات، إضبارات، دفاتر مالحظات، ملفات 
فوتغرافية،  صور  يومية،  خمططات  مواعيد،  دفاتر  )قرطاسية(،  واثئق 
قرطاسية، أدوات كتابة، أقالم رصاص للتلوين املائي، طباشري، أقالم 
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للحاسوب،  حميطة  أجهزة  للعرض،  أجهزة كاشفات  حاسوبية،  ختزين 
نقل، جتميع،  تشغيل،  لتوصيل،  وأدوات  أجهزة  أجهزة ذكية حممولة، 
تنظيم أو التحكم ابلكهرابء، أجهزة لتسجيل، نقل أو نسخ الصوت 

أو الصورة.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ  آر40201601541  رقم  سنغافورة  طلب  حسب  األولوية 
2016/1/27

طالب التسجيل: موتوروال تريدمارك هولدينغز، أل أل سي.
 ،1800 سويت  بالزا،  مارك  مريتشانداس  دبليو،   222 العنوان: 

شيكاغو، إلينوي 60654، الوالايت املتحدة األمريكية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسم  العـالمـة: عود ميالنو )كلمات حبروف التينية بشكل مميز مع 
وابألسود واألبيض(

رقم اإليداع: 181047 
اتريخ اإليداع: 2016/6/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )18(:

غري  املواد  هذه  من  املصنوعة  واملنتجات  وتقليدها  املدبوغة  اجللود 
املصنفة ضمن فئات أخرى، جلود احليواانت سواء كانت مدبوغة أو 
واملظالت  الشماسي  السفر،  وحقائب  الثياب  مدبوغة، صناديق  غري 

وعصي املشي، السياط وأطقم اخليل والسروج.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شركة عود ميالنو
العنوان: أفينو ديي شانزلزيه 34، 75008 ابريس، فرنسا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسم  العـالمـة: عود ميالنو )كلمات حبروف التينية بشكل مميز مع 

وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 181049 

اتريخ اإليداع: 2016/6/13
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )35(:
خدمات الدعاية واإلعالن؛  ادارة األعمال؛  إدارة األنشطة التجارية؛ 

األعمال املكتبية.

حماايت  املسح،  منتجات  حمابر،  رصاص،  أقالم  براية  ماكنة  رصاص، 
املنزلية، مواد  أو  القرطاسية  لغاايت  للنقش، غراء الصق  كليشيهات 
الفنان، فراشي الرسم، آالت كاتبة، ولوازم مكتبية ) ابستثناء األاثث (، 
خزائن للقرطاسية )لوازم مكتبية (، ثقاالت ورق، مساند كتب، حمافظ 
مثقبات،   ،) مكتبية  لوازم   ( مكابس  الكتابة،  ألدوات  أو  قرطاسية 
نشافات، مناصب صور، أانبيب أقالم رصاص، عبوات كتابة ) أطقم 
(، أطقم مكتب، إضمادات كتابة، مواد توجيهية وتدريسية ) ابستثناء 
األجهزة(، مواد بالستيكية للتغليف، حروف وكلشيهات طباعة، دفاتر 

جيب، لبادات مكتب.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ستادلر مارز جي أم يب أتش أند كو. كيه جي
العنوان: موسيكريسرت 3، 90427 نيورنبريغ، أملانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: موتو مود )عالمة كلمة حبروف التينية(

رقم اإليداع: 181042 
اتريخ اإليداع: 2016/6/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:

التسجيل  وسائط  من  وغريها  رقمية  فيديو  أقراص  مدجمة،  أقراص 
منضدية،  حواسيب  حواسيب،  البياانت،  معاجلة  معدان  الرقمية، 
مع  ويدوية  نقالة  رقمية  الكرتونية  أجهزة  ويدوية،  مفكرات  حواسيب 
خصائص االتصال الالسلكي لتسجيل، تنظيم، نقل، تعديل ومراجعة 
النصوص، البياانت، الصور وامللفات السمعية، هواتف نقالة، هواتف 
ذكية، كامريات، كامريات رقمية، كامريات فيديو رقمية، أجهزة لعب، 
االلكرتونية،  لألجهزة  العرض  أجهزة  العاملية،  املواقع  حتديد  وحدات 
االلكرتونية،  لألجهزة  أجهزة  االلكرتونية،  لألجهزة  عرض  شاشات 
مع  متكاملة  برجميات  تقنية  مع  حاسوب  أجهزة  حاسوبية،  برجميات 
أجهزة احلاسوب ذات قدرات معززة لألجهزة االلكرتونية الذكية مبا يف 
ذلك اهلواتف الذكية واحلواسيب املنضدية، هواتف السلكية، بيجرات 
)للنداء الالسلكي(، أجهزة السلكية إرسال واستقبال، أجهزة إرسال 
السلكية، أجهزة استقبال السلكية، أجهزة إرسال واستقبال السلكية، 
مساعات،  وهي  الذكر  اآلنفة  للبضائع  ولوازمها  الكرتونية  منظمات 
للحمل،  حقائب  للصوت،  مكربات  ميكروفوانت،  للرأس،  مساعات 
حمافظ واقية وأغطية، جلود واقية أو للزينة، مشابك للحزام، بطارايت، 
بطارايت هاتفية، شاحنات بطارية، مهائيات للطاقة وهوائيات، أجهزة 
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وسائط    ضوئية،  بياانت  وسائط  تعليمية،  حاسوبية  ألعاب  برجميات 
بياانت ممغنطة، أجهزة ختزين البياانت والذاكرة، وسائط حتمل برجميات، 
منشورات الكرتونية أو تعليمية، تدريسية، حبوث، تدريب،   فحص، 
اختبار، تقييم، أقراص مدجمة، أقراص فيديو رقمي، وغريها من وسائط 
التسجيل الرقمي، لغاايت التدريس، التدريب أو التقييم، قطع ولوازم 

ما ذكر من بضائع.          
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: بريسون يب أل سي.
العنوان: 80 سرتاند لندن، دبليو سي 2 آر 0 آر أل، اململكة املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: ميواتنت )عالمة كلمة حبروف التينية(

رقم اإليداع: 181221 
اتريخ اإليداع: 2016/6/20

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )32(:
مشروابت غري كحولية.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: مونسرت انريجي كومباين.

العنوان: 1 مونسرت واي، كوروان، سي ايه، 92879، الوالايت املتحدة 
األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: تشيكن ريبابليك )كلمات حبروف التينية(

رقم اإليداع: 181223 
اتريخ اإليداع: 2016/6/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )35(:

خدمات الدعاية واإلعالن؛  ادارة األعمال؛  إدارة األنشطة التجارية؛ 
األعمال املكتبية.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: شركة مطاعم سفري املأكوالت لتقدمي الوجبات

الربيدي  الرمز   2340 ص.ب  القنصلية،  حي   – جدة  العنوان: 
21411، اململكة العربية السعودية.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: شركة عود ميالنو

العنوان: أفينو ديي شانزلزيه 34، 75008 ابريس، فرنسا.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: بيو ريوردس )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 181062 

اتريخ اإليداع: 2016/6/13
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )31(:
أغذية ومعاجلة احليواانت والطيور األليفة.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: ويلبيت ال ال سي

ماساشوسيتس،  تيوكسبريي،  درايف،  بوند  آميس   200 العنوان: 
01876 – 1274 ، الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: عالمة رسم حلرف يب بشكل مميز مع الرسم وابألسود واألبيض(  

رقم اإليداع: 181068 
اتريخ اإليداع: 2016/6/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:

تعليمية، تدريسية، حبوث، تدريب فحص، اختبار أو  أجهزة وأدوات 
تقييم، أجهزة الكرتونية لغاايت الدريس، التدريب، الفحص، االختبار 
والتقييم، منشورات ابلشكل االلكرتوين،  منشورات الكرتونية مباشرة، 
للتنزيل،  قابلة  الكرتونية  للتنزيل، كتب  قابلة  الكرتونية  منشورات 
مواد  ودورايت،  جرائد  صحف،  اخبارية،  نشرات  دورايت،  جمالت، 
توجيهية، تدريسية، تدريبة وتعليمية قابلة للتنزيل، أدلة توجيهية قابلة 
نقل،  التسجيل،  أجهزة  الكرتونية،  قارائت كتب  للتدريس،  للتنزيل 
برجمية  تطبيقات  الصور،  أو  النصوص،  البياانت،  الصوت،  نسخ  أو 
حاسوبية لغاايت تعليمية أو تدريسية، حبوث، تدريب، فحص، اختبار، 
وتقييم، برجميات حاسوبية وبرامج حاسوبية لغاايت تعليمية، تدريسية، 
للتأليف،  حاسوبية  برجميات  وتقييم،  اختبار،  فحص  تدريب  حبوث، 
حل  التشفري،  االستخراج،  التحرير،  واالستقبال،  اإلرسال  للتنزيل، 
االلكرتونية،  واملنشورات  النصوص،  وتنظيم  ختزين،  عرض،  التشفري، 
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املسابقات،  املنشأت،  املغنني،  رايضية،  لفرق  وخدماهتم  بضائعهم 
املنتجات؛  وتسويق  إطالق  والرتفيهية؛  الرايضية  واملعارض  األحداث 
يف  اإلحصائية  املعلومات  توفري  العينات؛  توزيع  البضائع؛  تصريف 
وجتنيد  التوظيف  وكاالت  خدمات  الواثئق؛  نسخ  احملاسبة؛  األعمال؛ 
واإلعالن  التسويق  خدمات  التوظيف؛  إعالانت  خدمات  املوظفني؛ 
االستشارات  بياانت؛  قاعدة  عرب  التسويق  اإلنرتنت؛  وعرب  الرقمي 
العالمات  اختبار  التجارية،  العالمات  تقييم  التجارية،  العالمات  يف 
التجارية؛  العالمات  يف  والتدقيق  االسرتاتيجيات  وضع  التجارية، 
خدمات اهلوية املؤسسية؛ خدمات التنظيم والتسويق لألحداث؛ تنظيم 
العروض التجارية، األسواق التجارية، املعارض واالتفاقيات التجارية؛ 
األعمال  إدارة  والصناعية؛  التجارية  للشركات  األعمال  يف  املساعدة 
يف  املعلومات  تقدمي  األعمال؛  يف  واملساعدة  االستشارات  والتنظيم، 
تقدمي  األعمال؛  يف  األحباث  التجارية؛  املعلومات  تقدمي  األعمال؛ 
اخلدمات  توفري  البياانت؛  معاجلة  اإلحصائية؛  واملعاجلة  املعلومات 
اإلنرتنت؛  عن  أو  بياانت كمبيوتر  قاعدة  من  مباشرة  أعاله  املذكورة 
اإلنرتنت؛  على  شبكات  الستخدامها كصفحات  اإلعالانت  جتميع 
خدمات توفري املعلومات، االستشارات والنصح املتعلقة بكل اخلدمات 

املذكورة أعاله.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أومنيكوم إنرتانشيوانل هولدينغز. إنك.
العنوان: أمريكية – 720 كاليفورنيا سرتيت، سان فرانسيسكو، سي 

ايه 94108، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  مميز  بشكل  التينية  حبروف  )كلمات  اكسربس  أسكو  العـالمـة: 
الرسم(

رقم اإليداع: 181241 
اتريخ اإليداع: 2016/6/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )35(:

خدمات الطلبيات عن طريق الكااتلوج يف جمال الصمامات ولوازمها، 
جمال  يف  الكااتلوجات  طريق  عن  االلكرتونية  الطلبيات  خدمات 
الصمامات ولوازمها، خدمات الطلبات الربيدية من خالل الكااتلوجات 
يف جمال الصمامات ولوازمها، اإلعالن ابلطلبات الربيدية، عرض البضائع 
على وسائل االتصاالت لغاايت بيع التجزئة، الكااتلوجات، الطلبات 
الصمامات،  لعرض  املباشرة  والكااتلوجات  ابلكااتلوجات  الربيدية 

 العـالمـة: تشيكن ريبابليك )كلمات حبروف التينية(
رقم اإليداع: 181224 

اتريخ اإليداع: 2016/6/20
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )43(:
خدمات التزويد ابلطعام والشراب، ترتيب االقامة املؤقتة.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شركة مطاعم سفري املأكوالت لتقدمي الوجبات
الربيدي  الرمز   2340 ص.ب  القنصلية،  حي   – جدة  العنوان: 

21411، اململكة العربية السعودية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: بورتر نوفللي ) كالت حبروف التينية(
اتريخ اإليداع: 2016/6/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )35(:

وكاالت  خدمات  التسويق؛  خدمات  واإلعالن؛  الدعاية  خدمات 
اإلعالنية؛  املواد  ونشر  إنتاج  التسويق؛  وكاالت  خدمات  اإلعالن؛ 
خدمات ترويج املبيعات؛ أتجري مساحات اإلعالانت؛ الشراء آلخرين 
اإلعالانت  واإلعالن؛  الدعاية  مواد  وأتجري  واإلعالن؛  الدعاية  ملواد 
أحباث  املباشر؛  التسويق  يف  اإلعالانت  خدمات  املباشر؛  الربيد  عرب 
الزابئن؛  مع  العالقات  إدارة  الرأي؛  استطالعات  األسواق؛  وحتاليل 
اللوحات  التلفزيون،  الراديو،  عرب  اإلعالانت  االختباري؛  التسويق 
اإلعالنية والصحف؛ العالقات العامة؛ وضع اسرتاتيجيات وتطبيقات 
خدمات  األزمات؛  وإدارة  التواصل  خدمات  املشرتكة؛  االتصاالت 
الدعائية؛  النصوص  الدعاية؛ نشر  التجاري؛ خدمات  الضغط  ممارسة 
البيئية؛  وابألزمات  املنتجات  بسحب  املتعلقة  والنصح  االستشارات 
وسائل  إدارة  خدمات  واإلعالانت،  التسويق  وسائل  حتليل  خدمات 
التسويق واإلعالانت؛ خدمات االستشارات يف التسويق واإلعالانت 
ضمن صناعة وسائل اإلعالم؛ التخطيط وموضعه وسائل اإلعالم؛ شراء 
املساحات اإلعالنية على التلفزيون، يف وسائل اإلعالم املطبوعة، يف 
اخلارجية؛  اإلعالم  وسائل  ويف  والرقمية،  اإللكرتونية  اإلعالم  وسائل 
خدمات األعمال املتعلقة بتوفري الرعاية املالية؛ خدمات تسويق الرعاية 
املالية؛ ترويج السلع واخلدمات آلخرين عرب تنظيم واستضافة املعارض، 
أخرى؛  ترفيهية  وأحداث  املوسيقية  احلفالت  الرايضية،  املسابقات 
لنسب  للرعاة  الرتتيب  خالل  من  آلخرين  واخلدمات  السلع  ترويج 
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:

أجهزة معاجلة البياانت، برجميات حاسوبية )مسجلة(، وصالت مقارنة 
للتنزيل  قابلة  برجميات   ( برامج حاسوبية   ،) البياانت  معاجلة  ) جهاز 
(، أجهزة حاسوبية، أجهزة مراقبة كهرابئية، أجهزة تكبري ) تصوير (، 
 ( حممولة  طاقة  جتهيزات  السرقة كهرابئية،  منع  أجهزة  تعليم،  أجهزة 

بطارايت قابلة للشحن (.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: يوبتيك روبوتيكس كورب 
العنوان: الطابق 16 و 22، بلوك سي1، اننشان 1 ابرك، رقم 1001، 

زيوان رود، مقاطعة انشان، مدينة شينزهن، مجهورية الصني الشعبية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: كور )عالمة كلمة  مكتوبة بشكل مميز مع الرسم لقطة (
رقم اإليداع: 181326 

اتريخ اإليداع: 2016/6/23
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )31(:
أغذية ومعاجلة للحيواانت األليفة.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: ويل بيت أل أل سي.

العنوان: الطا200 أميس بوند درايف، تيوكسبريي، ماسا شوسيتس، 
-01876 1274، الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: كوكو زوو  )كلمات ابلعربية والالتينية(  

رقم اإليداع: 181329 
اتريخ اإليداع: 2016/6/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )30(:

شوكوالتة ومنتجات حلوايت ابلشوكوالتة، منتجات حلوايت سكرية، 
سكرايت، بسكويت ) جبميع أنواعه (، كعك، ابستا، مكرونة، معكرونة 
مخرية،  شعريية،  مكرونة  سباغييت،  مطهي،  نودلز  معكرونة  نودلز، 

مسحوق اخلبز، توابل مرق السلطة، مايونيز، خل، كاتشب وصلصة 

منتجات التحكم املتحركة والسائلة، انظمة التحكم ومكوانت اإلعداد 
اهلوائي كوهنا خدمات لبيع التجزئة.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: أوتوماتيك سويتش كومباين.

 ،07932 جيه  أن  ابرك،  فورهام  رود،  هانوفر   60-50 العنوان: 
الوالايت املتحدة األمريكية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع  مميز  بشكل  التينية  حبروف  )كلمات  اكسربس  أسكو  العـالمـة: 

الرسم(
رقم اإليداع: 181242 

اتريخ اإليداع: 2016/6/20
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )39(:
تسليم البضائع عن طريق الطلبات الربيدية.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: أوتوماتيك سويتش كومباين.

 ،07932 جيه  أن  ابرك،  فورهام  رود،  هانوفر   60-50 العنوان: 
الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: جيمو روبوت )كلمات حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم (

رقم اإليداع: 181322 
اتريخ اإليداع: 2016/6/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )7(:

مكائن املناولة، أجهزة آلية للمعاجلة، إنسان آيل )مكائن (، مشغالت 
للموتورات واحملركات.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: يوبتيك روبوتيكس كورب 

العنوان: الطابق 16 و 22، بلوك سي1، اننشان 1 ابرك، رقم 1001، 
زيوان رود، مقاطعة انشان، مدينة شينزهن، مجهورية الصني الشعبية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: جيمو روبوت )كلمات حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم (
رقم اإليداع: 181323 

اتريخ اإليداع: 2016/6/23
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اتريخ اإليداع: 2016/7/3
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:

الكرتونية حلمل  أجهزة  بطارية،  الكرتونية وشاحنات  بطارايت سجائر 
السجائر االلكرتونية، أجهزة الكرتونية لشحن سجائر الكرتونية وعلب 

سجائر الكرتونية 
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

يو   00003143047 املتحدة رقم  اململكة  األولوية حسب طلب 
كيه بتاريخ 2016/1/6 

طالب التسجيل: نيكوفينتشرز هودلينغز ليميتد.
العنوان: جلوب هاوس 1 ووتر سرتيت، لندن، دبليو سي 2 آر 3 ال 

ايه، اململكة املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: نيودينت )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 181521 

اتريخ اإليداع: 2016/7/3
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )35(:

خدمات جتارية وهي إعالن، إدارة األعمال التجارية، إدارة األعمال، 
وظائف مكتبية، تسويق، توجيه ومراقبة برامج ترويج املبيعات، املتاجرة 

)ترويج مبيعات(، استشارة للمستهلك.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: جيه جيه جي سي إنداسرتاي إي كومرييو دي ماتريايس 
دينتاروا اس. ايه.

سيديد   ،3291 أوليفريا،  دي  جاسيلنو كوبيستك  أفنيو  العنوان: 
أنداسرتايل، كريتيبا – يب آر ) ابراان (، 81270 - 200، الربازيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: إمياكس برايفيت ثييثر بريستيج )كلمات حبروف التينية(
رقم اإليداع: 181525 

اتريخ اإليداع: 2016/7/3
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:
أنظمة مسرح منزيل.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

) توابل (، جممدات، منتجات عجني جاهزة للطهي، عجينة جممدة، 
ابرااثس جممد، بوظة، حلوايت جممدة غري ألبان، حلوايت فواكه جممدة، 
حلوايت جممدة، قهوة، شاي، كاكاو، سكر، أرز، اتبيوكا، ساجو، قهوة 
صناعية، خبز، فطائر،  دبس، جممدات، ملح، خردل، دقيق  مصنوع 
من احلبوب،، هبارات، حبوب القطاين، مشروابت األغذية ) اساسها 

احلبوب واألعشاب(، خينة اللحم، شاي عشيب، عسل
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: الشركة العاملية للمواد الغذائية.

العنوان: ص. ب 4115، الشارقة، دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: ابسيوغو )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 181342 

اتريخ اإليداع: 2016/6/23
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )43(:

خدمات املطاعم.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ابسيوغو بروبريتز أل يب.
 ،75247 تكساس  داالتس،  درايف،  فايسروي   1215 العنوان: 

الوالايت املتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: ألينفاتور )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 181349 

اتريخ اإليداع: 2016/6/23
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )7(:

سالمل متحركة تستخدم يف احلفارات والصناعة اإلنشائية.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: بورت اليكرتيك، إنك
العنوان: كريتيس لني بورت أوف أبرياي، نيو أبرياي، لويزايانت 70560، 

الوالايت املتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: فوليش )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز(
رقم اإليداع: 181516 
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اتريخ اإليداع: 2016/7/3
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )30(:
احللوايت املخبوزة، املنتجات املخبوزة، الكيك، الكوكيز )البسكويت(، 
)تشيزكيك(،  اجلنب  كيك  اجملمدة،  احللوايت  احللوى،  احللوايت، 
األساسية  املواد  جتميد،  بدون  أو  مع  احملالة  املخبوزة  املنتجات 
ومثلجات  جممدات  الكيك،  وخليط  عجائن  املخبوزة،  للمنتجات 
الكيك، احللوايت اخلالية من اجلالتني، الكيك املثلج، اخلالئط املثلجة، 
السكر املثلج، حلوى تزيني الكيك، مواد تزيني الكيك قابلة لألكل، 

املواد األساسية للمنتجات املخبوزة.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

األولوية حسب طلب الوالايت املتحدة األمريكية رقم 86868637 
بتاريخ 2016/1/7

طالب التسجيل: ساتني فاين فودز، إنك.
العنوان: 32 ليون الن، يونت، تشسرت، نيويورك 10918، الوالايت 

املتحدة األمريكية.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: ميسفيت )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 181643 

اتريخ اإليداع: 2016/7/11
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:

ساعات ذكية، أجهزة اتصال السلكية لعرض عملية االتصال والسماح 
بنقل النصوص، البياانت، احملتوايت السمعية، الصور والفيديو، أجهزة 
التعقب القابلة لالرتداء، أجهزة تعقب اللياقة، أجهزة تعقب للنوم، أجهزة 
مراقبة الكرتونية مؤلفة من أجهزة معاجلة دقيقة وأجهزة قياس التسارع 
لتحديد، ختزين، التبليغ عن، مراقبة، حتميل وتنزيل البياانت واملعلومات 
عن اللياقة البدنية الشخصية والتدريب، تطبيقات نقالة قابلة للتنزيل 
مراجعة وحترير  ملعاجلة،  النقالة،  الذكية واألجهزة  للساعات  وبرجميات 
املعلومات  وتوفري  بعرض  التحكم  من  املستخدمني  لتمكني  البياانت 
من األجهزة، جمسات لغاايت اللياقة البدنية والتدريب وجلمع البياانت 
احليوية مبا يف ذلك أجهزة املراقبة والعرض املباعة كوحدة واحدة، أجهزة 
ملمارسة  املستخدمون  يرتديها  لوازمها  أو  الوظائف  متعددة  الكرتونية 
أنشطتهم البدنية، اللياقة والصحة العامة، تطبيقات برجميات األجهزة 
النقالة وتطبيقات الربجميات احلاسوبية اليت توفر للمستخدمني الدخول 
والتواصل مع مستخدمي االنرتنت واملرتكزة يف األنشطة البدنية، اللياقة 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: إمياكس كوربوريشن

العنوان: 2525 سبيك مان درايف، ميسيسوجا، أونتاريو، أل 5 كيه 
1 يب 1، كندا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: جيالترياي دي بياتزا )كلمات ابلعربية والالتينية بشكل مميز مع 

الرسم وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 181529 

اتريخ اإليداع: 2016/7/3
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )35(:
جتارية  إدارة  البيع،  مكائن  أتجري  الفواتري،  ترحيل  التجاري،  التخمني 
للرتخيص ابلبضائع واخلدمات لآلخرين، تقدمي املساعدة يف إدارة جتارية 
أو صناعية، تقدمي االستشارة بشأن إدارة األعمال، تقدمي االستشارة 
استرياد  وكاالت  الفواتري،  إدارة  البضائع،  عرض  املهنية،  التجارية 
التسويق،  للمستهلكني،  ومشورة  جتارية  معلومات  البضائع،  وتصدير 
تنظيم  إعالنية،  مواد  اإلعالين  احليز  أتجري  سوقية،  دراسات  حتليل 
لغاايت  التجارية  املعارض  تنظيم  إعالنية،  أو  جتارية  لغاايت  املعارض 
عرض  العاملني،  شئون  إلدارة  االستشارة  تقدمي  إعالنية،  أو  جتارية 
البضائع يف وسائل االتصال لغاايت البيع ابلتجزئة، التنبؤ االقتصادي، 
حتليل أسعار التكلفة، إنتاج األفالم اإلعالنية، تقدمي املساعدة إلدارة 
املباشر  اإلعالن  اإلعالن،  للغري،  املبيعات  ترويج  التجارية،  األعمال 
الربيدية، اإلعالن  الطلبات  عرب شبكة احلاسوب، اإلعالن عن طريق 
اإلعالن  الدعائية،  النصوص  نشر  اإلعالنية،  املواد  نشر  اإلذاعي، 
ابلربيد املباشر، توظيف املوظفني، البحث عن كفالة، وكاالت املعلومات 
واخلدمات  البضاعة  شراء   ( لآلخرين  املشرتايت  خدمات  التجارية، 
لألعمال األخرى (، خدمات مقتطفات األخبار، خدمات السكراترية، 
 ،) جتارية  مساعدة   ( حمدودة  مبهام  للقيام  ابلغري  االستعانة  خدمات 

املعاجلة اإلدارية لطلبات الشراء، خدمات ترتيب شركات العرض.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: دبليو دبليو جي فاونديشن أس. آر. ال 
العنوان: فيا بوسكول 43، 33100 يودين، إيطاليا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: ساتني آيس )كلمات حبروف التينية بشكل مميز داخل إطار 

بيضاوي(
رقم اإليداع: 181552 
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طالب التسجيل: تشاينا يونيون يب كو.، ليميتد
العنوان: رقم 498 جوسوجينك رود، بودونغ، شنغهاي 201203، 

مجهورية الصني الشعبية.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: سول بينغ )عالمة كلمة حبروف عربية (  
رقم اإليداع: 181661 

اتريخ اإليداع: 2016/7/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )43(:
ابتبنجسو   ( مثلج  محراء  فاصوليا  رقائق  تقدم  اليت  املقاهي  خدمات 
املثلجة، خدمات  الفاصوليا احلمراء  رقائق  لتقدمي  املطاعم  ( خدمات 
املطاعم لتقدمي العصيدة احللوة، مطاعم اخلدمة الذاتية مطاعم على الطراز 
الغريب، حاانت الوجبات اخلفيفة، خدمات املطاعم، خدمات الكانتني، 
الكافتريايت،  املقاهي،  والشراب،  الطعام  تقدمي  الكافترياي،  خدمات 
املطاعم  خدمات  السريعة،  الوجبات  مطاعم  القهوة،  بيوت  خدمات 
الكورية، خدمات املقاهي لعرض الكعك ابلرز مطاعم، فنادق، بيوت 

السياح، خدمات املخابز.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: جانج سون هي.
العنوان: شقة ساجيك زي، ساجيك – دونغ، 102 – 704، 36 

ساجيك – رو، دوجنني – جو بوسان، 47866، مجهورية كوراي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: روك سبس )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم(
رقم اإليداع: 181662 

اتريخ اإليداع: 2016/7/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:
الدائرة املتكاملة(، خزائن ملبكرات الصوت،  بطاقات ذكية )بطاقات 
مساعات، كامريات )تصوير، سدادات، مقابس وغريها من الوصالت 
شاحنات  بصرية،  عدسات  فيديو،  كامريات  كهرابئية(،  )وصالت 
لبطارايت كهرابئية، جتهيزات الطاقة احملمولة )بطارايت قابلة للشحن(، 
أغطية  النقالة،  للهواتف  أغطية  النقالة،  للهواتف  حمافظ  انكوجراف، 
الكرتونية،  موازين  ذكية،  أساور  املكتبية،  للحواسيب  وحمافظ  واقية 

هواتف ذكية على شكل ساعة، فناجني ذكية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

والصحة العامة، تطبيقات برجمية للحواسيب واليت تسمح للمستخدم 
وضع والتحكم بتشغيل جهاز تعقب النشاط أو الساعة الذكية.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: ميسفيت، إنك.

الوالايت   ،03079 نيوهامشاير  سامل،  رود،  بروكديل   ،5 العنوان: 
املتحدة األمريكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: يونيون يب )عالمة كلمة حبروف التينية وصينية مكتوبة بشكل 

مميز مع الرسم ملبىن على الطراز الصيين وابأللوان(
رقم اإليداع: 181646 

اتريخ اإليداع: 2016/7/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:
كاشفات العملة املزيفة، أجهزة الفاكس، أجهزة هاتفية، أجهزة تسجيل 
الصوت، أدوات القياس، مفاتيح تشغيل كهرابئية، أجهزة منع السرقة 
إلكرتونية،  إعالنية  لوحات  بطارايت كهرابئية،  نظارات،  الكهرابئية، 
آالت  إلكرتونية،  مفكرات  النقدية،  ابلعملة  تعمل  أجهزة  آليات 
)تصوير(،  فيديو(، كامريات  أقراص ضوئية )مسعية –  النقد،  تسجيل 
دوائر متكاملة، رسوم كرتونية متحركة، بطاقات ممغنطة مشفرة، أجهزة 
)مسجلة(،  حاسوبية  برجميات  التشفري،  رموز  قارائت  بياانت،  معاجلة 
 ،) متكاملة  دوائر  بطاقات   ( ذكية  بطاقات  ممغنطة،  تعريف  بطاقات 
أجهزة دمغ الشيكات، شارات الكرتونية للبضاعة، مؤشرات اخلطوط، 
لألرقام  الكرتونية  أتشري  معدات  تصويت،  مكائن  إمالء،  ماكنات 
بصرية،  وأدوات  أجهزة  عدادات،  قياس  وأدوات  أجهزة  العشوائية، 
ألياف  بعد،  التحكم عن  أسالك كهرابئية، مقاومات كهرابئية، أجهزة 
ضوئية، طفاايت حريق، أجهزة إشعاعية لغاايت صناعية، أجهزة محاية 
لالستخدام الشخصي ضد احلوادث، تطبيقات برجميات حاسوبية قابلة 
للتنزيل، بطاقات مفاتيح مشفرة، أجهزة حاسوبية، حواسيب، أجهزة 
خارجية حميطة ابحلاسوب، وسائط بياانت ممغنطة، أجهزة معاجلة دقيقة، 
مع  لالستخدام  طابعات  للتنزيل،  قابلة  الكرتونية  تطبيقات  شاشات، 
احلواسيب، ماسحات، حاسبات جيب، أجهزة الصراف اآليل، ماكنات 

عد وفرز النقود، ماكنات ضغط الشيكات. 
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
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ونسخ املوسيقى، األصوات، الصور، النصوص، اإلشارات، الربجميات، 
املقدمة من شبكات  البياانت، والرموز والبياانت والرموز  املعلومات، 
االلكرتونية  واملواقع  االنرتنت،  وعرب  املباشر  ابلتسليم  االتصاالت 
وااللكرتونية  الكتب  الرقمية،  الكتب  االلكرتونية،  الكتب  العاملية، 
الكتب  الشخصية،  احلواسيب  مع  لالستخدام  الرقمية  والكتب 
التسجيالت  السمعية،  الكتب  الرقمية،  والكتب  اليدوية  االلكرتونية 
السمعية، على شكل أقراص، أشرطة انقالت بياانت ممغنطة و/أو رقمية 
برجميات  تفاعلية،  برجميات حاسوبية   ،)3 أم يب  ملفات  ذلك  )مبا يف 
حاسوب لأللعاب التفاعلية والربامج التدريسية، ألعاب سي دي روم، 
املوسيقى  الفيديو،  ألعاب  أقراص  حاسوبية،  وألعاب  الفيديو  برامج 
املواقع  من  املتوفرة  الرقمية  املوسيقى  االنرتنت،  من  املتوفرة  الرقمية 
االلكرتونية على االنرتنت أم يب3، مشغالت أم يب 3، اسطواانت مينيل 
جاهزة التسجيل، أقراص رقمية متعددة االستعماالت لعرض املوسيقى، 
الفكاهة، الدراما، احلركة، املغامرة و/أو اإلمياء، مساعات سترييو، أجهزة 
الالسلكي، لوازم احلواسيب مبا يف ذلك لبادات الفارة وأجهزة التحكم 
ابلفارة، نظارات مشسية، نظارات، مقدمة اخلوذة للوقاية من الشمس 
مناظري،  الكامريا،  لوازم  لذلك، كامريات،  املعدة  وحقائبها  وعلبها 
تلسكوب، أجهزة وأدوات السالمة ومجيعها حلماية مغناطيس الثالجة، 
واقيات الشاشة، ورق اجلدران والنغمات، قطع ولوازم وتوابع مجيع ما 
أغطية  أم يب3،  مشغالت  النقالة،  للهواتف  حمافظ  بضاعة،  من  ذكر 
للهواتف النقالة ومشغالت أم يب3، حمافظ معدة للتخزين على أقراص 
املركبات، معدات كاروك،  اللوحات اإلعالنية لالستخدام يف  مدجمة، 

ساعات منبه الراديو، النغمات وواقيات الشاشة وشارات ممغنطة.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ثويب
العنوان: ذا جرين ستورز يونيت 4/3، 70 ويستون سرتيت، لندن أس 

إي 1 3 كيو أتش، اململكة املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: جاي إكس يت جي )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 181684 

اتريخ اإليداع: 2016/7/11
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )7(:

املستخدمة  تلك  )غري  وحمركات  حمركات  اآلالت،  وعدد  اآلالت 
غري   ( احلركة  نقل  ومكوانت  اآلالت  وصالت  الربية(،  للمركبات 
تلك املستخدمة للمركبات الربية،  معدات زراعية غري املدارة ابليد، 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شينزهن رينكينغ تيكنولوجي كو. ليميتد.
افينيو،  زيويوان  زهيوان،  اننشان   ،7 ايه  بيلدينغ  3/اف،  العنوان: 

1001، نينشان، شينزهن، جواجندونغ، الصني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: بيكيين فيليج )كلمات حبروف التينية(
اتريخ اإليداع: 2016/7/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )35(:

خدمات عمليات حمال البيع ابلتجزئة لبيع أثواب االستحمام وألبسة 
السباحة وألبسة الشاطئ، خدمات عمليات املواقع االلكرتونية وحمال 
البيع من خالل االنرتنت اليت تبيع أثواب االستحمام وألبسة السباحة 

وألبسة الشاطئ.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: ال يف أن روز إنرتانشيوانل أنك.

العنوان: 4320، بيري- دي كوبريتن، مونرتايل، كويبك، كندا، أتش 
1 يف 1 ايه 6، كندا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: مسرت مني ليتيل ميس )حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم(

رقم اإليداع: 181673 
اتريخ اإليداع: 2016/7/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:

اسطواانت  شكل  على  صوتية  تسجيالت  ممغنطة،  بياانت  انقالت 
فوتغراف، أقراص، أقراص مدجمة، سي دي روم، أقراص ليزر، وأشرطة، 
تسجيالت فيديو سي دي، روم، أقراص ليزر وأشرطة، تسجيالت فيديو 
على شكل أقراص، اقراص فيديو رقمية وأشرطة، كاسيتات وخراطيش 
ومجيعها لالستخدام مع أو حتتوي على تسجيالت فيديو وصوتية، أفالم 
تصوير سينمائي، رسوم كرتونية على شكل أفالم للتصوير السينمائي، 
أفالم تلفزيونية، برامج وإعالانت، أدوات وأجهزة تعليمية وتوجيهية، 
برجميات ألعاب حاسوبية، حاسبات، تطبيقات برجميات حاسوبية قابلة 
نقل،  تنظيم،  لعرض،  حاسوبية  برجميات  حاسوبية  برجميات  للتنزيل، 
استقبال أو البحث يف املعلومات التعليمية أو الرتفيهية، أجهزة وأدوات 
ووسائل تسجيل، نسخ، نقل، ختزين، معاجلة وإرسال، بث، اسرتجاع 
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وصالت مقارنة وموصالت للعمود ) عناصر ماكينة ليست للمركبات 
الربية (، حمامل ) عناصر ماكنة ليست للغاايت الربية (، أجهزة نقل 
ملركبات  ليست  ماكنة  )عناصر  زنربكات  للمكائن،  وتوجيه كهرابئية 
برية (، فرامل ) عناصر ماكنة ليست ملركبات برية(، صمامات ماكنة 
الستائر  إسدال  أجهزة  جزازات عشب،  الربية(،  للمركبات  ليست   (
تعمل كهرابئيًا، مكائن وأجهزة رص النفاايت، مكائن طحن النفاايت، 
مشغالت للموتورات واحملركات، موتورات بتيار مباشر )ليست ملركبات 
برية (، مبا يف ذلك قطع املوتورات(، مولدات كهرابئية متذبذبة التيار ) 
مبدالت (، مولدات كهرابئية مباشرة التيار، فراشي دينامو، مكائن حلام 
القناطر، كهرابئية، مكائن قطع معدنية يدوية وكهرابئية ) قناطر، غاز أو 
بالزما(، قالابت تنزيل ) ليست لسيارات الشن ابلسكك احلديدية (.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: جاي إكس هولدينغز، إنك

العنوان: 1-2، أومتاتشي -1 تشوم، شيودا – كو، طوكيو، الياابن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: جاي إكس يت جي )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 181685 

اتريخ اإليداع: 2016/7/11
الشروط: 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:
األجهزة واألدوات العلمية واملالحية واملساحية والكهرابئية والتصويرية 
وإعطاء  والقياس  الوزن  يف  املستعملة  تلك  و  والبصرية،  والسينمائية 
أو  تسجيل  أجهزة  والتعليم،  واإلنقاذ  )اإلشراف(  واملراقبة  اإلشارات 
نقل أو استعادة الصوت أو الصورة، وسائط محل البياانت املغناطيسية، 
من  وغريها  رقمية  فيديو  أقراص  مدجمة،  أقراص  التسجيل،  أقراص 
اليت  البيع األوتوماتيكية و األجهزة  الرقمي، آالت  التسجيل  وسائط 
النقدية فيها، األجهزة الراصدة للنقود  واآلالت  تعمل بوضع القطع 
احلاسبة وأجهزة معاجلة البياانت واحلاسبات اآللية )الكمبيوتر(، أجهزة 
إطفاء احلرائق، بطارايت وخالاي للسيارات الكهرابئية، بطارايت وخالاي 
للمركبات، أقراص وأشرطة ممغنطة حيث يتم تسجيل الربجميات احلاسوبية 
املوصل،  شبه  رقائق  حواسيب،  ابحلاسوب،   حميطة  أجهزة  عليها، 
أفالم  الوقود،  خالاي  مولدات  الوقود،  خالايت  مشسية،  بطارايت 
بطارايت  املشاهدة،  نطاق  لتوسيع  البلورية  السائلة  العرض  لشاشات 
وأجهزة  مكائن  اتصاالت،  أجهزة  وخالايت،  بطارايت  للسيارات، 
الكرتونية وقطعها، منشورات الكرتونية، أسالك وكوابل كهرابئية، بؤر 

حاضنات البيض، ماكنات ببع آلية، مكائن لتنظيف حمركات السيارات 
للسيارات،  احملرك  تربيد  أنظمة  لتنظيف  وأجهزة  مكائن  الداخل،  من 
مكائن وأجهزة لتجميع، إنتاج وتعبئة كربوهيدرات ألجهزة التكييف يف 
لتنقية وقود السائل من الكتل احليوية، أجهزة تكرير الزيت،  السيارة 
امليكانيكية،  الوقوف  أنظمة  الكيماوية،  العمليات  وأجهزة  مكائن 
احلشرات  مبيدات  آلية،  للتعقيم  مرشات  املركبات،  غسيل  حمطات 
وإزالة الروائح الكريهة ) ليست لغاايت زراعية (، مكائن توزيع الوقود 
وأجهزهتا،  التنجيم  مكائن  وعدهتا،  احلدادة  مكائن  اخلدمة،  حملطات 
مكائن وأجهزة إنشائية، مكائن وأجهزة التجميل والتنزيل، مكائن النقل 
ابلشبكة )صيد السمك(، رافعات، انقالت، مكائن وأجهزة النسج، 
املنشور،  أو املشروابت، هتيئة اخلشب  مكائن وأجهزة جتهيز األغذية 
القشرة، عمل  أو  االبلكاج  مكائن وأجهزة عمل اخلشب  أو  النجارة 
العجينة، مكائن وأجهزة عمل الورق، مكائن وأجهزة الطباعة أو جتليد 
العدة  تلك  )خالف  احلرث  وأدوات  مكائن  النشر،  مكائن  الكتب، 
وأدوات  مكائن  احلصاد،  وأدوات  مكائن  زراعية،  مكائن   ،) اليدوية 
 ،) اخلضروات  وألياف  الزراعية  املواد  لعمل   ( النبااتت  ألياف  عمل 
األعالف،  خلط  مكائن  األعالف،  قطع  مكائن  األعالف،  مكابس 
مكائن طحن األعالف، مكائن قطع األعالف، مكائن خلط األعالف، 
مكائن طحن األعالف، مكائن تصفية احلليب، مكائن احللب، حظائر 
ألحذية،  صنع  مكائن  القز،  دودة  تربية  وأدوات  مكائن  الكتاكيت، 
تصنعي  وأجهزة  مكائن  التبغ،  تصنيع  مكائن  اجللود،  دابغة  مكائن 
التغليف  وأجهزة  مكائن  الدهان،  وأجهزة  مكائن  الزجاجية،  األواين 
أو اللف، دواليب اخلزافني اآللية، مكائن وأجهزة تصنيع البالستيك، 
مكائن وأنظمة تصنيع شبه املوصالت، مكائن وأجهزة تصنيع األدوات 
غري  األعشاب  جزازات  احلجارة،  نقش  وأجهزة  مكائن  املطاطية، 
الكهرابئية ليست ملركبات برية، قطع جلزازات األعشاب غري كهرابئية 
للمركبات الربية، طواحني املياه، طواحني اهلواء، مكائن وأدوات الضغط 
اآليل،  اخلتم  مكائن  الالصق،  الشريط  توزيع  مكائن  هيدروليكية،  أو 
غساالت كهرابئية لغاايت صناعية، مكائن خلط األغذية لالستخدام 
جالايت  التجاري،  لالستخدام  األغذية  تقشري  مكائن  التجاري، 
األغذية لالستخدام  لغاايت صناعية، مكائن قطع وتشريح  الصحون 
مكانس  صناعية،  لغاايت  ابلشمع كهرابئية  الصقل  مكائن  التجاري، 
مكائن  منزلية،  لغاايت  صحون  جالايت  صناعية،  لغاايت  كهرابئية 
صقل الشمع لغاايت منزلية، غساالت لغاايت منزلية، مكائن كهرابئية 
مكائن  منزلية(،  )لغاايت  أغذية كهرابئية  خالطات  منزلية،  لغاايت 
لرتكيب وإصالح األدوات، أعمدة املرافق، حماور أو مغازل ) ليست 
ملركبات برية (، حمامل عمود ) عناصر ماكنة ليست ملركبات برية (، 
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هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: جاي إكس هولدينغز، إنك

العنوان: 1-2، أومتاتشي -1 تشوم، شيودا – كو، طوكيو، الياابن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  مميز  بشكل  مكتوبة  عربية  )كلمات حبروف  بييب شوب  العـالمـة: 
الرسم(

رقم اإليداع: 181693 
اتريخ اإليداع: 2016/7/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )25(:

املالبس، األحذية، أغطية الرأس.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ريتيل ويرلد ليمتد.
1، رود اتون،  1، ابمل غروف هاوس، ويكهامز كاي  ليفيل  العنوان: 

تورتوال، جزر العذراء الربيطانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: فوسرتز )عالمة كلمة حبروف التينية( 
رقم اإليداع: 181698 

اتريخ اإليداع: 2016/7/11
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )32(:

املشروابت اليت أساسها الشعري.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: فوسرتز براندز ليميتد.
العنوان: ساب ميلر هاوس، شريش سرتيت ويست، ووكينغ، سوري، 

جي يو 21 6 أتش أس، اململكة املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العـالمـة: اب أند ش )حبروف عربية بشكل مميز(
رقم اإليداع: 181854

اتريخ اإليداع: 2016/7/17
الشروط: لتعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )18(:
بطاقات  حمافظ  النقدية(،  )للقطع  حمافظ  جزادين،  مفاتيح،  عالقات 
للواثئق  شنط  للمستندات،  حمافظ  اجللد(،  )من  وحامالت  ائتمان 

ممغنطة، آالت حاسبة كهرابئية، مكائن فواتري، مساطر شرحيية، قارائت 
بطاقات، سدادات لألذن، زجاج الكرتوين معاجل ) ليس للبناء(، أجهزة 
حلام كهرابئية، أجهزة أيونية، أقطاب كهرابئية ) خالاي قطبية (، مشوع 
النقود،  وفرز  عد  مكائن  النقد،  تسجيل  آلة  أتشري،  أجهزة  للبيض، 
ايفطات كهرابئية لعرض األشكال واملعطيات، مكائن النسخ، حاسبات 
يدوية، أدوات وأجهزة رسم أو صياغة معدة لالستخدام مع احلواسيب، 
مكائن ختم الوقت والتاريخ، ساعات توقيت، مكائن تنقيب البطاقات 
الربيدية،  الطوابع  من  التحقق  أجهزة  االخرتاع،  مكائن  املكتب،  يف 
توزيع  مضخات  البنزين،  حمطات  وعدادات  مضخات  البيع،  مكائن 
السيارات،  وقوف  مرافق  يف  النقدية  ابلقطع  تعمل  بواابت  الوقود، 
إطفاء  خرطوم  صنابر  احلريق،  إمخاد  أجهزة  اإلنقاذ،  ومعدات  أجهزة 
أجهزة  احلريق،  إنذار  أجهزة  احلريق،  من  للوقاية  رش  أنظمة  احلريق، 
إنذار الغاز، أجهزة إنذار ضد السرقة، خوذات محاية، أجهزة وإشارات 
السكك احلديدية مضيئة أو ميكانيكية، مثلث حتذير تعطل السيارة، 
شارات الطريق مضيئة أو ميكانيكية، أدوات وأجهزة الغوص )ليست 
القنطرة، معدة لالستخدام مع شاشة  للرايضة(، أجهزة حتكم أبلعاب 
عرض خارجية أو شاشة، مفاتيح أبواب كهرابئية، أجهزة حماكاة لقيادة 
والتحكم ابملركبات، أجهزة حماكات للتمارين الرايضية، أجهزة وأدوات 
خمربية، أجهزة وأدوات تصوير فوتغرايف، أجهزة وأدوات تصوير سينمائي 
مكائن  اختبار،  أو  قياس  وأدوات  مكائن  خاصة،  وأدوات  أجهزة   ،
الطور،  معدالت  دوارة،  حموالت  ابلطاقة،  التحكم  أو  توزيع  وأجهزة 
املالبس  لكي  أجهزة  ممغنطة،  أو  فحص كهرابئية  وأجهزة  عدادات 
كهرابئية،  طفااثت  كهرابئية،  للشعر  قاعصات  كهرابئية،  مسطحة 
أسالك مقاومة، أقطاب قوارب إطفاء، حمركات إطفاء، قفازات للوقاية 
من احلوادث، أقنعة للغبار، أقنعة للغاز، أقنعة للحام، مالبس مقاومة 
للحريق، نظارات، أجهزة حتكم أبلعاب الفيديو املنزيل معدة لالستخدام 
مع شاشات العرض اخلارجية، دوائر الكرتونية واقراص مدجمة مسجلة 
مع برامج ألعاب يدوية مع شاشات عرض بلورية سائلة، أحزمة وزن 
)جلهاز الغوص سكواب (، عوامات سباحة قابلة للنفخ، خوذات واقية 
اسطواانت  منظمات،  للسباحة،  ألواح  هوائية،  صهاريج  رايضية، 
بربامج  الكرتونية وأقراص مدجمة مسجلة  فوتغراف، مسرعات، دوائر 
قابلة  موسيقية  ملفات  االلكرتونية،  املوسيقية  لألدوات  آلية  أدواء 
تركيبات  مكشوفة،  شرحيية  أفال  مكشوفة،  سينمائية   أفالم  للتنزيل، 
فيديو مسجلة  أقراص  للتنزيل،  قابلة  الشرحيية  ملفات صور  األفالم 

وأشرطة فيديو.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
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جرينيرتوجيين  أمسدة،  صناعية،  لغاايت  دولوميت  الدهاانت،  لتصنيع 
النشأ،  وحجم  مشبعة  كيماوية  مواد  زجاجي،  أمسنت   ،) مساد   (
مستحضرات مقاومة للحريق، بالستيك غري مصنع على شكل مساحيق 
لالستخدام  للحشو  معدنية  مواد  لالمسرار،  مواد  معاجني،  أو  سوائل 
مزج  مستحضرات  طبيعي(،   ( وأصباغ، صمغ  دهاانت  الصناعة،  يف 
للدهاانت، أمسنت، مالط، غسول جريية، مواد جتميل، مستحضرات 
معدنية مساعدة لتصنيع مواد التجميل، مستحضرات لألسنان وصحة 
للحشرات  مبيدة  وجلي  تلميع، كشط  تنظيم،  مستحضرات  الفم، 
لغاايت  معدنية  مستحضرات  الضارة،  واألعشاب  والطفيليات 
معدنية  مساعدة  مستحضرات  معدنية،  غذائية  مكمالت  صيدالنية، 
لصناعة األدوية، مستحضرات مساعدة معدنية حلشو األسنان، معادن 
خام وخليطها، مواد بناء معدنية، ركاز، طباشري، مركبات للطقس ومواد 
مانعة للتسرب، مركبات مانعة للفواصل والوصالت، مواد بالستيكية 
شبه مشغولة، مطاط خام أو شبه مصنع، ميكا، خام أو مشغول جزئيًا، 
طباشري خام، صلصال فخاري ) مادة خام (، مواد بناء )غري معدنية 
(، بيتومني ومنتجات بيتومني، جري وحجارة اجلري، معادن غري مشغولة.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: أوميا إيه جي.

العنوان: ابسلريسرتاس 42، سي أتش ـ 4665 أفرتنيجن ـ سويسرا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: أوميا )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز(
رقم اإليداع: 181859 

اتريخ اإليداع: 2016/7/17
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )1(:
منتجات كيماوية لالستخدام يف الصناعة، الزراعة، البستنة واحلرجية، 
املنتجات  من  وغريها  املغنسيوم  سلكيات  الكالسيوم،  كربوانت 
الكيماوية املستخدمة يف تصنيع املواد البالستيكية، الورق، الدهاانت 
واملطاط، معادن غري معدنية، أمسدة ومستحضرات لتنظيم منو النبااتت، 

بالستيك غري مشغول، إضافات كيماوية للخرسانة.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أوميا إيه جي.
العنوان: ابسلريسرتاس 42، سي أتش ـ 4665 أفرتنيجن ـ سويسرا.

حقائب  للظهر،  حقائب  يد،  حقائب  للسفر،  حقائب  اجللد(،  )من 
السفر، عدة  للسفر، وحقائب  للمالبس، صناديق  للشاطئ، حقائب 
بعجالت  حقائب  )فارغة(،  للزينة  حمافظ  مظالت،  مشاسي،  سفر، 
للتسوق، حقائب شبك للتسوق، وحقائب للتسوق، حقائب أو أكياس 
)مغلفات، أكياس( من اجللد للتغليف، جراب من اجللد، شارات أمتعة 

من اجللد.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: اب أند ش
العنوان: 67 أفنيو راميوند نونكري )لوتس 28 ايت 29(، 75116 

ابريس، فرنسا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: أوميا )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 181856 

اتريخ اإليداع: 2016/7/17
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )1(:

منتجات كيماوية لالستخدام يف الصناعة، الزراعة، البستنة واحلرجية، 
املنتجات  من  وغريها  املغنسيوم  سيليكات  الكالسيوم،  كربوانت 
الكيماوية املستخدمة يف تصنيع املواد البالستيكية، الورق، الدهاانت 
واملطاط، معادن غري معدنية، أمسدة ومستحضرات لتنظيم منو النبااتت، 

بالستيك غري مشغول، إضافات كيماوية للخرسانة.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أوميا إيه جي.
العنوان: ابسلريسرتاس 42، سي أتش ـ 4665 أفرتنيجن ـ سويسرا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: أوميا )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 181858 

اتريخ اإليداع: 2016/7/17
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )39(:

والعلوم  الصناعة  يف  املستخدمة  الكيماوية  املواد  )تسليم(،  توزيع 
البستنة واحلرجية، معادن مصنعة وغري  الزراعة،  والتصوير وكذلك يف 
املغنيسيوم،  الكالسيوم، كربوانت  وخاصة كربوانت  مصنعة، كربوانت 
سلكيات،  الصيين(،  الصلصال   ( الكاولني  الصوديوم،  وبيكربوانت 
الطلق ) سلكيات املغنسيوم (، بالستيك غري مشغول، مواد كيماوية 
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:
األجهزة واألدوات العلمية واملالحية واملساحية والكهرابئية والتصويرية 
وإعطاء  والقياس  الوزن  يف  املستعملة  وتلك  والبصرية،  والسينمائية 
أو  تسجيل  أجهزة  والتعليم،  واإلنقاذ  )اإلشراف(  واملراقبة  اإلشارات 
نقل أو استعادة الصوت أو الصورة، وسائط محل البياانت املغناطيسية، 
أقراص التسجيل، آالت البيع األوتوماتيكية واألجهزة اليت تعمل بوضع 
القطع النقدية فيها، األجهزة الراصدة للنقود واآلالت احلاسبة وأجهزة 

معاجلة البياانت واحلاسبات اآللية )الكمبيوتر(، أجهزة إطفاء احلرائق.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شركة صناعة الكابالت العمانية ش م ع ع
العنوان: قطعة رقم 206، شارع رقم 2، ص.ب 25 الرسيل، 124 

سلطنة عمان.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: آرنوفيداس )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 181871 

اتريخ اإليداع: 2016/7/17
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )5(:

املستحضرات الصيدالنية، املستحضرات الصيدالنية لعالج السرطان 
وليس من ضمنها املنتجات يف جمال التشخيص.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: ابير إنتيليكتشوال بروبريت جي أم يب أتش.

العنوان: الفريد ـ نوبل ـ سرت، 10، 40789 موهنامي أم رين، أملانيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: ابراسشيو )كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز(
رقم اإليداع: 181873 

اتريخ اإليداع: 2016/7/17
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )43(:

اإلقامة  والشراب، خدمات  الطعام  توفري  املطاعم، خدمات  خدمات 
خدمات  املشروابت،  تقدمي  حمال  خدمات  املؤقت،  اإليواء  املؤقتة، 

الطعام اخلارجية، خدمات التموين يف الفئة )43(.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

العـالمـة: أوميا )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز(
رقم اإليداع: 181861

اتريخ اإليداع: 2016/7/17
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )39(:
والعلوم  الصناعة  يف  املستخدمة  الكيماوية  املواد  )تسليم(،  توزيع 
البستنة واحلرجية، معادن مصنعة وغري  الزراعة،  والتصوير وكذلك يف 
املغنيسيوم،  الكالسيوم، كربوانت  وخاصة كربوانت  مصنعة، كربوانت 
سلكيات،   ،) الصيين  الصلصال   ( الكاولني  الصوديوم،  وبيكربوانت 
الطلق ) سلكيات املغنسيوم (، بالستيك غري مشغول، مواد كيماوية 
لتصنيع الدهاانت، دولوميت لغاايت صناعية، أمسدة، جرينيرتوجيين ) 
مساد (، أمسنت زجاجي، مواد كيماوية مشبعة وحجم النشأ، مستحضرات 
مقاومة للحريق، بالستيك غري مصنع على شكل مساحيق سوائل أو 
معاجني، مواد لالمسرار، مواد معدنية للحشو لالستخدام يف الصناعة، 
للدهاانت،  مزج  مستحضرات   ،) طبيعي   ( صمغ  وأصباغ،  دهاانت 
معدنية  مستحضرات  جتميل،  مواد  جريية،  غسول  مالط،  أمسنت، 
مساعدة لتصنيع مواد التجميل، مستحضرات لألسنان وصحة الفم، 
مستحضرات تنظيم، تلميع، كشط وجلي مبيدة للحشرات والطفيليات 
واألعشاب الضارة، مستحضرات معدنية لغاايت صيدالنية، مكمالت 
األدوية،  لصناعة  معدنية  مساعدة  مستحضرات  معدنية،  غذائية 
مستحضرات مساعدة معدنية حلشو األسنان، معادن خام وخليطها، 
مواد بناء معدنية، ركاز، طباشري، مركبات للطقس ومواد مانعة للتسرب، 
مشغولة،  شبه  بالستيكية  مواد  والوصالت،  للفواصل  مانعة  مركبات 
مطاط خام أو شبه مصنع، ميكا، خام أو مشغول جزئيًا، طباشري خام، 
بيتومني   ،) معدنية  )غري  بناء  مواد   ،) خام  مادة   ( فخاري  صلصال 

ومنتجات بيتومني، جري وحجارة اجلري، معادن غري مشغولة.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أوميا إيه جي.
العنوان: ابسلريسرتاس 42، سي أتش ـ 4665 أفرتنيجن ـ سويسرا.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: أو سي آي كابالت ُعمان )كلمات ابلعربية والالتينية مكتوبة 
بشكل مميز مع الرسم وابألسود واألبيض(

رقم اإليداع: 181863 
اتريخ اإليداع: 2016/7/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.



196                   األحد 11 حمــــــــرم  1439هـ -   2017/10/1 مالكويت اليوم العدد  1360  السنة الثالثة والستون

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )17(:
تصنيع  يف  تستخدم  وبالستيك  وصوتيًا  وحراراًي  عازلة كهرابئيًا  مواد 
الصفائح، احلواجز والقضبان، والبضائع املصنوعة من مواد هذه الفئة، 
منزلية/ أو  طبية  لغاايت  وليست  القرطاسية  خالف  الصقة  ربطات 

أشرطة الصقة خالف القرطاسية وليست لغاايت طبية أو منزلية، أغطية 
التسرابت،  مركبات كيماوية إلصالح  التسرب،  ملنع  مواد  اسبست، 
لوصالت  التمدد/بطاانت  بطاانت وصالت  أنبوبية،  أشرطة  عازالت، 
التمدد، مواد فلرتة )رغوة شبه مصنعة أو أشرطة من البالستيك (، مواد 
عازلة، مواد للعزل يف املباين ضد الرطوبة، ربطات عزل، أشرطة عازلة، 
عازالت للكوابل، عازالت للمحطات الكهرابئية، عازالت، وصالت 
ليست من معدن لألانبيب، مطاط سائل، مواد غري موصلة لالحتفاظ 
أانبيب/تغليفات لألانبيب، مواد بالستيكية شبه  ابحلرارة، كاسكيتات 
ألياف  للنسيج،  ليست  بالستيكية  ألياف  أانبيب،  عازالت  مصنعة، 
من  ليست  تسليح  مواد  النسيج،  يف  لالستخدام  ليست  بالستيكية 
معدن لألانبيب، أكمام مطاطية لقطع احلماية للمكائن، أكمام مطاطية 
حلماية قطع املكائن، مركبات مانعة للتسرب، مركبات مانعة للتسرب 
للوصالت، أشرطة ذاتية اللصق خالف القرطاسية وليست لغاايت طبية 

أو منزلية، خيوط من مواد بالستيكية ليست لالستخدام يف النسيج.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: بريي بالستيكس كوربوريشن
 ،0959-47706 أن  آي  959،إيفانسفيل،  ص.ب  العنوان: 

الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: جيانفيتو روسي )كلمات حبروف التينية(
رقم اإليداع: 181963 

اتريخ اإليداع: 2016/7/21
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )18(:
)غري  التجميل  مستحضرات  حقائب  )حقائب(،  السفر  صناديق 
)اجللدية(،  السفر  أطقم  املشي،  حقائب  السفر،  حقائب  مصممة(، 
الشماسي،  املفاتيح،  حمافظ  املدرسية،  احلقائب  األحذية،  حقائب 

احملافظ، حامالت األطفال، حقائب املستندات اجللدية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: يب يب آي ريستورانت إاتليانو، ال ال سي
العنوان: 2202 إن. ويست شور بوليفارد، فيفث فلور، اتمبا، فلوريدا 

33607، الوالايت املتحدة األمريكية.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: أسواق )عالمة كلمة ابلعربية والالتينية مكتوبة بشكل مميز (

رقم اإليداع: 181958 
اتريخ اإليداع: 2016/7/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )35(:

التجارية؛  إدارة األنشطة  ادارة األعمال؛  الدعاية واإلعالن؛  خدمات 
األعمال املكتبية.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: أسواق ذ.م.م

العنوان: ص.ب 6767، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: بويل كني )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 181961 

اتريخ اإليداع: 2016/7/21
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )2(:

ضد  مستحضرات  التآكل،  من  للحماية  تستخدم  مستحضرات 
التآكل، ربطات ضد التآكل، أصباغ ضد النمو الفطري، اصباغ وطالء 
مستحضرات  الصدأ،  ضد  زيوت  الصدأ،  ضد  شحوم  التآكل،  ضد 
ضد الصدأ، ورنيش بيتومني، طالء لباد للسطح )دهان( طالء لبادات 
القار، طالءات )دهاانت(، دهان مقاوم للحريق، راتينج صمغي، ليكر، 
صمغ )راتينج طبيعي، راتينج طبيعي، مواد خام، زيوت للمحافظة على 
اخلشب، زيوت واقية للخشب، اصباغ، طالء أساسي، مستحضرات 
هلياكل  مانعة  مواد  السيارات،  هلياكل  حتيت  طالء  للمعادن،  واقية 

السيارات، واقيات اخلشب.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: بريي بالستيكس كوربوريشن
 ،0959-47706 أن  آي  إيفانسفيل،   ،959 ص.ب  العنوان: 

الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: بويل كني )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 181962 

اتريخ اإليداع: 2016/7/21
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www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: يب دي كيسرتا يب. يف
العنوان: ماركونيالن 6، دراتشنت نذرالندز 920 جاي سي، هولندا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العـالمـة: أمين بيور )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 182034 

اتريخ اإليداع: 2016/7/25
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:

أجهزة وأدوات علمية ومالحية، نظام يركب لالنزالق للبواخر احمليطية 
ومنصات اثبتة ومتحركة حبرية يف الفئة الدولية 9.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: دي نورا ووتر تيكنولوجيز، أل أل سي.

العنوان: 1110 إنداسرتايل بوليفارد، شوجر الند، تكساس 77478، 
الوالايت املتحدة األمريكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: أمين بيور )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز مع 

الرسم(
رقم اإليداع: 182036 

اتريخ اإليداع: 2016/7/25
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:
أجهزة وأدوات علمية ومالحية، نظام يركب لالنزالق للبواخر احمليطية 

ومنصات اثبتة ومتحركة حبرية يف الفئة الدولية 9.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: دي نورا ووتر تيكنولوجيز، أل أل سي.
العنوان: 1110 إنداسرتايل بوليفارد، شوجر الند، تكساس 77478، 

الوالايت املتحدة األمريكية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: أيفرغرين الين )كلمات حبروف التينية(
رقم اإليداع: 182109 

 اتريخ اإليداع: 2016/7/25
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

طالب التسجيل: جيانفيتو روسي إس. آر. ال يونيربسوانل.
العنوان: فيا مونيت انبليون، إن. 29، 20121 ميالنو، إيطاليا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العـالمـة: جيانفيتو روسي )كلمات حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز (

رقم اإليداع: 181966 
اتريخ اإليداع: 2016/7/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )25(:

ألبسة القدم، القفازات )مالبس(، األحزمة.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: جيانفيتو روسي إس. آر. ال يونيربسوانل.
العنوان: فيا مونيت انبليون، إن. 29، 20121 ميالنو، إيطاليا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: ايه أوف أس )حروف مكتوبة بشكل مميز(

رقم اإليداع: 181969 
اتريخ اإليداع: 2016/7/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )8(:

حامالت  توزيع، كاسيتات،  أوعية  لألمواس،  وشفرات  أمواس حالقة 
وخراطيش، واملصممة خصيصًا لشفرات أمواس احلالقة، قطع ولوازم 

مجيع ما تقدم من بضائع.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ذا جيليت كومباين
العنوان: وان جيليت ابرك، بوسطن، ماساشوستس 02127، الوالايت 

املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: يب دي كيسرتا أوبتيس )كلمات حبروف التينية(
رقم اإليداع: 182025 

اتريخ اإليداع: 2016/7/25
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:
برامج اللتقاط الصور يف األحياء اجملهرية السريرية. 

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 
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الفضاء  وتقنية  املرور  وإدارة  األمنية  الدفاعية  االلكرتونية  اجملسات 
واخلدمات، إدارة األعمال يف جمال املعلومات وتقنية االتصاالت، تقدمي 
االستشارة التجارية املتعلقة ابالسرتاتيجية والتمويل، التسويق، اإلنتاج، 
الطائرات واملروحيات  العاملة يف  شئون املوظفني واملبيعات للشركات 
واملركبات القتالية املصفحة، املسجات وااللكرتونيات للدفاع، األمن 
وإدارة املرور، تقنية الفضاء واخلدمات واملعلومات وتقنية االتصاالت.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
بتاريخ   015202781 رقم  األوريب  االحتاد  طلب  حسب  األولوية 

2016/3/11
طالب التسجيل: ليوانردو اس. يب. ايه

العنوان: بيازا مونيت جرااب، 4، -1 - 00195 روما، إيطاليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: عالمة رسم 
رقم اإليداع: 182113 

اتريخ اإليداع: 2016/7/25
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )38(:
الصوت،  نقل  وتشمل  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  خدمات 
األمنية  العسكرية،  اجملاالت  يف  الصور  والفيديو،  البياانت/الواثئق 

واملدنية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   015202781 رقم  األوريب  االحتاد  طلب  حسب  األولوية 
2016/3/11

طالب التسجيل: ليوانردو اس. يب. ايه
العنوان: بيازا مونيت جرااب، 4، -1 - 00195 روما، إيطاليا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: عالمة رسم افرتاضي لطفل جبناحان 

رقم اإليداع: 182312 
اتريخ اإليداع: 2016/8/2

الشروط:ا لتعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )10(:

أحزمة  العالجي،  أو  الوقائي  جوارب، كلسات ومشدات لالستخدام 
لألم الواضعة حديثًا لالستخدام الوقائي أو العالجي، مشدات للقطنية 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )39(:
خدمات النقل والتخزين.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: إيفرغرين مارين كوربوريشن )اتيوان( ليمتد.

العنوان: 1-4 أف، منرب 166، سيك 20، مينشينغ إي. رود، اتيبيه 
104، اتيوان، مجهورية الصني الشعبية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: سوانتورال )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز مع رسم 

افرتاضي لسحاببة تبتسم (
رقم اإليداع: 182110 

اتريخ اإليداع: 2016/7/25
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )32(:
اخلضروات،  عصائر  الفواكه،  عصائر  املركزة،  العصائر  العصائر، 
من  املكونة  املشروابت  اللوز،  مستخرجات  أساسها  اليت  املشروابت 
املعدنية  املياه  )مشروب(،  اللوز  حليب  واخلضروات،  عصائر  خليط 
والفوارة وغريها من الشروابت غري الكحولية، الشراب املركز وغريها 

من مستحضرات عمل املشروابت.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: جي. إل – امبوراتكاو إي إكسبوراتس و، إس. ايه.
العنوان: ابركيو إنداسرتايل دا أزامبوجا، اسرتادا انشيوانل 3، كيه أم 

5.7، 2050-552 فيال نوفا دي ايه، راينها، الربتغال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: عالمة رسم 
رقم اإليداع: 182111 

اتريخ اإليداع: 2016/7/25
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )35(:
القتالية  واملركبات  املروحيات  الطائرات،  جمال  يف  األعمال  إدارة 
وااللكرتونيات  اجملسات  األنظمة،  جمال  يف  األعمال  إدارة  املصفحة، 
الدفاعية األمنية، خدمات إدارة املرور وتقنية الفضاء، إدارة األعمال يف 
جمال املعلومات وتقنية االتصاالت، إدارة األعمال يف جمال الطائرات، 
املروحيات واملركبات القتالية املصفحة، إدارة األعمال يف جمال األنظمة، 
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لالستخدام  وحماليل  مراهم  الشمس، كرمي، جل، غسول،  من  الوقاية 
ضد جفاف وتلف البشرة أو ملرض األغشية املخاطية لالستخدام يف 

التجميل. 
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ايه يب آر أباليد فارما ريسريتش اس. ايه.
العنوان: فيا كوريت، 5، ابلريان، سويسرا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: اب أند ش ) حبروف عربية بشكل مميز (

رقم اإليداع: 182330 
اتريخ اإليداع: 2016/8/2

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )35(:

امللبوسات،  البصرية،  للبضائع  االنرتنت  وعرب  التجزئة  بيع  خدمات 
أغطية الرأس، ألبسة القدم، اجللود وتقليد اجللود، احلقائب، الشماسي 
واملظالت، مواد التجميل واجملوهرات، جتميع ملنفعة اآلخرين )ابستثناء 
اآلخرين  ملنفعة  التجارية  املعلومات  البضائع، خدمات  لتلك   ) النقل 
ومتكني العمالء من مشاهدة وشراء هذه البضائع، عرض البضائع عرب 
وسائل االتصال لغاايت بيع التجزئة، عرض البضائع، اإلعالن وتشمل 
إعداد أعمدة الدعائية، اإلعالن ابلربيد املباشر، ترويج املبيعات للغري، 
نشر النصوص الدعائية، اإلعالن املباشر عرب الشبكة احلاسوبية، تنظيم 
احملالت،  العرض يف  وإعالنية، جتهيز صاالت  جتارية  لغاايت  املعارض 
االشرتاكات  ترتيب  للعمالء،  واملشورة  التجارية  املعلومات  تقدمي 
ابلصحف، ترتيب االشرتاكات بشبكات االتصال لآلخرين، نشر املواد 

اإلعالنية، خدمات املشرتايت للغري، املتاجرة.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: اب أند ش
العنوان: 67 أفنيو راميوند نونكري )لوتس 28 ايت 29(، 75116 

ابريس، فرنسا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: ميدراد )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 182333 

اتريخ اإليداع: 2016/8/2
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )10(:

وأحزمة  العالجي  أو  الوقائي  لالستخدام  والصدرية  الظهرية  والقطنية 
العنق،  ربطات  للتأهيل،  أو  العالجي  أو  الوقائي  لالستخدام  الصدر 
األصابع، سراويل قصرية،  مرابط  قلنسوات،  العنق،  ايقات  سالسل، 
طماق، قفازات لألقدام، قفازات فاصلة، ربطات الذراع، جاكيتات، 
بدل للجسم، ربطات لألذن، سرتات أبكمام ومن غري أكمام، أكمام، 
وبنطلوانت  حتتية قصرية، سراويل  داخلية، سراويل  مشدات، مالبس 
ربطات  الفخذ،  واقيات  الركبة،  واقيات  الكاحل،  واكياس  للضغط، 
للرسغ، جتبرية للكوع واألصابع لالستخدام العالجي والوقائي للتأهيل، 
أو  السواعد، األكواع  الذراع،  العنق،  تثبت لألكتاف، عظام  لبادات 
األصابع، اساور لالستخدام الوقائي أو العالجي وتشمل أشرطة جتبري 
جوارب،  قفازات،  موفة،  ربطات،  الذراع،  التهاابت  منع  أو  ملعاجلة 
كلسات، أغطية للكتف ومالبس ملعاجلة االستشقاء، مالبس ما بعد 
العملية، ملبوسات لألشخاص ذوي احلروق من الدرجة الثالثة، أحذية 
لسلس  منتجات  األكعاب،  ولبادات  نعاالت  جتبري،  أحذية  مرحية، 
البول وتشمل بياضات، فوط، فوط مقاومة للمياه قابلة لالستخدام، 
القرح  ملنع  والفرشات  الفرشات  أغطية  خمدات،  أخفاف،  حفاظات، 
لالستخدام  أّسرة وخاصة  الطيب،  لالستخدام  للرقبة  اجللدية، خمدات 
العجالت،  مع  األمصال  حامالت  للساق،  رافعات  رافعات،  الطيب، 
هياكل للمشي، دحروجات، عكازات، عصي املشي، صداري للعناية 
ومعاجلة الثدي، رقع خارجية للصدر، موازين حرارة لالستخدام الطيب، 

أجهزة قياس ضغط الدم.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ثواسين.
العنوان: 118-120، رو ماريوس أوفان، 92300 ليفالوا، برييت، 

فرنسا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: هاليكو )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 182316 

اتريخ اإليداع: 2016/8/2
الشروط: 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )3(:
صابون للجسم البشري، عطور، زيوت عطرية، غسول للشعر، شامبو، 
لالستعمال  ابلرغوة  منظفات  وتشمل  الشخصية  الصحة  منتجات 
)للتجميل(،  الطلق  مسحوق  محام،  رغوة  للعيون،  الشخصي، 
مستحضرات الوقاية من الشمس، كرميات الوقاية من الشمس، قطرة 
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هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: جالكسو جروب ليميتد.

العنوان: 980 غريت ويست رود، برنتفورد، ميدلسيكس، يت دبليو 8 
9 جي أس، اململكة املتحدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابلالتينية  فرلوتشي  وكلمة  مميز  بشكل  مكتوب  يف  حرف  العـالمـة: 

وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 182347 

اتريخ اإليداع: 2016/8/2
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )18(:
غري  املواد  هذه  من  املصنوعة  واملنتجات  وتقليدها  املدبوغة  اجللود 
املصنفة ضمن فئات أخرى، جلود احليواانت سواء كانت مدبوغة أو 
واملظالت  الشماسي  السفر،  وحقائب  الثياب  مدبوغة، صناديق  غري 

وعصي املشي، السياط وأطقم اخليل والسروج.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: مفكو للتجارة واملقاوالت ذ.م.م

العنوان: ص.ب 3463 الدوحة، قطر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: توبيز إستيت )كلمات حبروف التينية  بشكل مميز مع الرسم 
وابألسود واألبيض(

رقم اإليداع: 182349 
اتريخ اإليداع: 2016/8/2

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )30(:

مطلية  قهوة  حبوب  شوكوالته،  ومشروابت  شوكوالتة  شاي،  قهوة، 
ابلشوكوالتة.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: توبيز إستيت كويف يب يت واي، ليميتد.

 ،2008 دبليو  اس  أن  ديل  تشبيني  رود،  سييت   36-32 العنوان: 
اسرتاليا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: حرف إم مكتوب بشكل مميز 

رقم اإليداع: 182351 
اتريخ اإليداع: 2016/8/2

أجهزة طبية لضخ مقادير مقاسة من احملاليل إىل جمرى الدم مع مرور 
املعاجلة،  أو  التشخيص  إجراءات  يف  لالستخدام  طبية  أجهزة  الزمن، 
وللحقن،  طبية  لغاايت  سلينجات  مستهلكة،  السوائل  ملرور  أانبيب 
نظام حقن آيل أو نظام آيل حلق السوائل الطبية، أنظمة إدخال السوائل 
سلينجات  قسطرة،  حقن،  مضخات  حاضنات  من  واملؤلفة  الطبية 
اجلروح،  معاجلة  منتجات  طبية،  لغاايت  جمسات  مستهلكة،  وأانبيب 
للشرايني  الدخول  وجروح  نقاط  وتشمل  املغلقة،  للشرايني  أجهزة 
املسدودة، أجهزة مراقبة املرضى لالستخدام مع أجهزة التصوير ابلرنني 
أنظمة  مع  لالستخدام  التشريح  مواقع  حتديد  أجهزة  املغناطيسي، 
التصوير ابلرنني املغناطيسي، ملفات وأجهزة بينية لالستخدام مع أنظمة 

التصوير ابلرنني املغناطيسي.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ابير هيلث كري أل أل سي.
الوالايت   ،15205 بنسلفانيا  بيتسبريغ،  رود،  ابير   100 العنوان: 

املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: أوتونوم )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 182343 

اتريخ اإليداع: 2016/8/2
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )10(:

نظام التجميل املسبق للعدسات ابطن العني.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: نوفارتيس أيه جي.
العنوان: سي أتش ـ 4002 ابزل، سويسرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: زوفرياكس )عالمة كلمة حبروف عربية (

رقم اإليداع: 182344 
اتريخ اإليداع: 2016/8/2

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )5(:
ضد  مستحضرات  وبيطرية،  طبية  صيدالنية،  ومواد  مستحضرات 

الفريوسات ومجيع البضائع األخرى املدرجة يف الفئة 5.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 



201                   األحد 11 حمــــــــرم  1439هـ -   2017/10/1 مالكويت اليوم العدد  1360  السنة الثالثة والستون

الوالايت   ،03079 نيوهامشاير  سامل،  رود،  بروكديل   ،5 العنوان: 
املتحدة األمريكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: يب يت سي ثريابيوتيكس )كلمات حبروف التينية مكتوبة بشكل 

مميز مع الرسم وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 182447 

اتريخ اإليداع: 2016/8/8
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )1(:
مركبات وإضافات كيماوية لالستخدام يف إجراء البحوث الصيدالنية 

وتصنيع املستحضرات الصيدالنية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: يب يت سي ثريابيوتيكس، إنك.
نيوجريسي   فيلد،  بلني  ساوث  كورت،  كوربوريت   100 العنوان: 

07080، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: يب يت سي ثريابيوتيكس )كلمات حبروف التينية مكتوبة بشكل 
مميز مع الرسم وابألسود واألبيض(

رقم اإليداع: 182448 
اتريخ اإليداع: 2016/8/8

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )5(:

مستحضرات صيدالنية ملعاجلة األمراض الوراثية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: يب يت سي ثريابيوتيكس، إنك.
نيوجريسي   فيلد،  بلني  ساوث  كورت،  كوربوريت   100 العنوان: 

07080، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: شواهني )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم 
وابألسود واألبيض(

رقم اإليداع: 182449 
اتريخ اإليداع: 2016/8/8

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:

ساعات ذكية، أجهزة اتصال السلكية لعرض عملية االتصال والسماح 
بنقل النصوص، البياانت، احملتوايت السمعية، الصور والفيديو، أجهزة 
التعقب القابلة لالرتداء، أجهزة تعقب اللياقة، أجهزة تعقب للنوم، أجهزة 
مراقبة الكرتونية مؤلفة من أجهزة معاجلة دقيقة وأجهزة قياس التسارع 
لتحديد، ختزين، التبليغ عن، مراقبة، حتميل وتنزيل البياانت واملعلومات 
عن اللياقة البدنية الشخصية والتدريب، تطبيقات نقالة قابلة للتنزيل 
مراجعة وحترير  ملعاجلة،  النقالة،  الذكية واألجهزة  للساعات  وبرجميات 
املعلومات  وتوفري  بعرض  التحكم  من  املستخدمني  لتمكني  البياانت 
من األجهزة، جمسات لغاايت اللياقة البدنية والتدريب وجلمع البياانت 
احليوية مبا يف ذلك أجهزة املراقبة والعرض املباعة كوحدة واحدة، أجهزة 
ملمارسة  املستخدمون  يرتديها  لوازمها  أو  الوظائف  متعددة  الكرتونية 
أنشطتهم البدنية، اللياقة والصحة العامة، تطبيقات برجميات األجهزة 
النقالة وتطبيقات الربجميات احلاسوبية اليت توفر للمستخدمني الدخول 
والتواصل مع مستخدمي االنرتنت واملرتكزة يف األنشطة البدنية، اللياقة 
والصحة العامة، تطبيقات برجمية للحواسيب واليت تسمح للمستخدم 

وضع والتحكم بتشغيل جهاز تعقب النشاط أو الساعة الذكية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ميسفيت، إنك.
الوالايت   ،03079 نيوهامشاير  سامل،  رود،  بروكديل   ،5 العنوان: 

املتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: حرف إم مكتوب بشكل مميز 
رقم اإليداع: 182352 

اتريخ اإليداع: 2016/8/2
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )14(:
أدوات وأجهزة التوقيت وقياس الزمن، ساعات، أجهزة توقيت، إبزمي 
الساعة، سيور الساعة، جموهرات، أجهزة الكرتونية رقمية قابلة للحمل 

على شكل ساعة أو جموهرات.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ميسفيت، إنك.
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العـالمـة: ملكو )عالمة كلمة ابلعربية والالتينية مكتوبة بشكل مميز مع 
الرسم (

رقم اإليداع: 182456 
اتريخ اإليداع: 2016/8/8

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )32(:

املشروابت غري الكحولية، املياه املعدنية والغازية واملشروابت األخرى 
العصائر  مركزات  الفواكه،  وعصري  الفواكه  شراب  الكحولية،  غري 

واملستحضرات األخرى لصنع املشروابت.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شركة البحرية الكنور ملنتوجات األلبان ذ.م.م
العنوان: الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: شيمادزو )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم (

رقم اإليداع: 182527 
اتريخ اإليداع: 2016/8/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:

والوزن  البصرية،  املسح،  املالحية،  العلمية،  واألدوات  األجهزة 
وحواسيب،  البياانت  معاجلة  معدات  برجميات،  حاسوب،  واإلشارة، 
حاسوب، أجهزة حميطة ابحلاسوب، بطاقات دوائر متكاملة، برجميات 
برجميات  الطبية،  البياانت  ملعاجلة  برجميات  برجميات،  ختزين،  ووسائط 
البياانت  إلدارة  برجميات  الطبية،  واملعدات  األجهزة  مع  لالستخدام 
املالحية،  العلمية،  واألدوات  األجهزة  الستخدام  برجميات  الطبية، 
التحليل  أجهزة  البياانت،  معاجلة  واإلشارة،  الوزن  املرئية،  املسح، 
فوق  الطيفي  التصوير  قياس  أجهزة  الطيفي،  اجملهر  جهاز  والقياس، 
البنفسجي، أجهزة التصوير الطيفي ابألشعة فوق احلمراء، جهاز اجملهر 
طيفي  قياس  أجهزة  الصلب،  الغاز  حتليل  أجهزة  لالنبعاث،  الطيفي 
الطيفي،  التصوير  قياس  أجهزة  ابلتوجه،  املقرونة  البالزما  النبعاث 
ماسحات  الطيفي،  الفلوري  للتصوير  قياس  أجهزة  الذري،  املمتص 
يت أل سي، أجهزة حتليل كهرومغناطيسية، أجهزة حتليل خمربية، أشعة 
طبية  قياس  أجهزة  إكس،  أبشعة  فلورية  طيفية  قياس  أجهزة  إكس، 
الكرتونية، أجهزة حتليل دقيقة الكرتونية، جمهر الكرتوين، جمهر الكرتوين 
الذرية،  للقوة  ميكروسكوب  للمسح،  دقيقة  تلسكوابت  للمسح، 
ميكروسكوب للمسح الفراغي عايل املستوى، ميكروسكوب للمسح 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )18(:
غري  املواد  هذه  من  املصنوعة  واملنتجات  وتقليدها  املدبوغة  اجللود 
املصنفة ضمن فئات أخرى، جلود احليواانت سواء كانت مدبوغة أو 
واملظالت  الشماسي  السفر،  وحقائب  الثياب  مدبوغة، صناديق  غري 

وعصي املشي، السياط وأطقم اخليل والسروج.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شواهني للتجارة العامة
العنوان: ص.ب 341515 ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: كلينوميك )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز مع 

الرسم وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 182450 

اتريخ اإليداع: 2016/8/8
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )7(:
حمركات  )عدا  اثبتة  آالت  وحمركات  حمركات  اآلالت،  وعدد  اآلالت 
ابملركبات  املتعلقة  )عدا  اآلالت  وسيور  وصالت  الربية(،  املركبات 
الربية(،اآلالت واملعدات الزراعية غري املدارة ابليد، حاضنات البيض.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: برو- أكوا انرتانشيوانل جي أم يب أتش

العنوان: تيكنوجليبارك 1، 91522، انسباخ، أملانيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: ماثيو مريانو )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 182452 

اتريخ اإليداع: 2016/8/8
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )25(:
املالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: مريانو ال ال سي.

العنوان: 230 شارع ويست 39، الطابق اخلامس، نيويورك، أن واي، 
10018، الوالايت املتحدة األمريكية.
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أدوات حتليل العمليات، حملالت غاز مغناطيسية وأشعة فوق احلمراء 
حتليل كهروكيميائية  أجهزة  وحرارية كيماوية،  البنفسجية  فوق  وأشعة 
تصورية وسائلة، أجهزة حتكم بدرجات احلرارة، مقاييس الرطوبة، معدات 
التحكم، مشغالت حمابس كهرابئية ، أنظمة اإلرسال الضوئية ملشغل 
احملابس، أدوات بيوتكنولوجية، أدوات ب P-O يف التقنية احليوية، 
أجهزة موافقة DNA آلية، مضبط التعاقب DNA، أجهزة هتجني 
البالزما،  جسدية، معدات حتويل اجلينات كهرابئيًا، جهاز استخالص 
أجهزة مناولة دقيقة، أنظمة زراعة اخلالاي عالية الكثافة، ضبط تعقب 
الربوتيين، أجهزة حتليل احلامض األميين، أجهزة موالفة بيبتيد، مقايس 
اللونية الشعرية يف السائل، أجهزة قياس التمثيل الضوئي واالرتشاح، 
األساسي،  الربوتيين  الرتكيب  حملالت  الطيفي،  احليوي  التصوير  نظام 
فوق  التحطيم  نظام  اجلل،  فصل  معاجل  الدقيق،  الكشف  جهاز 
لوحة  هجينة،  متكاملة  دوائري  ضوئية،  الكرتونية  أجهزة  البنفسجية، 
دائرة مطبوعة متعددة الطبقات، لوحة دوائر مطبوعة مرنة، لوحة دوائر 
عازالت ضوئية،  نقل ضوئية،  أجهزة  دي،  ايه  تصميم سي  مطبوعة، 
أجهزة فاصلة ومتعددة اإلرسال لتوزيع طول املوجات، مكوانت ضوئية 
مركبة ملضخات ليفية ضوئية، موصالت ضوئية، مفاتيح تشغيل ضوئية، 
شاشات عرض سائلة LED، ثنائية الصمام ضوئية، وصالت فيديو 
ضوئية، أجهزة إرسال ضوئية، مودوم ضوئي، جهاز الكرتوين ضوئي، 
جهاز نفاذ ضوئي ليفي، قاطع بلوري سائل، وصالت ضوئية، عناصر 
عناصر  مشبك،  الساطع،  التجسيمي  للتصوير  انعراج  أجهزة  ضوئية 
ضوئية أهليلية، مقياس دقيق، فلرت ضوئي، فالتر ضوئية شبكية، ألواح 
شبكة، عدسات، مراايت، منتجات خاصة املعاجلة، وحدات للمعدات  
الضوئية، وحدات النظام الضوئي، عازالت االهتزاز، تصميم ضوئي، 
جمسات أشعة فوق احلمراء، جمس كهروحراري، جهاز تضمني لألشعة 
شبه  ليزر  أخضر،  أزرق،  ليزر  ليزر،  ومعدات  عناصر  احلمراء،  فوق 
موصل عايل املخرجات، منتجات النظام، نظام القياس الضوئي، متعدد 
األلوان، موحد اللونية، معدات املعلومات، جهاز عرض علوي، جهاز 
عرض واقعي، جهاز عرض رأسي للمتاحف، جهاز عرض للحاسوب 
الشخصي احملمول، جهاز عرض ملراقبة اخلط الصناعي، جهاز آيوين، 
صمامات الكرتونية، رؤوس ممغنطة، خالاي مشسية، أجهزة إنتاج ألواح 
بلورية سائلة، بطاقة دوائر متكاملة وحاسوب إلدارة البياانت الطبيعية، 
وحفظ  ملشاهدة  وبرجميات  خادم  واالتصال،  الصور،  حفظ  معدات 
عرضية  أجهزة  طائرة،  معدات  اإلشعاعية،  للمعاجلة  الطبية  البياانت 
ابحلاسوب،  حميطة  خارجية  أدوات  جوية،  بياانت  حواسيب  علوية، 
أدوات التحكم االلكرتوين، أدوات متعلقة ابملغناطيسية، أجهزة حتكم 
بدرجات احلرارة، أجهزة فحص طب الطريان ومعدات فحص تشغيل 

RHEED، أجهزة قياس طيفي كلي، أجهزة حتليل متعددة اجملسات 
للسطوح، قياس طيفي لآليوانت املبعثرة، جهاز حتليل األشعة األيونية، 
أجهزة التحليل امللون، أجهزة التحليل امللون ابلغاز، أجهزة التحليل 
أجهزة  حتليل كهرابئية،  أجهزة  ابأليوانت،  التحليل  ابلسائل،  امللون 
حتليل ابلغاز والسائل مع مضخات، جهاز مزيل الغاز، جامع اجلزيئات، 
جهاز ذايت للعينات، عامود ،فرن العمود، كاشف فهرسي انكساري، 
ابلتدفق،  التحكم  حمبس  الضوء،  انتشار  التوصيل، كاشف  كاشف 
وحدات حملل مؤلفة من مضخات للغاز والسوائل الستخدام املخترب، 
أدوات التحليل احلراري، نظام التحليل احلراري التفاضلي، نظام مسح 
الكالوري التفاضلي، أنظمة قياس الثقل النوعي الدقيق، أنظمة التحليل 
التلوث  حتليل  أجهزة  الناتج،  الغاز  حتليل  توابع  امليكانيكي،  احلراري 
البيئي، أدوات القياس البيئي، أجهزة حتليل إمجايل الكربون العضوي، 
قياس  أجهزة  احملمول،  الغاز  حتليل  أجهزة  اهلواء،  تلوث  حتليل  أجهزة 
غاز العادم، أجهزة حتليل تلوث املياه، عدادات احملتوى النفطي، نظام 
أدوات معاجلة النفاايت، نظام أدوات إمداد املياه، نظام أدوات حرق 
مباشرة  موازين  الكرتونية،  موازين  للوزن،  وأدوات  ميزان  الفضالت، 
القراءة، أنظمة الوزن اآللية، موازين احليواانت، موازين ألجهزة االنفاق، 
موازين مغناطيسية، حملالت املسحوق واجلزئيات، حملل حجم اجلزيئي، 
أجهزة حتليل املمتلكات اجلزئية، حملل السطوح، مقياس املسافة، مقياس 
الثقل النوعي، أجهزة قياس املغناطيسية، أدوات حتليل وقياس أخرى، 
أجهزة قياس الفراغ، أجهزة حتليل مساكة الفيلم، أجهزة قياس اللزوجة، 
أجهزة حتليل الرطوبة، مقياس التوتر للسطح، مقياس الكالوري اآليل، 
للمرحلة  صناعية  أدوات  التسرب،  اآللية، كاشف  السماكة  مقياس 
الصلبة آلية، أنظمة خمربية آلية، أجهزة قياس الدهون يف اجلسم، مكائن 
فحص والكشف، مكائن فحص املواد، مكائن فحص عامة، مكائن 
مكائن  الصالبة،  فاحص  االهتزاز،  فحص  مكائن  األعياء،  فحص 
أجهزة  الدقيقة،  الضغط  فاحصات  اخلدش،  مقياس  التأثري،  فحص 
فحص الطقس، فاحص تقييم الزنربك، مقياس التمدد، أجهزة فحص 
االنثناء، ماكنة فحص البلى، جهاز فحص الزحف، جهاز فحص اللي، 
أجهزة  الديناميكي،  امليزان  مكائن  اإلنشائية،  اهلياكل  فحص  مكائن 
الفحص غري الضارة، مكائن الفحص فوق السمعية، أجهزة الفحص 
أبشعة إكس، أجهزة الفحص إكس املنظورية، جهاز التصوير سي يت 
أشعة إكس، أجهزة فحص األشياء األمينية أبشعة إكس، كامريا فيديو 
عالية السرعة، معدات وأدوات التحكم ابلعمليات، معدات وأدوات 
لدرجات  وحموالت  جمسات  األدوات،  وأنظمة  ابلعمليات  التحكم 
احلرارة، التدفق، الضغط واملستوى، مسجالت وأجهزة حتكم لإلشارات 
األدوات،  لوحات  الرقمية،  األدوات  أنظمة  والضغط،  االلكرتونية 
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اهليدروليكي، مشغالت تري بينات هوائية، تري بينات هوائية، تري بينات 
غازية، مشغالت ووحدات قيادة، تري بينات خالف للسيارات الربية، 
عناصر ميكانيكية، صناديق عدة األجهزة واألدوات العلمية، املالحية، 
املسح، البصرية، والوزن واإلشارة، حاسوب، برجميات، معدات معاجلة 
البياانت وحواسيب، حاسوب، أجهزة حميطة ابحلاسوب، بطاقات دوائر 
متكاملة، برجميات ووسائط ختزين، برجميات، برجميات ملعاجلة البياانت 
برجميات  الطبية،  واملعدات  األجهزة  مع  لالستخدام  برجميات  الطبية، 
إلدارة البياانت الطبية، برجميات الستخدام األجهزة واألدوات العلمية، 
أجهزة  البياانت،  معاجلة  واإلشارة،  الوزن  املرئية،  املسح،  املالحية، 
التحليل والقياس، جهاز اجملهر الطيفي، أجهزة قياس التصوير الطيفي 
فوق البنفسجي، أجهزة التصوير الطيفي ابألشعة فوق احلمراء، جهاز 
قياس  أجهزة  الصلب،  الغاز  حتليل  أجهزة  لالنبعاث،  الطيفي  اجملهر 
طيفي النبعاث البالزما املقرونة ابلتوجه، أجهزة قياس التصوير الطيفي، 
املمتص الذري، أجهزة قياس للتصوير الفلوري الطيفي، ماسحات يت 
أشعة  خمربية،  حتليل  أجهزة  حتليل كهرومغناطيسية،  أجهزة  سي،  أل 
طبية  قياس  أجهزة  إكس،  أبشعة  فلورية  طيفية  قياس  أجهزة  إكس، 
الكرتونية، أجهزة حتليل دقيقة الكرتونية، جمهر الكرتوين، جمهر الكرتوين 
الذرية،  للقوة  ميكروسكوب  للمسح،  دقيقة  تلسكوابت  للمسح، 
ميكروسكوب للمسح الفراغي عايل املستوى، مكريوسكوب للمسح 
RHEED، أجهزة قياس طيفي كلي، أجهزة حتليل متعددة اجملسات 
األشعة  حتليل  جهاز  املبعثرة،  لآليوانت  طيفي  قياس  للسطوح، 
أجهزة  ابلغاز،  امللون  التحليل  أجهزة  امللون،  التحليل  األيونية،أجهزة 
حتليل كهرابئية،  أجهزة  ابأليوانت،  التحليل  ابلسائل،  امللون  التحليل 
الغاز، جامع  أجهزة حتليل ابلغاز والسائل مع مضخات، جهاز مزيل 
فهرسي  العمود، كاشف  عمود،فرن  للعينات،  ذايت  جهاز  اجلزيئات، 
التحكم  حمبس  الضوء،  انتشار  التوصيل، كاشف  انكساري، كاشف 
ابلتدفق، وحدات حملل مؤلفة من مضخات للغاز والسوائل الستخدام 
التفاضلي،  احلراري  التحليل  نظام  احلراري،  التحليل  أدوات  املخترب، 
الدقيق،  النوعي  الثقل  قياس  أنظمة  التفاضلي،  الكالوري  نظام مسح 
الناتج، أجهزة  الغاز  أنظمة التحليل احلراري امليكانيكي، توابع حتليل 
إمجايل  حتليل  أجهزة  البيئي،  القياس  أدوات  البيئي،  التلوث  حتليل 
الغاز  حتليل  أجهزة  اهلواء،  تلوث  حتليل  أجهزة  العضوي،  الكربون 
احملمول، أجهزة قياس غاز العادم، أجهزة حتليل تلوث املياه، عدادات 
إمداد  أدوات  نظام  النفاايت،  معاجلة  أدوات  نظام  النفطي،  احملتوى 
موازين  للوزن،  وأدوات  ميزان  الفضالت،  حرق  أدوات  نظام  املياه، 
الكرتونية، موازين مباشرة القراءة، أنظمة الوزن اآللية، موازين احليواانت، 
املسحوق  حملالت  مغناطيسية،  موازين  االنفاق،  ألجهزة  موازين 

املوتورات  فحص  معدات  للطريان،  أرضية  مساندة  معدات  الطائر، 
احملمولة اليت تدار هيدروليكيا، منصة فحص الصمام آليًا، الغرفة البيئية 
للهواء املغلق، الطر املركزي البشري، غرفة التدريب على إزالة الضغط 
لفحص  البيئية  احلجرة  الفضائي،  للتطوير  مساندة  معدات  العايل، 
إزالة  وحدات  حمبس كهروميكانيكي،  الفضائية،  للتجربة  الصاروخ 

الرطوبة وحمبسها، فرق للمختربات، معاجلة البياانت.
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العـالمـة: شيمادزو )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم (
رقم اإليداع: 182529 

اتريخ اإليداع: 2016/8/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )37(:
أدوات  التالية:  املذكورة  املدرجة  البضاعة  وإصالح  وصيانة  تركيب 
ومعدات صناعية، أجهزة إلنتاج شبه موصالت، أجهزة صناعة األفالم 
الدقيقة، أجهزة بالزما أي سي آر وسي دي يف، أجهزة بالزما سي يف 
سائلة،  بلورية  حاقنات  متعددة،  بالزما  أجهزة  الفرقعة،  أجهزة  دي، 
مبخرات فراغية، سي يف دي للبطارية الشمسية، أجهزة بلورية ليزر، 
أجهزة حقن الصقة، أجهزة معاينة حتت اجللد، أنظمة حقن يت أف يت، 
مضخات  فراغية،  مضخات  فراغية،  معدات  ومواتري،  كمضخات 
مشحمات،  جري،  مضخات  ليزر،  تشحيم  معدات  التريبو،  أحادية 
معدات هيدروليكية، مضخات ترس تعشيق، حزم طاقة، موتورات جري، 
ابلواقع  التحكم  نظام  هيدروليكية،  موتورات  مكبس،  موتورات 
هيدروليكي، مضخات هيدروليكية، حمابس هيدروليكية، وحمابس جري 
ضغطي، حمابس حتكم، موتورات مكبس، أفران معاجلة حرارية، أفران 
تفريغ، معدات لعرابت القطارات، شاشات عرض لعرابت القطارات، 
زجاجية،  خيوط  لفافة  حمابس،  مشغالت،  ملونة،  طابعات  طابعات، 
تعبئة  حمابس  رفاصة،  حمابس  فضائية،  معدات  طائرات،  معدات 
وتصريف، حمابس تنظيم الضغط، أجهزة ضغط وإطالق إلغالق اهلواء، 
أجهزة تفريغ، أجهزة هوائية ميكانيكية، معدات ضغط، عازل للمياه، 
حرارية،  مبدالت  الساخن،  اهلواء  تشكيل  حمابس  تربيد،  بينات  تري 
أجهزة حتكم ابلضغط، نظام التحكم ابلوقود، معدات التحكم ابلطريان 
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شاشات عرض سائلة LED، ثنائية الصمام ضوئية، وصالت فيديو 
ضوئية، أجهزة إرسال ضوئية، مودوم ضوئي، جهاز الكرتوين ضوئي، 
جهاز نفاذ ضوئي ليفي، قاطع بلوري سائل، وصالت ضوئية، عناصر 
عناصر  مشبك،  الساطع،  التجسيمي  للتصوير  انعراج  أجهزة  ضوئية 
ضوئية أهليلية، مقياس دقيق، فلرت ضوئي، فالتر ضوئية شبكية، ألواح 
شبكة، عدسات، مراايت، منتجات خاصة املعاجلة، وحدات للمعدات  
الضوئية، وحدات النظام الضوئي، عازالت االهتزاز، تصميم ضوئي، 
جمسات أشعة فوق احلمراء، جمس كهروحراري، جهاز تضمني لألشعة 
شبه  ليزر  أخضر،  أزرق،  ليزر  ليزر،  ومعدات  عناصر  احلمراء،  فوق 
موصل عايل املخرجات، منتجات النظام، نظام القياس الضوئي، متعدد 
األلوان، موحد اللونية، معدات املعلومات، جهاز عرض علوي، جهاز 
عرض واقعي، جهاز عرض رأسي للمتاحف، جهاز عرض للحاسوب 
الشخصي احملمول، جهاز عرض ملراقبة اخلط الصناعي، جهاز آيوين، 
صمامات الكرتونية، رؤوس ممغنطة، خالاي مشسية، أجهزة إنتاج ألواح 
بلورية سائلة، بطاقة دوائر متكاملة وحاسوب إلدارة البياانت الطبيعية، 
وحفظ  ملشاهدة  وبرجميات  خادم  واالتصال،  الصور،  حفظ  معدات 
عرضية  أجهزة  طائرة،  معدات  اإلشعاعية،  للمعاجلة  الطبية  البياانت 
ابحلاسوب،  حميطة  خارجية  أدوات  جوية،  بياانت  حواسيب  علوية، 
أدوات التحكم االلكرتوين، أدوات متعلقة ابملغناطيسية، أجهزة حتكم 
بدرجات احلرارة، أجهزة فحص طب الطريان ومعدات فحص تشغيل 
املوتورات  فحص  معدات  للطريان،  أرضية  مساندة  معدات  الطائر، 
احملمولة اليت تدار هيدروليكيا، منصة فحص الصمام آليًا، الغرفة البيئية 
للهواء املغلق، الطر املركزي البشري، غرفة التدريب على إزالة الضغط 
لفحص  البيئية  احلجرة  الفضائي،  للتطوير  مساندة  معدات  العايل، 
إزالة  وحدات  حمبس كهروميكانيكي،  الفضائية،  للتجربة  الصاروخ 
معدات  أنظمة  البياانت،  معاجلة  للمختربات،  فرق  الرطوبة وحمبسها، 
جراحية وطبية، أنظمة التصوير ابلرنني املغناطيسي، ماسحات سي يت 
أبشعة إكس، أجهزة التشخيص أبشعة إكس، أجهزة أشعة إكس نقالة 
ابلتصوير اإلشعاعي الرقمي، نظام التصوير النقال اجلراحي سي آر إم، 
وحدة التصوير التلفزيوين أبشعة إكس لالستخدام اجلراحي، وحدات 
التلفزيوين أبشعة إكس، مضخمات ا لصور، كاشف اللوحة  التصوير 
التصوير امللون، أجهزة الطب  أنظمة  املسطحة، أانبيب أشعة إكس، 
طبقي  شعاعي  تصوير  يت،  سي  ماسحات  جاما،  النووي، كامريات 
أدوات  الصغرية،  للحيواانت  طبقي  إشعاعي  تصوير  موجبة،  بشحنة 
تشخيص فوق السمعية، نظام حفظ الصور واالتصال، نظام العالج 
ابإلشعاع، نظام جراحة األعصاب ابالستعانة ابحلاسوب، جهاز حماكاة 
متعددة  صحي  فحص  أنظمة  احلصى،  مفتت  إكس،  أبشعة  يت  سي 

واجلزئيات، حملل حجم اجلزيئي، أجهزة حتليل املمتلكات اجلزئية، حملل 
قياس  أجهزة  النوعي،  الثقل  مقياس  املسافة،  مقياس  السطوح، 
املغناطيسية، أدوات حتليل وقياس أخرى، أجهزة قياس الفراغ، أجهزة 
حتليل مساكة الفيلم، أجهزة قياس اللزوجة، أجهزة حتليل الرطوبة، مقياس 
التوتر للسطح، مقياس الكالوري اآليل، مقياس السماكة اآللية، كاشف 
آلية،  خمربية  أنظمة  آلية،  الصلبة  للمرحلة  صناعية  أدوات  التسرب، 
مكائن  والكشف،  فحص  مكائن  اجلسم،  يف  الدهون  قياس  أجهزة 
مكائن  األعياء،  فحص  مكائن  عامة،  فحص  مكائن  املواد،  فحص 
مقياس  التأثري،  فحص  مكائن  الصالبة،  فاحص  االهتزاز،  فحص 
فاحص  الطقس،  فحص  أجهزة  الدقيقة،  الضغط  فاحصات  اخلدش، 
فحص  ماكنة  االنثناء،  فحص  أجهزة  التمدد،  مقياس  الزنربك،  تقييم 
البلى، جهاز فحص الزحف، جهاز فحص اللي، مكائن فحص اهلياكل 
الضارة،  غري  الفحص  أجهزة  الديناميكي،  امليزان  مكائن  اإلنشائية، 
أجهزة  إكس،  الفحص أبشعة  أجهزة  السمعية،  فوق  الفحص  مكائن 
التصوير سي يت أشعة إكس، أجهزة  املنظورية، جهاز  الفحص إكس 
السرعة،  عالية  فيديو  إكس، كامريا  أبشعة  األمينية  األشياء  فحص 
التحكم  وأدوات  معدات  ابلعمليات،  التحكم  وأدوات  معدات 
احلرارة،  لدرجات  وحموالت  جمسات  األدوات،  وأنظمة  ابلعمليات 
لإلشارات  حتكم  وأجهزة  مسجالت  واملستوى،  الضغط  التدفق، 
األدوات،  لوحات  الرقمية،  األدوات  أنظمة  والضغط،  االلكرتونية 
أدوات حتليل العمليات، حملالت غاز مغناطيسية وأشعة فوق احلمراء 
حتليل كهروكيميائية  أجهزة  وحرارية كيماوية،  البنفسجية  فوق  وأشعة 
الرطوبة،  مقاييس  احلرارة،  بدرجات  حتكم  أجهزة  وسائلة،  تصورية 
معدات التحكم، مشغالت حمابس كهرابئية ، أنظمة اإلرسال الضوئية 
التقنية  بيوتكنولوجية، أدوات ب P-O يف  ملشغل احملابس، أدوات 
 ،DNA التعاقب  مضبط  آلية،   DNA موافقة  أجهزة  احليوية، 
أجهزة هتجني جسدية، معدات حتويل اجلينات كهرابئيًا، جهاز استخالص 
البالزما، أجهزة مناولة دقيقة، أنظمة زراعة اخلالاي عالية الكثافة، ضبط 
بيبتيد،  تعقب الربوتيين، أجهزة حتليل احلامض األميين، أجهزة موالفة 
الضوئي  التمثيل  قياس  أجهزة  السائل،  يف  الشعرية  اللونية  مقايس 
واالرتشاح، نظام التصوير احليوي الطيفي، حملالت الرتكيب الربويتيين 
التحطيم  نظام  الدقيق، معاجل فصل اجلل،  الكشف  األساسي، جهاز 
فوق البنفسجية، أجهزة الكرتونية ضوئية، دوائري متكاملة هجينة، لوحة 
دائرة مطبوعة متعددة الطبقات، لوحة دوائر مطبوعة مرنة، لوحة دوائر 
عازالت ضوئية،  نقل ضوئية،  أجهزة  دي،  ايه  تصميم سي  مطبوعة، 
أجهزة فاصلة ومتعددة اإلرسال لتوزيع طول املوجات، مكوانت ضوئية 
مركبة ملضخات ليفية ضوئية، موصالت ضوئية، مفاتيح تشغيل ضوئية، 
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وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: شيمادزو كوربوريشن

العنوان: ا نيشنيوكيو – كواابرا- تشو، انكاجيو – كو، كيوتو -604 
8511، الياابن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: رسم افرتاضي لرجل ميشي 

رقم اإليداع: 182531 
اتريخ اإليداع: 2016/8/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )18(:

جلود وتقليد اجللود، البضاعة املصنوعة من هذه املواد وليست مدرجة 
احليواانت، جلود مدبوغة، صناديق وحقائب  فئات أخري، جلود  يف 
للخيل،  وسروج  عدة  سياط،  وعكازات،  مظالت  مشاسي،  السفر، 
إطارات  الشاطئ،  حقائب  للمخيمني،  حقائب  للمتسلقني،  حقائب 
اجلبال،  لتسلق  عصي  واملظالت،  للشماسي  إطارات  اليد،  حقائب 
حقائب  اجلبال،  تسّلق  حقائب  رايضية،  حقائب  التخييم،  حقائب 
للتعبئة، حمافظ،  اجللد  من  للسفر، حقائب  للتسوق، حقائب  شبكية 
حقائب يد، بطاانت جلدية لألحذية، أطقم للسفر وحمافظ للمفاتيح، 
ليست من  للمسكوكات  (، حقائب حبمالة، حمافظ  أدوات جلدية   (
اجللد،  من  قبعة  صناديق  للسفر،  للمالبس  حقائب  نفيس،   معدن 
بعجالت،  التسوق  حقائب  الرضع،  األطفال  حلمل  حبال  حقائب 
أوعية وصناديق من اجللد أو ألواح جلدية، صناديق من الليف اجمللفن، 
جزادين للجيب، حقائب جلدية صغرية لألوراق ) من اجللد ( حمافظ، 
حقائب حبّماالت مدرسية وحمافظ للواثئق، حقائب مدرسية، علب زينة 
) غري مثبته ( ، أطواق للحيواانت، أرسان جلدية، رسن جلدي ، أغطية 
مشاسي، مالبس سرج اخليل، حقائب للظهر، بطانيات للخيل، حقائب 
من  اكياس(  مغلفات،   ( أكياس  جلامات،  موسيقية،  علب  للظهر، 
اجللد للتغليف ،حبال من اجللد، خيوط من اجللد، مقابض للحقائب، 
عكازات للمشي ومقابض مشاسي، ارسان، سروج للركب، أغطية أاثث 
من اجللد، مالبس للحيواانت،  لبادات لسروج اخليل، أطواق مشاسي، 
واقيات للعيون ) عدة خيل (، لوازم السرج، سروج للحيواانت، لوازم 
سروج ليست من معدن نفيس، مقاعد للمشي، أحزمة عريضة للكتف 
)أشرطة ( من اجللد، حقائب من اجللد للعدة فارغة، حمافظ سلسلة من 
الشبك ليست من معدن نفيس، حقائب الشاطئ، كمامات احليواانت، 
للسفر،  صناديق  اجللد،  من  ربطات  جلدية،  لوحة  رسن،  جلامات، 

املراحل، معدات مستشفى، طاوالت العمليات، عنابر نظيفة، طاوالت 
الفحص، أجهزة حتليل كيميائي  سريرية، أجهزة حتليل سريرية آلية، نظام 
معاجلة البياانت للمخترب السريري، نظام توزيع العينات، جهاز قياس 
طبقي سريري، أجهزة حتليل الدم آيل شامل، عدادات آيونية سريرية، 
عدادات أيونية كالسيوم، أجهزة حتليل السكر سريري، قطارات رقمية، 
جهاز مراقبة األكسجني، جهاز حتليل بلورات متعددة األشكال، جهاز 
فحص الدم، معدات احملافظة على الصحة، جهاز قياس مركبات اجلسم 
واجلوي  الربي  للنقل  أجهزة  سيارات،  البدن،  أبعاد  مقياس  البشري، 
الشحنات،  أو  البضائع  ملناولة  حبال  السحب،  حمركات  والبحري، 
 ،) قطعها  غري  من   ( الربية  للمركبات  غري كهرابئية  العشب  جزازات 
خبارية،  حمركات   ،) الربية  للمركبات   ( الداخلي  االحرتاق  حمركات 
حمركات نفاثة، تر بينات، تري بينات غازية، تري بينات خبارية، تريبينات 
هيدورليكية، عناصر ماكنة للسيارات الربية، أعمدة قيادة، حماور، أو 
الربية،  مبارم حمامل، وصالت أعمدة أو موصالت، حمامل للسيارات 
تغيري  أو جري، جري  مسننة  دواليب  مكائن،  وتروس  للطاقة،  انقالت 
للصدمات  ماصات  للصدمة،  ماصات  للسائل،  وصالت  السرعة، 
أجهزة  مظالت،  فرامل،  زنربكات،  الزنربكات،  مبساعدة  هيدروليكية 
التيار  موتورات  بعجالت،  كراسي  للسيارات،  السرقة  ضد  إنذار 
املتذبذب أو املباشر للسيارات الربية، بواخر وقطعها ولوازمها، بواخر 
) قوارب وسفن (، قطع ولوازم البواخر، رفاصات، جري توجيه، ودفات، 
قطع  طيارات،  ولوازمها،  وقطعها  طيارات  هواء،  أكياس  مع  سيارات 
أجهزة  للهبوط،  تعشيق  تروس  دوارة،  شفرات  الطيارات،  ولوازم 
استنشاق أكسجني، دعامات هيكلية، أجنحة، تروس تعشيق للتحكم 
ابلطريان، خزاانت وقود، أجهزة توازن عمودية وأفقية، مذيبات للجليد، 
حديدية  سكك  خطوط  أجهزة  اهليدروليكي،  الزيت  نظام  مكوانت 
ولوازم  قطع  احلديدية،  السكك  خطوط  جتهيزات  ولوازمها،  وقطعها 
وصالت  الباب،  حمركات  التيار،  جتميع  معدات  احلديدية،  السكك 
السكك احلديدية، رافعات التزجل، حبال، سيارات وقطعها ولوازمها، 
سيارات،  ولوازمها،  وقطعها  هوائية  دراجات  بدوالبني،  آلية  مركبات 
جرارات رافعة شوكية، قطع ولوازم السيارات، مضخات هوائية، قطع 
ولوازم املركبات اآللية بدوالبني، دراجات انرية، دراجات هوائية، قطع 
النارية،  للدراجات  هوائية  بدوالبني، مضخات  اآللية  املركبات  ولوازم 
أبواق إنذار للدراجات النارية، قطع ولوازم للدراجات اهلوائية، مضخات 
اهلوائية،  للدراجات  إنذار  وأجراس  أبواق  اهلوائية،  للدراجات  هوائية 
عرابت، زالجات، عرابت جترها اخليل، مقطورات دراجات هوائية، رقع 
عرابت  اخلارجية،  أو  الداخلية  اإلطارات  إلصالح  الصقة  مطاطية 

أطفال.
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:

األجهزة واألدوات العلمية واملالحية واملساحية والكهرابئية والتصويرية 
وإعطاء  والقياس  الوزن  يف  املستعملة  وتلك  والبصرية،  والسينمائية 
أو  تسجيل  أجهزة  والتعليم،  واإلنقاذ  )اإلشراف(  واملراقبة  اإلشارات 
نقل أو استعادة الصوت أو الصورة، وسائط محل البياانت املغناطيسية، 
أقراص التسجيل، آالت البيع األوتوماتيكية واألجهزة اليت تعمل بوضع 
القطع النقدية فيها، األجهزة الراصدة للنقود واآلالت احلاسبة وأجهزة 

معاجلة البياانت واحلاسبات اآللية )الكمبيوتر(، أجهزة إطفاء احلرائق.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ساين تيكنيك ذ.م.م
العنوان: ص.ب 325 ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: ساين تيكنيك )كلمات حبروف عربية مكتوبة بشكل مميز(

رقم اإليداع: 182539 
اتريخ اإليداع: 2016/8/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(:

األجهزة واألدوات العلمية واملالحية واملساحية والكهرابئية والتصويرية 
وإعطاء  والقياس  الوزن  يف  املستعملة  وتلك  والبصرية،  والسينمائية 
أو  تسجيل  أجهزة  والتعليم،  واإلنقاذ  )اإلشراف(  واملراقبة  اإلشارات 
نقل أو استعادة الصوت أو الصورة، وسائط محل البياانت املغناطيسية، 
أقراص التسجيل، آالت البيع األوتوماتيكية واألجهزة اليت تعمل بوضع 
القطع النقدية فيها، األجهزة الراصدة للنقود واآلالت احلاسبة وأجهزة 

معاجلة البياانت واحلاسبات اآللية )الكمبيوتر(، أجهزة إطفاء احلرائق.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ساين تيكنيك ذ.م.م
العنوان: ص.ب 325 ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: فينيس )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز (

رقم اإليداع: 182540 
 اتريخ اإليداع: 2016/8/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

حقائب تسوق، كشاطات لعدة اجلندي، سيور سرج، أشرطة من اجللد 
) سرج (، أشرطة للزالجات، جلد صناعي، رفارف من اجللد لألاثث، 
أشرطة جلدية، الغالظ ) أجزاء من اجللود املدبوغة (، جلود للضرب ، 
سياط بتسعة شعب يستخدم يف اجللد، أغطية من اجللد ) فراء (، ركاب 
من اجللد، ركاب ) أجزاء من املطاط (، سروج للخيل، رسن، حقائب 
للواثئق، فرو اجللد ) تقليد جلد (، جلود الفراء، شاموا خالف تلك 
شبك  حقائب   ،) احليواانت  طعام  أكياس   ( التنظيف، خمالة  لغاايت 
للتسوق، مغلفات من اجللد، للزنربكات، لبادات للركبة اخليول، مرابط 
للسروج، حمافظ للبطاقات، ذراع التوصيل ) سرج (، حمابس من اجللد.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: جروبو ماسيمو ديويت، اس. إيه.

العنوان: أفينيدا دي ال ديبيواتسيون، إيديفيسيو إنديتيكس، 15142، 
آرتيكسو )أ كوروان(، اسبانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: جيه أف جاجنل فيفر )كلمات حبروف التينية مكتوبة بشكل 

مميز وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 182536 

اتريخ اإليداع: 2016/8/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )3(:
الشعر،  لصبغ  منتجات  الشعر،  على  لالستخدام  جتميل  مواد 
وتشمل  ومعاجلة  غسيل  تثبيت،  الشعر،  تقومي  تبييض،  مستحضرات 
بلسم  الشعر،  متليس  الشعر،  الشعر، كرميات  شامبو  الشعر،  غسول 
للشعر، قشدة للشعر، زيوت وجل للشعر، مستحضرات تلوين الشعر، 

مستحضرات صبغ الشعر.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: جي أم كوزميتيك أس. آر. ال.

العنوان: فيا ألدو مورد، 13، 25124 برسيا، إيطاليا.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: ساين تيكنيك إمبورغ تومورو )كلمات حبروف التينية مكتوبة 
بشكل مميز (

رقم اإليداع: 182538 
اتريخ اإليداع: 2016/8/11
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مجيع خدمات الفئة )30(.
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 

هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: جريس فودز ليمتد.

العنوان: 10 ماآنول سرتيت، ص.ب 161، كاسرتيز، سانت لوسيا.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خاص  بشكل  الرسم  مع  التينية  عنGraceحبروف  عبارة  العـالمـة: 
ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع: 172860
اتريخ اإليداع: 06/10/2015

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العـالمـة منفردة.
- سداد رسم االشهار.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )32( 
مجيع خدمات الفئة )32(.

وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية.  
هاتف: 22452546/7/8 – فاكس: 22452549 

العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail: info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: جريس فودز ليمتد.
العنوان: 10 ماآنول سرتيت، ص.ب 161، كاسرتيز، سانت لوسيا.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسم  مع  التينية  حبروف   SIYARAM`Sعن عبارة  العـالمـة: 
بشكل خاص ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع: 172952
اتريخ اإليداع: 08/10/2015

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العـالمـة منفردة.
- سداد رسم االشهار.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )24(.
مجيع خدمات الفئة )24(.

وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية.  
هاتف: 22452546/7/8 – فاكس: 22452549 

العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail: info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: سييارام سيلك ميلز ليمتد.
العنوان: يب/5، تريد وورلد، كاماال سييت، سيناابيت ابابت مارج، الور 

ابريل، مومباي 013 400، اهلند.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )18(:
حمافظ قابلة للثين، جراب، حقائب للعمل، حمافظ حزام، حمافظ للورك، 
غري  للزينة  حمافظ  للسفر،  أمتعة  للواثئق،  حمافظ  للمخيمني،  حقائب 
حمافظ  للسرج،  حقائب  اليد،  حلقائب  أشرطة  السفر،  عدة  اثبتة، 
حقائب،  للشاطئ،  حقائب  للكتف،  حمافظ  فارغة،  تباع  للماكياج 
حقائب يد، حقائب للتسوق، حقائب رايضية ولالستجمام غري معدة 
حمافظ  للسفر،  وحقائب  للسفر،  صناديق  للظهر،  حقائب  حملتوايهتا، 
جتميل، حقائب مدرسية، أكياس تعليق، جزادين، عالقات مفاتيح من 

اجللد أو تقليد اجللود، مشاسي، مظالت. 
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: دوسنباخ – اوشنر ايه جي شوهي أند سبورت
العنوان: املندسرت. 25، 8953 ديتيكون، سويسرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خاص  بشكل  الرسم  مع  التينية  عنGraceحبروف  عبارة  العـالمـة: 

ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع: 172858

اتريخ اإليداع: 06/10/2015
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العـالمـة منفردة.

-سداد رسم االشهار.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )29( 

مجيع خدمات الفئة )29(.
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 

هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: جريس فودز ليمتد.

العنوان: 10 ماآنول سرتيت، ص.ب 161، كاسرتيز، سانت لوسيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خاص  بشكل  الرسم  مع  التينية  عنGraceحبروف  عبارة  العـالمـة: 
ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع: 172859
اتريخ اإليداع: 06/10/2015

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العـالمـة منفردة.
- سداد رسم االشهار.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )30( 
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )30( 
مجيع خدمات الفئة )30(.

وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية.  
هاتف: 22452546/7/8 – فاكس: 22452549 

العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: يلديز هولدينج أنونيم شريكييت.

نو:1/6  سوكاك  شيكمازي  شيشمى  ماهاليسى  العنوان: كيسيكلى 
أوسكودار/اسطنبول، تركيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو  التينية كما  حبروف   LANCERعن  كلمة عبارة  العـالمـة: 

موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع: 173733

اتريخ اإليداع: 26/10/2015
الشروط: سداد رسم االشهار.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )3( 
مجيع خدمات الفئة )3(.

وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية.  
هاتف: 22452546/7/8 – فاكس: 22452549 

العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail: info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: النسر سكينكري ال ال سي.
العنوان: 440 نورث روديو درايف، بيفريل هيلز، كاليفورنيا 90210، 

الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو  التينية كما  حبروف   LANCERعن كلمة عبارة  العـالمـة: 
موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع: 173734
اتريخ اإليداع: 26/10/2015

الشروط: سداد رسم االشهار.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )35( 

مجيع خدمات الفئة )35(.
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية.  

هاتف: 22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: النسر سكينكري ال ال سي.

العـالمـة: عبارة عن OXEMBERG حبروف التينية مع الرسم 
بشكل خاص ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع: 172953
اتريخ اإليداع: 08/10/2015

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العـالمـة منفردة.
- سداد رسم االشهار.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )25(.
مجيع خدمات الفئة )25(.

وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية.  
هاتف: 22452546/7/8 – فاكس: 22452549 

العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail: info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: سييارام سيلك ميلز ليمتد.
العنوان: يب/5، تريد وورلد، كاماال سييت، سيناابيت ابابت مارج، الور 

ابريل، مومباي 013 400، اهلند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: هي كلمة فرين   FERN حبروف عربية والتينية كما هو 
موضح ابلشكل املرفق. 
رقم اإليداع: 173276

اتريخ اإليداع: 2015/10/18
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العـالمـة منفردة.

- سداد رسم االشهار.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )29(.

مجيع خدمات الفئة )29(.
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية.  

هاتف: 22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: الشركة العاملية للمواد الغذائية ذ م م.

بريد  صندوق   ،1 رقم  الصناعية  املنطقة  الوحدة،  شارع  العنوان: 
4115، الشارقة، االمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التينية كما  حبروف   COKOKREMعن كلمة عبارة  العـالمـة: 

هو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع: 173708

اتريخ اإليداع: 25/10/2015
الشروط: سداد رسم االشهار.
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )36( 
مجيع خدمات الفئة )36(.

وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية.  
هاتف: 22452546/7/8 – فاكس: 22452549

العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail: info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: أمرييربيس فايننشال، انك.
ان  ام  مينيابوليس،  سنرت  فايننشال  أمرييربيس   5226 العنوان: 

55474، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 COLUMBIA THREADNEEDLEالعـالمـة: عبارة عن
INVESTMENTS مع رمسة حبروف التينية كما هو موضح ابلشكل 

املرفق. 
رقم اإليداع: 173972

اتريخ اإليداع: 1/11/2015
الشروط: سداد رسم االشهار.

- التعهد بعدم استخدام اجزاء العـالمـة: منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )36( 

مجيع خدمات الفئة )36(.
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية.  

هاتف: 22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: أمرييربيس فايننشال، انك.

ان  ام  مينيابوليس،  سنرت  فايننشال  أمرييربيس   5226 العنوان: 
55474، الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: عبارة عن رمسة رجل داخل شكل بيضاوي كما هو موضح 

ابلشكل املرفق. 
رقم اإليداع: 174011

اتريخ اإليداع: 2015/11/3
الشروط: سداد رسم االشهار.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )3( 
مجيع خدمات الفئة )3(.

وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية.  
هاتف: 22452546/7/8 – فاكس: 22452549 

العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

العنوان: 440 نورث روديو درايف، بيفريل هيلز، كاليفورنيا 90210، 
الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو  التينية كما  حبروف   LANCERعن كلمة عبارة  العـالمـة: 

موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع: 173735

اتريخ اإليداع: 26/10/2015
الشروط: سداد رسم االشهار.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )44( 
مجيع خدمات الفئة )44(.

وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 
هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 

العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail: info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: النسر سكينكري ال ال سي.
العنوان: 440 نورث روديو درايف، بيفريل هيلز، كاليفورنيا 90210، 

الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 COLUMBIA THREADNEEDLE العـالمـة: عبارة عن
INVESTMENTS حبروف التينية كما هو موضح ابلشكل املرفق. 

رقم اإليداع: 173970
اتريخ اإليداع: 1/11/2015
الشروط: سداد رسم االشهار.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )36( 
مجيع خدمات الفئة )36(.

وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية.  
هاتف: 22452546/7/8 – فاكس: 22452549 

العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail: info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: أمرييربيس فايننشال، انك.
ان  ام  مينيابوليس،  سنرت  فايننشال  أمرييربيس   5226 العنوان: 

55474، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 COLUMBIA THREADNEEDLE عن  عبارة  العـالمـة: 
INVESTMENTS مع رمسة حبروف التينية كما هو موضح ابلشكل املرفق. 

رقم اإليداع: 173971
اتريخ اإليداع: 1/11/2015
الشروط: سداد رسم االشهار.

- التعهد بعدم استخدام اجزاء العـالمـة: منفردة.
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هو  الرسم كما  مع  التينية  VALQUAحبروف  عبارة  العـالمـة: 
موضح ابلشكل املرفق. 
رقم اإليداع: 174789

اتريخ اإليداع: 2015/11/23
الشروط: سداد رسم االشهار.

- التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )17( 

مجيع خدمات الفئة )17(.
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية.  

هاتف: 22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: نيبون فالكوا اندسرتيز، ال يت دي.

العنوان: 1-1، اوساكي -2 تشومي، شيناجاوا- كو، 6024-141 
طوكيو، الياابن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابأللوان  الرسـم  مــع  التينية  هـــي كـلمــةDyanasحبــروف  العـالمـة: 

بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق. 
رقم اإليداع: 174791

اتريخ اإليداع: 2015/11/23
الشروط: سداد رسم االشهار.

- التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )29( 

مجيع خدمات الفئة )29(.
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية.  

هاتف: 22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: ابملتوب فيجياويل برودكتس اس دي ان يب اتش دي.

برييندوسرتاين  1، كاواسان  470، جاالن كيلويل  او  ال  العنوان: يب 
تكسيم،  دارول  جوهور  جودانج،  ابسري    81700 جودانج،  ابسري 

ماليزاي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابأللوان  الرسـم  مــع  التينية  هـــي كـلمــةSabrinaحبــروف  العـالمـة: 
بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق. 

رقم اإليداع: 174792
اتريخ اإليداع: 2015/11/23

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: ابانما جاك انرتانشوانل، انك.

 ،32801 فلوريدا  اورالندو،  سرتيت،  ارنيستني   230 العنوان: 
الوالايت املتحدة االمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: عبارة عنPANAMA JACK حبرف التينية كما هو 

موضح ابلشكل املرفق. 
رقم اإليداع: 174012

اتريخ اإليداع: 2015/11/3
الشروط: سداد رسم االشهار.

- التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )3( 

مجيع خدمات الفئة )3(.
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 

هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: ابانما جاك انرتانشوانل، انك.

 ،32801 فلوريدا  اورالندو،  سرتيت،  ارنيستني   230 العنوان: 
الوالايت املتحدة االمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: عبارة ULKER GOLDEN حبروف التينية كما هو 

موضح ابلشكل املرفق. 
رقم اإليداع: 174180

اتريخ اإليداع: 2015/11/09
الشروط: سداد رسم االشهار.

- التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )30( 

مجيع خدمات الفئة )30(.
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية.  

هاتف: 22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: يلديز هولدينج أنونيم شريكييت.

نو:1/6  سوكاك  شيكمازي  شيشمى  ماهاليسى  العنوان: كيسيكلى 
أوسكودار/اسطنبول، تركيا.
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وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 
هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 

العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail: info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: إنوفني تشلورفينيلس ليمتد.
 ،9 بوكس  أو  يب  ابريد،  ساوث  اتش كيو،  سايت  رانكورن  العنوان: 

رانكورن، تشيشاير، دبليو أيه   7 4 جيه إي، اململكة املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضح  هـو  كما  التينية  حبروف   INOVYN كلمة  العـالمـة: 
ابلشكل املرفق. 

رقم اإليداع: 175031
اتريخ اإليداع: 2015/11/30

الشروط: سداد رسم االشهار.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )3( 

مجيع خدمات الفئة )3(.
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 

هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: إنوفني تشلورفينيلس ليمتد.

 ،9 بوكس  أو  يب  ابريد،  ساوث  اتش كيو،  سايت  رانكورن  العنوان: 
رانكورن، تشيشاير، دبليو أيه   7 4 جيه إي، اململكة املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موضح  هـو  كما  التينية  حبروف   INOVYN كلمة  العـالمـة: 

ابلشكل املرفق. 
رقم اإليداع: 175032

اتريخ اإليداع: 2015/11/30
الشروط: سداد رسم االشهار.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )4( 
مجيع خدمات الفئة )4(.

وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 
هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 

العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail: info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: إنوفني تشلورفينيلس ليمتد.
 ،9 بوكس  أو  يب  ابريد،  ساوث  اتش كيو،  سايت  رانكورن  العنوان: 

رانكورن، تشيشاير، دبليو أيه   7 4 جيه إي، اململكة املتحدة.

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
- سداد رسم االشهار.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )29( 
مجيع خدمات الفئة )29(.

وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 
هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 

العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail: info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: ابملتوب فيجياويل برودكتس اس دي ان يب اتش دي.
برييندوسرتاين  1، كاواسان  470، جاالن كيلويل  او  ال  العنوان: يب 
تكسيم،  دارول  جوهور  جودانج،  ابسري    81700 جودانج،  ابسري 

ماليزاي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: عبارة SINGLE SPOON حبروف التينية مع الرسـم 
ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق. 

رقم اإليداع: 174793
اتريخ اإليداع: 2015/11/23

الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
- سداد رسم االشهار.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )29( 
مجيع خدمات الفئة )29(.

وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 
هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 

العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail: info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: ابملتوب فيجياويل برودكتس اس دي ان يب اتش دي.
برييندوسرتاين  1، كاواسان  470، جاالن كيلويل  او  ال  العنوان: يب 
تكسيم،  دارول  جوهور  جودانج،  ابسري    81700 جودانج،  ابسري 

ماليزاي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: كلمةINOVYNحبروف التينية كما هـو موضح ابلشكل 
املرفق. 

رقم اإليداع: 175030
اتريخ اإليداع: 2015/11/30

الشروط: سداد رسم االشهار.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )1( 

مجيع خدمات الفئة )1(.
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مجيع خدمات الفئة )3(. 
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 

هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: بينهاليجونز ليمتد.

العنوان: دراجون هاوس، 37-39 ارتيلريي آلين، لندن، إي1 7ال 
يب، اململكة املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ULKER CHOCOSANDWICH عبارة  العـالمـة: 

مكتوبة حبروف التينية مع كما هـو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع: 175981

اتريخ اإليداع: 2015/12/22
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

- سداد رسم االشهار.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )30( 

مجيع خدمات الفئة )30(. 
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 

هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: يلديز هولدينج أنونيم شريكييت.

نو:1/6  سوكاك  شيكمازي  شيشمى  ماهاليسى  العنوان: كيسيكلى 
أوسكودار/اسطنبول، تركيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 L›ARTISAN PARFUMEUR عبارة  العـالمـة: 
موضح  هـو  خاص كما  بشكل  الرسم  مع  االجنليزية  ابللغة   1976

ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع: 177041

اتريخ اإليداع: 2016/01/28
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العـالمـة: منفردة.

- سداد رسم االشهار.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )3(.

مجيع خدمات الفئة )3(. 
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 

هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

العـالمـة: كلمةKURT SYSTEMSمكتوبة حبروف التينية مع 
الرسم ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق. 

رقم اإليداع: 175504
اتريخ اإليداع: 2015/12/13

الشروط: سداد رسم االشهار.
- التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )12( 
مجيع خدمات الفئة )12(. 

وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 
هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 

العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail: info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: كورت سيستم )يو كيه( ال يت دي.
ار  بريكشاير،  هاجنرفورد،  وودالندز،  ملبورن  ستاد،  العنوان: كينجوود 

جي 17 7 ار اس، إجنلرتا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضح  هـو  التينية كما  حبروف  مكتوبة   AGRU العـالمـة: كلمة 
ابلشكل املرفق. 

رقم اإليداع: 175704
اتريخ اإليداع: 2015/12/16

الشروط: سداد رسم االشهار.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )17( 

مجيع خدمات الفئة )17(. 
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 

هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: أجرو كونستستوفتيتشنيك جيسيلتشافت ام يب اتش.
العنوان:انج.- بيسيندورفري - سرتاسا 31، 4540 ابد هول، النمسا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 PORTRAITS PENHALIGON›S العـالمـة: عبارة

مكتوبة حبروف التينية مع كما هـو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع: 175894

اتريخ اإليداع: 2015/12/20
الشروط: سداد رسم االشهار.

- التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )3( 
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بشكل خاص  االجنليزية  ابللغة   Geisha عبارة عن كلمة العـالمـة: 
ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع: 177781
اتريخ اإليداع: 2016/02/23

الشروط: سداد رسم االشهار.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )30(.

مجيع خدمات الفئة )30(. 
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 

هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: أوي كارل فازير ايه يب.

العنوان: فازيرسفاجني 6، 01230 فانتا، فنلندا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: عبارة كلمة BACKSWINGابللغة االجنليزية كما هو 
موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع: 177782
اتريخ اإليداع: 2016/02/23

الشروط: سداد رسم االشهار.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )14(.

مجيع خدمات الفئة )14(. 
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 

هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: اف ام يت ام ديسرتيبيوشن ال يت دي.

آيل  يب،  2ايه  ام9  آي  فريبورت، ابالساال،  3يب  آند  3ايه  العنوان: 
اوف مان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: عبارةBingzi Biotech ابللغة االجنليزية والصينية مع 

الرسم بشكل خاص كما هـو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع: 177964

اتريخ اإليداع: 2016/03/01
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

- سداد رسم االشهار.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )11(.

مجيع خدمات الفئة )11(. 

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: الغتيزن ابرفومري اس. ايه.ار.ال.

فاليه-  سان-   06460 اف-  بيلون،  دو  داكتيفيتيه  ابرك  العنوان: 
دا- تييه، فرنسا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 L›ARTISAN PARFUMEURعبارة العـالمـة: 
موضح  هـو  خاص كما  بشكل  الرسم  مع  االجنليزية  ابللغة   1976

ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع: 177042

اتريخ اإليداع: 2016/01/28
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العـالمـة: منفردة.

- سداد رسم االشهار.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )4(.

مجيع خدمات الفئة )4(. 
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 

هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: الغتيزن ابرفومري اس. ايه.ار.ال.

فاليه-  سان-   06460 اف-  بيلون،  دو  داكتيفيتيه  ابرك  العنوان: 
دا- تييه، فرنسا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسم  مع  االجنليزية  Wellcoat Paintsابللغة  عبارة  العـالمـة: 

بشكل خاص ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع: 177780

اتريخ اإليداع: 2016/02/23
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

- سداد رسم االشهار.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )2(.

مجيع خدمات الفئة )2(. 
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 

هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: أنكيم ش. م. ح.

ديب،  على،  جلبل  احلرة  املنطقة   ،18312 بريد  صندوق  العنوان: 
االمارات العربية املتحدة.
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بريد  صندوق   ،1 رقم  الصناعية  املنطقة  الوحدة،  شارع  العنوان: 
4115، الشارقة،

 االمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة عبارة Co Coal premium كو كول برمييوم حبروف 
عربية والتينية مع الرسم بشكل خاص ومميز كما هو موضح ابلشكل 

املرفق.
رقم اإليداع: 178036

اتريخ اإليداع: 2016/03/03
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

- سداد رسم االشهار.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )4(.

مجيع خدمات الفئة )4(. 
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 

هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: آيديليزم إندسرتيز م.م.ح.

31291، اجلزيرة احلمراء، رأس اخليمة، االمارات  العنوان: ص.ب: 
العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: عبارة عن رمسة مثلث ابللون االسود بشكل خاص ومميز كما 

هو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع: 178145

اتريخ اإليداع: 2016/03/08
الشروط: سداد رسم االشهار.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )14(.
مجيع خدمات الفئة )14(. 

وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 
هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 

العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail: info@alpha-kw.com

ابسم  )وتتاجر  هولدجنز كابوشيكي كايشا  سيكو  التسجيل:  طالب 
سيكو هولدجنز كوربوريشن(.

العنوان: ص.ب: 5-11، غينزا -4شوم، تشو- كو، طوكيو، الياابن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابللون  التينية  عن كلمةTRIMATICحبروف  عبارة  العـالمـة: 
االسود بشكل خاص ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع: 178146
اتريخ اإليداع: 2016/03/08

وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 
هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 

العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail: info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: بينجزي ابيوتيك كو.، ال يت دي.
العنوان: منرب 351، زهوجنهوا ار دي، دايوان ديست.، اتويوان سييت 

337، اتيون )مجهورية الصني الشعبية(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشكل  االجنليزية  ابللغة   ULKER TEMPOعبارة العـالمـة: 
خاص كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع: 177965
اتريخ اإليداع: 2016/03/01

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
- سداد رسم االشهار.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )30(.
مجيع خدمات الفئة )30(. 

وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 
هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 

العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: يلديز هولدينج أنونيم شريكييت.

نو:1/6  سوكاك  شيكمازي  شيشمى  ماهاليسى  العنوان: كيسيكلى 
أوسكودار/اسطنبول، تركيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابللغة   CHOCO TOON توون  شوكو  عبارة  العـالمـة: 

االجنليزية والعربية كما هـو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع: 177966

اتريخ اإليداع: 2016/03/01
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

- سداد رسم االشهار.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )30(.

مجيع خدمات الفئة )30(. 
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 

هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: الشركة العاملية للمواد الغذائية ذ م م.
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العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail: info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: شركة ميمن عبد العزيز للتجارة ذ.م.م.
العنوان: ص. ب 14178، ديب، االمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: عبارة عن كلمة alattar العطارابللغة العربية واالجنليزية مع 

الرسم بشكل خاص كما هـو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع: 179667 

اتريخ اإليداع: 2016/04/25
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

- سداد رسم االشهار.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )35(.

مجيع خدمات الفئة )35(. 
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 

هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: السيد طارق قدسي العطار.

العنوان: سوراي - دمشق - احللبوين - قرب مسجد احللبوين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: عبارة عن كلمةalattar   العطار ابللغة العربية واالجنليزية 
مع الرسم بشكل خاص كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع: 179669 
اتريخ اإليداع: 2016/04/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
- سداد رسم االشهار.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )44(.
مجيع خدمات الفئة )44(. 

وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 
هاتف: 22452546/7/8 – فاكس: 22452549 

العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail: info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: السيد طارق قدسي العطار.
العنوان: سوراي - دمشق - احللبوين - قرب مسجد احللبوين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: عبارة عن كلمة MALAKI ابللغة العربية واالجنليزية مع الرسم 

بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع: 180281

اتريخ اإليداع: 2016/05/12

الشروط: سداد رسم االشهار.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )14(.

مجيع خدمات الفئة )14(. 
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 

هاتف: 22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
ابسم  )وتتاجر  هولدجنز كابوشيكي كايشا  سيكو  التسجيل:  طالب 

سيكو هولدجنز كوربوريشن(.
العنوان: ص.ب: 5-11، غينزا -4شوم، تشو- كو، طوكيو، الياابن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابللغة   DATE WITH YOURSELF عبارة العـالمـة: 

االجنليزية كما هـو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع: 179232 

اتريخ اإليداع: 2016/04/12
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

- سداد رسم االشهار.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )30(.

مجيع خدمات الفئة )30(. 
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 

هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: يلديز هولدينج أنونيم شريكييت.

سوكاك  شيكمازي  شيشمى  ماهاليسى  ص.ب: كيسيكلى  العنوان: 
نو:1/6 أوسكودار/اسطنبول، تركيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسم  العـالمـة: عبارة عن كلمة MMAAT ابللغة االجنليزية مع 

بشكل خاص كما هـو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع: 179576 

اتريخ اإليداع: 2016/04/21
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

- سداد رسم االشهار.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )11(.

مجيع خدمات الفئة )11(. 
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 

هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
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مشروابت أساسها الشوكوالتة؛ شاي؛ شاي مثلج؛ حلوايت؛ شوكوالتة؛ 
)أيسكرمي(؛  بوظة  الويفر؛  بسكويت  هش؛  بسكويت  بسكويت؛ 

مثلجات صاحلة لألكل.
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 

هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: جوديفا بيلجم يب. يف. يب. ايه./اس. يب. آر. ال.

العنوان: وابينستيلستاندسرتات 5، 1081 بروكسل 999 بلجيكا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: عبارة عن FR FERRO ابللغة االجنليزية بشكل خاص 
ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع: 181994
اتريخ اإليداع: 2016/07/21

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العـالمـة منفردة.
- سداد رسم االشهار.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )14( 
سيور  املتضمنة  الدقيقة  الوقت  قياس  وأدوات  الوقت  قياس  أدوات 

الساعات واجزائها.
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية.  

هاتف: 22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
انونيم  تيجاريت  ساانىي  إالكرتونيك  اهتاالت  دميري  التسجيل:  طالب 

شريكييت.
فاتح،  601/12/ايه  نو.  هان  بورسلن  جاد كام  اتهتاكاله  العنوان: 

اسطنبول، تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: عبارة عن كلمة  YUMFEST  ابللغة  االجنليزية بشكل 
خاص كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع: 183623
اتريخ اإليداع: 2016/09/18

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العـالمـة منفردة.
- سداد رسم االشهار.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )29( 
فواكه  اللحم،  خالصات  والصيد،  الدواجن  وحلوم  واألمساك  اللحوم 
وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة،  وجمففة  حمفوظة  وخضروات 

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العـالمـة منفردة.
- سداد رسم االشهار.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )34( 
التبغ وأدوات املدخنني وأعواد الثقاب.

وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية.،
 هاتف: 22452546/7/8 – فاكس: 22452549 

العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail: info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: اي. جي. توابكو اندسرتي م. م. ح.
العنوان: اجلزيرة احلمراء، راس اخلمية، االمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابللغة   GODIVA ICONIQUE عن  عبارة  العـالمـة: 

االجنليزية كما هـو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع: 180546

اتريخ اإليداع: 2016/05/22
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العـالمـة منفردة.

- سداد رسم االشهار.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )30( 

قهوة؛ كاكاو؛ مشروابت أساسها القهوة؛ مشروابت أساسها الكاكاو؛ 
مشروابت أساسها الشوكوالتة؛ شاي؛ شاي مثلج؛ حلوايت؛ شوكوالتة؛ 
)أيسكرمي(؛  بوظة  الويفر؛  بسكويت  هش؛  بسكويت  بسكويت؛ 

مثلجات صاحلة لألكل.
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية.  

هاتف: 22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: جوديفا بيلجم يب. يف. يب. ايه./اس. يب. آر. ال.

العنوان: وابينستيلستاندسرتات 5، 1081 بروكسل 999 بلجيكا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 GODIVA MASTERPIECES عن  عبارة  العـالمـة: 
ابللغة االجنليزية كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع: 180547
اتريخ اإليداع: 2016/05/22

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العـالمـة منفردة.
- سداد رسم االشهار.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )30( 
قهوة؛ كاكاو؛ مشروابت أساسها القهوة؛ مشروابت أساسها الكاكاو؛ 
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العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail: info@alpha-kw.com

طالب التسجيل:- اوشن ابسكت هولدنج )بروبريتاري( ليمتد.
العنوان:- يونت 2، اسكوت ابرك، كورنر ريتشارد اند ال رو دريف، 

ميدراند، جوتنج بروفينس، جنوب افريقيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابللغة   MEDITERRASIAN SUSHI العـالمـة: 
االجنليزية بشكل خاص ابأللوان كما هـو مرفق.

رقم اإليداع: 184086
اتريخ اإليداع: 2016/10/09

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العـالمـة منفردة.
- سداد رسم االشهار.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )43( 
ومطاعم  املطاعم  املشروابت؛  و/أو  الطعام  بتوفري  املتعلقة  اخلدمات 

الوجبات السريعة واملقاهي ودور األكل.
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 

هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل:- اوشن ابسكت هولدنج )بروبريتاري( ليمتد.

دريف،  رو  ال  اند  ريتشارد  ابرك، كورنر  اسكوت   ،2 يونت  العنوان 
ميدراند، جوتنج بروفينس، جنوب افريقيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 beira rio confortoالالتينية الكلمات  عن  عبارة  العـالمـة: 
بيريا رييو كونفورتو كتبت حبروف التينية صغرية ابللون األسود بشكل 
 rio كونفورتو حتت الكلمة conforto مميز حيث كتبت الكلمة
ريو والكلمات الالتينيةبييا رييو كونفورتوال معىن هلا يف املعجم االجنليزي 
احياءات  أو  أي دالالت  تتضمن  ال  جمملها  العـالمـة: يف  و  العريب  و 
ابلنسبة للمنتجات املودعة هلا وال تشري السم شخص أو مركب من 
أي نوع، وامنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها 

كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 171169  

اتريخ اإليداع: 2015/8/10
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )25(

صنادل احلمام؛ أحذية الشاطئ؛ األحزمة ]مالبس[؛ أحذية ذات رقبة؛ 
كعوب لألحذية ذات الرقبة؛ حواشي لألحذية ذات الرقبة؛ مالبس؛ 
الرقبة  ذات  لألحذية  نصفية؛ كعوب  رقبة  ذات  أحذية  قدم؛  ألبسة 

مطبوخة ابلسكر، البيض واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون 
الصاحلة لألكل. 

وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية.  
هاتف: 22452546/7/8 – فاكس: 22452549 

العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail: info@alpha-kw.com

طالب التسجيل:- ريسوليت انرتانشوانل دي دبليو سي ش. ذ.م. م.
العنوان: ص ب 40977، ديب، االمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: MEDITERRASIAN ابللغة االجنليزية كما هـو مرفق.

رقم اإليداع: 184081
اتريخ اإليداع: 2016/10/09

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العـالمـة منفردة.
- سداد رسم االشهار.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )29( 
األمساك ومنتجات املأكوالت البحرية واللحوم وحلوم الدواجن وحلوم 
الصيد؛ خالصات وهالم األمساك واملأكوالت البحرية واللحوم وحلوم 
والدهون  الزيوت  واأللبان؛  احلليب  منتجات  الصيد؛  الدواجن وحلوم 

املعدة لألكل.
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية.  

هاتف: 22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل:- اوشن ابسكت هولدنج )بروبريتاري( ليمتد.

العنوان:- يونت 2، اسكوت ابرك، كورنر ريتشارد اند ال رو دريف، 
ميدراند، جوتنج بروفينس، جنوب افريقيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: MEDITERRASIAN ابللغة االجنليزية كما هـو مرفق.

رقم اإليداع: 184082
اتريخ اإليداع: 2016/10/09

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العـالمـة منفردة.
- سداد رسم االشهار.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )43( 
ومطاعم  املطاعم  املشروابت؛  و/أو  الطعام  بتوفري  املتعلقة  اخلدمات 

الوجبات السريعة واملقاهي ودور األكل.
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية. 

هاتف:22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
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ريو غراندي دو سول، الربازيل، سي اي يب
142-550 .90 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: عبارة عن احلرف الالتيينV فيكتب حبجم كبري ابللون األسود 
 VIZZANO بشكل مميز وحتته خط أسود رقيق توجد حتته كلمة
كتبت حبروف التينية كبرية ابللون األسود بشكل مميز والكلمة الالتينية 
Vizzano فيزانوال معىن هلا يف املعجم االجنليزي و العريب و العـالمـة: 
يف جمملها ال تتضمن أي دالالت أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة 
هلا وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وامنا هي مبتكرة من 

قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 171171  

اتريخ اإليداع: 2015/8/10
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )25(

صنادل احلمام؛ أحذية الشاطئ؛ األحزمة ]مالبس[؛ أحذية ذات رقبة؛ 
كعوب لألحذية ذات الرقبة؛ حواشي لألحذية ذات الرقبة؛ مالبس؛ 
الرقبة  ذات  لألحذية  نصفية؛ كعوب  رقبة  ذات  أحذية  قدم؛  ألبسة 
واألحذية العادية؛ كعوب؛ أحذية ذات رقبة ابلرابط؛ صنادل؛ أحذية؛ 
سيور لألحذية؛ نعال لباس القدم؛ أحذية رايضية؛ أزرار لألحذية ذات 

الساق لكرة القدم ]أحذية[.
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  كالسادوس بيريا رييو أس.ايه./شركة برازيلية عمومية 
ذات مسؤولية حمدودة/غرضها: الصناعة والتجارة

 العنوان:  روا دوم بيدرو II، منرب 367، كونج. 501، بورتو أليغري، 
ريو غراندي دو سول، الربازيل، سي اي يب

142-550 .90 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: مكونة من العبارة moshi momo&sushi مكتوب 
أبحرف التينية مميزة وتنطق موشي مومو وسوشي ابللغة العربية وليس 
أية دالالت  تتضمن  والعـالمـة: يف جمملها  ال  العربية  ابللغة  معين  هلا 
أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال تشري السم 
شخص أو مركب من أي نوع، وامنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة 

التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 172292  

واألحذية العادية؛ كعوب؛ أحذية ذات رقبة ابلرابط؛ صنادل؛ أحذية؛ 
سيور لألحذية؛ نعال لباس القدم؛ أحذية رايضية؛ أزرار لألحذية ذات 

الساق لكرة القدم ]أحذية[.
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  كالسادوس بيريا رييو أس.ايه./شركة برازيلية عمومية 
ذات مسؤولية حمدودة/غرضها: الصناعة والتجارة

 العنوان:  روا دوم بيدرو II، منرب 367، كونج. 501، بورتو أليغري، 
ريو غراندي دو سول، الربازيل، سي اي يب

142-550 .90 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حبروف  الالتينيةmolecaموليكاكتبت  الكلمة  عن  عبارة  العـالمـة: 
الالتينيةmolecaموليكاال  والكلمة  األسود   ابللون  صغرية  التينية 
معىن هلا يف املعجم االجنليزي و العريب  و العـالمـة: يف جمملها ال تتضمن 
أي دالالت أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة هلا وال تشري السم 
شخص أو مركب من أي نوع، وامنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة 

التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 171170  

اتريخ اإليداع: 2015/8/10
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )25(

صنادل احلمام؛ أحذية الشاطئ؛ األحزمة ]مالبس[؛ أحذية ذات رقبة؛ 
كعوب لألحذية ذات الرقبة؛ حواشي لألحذية ذات الرقبة؛ مالبس؛ 
الرقبة  ذات  لألحذية  نصفية؛ كعوب  رقبة  ذات  أحذية  قدم؛  ألبسة 
واألحذية العادية؛ كعوب؛ أحذية ذات رقبة ابلرابط؛ صنادل؛ أحذية؛ 
سيور لألحذية؛ نعال لباس القدم؛ أحذية رايضية؛ أزرار لألحذية ذات 

الساق لكرة القدم ]أحذية[.
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  كالسادوس بيريا رييو أس.ايه./شركة برازيلية عمومية 
ذات مسؤولية حمدودة/غرضها: الصناعة والتجارة

العنوان:  روا دوم بيدرو II، منرب 367، كونج. 501، بورتو أليغري، 
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اجلراحية  والضمادات  واللصقات  الصيدالنية،  واملنتجات  التجميل، 
منطقة  لتحمية  اهلواء  مع  بتفاعلها  تسخن  اليت  واللصقات  والطبية، 
وأجهزة  الطبية،  واملعدات  واألجهزة  الدموية،  الدورة  وحتسني  الظهر 
طيب،  الغري  التربيد  خباخ  الطبية،  لألغراض  الثلج  وأكياس  التدليك، 
الطبية،  لألغراض  الكهرابئية  التدفئة  ولصقات  الطيب،  التربيد  وخباخ 
التدفئة  ولصقات  الطبية،  لألغراض  الكهرابئية  غري  التدفئة  ولصقات 
الغذائية،  الطبية، واملكمالت  الغري خمصصة لألغراض  الكهرابئية  غري 
احملشوة  التربيد  ورقع  ولصقات  الغذائية،  واملستحضرات  واألطعمة 
بنوع من اهلالم المتصاص والتحكم ابرتفاع احلرارة املفاجئ يف جسم 

اإلنسان، واملبيدات احلشرية واملواد الكيميائية الزراعية
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  هيسـاميتسـو فارماسـوتيكـال كـو، إنـك
-841 تسـو-شـي،سـاغا  اتشـريودايكـان-ماشـي،   ،408 العنوان:  

0017، اليـابـان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: عبارة عن الكلمة SALONPASكتبت حبروف التينية 
عادية وهي جزء من اسم الشركة طالبة التسجيل وهي كلمة مبتكرة ال 
معىن هلا ابللغة العربية                                                                               

رقم اإليداع: 173253  
اتريخ اإليداع: 2015/1/18

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )35(
توجيه  االعمال؛ خدمات  ادارة  الدعاية واإلعالن؛ خدمات  خدمات 
األعمال؛ خدمات الوظائف املكتبية وتفعيل النشاط املكتيب؛ خدمات 
عرض  خدمات  التسويق؛  خدمات  والتصدير؛  االسترياد  وكاالت 
خدمات  ابلتجزئة؛  بيعها  ألغراض  االتصال  وسائل  على  البضائع 
جتميع جمموعة متنوعة من البضائع لصاحل اآلخرين ]ابستثناء خدمات 
من  متعددة  سلع  وشراء  مشاهدة  إمكانية  للعمالء  يتيح  مما  نقلها[ 
املواد الكيميائية، ومستحضرات التجميل، والعطور، والصابون، ومواد 
اجلراحية  والضمادات  واللصقات  الصيدالنية،  واملنتجات  التجميل، 
منطقة  لتحمية  اهلواء  مع  بتفاعلها  تسخن  اليت  واللصقات  والطبية، 
وأجهزة  الطبية،  واملعدات  واألجهزة  الدموية،  الدورة  وحتسني  الظهر 
طيب،  الغري  التربيد  خباخ  الطبية،  لألغراض  الثلج  وأكياس  التدليك، 
الطبية،  لألغراض  الكهرابئية  التدفئة  ولصقات  الطيب،  التربيد  وخباخ 

اتريخ اإليداع: 2015/9/14
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )43(

املطاعم، مقهى، خدمات توفري األطعمة واملشروابت، التموين ابلطعام 
و الشراب 

)غري كحولية( وكيل التسجيل: مكتب احملامي الدكتور/خالد الياقوت 
لالستشارات القانونية وأعمال احملاماة، 

تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل:  مطعم موشي ش.ذ.م.م

العنوان:  صندوق بريد 242763، ديب، االمارات العربية املتحدة                               
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: عبارة عن الكلمة HISAMITSUكتبت حبروف التينية 
عادية وهي جزء من اسم الشركة طالبة التسجيل وهي كلمة مبتكرة ال 
معىن هلا ابللغة العربية                                                                             

رقم اإليداع: 173252  
اتريخ اإليداع: 2015/1/18

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )35(
توجيه  االعمال؛ خدمات  ادارة  الدعاية واإلعالن؛ خدمات  خدمات 
األعمال؛ خدمات الوظائف املكتبية وتفعيل النشاط املكتيب؛ خدمات 
عرض  خدمات  التسويق؛  خدمات  والتصدير؛  االسترياد  وكاالت 
خدمات  ابلتجزئة؛  بيعها  ألغراض  االتصال  وسائل  على  البضائع 
جتميع جمموعة متنوعة من البضائع لصاحل اآلخرين ]ابستثناء خدمات 
من  متعددة  سلع  وشراء  مشاهدة  إمكانية  للعمالء  يتيح  مما  نقلها[ 
املواد الكيميائية، ومستحضرات التجميل، والعطور، والصابون، ومواد 
اجلراحية  والضمادات  واللصقات  الصيدالنية،  واملنتجات  التجميل، 
منطقة  لتحمية  اهلواء  مع  بتفاعلها  تسخن  اليت  واللصقات  والطبية، 
وأجهزة  الطبية،  واملعدات  واألجهزة  الدموية،  الدورة  وحتسني  الظهر 
طيب،  الغري  التربيد  خباخ  الطبية،  لألغراض  الثلج  وأكياس  التدليك، 
الطبية،  لألغراض  الكهرابئية  التدفئة  ولصقات  الطيب،  التربيد  وخباخ 
التدفئة  ولصقات  الطبية،  لألغراض  الكهرابئية  غري  التدفئة  ولصقات 
الغذائية،  الطبية، واملكمالت  الغري خمصصة لألغراض  الكهرابئية  غري 
احملشوة  التربيد  ورقع  ولصقات  الغذائية،  واملستحضرات  واألطعمة 
بنوع من اهلالم المتصاص والتحكم ابرتفاع احلرارة املفاجئ يف جسم 
اإلنسان، واملبيدات احلشرية واملواد الكيميائية الزراعية؛ خدمات جتميع 
جمموعة متنوعة من البضائع اليت تباع ابلتجزئة أو ابجلملة واملتخصصة 
ابملواد الكيميائية، ومستحضرات التجميل، والعطور، والصابون، ومواد 

HISAMITSU

SALONPAS
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وصناعة  البالستيكية  الصناعات  األمسدة،  صناعة  الكيماوية، 
مستحضرات التجميل، مبا يف ذلك التجهيزات للمعدات امليكانيكية 
املذكورة؛ أجهزة ميكانيكية للتحويل الصناعي إىل غاز، عدا عن أجهزة 
التحويل إىل غاز للسيارات؛ آالت لصناعة املواد الغذائية، مبا يف ذلك 
التجهيزات؛ الرتكيبات املتكونة من أالت لصناعة الكيماوايت إلنتاج 
ذلك  يف  مبا  الغاز،  معاجلة  االت  التجهيزات؛  ذلك  يف  مبا  االمسدة، 
معاجلة  آالت  الضغط؛  مكربات  )اآلالت(؛  الضواغط  التجهيزات؛ 
والنسيج؛  الغزل  لصناعة  آالت  التجهيزات؛  ذلك  يف  مبا  السوائل، 
والسالمل  7؛  الفئة  يف  واملدرجة  املصاعد،  احملرك؛  غالايت  جتهيزات 
منصات  املنصة،  مصاعد  املتحركة،  واملمرات  امليكانيكية  املتحركة 
قطع  الدرج،  مصاعد  املتنقلة،  السالمل  الركاب،  جسور  الناس،  رفع 
غيار للمصاعد، السالمل املتحركة، املمرات املتحركة، مصاعد املنصة، 
منصات رفع الناس، جسور الركاب )آالت(، السالمل املتحركة، مصاعد 
الدرج، املدرجة يف الفئة 7؛ حتويل املواد إىل سائل، وهي اجهزة حتويل 
املواد اىل سائل ابستخدام تدفق الغاز لتعزيز خصائص التدفق، مبا يف 
ذلك التجهيزات؛ مولدات لتوليد الطاقة الالزمة إلدارة اآلالت؛ آالت 
الصناعية  الروبواتت  الكهرابئية؛  املولدات  الطاقة؛  على  للحصول 
)اآلالت(؛ آالت معاجلة املعادن، اخلشب والبالستيك؛ أدوات اآللة؛ 
وامساك  واحملاذاة  املواقع،  لتحديد  آالت  وأجزاءها؛  احلفر  آالت 
املكوانت؛ اجهزة رفع بواسطة الة وآالت لرفع البضائع؛ آالت أتمني، 
املواد  احلجر،  األرض،  املعدنية،  املواد  وكسر  معاجلة  على،  احلصول 
آالت  بناء؛  واحجار  مالط  اخلامات،  املستعملة،  املواد  املستخرجة، 
حتميل املواد وقطع السلع؛ آالت إلنتاج املالط واخلرسانة، واألجزاء 
املسبقة الصنع؛ حفارات؛ آالت نقل؛ آالت معاجلة املعادن املنصهرة؛ 
اللحام؛ آالت االشتعال؛  الكهرابئية والليزرية؛ أسالك  اللحام  أجهزة 
قاطع أانبيب يعمل بنفخ الغاز؛ خالطات )آالت(؛ مطاحن )اآلالت(؛ 
التجهيزات؛  ذلك  يف  مبا  )اآلالت(،  مضخات  )اآلالت(؛  مكابس 
املضارب الكهرابئية؛ احملركات وقطع الغيار لذلك، عدا عن املركبات 
األراضية؛ التوربينات وأجزاءها، عدا عن املركبات األراضية؛ صناديق 
حمركات  األراضية،  املركبات  عن  عدا  لذلك،  الغيار  وقطع  العتاد 
من  )أجزاء  مكبس  قضبان  اآلالت(؛  من  )أجزاء  أدوات  البواابت؛ 
اآلالت(؛ احملامل )أجزاء من اآلالت(؛ أجهزة الطرد املركزي )اآلالت(؛ 
االت بناء السكك احلديدية؛ الطبول )أجزاء من اآلالت(؛ اجهزة بداية 
كهرابئية للمحركات؛ انظمة بداية كهرابئية ابردة للمحركات؛ حمركات 

وقطع غيار السفن والطائرات لذلك
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 

التدفئة  ولصقات  الطبية،  لألغراض  الكهرابئية  غري  التدفئة  ولصقات 
الغذائية،  الطبية، واملكمالت  الغري خمصصة لألغراض  الكهرابئية  غري 
احملشوة  التربيد  ورقع  ولصقات  الغذائية،  واملستحضرات  واألطعمة 
بنوع من اهلالم المتصاص والتحكم ابرتفاع احلرارة املفاجئ يف جسم 
اإلنسان، واملبيدات احلشرية واملواد الكيميائية الزراعية؛ خدمات جتميع 
جمموعة متنوعة من البضائع اليت تباع ابلتجزئة أو ابجلملة واملتخصصة 
ابملواد الكيميائية، ومستحضرات التجميل، والعطور، والصابون، ومواد 
اجلراحية  والضمادات  واللصقات  الصيدالنية،  واملنتجات  التجميل، 
منطقة  لتحمية  اهلواء  مع  بتفاعلها  تسخن  اليت  واللصقات  والطبية، 
وأجهزة  الطبية،  واملعدات  واألجهزة  الدموية،  الدورة  وحتسني  الظهر 
طيب،  الغري  التربيد  خباخ  الطبية،  لألغراض  الثلج  وأكياس  التدليك، 
الطبية،  لألغراض  الكهرابئية  التدفئة  ولصقات  الطيب،  التربيد  وخباخ 
التدفئة  ولصقات  الطبية،  لألغراض  الكهرابئية  غري  التدفئة  ولصقات 
الغذائية،  الطبية، واملكمالت  الغري خمصصة لألغراض  الكهرابئية  غري 
احملشوة  التربيد  ورقع  ولصقات  الغذائية،  واملستحضرات  واألطعمة 
بنوع من اهلالم المتصاص والتحكم ابرتفاع احلرارة املفاجئ يف جسم 

اإلنسان، واملبيدات احلشرية واملواد الكيميائية الزراعية
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  هيسـاميتسـو فارماسـوتيكـال كـو، إنـك
-841 تسـو-شـي،سـاغا  اتشـريودايكـان-ماشـي،   ،408 العنوان: 

0017، اليـابـان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: عبارة عن الكلمةThyssenkruppوتنطق تيسني كروب 
ابللغة العربية وهي جزء من اسم الشركة طالبة التسجيل وليس هلا معين 
ابللغة العربية                                                                    

التاريخ: 2015/9/11
رقم اإليداع: 173500  

اتريخ اإليداع: 2015/10/22
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )7(

االولوية: 3020150527416 البلد: املانيا      
حمركات اآلالت؛ حماور نقل احلركة، عدا عن املركبات األرضية، آالت 
لتصنيع  امليكانيكية  واملعدات  واألجهزة  امليكانيكية  االجهزة  البناء؛ 
الصناعات  الغذائية،  والصناعات  األدوية  منتجات  أو  السالئف 

Thyssenkrupp
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الصحة  الصحي،  للغذاء  األساسية  القيم  عبارة  عن  عبارة  العـالمـة: 
 Core values of االجنليزية  ابللغة  وترمجتها  والسعادة 

   Healthy food, Health and Happiness
رقم اإليداع: 175761  

اتريخ اإليداع: 2015/12/20
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )29(

والدواجن  واألمساك  اللحوم  والصيد؛  والدواجن  واألمساك  اللحوم 
واخلضروات املعدة واحملضرة؛ املقبالت احملضرة من اللحوم أو الدواجن 
أو املأكوالت البحرية أو اخلضار؛ الوجبات املعدة أساسا من اللحوم 
اجملمدة  الوجبات  اخلضار؛  أو  البحرية  املأكوالت  أو  الدواجن  أو 
أو  الدواجن  أو  البحرية  املأكوالت  أو  اللحم  من  أساسا  تتكون  اليت 
اخلضروات؛ الوجبات املغلفة اليت تتكون أساسا من اللحوم أو الدواجن 
أو  الفواكه  اللحوم؛  أو اخلضار؛ مستخلصات  البحرية  املأكوالت  أو 
اخلضار اجملففة أو املطبوخة أو احملفوظة، اهلالم واملرىب؛ البيض؛ الزيوت 

والدهون الصاحلة لألكل
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  الصفاء لألغذية ش م ع ع.
العنوان:  ص ب 3436 روى، الرمز الربيدى 112  سلطنة عمان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: عبارة عن الكلمةEkhtiari اختياري كتبت حبروف عربية 
والتينية عادية

رقم اإليداع: 177248  
اتريخ اإليداع: 2016/2/4

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )29(
والدواجن  واألمساك  اللحوم  والصيد؛  والدواجن  واألمساك  اللحوم 
واخلضروات املعدة واحملضرة؛ املقبالت احملضرة من اللحوم أو الدواجن 
أو املأكوالت البحرية أو اخلضار؛ الوجبات املعدة أساسا من اللحوم 
اجملمدة  الوجبات  اخلضار؛  أو  البحرية  املأكوالت  أو  الدواجن  أو 
أو  الدواجن  أو  البحرية  املأكوالت  أو  اللحم  من  أساسا  تتكون  اليت 
اخلضروات؛ الوجبات املغلفة اليت تتكون أساسا من اللحوم أو الدواجن 
أو  الفواكه  اللحوم؛  أو اخلضار؛ مستخلصات  البحرية  املأكوالت  أو 
اخلضار اجملففة أو املطبوخة أو احملفوظة، اهلالم واملرىب؛ البيض؛ الزيوت 
البط؛  حلم  املصنعة؛  والدواجن  ؛اللحوم  لألكل  الصاحلة  والدهون 

تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل:  شركة، تيسني كروب أي جي، وهي شركة أتسست 

مبوجب قوانني أملانيا
العنوان:  تيسني كروب اللي 1، 45143 ايسن، أملانيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: وهي كلمة مبتكرة ال معين هلا مكتوبة أبحرف التينية عادية 

 VERSAGE  وتنطق فريساج ابللغة العربية
رقم اإليداع: 174193  

اتريخ اإليداع: 2015/11/9
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )32(

والغازية  املعدنية  املياه  الطاقة،  مشروابت   ) الكحولية  غري   ( البرية 
وغريها من املشروابت الغري كحولية، مشروابت مستخلصة من الفواكه 

وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات اخري لعمل املشروابت
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  جييت ايدوجار
العنوان:  جاجري سرتاسي 47166،73 ديسربج، املانيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 EMIRATES HOTEL“الكلمات من   تتكون  العـالمـة: 
اإلمارات  وتنطق  عادية  التينية  أبحرف  مكتوبة   & RESORT

العربية للمنتجعات ابللغة العربية 
رقم اإليداع: 174257  

اتريخ اإليداع: 2015/11/11
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )43(

خدمات تقدمي الطعام ،والشراب، وخدمات اإلقامة املؤقتة
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  إميريتس هوتيل أند ريزوت
العنوان:  ص ب 9055 ديب،االمارات العربية املتحدة

 VERSAGE

  EMIRATES HOTEL & RESORT

Ekhtiari إختيارى 
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رقم اإليداع: 183550  
اتريخ اإليداع: 2016/9/18

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )18(
حمافظ للبطاقات ]حمافظ جيب[, حقائب يد, صناديق ثياب سفرية, 
اخليول,  لسروج  لبادات  للجنود,  حقائب  حقائب,  سفرية,  حقائب 
حيواانت,  جلود  جلدية,  ألواح  من  أو  جلدية  حمافظ  جلدية,  سيور 
حقائب  احليواانت,  ألطقم  سيور  عصي,  مظالت,  تقليد,  جلود 
مدرسية, حقائب للرايضة, اجللود واجللود املقلدة, جلود غري مدبوغة, 

جزادين, حمافظ جلدية.
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  هرييف انفيستمنت اند ديفيلومبنت كو.، ال يت دي.
العنوان:  رووم 103 – 18، بيلدينج 2، منرب 955، تشوانشا روود، 

بودونغ نيو اراي، شنغهاي، الصني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: عبارة عن العبارة AKADA كتبت حبروف التينية عادية 
وتنطق    أكادا ابللغة العربية وهي كلمة ليس هلا معىن وهي جزء من 

اسم الشركة طالبة التسجيل 
رقم اإليداع: 183909  

اتريخ اإليداع: 2016/10/3
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )6(

مصنوعات حدادة, خردوات معدنية ]صغرية[, أقفال لألبواب ]غري 
مفصالت  لألبواب,  ترابيس  لألبواب,  معدنية  مقابض  كهرابئية[, 
معدنية, جتهيزات معدنية لألاثث, أقفال ذات حلقات, مفاتيح, أقفال 

معدنية ]غري كهرابئية[.
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  وينزهو اكادا فورجين تراد كو., ال تى دى.
العنوان:  رووم 2001, بيلدينج 5, دازيران كومريشيال بيلدينج, منرب. 

103 شيفو روود, وينزهو, الصني.

منتجات اللحوم املصنعة؛ النقانق من اللحوم والدواجن؛ اللحوم املعلبة 
الدجاج  أو  اللحم  فطائر  املقلية؛  اللحوم  املعلبة؛  اللحوم  املطبوخة؛ 

)اهلمربغر(.
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  الصفاء لألغذية ش م ع ع.
العنوان:  ص ب 3436 روى، الرمز الربيدى 112  سلطنة عمان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 THIS IS الالتينية  الكلمات  من   العـالمـة:  تتكون  العـالمـة: 
سابالي  ذي  إيز  ذيس   .THE SUPPLY CHANGE
الالتينية  الكلمة  و  االسود  ابللون  بشكل كبري    تشينج  كتبت 
THIS IS THE SUPPLY CHANGE. ذيس إيز 
ذي سابالي تشينج  تعين هذا هو تغيري العرض. والعـالمـة: يف جمملها  
هلذه  املودعة  للمنتجات  ابلنسبة  احياءات  أو  دالالت  أية  تتضمن  ال 
هي  وامنا  نوع،  أي  من  مركب  أو  شخص  السم  تشري  وال  العـالمـة: 

مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 181985  

اتريخ اإليداع: 2016/7/21
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )35(

وأتجري  البضائع  نقل  جمال  يف  االستشارية  واخلدمات  االعمال  إدارة 
واستئجار املنصات وحاوايت النقل وخدمات جتميع املنصات والتصنيع 

والتخزين، حلول املنصات ومراكز التوزيع
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  شيب تيكنولوجي يب يت واي ليمتد/شركة اسرتالية 
حمدودة/غرضهأ: اخلدمات

العنوان:  1 ماكواري  باليس، ليفل 40 غيتواي، سيدين إن إس دابليو 
2000، اسرتاليا                               

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: عبارة عن العبارة Vikland كتبت حبروف التينية وتنطق    

فيكالند ابللغة العربية وهي كلمة ليس هلا معىن 
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للتحميل على اإلنرتنت لرصد وتتبع وحتديد مواقع األجسام الساكنة 
احلاسوب،  وبرجميات  معدات  وتطوير  تصميم  خدمات  واملتحركة، 
خدمات، خدمات تكنولوجيا املواقع االلكرتونية اليت متكن املستخدمني 
من تسجيل وتتبع وحتديد مواقع األجسام الساكنة واملتحركة، خدمات 

دعم تكنولوجيا الكمبيوتر.
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

ليمتد. شركة ذات  تيكنولوجي هولدينجز،  التسجيل:  هومري  طالب 
مسؤولية حمدودة          

شانون، كو.  بيزنيس كامبوس،  ويستبارك  أفينو،  اطالنتيك  العنوان:  
كالر، ايرلندا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 HOMER TECHNOLOGY العـالمـة: عبارة عن العبارة
العربية وهي  كتبت حبروف التينية وتنطق    هومر تكنولوجي ابللغة 

تشكل جزء من اسم الشركة طالبة التسجيل 
رقم اإليداع: 183912  

اتريخ اإليداع: 2016/10/3
أولوية طبقا لطلب تسجيل العـالمـة يف ايرلندا رقم 2016/00688 
املقدم بتاريخ 5 أبريل 2016. – رقم اإليداع اإللكرتوين املؤقت هو 

.201600000047159
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردا

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )45(
التزييف يف جماالت املنتجات وتوثيق املستندات  استشارات مكافحة 
وتتبع ومراقبة العالمات التجارية ومحايتها للحماية من التزوير والتالعب 
والتحريف ولضمان سالمة املنتجات والواثئق األصلية، تتبع املمتلكات 
املسروقة، خدمات املراقبة اإللكرتونية ألغراض أمنية يف جمال األشياء 
أنظمة األمن، اخلدمات األمنية مثل توفري موقع  القيمة، مراقبة  ذات 
اإلبالغ  أو  احلالة  تغيري  عند  األفراد  إلخطار  اإلنرتنت  شبكة  على 
تتبع  أو  الرسائل اإللكرتونية  تنبيهات  النظام األمين عرب  تغيري يف  عن 
ورصد وحتديد األماكن أو توفري خدمات الستعادة األجسام املفقودة 
املساعدة يف حتديد ورصد  تقدمي خدمات  القيمة،  ذات  املسروقة  أو 
األماكن وتتبع األجسام الساكنة واملتحركة ذات القيمة ألغراض األمن 
أو  البلوتوث  أو  املواقع  لتحديد  العاملي  النظام  ابستخدام  والسالمة 

الواي فاي أو التكنولوجيا اهلوائية.

 HOMER TECHNOLOGY العـالمـة: عبارة عن العبارة
العربية  تيكنولوجي ابللغة  مكتوبة أبحرف التينية عادية وتنطق هومري 
وهي جزء من اسم الشركة طالبة التسجيل وكلمة HOMER ليس 

هلا معين وكلمة TECHNOLOGY تعين تيكنولوجيا.
رقم اإليداع: 183910  

اتريخ اإليداع: 2016/10/3
االولوية: 2016/00688  البلد: ايرلندا 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(
والربامج  املواقع  بتحديد  اخلاصة  االلكرتونية  واالنظمة  االجهزة 
االماكن،  وحتديد  التتبع  وبرامج  سوفتوير(   - )هاردوير  االلكرتونية 
والواي  والبلوتوث  اس(  يب  )جي  مثل  املواقع  وحتديد  تتبع  اجهزة 
فاي واألجهزة اإللكرتونية اهلوائية الصغرية مثل الراديو، أجهزة االمن 
نظام  تتبع  وأجهزة  واالمان  البصمة  اجهزة  مثل  االلكرتونية  واملراقبة 
حتديد املواقع وبرامج الكمبيوتر لرصد وتتبع وحتديد مواقع األجسام 

الساكنة واملتحركة.
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

ليمتد. شركة ذات  تيكنولوجي هولدينجز،  التسجيل:  هومري  طالب 
مسؤولية حمدودة          

شانون، كو.  بيزنيس كامبوس،  ويستبارك  أفينو،  اطالنتيك  العنوان:  
كالر، ايرلندا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 HOMER TECHNOLOGY العـالمـة: عبارة عن العبارة
العربية  تيكنولوجي ابللغة  مكتوبة أبحرف التينية عادية وتنطق هومري 
وهي جزء من اسم الشركة طالبة التسجيل وكلمةHOMERليس 

هلا معين وكلمةTECHNOLOGYتعين تيكنولوجيا.
 رقم اإليداع: 183911  

اتريخ اإليداع: 2016/10/3
االولوية: 2016/00688 البلد: ايرلندا      

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )42(
واملتحركة،  الساكنة  األجسام  مواقع  وحتديد  وتتبع  رصد  خدمات 
تضم  وهي   )PAAS( الربامج  لتطوير  وعلمية  تقنية  خدمات 
األنظمة األساسية لربامج الكمبيوتر لرصد وتتبع وحتديد مواقع لرصد 
االشخاص واألجسام الساكنة واملتحركة، توفري الربجميات غري القابلة 
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طالب التسجيل:  كوالييت إز أور رسييب، ال. ال. سي
العنوان:  وان دايف توماس بولفارد، دبلن، اوهايو 43017، الوالايت 

املتحدة األمريكية                          .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ”MILLER HARRIS‘   العـالمـة: عبارة عن الكلمة الالتينية
والكلمة  األسود  ابللون  كبرية  التينية  حبروف  كتبت  هاريس  ميلر 
الالتينية، “MILLER HARRIS ”  “ميلر هاريس“  ال معىن 
هلا يف القاموس اإلجنليزي أو العريب  و العـالمـة: يف جمملها  ال تتضمن 
أية دالالت أو إحياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال 
تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وامنا هي مبتكرة من قبل 

الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 175472  

اتريخ اإليداع: 2015/12/10
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )4(

زيوت وشحوم صناعية، مزلقات، مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت 
الغبار، وقود )مبا يف ذلك وقود احملركات(، مواد إضاءة، مشوع وفتائل 

لإلضاءة
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

ليمتد/شركة ذات مسؤولية حمدودة/ ميلر هاريس  التسجيل:   طالب 
غرضها:  التجارة و الصناعة

العنوان:  36 ابر بروك سرتيت؛  لندن؛  دبليو 1 كاي 7كيو جيه؛  
اململكة املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتنطق   PRIMAVIT الالتينية  الكلمة  عن  عبارة  العـالمـة: 
برميافيت كتبت حبروف التينية عادية وليس هلا معين وإمنا هي مبتكرة 

من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 175519  

اتريخ اإليداع: 2015/12/12
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )5(

مستحضرات صيدالنية وبيطرية، مستحضرات صحية لغاايت طبية، مواد 
وأغذية محية معدة لالستعمال الطيب أو البيطري وأغذية للرضع واألطفال، 
مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان، شاي أعشاب لغاايت دوائية، أعشاب 
دوائية، مستحضرات صيدالنية للعناية ابلبشرة، املطهرات                                                                                                    

لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
القانونية وأعمال احملاماة، 

تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل:  هومري تيكنولوجي هولدينجز، ليمتد.

شانون، كو.  بيزنيس كامبوس،  ويستبارك  أفينو،  اطالنتيك  العنوان:  
كالر، ايرلندا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: مكونة من العبارة ما دمت تراه فهو حقيقة مكتوبة أبحرف 

عربية عادية
رقم اإليداع: 164256  

اتريخ اإليداع: 2015/2/15
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )43(

املطاعم؛ خدمات توفري األطعمة واملشروابت؛ اإليواء املؤقت
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  ستيك ان شيك انرتبرايزز، انك.
اندايانبولس،   400 بنسلفانيا سرتيت، سويت  107 اس.  العنوان:  

اندايان 46204، الوالايت املتحدة االمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التينية  أبحرف  مكتوبة   FROSTYالكلمة من  مكونة  العـالمـة: 
عادية وتنطق فروسيت ابللغة العربية وتعين جممد

رقم اإليداع: 172956  
اتريخ اإليداع: 2015/10/8

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )30(
البوظة  )آيسكرمي(؛  البوظة  األلبان؛  من  املصنعة  اجملمدة  احللوايت 
أساسها  اليت  املشروابت  الشوكوالتة؛  مشروابت  الرخوة؛  )آيسكرمي( 

الشوكوالتة؛ مشروابت الشوكوالتة مع احلليب
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

FROSTY
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الضغط ]أجزاء آالت[، صمامات مطقطقة ]أجزاء آالت[.
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  تشانغ جيا جانغ فيوروي سبيشيال اكوامبنت كو.، 
ال يت دي

تشانغجياجانج  اتون،  ايجنشي  روود،  شينكسني   ،19 رقم  العنوان:  
سييت، جيانغسو، الصني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الالتينية  ابللغة  الكلمةCURRENكتبت  عن  عبارة  العـالمـة: 

وليس هلا معين
رقم اإليداع: 175760  

اتريخ اإليداع: 2015/12/20
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )14(

ساعات حائط، ساعات يد، سبائك تشكيل من معادن نفيسة، معادن 
]صناديق[،  علب جموهرات  مشغولة،  نصف  أو  مشغولة  غري  نفيسة 
احلائط  لساعات  آالت  ]جموهرات[،  سلسلية  قالئد  الفضية،  احللي 
وساعات اجليب واليد، سالسل ساعات، ساعات اجليب                                                                                                    
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  زو يوتشانغ  
العنوان:  منرب 6 – 1، شياكسو تشونغشينغ الن، شياكسو فيالج، 
شيشى اتون، يونغجيا كونيت، تشجيانغ بروفينس، الصني                                                                                                                      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: عبارة عن الكلمات الالتينية     Haji Baba”    هاجي 
و   H الالتينية  احلروف  و كتبت  مميزة.  التينية  حبروف  اباب  كتبت 
بشكل  احلروف  بقية  فيما كتبت  بشكل كبري  الكلمتني  من    ”B“
صغري والكلمات الالتينية “Haji Baba”  ال معىن هلا يف القاموس 
أية دالالت  تتضمن  العـالمـة: يف جمملها  ال  العريب  و  أو  اإلجنليزي 
أو إحياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال تشري السم 
شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة 

التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية

لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
القانونية وأعمال احملاماة، 

تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل:  نيوبريث اس ايه ار ال.                                                           

العنوان: تيكنوارك 1 سريى 3960، سويسرا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الالتينية  ابللغة  الكلمةFURUISEكتبت  عن  عبارة  العـالمـة: 
والصينية مع رسم مميز وليس هلا معين ابللغة العربية

رقم اإليداع: 175758  
اتريخ اإليداع: 2015/12/20

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )6(
الغازي أو السائل املضغوط، حاوايت  قوارير ]أوعية معدنية[ للهواء 
حاوايت  للحفظ،  معدنية  صناديق  مواد  األمحاض،  لتخزين  معدنية 
معدنية ]للتخزين والنقل[، حاوايت معدنية للهواء الغازي أو السائل 
املضغوط، حاوايت معدنية للتعبئة، خزاانت معدنية، حاوايت معدنية 
للحاوايت،  معدنية  أغطية  معدنية،  عائمة  حاوايت  السائل،  للوقود 

جتهيزات معدنية لقنوات اهلواء املضغوط
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  تشانغ جيا جانغ فيوروي سبيشيال اكوامبنت كو.، 
ال يت دي.                 

تشانغجياجانج  اتون،  ايجنشي  روود،  شينكسني   ،19 رقم  العنوان:  
سييت، جيانغسو، الصني.                     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الالتينية  ابللغة  الكلمةFURUISEكتبت  عن  عبارة  العـالمـة: 

والصينية مع رسم مميز وليس هلا معين وليس هلا معين ابللغة العربية
رقم اإليداع: 175759  

اتريخ اإليداع: 2015/12/20
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )7(

آالت تكرير النفط، أجهزة فصل، مكائن وحمركات هيدرولية، صمامات 
]أجزاء  ]أجزاء آالت[، سدادات  ]أجزاء آالت[، صمامات ضغط 
تنظيم  أو حمركات[، صمامات هيدرولية، صمامات  أو مكائن  آالت 
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Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل:  انتورل ابالنس بيت فودس، انك. \ شركة منظمة 
حتت قوانني والية كاليفورنيا الوالايت املتحدة االمريكية\ الصناعة و 

التجارة
بورابنك،    200 سويت  سرتيت،  يت  1اس  ان.   100 العنوان:  

كاليفورنيا 91502  الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Large Breed Bites العـالمـة: عبارة عن الكلمات الالتينية
 Largeالالتينية احلروف  كتبت  حبيث  ورمسة.  ابيتس  بريد  الرج 
شريط  وعلى  االبيض  ابللون  ابيتس  بريد  Breed Bitesالرج 
وعلى  األسود  ابللون  لكلب  رمسة  الكلمات  ميني  يف  ووضع  اسود 
Large Breed Bitesالالتينية والكلمات  اللون  ابيض  قرس 

دالليا  تعين  حبيث  اإلجنليزي  القاموس  يف  معىن  هلا  ابيتس  بريد  الرج 
قضمات للساللة الكبرية و العـالمـة: يف جمملها  ال تتضمن أية دالالت 
أو إحياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال تشري السم 
شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة 

التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 176556  

اتريخ اإليداع: 2016/1/10
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

األمريكية               املتحدة  الوالايت  البلد:   86689739 االولوية:   رقم 
التاريخ: 7/10/ 2015 م

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )31(
طعام للحيواانت األليفة؛ وجبات ومتاع احليواانت األليفة                                                                                                    
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  انتورل ابالنس بيت فودس، انك. \ شركة منظمة حتت 
قوانني والية كاليفورنيا الوالايت املتحدة االمريكية\ الصناعة و التجارة

العنوان: 100 ان. 1اس يت سرتيت، سويت 200  بورابنك، كاليفورنيا 
91502  الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Small Breed Bites العـالمـة: عبارة عن الكلمات الالتينية
 Small مسول بريد ابيتس ورمسة. حبيث كتبت الكلمتني الالتينيتني
Breed مسول بريد ابللون االبيض وعلى شريط اسود وتتوسطهما 

رقم اإليداع: 176040  
اتريخ اإليداع: 2015/12/23

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )43(
خدمات توفري الطعام والشراب؛ أماكن اإلقامة املؤقتة؛  دور احلضانة 

النهارية
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

تيكاريت  يف  ساانيي  توريزم  غيدا  سوتيس كافيترياي  التسجيل:  طالب 
انونيم سريكييت/شركة مسامهة/غرضها: الصناعة والتجارة واخلدمات.        
العنوان:  ييسيلسي ماهاليسي سيليك كاديسي منرب.69/اي كاغيتهاين 

اسطنبول تركيا   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Large Breed Bites العـالمـة: عبارة عن الكلمات الالتينية
 Largeالالتينيتني الكلمتني  حبيث كتبت  ورمسة.  ابيتس  بريد  الرج 
Breedالرج بريد ابللون األبيض وعلى شريط اسود وتتوسطهما رمسة 
الشريط  ابيض. وكتب اسفل هذا  لكلب ابللون األسود وعلى قرس 
األسود  ابللون  خط  مشاهلا  و  ميينها  وعلى  Bitesابيتس  الكلمة 
والكلمات الالتينيةLarge Breed Bites الرج بريد ابيتس هلا 
معىن يف القاموس اإلجنليزي حبيث تعين داللياقضمات للساللة الكبرية  
ابلنسبة  إحياءات  أو  دالالت  أية  تتضمن  ال  جمملها  يف  العـالمـة:  و 
للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال تشري السم شخص أو مركب من 
أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها 

كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 176555  

اتريخ اإليداع: 2016/1/10
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

األمريكية  املتحدة  الوالايت  البلد:   86689745   : األولوية  رقم 
التاريخ: 7/10/ 2015 م

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )31(
طعام للحيواانت األليفة؛ وجبات ومتاع احليواانت األليفة

لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
القانونية وأعمال احملاماة، 

تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة
األمريكية               املتحدة  الوالايت  البلد:   86689716 األولوية:  رقم 

التاريخ: 7/10/ 2015 م
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )31(

طعام للحيواانت األليفة؛ وجبات ومتاع احليواانت األليفة
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  انتورل ابالنس بيت فودس، انك. \ شركة منظمة حتت 
قوانني والية كاليفورنيا الوالايت املتحدة االمريكية\ الصناعة و التجارة

بورابنك،    200 سويت  سرتيت،  يت  1اس  ان.   100 العنوان:  
كاليفورنيا 91502  الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: مكونة من الكلمة APPLE مكتوبة أبحرف التينية عادية 

وتنطق ابل وتعين تفاحة
رقم اإليداع: 177003  

اتريخ اإليداع: 2016/1/27
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )42(

املتعلقة  والتصميم  البحث  وخدمات  والتكنولوجية  العلمية  اخلدمات 
تصميم  احلاسوب؛  برجمة  الصناعي؛  والبحث  التحليل  خدمات  هبا؛ 
العتاد والربجميات احلاسوبية وتطويرها؛ تصميم وتطوير وصيانة الربجميات 
املنطوق  والكالم  الطبيعية  اللغة  جمال  يف  امللكية  املسجلة  احلاسوبية 
واملتكلم واللغة والتعرف على الصوت والبصمة الصوتية؛ أتجري األجهزة 
واملعدات اخلاصة ابلعتاد والربجميات احلاسوبية؛ اخلدمات االستشارية 
واملساعدة  الدعم  خدمات  احلاسوبية؛  الربجميات  و  ابلعتاد  املتعلقة 
واخلدمات االستشارية املتعلقة بتطوير أنظمة احلواسيب وقواعد البياانت 
والتطبيقات؛ توفري املعلومات املباشرة )ان-الين( حول العتاد والربجميات 
وصيانتها؛  وتصميمها  اإللكرتونية  املواقع  إنشاء  خدمات  احلاسوبية؛ 
خدمات استضافة املواقع اإللكرتونية؛ خدمات موفر خدمة التطبيقات 
اليت تتضمن استضافة تطبيقات الربجميات احلاسوبية اخلاصة ابآلخرين؛ 
خدمات موفر خدمة التطبيقات اليت تتضمن الربجميات املستخدمة يف 
إنشاء النصوص والرسوم البيانية والصور واحملتوايت السمعية والفيديو 
وأتليفها  اإللكرتونية  واملنشورات  املتعددة  الوسائط  ذات  واحملتوايت 
واستخراجها  وحتريرها  وتشغيلها  واستقباهلا  ونقلها  وتنزيلها  وتوزيعها 
موفر  خدمات  وتنظيمها؛  وختزينها  وعرضها  تشفريها  وحل  وتشفريها 

رمسة جلرو ابللون االسود وعلى قرس ابيض. وكتب اسفل هذا الشريط 
األسود  ابللون  خط  مشاهلا  و  ميينها  وعلى  Bitesابيتس  الكلمة 
والكلمات الالتينية Small Breed Bitesمسول بريد ابيتس هلا 
معىن يف القاموس االجنليزي حبيث تعين داللياقضمات للساللة الصغرية  
ابلنسبة  إحياءات  أو  دالالت  أية  تتضمن  ال  جمملها  يف  العـالمـة:  و 
للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال تشري السم شخص أو مركب من 
أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها 

كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 176557  

اتريخ اإليداع: 2016/1/10
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

األمريكية               املتحدة  الوالايت  البلد:   86689725 األولوية:  رقم 
التاريخ: 7/10/ 2015 م

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )31(
طعام للحيواانت األليفة؛ وجبات ومتاع احليواانت األليفة

لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
القانونية وأعمال احملاماة، 

تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل:  انتورل ابالنس بيت فودس، انك. \ شركة منظمة حتت 

قوانني والية كاليفورنيا الوالايت املتحدة االمريكية\ الصناعة و التجارة
بورابنك،    200 سويت  سرتيت،  يت  1اس  ان.   100 العنوان:  

كاليفورنيا 91502  الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Small Breed Bites العـالمـة: عبارة عن الكلمات الالتينية
 Small الالتينية  احلروف  حبيث كتبت  ورمسة.  ابيتس  بريد  مسول 
شريط  وعلى  االبيض  ابللون  ابيتس  بريد  مسول   Breed Bites
اسود ووضع يف ميني الكلمات رمسة جلرو ابللون االسود وعلى قرس 
ابيض اللون والكلمات الالتينية Small Breed Bites مسول 
بريد ابيتس هلا معىن يف القاموس االجنليزي حبيث تعين دالليا قضمات 
أو  دالالت  أية  تتضمن  ال  جمملها   العـالمـة: يف  و  الصغرية  للساللة 
السم  تشري  وال  العـالمـة:  هلذه  املودعة  للمنتجات  ابلنسبة  احياءات 
شخص أو مركب من أي نوع، وامنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة 

التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 176558  

اتريخ اإليداع: 2016/1/10

APPLE
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القطع اخلاصة ابلساعات والساعات الكبرية وأدوات قياس  الدقيقة؛ 
الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة؛ اجملوهرات                        

لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
القانونية وأعمال احملاماة، 

تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل:  أبل انك

العنوان:  1 انفينيت لوب، كوبرتينو، كاليفورنيا 95014، الوالايت 
املتحدة األمريكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عادية  التينية  أبحرف  مكتوبة   GLEONCE الكلمة  العـالمـة: 

وتنطق غليونس وهي كلمة مبتكرة ال معىن هلا
رقم اإليداع: 177374  

اتريخ اإليداع: 2016/2/9
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )5(

املستحضرات الصيدالنية املعدة لالستعمال البشري
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  مريك شارب اند دوم كورب.                                                        
جرسي  نيو  ستايشن،  وايتهاوس  درايف،  مريك  وان  العنوان: 

08889،الوالايت املتحدة األمريكية          .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: عبارة عن  عبارة ذوق اللحظة مكتوبة أبحرف عربية عادية.
رقم اإليداع: 177459

اتريخ اإليداع: 2016/2/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )32(
املشروابت  من  وغريها  الغازية  املعدنية  املياه  الشعري(؛  )شراب  البرية 
غري الكحولية مبا فيها املشروابت اخلفيفة؛ املشروابت املستخلصة من 
إلعداد  األخرى  واملستحضرات  الشراب  الفواكه؛  وعصائر  الفواكه 

املشروابت
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 

الربجميات  مع  املستخدمة  الربجميات  تتضمن  اليت  التطبيقات  خدمة 
اخلاصة ابلتعرف على الصوت وتطبيقات الربجميات احلاسوبية املزودة 
إبمكانيات صوتية؛ توفري الربجميات احلاسوبية املباشرة )ان-الين( غري 
القابلة للتنزيل؛ توفري حمركات حبث لغاية احلصول على البياانت عرب 
اخلدمات  اإللكرتونية؛  االتصال  شبكات  من  وغريها  اإلنرتنت  شبكة 
اخلاصة ابحلاسوب وحتديًدا توفري مصادر معدّة حبسب طلب املستخدم 
لألخبار والرايضة والطقس والتعليقات وغريها من املعلومات واحملتوايت 
اإللكرتونية وغريها  )بلوغز( واملواقع  الدورية واملدوانت  النشرات  من 
من النصوص واحملتوايت السمعية والفيديو وذات الوسائط املتعددة؛ 
من  وغريها  واملواقع  الين(  )أن  املباشرة  للمعلومات  الفهارس  إنشاء 
املصادر املتوفرة على شبكات حاسوب عاملية لآلخرين؛ خدمات ختزين 
خدمات  اخلرائط؛  ووضع  اخلرائط  رسم  خدمات  الكرتونيا؛  البياانت 

تقدمي املعلومات واملشورة واالستشارات املتعلقة بكل ما سبق ذكره
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  أبل انك
95014،الوالايت  لوب، كوبرتينو، كاليفورنيا  انفينيت   1 العنوان:  

املتحدة األمريكية                            
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: العبارة Made for Apple Watch مكتوبة أبحرف 
إطار  ضمن  مجيعها  جانبية،  برؤية  لساعة  مميز  ورسم  عادية  التينية 
مستطيل مدّور الزوااي وتنطق مايد فور أبل واتش وكلمةMade تعين 
مصنوع أو معد وكلمة Forتعين من أجل وكلمةAppleتعين تفاحة 

وكلمةWatch تعين ساعة
رقم اإليداع: 177328  

اتريخ اإليداع: 2016/2/7
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

رقم األولوية: 67804 البلد:جامايكا التاريخ: 2015/8/7
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )14(

الساعات؛  الدقيقة؛  الوقت  قياس  وأدوات  الوقت  قياس  أدوات 
الساعات الكبرية؛ قطع قياس الوقت؛ كرونوغرافات ]أجهزة تسجيل 
)موقتات  الكرونومرتات  الوقت؛  لقياس  لالستخدام كقطع  الزمٍن[ 
الدقيقة(؛ سيور الساعات؛ سوار الساعات؛ العلب املعدة للساعات 
الوقت  قياس  وأدوات  الوقت  قياس  وأدوات  الكبرية  والساعات 

GLEONCE
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أحزمة النقود ]مالبس[؛ أحذية اجللدية؛ أحذية مطاطية؛ أحذية فوقية 
مطاطية )أخفاف(؛ حذية اجلولف؛ نعال األحذية؛ أحذية كرة السلة؛ 
صنادل  ابلرابط؛  رقبة  ذات  أحذية  اجلبال؛  تسلق  أحذية  *؛  أحذية 
احلمام؛ خف احلمام؛ أحذية ذات رقبة نصفية؛ أحذية الشتاء؛ أحذية 
أحذية  صنادل؛  الشاطئ؛  أحذية  الفينيل؛  أحذية  أحذية؛  املالكمة؛ 
ذات رقبة للتزجل؛ أخفاف؛ النعال الداخلية؛ نعال لباس القدم؛ األجزاء 
العلوية من ألبسة القدم؛ كعوب لألحذية ذات الرقبة واألحذية العادية؛ 
أطراف  العادية؛  واألحذية  الساق  ذات  لألحذية  إنزالقية  ال  وسائل 
البيسبول؛  أحذية  لألحذية؛  حديدية  لوازم  القدم؛  مللبوسات  مزينة 
أحذية رايضية؛  أحذية أو صنادل من احللفاء؛ اجلرموق؛ احذيه املطر؛ 
امليادين؛ أحذية طويلة؛ أحذية للجمباز؛  للمدارات و  أحذية رايضية 
املبارزة  بدالت  اليد؛  أحذية كرة  اهلوكي؛  أحذية  القدم؛  لكرة  أحذية 
املاء  على  للتزحلق  رطبة  بدل  الدراجات؛  راكيب  مالبس  الكورية؛ 
التمارين  بدالت  للرايضة؛  معاطف  اجلسم(؛  حرارة  بدرجة  )حتتفظ 
الرايضية؛ مالبس رايضية؛ بدالت التايكوندو؛ بنطلون للباس؛ أحذية 
ركوب اخليل؛ الزي املدرسي؛ معاطف؛  معاطف طويلة؛ أزايء للخدم؛ 
عباءات )املالبس(؛ السراويل القصرية؛ معاطف نصف طويلة؛ سرتة؛ 
َمق  ساري )ثوب املرأة اهلندية(؛ بدالت رحالت السفاري؛ ِبدل؛ السَّ
)ثياب خارجية فضفاضة ترتدى لوقاية املالبس من االتساخ(؛ تنورات؛ 
معاطف؛  األطفال؛  واقية؛ مالبس  معاطف  الرجال؛  بنطلون؛ مالبس 
بدالت واحدة؛ مالبس لألطفال؛ سرتات ]مالبس[؛ مرايل األطفال؛ 
اجلينز أزرق؛ قمصان مسرولة ]مالبس[؛ معاطف عليا؛ بدالت ذات 
التقليدية  قلنسوة(؛ ايقات الملعاطف  ذات  الربكة )سرتات  القطعتني؛ 
كورية  سرتات  )دوروماجي(؛  الكورية  التقليدية  املعاطف  الكورية؛ 
)ابجيا(؛  الكورية  التقليدية  الصدرايت  )كاغوجا(؛  تقليدية  خارجسة 
ماليب علوية تقليدية كورية ) جيوغوري(؛ سراويل تقليدية كوريو )هانبوك 
ابجي(؛ حتتيات تقليدية كورية )هانبوك سوكغوت(؛ تنانري تقليدية كورية 
]اهلانبوك شيما[؛ قمصان الوها؛ برانس احلمام؛ قمصان حتتية؛ مشدات 
للصدر؛ بلوزات؛ أغطية الرأس لالستحمام؛ مالبس داخلية؛ سراويل 
أثواب  السباحة؛  قلنسوة  حتتية؛  سراويل  فاِناّل؛  ]مالبس[؛  داخلية 
السباحة؛ سراويل السباحة؛ ُقميِّصات ]زينة توضع على صدر الفستان 
ْنَطُلون؛ قمصان الرايضية؛  املفتوح[؛ أقمصة؛ سرتات معرِّقة؛ بلوزات؛ بـَ
قمصان؛ زي رايضي؛ ايقات ]مالبس[؛ مالبس النوم؛ قمصان حمبوكة 
من الصوف أو احلرير ]مالبس[؛  ُصدرات؛ بلوزات؛ واقيات الياقات؛ 
األصفاد ذوي الياقات البيضاء؛ قمصان قصرية؛ قمم؛ قمصان ]مالبس 
داخلية [؛ رداء خاص لتمرين اجلرى؛ ِبيَجاَمة؛ قمصان البولو؛ كنزات 
)لتدفئة  صوفية؛ قمصان قصرية األكمام ]يت شريت[؛ كساء للساق 

تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل:  ذا كوكا - كوال كومبين

العنوان:  وان كوكا-كوال بالزا، أتالنتا، جيورجيا 30313،الوالايت 
املتحدة األمريكية                           .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتبت   ”SKIN REPUBLICالعبارة من  مكونة  العـالمـة: 
تعين   SKINوالكلمة ريبابليك  وتنطق سكني  عادية  التينية  أبحرف 

بشرة بينما الكلمة REPUBLIC تعين مجهورية
رقم اإليداع: 177890

اتريخ اإليداع: 2016/2/28
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )3(
األقنعة  للبشرة؛  التجميل  ومستحضرات  التجميل  مستحضرات 
التجميلية؛ غسوالت ]لوشن[ وجل وكرميات وزيوت ألغراض التجميل

لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
القانونية وأعمال احملاماة، 

تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل:  بلو لوتوس ليمتد

هونغ  سنرتال،  رود،  فو  دي   148 بلدينغ،  امتيل  يب،   9 العنوان:  
كونغ   .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
FOURLADS: كتبت  الالتينية  الكلمة  عن  عبارة  العـالمـة: 
بشكل كبري ابللون األسود وانتهت بنقطتني ):( وتتضمن العـالمـة: أيضا 
رمسة وهي عبارة عن ضل أربعة أطفال واليت تتموقع فوق احلروف الالتينية 
FOURLADS و الكلمة الالتينية FOURLADS:  ال 
جمملها   يف  العـالمـة:  و  العريب،   أو  اإلجنليزي  القاموس  يف  هلا  معىن 
هلذه  املودعة  للمنتجات  ابلنسبة  إحياءات  أو  دالالت  أية  تتضمن  ال 
هي  وإمنا  نوع،  أي  من  مركب  أو  شخص  السم  تشري  وال  العـالمـة: 

مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية.
رقم اإليداع: 178137  

اتريخ اإليداع: 2016/3/8
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )25(
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لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
القانونية وأعمال احملاماة، 

تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل:  ذا فيسشوب كو.، ليمتد

العنوان:  92، سينمونو -2 جا، جوجننو – جو، سيئول، مجهورية كوراي                                 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ”CACAO IVORY ”    العـالمـة: عبارة عن الكلمات الالتينية
رمسة  مع  االسود  ابللون  التينية كبرية  حبروف  ايفوري  كتبت  كاكاو 
 CACAO  “   للجزء االمامي لفيل وحبة قهوة والكلمات الالتينية
IVORY ”  تعين يف القاموس اإلجنليزي كاكاو العاجو العـالمـة: يف 
جمملها  ال تتضمن أية دالالت أو إحياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة 
هلذه العـالمـة: وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي 

اختريت من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 178143  

اتريخ اإليداع: 2016/3/7
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )29(
زبده الكاكاو؛ زبده بندق الشوكوالتة؛ زبدة كرمي  الشوكوالتة؛  كرمي 
بندق  زبده  الشوكوالتة؛    مع  ألبان[؛ كرميات  ]منتجات  الشوكوالتة 
الشوكوالتة؛ منتجات األلبان اليت حتتوي على الشوكوالتة؛ مشروابت 

بنكهة الشوكوالتة أساسها احلليب؛ الواردة يف الفئة 29   
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

ذات  ليمتد/شركة  إي  يت   يب  تشوكلت  ألست  التسجيل:   طالب 
مسؤولية حمدودة/غرضها: الصناعة والتجارة

العنوان:  26 تواس افينيو 7، سنغافورة 639273   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ”CACAO IVORY ”    العـالمـة: عبارة عن الكلمات الالتينية
رمسة  مع  األسود  ابللون  التينية كبرية  حبروف  ايفوري  كتبت  كاكاو 
 CACAO  “   للجزء االمامي لفيل وحبة قهوة والكلمات الالتينية
IVORY ”  تعين يف القاموس اإلجنليزي كاكاو العاجو العـالمـة: يف 
جمملها  ال تتضمن أية دالالت أو إحياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة 
هلذه العـالمـة: وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي 

لتدفئة  اخل  ابلفراء..  مكسو  طويل  أنبويب  )غطاء  املوفة  الصاقني(؛ 
]مالبس[؛  األذن  واقيات  ]مالبس[؛  اخلمارات  ]مالبس[؛  اليدين( 
األربع  األصابع  تكسو  والرسغ  لليد  قفازات  الشتاء؛  فصل  قفازات 
معًا وتكسو اإلهبام منفردًا؛ أغطية لتدفئة القدمني ال تعمل ابلكهرابء؛ 
أوشحة )كوفيات(؛ جوارب طويلة؛  كعوب للجوارب؛ جوارب قصرية؛ 
أغلفة اجلوارب؛ مرايل ]مالبس[؛ جوارب للتمارين؛ جيوب املالبس؛ 
النوم )مالبس(؛ قبعات شتوية كورية تقبيدية  ثياب ملتصقة؛ طاقيات 
]اننباوي[؛ صمادات كورية مصنوعة من ششعر اخليل )مانغون(؛ قبعات 
]لباس للرأس[؛ قبعات للشمس؛ بريهبات )قبعات مستديرة مسطحة(؛ 
أغطية للمالبس؛ عمائم؛ قبعات رمسية؛ مالبس مقاومة للماء؛ أربطة 
للجوارب؛ أشرطة الكاحل الكورية ]دانيم[؛ محاالت للجوارب الطويلة؛ 
أدوات تعليق اجلوارب القصرية؛ محاالت )محاالت للتعليق(؛ أحزمة جلدية 
)مالبس(؛ أردية سروالية؛ قمصان؛ قمصان اليوك؛ سراويل أمامية؛ مالبس 
الداخلية؛ تنورات حتتيَّة؛ ربطات العنق؛ دفاايت القدمني؛ كساء للساق؛ 
مناديل مزدانة ابلرسوم ]مناديل للرقبة[؛ حجاب؛ لفاعات طويلة للرقبة؛ 

شاالت؛ لفاعات للكتف؛ أحذية *.
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل: زيرو  تو  سيفني انك
العنوان: 76 سانغامسان-رو، مابو-غو، سيول، كوراي  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: العبارة ذا فيسشوب انتشورال ستوري حبروف التينية داخل 

شكل دائري بوسطه رسم لرأس إمراه كما ابلشكل املوضح
رقم اإليداع: 178138  

اتريخ اإليداع: 2016/3/8
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )3(

مستحضرات للغسيل والكي؛ مواد تواليت؛ زيوت عطرية؛ مستحضرات 
يف  تستخدم  لألقمشة  ملينات  املنزلية؛  لألغراض  للشواش  مضادة 
املالبس[؛  ]لغسيل  األقمشة  قصر  مستحضرات  والكي؛  الغسيل 
مستحضرات جتميل؛ عطور ألغراض منزلية؛ أقنعة جتميلية؛ ِقطع من 
الصابون  ) ليس لالستخدام الشخصي (؛ منظفات خبالف املستخدمة 
تنظيف؛ شامبو  طبية؛ مستحضرات  ولغاايت  التصنيعية  العمليات  يف 
تنظيف  الشعر؛ كرميات  تصفيف  مستحضرات  للشعر؛  مغذايت  ؛ 

جتميلية؛ صابون لالستخدام الشخصي؛ منظفات أسنان.  
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ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  ايه او يب فنتشرز، إنك
العنوان: لدى: ستوبس ألديرتون آند ماركيليز، ال. ال. بيه.، 15260 
فينتشورا بوليفارد، الطابق 20، شريمان اوكس، كاليفورنيا 91403، 

الوالايت املتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبحرف  SKY Devicesمكتوبة  الكلمة  عن  عبارة  العـالمـة: 
وكلمة مساء  وكلمةSKYتعين  ديفيسيز  سكاي  وتنطق  عادية  التينية 

Devices تعين أجهزة 
رقم اإليداع: 178893  

اتريخ اإليداع: 2016/3/30
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(

اهلواتف احملمولة
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  سكاى فون ال ال سي
فلوريدا،  بيتش،  ميامي   ،#350 افينو  واشنطن   1348 العنوان:  

33139، الوالايت املتحدة االمريكية     .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ”  WELLMAX  ” الالتينية     الكلمة  عن  عبارة  العـالمـة: 
ويلماكس كتبت حبروف التينية كبرية ابللونني األسود والكلمة الالتينية 
ويلماكس WELLMAX ’’  ال معىن هلا يف القاموس العريب وال 
إحياءات  أو  دالالت  أية  تتضمن  ال  جمملها  يف  والعـالمـة:  اإلجنليزي. 
ابلنسبة للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال تشري السم شخص أو 
مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل 

الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 179180  

اتريخ اإليداع: 2016/4/10
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )11(

مصابيح؛ مواقد متوهجة؛ أجهزة وتركيبات إانرة؛ األنوار اخلافتة للتزين 
أانبيب ضوء  الكريسماس؛  أعياد  أنوار كهربية ألشجار  احلفالت؛  يف 
للمركبات؛ كشافات كهربية  أضواء  مصابيح كهربية؛  الفلورسنت؛ 

للجيب؛ سخاانت املياه ابلطاقة الشمسية
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

اختريت من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 178144  

اتريخ اإليداع: 2016/3/7
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )30(
كعكة  الشوكوالتة؛  بسكويت  ابلشوكوالتة؛  حلوايت  الشوكوالتة؛ 
الشوكوالتة؛ الكاكاو؛ منتجات كاكاو؛ مشروابت أساسها الشوكوالته؛  
أساسها  مشروابت  ابحلليب؛  شوكوالته  مشروابت  الشوكوالته؛  قطع 
الكاكاو؛ بسكويت الشوكوالته؛ حلوى الشوكوالته؛ الشوكوالته املغلفة 
يف  الستخدامه  الشوكوالته  معجون  الشوكوالته؛  قهوة  البسكويت؛ 
اخلبز؛ منتجات الكاكاو؛ بسكويت الشوكوالتة؛ آيس كرمي شوكوالته؛ 
معجنات الشوكوالته؛ خبز الشوكوالته؛ بودنج الشوكوالته؛ كعك حُملى 
حمشو  الشوكوالته  ]حلوايت[؛ كعك  الشكوالته  ُفندان  ابلشكوالته؛ 
الشوكوالته؛  من  أساسها  اليت  اخلفيفة  الوجبات  الفاكهة؛  أو  ابملرىب 
املشروابت الغازية اليت اساسها الشوكوالنه؛ رقائق الشوكوالته؛ حلوايت 
املغلفة ابملكسرات؛ مستخلصات  الشوكوالته  الكرمي؛  الشوكوالته مع 
قطع  واحللوايت؛  الكمأ  شوكوالنة  احللوايت(؛  لصناعة   ( الشوكوالته 
الشوكوالته؛ شوكوالته القهوة؛ صلصة الشوكوالته؛ حلوى الشوكوالته؛ 
الشوكوالته الساخنة؛ فطرية الشوكوالته؛ كعك؛ بسكويت ابلشوكوالته؛ 

الواردة يف الفئة 30
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

ذات  ليمتد/شركة  إي  يت   يب  تشوكلت  ألست  التسجيل:   طالب 
مسؤولية حمدودة/غرضها: الصناعة والتجارة

العنوان:  26 تواس افينيو 7، سنغافورة 639273   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التينية  حبروف  مكتوبة   ANML VAPORS عبارة العـالمـة: 
عادية وتنطق امنل فابورز وكلمةANMLهي كلمة مبتكرة ال معين هلا  

وكلمة VAPORS تعين أخبرة
رقم اإليداع: 178538  

اتريخ اإليداع: 2016/3/22
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )34(
نكهات كيميائية بشكل سائل ُتستعمل إلعادة تعبئة عبوات السجائر 

اإللكرتونية.
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
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”  تعين يف القاموس  اإلجنليزي اخلليط. والعـالمـة: يف جمملها  ال تتضمن 
أية دالالت أو إحياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال 
تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا أخترية من قبل الشركة 

طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 179371  

اتريخ اإليداع: 2016/4/17
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )31(
طعام للحيواانت األليفة، مكافئات للحيواانت األليفة

لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
القانونية وأعمال احملاماة، 

تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
يف  أسهمها  تطرح  براندز/شركة  بيت  هارت  بيغ  التسجيل:  طالب 

البورصة/غرضها: التجارة و الصناعة
العنوان: ص.ب 193575 سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 94119، 

الوالايت املتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 foodbook“ الالتينية  الكلمات  عن  عبارة  العـالمـة: 
   ”Restaurant“   فودبوك مطعم. كتبت الكلمة ”Restaurant
حتت  مطعم  العربية  الكلمة  وكتبت   foodbook الكلمة  حتت 
الالتينية   الرمادي والكلمة   الكلمة فودبوك والكلمات كتبت ابللون 
“ foodbook ليس هلا معىن والكلمة Restaurant تعين يف 
القاموس العريب  مطعم و العـالمـة: يف جمملها  ال تتضمن أية دالالت 
أو إحياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال تشري السم 
شخص أو مركب من أي نوع،  وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة 

التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 179372  

اتريخ اإليداع: 2016/4/17
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )43(
خدمات لتوفري الطعام والشراب و املطاعم و مقاهي/كافيرتايت

لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
القانونية وأعمال احملاماة، 

تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل: شانغهاي ويلماكس اليتينغ إنداسرتي كو.، ليمتد/
شركة ذات مسؤولية حمدودة/غرضها: الصناعة والتجارة                                  
نيو  بيدونغ  أفينيو،  بيدونغ   2000 انمرب  إيه،   24 روم  العنوان: 

ديسرتيكت، شانغهاي، الصني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ”WATER FISH ”  العـالمـة: عبارة عن الكلمات الالتينية
رمسة  تعلوها  و  األسود  ابللون  التينية كبرية  حبروف  فيش كتبت  واتر 
ابللون األبيض لسمكة داخل إطار دائري أسود والكلمة الالتينية واتر 
األخرى  والكلمة  املاء.  العريب  القاموس  يف  تعين    ’’WATER
يف  والعـالمـة:  السمك.  العريب  القاموس  يف  تعين    ”FISH“ فيش 
جمملها  ال تتضمن أية دالالت أو إحياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة 
هلذه العـالمـة: وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي 

اختريت من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 179212  

اتريخ اإليداع: 2016/4/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )25(
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس

لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
القانونية وأعمال احملاماة، 

تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل: زينب عباس للتجارة ش.ذ.م.م/شركة ذات مسؤولية 

حمدودة/غرضها: التجارة و الصناعة و اخلدمات
العنوان: ص.ب. 379068 - ديب، اإلمارات العربية املتحدة     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العـالمـة: عبارة عن الكلمات الالتينية    ” Meow Mix”   مياو 
 M ميكس  كتبت حبروف التينية مميزة ابللون األسود. احلرف الالتيين
 w و احلرف .Mix و Meow كتب حبروف كبرية يف الكلمتني
فيه شكل مثل ذيل قطة و الكلمة الالتينية مياو Meow’’  تعين يف 
 Mix “القاموس اإلجنليزي صوت مواء القط. والكلمة االخرىميكس
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البياانت؛  الصلبة اخلاصة ابحلاسوب؛ أجهزة ووسائط ختزين  األقراص 
شرائح احلاسوب؛ األجهزة واملعدات البصرية؛ الكامريات؛ البطارايت؛ 
أجهزة التلفزيون؛ أجهزة استقبال التلفزيون؛ شاشات التلفزيون؛ علب 
أجهزة  املواقع؛  لتحديد  العاملية  ابألنظمة  اخلاصة  األجهزة  الدخول؛ 
وأدوات املالحة؛ األجهزة احملمولة ابليد لتشغيل وتنظيم وتنزيل ونقل 
ومعاجلة واستعراض امللفات الصوتية وملفات الوسائط؛ األجهزة احملمولة 
وأنظمة  الصوت  ومضخمات  الصوت  مبكربات  التحكم  ألجل  ابليد 
السترييو وأنظمة الرتفيه؛ األجهزة احملمولة ابليد والقابلة للبس لتشغيل 
وملفات  الصوتية  امللفات  واستعراض  ومعاجلة  ونقل  وتنزيل  وتنظيم 
وأنظمة  املنزلية  السينمائية  العرض  وأنظمة  السترييو  أنظمة  الوسائط؛ 
الرتفيه املنزلية؛ أنظمة العرض السينمائية املنزلية وأنظمة الرتفيه املنزلية  
ومضخمات  الصوت  ومكربات  وفيديو  مشغالت صوت  من  املكونة 
احلاسوبية؛  الربجميات  ابليد؛  وأجهزة حتكم السلكية وحممولة  الصوت 
ابألجهزة  والتحكم  وتشغيل  وتشكيل  إلعداد  احلاسوبية  الربجميات 
املتنقلة واألجهزة القابلة للبس واهلواتف املتنقلة واحلواسيب واألجهزة 
برجميات  والفيديو؛  الصوت  ومشغالت  ابحلاسوب  امللحقة  الطرفية 
لتشغيل  املستخدمة  احلاسوبية  الربجميات  احلاسوب؛  تطبيقات  تطوير 
وتنظيم وتنزيل ونقل ومعاجلة وإعادة عرض امللفات الصوتية وملفات 
الصوت  مكربات  لربجمة  املستخدمة  احلاسوبية  الربجميات  الوسائط؛ 
ومضخمات الصوت والتحكم هبا والربجميات احلاسوبية املستخدمة يف 
التحكم مبشغالت الصوت والفيديو؛ الربجميات احلاسوبية املستخدمة 
والفيديو  السمعية  واحملتوايت  الرقمية  املوسيقى  ونقل  وتوزيع  إليصال 
احلاسوبية  الربجميات  ابلرتفيه؛  املرتبطة  الوسائط  واملتعددة  والنصية 
إلنشاء قواعد بياانت من املعلومات والبياانت قابلة للبحث من اجل 
الربجميات  االجتماعي؛  للتواصل  الند-للند  شبكات  بياانت  قواعد 
احلاسوبية اليت تتيح للمستخدم برجمة وتوزيع احملتوايت الصوتية والفيديو 
والنصية وحمتوايت البياانت وغريها من احملتوايت املتعددة الوسائط اليت 
تشمل املوسيقى واحلفالت املوسيقية وافالم الفيديو والراديو والتلفزيون 
والربامج  الثقافية  واألحداث  واأللعاب  الرايضية  وااللعاب  واألخبار 
املرتبطة ابلرتفيه والربامج التعليمية عرب شبكات االتصاالت؛ الربجميات 
ومجعها  موقعها  وحتديد  الوصل  وعناوين  البياانت  لتعريف  احلاسوبية 
وتوزيعها وإدارهتا بني خوادم احلاسوب واملستخدمني املتصلني بشبكات 
قواعد  إىل  للدخول  احلاسوبية  الربجميات  اإللكرتونية؛  االتصاالت 
التسجيالت  فيها؛  والبحث  وتصفحها  الين(  )أن  املباشرة  البياانت 
املوسيقى  تشمل  اليت  للتنزيل  القابلة  الفيديو  وتسجيالت  السمعية 
واجملالت  الكتب  املوسيقية؛  الفيديو  وأفالم  املوسيقية  والعروض 
وغريها  واجلرائد  والصحف  اإلخبارية  والنشرات  الدورية  والنشرات 

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل: ابلوالتيل صديق موسى/مواطن هندي/غرضه: التجارة                    

العنوان: ص.ب رقم 48702 الشارقة اإلمارات العربية املتحدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ADD TO APPLE WALLET العبارة  العـالمـة: 
من  مميز جملموعة  ورسم  األبيض  ابللون  عادية  التينية  أبحرف  مكتوبة 
البطاقات ابأللوان األزرق والربتقايل واألخضر والزهري داخل مغلف 
بيج على خلفية سوداء مستطيلة الشكل مدورة الزوااي وذات حدود 
رمادية وتنطق آد تو أبل واليت وكلمةAddتعين إضافة و To تعين 

إىل وكلمةApple تعين تفاحة وكلمةWalletتعين حمفظة
رقم اإليداع: 179546  

اتريخ اإليداع: 2016/4/20
األولوية رقم: 68459 البلد: جامايكا التاريخ: 22/10/2015

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(
احلاسويب؛  العتاد  ابحلواسيب؛  امللحقة  الطرفية  األجهزة  احلواسيب؛ 
الشخصية  احلواسيب  اللوحية؛  احلواسيب  ابليد؛  احملمولة  احلواسيب 
على  القادرة  ابليد  احملمولة  اإللكرتونية  الرقمية  األجهزة  الصغرية؛ 
واستقبال  إلرسال  واملعدة  اإلنرتنت  إىل  والوصول  الدخول  توفري 
البياانت  من  وغريها  اإللكرتوين  والربيد  اهلاتفية  املكاملات  وختزين 
العتاد  للبس؛   القابلة  ابحلواسيب  امللحقة  الطرفية  األجهزة  الرقمية؛ 
املتنقلة؛  ابألجهزة  امللحقة  الطرفية  األجهزة  للبس؛  القابل  احلاسويب 
األجهزة الرقمية اإللكرتونية القابلة للبس القادرة على توفري الدخول 
اهلاتفية  املكاملات  وختزين  واستقبال  إلرسال  واملعدة  اإلنرتنت  إىل 
والربيد اإللكرتوين وغريها من البياانت الرقمية؛ أجهزة الراديو وأجهزة 
الصوت  ومكربات  الوسائط  مشغالت  الراديو؛  واستقبال  إرسال 
والالسلكية واحلواسيب  السلكية  االتصاالت  اهلاتف وأجهزة  وأجهزة 
على  والتعرف  الصوت  تسجيل  أجهزة  املركبات؛  يف  املستخدمة 
الصوت؛  مكربات  الرأسية؛  والسماعات  األذن  مساعات  الصوت؛ 
امليكروفوانت؛ امللحقات واملكوانت الصوتية؛ أجهزة تسجيل  ونسخ 
الصوت؛ مشغالت ومسجالت الصوت والفيديو الرقمية؛ مضخمات 
الصوت وأجهزة االستقبال الصوتية؛ أجهزة اتصال الشبكات؛ األجهزة 
واألدوات اإللكرتونية اخلاصة ابالتصاالت؛ األجهزة واألدوات اخلاصة 
أجهزة  املتنقلة؛  اهلواتف  اهلواتف؛  والالسلكية؛  السلكية  ابالتصاالت 
واحملتوايت  والصور  والبياانت  الصوت  لنقل  الالسلكية  االتصاالت 
املتعددة؛  الوسائط  ذات  واحملتوايت  الفيديو  وحمتوايت  السمعية  
والفأرات  املفاتيح  ولوحات  العرض  ولوحات  والشاشات  الكوابل 
ومسوقات  األقراص  ومسوقات  والطابعات  واألقالم  الفأرة  ولبادات 
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سينزا ذا كاستومايزر و LAحرف تعريف يستعمل قبل االسم املؤنث 
و SENZA كلمة إيطالية مبعين بدون و THE أداة تعريف و 

CUSTOMIZERاملفصل حسب الطلب
رقم اإليداع: 180321  

اتريخ اإليداع: 2016/5/15
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )25(
محاالت الصدر؛ املالبس النسائية الداخلية؛ السراويل الداخلية

لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
القانونية وأعمال احملاماة، 

تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل:  ال سينزا كوربوريشن

العنوان:  900 – 1959 ابر واتر سرتيت، هاليفاكس، نوفا سكوتيا 
يب3جاي3ان2،كندا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: عبارة “LA SENZA THE FAKER” مكتوبة 
أبحرف التينية عادية وتنطق ال سينزا ذا فايكر و LAحرف تعريف 
مبعىن  إيطالية  وكلمةSENZAكلمة  املؤنث  االسم  قبل  يستعمل 

بدونو THEأداة تعريف و FAKERملفق
رقم اإليداع: 180322  

اتريخ اإليداع: 2016/5/15
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )25(
محاالت الصدر؛ املالبس النسائية الداخلية؛ السراويل الداخلية

لإلستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
القانونية وأعمال احملاماه، 

تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل:  ال سينزا كوربوريشن

العنوان:  900 – 1959 ابر واتر سرتيت، هاليفاكس، نوفا سكوتيا 
يب3جاي3ان2،كندا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكتوبة   ”THE ALL-NIGHTER“ عبارة  العـالمـة: 
ALL- أبحرف التينية عادية وتنطق ذا اول انيرت وذا أداة تعريف و

NIGHTERتعين الساهر طوال الليل

والقارانت  الوصل  أجهزة  للتنزيل؛  القابلة  اإللكرتونية  املنشورات  من 
والشرائح واألسالك والكوابل وأجهزة الشحن ومساند وصل األجهزة 
واملهايئات  البينية  واألجهزة  اإللكرتونية  اإلرساء  وحمطات  اإللكرتونية 
الكهرابئية واإللكرتونية املعدة لالستخدام مع مجيع املنتجات اليت سبق 
ذكرها؛ األغطية اخلارجية واحلقائب والعلب املعدة أو املصممة الحتواء 
احلاسويب  والعتاد  ابحلواسيب  امللحقة  الطرفية  واألجهزة  احلواسيب 
الشخصية  واحلواسيب  اللوحية  واحلواسيب  ابليد  احملمولة  واحلواسيب 
ابليد  احملمولة  الرقمية  واألجهزة  واهلواتف  املتنقلة  واهلواتف  الصغرية 
بعد  عن  التحكم  أجهزة  والفيديو؛  الصوت  ومشغالت  للبس  القابلة 
واألجهزة احملمولة ابليد والقابلة للبس ألجل التحكم مبشغالت الصوت 
العرض  وأنظمة  الصوت  ومضخمات  الصوت  ومكربات  والفيديو 
السينمائية املنزلية وأنظمة الرتفيه؛ امللحقات والقطع واللوازم وأجهزة 
االختبار اخلاصة جبميع املنتجات السابق ذكرها؛ املفكرات اإللكرتونية؛ 
األجهزة املعدة لفحص الربيد املختوم؛ آالت تسجيل النقد؛ اآلليات 
أطراف  حمددات  اإلمالء؛  آالت  النقد؛  بقطع  تعمل  اليت  لألجهزة 
للبضائع؛  املعدة  اإللكرتونية  امللصقات  التصويت؛  آالت  املالبس؛ 
الوزن؛  قياس  وأدوات  أجهزة  الفاكس؛  آالت  اجلوائز؛  اختيار  آالت 
الرقاقات  القياس؛  أجهزة  اإللكرتونية؛  اإلعالانت  لوحات  املقاييس؛ 
الصوت؛  مضخمات  املتكاملة؛  الدارات  السيليكونية[؛  ]الشرائح 
الشاشات الفلورية؛ الفتائل املعدة لتوصيل الضوء ]األلياف البصرية[؛ 
بعد؛  عن  الصناعية  ابلعمليات  للتحكم  املعدة  الكهرابئية  الرتكيبات 
النريان؛  إمخاد  أجهزة  الكهرابئي؛  التحليل  أجهزة  الصواعق؛  مانعات 
اإلنقاذ؛  ومعدات  أجهزة  الصناعية؛  لألغراض  اإلشعاعية  األجهزة 
املتحركة؛  الكرتونية  الصور  الشمسية؛  النظارات  اإلنذار؛  صفارات 
أجهزة فحص البيض؛ صفارات للكالب؛ مغناطيسات للزينة؛ األسوار 
التحكم هبا عن  للنقل واليت ميكن  القابلة  السيارة  املكهربة؛ معّوقات 
احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل  حتّمى كهرابئًيا  اليت  اجلوارب  بعد؛ 

الدكتور/خالد الياقوت لالستشارات القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  أبل انك
الوالايت   ،95014 لوب، كوبرتينو، كاليفورنيا  انفينيت   1 العنوان: 

املتحدة األمريكية                            
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 LA SENZA THE“ عبارة  العـالمـة: 
ال  وتنطق  عادية  التينية  مكتوبة أبحرف   ”CUSTOMIZER
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اليدين؛ غسوالت )لوشن( لليدين؛ بالسم الشفاه؛ مواد تلميع الشفاه؛ 
مستحضرات االستحمام غري الطبية؛ الصابون لالستعمال الشخصي؛ 

مستحضرات التجميل للعناية ابجلسم واحملافظة على اجلمال
لإلستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماه، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  ال سينزا كوربوريشن
العنوان:  900 – 1959 ابر واتر سرتيت، هاليفاكس، نوفا سكوتيا 

يب3جاي3ان2،كندا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبحرف  مكتوبة   ”TROPICAL ENVY“ عبارة  العـالمـة: 
وكلمةTROPICALتعين  انفي  تروبيكال  وتنطق  عادية  التينية 

استوائيو كلمةENVY تعين حسد
رقم اإليداع: 180326  

اتريخ اإليداع: 2016/5/15
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )3(
منتجات العناية الشخصية وحتديدًا الرذاذات العطرية للجسم وكرميات 
للجسم؛  العطرية  البخاخات  اجلسم؛  وحف  فرك  مواد  اجلسم؛ 
الروائح  للجسم؛  املعدة  الغسيل  مواد  للجسم(؛  )لوشن  غسوالت 
التواليت؛ كرميات  ماء  العطور؛  الشخصي؛  لالستخدام  املعدة  الطيبة 
اليدين؛ غسوالت )لوشن( لليدين؛ بالسم الشفاه؛ مواد تلميع الشفاه؛ 
مستحضرات االستحمام غري الطبية؛ الصابون لالستعمال الشخصي؛ 

مستحضرات التجميل للعناية ابجلسم واحملافظة على اجلمال
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  ال سينزا كوربوريشن
العنوان:  900 – 1959 ابر واتر سرتيت، هاليفاكس، نوفا سكوتيا 

يب3جاي3ان2،كندا

رقم اإليداع: 180323  
اتريخ اإليداع: 2016/5/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )25(
محاالت الصدر؛ املالبس النسائية الداخلية؛ السراويل الداخلية

لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
القانونية وأعمال احملاماة، 

تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل:  ال سينزا كوربوريشن

العنوان:  900 – 1959 ابر واتر سرتيت، هاليفاكس، نوفا سكوتيا 
يب3جاي3ان2،كندا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكتوبة   ”THE MULTI-TASKER“ عبارة  العـالمـة: 
أداة  نعين   THE ماليت-اتسكر و ذا  وتنطق  عادية  التينية  أبحرف 

تعريفو MULTI-TASKER تعنيل ُمتعدد املهام 
رقم اإليداع: 180324  

اتريخ اإليداع: 2016/5/15
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )25(
محاالت الصدر؛ املالبس النسائية الداخلية؛ السراويل الداخلية

لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
القانونية وأعمال احملاماة، 

تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل:  ال سينزا كوربوريشن

العنوان:  900 – 1959 ابر واتر سرتيت، هاليفاكس، نوفا سكوتيا 
يب3جاي3ان2،كندا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: عبارة “SWEET RED” مكتوبة أبحرف التينية عادية 
وتنطق سويت ريد وكلمةSWEET تعين حلووكلمةREDتعين أمحر 

رقم اإليداع: 180325  
اتريخ اإليداع: 2016/5/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )3(

منتجات العناية الشخصية وحتديدًا الرذاذات العطرية للجسم وكرميات 
للجسم؛  العطرية  البخاخات  اجلسم؛  وحف  فرك  مواد  اجلسم؛ 
الروائح  للجسم؛  املعدة  الغسيل  مواد  للجسم(؛  )لوشن  غسوالت 
التواليت؛ كرميات  ماء  العطور؛  الشخصي؛  لالستخدام  املعدة  الطيبة 
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )12(
العرابت ذات احملركات، مركبات ذاتية احلركة مزودة بعجلتني و خباصة  
النارية، دراجات مبحرك صغري،  دراجات انرية، دراجات  الدراجات 
انرية  خفيفة حجم حمركها أقل من 100 سنتيمرت مكعب،  األجزاء 

والتجهيزات املتعلقة ابملنتجات املذكورة
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

حمدودة/ هندية  ليمتد/شركة  – كالينت  ساندارام  التسجيل:   طالب 
غرضها: الصناعة و التجارة

العنوان:  جاايالكشمي إستيتس’، منرب29 )أولد منرب8. (، هادوز رود، 
شيناي 006 600، اهلند              .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: عبارة عن العبارةAnna    LOU  Paris  وتنطق أان 

لو ابريس كتبت حبروف التينية كما هو ابلشكل املوضح
رقم اإليداع: 180451  

اتريخ اإليداع: 2016/5/18
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )18(

جلود حيواانت؛  حقائب ظهر؛  حمافظ جيب؛  حمافظ جلدية؛  حقائب 
ثياب ]حقائب سفرية[؛  مظالت؛  عصي  صغرية سفرية؛  صناديق 

خيزران؛  رسن جلدي؛ أكياس جلدية؛  جزادين
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  مي سينج كولكشنز ليمتد
العنوان:  7/إف هوليوود كوم إتش إس إي 3-5 أولد ابيلي إس يت 

سنرتال هونج كونج                            
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيليكرتوليت   Electrolit الالتينية  األحرف  عن  عبارة  العـالمـة: 
مكتوبة ابللون األسود كما خيرج من حرف “i” شريطني ابللون األسود 
و شريطني ابللون الرمادي. و حييط هبا اطار بيضوي و الكلمة الالتينية 
ال  و  العريب  القاموس  يف  هلا  المعىن  إيليكرتوليت   Electrolit

العـالمـة: عبارة عن احلروف واألرقام الالتينيةTVS XL100 حبيت 
 XL100والرقم احلروف  فوق  مميز  بشكل   TVSاحلروف كتبت 
اللذان كتبا كذلك بشكل مميز ابللون االسود واألبيض وتوجد خطوط 
وسط الرقم100واحلروف والرقم الالتيين “ TVS XL100 ليس 
دالالت  أية  تتضمن  وال  العريب  وال  االجنليزي  القاموس  يف  معىن  هلا 
أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال تشري السم 
شخص أو مركب من أي نوع، وامنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة 

التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
اتريخ اإليداع: 2016/5/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )12(

رقم اإليداع: 180329  
العرابت ذات احملركات، مركبات ذاتية احلركة مزودة بعجلتني و خباصة  
دراجات  انرية،  دراجات  صغري،   مبحرك  النارية،دراجات  الدراجات 
انرية  خفيفة حجم حمركها أقل من 100 سنتيمرت مكعب،  األجزاء 

والتجهيزات املتعلقة ابملنتجات املذكورة
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

حمدودة/ هندية  ليمتد/شركة  – كالينت  ساندارام  التسجيل:   طالب 
غرضها: الصناعة و التجارة

العنوان:  جاايالكشمي إستيتس’، منرب29 )أولد منرب8. (، هادوز رود، 
شيناي 006 600، اهلند              .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 TVS VICTORالعـالمـة: عبارة عن احلروف والكلمة الالتينية
يت يف إس فيكتور  حبيت كتبت احلروفTVS بشكل مميز ابللون األسود 
فوق الكلمة VICTOR اليت كتبت ابألبيض واألسود بشكل مميز 
ليس   TVS VICTOR “الالتينية كذلك و احلروف والكلمة 
هلا معىن يف القاموس اإلجنليزي وال العريب وال تتضمن أية دالالت أو 
السم  تشري  وال  العـالمـة:  هلذه  املودعة  للمنتجات  ابلنسبة  إحياءات 
شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة 

التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 180362  

اتريخ اإليداع: 2016/5/16
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة
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لإلستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
القانونية وأعمال احملاماه، 

تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
سي.يف/شركة  دي  اس.اي  بيزا،  البوراتوريوس  التسجيل:   طالب 

مكسيكية قائمة و مؤسسة مبوجب
 قوانني املكسيك/غرضها: التجارة و الصناعة  

 44190 موديران،  1840، كولونيا  انمرب.  اسباان  ايف.  العنوان:  
غواداالخارا، جاليسكو، املكسيك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: الكلمة “ELORA”   كتبت أبحرف كبرية و بلون أبيض 
و حتتها ثالث كلمات مكتوبة ابللون نفسه و هم( كفء، فعال، راقي(. 
و يف اخللفية صور ملعدات منزلية كاخلالط و املروحة والكلمة الالتينية

اإلجنليزي.  وال  العريب  القاموس  يف  هلا  معىن  ال  ايلورا   ELORA
ابلنسبة  إحياءات  أو  دالالت  أية  تتضمن  ال  جمملها   يف  والعـالمـة: 
للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال تشري السم شخص أو مركب من 
أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها 

كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 180866  

اتريخ اإليداع: 2016/6/5
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(
وأدوات  وأجهزة  واملساحية  واملالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة 
التصوير الفوتوغرايف والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات 
الوزن والقياس واإلشارة املراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ والتعليم، أجهزة 
التحكم  أو  تنظيم  أو  تكثيف  أو  حتويل  أو  فتح  أو  لوصل  وأدوات 
يف الطاقة الكهرابئية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
بيع  ماكينات  تسجيل،  أقراص  مغناطيسية،  بياانت  حامالت  الصور، 
آالت  النقد،  تسجيل  آالت  النقد،  بقطع  تعمل  اليت  لألجهزة  آلية 
إطفاء  أجهزة  البياانت،  ملعاجلة  احلواسيب  وأجهزة  معدات  حاسبة، 

احلرائق
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

اإلجنليزي. و العـالمـة: يف جمملها  ال تتضمن أية دالالت أو إحياءات 
ابلنسبة للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال تشري السم شخص أو 
مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل 
اسم  من  األول  اجلزء  العـالمـة:  منثل  و  جتارية.  الستخدامها كعالمة 

الشركة طالبة التسجيل 
رقم اإليداع: 180634  

اتريخ اإليداع: 2016/5/25
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )5(
أمصال، األمصال اليت أتخذ عن طريق الفم، احملاليل امللحية، أمالح 
االماهة الفموية، حماليل اإلماهة الفموية، احملاليل املائية اإللكرتوليتية، 

احملاليل اإللكرتوليتية املعقمة ضد اجلفاف، احملاليل اإللكرتوليتية.
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

سي.يف/شركة  دي  اس.اي  بيزا،  البوراتوريوس  التسجيل:   طالب 
مكسيكية قائمة و مؤسسة مبوجب

 قوانني املكسيك/غرضها: التجارة و الصناعة  
 44190 موديران،  1840، كولونيا  انمرب.  اسباان  ايف.  العنوان:  

غواداالخارا، جاليسكو، املكسيك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيليكرتوليت   Electrolit الالتينية  األحرف  عن  عبارة  العـالمـة: 
مكتوبة ابللون األسود كما خيرج من حرف “i” شريطني ابللون األسود 
و شريطني ابللون الرمادي. و حييط هبا اطار بيضوي و الكلمة الالتينية 
ال  و  العريب  القاموس  يف  هلا  المعىن  إيليكرتوليت   Electrolit
اإلجنليزي. و العـالمـة: يف جمملها  ال تتضمن أية دالالت أو احياءات 
ابلنسبة للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال تشري السم شخص أو 
مركب من أي نوع، وامنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل 
اسم  من  االول  اجلزء  العـالمـة:  منثل  و  جتارية.  الستخدامها كعالمة 

الشركة طالبة التسجيل 
رقم اإليداع: 180635  

اتريخ اإليداع: 2016/5/25
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )32(
الغري  اإللكرتوليتية  احملاليل  رايضية،  مشروابت  التمييه،  مشروابت 

املعقمة ضد اجلفاف، مشروابت غري كحولية 
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(
أحذية السالمة للوقاية من احلوادث واإلصاابت واإلشعاعات والنار، 
اخلودات الواقية و ملحقاهتا، أقنعة و بدالت واقية )للعمل(، خودات 
للوقاية من احلوادث واإلصاابت، أجهزة محاية لإلستخدام الشخصي 
يف  املدرجة  و  للوقاية  الصناعية  املنتجات  واإلصاابت  احلوادث  ضد 

الفئة 09
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل: ام/اس رمحان إنداسرتيز ليمتد/شركة هندية أتسست 
و  التجارة  1956/غرضها:  لسنة  اهلندي  الشركات  قانون  مبوجب 

الصناعة
العنوان:  167/184، وازيدبور، جامجاو، كانبور )يو.يب( اهلند    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: عبارة عن  الكلمة الالتينية PERF بريف مكتوبة ابللون 
 PERF األسود و تعلوها رمسة لشكل يشبه الصقر والكلمة الالتينية
العـالمـة: يف  و  اإلجنليزي.  ال  و  العريب  القاموس  يف  هلا  بريف المعىن 
جمملها  ال تتضمن أية دالالت أو إحياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة 
هلذه العـالمـة: وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي 
مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية. و 

منثل العـالمـة: اجلزء األول من اسم الشركة طالبة التسجيل
رقم اإليداع: 181008  

اتريخ اإليداع: 2016/6/12
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )18(
اجللد واجللد املقلد واملنتجات املصنوعة من هذه املواد وغري املدرجة يف 
فئات أخرى مثل األحزمة، واألشرطة، واحلقائب، وحقائب السفر،  و 
جيوب و حقائب لألدوات، ايقات للكالب، معاطف املطر، السرتات، 
احملفظات، حقائب نسائية، وحقائب السفر، حقائب السفر، حقائب، 
حقائب صغرية، األحزمة والسروج والسياط و مجيع السلع املندرجة يف 

الصنف 18.
لإلستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماه، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل: ام/اس رمحان إنداسرتيز ليمتد/شركة هندية أتسست 

إماراتية  )ش.ذ.م.م(/شركة  للتجارة  الشندغة  برج  التسجيل:  طالب 
ذات مسؤولية حمدودة/غرضها: الصناعة و التجارة  

العنوان: ص.ب 64986، ديب، اإلمارات العربية املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: الكلمة “ELORA”   كتبت أبحرف كبرية و بلون أبيض 
و حتتها ثالث كلمات مكتوبة ابللون نفسه و هم( كفء، فعال، راقي(. 
و يف اخللفية صور ملعدات منزلية كاخلالط و املروحة والكلمة الالتينية

اإلجنليزي.  وال  العريب  القاموس  يف  هلا  معىن  ال  ايلورا   ELORA
ابلنسبة  إحياءات  أو  دالالت  أية  تتضمن  ال  جمملها   يف  والعـالمـة: 
للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال تشري السم شخص أو مركب من 
أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها 

كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 180867  

اتريخ اإليداع: 2016/6/5
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )11(
والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لإلانرة  أجهزة 
والتهوية وتوريد املياه واألغراض الصحية                                                                
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

إماراتية  )ش.ذ.م.م(/شركة  للتجارة  الشندغة  برج  التسجيل:  طالب 
ذات مسؤولية حمدودة/غرضها: الصناعة و التجارة  

العنوان: ص.ب 64986، ديب، اإلمارات العربية املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: عبارة عن  الكلمة الالتينية PERF بريف مكتوبة ابللون 
 PERF األسود و تعلوها رمسة لشكل يشبه الصقر والكلمة الالتينية
العـالمـة: يف  و  اإلجنليزي.  ال  و  العريب  القاموس  يف  هلا  بريف المعىن 
جمملها  ال تتضمن أية دالالت أو إحياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة 
هلذه العـالمـة: وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وامنا هي 
مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية. و 

منثل العـالمـة: اجلزء األول من اسم الشركة طالبة التسجيل
رقم اإليداع: 181007  

اتريخ اإليداع: 2016/6/12
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة
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اتريخ اإليداع: 2016/6/15
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )3(

وكي  غسل  يف  تستعمل  أخرى  ومواد  األقمشة  تبييض  مستحضرات 
املالبس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور 
وزيوت عطرية، مستحضرات جتميل، غسول )لوشن( للشعر، منظفات 

أسنان
لإلستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماه، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل: ديليا كوزميتيكس اس يب. زيد.اوه.اوه./شركة بولندية 
ذات مسؤولية حمدودة/غرضهأ: الصناعة والتجارة

العنوان:  يو ال ليسنا 5، 95 – 030 رزجوو، بولندا   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Delia COSMETICSالعـالمـة: عبارة عن الكلمات الالتينية
ابللون  مميزة  وصغرية  التينية كبرية  حبروف  ديليا كوزميتيكس كتبت 
االسود واألبيض والكلمة الالتينيةCOSMETICSكوزميتيكس 
تعين يف القاموس العريب مواد التجميل والكلمة  Delia “ ليس هلا 
معىن. و العـالمـة: يف جمملها  ال تتضمن أية دالالت أو احياءات ابلنسبة 
للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال تشري السم شخص أو مركب من 
أي نوع، وإمنا هي أبتكرت من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها 

كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 181149  

اتريخ اإليداع: 2016/6/15
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )3(
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل يف غسل وكي املالبس، 
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت عطرية، 

مستحضرات جتميل، غسول )لوشن( للشعر، منظفات أسنان
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل: ديليا كوزميتيكس اس يب. زيد.اوه.اوه./شركة بولندية 
ذات مسؤولية حمدودة/غرضهأ: الصناعة والتجارة

العنوان:  يو ال ليسنا 5، 95 – 030 رزجوو، بولندا   

التجارة  1956/غرضها:  لسنة  اهلندي  الشركات  قانون  مبوجب 
والصناعة

العنوان:  167/184، وازيدبور، جامجاو، كانبور )يو.يب( اهلند    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: عبارة عن  الكلمة الالتينية PERF بريف مكتوبة ابللون 
 PERF األسود و تعلوها رمسة لشكل يشبه الصقر والكلمة الالتينية
العـالمـة: يف  و  اإلجنليزي.  ال  و  العريب  القاموس  يف  هلا  بريف المعىن 
جمملها  ال تتضمن أية دالالت أو إحياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة 
هلذه العـالمـة: وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي 
مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية. و 

منثل العـالمـة: اجلزء األول من اسم الشركة طالبة التسجيل
رقم اإليداع: 181008  

اتريخ اإليداع: 2016/6/12
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )25(
لباس القدم مبا يف ذلك األحذية و أحذية املوضة و األحذية الرايضية، 
األحذية طويلة الرقبة، الصنادل والنعال، وأغطية الرأس واملالبس مبا يف 
ذلك املالبس اجلاهزة، و املالبس الداخلية، أغطية الرأس، و مالبس 
الشتاء، ومالبس الرتيكو واملالبس الرايضية و اجلوارب و مجيع السلع 

املندرجة يف الصنف 25
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل: ام/اس رمحان إنداسرتيز ليمتد/شركة هندية أتسست 
و  التجارة  1956/غرضها:  لسنة  اهلندي  الشركات  قانون  مبوجب 

الصناعة
العنوان:  167/184، وازيدبور، جامجاو، كانبور )يو.يب( اهلند    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Cameleoكاميليو كتبت  الالتينية  الكلمة  عن  عبارة  العـالمـة: 
حبروف التينية صغرية مميزة ابللون األسود واألبيض والكلمة الالتينية 
Cameleo  كاميليوليس هلا معىن يف القاموس العريب وال اإلجنليزي. 
ابلنسبة  إحياءات  أو  دالالت  أية  تتضمن  ال  جمملها   يف  العـالمـة:  و 
للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال تشري السم شخص أو مركب من 
أي نوع، وإمنا هي ابتكرت من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها 

كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 181148  
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العـالمـة: كتبت “ARSA” أرسا حبروف التينية فقط بشكل كبرية و 
ابلون األسود و الكلمة الالتينيةARSA ارسا ال معىن هلا يف القاموس 
دالالت  أية  تتضمن  ال  جمملها   يف  والعـالمـة:  اإلجنليزي.  وال  العريب 
أو إحياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال تشري السم 
شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة 

التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 181371  

اتريخ اإليداع: 2016/6/26
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )6(

مقابض سحب  معدنية و مقابض فاخرة و أقفال عالية احلماية و أجهزة 
اإلقفال معدنية و مزاليج معدنية.                                                               

لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
القانونية وأعمال احملاماة، 

تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل: غودريج اند بويسي ام اف دجي. كو. ليميتد/شركة 

هندية حمدودة/غرضها: الصناعة والتجارة
العنوان:  لوكينغ سولوشنز اند سيستيمز ديفيجني، بالنت منرب 18، 

بريوجشاانغار، فيكهرويل مومباي  400- 079.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مميز  بشكل  فقط  التينية  حبروف  أرسا   ”ARSA“ العـالمـة: كتبت 
الكلمات  هذه  واسفل  األبيض،  ابللون  هندية  توجد حروف  وأمامها 
 The Heritage“ الالتينية  الكلمات  توجد  اليمني  على 
والعـالمـة:  صغري.  بشكل  األبيض  ابللون  Collection” كتبت 
الكلمة  و  مستطيل  شكل  على  سوداء  خلفية  على  توجد  ككل 
الالتينيةARSA ارسا ال معىن هلا يف القاموس العريب وال اإلجنليزي 
الالتينية  والكلمة  إرث  تعين   ”Heritage“ الالتينية  والكلمة 
“Collection” تعين جمموعة. والعـالمـة يف جمملها  ال تتضمن أية 
دالالت أو إحياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال تشري 
السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة 

طالبة التسجيل  
رقم اإليداع: 181372  

اتريخ اإليداع: 2016/6/26
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )6(
مقابض سحب  معدنية و مقابض فاخرة و أقفال عالية احلماية و أجهزة 

اإلقفال معدنية و مزاليج معدنية
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 

التينية  حبروف  مكتوبة   BOLD METALS عبارة  العـالمـة: 
عادية وتنطق بولد ميتالز ابللغة العربية  وكلمةBOLD تعين جريء 

وكلمةMETALSتعين معادن
رقم اإليداع: 181150

اتريخ اإليداع: 2016/6/15
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )21(
ُتباع  الفراشي ألغراض التجميل؛ حقائب مستحضرات التجميل اليت 
مع فراشي التجميل؛ قطع اإلسفنج املخصصة للوجه لوضع املاكياج؛ 
فراشي الشعر؛   قطع اإلسفنج املخصصة للوجه للتنظيف            

لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
القانونية وأعمال احملاماة، 

تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل:  ابريس بريزانتس إنكوربوريتد

العنوان:  3800 سوانسون كورت،غورين، الينوي 60031،الوالايت 
املتحدة األمريكية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 SINGOLARE الالتينية  الكلمة  عن  عبارة  العـالمـة: 
سينغوالريكتبت حبروف التينية كبرية ابللون األسود  و الكلمة الالتينية 
العريب و ال الالتيين  القاموس  SINGOLARE ال معىن هلا يف 
ابلنسبة  إحياءات  أو  دالالت  أية  تتضمن  ال  جمملها   يف  العـالمـة:  و 
للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال تشري السم شخص أو مركب من 
أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها 

كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 181308  

اتريخ اإليداع: 2016/6/22
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )6(

مجيع أنواع املقابض السحب  املعدنية و مقابض فاخرة و قفل عايل 
احلماية و أجهزة القفل و املزاجل و مكوانهتا املوجودة يف الفئة 6

لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
القانونية وأعمال احملاماة، 

تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل: غودريج اند بويسي ام اف دجي.كو.ليميتد./شركة 

هندية حمدودة/غرضها: الصناعة والتجارة
العنوان:  لوكينغ سولوشنز اند سيستيمز ديفيجني، بالنت منرب 18،  

بريوجشاانغار، فيكهرويل مومباي- 079 400
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طالب التسجيل:  يب يت. إندسرتي كاريت ديلي/شركة أندونيسية ذات 
مسؤولية حمدودة/غرضها: الصناعة والتجارة

العنوان:  جي ال ان. كوم. ال. يوس سودارسو كم. 8،3 ميدان- 
اندونيسيا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: عبارة  عن الكلمتني “Deli Tire”ديلي  اتير كتبتا حبروف 
التينية مميزة و  بشكل صغري ماعدا احلروف األوىل وكتبت بشكل مائل 
والكلمة   هلا  معىن  ال     Deliالالتينية الكلمة  و  األسود  ابللون  و  
“Tire ”اتير تعين اطار عجلة والعـالمـة: يف جمملها  ال تتضمن أية 
دالالت أو إحياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال تشري 
السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة 

طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية.
رقم اإليداع: 181411  

اتريخ اإليداع: 2016/6/28
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )12(
إطارات و أانبيب  للمركبات، أال وهي الدراجات،  دراجات مبحرك 
صغري،  دراجات انرية،  دراجات انرية خفيفة،  عرابت صغرية ذات 
حمرك  ذات  صغرية  عرابت  السباق،   عرابت  للمرح،  عجالت  أربع 
جلز  تستعمل  مركبات  ابليد،  تدفع  صغرية  شاحنات  اجلولف،  للعبة 
العشب،  مركبات تستعمل جلز عشب احلدائق، مجيع املركبات الربية ) 
ايه يت يف أس (، سيارات الدفع الرابعي للخدمة، سيارات املسافرين، 
الشاحنات اخلفيفة،   شاحنات جد خفيفة،  شاحنات و حافالت، 
عرابت  الزراعية،  اجلزارات  وهي  أال  والزراعية  الصناعية  األدوات 
املرفاع الشوكي، املقطورات]مركبات[؛ اإلطارات واألانبيب للكراسي 
املتحركة وعرابت اليد؛ شعاعي االطارات وعرابت االطارت، أال وهي 
الدراجات النارية، اجلزارات الزراعية، مجيع املركبات الربية ) ايه يت يف 
أس (، مقطورات ]مركبات[، سيارات املسافرين، السيارات؛ شعاعي 
صالون  )سيارة  واغن  ستيشن  وهي   التجارية،  للسيارات  االطارات 
عائلية(،  عرابت )صغرية احلجم(،   سيارات النقل اخلفيف،  شاحنات 
مغلقة ]مركبات[، عرابت املرفاع الشوكي، شاحنات خفيفة، شاحنات 

جد خفيفة،، شاحنات و حافالت.
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  يب يت. إندسرتي كاريت ديلي/شركة أندونيسية ذات 
مسؤولية حمدودة/غرضها: الصناعة والتجارة

 العنوان:  جي ال ان. كوم. ال. يوس سودارسو كم. 8،3 ميدان- اندونيسيا 

تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل: غودريج اند بويسي ام اف دجي. كو. ليميتد/شركة 

هندية حمدودة/غرضها: الصناعة والتجارة
العنوان:  لوكينغ سولوشنز اند سيستيمز ديفيجني، بالنت منرب 18، 

بريوجشاانغار، فيكهرويل مومباي  400- 079.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: عبارة  عن الكلمة “DELIUM” ديليوم كتبت حبروف 
الالتينية   الكلمة  و  األسود  ابللون  مميز كبري  بشكل  فقط  التينية 
“DELIUM” ديليوم المعىن هلا ىف القاموس اإلجنليزي أو العريب 
ابلنسبة  احياءات  أو  دالالت  أية  تتضمن  ال  جمملها   يف  والعـالمـة: 
للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال تشري السم شخص أو مركب من 
أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها 

كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 181410  

اتريخ اإليداع: 2016/6/28
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )12(
إطارات و أانبيب  للمركبات، أال وهي الدراجات،  دراجات مبحرك 
صغري،  دراجات انرية،  دراجات انرية خفيفة،  عرابت صغرية ذات 
حمرك  ذات  صغرية  عرابت  السباق،   عرابت  للمرح،  عجالت  أربع 
جلز  تستعمل  مركبات  ابليد،  تدفع  صغرية  شاحنات  اجلولف،  للعبة 
العشب،  مركبات تستعمل جلز عشب احلدائق، مجيع املركبات الربية ) 
ايه يت يف أس (، سيارات الدفع الرابعي للخدمة، سيارات املسافرين، 
الشاحنات اخلفيفة،   شاحنات جد خفيفة،  شاحنات و حافالت، 
عرابت  الزراعية،  اجلزارات  وهي  أال  والزراعية  الصناعية  األدوات 
املرفاع الشوكي، املقطورات]مركبات[؛ اإلطارات واألانبيب للكراسي 
املتحركة وعرابت اليد؛ شعاعي االطارات وعرابت االطارت، أال وهي 
الدراجات النارية، اجلزارات الزراعية، مجيع املركبات الربية ) ايه يت يف 
أس (، مقطورات ]مركبات[، سيارات املسافرين، السيارات؛ شعاعي 
صالون  )سيارة  واغن  ستيشن  وهي   التجارية،  للسيارات  االطارات 
عائلية(،  عرابت )صغرية احلجم(،   سيارات النقل اخلفيف،  شاحنات 
مغلقة ]مركبات[، عرابت املرفاع الشوكي، شاحنات خفيفة، شاحنات 

جد خفيفة،، شاحنات و حافالت.
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
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الذهب  وكلمةGOLDتعين  هلا  معىن  ال  األحرف  من  تركيبة   هي 
ابللغة العربية

رقم اإليداع: 181432  
اتريخ اإليداع: 2016/6/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )9(

ومسوقات  األقراص  مشغالت  وحتديدًا  ابحلاسوب  اخلاصة  املنتجات 
األقراص الصلبة ومسوقات أقراص احلالة الصلبة واملسوقات اهلجينة 
وأجهزة  البياانت  ختزين  ومنتجات  الفارغة  الرقمية  التخزين  ووسائط 
ختزين احلاسوب وأجهزة التخزين املتصلة ابلشبكة واألجهزة الطرفية؛ 
عتاد ذاكرة احلاسوب؛ مسوقات األقراص الصلبة القابلة للنزع القائمة 
والربامج  والربجميات  العتاد  للحاسوب؛  االحتياطي  النسخ  نظام  على 
املبنية اخلاصة ابحلاسوب لتخزين وإدارة وتنظيم وتزمني وأتمني وتشارك 
والنسخ االحتياطي للبياانت اإللكرتونية؛ العتاد احلاسويب لالستخدام 

يف مراكز البياانت وختزين البياانت وخوادم البياانت.
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  ويسترين دجييتال تكنولوجيز، انك.
العنوان:  3355 ميشلسن درايف، سويت 100، ايرفني، كاليفورنيا 

92612،   الوالايت املتحدة األمريكية    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكتوبة   GOLD والكلمة   WD األحرف  عن  عبارة  العـالمـة: 
 WD أبحرف التينية عادية وتنطق دابليو دي غولد ابللغة العربية و
الذهب  وكلمةGOLDتعين  هلا  معىن  ال  األحرف  من  تركيبة   هي 

ابللغة العربية
رقم اإليداع: 181433  

اتريخ اإليداع: 2016/6/28
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )42(
)ان-الين(  املباشرة  احلاسوبية  للربجميات  املؤقت  االستخدام  توفري 
احلاسوبية؛  البياانت  وإدارة  ختزين  يف  املستخدمة  للتنزيل  القابلة  غري 
خدمات التخزين االحتياطي لبياانت مسوقات األقراص الصلبة اخلاصة 
ابحلاسوب وأجهزة ختزين بياانت احلاسوب؛ توفري برجميات حاسوبية غري 
قابلة للتنزيل لتخزين ونقل وبث ومشاهدة وتشغيل النصوص والبياانت 
وامللفات الصوتية والفيديو والصور الرقمية وحمتوى الوسائط املتعددة 
البياانت  ختزين  وأجهزة  البياانت  وخوادم  البياانت  مراكز  ومن  إىل 
اقراص  ومسوقات  األقراص  ومشغالت  الصلبة  األقراص  ومسوقات 

سواالو كتبت   ”SWALLOW“ الكلمة  عن  عبارة   العـالمـة: 
حبروف التينية فقط بشكل كبري ومميز ابللون األسود، وعلى يسارها 
ومتداخلني وحتيطها رمسة  متقابلني  قوسني  وبداخلها رمسة  دائرة  توجد 
قوس على شكل هالل و الكلمة الالتينية “SWALLOW” تعين 
يبلع، والعـالمـة: يف جمملها  ال تتضمن أية دالالت أو احياءات ابلنسبة 
للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال تشري السم شخص أو مركب من 
أي نوع، وامنا هي اختريت من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها 

كعالمة جتارية.
رقم اإليداع: 181412  

اتريخ اإليداع: 2016/6/28
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )12(
إطارات و أانبيب  للمركبات، أال وهي الدراجات،  دراجات مبحرك 
صغري،  دراجات انرية،  دراجات انرية خفيفة،  عرابت صغرية ذات 
حمرك  ذات  صغرية  عرابت  السباق،   عرابت  للمرح،  عجالت  أربع 
جلز  تستعمل  مركبات  ابليد،  تدفع  صغرية  شاحنات  اجلولف،  للعبة 
العشب،  مركبات تستعمل جلز عشب احلدائق، مجيع املركبات الربية ) 
ايه يت يف أس (، سيارات الدفع الرابعي للخدمة، سيارات املسافرين، 
الشاحنات اخلفيفة،   شاحنات جد خفيفة،  شاحنات و حافالت، 
عرابت  الزراعية،  اجلزارات  وهي  أال  والزراعية  الصناعية  األدوات 
املرفاع الشوكي، املقطورات]مركبات[؛ اإلطارات واألانبيب للكراسي 
املتحركة وعرابت اليد؛ شعاعي االطارات وعرابت االطارت، أال وهي 
الدراجات النارية، اجلزارات الزراعية، مجيع املركبات الربية ) ايه يت يف 
أس (، مقطورات ]مركبات[، سيارات املسافرين، السيارات؛ شعاعي 
صالون  )سيارة  واغن  ستيشن  وهي   التجارية،  للسيارات  االطارات 
عائلية(،  عرابت )صغرية احلجم(،   سيارات النقل اخلفيف،  شاحنات 
مغلقة ]مركبات[، عرابت املرفاع الشوكي، شاحنات خفيفة، شاحنات 

جد خفيفة،، شاحنات و حافالت.
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  يب يت. إندسرتي كاريت ديلي/شركة أندونيسية ذات 
مسؤولية حمدودة/غرضها: الصناعة والتجارة

العنوان:  جي ال ان. كوم. ال. يوس سودارسو كم. 8،3 ميدان- 
اندونيسيا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكتوبة   GOLD والكلمة   WD األحرف  عن  عبارة  العـالمـة: 
 WD أبحرف التينية عادية وتنطق دابليو دي غولد ابللغة العربية و
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GAMEوكلمة امللكية  وكلمةYOURضمري  على  احصل  تعين 
تعين اللعبة وكلمةONتعين علي ابللغة العربية

رقم اإليداع: 181479  
اتريخ اإليداع: 2016/6/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )25(

القمصان نصف كم )يت-شريت(؛ السراويل املطاطية اخلصر املخصصة 
املخصصة  السراويل  اليوغا؛  سراويل  الرايضية؛  التمارين  ملمارسة 
لالسرتخاء؛ الكنزات الصوفية؛ السراويل القصرية؛ القمصان من دون 

أكمام؛ محاالت الصدر الرايضية
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  ال سينزا كوربوريشن
العنوان:  900 – 1959 ابر واتر سرتيت، هاليفاكس، نوفا سكوتيا 

يب3جاي3ان2،كندا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 LA SENZA AFTER“ العبارة   عن  عبارة  العـالمـة: 
أفرت  سينزا  ال  وتنطق  عادية  التينية  مكتوبة أبحرف    ”HOURS
آورزواحلروفLA هي حرف تعريف يستعمل قبل االسم املؤنث وكلمة

تعين   AFTERوكلمة بدون  مبعىن  إيطالية  SENZAهي كلمة 
بعد وكلمةHOURS تعين الساعات ابللغة العربية

رقم اإليداع: 181585  
اتريخ اإليداع: 2016/7/3

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )25(

الداخلية؛  السراويل  الداخلية؛  النسائية  املالبس  الصدر؛  محاالت 
للجوارب؛  أربطة  اجلوارب؛  الواحدة؛  القطعة  ذات  الداخلية  االلبسة 
الثياب الداخلية النسائية السوداء اليت ُترتدى كمشد؛ املالبس الداخلية 

احملبوكة؛ اجلوارب الطويلة
لإلستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماه، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  ال سينزا كوربوريشن
العنوان:  900 – 1959 ابر واتر سرتيت، هاليفاكس، نوفا سكوتيا 

يب3جاي3ان2،كندا

احلالة الصلبة؛ خدمات ختزين بياانت احلاسوب والبياانت اإللكرتونية؛ 
خدمات تصميم وتطوير وحتديث وصيانة للربجميات احلاسوبية والربامج 
البياانت ومسوقات األقراص الصلبة ومشغالت  املبنية وأجهزة ختزين 
األقراص ومسوقات اقراص احلالة الصلبة ومشغالت الوسائط واألجهزة 

الطرفية اخلاصة ابحلاسوب
لإلستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماه، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  ويسترين دجييتال تكنولوجيز، انك.
العنوان:  3355 ميشلسن درايف، سويت 100، ايرفني، كاليفورنيا 

92612،   الوالايت املتحدة األمريكية    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: عبارة عن العبارة “BLING IT ON” مكتوبة أبحرف 
BLING التينية عادية و تنطق بلينغ إت أون ابللغة العربية وكلمة

هي تعبري مبتكر يدل على اجملوهرات الباهظة الثمن وكلمةITتعين هذا 
وكلمةON تعين على ابللغة العربية

رقم اإليداع: 181478  
اتريخ اإليداع: 2016/6/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )3(

منتجات العناية الشخصية وحتديدًا الرذاذات العطرية للجسم وكرميات 
للجسم؛  العطرية  البخاخات  اجلسم؛  وحف  فرك  مواد  اجلسم؛ 
الروائح  للجسم؛  املعدة  الغسيل  مواد  للجسم(؛  )لوشن  غسوالت 
التواليت؛ كرميات  ماء  العطور؛  الشخصي؛  لالستخدام  املعدة  الطيبة 
اليدين؛ غسوالت )لوشن( لليدين؛ بالسم الشفاه؛ مواد تلميع الشفاه؛ 
مستحضرات االستحمام غري الطبية؛ الصابون لالستعمال الشخصي؛ 
مستحضرات التجميل للعناية ابجلسم واحملافظة على اجلمال.                                     
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  ال سينزا كوربوريشن
العنوان:  900 – 1959 ابر واتر سرتيت، هاليفاكس، نوفا سكوتيا 

يب3جاي3ان2،كندا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ”GET YOUR GAME ON“ العـالمـة: عبارة عن العبارة
GETمكتوبة أبحرف التينية عادية  وتنطق غيت يور غامي أونوكلمة
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تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
صينية  ليمتد/شركة  ماشينري كو.،  داكي  سوزهو  التسجيل:   طالب 

حمدودة/غرضها: الصناعة والتجارة و اخلدمات
 العنوان:  روم 618، بيلدينج منرب 1، الكي سييت كومريشال سنرت، 

سوزهو انداسرتايل ابرك، سوزهو سييت،  جيانغسو بروفينس، الصني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

INGCOإنغكو  الالتينية  الكلمة  من  العـالمـة:  تتكون  العـالمـة: 
والكلمة   األسود  ابللون  مميز  و  بشكل كبري  التينية  حبروف  كتبت 
أو  اإلجنليزي  القاموس  يف  هلا  معىن  ال  INGCOإنغكو  الالتينية 
إحياءات  أو  دالالت  أية  تتضمن  ال  جمملها   يف  العـالمـة:  و  العريب 
ابلنسبة للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال تشري السم شخص أو 
مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل 

الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 181621  

اتريخ اإليداع: 2016/7/10
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )11(

والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لإلانرة  أجهزة 
والتهوية وتوريد املياه واألغراض الصحية  

لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
القانونية وأعمال احملاماة، 

تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
صينية  ليمتد/شركة  ماشينري كو.،  داكي  سوزهو  التسجيل:   طالب 

حمدودة/غرضها: الصناعة والتجارة و اخلدمات
 العنوان:  روم 618، بيلدينج منرب 1، الكي سييت كومريشال سنرت، 

سوزهو انداسرتايل ابرك، سوزهو سييت،  جيانغسو بروفينس، الصني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

INGCOإنغكو  الالتينية  الكلمة  من  العـالمـة:  تتكون  العـالمـة: 
والكلمة   األسود  ابللون  مميز  و  بشكل كبري  التينية  حبروف  كتبت 
أو  اإلجنليزي  القاموس  يف  هلا  معىن  ال  INGCOإنغكو  الالتينية 
إحياءات  أو  دالالت  أية  تتضمن  ال  جمملها   يف  العـالمـة:  و  العريب 
ابلنسبة للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال تشري السم شخص أو 
مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل 

الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 181622  

اتريخ اإليداع: 2016/7/10
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )35(

 LA SENZA STREET“ العـالمـة: عبارة عن العبارة  عبارة
SPORT” مكتوبة أبحرف التينية عادية و تنطقال سينزا سرتيت 
املؤنث  االسم  قبل  يستعمل  تعريف  حرف  هي   LAسبورتواحلروف
STREETهي كلمة إيطالية مبعىن بدون وكلمةSENZAوكلمة

تعين شارع وكلمةSPORTتعين الرايض ابللغة العربية
رقم اإليداع: 181586  

اتريخ اإليداع: 2016/7/3
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )25(
القمصان نصف كم )يت-شريت(؛ السراويل املطاطية اخلصر املخصصة 
املخصصة  السراويل  اليوغا؛  سراويل  الرايضية؛  التمارين  ملمارسة 
لالسرتخاء؛ الكنزات الصوفية؛ السراويل القصرية؛ القمصان من دون 

اكمام؛ محاالت الصدر الرايضية
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  ال سينزا كوربوريشن
العنوان:  900 – 1959 ابر واتر سرتيت، هاليفاكس، نوفا سكوتيا 

يب3جاي3ان2،كندا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

INGCOإنغكو  الالتينية  الكلمة  من  العـالمـة:  تتكون  العـالمـة: 
والكلمة   األسود  ابللون  مميز  و  بشكل كبري  التينية  حبروف  كتبت 
أو  اإلجنليزي  القاموس  يف  هلا  معىن  ال  INGCOإنغكو  الالتينية 
إحياءات  أو  دالالت  أية  تتضمن  ال  جمملها   يف  العـالمـة:  و  العريب 
ابلنسبة للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال تشري السم شخص أو 
مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل 

الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 181620  

اتريخ اإليداع: 2016/7/10
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )6(

متنقلة  مباين  معدنية،  بناء  مواد  منها،  خليط  وكل  نفيسة  غري  معادن 
غري  وأسالك  حبال  احلديدية،  السكك  معدنية خلطوط  مواد  معدنية، 
كهرابئية من معادن غري نفيسة، مصنوعات حدادة، خردوات معدنية 
صغرية، مواسري وأانبيب معدنية، خزائن حفظ الواثئق واألشياء الثمينة، 
منتجات مصنوعة من معادن غري نفيسة غري واردة يف فئات أخرى، 

خامات معادن
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
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 THIS IS THE العـالمـة: تتكون العـالمـة: من  الكلمات الالتينية
 SUPPLY CHANGE. TOGETHER WE
CAN MAKE IT HAPPEN.”ذيس ايز ذاي سابالي 
 THIS تشينج. توغيذر وي كان ميك إت هابني.والكلمات الالتينية
 IS THE SUPPLY CHANGE. TOGETHER
ايز ذي  ذيس   ”.WE CAN MAKE IT HAPPEN
سابالي تشينج. توجيذر وي كان ميك ات هابني.  تعين هذا هو تغيري 
العرض. معأ نستطيع ان نفعلها.. والعـالمـة: يف جمملها  ال تتضمن أية 
دالالت أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال تشري 
السم شخص أو مركب من أي نوع، وامنا هي مبتكرة من قبل الشركة 

طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية

رقم اإليداع: 181987
اتريخ اإليداع: 2016/7/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )35(

وأتجري  البضائع  نقل  جمال  يف  االستشارية  واخلدمات  األعمال  إدارة 
واستئجار املنصات وحاوايت النقل وخدمات جتميع املنصات والتصنيع 

والتخزين، حلول املنصات ومراكز التوزيع
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  شيب تيكنولوجي يب يت واي ليمتد/شركة اسرتالية 
حمدودة/غرضهأ: اخلدمات

العنوان:  1 ماكواري  باليس، ليفل 40 غيتواي، سيدين إن إس دابليو 
2000، اسرتاليا                               

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 THIS IS THE العـالمـة: تتكون العـالمـة: من  الكلمات الالتينية
 SUPPLY CHANGE. TOGETHER WE
CAN MAKE IT HAPPEN.”ذيس ايز ذاي سابالي 
 THIS تشينج. توغيذر وي كان ميك إت هابني.والكلمات الالتينية
 IS THE SUPPLY CHANGE. TOGETHER
ايز ذي  ذيس   ”.WE CAN MAKE IT HAPPEN
سابالي تشينج. توجيذر وي كان ميك ات هابني.  تعين هذا هو تغيري 
العرض. معأ نستطيع ان نفعلها.. والعـالمـة: يف جمملها  ال تتضمن أية 
دالالت أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة هلذه العـالمـة: وال تشري 
السم شخص أو مركب من أي نوع، وامنا هي مبتكرة من قبل الشركة 

طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية

خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط املكتيب
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

صينية  ليمتد/شركة  ماشينري كو.،  داكي  سوزهو  التسجيل:   طالب 
حمدودة/غرضها: الصناعة والتجارة و اخلدمات

 العنوان:  روم 618، بيلدينج منرب 1، الكي سييت كومريشال سنرت، 
سوزهو انداسرتايل ابرك، سوزهو سييت،  جيانغسو بروفينس، الصني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 THIS IS الالتينية  الكلمات  من   العـالمـة:  تتكون  العـالمـة: 
سابالي  ذي  إيز  ذيس   .THE SUPPLY CHANGE
الالتينية  الكلمة  و  األسود  ابللون  بشكل كبري    تشينج  كتبت 
THIS IS THE SUPPLY CHANGE. ذيس إيز 
ذي سابالي تشينج  تعين هذا هو تغيري العرض. والعـالمـة: يف جمملها  
هلذه  املودعة  للمنتجات  ابلنسبة  إحياءات  أو  دالالت  أية  تتضمن  ال 
هي  وإمنا  نوع،  أي  من  مركب  أو  شخص  السم  تشري  وال  العـالمـة: 

مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 181986  

اتريخ اإليداع:  2016/7/21
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )39(
نقل البضائع عن طريق الشاحنات والقطارات واهلواء؛ أتجري واستئجار 
الشوكية  والرافعات  املنصات  رافعات  و  النقل  حاوايت  و  املنصات 
حامالت يدوية خاصة بنقل وتغليف البضائع لآلخرين؛  خدمات جتميع 
املنصات خاصة أتجري واستئجار املنصات وحاوايت النقل على قاعدة 
جتميع اليت تعتمد على تداول املنصات واحلاوايت من طرف وبني خمتلف 
املستخدمني، لنقل البضائع ألجل اآلخرين؛ التخزين وخدمات التخزين

لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
القانونية وأعمال احملاماة، 

تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 
ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل:  شيب تيكنولوجي يب يت واي ليمتد/شركة اسرتالية 

حمدودة/غرضهأ: اخلدمات
إس  إن  غيتواي، سيدين   40 ليفل  باليس،  ماكواري    1 العنوان:    

دابليو 2000، اسرتاليا 
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العـالمـة: تتكون من احلرف الالتيين أو مكتوب بشكل مميز على شكل 
ورقة شجر.  

رقم االيداع:181801 
التاريخ: 2016/07/14

البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )30(
والساغو؛  التابيوكا  األرز؛  االصطناعي؛  والنب  والكاكاو  والشاي  النب 
والفطائر  اخلبز  احلبوب؛  من  املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق 
األسود؛  والعسل  النحل  وعسل  السكر  املثلجات؛  واحللوايت؛ 
اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل والصلصات )التوابل(؛ 
البهارات؛ الثلج؛ مثلجات صاحلة لألكل؛ بوظة )آيس كرمي(؛ شرابت؛ 
)اآليس  البوظة  ألواح  مثلج؛  حليب  مثلجة(؛  )حلوايت  زابدي جممد 
كرمي(؛ سندويتشات البوظة )اآليس كرمي(؛ حلوايت جممدة تتكون من 
الفاكهة والكرمية أو بدائل الكرمية؛ مشروابت الشوكوالتة مع احلليب؛ 
مشروابت الكاكاو مع احلليب؛ مشروابت القهوة مع احلليب؛ منكهات 
)اآليس كرمي(؛  للبوظة  مساحيق  للمشروابت؛  العطرية  الزيوت  عدا 

مستحضرات لتكثيف الكرمية املخفوقة.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: أورانج ليف هولدينجز ال ال سي
العنوان: دي يب ايه أورانج ليف فروزن يوجرت ال ال سي، 14201 

كاليرب   دي آر.، سويت 200، 
أوكالهوما سييت، أوكالهوما، الوالايت املتحدة األمريكية 73134
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: عبارة عن3ابالحرف الالتينية بشكل مميز كما هو مرفق به.
رقم اإليداع :182240 
التاريخ: 2016/07/31

البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )18(
جلدية  أغطية  للزالجات،  أحزمة  اليد،  حقائب  للرايضة،  حقائب 
خيزران،  عصي  املظالت  احليواانت،  جلود  ظهر،  حقائب  لألاثث، 
السجق، جلود  أنبوبية لصنع  سيور ألطقم احليواانت، أكياس جلدية 
من الفرو، حقائب سفرية، حقائب، صناديق ثياب )حقائب سفرية(، 

سيور جلدية.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: سانلييوييدو )الصني ( كو.، ال. يت. دي.
بروفينس،  فوجيان  جينجيانغ  سييت،  زون،  اندسرتايل  العنوان: وويل 

362200، مجهورية الصني الشعبية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: عبارة عن ابألحرف الالتينية بشكل مميز ) إشارة عن  رقم 3  
يف رؤية مرآة (   كما هو مرفق به.

رقم اإليداع :182247 

رقم اإليداع: 181988  
اتريخ اإليداع:  2016/7/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العـالمـة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )39(

نقل البضائع عن طريق الشاحنات والقطارات واهلواء،اتجري واستئجار 
الشوكيه  والرافعات  املنصات  ورافعات  النقل  وحاوايت  املنصات 
حامالت يدوية خاصه بنقل وتغليف البضائع لآلخرين،خدمات جتميع 
املنصات خاصه أتجري واستئجار املنصات وحاوايت النقل علي قاعده 
وبني  طرف  من  واحلاوايت  املنصات  تداول  علي  تعتمد  اليت  جتميع 
وخدمات  االخرين،التخزين  ألجل  البضائع  املستخدمني،لنقل  خمتلف 

التخزين
لإلستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماه، 
تلفون: 2/1/22400430، فاكس: 22400433، 

ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  شيب تيكنولوجي يب يت واي ليمتد/شركة اسرتالية 
حمدودة/غرضهأ: اخلدمات

العنوان:  1 ماكواري  باليس، ليفل 40 غيتواي، سيدين إن إس دابليو 
2000، اسرتاليا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: عبارة عن كلمة منوزينا مكتوبة حبروف األجبدية الالتينية وليىس 

هلا معىن مقابل ابللغة العربية. 
رقم اإليداع :181175 
التاريخ: 2016/06/15

البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )18(
اجللود و التقليد من جلد، جلود احليواانت واجللود. اجلذع و حقائب 
واحلقائب  اجللود  و  واجللود،  وصحائف  اجللدية،  والسرتات  السفر، 
املدرسية  واحلقائب  الرايضية  واحلقائب  اجللود  و  اجللدية،  واحملافظ 
جلدية، وصناديق اجللود واألحذية واجللود، واألحزمة اجللدية، جملس 
اجللود، والقفازات اجللدية، ومنصات واجللود، و اجللود واحلقائب اليد 
للسيدات. أغلفة من اجللد، ويغطي اجللد، واملشارب اجللدية، حمافظ 

اجليب، مجيع املدرجة يف الفئة 18
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: أوزو كومباين ليميتد
العنوان: ص.ب.  ١٢٧٥٣١، ديب ،  اإلمارات العربية املتحدة.
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طالب التسجيل: غوانغدونغ سامين إنفيستمنت كو.، ال يت دي.
العنوان: رووم 310، زيبيان بيلدينغ 2، رقم 48، تشينجياسي افينيو، 
ليفان رود،  ليفان ديسرتيكت،    غوانغزهو،  مجهورية الصني الشعبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: تتكون من  من رسم حقيبتني  متطابقة الشكل مع الصورة 
األفقية. تتكون احلقيبة اليسرى  من كلمة  مبسطة مينيسو  مع الرسم 
عليها  واحلقيبة اليمىن تتكون من أربعة أحرف ايابنية  عليها  والرتمجة 
الصوتية  هلا  ميي سو  ويعين مينيسويف اللغة اإلجنليزية. و كلمة  مينيسو 
واألحرف الياابنية األربعة ككل ليس هلا أمهية يف التجارة أو الصناعة 
ذات الصلة أو على النحو املطبق على السلع املدرجة يف الطلب، ال 

أمهية جغرافية، وليس مصطلحا فنيا، وال أي معىن يف أي لغة أجنبية.
رقم اإليداع :184242 
التاريخ: 2016/10/16

الشروط: أتعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة. 
البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )18(

تسوق،  أكياس  حمافظ جيب،  مفاتيح،  علب  تقليد،  جلود  مظالت، 
عصي خيزران، عذارات، جراابت حلاملة الطفل، خمرمات جلدية. 

وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية
طالب التسجيل: غوانغدونغ سامين إنفيستمنت كو.، ال يت دي.

العنوان: رووم 310، زيبيان بيلدينغ 2، رقم 48، تشينجياسي افينيو، 
ليفان رود،  ليفان ديسرتيكت،    غوانغزهو،  مجهورية الصني الشعبية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العادية   الالتينية  العـالمـة: من كلمة كببهن ابألحرف  تتكون  العـالمـة: 
كما هو مرفق.

رقم اإليداع :184774 
التاريخ: 2016/11/01

البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )30(
األرز، طحني قمح، األرز اجملففة املطبوخة،الفطائر على الطريقة الكورية 
)املعكرونة  نودلز  الغذاء على أساس احلبوب،  )ماندو(، وجبة خفيفة 
الرقيقة(،عصيدة، عاء من األرز املخدم مع الطبقة،  األرز املطبوخ خمتلطة 
مع اخلضار )بيبيمباب(، السندويشات،معكرونة، خبز، بسكويت رقيق 
هش، سكر، قطر السكر، كعك ابألرز،صلصة الصواي، معجون الفلفل 
التوابل(،معجون   ( الصواي  معجون  جانغ(،  )غوتشو  املخمر  احلار 
الفول احملنك، الصلصات، توابل،  خل، هبارات،ملح، شاي،الصلصة 
جانغ(،  )جا  املعكرونة  لصلصة  أسود  معجون  )هبار(،  اجلاهزة، كري 
وجبة مت طهيها على اساس األرز، وجبة مت طهيها على اساس النودلز، 

الوجبات اجلاهزة اواملعلبة اليت تتألف من األرز أو النودلز. 
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: سي جيه تشيل جيدانغ كوربوريشن

التاريخ: 2016/07/31
البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )18(

جلدية  أغطية  للزالجات،   أحزمة  اليد،  حقائب  للرايضة،  حقائب 
خيزران،  املظالت،عصي  احليواانت،  جلود  ظهر،  حقائب  لألاثث،  
السجق، جلود  أنبوبية لصنع  سيور ألطقم احليواانت، أكياس جلدية 
من الفرو، حقائب سفرية، حقائب، صناديق ثياب )حقائب سفرية(، 

سيور جلدية.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: سانلييوييدو )الصني ( كو.، ال. يت. دي.
بروفينس،  فوجيان  جينجيانغ  سييت،  زون،  اندسرتايل  العنوان: وويل 

362200، مجهورية الصني الشعبية
.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة:  كروكس صور حذاء  بثالثي األبعاد كالسك موديل احلذاء 
برقم 10001 كما هو مرفق به. 

رقم اإليداع :183820 
التاريخ: 2016/09/27

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العـالمـة منفردة. 
البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )25(

ألبسة القدم.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: كروكس، إنك.
أو    سي  نيوت،  واي،  ابرك  دراي كرييك  إيست   ،7477 العنوان: 

80503، الوالايت املتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العـالمـة: تتكون من  من رسم حقيبتني  متطابقة الشكل مع الصورة 
األفقية. تتكون احلقيبة اليسرى  من كلمة  مبسطة مينيسو  مع الرسم 
عليها  واحلقيبة اليمىن تتكون من أربعة أحرف ايابنية  عليها  والرتمجة 
الصوتية  هلا  ميي سو  ويعين مينيسويف اللغة اإلجنليزية. و كلمة  مينيسو 
واألحرف الياابنية األربعة ككل ليس هلا أمهية يف التجارة أو الصناعة 
ذات الصلة أو على النحو املطبق على السلع املدرجة يف الطلب، ال 

أمهية جغرافية، وليس مصطلحا فنيا، وال أي معىن يف أي لغة أجنبية.
رقم اإليداع :184240 
التاريخ: 2016/10/16

الشروط: أتعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة. 
البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )9(

األكمام ألجهزة الكمبيوتر الشخصية احملمولة، اجلوارب تدفأ كهرابئيا،  
)للتصوير  كامريات  الصوت،  ملكربات  كبائن  الالسلكية،  اهلواتف 
)بصرية(،   نظارات مكربة  تعليم مسعية وبصرية،  أجهزة   الفوتوغرايف(، 

نظارات مانعة للوهج،  نظارات بصرية، بطارايت كهرابئية. 
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية
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العـالمـة:  كتبت كلمة هواوي  ابألحرف الالتينية بشكل مميز  كما  هو 
مرفق به.

رقم اإليداع :185168 
التاريخ: 2016/11/13

البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )9(
برانمج  الروبوتية،  الكهرابئية  التحكم  جهاز  للمختربات،  الروبواتت 
الصناعية،  الروبواتت  أمتتة  يف  لالستخدام  جهاز  الروبوت،  ألنظمة 
للروبواتت،  الكهرابئي  التحكم  جهاز  للروبواتت،  الرقمي  التحكم 
أنظمة التشغيل للروبواتت الشخصية، الروبواتت املنزلية التواجد عن 
بعد، الروبوت التعليمي )جهاز التعليم(، برجميات قابلة للتنزيل الالزمة 

لتشغيل وتسجيل ومراقبة ورصد وحتريك األنظمة واألجهزة الروبوتية.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية
طالب التسجيل: هواوي تكنولوجيز كو،  ليمتد.

ليمتد.  كو.،  تكنولوجيز  هواوي  بيلدنج  ادمنسرتيشن  العنوان: 
ابنتيان،لونج جانج دسرتكت، شينزهن،مجهورية الصني                                               

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: تتكون العـالمـة: من  رسم خاص بشكل مميز ابأللوان  كما 

هو مرفق به. 
رقم اإليداع :185279  
التاريخ: 2016/11/17

البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )12(
مركبات للنقل الربي أو اجلوي أو املائي أو بواسطة السكك احلديدية، 
دفع  آليات  سيارات،  شاسيهات  السيارات،  كهرابئية،  مركبات 
للمركبات الربية،  صناديق مسننات للمركبات الربية، دراجات انرية، 
سكوترات التنقل، إطارات لعجالت املركبات، أغطية ملقاعد املركبات. 

وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية
طالب التسجيل: جيلي هولدينغ جروب كو.،ليمتد.

زهو،  هانغ  ديسرتيكت،  بينجيانغ  رود،  جيانغلينغ   1760 العنوان: 
زهيجيانغ، الصني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الالتينية  ابألحرف  مميز  بشكل  اكستار  من  العـالمـة  تتكون  العـالمـة: 

كما هو مرفق به.   
رقم اإليداع :185425 
التاريخ: 2016/11/22

البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )9(
ذكية(، كبالت كهرابئية،أجهزة  )بطاقات  املتكاملة  الدارات  بطاقات 
ليزر ليست لغاايت طبية، مانعات صواعق     ) قضبان(، وصالت 
نظارات مشسية،  تلسكوابت،  قارانت كهرابئية،  الكهرابئية،  للخطوط 

أجهزة شحن لبطارايت الكهرابئية، بطارايت كهرابئية.    
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

العنوان: سي جيه تشيل جيدانغ سنرت، 330، دونغهو – رو، جونج-
جو، مجهورية كوراي.                                               

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: تتكون العـالمـة: من كلمة كببهن ابألحرف الكورية   كما هو مرفق.

رقم اإليداع :184776 
التاريخ: 2016/11/01

البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )30(
األرز، طحني قمح، األرز اجملففة املطبوخة،الفطائر على الطريقة الكورية 
)املعكرونة  نودلز  الغذاء على أساس احلبوب،  )ماندو(، وجبة خفيفة 
الرقيقة(،عصيدة، عاء من األرز املخدم مع الطبقة،  األرز املطبوخ خمتلطة 
مع اخلضار )بيبيمباب(، السندويشات،معكرونة، خبز، بسكويت رقيق 
هش، سكر، قطر السكر، كعك ابألرز،صلصة الصواي، معجون الفلفل 
احلار املخمر )غوتشو جانغ(، معجون الصواي               )التوابل(،معجون 
الفول احملنك، الصلصات، توابل،  خل، هبارات،ملح، شاي،الصلصة 
جانغ(،  )جا  املعكرونة  لصلصة  أسود  معجون  )هبار(،  اجلاهزة، كري 
وجبة مت طهيها على اساس األرز، وجبة مت طهيها على اساس النودلز، 

الوجبات اجلاهزة اواملعلبة اليت تتألف من األرز أو النودلز. 
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: سي جيه تشيل جيدانغ كوربوريشن
العنوان: سي جيه تشيل جيدانغ سنرت، 330، دونغهو – رو، جونج-

جو، مجهورية كوراي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: تتكون من رسم مميز  كما  هو مرفق به.
رقم االيداع :185165 
التاريخ: 2016/11/13

البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )9(
برانمج  الروبوتية.  الكهرابئية  التحكم  جهاز  للمختربات،  الروبواتت 
الصناعية؛  الروبواتت  أمتتة  يف  لالستخدام  جهاز  الروبوت.  ألنظمة 
للروبواتت،  الكهرابئي  التحكم  جهاز  للروبواتت،  الرقمي  التحكم 
أنظمة التشغيل للروبواتت الشخصية، الروبواتت املنزلية التواجد عن 
بعد،  الروبوت التعليمي )جهاز التعليم (، برجميات قابلة للتنزيل الالزمة 
لتشغيل وتسجيل ومراقبة ورصد وحتريك األنظمة واألجهزة الروبوتية.  

وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية
طالب التسجيل: هواوي تكنولوجيز كو،  ليمتد.

ليمتد.  كو.،  تكنولوجيز  هواوي  بيلدنج  ادمنسرتيشن  العنوان: 
ابنتيان،لونج جانج دسرتكت، شينزهن، مجهورية الصني الشعبية. 
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الستخدامات التجميل؛ قطيالت قطن لغاايت جتميلية؛ مراهم ألغراض 
التجميل؛ مواد تواليت؛ صابون؛ صابون حالقة؛ مزجيات من أوراق الورد 
اجملففة املعطرة؛ معطرات الغرف؛ أعواد البخور؛ زيوت عطرية لغاايت 
تستعمل  أخرى  ومواد  األقمشة  قصر  مستحضرات  العنرب؛  جتميلية؛ 
تنظيف وصقل وجلي وكشط؛  يف غسل وكي املالبس؛ مستحضرات 
مستحضرات تنظيف الزجاج؛ منعمات أقمشة تستعمل يف غسل وكي 
األحذية؛  ملمع  الغسيل؛  نشا  التواليت؛  أحواض  منظفات  املالبس؛ 

كرمي األحذية؛ ملمع األاثث؛ ملمع األرضيات؛ مشع األرضيات.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: إتيود كوربوريشن(الشركة )
سابيو-دونج،   99 اتور،  سيجنيتشر  فلور   4 وينج،  العنوان: وست 

100، تشيوجنييتشيون-رو، جانج-جو، سيول،  مجهورية كوراي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: تتكون العـالمـة من كلميت درميينج سوان كتبت ابللغة اإلجنليزية.     
رقم اإليداع :185595  
التاريخ: 2016/11/29

الشروط: أتعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )3(

مساحيق  التجميل؛  مستحضرات  أطقم  التجميل؛  مستحضرات 
املكياج؛ مستحضرات املكياج؛ مستحضرات إزالة املكياج؛ أساسات 
)لوشن(  غسوالت  مسكرة؛  الشفاه؛  أمحر  التجميل؛  أقنعة  املكياج؛ 
البشرة؛ قابضات لألوعية ألغراض  البشرة؛ منظفات  وكرميات تقشري 
زائلة؛ كرميات  احلالقة؛ كرميات  التجميل؛ كرميات  التجميل؛ كرميات 
ابردة؛ كرميات يد؛ مستحضرات العناية ابلبشرة غري الطبية؛ الكرميات 
للبشرة؛  التدليك؛ تونر  التدليك؛ زيوت  الطبية اليت تستخدم يف  غري 
مرطب للبشرة؛ كرميات اجلسم؛ غسول )لوشن( للجسم؛ زيت األطفال؛ 
زيوت عطرية؛ ألبان جتميلية؛ مستحضرات حالقة؛ مستحضرات قصر 
فم غري  أسنان؛ غسول  منظفات  التجميل؛  لغاايت  ألوان[  ]مزيالت 
طيب؛ مستحضرات تنظيف أطقم األسنان؛ مساحيق األسنان؛ معجون 
األسنان؛ مستحضرات تبييض األسنان؛ مزيالت طالء األظافر؛ أظافر 
العناية ابألظافر؛  األظافر؛ مستحضرات  مينا  أظافر؛  مستعارة؛ طالء 
حمددات العيون؛ مزيالت مكياج العيون؛ ظل اجلفون؛ أقالم احلواجب؛ 
رموش مستعارة؛ أقالم لغاايت التجميل؛ مستحضرات جتميل للرموش؛ 
طالء للشفاه؛ ألوان شفاه؛ مستحضرات العناية ابلشفاه غري الطبية؛ 
مستحضرات  طيب؛  غري  شفاه  بلسم  شفاه؛  حمددات  شفاه؛  ملمع 
الشخصية  للنظافة  دوش  مستحضرات  واالستحمام؛  للحمام  جتميل 
استحمام  صابون  تواليت[؛  ]مواد  الكريهة  الروائح  إزالة  لغاايت  أو 
الفقاقيع؛ أمالح استحمام غري طبية؛ جل للشعر؛ معجون  ومحامات 
للشعر؛ رذاذ )سرباي( للشعر؛ غسول )لوشن( للشعر؛ مستحضرات 
بلسم؛  شامبو؛  الشعر؛  مشقرات  للشعر؛  ملوانت  ابلشعر؛  العناية 

طالب التسجيل: شنزهن اكستار الكرتونيكس كو.،ال يت دي.
العنوان: الطابق 5، رقم 77 اكسينهي رود، شانغموغو، بينغهو ايراي، 

لونغغانغ ديسرتيكت، شنزهن،    غوانغدونغ، 518111،  الصني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: من ثالث كلمات ايتود هاوس بروف و رقم عشرة مكتوبة 
ابللغة اإلجنليزية 

رقم اإليداع :185594  
التاريخ: 2016/11/29

الشروط: أتعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )3(

مساحيق  التجميل؛  مستحضرات  أطقم  التجميل؛  مستحضرات 
املكياج؛ مستحضرات املكياج؛ مستحضرات إزالة املكياج؛ أساسات 
)لوشن(  غسوالت  مسكرة؛  الشفاه؛  أمحر  التجميل؛  أقنعة  املكياج؛ 
البشرة؛ قابضات لألوعية ألغراض  البشرة؛ منظفات  وكرميات تقشري 
زائلة؛ كرميات  احلالقة؛ كرميات  التجميل؛ كرميات  التجميل؛ كرميات 
ابردة؛ كرميات يد؛ مستحضرات العناية ابلبشرة غري الطبية؛ الكرميات 
للبشرة؛  التدليك؛ تونر  التدليك؛ زيوت  الطبية اليت تستخدم يف  غري 
مرطب للبشرة؛ كرميات اجلسم؛ غسول )لوشن( للجسم؛ زيت األطفال؛ 
زيوت عطرية؛ ألبان جتميلية؛ مستحضرات حالقة؛ مستحضرات قصر 
فم غري  أسنان؛ غسول  منظفات  التجميل؛  لغاايت  ألوان[  ]مزيالت 
طيب؛ مستحضرات تنظيف أطقم األسنان؛ مساحيق األسنان؛ معجون 
األسنان؛ مستحضرات تبييض األسنان؛ مزيالت طالء األظافر؛ أظافر 
العناية ابألظافر؛  األظافر؛ مستحضرات  مينا  أظافر؛  مستعارة؛ طالء 
حمددات العيون؛ مزيالت مكياج العيون؛ ظل اجلفون؛ أقالم احلواجب؛ 
رموش مستعارة؛ أقالم لغاايت التجميل؛ مستحضرات جتميل للرموش؛ 
طالء للشفاه؛ ألوان شفاه؛ مستحضرات العناية ابلشفاه غري الطبية؛ 
مستحضرات  طيب؛  غري  شفاه  بلسم  شفاه؛  حمددات  شفاه؛  ملمع 
الشخصية  للنظافة  دوش  مستحضرات  واالستحمام؛  للحمام  جتميل 
استحمام  صابون  تواليت[؛  ]مواد  الكريهة  الروائح  إزالة  لغاايت  أو 
الفقاقيع؛ أمالح استحمام غري طبية؛ جل للشعر؛ معجون  ومحامات 
للشعر؛ رذاذ )سرباي( للشعر؛ غسول )لوشن( للشعر؛ مستحضرات 
بلسم؛  شامبو؛  الشعر؛  مشقرات  للشعر؛  ملوانت  ابلشعر؛  العناية 
مستحضرات  الشوارب؛  مشع  الدائمة؛  الشعر  متويج  مستحضرات 
الوقاية من الشمس؛ مستحضرات العناية من الشمس؛ مستحضرات 
التسمري ابلشمس لغاايت التجميل؛ ماء كولونيا؛ ماء تواليت؛ عطور؛ 
للحيواانت  شامبو  للحيواانت؛  أو  للبشر  الكريهة  الروائح  مزيالت 
األليفة؛ مضادات للتعرق ]مواد تواليت[؛ بودرة معطرة؛ بودرة تلك؛ 
بودرة أطفال؛ مستحضرات جتميل غري طبية للحد من تشققات اجللد؛ 
مزيالت الشعر؛ أقنعة التجميل؛ حممرات الوجنتني؛ أعواد قطن لغاايت 
جتميلية؛ مناديل ورقية مشربة بغسوالت )لوشن( جتميلية؛ مواد الصقة 
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حمددات العيون؛ مزيالت مكياج العيون؛ ظل اجلفون؛ أقالم احلواجب؛ 
رموش مستعارة؛ أقالم لغاايت التجميل؛ مستحضرات جتميل للرموش؛ 
طالء للشفاه؛ ألوان شفاه؛ مستحضرات العناية ابلشفاه غري الطبية؛ 
مستحضرات  طيب؛  غري  شفاه  بلسم  شفاه؛  حمددات  شفاه؛  ملمع 
الشخصية  للنظافة  دوش  مستحضرات  واالستحمام؛  للحمام  جتميل 
استحمام  صابون  تواليت[؛  ]مواد  الكريهة  الروائح  إزالة  لغاايت  أو 
الفقاقيع؛ أمالح استحمام غري طبية؛ جل للشعر؛ معجون  ومحامات 
للشعر؛ رذاذ )سرباي( للشعر؛ غسول )لوشن( للشعر؛ مستحضرات 
بلسم؛  شامبو؛  الشعر؛  مشقرات  للشعر؛  ملوانت  ابلشعر؛  العناية 
مستحضرات  الشوارب؛  مشع  الدائمة؛  الشعر  متويج  مستحضرات 
الوقاية من الشمس؛ مستحضرات العناية من الشمس؛ مستحضرات 
التسمري ابلشمس لغاايت التجميل؛ ماء كولونيا؛ ماء تواليت؛ عطور؛ 
للحيواانت  شامبو  للحيواانت؛  أو  للبشر  الكريهة  الروائح  مزيالت 
األليفة؛ مضادات للتعرق ]مواد تواليت[؛ بودرة معطرة؛ بودرة تلك؛ 
بودرة أطفال؛ مستحضرات جتميل غري طبية للحد من تشققات اجللد؛ 
مزيالت الشعر؛ أقنعة التجميل؛ حممرات الوجنتني؛ أعواد قطن لغاايت 
جتميلية؛ مناديل ورقية مشربة بغسوالت )لوشن( جتميلية؛ مواد الصقة 
الستخدامات التجميل؛ قطيالت قطن لغاايت جتميلية؛ مراهم ألغراض 
التجميل؛ مواد تواليت؛ صابون؛ صابون حالقة؛ مزجيات من أوراق الورد 
اجملففة املعطرة؛ معطرات الغرف؛ أعواد البخور؛ زيوت عطرية لغاايت 
تستعمل  أخرى  ومواد  األقمشة  قصر  مستحضرات  العنرب؛  جتميلية؛ 
تنظيف وصقل وجلي وكشط؛  يف غسل وكي املالبس؛ مستحضرات 
مستحضرات تنظيف الزجاج؛ منعمات أقمشة تستعمل يف غسل وكي 
األحذية؛  ملمع  الغسيل؛  نشا  التواليت؛  أحواض  منظفات  املالبس؛ 

كرمي األحذية؛ ملمع األاثث؛ ملمع األرضيات؛ مشع األرضيات.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: إتيود كوربوريشن الشركة
سابيو-دونج،   99 اتور،  سيجنيتشر  فلور   4 وينج،  العنوان: وست 

100، تشيوجنييتشيون- رو، جانج-جو،    سيول،  مجهورية كوراي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: كتبت كلمة هواوي فيشيون   ابألحرف الالتينية بشكل مميز  
كما  هو مرفق به.

رقم اإليداع :186372 
التاريخ: 2016/12/26

بياانت األولوية:  الرقم   20729909  ، التاريخ  21 يوليو 2016  
- مجهورية الصني الشعبية.

عدا كلمة  ما  منفردة  العـالمـة  أجزاء  استعمال  بعدم  أتعهد  الشروط: 
HUAWEI

البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )9(
الفأرة )أجهزة ملحقة ابحلاسوب (، غمد اهلاتف، األساور للتعرفة مع 

مستحضرات  الشوارب؛  مشع  الدائمة؛  الشعر  متويج  مستحضرات 
الوقاية من الشمس؛ مستحضرات العناية من الشمس؛ مستحضرات 
التسمري ابلشمس لغاايت التجميل؛ ماء كولونيا؛ ماء تواليت؛ عطور؛ 
للحيواانت  شامبو  للحيواانت؛  أو  للبشر  الكريهة  الروائح  مزيالت 
األليفة؛ مضادات للتعرق ]مواد تواليت[؛ بودرة معطرة؛ بودرة تلك؛ 
بودرة أطفال؛ مستحضرات جتميل غري طبية للحد من تشققات اجللد؛ 
مزيالت الشعر؛ أقنعة التجميل؛ حممرات الوجنتني؛ أعواد قطن لغاايت 
جتميلية؛ مناديل ورقية مشربة بغسوالت )لوشن( جتميلية؛ مواد الصقة 
الستخدامات التجميل؛ قطيالت قطن لغاايت جتميلية؛ مراهم ألغراض 
التجميل؛ مواد تواليت؛ صابون؛ صابون حالقة؛ مزجيات من أوراق الورد 
اجملففة املعطرة؛ معطرات الغرف؛ أعواد البخور؛ زيوت عطرية لغاايت 
تستعمل  أخرى  ومواد  األقمشة  قصر  مستحضرات  العنرب؛  جتميلية؛ 
تنظيف وصقل وجلي وكشط؛  يف غسل وكي املالبس؛ مستحضرات 
مستحضرات تنظيف الزجاج؛ منعمات أقمشة تستعمل يف غسل وكي 
األحذية؛  ملمع  الغسيل؛  نشا  التواليت؛  أحواض  منظفات  املالبس؛ 

كرمي األحذية؛ ملمع األاثث؛ ملمع األرضيات؛ مشع األرضيات.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: إتيود كوربوريشن(الشركة )
سابيو-دونج،   99 اتور،  سيجنيتشر  فلور   4 وينج،  العنوان: وست 

100، تشيوجنييتشيون-رو، جانج-جو،      سيول، مجهورية كوراي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تتكون العـالمـة: من كلمات دير ماي بلومنج ليبس توك  كتبت ابللغة 
االجنليزية.

رقم اإليداع :185596  
التاريخ: 2016/11/29

الشروط: أتعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )3(

مساحيق  التجميل؛  مستحضرات  أطقم  التجميل؛  مستحضرات 
املكياج؛ مستحضرات املكياج؛ مستحضرات إزالة املكياج؛ أساسات 
)لوشن(  غسوالت  مسكرة؛  الشفاه؛  أمحر  التجميل؛  أقنعة  املكياج؛ 
البشرة؛ قابضات لألوعية ألغراض  البشرة؛ منظفات  وكرميات تقشري 
زائلة؛ كرميات  احلالقة؛ كرميات  التجميل؛ كرميات  التجميل؛ كرميات 
ابردة؛ كرميات يد؛ مستحضرات العناية ابلبشرة غري الطبية؛ الكرميات 
للبشرة؛  التدليك؛ تونر  التدليك؛ زيوت  الطبية اليت تستخدم يف  غري 
مرطب للبشرة؛ كرميات اجلسم؛ غسول )لوشن( للجسم؛ زيت األطفال؛ 
زيوت عطرية؛ ألبان جتميلية؛ مستحضرات حالقة؛ مستحضرات قصر 
فم غري  أسنان؛ غسول  منظفات  التجميل؛  لغاايت  ألوان[  ]مزيالت 
طيب؛ مستحضرات تنظيف أطقم األسنان؛ مساحيق األسنان؛ معجون 
األسنان؛ مستحضرات تبييض األسنان؛ مزيالت طالء األظافر؛ أظافر 
العناية ابألظافر؛  األظافر؛ مستحضرات  مينا  أظافر؛  مستعارة؛ طالء 
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دي(؛ أجهزة ولوازم احلمامات مبا فيها أحواض االستحمام ومحامات 
الدوش وحجريات محام الدوش والستائر واألبواب واملغاسل وحجريات 
املراحيض  وكراسي  واملراحيض  والصنابري  والدوش  االستحمام  حوض 

وأغطية الكرسي والشطافات.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: شركه الفطيم )ذ.م.م(
العـالمـة:  املتحدة  العربية  اإلمارات  ديب،   ،152 ص.ب.  العنوان: 

تتكون 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: من كلمة هوم ووركس  كتبت أبحرف عربية والتينية خبط غامق 
ومميز يعلومها  شكل حلرف اتش الالتيين يشكل سهم موجهه لألعلى. 

رقم اإليداع :186496  
التاريخ: 2017/01/02

الشروط:  أتعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة. 
البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )19(

بناء ]غري معدنية[؛ أانبيب قاسية غري معدنية للمباين؛ أسفلت  مواد 
غري  )جمسمات(  ُنُصب  للنقل؛  قابلة  معدنية  غري  مباين  وقار؛  وزفت 
ألواح  اخلشبية؛  الفرم  ألواح  اخلشبية؛  املكعبات  اخلشب؛  معدنية؛ 
الروافد  خشبية؛  ألواح  خشبية؛  عوارض  اخلشبية؛  العوارض  خشبية؛ 

اخلشبية.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: شركه الفطيم )ذ.م.م(
العنوان: ص.ب. 152، ديب، اإلمارات العربية املتحدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: تتكون العـالمـة: من كلمة هوم ووركس  كتبت أبحرف عربية 
الالتيين يشكل  اتش  يعلومها  شكل حلرف  والتينية خبط غامق ومميز 

سهم موجهه لألعلى. 
رقم اإليداع :186499  
التاريخ: 2017/01/02

الشروط:  أتعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة. 
البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )25(

املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: شركه الفطيم )ذ.م.م(
العنوان: ص.ب. 152، ديب، اإلمارات العربية املتحدة

املشفرة املغناطيسية عدادات اخلطى، أجهزة  مراقبة،  ساور متصلة، 
)ادوات القياس (، برامج الكمبيوتر املسجلة )برامج( ، برامج مسجلة 
للتحميل(،  قابلة  برجميات   ( الكمبيوتر  برامج  الكمبيوتر،  لتشغيل 
تطبيقات برامج احلاسوب.قابلة للتحميل، العدسات البصرية،النظارات 
الكمبيوتر،  لشاشات  الواقية   األفالم  ذكية،    ساعات  الذكية، 
الذكية،  للهواتف  أغطية  ارتداؤها،  ميكن  اليت  النشاط  تعقت  أدوات 
النقالة،   اهلواتف  لشاشات  الواقية   األفالم  الذكية،   للهواتف  علب 
الذاتية، مونوبود تستخدم ابليد،  هواتف  الشخصية  للصورة  العصي 
)معدات  قارانت  امليكروفوانت،  الرقمية،  الصور  إطارات  فيديو، 
املتكاملة،  الدائرة  البياانت، بطاقات  البياانت(، أجهزة معاجلة  معاجلة 
 ، الصوت  ملكربات  الرتددات،  كبائن  أدوات  الذكية(،  )البطاقات 
الفيديو، معدات شبكة  أجهزة استقبال  الصوت والفيديو، شاشات 
االتصاالت، أجهزة املودم، جلب  ألجهزة الكمبيوتر احملمولة،  اهلواتف 
مصدر  البطارايت،  شحن  أدوات   الكهرابئية،  البطارايت  الذكية، 
الطاقة املتنقلة )البطارايت القابلة للشحن(،أجهزة الكمبيوتر اللوحي، 
الكمبيوتر احملمولة، أكياس  ألجهزة  الكمبيوتر احملمول،أجهزة  أجهزة 
الكمبيوتر احملمولة، مساعات الرأس، مساعات األذن،مكربات الصوت. 
الفيديو،  الصوت، كامريات  نقل  أجهزة  احملمولة،  الوسائط  مشغالت 
كامريات )التصوير الفوتوغرايف(، أشرطة اهلاتف اخلليوي، لوحة مفاتيح 

احلاسوب.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية
طالب التسجيل: هواوي تكنولوجيز كو،  ليمتد.

ليمتد.  كو.،  تكنولوجيز  هواوي  بيلدنج  ادمنسرتيشن  العنوان: 
ابنتيان،لونج جانج دسرتكت، شينزهن، مجهورية الصني                                               

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومميز  غامق  خبط  عربية  أبحرف  سبيس  ليفينغ  عبارة  العـالمـة: كتبت 

أسفلها عبارةليفينغ سبيسبأحرف التينية خبط غامق ومميز. 
رقم اإليداع :186494 
التاريخ: 2017/01/02

الشروط: أتعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )11(

والتجفيف  التربيد  و  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لإلانرة  أجهزة 
والتهوية وإمداد املياه واألغراض الصحية؛ أجهزة توزيع مياه الشرب؛ 
ذات  الثالجات  الثالجات؛  واملُنقـّاة؛  املربدة  الشرب  مياه  توزيع 
وأدوات  أجهزة  شواايت؛  لألسرّة؛  دفاايت  اجملمدات؛  اجملمدات؛ 
أجهزة  شواء كهرابئية؛  صواين  الغاز؛  على  للطهي  أجهزة  للطهي؛ 
مواقد؛  )للطهي(؛  خبارية  قدور  ميكروويف؛  أفران  املشروابت؛  تربيد 
حممصات  حممصات؛  القهوة؛  صنع  مكنات  غالايت؛  طهي؛  أوعية 
السندويشات الساخنة؛ حممصات لكعكة الوفل؛ أجهزة إعداد اخلبز 
املنزيل؛ تركيبات إانرة بواسطة الصمامات الثنائية الباعثة للضوء )إل إي 
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وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية
طالب التسجيل: شركه الفطيم )ذ.م.م(

العنوان: ص.ب. 152، ديب، اإلمارات العربية املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومميز  غامق  خبط  عربية  أبحرف  سبيس  ليفينغ  عبارة  العـالمـة: كتبت 
أسفلها عبارة ليفينغ سبيس أبحرف التينية خبط غامق ومميز. 

رقم اإليداع :186510 
التاريخ: 2017/01/02

الشروط: أتعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )31(

احلية؛  احليواانت  والغاابت؛  البساتني  ومنتجات  الزراعية  املنتجات 
املواد  الطبيعية؛  والزهور  النبااتت     الطازجة؛  واخلضروات  الفواكه 
وغري  اخلام  والبذور  الغالل  الشعري؛  ابحليواانت؛  اخلاصة  الغذائية 

املعاجلة؛ أشجار عيد امليالد؛ البذور.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: شركه الفطيم )ذ.م.م(
العنوان: ص.ب. 152، ديب، اإلمارات العربية املتحدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: تتكون العـالمـة: من كلمة هوم ووركس  كتبت أبحرف عربية 
الالتيين يشكل  اتش  يعلومها  شكل حلرف  والتينية خبط غامق ومميز 

سهم موجهه لألعلى. 
رقم اإليداع :186514  
التاريخ: 2017/01/02

الشروط:  أتعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة. 
البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )9(

األجهزة واألدوات العلمية واملالحية واملساحية وأجهزة وأدوات التصوير 
الوزن  وأدوات  البصرية  واألدوات  واألجهزة  والسينمائي  الفوتوغرايف 
و  أجهزة  التعليم؛  و  واإلنقاذ  ]اإلشراف[  واملراقبة  واإلشارة  والقياس 
أدوات لوصل أو فتح أو حتويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم يف الطاقة 
الكهرابئية؛ أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور؛ حامالت 
بياانت مغناطيسية، أقراص تسجيل؛ أقراص مدجمة؛ أقراص فيديوية رقمية 
وغريها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة اليت تعمل بقطع 
البياانت  معاجلة  ومعدات  حاسبة  وآالت  النقد  تسجيل  آالت  النقد؛ 
وأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء احلرائق؛ مشغل ومضي 
للناقل التسلسلي العام )يو إس يب(؛ مشغل ومضي للناقل تسلسلي عام 
العام  التسلسلي  للناقل  البياانت؛ عتاد حاسويب  )يو إس يب( خايل من 
)يو إس يب( ويتضمن الكابالت؛ شواحن ذات انقل تسلسلي عام )يو 
إس يب(؛ دوجنل ذو انقل تسلسلي عام )يو إس يب( )مهايئات الشبكة 
أمني  برجميات  األمنية؛  املراقبة  جتهيزات  املراقبة؛  الالسلكية(؛ كامريات 

حاسويب قابلة للتنزيل؛ أحذية السالمة؛ مالبس السالمة.

ومميز  غامق  خبط  عربية  أبحرف  سبيس  ليفينغ  عبارة  العـالمـة: كتبت 
أسفلها عبارة ليفينغ سبيس أبحرف التينية خبط غامق ومميز. 

رقم اإليداع :186500 
التاريخ: 2017/01/02

الشروط: أتعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )12(

رقع إلصالح اإلطارات؛ عدة إصالح الثقوب يف إطارات الدراجات 
اهلوائية؛ رقع مطاطية إلصالح إطارات املركبات؛ واقيات من الشمس 
األغراض  تنظيم  املركبات؛ جيوب  توجيه  لعجالت  أغطية  للمركبات؛ 

خلف الكرسي؛ مضخات هواء.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: شركه الفطيم )ذ.م.م(
العنوان: ص.ب. 152، ديب، اإلمارات العربية املتحدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومميز  غامق  خبط  عربية  أبحرف  سبيس  ليفينغ  عبارة  العـالمـة: كتبت 

أسفلها عبارة ليفينغ سبيس أبحرف التينية خبط غامق ومميز. 
رقم اإليداع :186502  
التاريخ: 2017/01/02

الشروط: أتعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )17(

 املطاط والغواتبرشا والصمغ واألسبستوس وامليكا غري املعاجلة أو شبه 
املعاجلة واملنتجات املصنوعة من هذه املواد؛ مواد بالستيكية متشكلة 
ابلبثق لالستعمال يف التصنيع؛ مواد التغليف واحلشو و العزل؛ أانبيب 

مرنة غري معدنية.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: شركه الفطيم )ذ.م.م(
العنوان: ص.ب. 152، ديب، اإلمارات العربية املتحدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومميز  غامق  خبط  عربية  أبحرف  سبيس  ليفينغ  عبارة  العـالمـة: كتبت 

أسفلها عبارة ليفينغ سبيس أبحرف التينية خبط غامق ومميز. 
رقم اإليداع :186509  
التاريخ: 2017/01/02

الشروط: أتعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )28(

اللعب وأدوات اللعب؛ أدوات الرايضة اجلمنازية واألدوات الرايضية؛ 
البولينغ  ]ألعاب[؛  اخلشبية  القناين  لعبة  امليالد؛  عيد  لشجرة  زينة 
ألعاب  الطلق؛  اهلواء  رايضات  ألعاب  احلفالت؛  ألعاب  ]ألعاب[؛ 
لوحية يف اهلواء الطلق؛ كرات للرايضات؛ ألعاب حلقية؛ ِشباك لأللعاب 
الكروية؛ شجرات عيد ميالد اصطناعية؛ مفرقعات انرية لعيد امليالد؛ 

جوارب عيد امليالد؛ جتهيزات رايضية؛ جتهيزات صيد السمك.
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)بسكوت انعم(؛ كوكيز )بسكوت(؛ وجبات ذرة خفيفة هشة، وجبات 
ذرة هشة بنكهة اجلنب؛ ابفز جنب، وجبات خفيفة مصنعة من احلبوب؛ 
بسكويت ُمصنع من القمح؛ وجبات خفيفة مصنعة من الذرة؛ وجبات 
خفيفة مصنعة من اجلرانوال؛ وجبات خفيفة مصنعة من األرز؛ وجبات 

خفيفة مصنعة من القمح.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: ذا ويتابيكس كومباين، انك.
ايه  ام  مارلبورو،   ،150 سويت  رود،  نيكرسون   500 العنوان: 

01752، الوالايت املتحدة االمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: كتبت كلمة  سناكيمالز أبحرف التينية كما هو مرفق به
رقم اإليداع :187154 
التاريخ: 2017/01/31

البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )30(
اجملهزة،  احلبوب  احلبوب،  مساحيق  احلبوب؛  مستحضرات  احلبوب؛ 
حبوب  اإلفطار؛  حبوب  مستحضرات  اخلفيفة،  احلبوب  وجبات 
من  مكونة  خفيفة  أطعمة  موسلي؛  اإلفطار؛  حبوب  رقائق  اإلفطار؛ 
حبوب، قوالب حبوب، قوالب وجبات خفيفة، مواد غذائية مصنوعة 
قوالب  احلبوب؛  من  املصنوعة  اخلفيفة  الوجبات  أطعمة  احلبوب؛  من 
الوجبات اخلفيفة املصنوعة من احلبوب؛ قوالب الوجبات اخلفيفة املكونة 
من احلبوب؛ قوالب الطعام اجلاهز القائمة على احلبوب، قوالب احلبوب 
أو الشوفان مع الفاكهة؛ قوالب الوجبات اخلفيفة من الفواكه القائمة 
على احلبوب؛ قوالب الوجبات اخلفيفة املصنعة من اجلرانوال؛ احلبوب 
البسكويت،  الشعري/عصيدة،  اجلرانوال؛حساء  اجلرانوال؛  من  املصنعة 
اخلبز، املعجبات، احللوايت غري امُلعاجلة، البسكويت، الكعك، ُغريبة 
)بسكوت انعم(؛ كوكيز )بسكوت(؛ وجبات ذرة خفيفة هشة، وجبات 
ذرة هشة بنكهة اجلنب؛ ابفز جنب، وجبات خفيفة مصنعة من احلبوب؛ 
بسكويت ُمصنع من القمح؛ وجبات خفيفة مصنعة من الذرة؛ وجبات 
خفيفة مصنعة من اجلرانوال؛ وجبات خفيفة مصنعة من األرز؛ وجبات 

خفيفة مصنعة من القمح.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: ذا ويتابيكس كومباين، انك.
ايه  ام  مارلبورو،   ،150 سويت  رود،  نيكرسون   500 العنوان: 

01752، الوالايت املتحدة االمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: كتبت عبارة جيلي هيكز ابألحرف الالتينية.
رقم اإليداع :187915 
التاريخ: 2017/02/20

الشروط: أتعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة. 
البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )3(

وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية
طالب التسجيل: شركه الفطيم )ذ.م.م(

العنوان: ص.ب. 152، ديب، اإلمارات العربية املتحدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: كتبت كلمة 9 راوند  ابألحرف العربية  بشكل مميز مع الرسم  
كما  هو مرفق به.

رقم اإليداع :186542 
التاريخ: 2017/01/04

البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )28(
قفازات املالكمة،  لف اليد، اكياس املالكمة.

وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية
طالب التسجيل: 9 راوند فرانشرينج، ال ال سي.

العنوان: 1099  إي، بتلر رود # 1091،جرينفيل، ساوث كارولينا 
29607 ،الوالايت املتحدة األمريكية. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تتكون العـالمـة: من كلمة جريناد مكتوبة ابللغة اإلجنليزية.

رقم اإليداع :186824 
التاريخ: 2017/01/16

البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )25(
املالبس و لباس القدم و أغطية الرأس.

وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية
طالب التسجيل: جريناد )يو كيه( ال يت دي

ابرك، كوفنرتي،  بيزنس  سبتفاير كلوز، كوفنرتي   5 يونيت  العنوان: 
وارويكشري، يف5 6يو ار، اململكة املتحدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: كتبت كلمة  ابرابراس أبحرف التينية كما هو مرفق به

رقم اإليداع :187153 
التاريخ: 2017/01/31

البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )30(
اجملهزة،  احلبوب  احلبوب،  مساحيق  احلبوب؛  مستحضرات  احلبوب؛ 
حبوب  اإلفطار؛  حبوب  مستحضرات  اخلفيفة،  احلبوب  وجبات 
من  مكونة  خفيفة  أطعمة  موسلي؛  اإلفطار؛  حبوب  رقائق  اإلفطار؛ 
حبوب، قوالب حبوب، قوالب وجبات خفيفة، مواد غذائية مصنوعة 
قوالب  احلبوب؛  من  املصنوعة  اخلفيفة  الوجبات  أطعمة  احلبوب؛  من 
الوجبات اخلفيفة املصنوعة من احلبوب؛ قوالب الوجبات اخلفيفة املكونة 
من احلبوب؛ قوالب الطعام اجلاهز القائمة على احلبوب، قوالب احلبوب 
أو الشوفان مع الفاكهة؛ قوالب الوجبات اخلفيفة من الفواكه القائمة 
على احلبوب؛ قوالب الوجبات اخلفيفة املصنعة من اجلرانوال؛ احلبوب 
البسكويت،  الشعري/عصيدة،  اجلرانوال؛حساء  اجلرانوال؛  من  املصنعة 
اخلبز، املعجبات، احللوايت غري امُلعاجلة، البسكويت، الكعك، ُغريبة 
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مسسرة التأمني، التأمني، استشارات التأمني، معلومات التأمني، مسسرة 
األوراق املالية، استثمار األموال، السمسرة، االئتمان.

وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية
طالب التسجيل: جيانغ اتي  انسورانس بروكريس كو.، ال يت دي.

رود،  يونغيان   ،20 رقم   ،3 بيلدينغ   ،-0291 أيه  رووم  العنوان: 
شيلونغ ايكنوميك ديفيلومبنت زون، 

مينتوغو ديسرتيكت، بيجينغ، الصني 102308  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العـالمـة: تتكون من  فانلي راسينغ مكتوبة  ابألحرف الالتينية   بشكل 
مميز كما هو مرفق به.

رقم اإليداع :188497 
التاريخ: 2017/03/14

البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )12(
إطارات لعجالت املركبات، إطارات سيارات، إطارات مضغوطة، أغلفة 
خارجية لإلطارات املضغوطة، إطارات داخلية  لإلطارات املضغوطة، 
عدد إصالح اإلطارات الداخلية، أاثث املركبات، سيارات، عجالت 

السيارات، صرات عجالت املركبات.  
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: فانلي  اتير  كوربوريشن  ليمتد.
العنوان: رقم.3، فانلي  رود، أوتو اتون،  كونغ هوا، غواجنزهو سييت،  

جواجندونج بروفينس، الصني. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: تتكون من  راسينغ مكتوبة  ابألحرف الالتينية  مع رسم  دبليو 
داخل الدائرة  بشكل   مميز  يف اخللفية السوداء  كما هو مرفق به. 

رقم اإليداع :188498 
التاريخ: 2017/03/14

البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )12(
إطارات لعجالت املركبات، إطارات سيارات، إطارات مضغوطة، أغلفة 
خارجية لإلطارات املضغوطة، إطارات داخلية  لإلطارات املضغوطة، 
عدد إصالح اإلطارات الداخلية، أاثث املركبات، سيارات، عجالت 

السيارات، صرات عجالت املركبات.  
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: فانلي  اتير  كوربوريشن  ليمتد.
العنوان: رقم.3، فانلي  رود، أوتو اتون،  كونغ هوا، غواجنزهو سييت،  

جواجندونج بروفينس، الصني. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تتكون العـالمـة: من احلرفني الالتينيني يت و يب مكتوبني  بشكل مميز.
رقم اإليداع :188499 
التاريخ: 2017/03/14

الشروط: أتعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة. 

وكي  غسل  يف  تستعمل  أخرى  ومواد  األقمشة  قصر  مستحضرات 
املالبس؛ مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط؛ صابون؛ عطور؛ 
زيوت عطرية؛ مستحضرات جتميل؛ غسول [لوشن]للشعر؛ منظفات 

أسنان.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: ابريكروميب اند فيتش يورب اس ايه جي ال
العنوان: فيا موري، 6850 مندريسيو، سويسرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تتكون العـالمـة: من شكل لرأس السهم كما هو مرفق به.

رقم اإليداع :187939 
التاريخ: 2017/02/21

البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )12(
املركبات؛ أجهزة النقل الربي أو اجلوي أو املائي واليت تشمل احملركات 
احلركة  نقل  ومكوانت  القارنة  والوصالت  الربية  للمركبات  واملكائن 

للمركبات الربية؛ مركبات حوامة وسيارات/مركبات كهرابئية.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل:   شركة الفطيم ذ.م.م
العنوان: ص.ب. 152، ديب، اإلمارات العربية املتحدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: تتكون من اييلوس ابالحرف الالتينية  بشكل مميز  كما هو 

مرفق به.
رقم اإليداع :188048  
التاريخ: 2017/02/27

البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )12(
للمركبات،  هيدرولية  دارات  كهرابئية،  مركبات  سيارات،شاحنات، 
لتوقف  صدمات  خممدات  سيارات،  هياكل  سيارات،  شاسيهات 

املركبات، حماور دواليب املركبات. 
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية
طالب التسجيل: دوجنفينج موتور كوربوريشني.

آند  ايكنوميك  ووهان  روود،  دوجنفينج    ،1 منرب  اسبشيل   العنوان: 
تكنولوجي ديفيلومبينت زون، ووهان، هويب، مجهورية الصني الشعبية.       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: تتكون العـالمـة: من رسم مثلث  مع حرفني صينيني  مكتوب 

حتته كلميت جنيانغ اتي  بشكل مميز
ابألحرف الالتينية كما هو مرفق به.  احلرف الصيين األول جيانغ  مبعىن 

هنر  واحلرف الصيين
الثاين اتي مبعىن هادئ يف اللغة العربية.

رقم االيداع:188050 
التاريخ: 2017/02/27

البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )36(
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الالتينية  ابألحرف  جينيب  ابي  جينيب  من  العـالمـة:  تتكون  العـالمـة: 
بشكل مميز كما هو مرفق.
رقم اإليداع :188632  
التاريخ: 2017/03/19

الشروط: أتعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )25(

املالبس واألحذية والقبعات، اجلوارب، القفازات ) املالبس(، وشاح، 
جهاز الوليد، ) املالبس(،  ربطات العنق، أحزمة ) املالبس (، مالبس 

للماء، مالبس لألطفال.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: هانغزهو جينيب فاينري كو.، ال يت دي.  
العنوان: رووم 18أ 10، بيلدينغ 1، رقم  39، ييلي رود، اكسيهو 

ديسرتيكت، هانغزهو، زهيجيانغ بروفينس،  الصني. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: كلمة بليز ابللغة الالتينية مكتوبة بني السندويشات وتبني هلب 
النار حول كل جانب.

رقم اإليداع :188769  
التاريخ: 2017/03/22

الشروط: أتعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )43(

 خدمات توفري األطعمة واملشروابت؛ اإلقامة املؤقتة.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: سبلنديد إلدارة املطاعم ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم 904، سيت اتور - 1،شارع الشيخ زايد، ديب، 

اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: تتكون العـالمـة: من جيلي مكتوبة ابألحرف الالتينية بشكل 
مميز  كما هو مرفق به.

رقم اإليداع :190309 
التاريخ: 2017/05/17

البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة عنها ابلفئة )12(
مركبات كهرابئية؛ مركبات للنقل الربي أو اجلوي أو املائي أو السكك 
احلديدية؛ دراجات ذات حمركات صغرية؛ شاسيهات سيارات؛  دراجات 
مسننات  السيارات؛  صناديق  الربية؛  للمركبات  الدفع  آليات  انرية؛ 

للمركبات الربية؛ إطارات لعجالت املركبات؛ مكابح  للمركبات.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية
طالب التسجيل: جيلي جروب كو.، ال يت دي.

زهيجيانغ،   اتيزهو،  ديسرتيكت،  لوقياو  رود،  جيلي  لوانن  العنوان: 
مجهورية الصني الشعبية.

البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة: عنها ابلفئة )12(أجزاء السيارات 
السيارات؛  ملقاعد  األمان  أحزمة  املقاعد؛  أحزمة  اهليكلية؛  واألجزاء 
الربية؛  املركبات  التحميل؛ ألجزاء  منطقة  األمتعة والبضائع يف  أحزمة 
شبكات األمتعة والبضائع يف منطقة التحميل ألجزاء املركبات الربية؛ 
الربية؛  املركبات  التحميل ألجزاء  منطقة  والبضائع يف  األمتعة  حوامل 
ألجزاء  الصدمات  واقيات  بطاانت  للسيارات؛  صدمات  واقيات 
املركبات الربية؛ واقيات وحل )رفوف(؛ شريط أبواب ألجزاء املركبات 
مقاعد  أكياس هواء؛  الربية؛  املركبات  أسقف ألجزاء  الربية؛ مصابيح 
مركبات  أغطية  الربية؛  للمركبات  مكائن  مقاعد؛  أغطية  للسيارات؛ 
للسيارات؛  مشسية  حاجبات  السيارات؛  نوافذ  ستائر  )مشكلة[؛ 
مكوانت داخلية حلجر الركاب أو غريها من أجزاء غري احلركة؛ أجهزة 
العدادات  لوحة  عزل  وهي  الربية،  املركبات  ألجزاء  املشكلة  العزل 

وعزل لوحات األرضيات.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

إسم  تعمل حتت  بوشوكو كابوشيكي كايشا،  تويوات  التسجيل:  طالب 
تويوات بوشوكو كوربوريشن.

ايتشي-كني  كاراي-شي  تويودا-تشو،  تشومي،   1-  ،1 العنوان: 
448-8651، الياابن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: تتكون من احلرفني الالتينيني يت و يب مكتوبني  بشكل مميز.

رقم اإليداع :188500 
التاريخ: 2017/03/14

الشروط: أتعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة. 
البضائع واملنتجات املطلوب العـالمـة: عنها ابلفئة )11(أجهزة تكييف 
اهلواء  ملكيفات  اهلواء  فالتر  مرشحات  الصناعية]؛  [لألغراض  اهلواء 
للسيارات؛ مرشحات (فالتر )اهلواء ألجهزة؛ تكييف اهلواء؛ مكيفات 
الصناعية؛ أجهزة تكييف اهلواء؛  تنقية اهلواء  هواء للسيارات؛ أجهزة 
الصناعية]؛  [لألغراض  املياه  تنقية  أجهزة  املياه؛  فالتر  مرشحات 
وآالت  أجهزة  الشرب؛  مياه  لرتشيح  أجهزة  املياه؛  ترشيح  متديدات 
الكهرابئية؛  املنزلية غري  الصنبور  )مياه  (فالتر  مرشحات  املاء؛  لتنقية 
مصابيح كهرابئية وأجهزة اإلضاءة األخرى؛ مصابيح أمامية للسيارات؛ 
مصابيح  للمركبات؛  اإلرشادية  اإلشارات  مصابيح  سيارات؛  مصابيح 
للمركبات؛ بصيالت مصابيح اإلشارات اإلرشادية  الكهرابء  مولدات 
للمركبات؛ أجهزة اإلضاءة للمركبات؛ أضواء أمامية للمركبات؛ أجهزة 

مانعة لتوهج مصابيح املركبات [لوازم ملبات]؛ أضواء للمركبات.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

إسم  تعمل حتت  بوشوكو كابوشيكي كايشا،  تويوات  التسجيل:  طالب 
تويوات بوشوكو كوربوريشن.

ايتشي-كني  كاراي-شي  تويودا-تشو،  تشومي،   1-  ،1 العنوان: 
448-8651، الياابن.
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، أدوات رايضية ، لعب ، منتجات عطرية ، مواد جتميل ، نظارات و/
أو اجملوهرات ، ومتكني العمالء من مشاهدها وشرائها ، اإلعالن.

 وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: ديتشمان أس أي.

العنوان: ديتشمان ويج 9 ، 45359 إيسن ، املانيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة:  حرف دي التيين بشكل مميز مع الرسم وابأللوان 
رقم اإليداع: 182561 

اتريخ اإليداع: 2016/8/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(
حمافظ قابلة للثين ، جراب ، حقائب للعمل ، حمافظ حزام ، حمافظ 
للورك ، حقائب للمخيمني ، حمافظ للواثئق ، أمتعة للسفر ، حمافظ 
للزينة غري اثبتة ، عدة السفر ، أشرطة حلقائب اليد ، حقائب للسرج، 
 ، للشاطئ  حقائب   ، للكتف  حمافظ   ، فارغة  تباع  للماكياج  حمافظ 
حقائب ، حقائب يد ، حقائب للتسوق ، حقائب رايضية ولالستجمام، 
غري معدة حملتوايهتا ، حقائب للظهر ، صناديق السفر ، حقائب للسفر، 
حمافظ جتميل ، حقائب مدرسية ، أكياس تعليق ، حمافظ ، جزادين ، 

عالقات مفاتيح من اجللد أو تقليد اجللود ، مشاسي ، مظالت.  
 وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ديتشمان أس أي.
العنوان: ديتشمان ويج 9 ، 45359 إيسن ، املانيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسم  مع  مميز  بشكل  التينية  حبروف   (  2020 طوكيو  العـالمـة: 

وابأللوان(
رقم اإليداع: 183338  
اتريخ اإليداع: 2016/9/7

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(

الوسائل،  مجيع  عرب  واإلعالن  الدعاية  مواد  نشر  واإلعالن؛  الدعاية 
خاصة على شكل رسائل موضوعية تركز على القيم اإلنسانية؛ الدعاية 
الرعاية؛ إدارة األعمال، تصريف األعمال )إدارة  من خالل خدمات 

العـالمـة:  دي ديتشمان  )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز مع 
الرسم وابأللوان(

رقم اإليداع: 182555 
اتريخ اإليداع: 2016/8/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(

حمافظ قابلة للثين ، جراب ، حقائب للعمل ، حمافظ حزام ، حمافظ 
للورك ، حقائب للمخيمني ، حمافظ للواثئق ، أمتعة للسفر ، حمافظ 
للزينة غري اثبتة ، عدة السفر ، أشرطة حلقائب اليد ، حقائب للسرج، 
 ، للشاطئ  حقائب   ، للكتف  حمافظ   ، فارغة  تباع  للماكياج  حمافظ 
حقائب ، حقائب يد ، حقائب للتسوق ، حقائب رايضية ولالستجمام 
، غري معدة حملتوايهتا ، حقائب للظهر ، صناديق السفر ، حقائب للسفر 
، حمافظ جتميل ، حقائب مدرسية ، أكياس تعليق ، حمافظ ، جزادين ، 

عالقات مفاتيح من اجللد أو تقليد اجللود ، مشاسي ، مظالت.  
 وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ديتشمان أس أي.
العنوان: ديتشمان ويج 9 ، 45359 إيسن ، املانيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة:  دي ديتشمان  )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز مع 

الرسم وابأللوان(
رقم اإليداع: 182557 

اتريخ اإليداع: 2016/8/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(
أغطية   ، القدم  ألبسة   ، ابمللبوسات  املتعلقة  التجزئة  بيع  خدمات 
الرأس ، مستحضرات العناية ابألحذية واملنسوجات ، البضائع اجللدية  
مواد   ، العطرية  املنتجات   ، اللعب   ، الرايضية  األدوات   ، احلقائب 
التجميل ، النظارات و/أو اجملوهرات ، خدمات بيع التجزئة املباشرة 
عرب اإلنرتنت وخدمات بيع التجزئة ابلطلبات الربيدية املدرجة يف هذه 
الفئة واملتعلقة ابمللبوسات ، البسة القدم ، أغطية الرأس ، مستحضرات 
العناية ابألحذية واملنسوجات ، البضائع اجللدية ، احلقائب ، األدوات 
الرايضية ، اللعب ، املنتجات العطرية ، مواد التجميل ، النظارات و/أو 
اجملوهرات ، جتميع وعرض امللبوسات ، ألبسة القدم ، أغطية الرأس ، 
مستحضرات العناية ابألحذية واملنسوجات ، الضائع اجللدية ، حقائب 
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للتقدمي، من أجل فائدة اآلخرين، جمموعة متنوعة من السلع مما ميكن 
العمالء من مشاهدة وشراء هذه السلع بشكل مريح يف متاجر البيع 
والبضائع،  السلع  مببيعات  متعلقة  معلومات  الكهرابئية(،  ابلتجزئة 
املعلومات التجارية، وكاالت املعلومات التجارية، أتجري آالت تصوير 
املستندات؛ ترويج مبيعات السلع واخلدمات لآلخرين مبا يف ذلك عن 
طريق اإلعالانت، املسابقات الرتوجيية، اخلصومات واحلوافز على شكل 
وعروض  املكافأة،  ونقاط  احلسومات،  اليانصيب،  السحب،  جوائز 
ترويج  الدفع؛  بطاقات  يتعلق ابستخدام  فيما  الناشئة  املضافة  القيمة 
املوسيقية  احلفالت  ترويج  لآلخرين؛  واألحداث  الرايضية  املسابقات 
أو  التجارية  لألغراض  املعارض  تنظيم  لآلخرين،  الثقافية  واألحداث 
الربيد  طريق  عن  اإلعالن  خاصة  الواثئق،  توفري  واإلعالن؛  الدعاية 
نسخ  العينات،  توزيع  واإلعالن،  الدعاية  مواد  نشر  مباشر،  بشكل 
املستندات؛  الدعاية واإلعالن حول املبيعات التجارية وترويج السلع 
املتعلقة  املعلومات  توفري  ابلتجزئة؛  البيع  مستوى  على  واخلدمات 
ابلتجارة االلكرتونية والبيع ابلتجزئة االلكرتونية؛ توفري املعلومات حول 
شراء السلع واخلدمات على شبكة االنرتنت عرب االنرتنت وشبكات 
احلاسوب األخرى؛ خدمات واثئق السياحة، خاصة الدعاية واإلعالن 
الرايضة،  والوجبات،  الطعام  اإلقامة،  الفنادق،  السفر،  النقل،  حول 
الرتفيه، مشاهدة املعامل السياحية، خلدمات وكاالت السفر، واملعلومات 

املتعلقة ابلتعرفة وجداول املواعيد وطرق النقل وترتيب السفر.
 وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   54231/2016 رقم  السويسري  الطلب  حسب  األولوية 
2016/4/6

طالب التسجيل: كوميت إنرتانشيوانل أوليمبيك
العنوان: تشاتو دي فيدي ، 1007 لوزان ، سويسرا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع  العـالمـة:  آي يب سي  )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز 

الرسم وابأللوان (
رقم اإليداع: 183366  
اتريخ اإليداع: 2016/9/7

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )7(

مكائن تنظيف ، مكائن تنظيف األرضيات ، أجهزة تنظيف ابستخدام 
مياه  ابستخدام  والنوافذ  العمودية  السطوح  تنظيف  مكائن   ، البخار 

األعمال(، املهام املكتبية؛ ترويج البضائع واخلدمات لآلخرين عن طريق 
االتفاقيات التعاقدية، ال سيما الرعاية والرتخيص، اليت متّكن الشركاء 
من كسب السمعة السيئة اإلضافية و/أو الصورة و/أو امليل املستمد 
من هذه اإلحداث الثقافية والرايضية، خاصة األحداث الدولية؛ ترويج 
الفائدة  معروفة كعامل  وسائل  طريق  عن  لآلخرين  واخلدمات  السلع 
املنافسني،  تعدد  بني  من  اجلمهور،  اعتبار  إىل  يؤدي  الذي  األولية 
الفتات  حتمل  اجلمهور  على  عرضها  يتم  اليت  اخلدمات  أو  البضائع 
السلع  ترويج  انتباههم؛  جذب  على  القادرة  رسائل  أو  شعارات  أو 
مساحات  أتجري  الصور؛  نقل  وسائل  طريق  عن  لآلخرين  واخلدمات 
لإلعالن من كافة األنواع وعلى مجيع احلامالت كانت رقمية أم مل تكن؛ 
تعزيز  الدولية،  الرايضية  للمنافسة  الوطنية  املنتخبات  إدارة مشاركات 
الدعم هلذا الفريق مع العامة والدوائر املعنية؛ خدمت مراقبة املخزون؛ 
االستشارات يف جمال خدمات مراقبة جرد املخزون؛ خدمات تكامل 
التسويق  هيئة  على  لآلخرين  املباشر  التسويق  إعالانت  االستحواذ؛ 
التسويق  إعالن  جمال  يف  االستشارات  البياانت؛  قاعدة  خالل  من 
البياانت؛  قاعدة  خالل  من  ابلتسويق  يتسم  الذي  لآلخرين  املباشر 
خدمات  التجارية؛  األعمال  تنظيم  إعادة  حول  استشارية  خدمات 
والفواتري  التقارير  تقدمي  خاصة،  والسيارات،  الشاحنات  قوافل  إدارة 
للرحالت عرب شبكة احلاسوب العاملية؛ االستشارات يف جمال خدمات 
إدارة قوافل الشاحنات والسيارات؛ استشارات حول إدارة املؤسسات 
األعمال،  وخدمات  الطاقة،  توليد  حمطات  وإدارة  تشغيل  التجارية؛ 
خاصة، إدارة عقود خاصة لإلصالح واخلدمات، إدارة سلسلة التوريد 
مصادر  وحتديد  لكيميائية  املنتجات  جمال  االستشارية  يف  واخلدمات 
اخلدمة واملشرتايت، إدارة جرد املنتجات والتوريد واحتواء التكاليف؛ 
األسعار  وحتليل  التكلفة  التسويق،  االستشارية،  اخلدمات  حتليل 
القطاع  الكهروكيميائية لالستخدام يف  السائل  تنقية  املتعلقة بوحدات 
الصناعي؛ اسرتجاع البياانت، الصور، الصوت، الفيديو واملستندات، 
الصور  الربيد،  الرسائل،  الكتب،  البطاقات  النصوص،  ذلك  يف  مبا 
احمللية والعاملية،  املتحركة والربيد االلكرتوين عرب شبكات االتصاالت 
مبا فيها االنرتنت، انرتانت واإلكسرتانت، التلفزيون، االتصال النقال، 
الشبكات اخللوية واألقمار الصناعية: إدارة امللفات احملوسبة اإلدارية 
والتجارية والتقنية؛ إدخال البياانت ومعاجلة البياانت؛ االستشارات يف 
جمال اإلدارة احملوسبة؛ أتجري ملفات احلاسوب؛ إدارة خوادم احلاسوب 
وشبكات إرسال البياانت ذات قيمة أعلى ) أنظمة الوسائط املتعددة، 
ُبعد(.  عن  لالتصاالت  الدولية  احلاسوب  شبكات  املرئية،  النصوص 
 ( وااللكرتونية  الكهرابئية  واألجهزة  لالت  ابلتجزئة،  البيع  خدمات 



259                   األحد 11 حمــــــــرم  1439هـ -   2017/10/1 مالكويت اليوم العدد  1360  السنة الثالثة والستون

فالتر   ، املكائن  من  فالتر كقطع   ، املكائن  من  دوارة كقطع  فراشي 
التنظيف كقطع من  ذاتية  ، فالتر  املكائن  من  مداخل وخمارج كقطع 
مكائن ، أكياس فالتر مصنوعة من البوليسرت كقطع من مكائن ، فالتر 
ليفية كقطع من مكائن ، فالتر خرطوش للمكائن ، فالتر من الورق 
واملكانس  للمكانس  الورق  من  فالتر  أكياس   ، املكائن  من  كقطع 
فالتر   ، مكائن  من  للحشو كقطع  فلرت  وأقراص  فالتر   ، الكهرابئية 
تدويريه لنشافات اجللي ، قاذفات كقطع من مكائن ، قاذفات ملنظفات 
املياه ، قاذفات رش ملكائن الغسيل ابلضغط ، قاذفات البخار كقطع 
من املكائن ، عبوات كقطع من املكائن ، حامالت بكرة املناديل كقطع 

من املكائن ، حامالت لبادات كقطع من مكائن.
وكيل التسجيل: أبوغزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: آي يب كلينينغ أس. يب. ايه.
العنوان: فيال تريفيسو ، 63 ، 30026 سوماجا دي ، بورتوجيوارو 

)يف إي( ، إيطاليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: آي يب سي )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم 
وابأللوان(

رقم اإليداع: 183367  
اتريخ اإليداع: 2016/9/7

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )21(:

أدوات لغاايت التنظيف، أدوات تنظيف يدوية، أقمشة تنظيف، اسفنج 
تنظيف، لبادات تنظيف، منافض غبار للتنظيف، أدوات تنظيف الزجاج، 
للتنظيف،  التنظيف، صدف فوالذي  لغاايت  التنظيف  فراشي ملكائن 
مماسح يدوية للتنظيف، دلو للتنظيف، سالسل مهمالت، أوعية لفافة 
للتواليت، أوعية توزيع ملناشف الورق، أوعية توزيع الصابون، قفازات 

منزلية لغاايت التنظيف.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: آي يب كلينينغ أس. يب. ايه.
العنوان: فيال تريفيسو ، 63 ، 30026 سوماجا دي ، بورتوجيوارو 

)يف إي( ، إيطاليا

 ، الساخنة  املياه  منظفات   ، اجلدران  جلي  مكائن   ، العايل  الضغط 
منظفات املياه الباردة ، غساالت الضغط العايل للمياه الساخنة لتنظيف 
السطوح ، غساالت الضغط العايل للمياه الباردة لتنظيف السطوح ، 
ماكنات الكنس ن مكانس األرضية اآللية ، مكانس األرضية اخللفية ، 

مكانس األرضية ، سافعات الرمل ، سافعات 
مكانس   ، املاكينة  من  الرمل كقطع  سافعات   ، اهليدروليكية  الرمل 
كهرابئية جافة ، مكانس كهرابئية رطبة ، منظفات السجاد واالريكة ، 
نشافات كاشطات األرضية كمكائن ، مكائن تنشيف وجلي األرضية 
السطوح ، مكائن  أنواع  لتنظيف مجيع  اليدوي والكهرابئي  ابلسحب 
رش وتطهري كيماوي ، مكائن تلميع ، منشآت غسيل ابملياه الساخنة 
ذاتية اخلدمة ، منشآت غسل ابملياه البادرة ذاتية اخلدمة ، حمطة اخلدمة 
الذاتية لغسيل وتنظيف وتلميع املركبات على شكل مكائن ابستخدام 
املياه الضغط العايل ، مكائن تنظيف ابملكانس الكهرابئية ذاتية اخلدمة 
لداخل املركبات ، القطع اهليلكية ، وقطع غيار جلميع املاكنات آنفة 
الذكر املدرجة يف هذه الفئة وتشمل مراجل خبارية للمكائن ، مراجل 
احملركات البخارية ، موتورات املكانس الكهرابئية ، مهائيات الضغط 
لكوهنا قطع املكائن ، دواليب ، دواليب غري معرفة كقطع مكائن ، 
التطهري كقطع  حملول  لسحب  قاذفات   ، مكائن  من  قاذفات كقطع 
العايل  الضغط  من مكائن، حمابس لكوهنا قطع من مكائن ، خراطيم 
اخلراطيم  وصالت   ، املكائن  من  املياه كقطع  ملنظفات  واملنخفض 
املرنة للمكائن ، خراطيم تفريغ كقطع من املكائن ، خراطيم املكانس 
أانبيب   ، املرنة  للخراطيم  امليكانيكية  اخلراطني  لفات   ، الكهرابئية 
للمكائن ،  املرجل كقطع من مكائن ، مشارط ، وحامالت املشارط 
مشارط فراشي هيدروليكية ملنظفات املياه كقطع من املكائن ، مكائن 
، صهاريج وخزاانت مياه كقطع من املكائن ، صهاريج احمللول واملياه 
كقطع من املكائن ، صواين املكب كقطع من املكائن ، أجهزة لتسليم 
مطاطية كقطع  مسح  شفرات   ، املكائن  من  املطهرات كقطع  وخلط 
من مكائن ، شفرات مسح زيتية مستحلبة كقطع من مكائن ، مماسح 
وشفرات مطاطية تقطع من املكائن ونشافات الكشط ، رؤوس رغوة 
للمكائن ، أجهزة ضد الرغوة كقطع من املكائن ، توابع رؤوس ضد 
الرغوة ملكائن التنظيف ، رؤوس ماكنة دوارة للمكائن ، رؤوس دوارة 
كقطع من املكائن ، أذرع تدوير للمكائن ، أقراص ملكائن التلميع ، 
الغسيل ونزع الشمع للمكائن ، أقراص ملكائن التلميع ، الغسيل ونزع 
الشمع ، أقراص حركة منوذجية كقطع من املكائن ، ونشافات اجللي 
، فوهات الوصل للمكائن ، فراشي كقطع من املكائن ، فراشي دوارة 
كقطع من املكائن ، فراشي دائرية أو أسطوانية كقطع من املكائن ، 
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )4(:

وقود، غاز الوقود، زيت الوقود، وقود املوتورات، وقود إينا نول، زيت 
البرتول، زيوت املوتورات، الكاز، زيوت السيارات، شحوم،  الديزل، 

مجيع الغاايت، شحوم ملوتورات السيارات، وقود الفحم.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: سريكل كيه ستورز إنك.
 ،  2085-85072 زد  إيه  فوينكس    ،52085 العنوان: ص.ب 

الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مميز  بشكل  مكتوبة  التينية  حبروف  )عالمة كلمة  العالمة: كراتون 
وابأللوان(

رقم اإليداع: 183737  
اتريخ اإليداع: 2016/9/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )1(:

املواد الكيماوية، الراتيجات التخليقية ، املواد احلافظة.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

األولوية حسب طلب الوالايت املتحدة األمريكية رقم 87/178.683 
بتاريخ 2016/9/21.

طالب التسجيل: كراتون بوليمرز يو . اس . ال ال سي
العنوان: 16400 ابرك روو ، هيوسنت ، تكساس 77084 ، الوالايت 

املتحدة األمريكية .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مميز  بشكل  مكتوبة  التينية  حبروف  )عالمة كلمة  العالمة: كراتون 
وابأللوان(

رقم اإليداع: 183738  
اتريخ اإليداع: 2016/9/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )10(:

األجهزة الطبية وأجهزة األسنان.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

العالمة: بوليت )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم(.
رقم اإليداع: 183510  
اتريخ اإليداع: 2016/9/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(:

بطارايت للمركبات.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أطالسبكس كو .، ليميتد.
العنوان: كورية – # 40-42 ، ديهوا – دونغ ، ديديوك – كو ، 

دجييون ، مجهورية كوراي.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: ري– ابن )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم(
رقم اإليداع: 183514  
اتريخ اإليداع: 2016/9/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(:

األجهزة واألدوات العلمية واملالحية واملساحية والكهرابئية والتصويرية 
وإعطاء  والقياس  الوزن  يف  املستعملة  وتلك  والبصرية،  والسينمائية 
أو  تسجيل  أجهزة  والتعليم،  واإلنقاذ  )اإلشراف(  واملراقبة  اإلشارات 
نقل أو استعادة الصوت أو الصورة، وسائط محل البياانت املغناطيسية، 
تعمل  اليت  األجهزة  و  األوتوماتيكية  البيع  آالت  التسجيل،  أقراص 
بوضع القطع النقدية فيها، األجهزة الراصدة للنقود واآلالت احلاسبة 
البياانت واحلاسبات اآللية )الكمبيوتر(، أجهزة إطفاء  وأجهزة معاجلة 

احلرائق.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: لوكسوتيكا جروب ، أس. يب. ايه.
العنوان: بيازيل كادروان 3 ، ميالن 20123 ، إيطاليا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسم  مع  مميز  بشكل  مكتوبة  التينية  )حبروف  سريكل كيه  العالمة: 

وابأللوان(
رقم اإليداع: 183706  
اتريخ اإليداع: 2016/9/22
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طالب التسجيل: توتو ليمتد .
العنوان: طابق 1 ، بلوهاربر بيزنيس سنرت ، يت ايه زبيكس ، ايخت 

مارينا، اتزبيكس ، إكس يب إكس 1027 ، مالطا .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وابألسود  مميز  بشكل  مكتوبة  التينية  )حبروف  سي  ام  ام  العالمة: 
واألبيض(

رقم اإليداع: 183858   
اتريخ اإليداع: 2016/9/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(:

مجيع خدمات الفئة )43(
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: شركة ام ام سي ش.م.ك. مقفلة

العنوان: ص.ب 4618 الصفاة 13047 ، الكويت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: فيليكواترو مع الرسم
رقم اإليداع: 157323 

اتريخ اإليداع: 2014/9/23
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(:
ملبوسات، ألبسة للقدم، أغطية للرأس.

وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: فيليكواترو كيوروس، أس. أل.

 ، -13اية  انف   ،  7 بريينيوس  لوس  دي  أفدا   – أسبانية  العنوان: 
28703 سان سيباستيان دي لوس رييس ) مدريد ( ، إسبانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ليكسيل )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز وابأللوان(

رقم اإليداع: 180819 
اتريخ اإليداع: 2016/6/2

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )6(:

إطارات معدنية ، أبواب معدنية ستائر جدران من املعدن ، مصراع من 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

األولوية حسب طلب الوالايت املتحدة األمريكية رقم 87/178.683 
بتاريخ 2016/9/21.

طالب التسجيل: كراتون بوليمرز يو . اس . ال ال سي
العنوان: 16400 ابرك روو ، هيوسنت ، تكساس 77084 ، الوالايت 

املتحدة األمريكية .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مميز  بشكل  مكتوبة  التينية  حبروف  )عالمة كلمة  العالمة: كراتون 
وابأللوان(

رقم اإليداع: 183739  
اتريخ اإليداع: 2016/9/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )17(:

املنتجات ومواد التغليف ومواد العزل ومواد منع التسرب من املطاط 
والبالستيك.

وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
األولوية حسب طلب الوالايت املتحدة األمريكية رقم 87/178.683 

بتاريخ 2016/9/21.
طالب التسجيل: كراتون بوليمرز يو . اس . ال ال سي

العنوان: 16400 ابرك روو ، هيوسنت ، تكساس 77084 ، الوالايت 
املتحدة األمريكية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: أمارو مايو )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم(

رقم اإليداع: 183830  
اتريخ اإليداع: 2016/9/27

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(:

املشروابت غري الكحولية، املياه املعدنية والغازية واملشروابت األخرى 
العصائر  مركزات  الفواكه،  وعصري  الفواكه  شراب  الكحولية،  غري 

واملستحضرات األخرى لصنع املشروابت.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
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العالمة: ليكسيل )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز وابأللوان(
رقم اإليداع: 180823 

اتريخ اإليداع: 2016/6/2
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )20(:
مرابط   ، البالستيكية  املياه  لصنابر  معدنية  أدوات   ، الستائر  لوازم 
بالستيكية بديلة للمعدنية ، مسامري ، أسافني ، صموالت ، براغي، 
مسامري تنجيد ، مسامري لولبية ، برشام وعجالت حمورية ) ليست من 
قماش  أو  مطاط  من  وليست  معدن  من  ليست  ، وشرات)   ) معدن 
مفلكن ، أقفال ) ليست كهرابئية ، ليست من معدن ( ، لوحات أمساء 
وسالمل  نقالة  ، سالمل   ) معدن  من  ليست   ( لألبواب  أمساء  ولوحات 
)ليست من معدن ( ، صناديق بريد ) ليست من معدن أو بناء ( ، 
عالقات للقبعات ) ليست من معدن ( ، أاثث ، حبال غسيل ، ستائر 
نوافذ داخلية ) مظالت () أاثث ( ، ستائر من القصب ، روطان أو 
اخليزران ) سدير ( ، ستائر من اخلرز للزينة ، مقاعد ، منحواتت من 

اجلص ، منحواتت من البالستيك ، منحواتت من اخلشب.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ليكسيل جروب كوربوريشن
العنوان: 2-1-1 ، أوجيما ، كوتو – كو ، طوكيو ، الياابن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ريتيكس )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم 

وابأللوان(
رقم اإليداع: 180830 

اتريخ اإليداع: 2016/6/2
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )10(:
زيوت لغاايت بشرية.

وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: روبيون فريوالتانغز جي أم يب أتش أند كو كيه جي.

 33699  – دي   ،  50 سرتاب   – وينكلر   – جوستاف  العنوان: 
بيلفيلد ، املانيا.

معدن ، مواد جانبية من معدن ، مواد معدنية للبناء أو اإلنشاءات ، 
معدنية لصنبور  أجهزة   ، للتصنيع  اجلاهزة  للمباين  معدنية  عدة جتميع 
املياه خالف األجهزة املعدنية ، شباك سلكية وشاش ، لوحات معدنية 
لألمساء واألبواب ، سالمل معدنية وسالمل ، صناديق معدنية للرسائل ، 
للغاايت  القبعات ، صهاريج مياه من معدن  لتعليق  خطافات معدنية 
املنزلية ، أوعية معدنية للمناشف ، لوازم معدنية للنجارة ، خزائن أمانة 
، ستائر خارجية معدنية ، مفارش أبواب من معدن ، مشاكل متنقلة 
من معدن لالستعمال املنزيل ، منحواتت من معدن ، متديدات معدنية 

لوقوف الدراجات اهلوائية.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ليكسيل جروب كوربوريشن
العنوان: 2-1-1 ، أوجيما ، كوتو – كو ، طوكيو ، الياابن.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ليكسيل )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز وابأللوان(

رقم اإليداع: 180820 
اتريخ اإليداع: 2016/6/2

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(:

زجاج معاجل ) ليس للبناء ( ، أجهزة إطفاء حرائق ، صنبور إطفاء ، 
صنبور خراطيم إطفاء احلريق ، أنظمة ورش للحماية من احلريق ، أجهزة 
إنذار حريق ، أجهزة وأدوات إنذار ملنع وقوع اجلرائم لالستخدام يف 
املساكن ، أجهزة إنذار الغاز ، أجهزة إنذار ضد السرقة ، أجهزة إنذار 
أقفال كهرابئية ، أقفال الكرتونية ، أجهزة فتح األبواب الكهرابئية ، 
ماكنات وأجهزة القياس أو الفحص ، ماكنات وأجهزة توزيع أو التحكم 
مكماوي كهرابئية   ، طورية  معدالت   ، تدوريرة  حموالت   ، ابلطاقة 
مسطحة ، أجهزة لتجعيد الشعر كهرابئية ، طناانت كهرابئية ، أجهزة 

وأدوات اتصاالت ، ماكنات كهرابئية ، أجهزة وقطع هذه البضائع.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ليكسيل جروب كوربوريشن
العنوان: 2-1-1 ، أوجيما ، كوتو – كو ، طوكيو ، الياابن.
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العالمة: يونيون يب )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز مع 
الرسم وابأللوان(

رقم اإليداع: 181644 
اتريخ اإليداع: 2016/7/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(:

أجهزة   ، هاتفية  أجهزة   ، الفاكس  أجهزة   ، املزيفة  العملة  كاشفات 
تسجيل الصوت ، أدوات القياس ، مفاتيح تشغيل كهرابئية ، أجهزة 
منع السرقة الكهرابئية ، نظارات ، بطارايت كهرابئية ، لوحات إعالنية 
إلكرتونية ، آليات أجهزة تعمل ابلعملة النقدية ، مفكرات إلكرتونية 
، آالت تسجيل النقد ، أقراص ضوئية )مسعية – فيديو( ، كامريات 
)تصوير( ، دوائر متكاملة ، رسوم كرتونية متحركة ، بطاقات ممغنطة 
برجميات   ، التشفري  رموز  قارائت   ، بياانت  معاجلة  أجهزة   ، مشفرة 
حاسوبية )مسجلة( ، بطاقات تعريف ممغنطة ، بطاقات ذكية ) بطاقات 
دوائر متكاملة ( ، أجهزة دمغ الشيكات ، شارات الكرتونية للبضاعة 
، مؤشرات اخلطوط ، ماكنات إمالء ، مكائن تصويت ، معدات أتشري 
الكرتونية لألرقام العشوائية ، أجهزة وأدوات قياس عدادات ، أجهزة 
وأدوات بصرية ، أسالك كهرابئية ، مقاومات كهرابئية ، أجهزة التحكم 
لغاايت  إشعاعية  أجهزة   ، ، طفاايت حريق  ألياف ضوئية   ، بعد  عن 
صناعية ، أجهزة محاية لالستخدام الشخصي ضد احلوادث ، تطبيقات 
أجهزة   ، مشفرة  مفاتيح  بطاقات   ، للتنزيل  قابلة  حاسوبية  برجميات 
وسائط   ، ابحلاسوب  حميطة  خارجية  أجهزة   ، حواسيب   ، حاسوبية 
بياانت ممغنطة ، أجهزة معاجلة دقيقة ، شاشات ، تطبيقات الكرتونية 
 ، ماسحات   ، احلواسيب  مع  لالستخدام  طابعات   ، للتنزيل  قابلة 
حاسبات جيب ، أجهزة الصراف اآليل ، ماكنات عد وفرز النقود ، 

ماكنات ضغط الشيكات. 
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: تشاينا يونيون يب كو.، ليميتد
العنوان: رقم 498 جوسوجينك رود ، بودونغ ، شنغهاي 201203 

، مجهورية الصني الشعبية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افرتاضي  رسم  مع  التينية  حبروف  عالمة كلمة   ( دايفرم   العالمة:  
ابأللوان (

رقم اإليداع: 181649 

العالمة: يوريكا )عالمة كلمة ابلعربية والالتينية مكتوبة بشكل مميز مع 
الرسم وابأللوان(

رقم اإليداع: 181063 
اتريخ اإليداع: 2016/6/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(:

، حليب  املخفوق  احلليب   ، احلليب   ،  ) )لألغذية  األلبان  منتجات 
الزبدة ، حليب املتخمر )احلامض ( ، كرمي صاحل لألكل ومجيعها سائلة 
، مكثفة وجممدة أو مسحوق ، منتجات احلليب )لألغذية ( ، حليب 
العالية ( ، مشروابت احلليب أساسًا احلليب  ) معاجلة بدرجة احلرارة 
واحلليب املخفوق ، احلليب املنكه ، اجلبنة ، اللبنة ، منتجات احلليب 
املخمر ، مستحضرات اجلبنة ، احلليب اخلاثر ، منتجات احلليب مثل 
األغذية  منتجات   ، الغذائية  املواد  لصناعة  املصنعة  شبه  املنتجات 
املصنوعة أساسًا من احلليب ، منتجات احلليب ، حليب جمفف كمواد 

غذائية ، حلوايت أساسها احلليب ، كرمي ، لبنة.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أورنوا كؤبريتاف ليميتد.
العنوان: جرااتن هاوس ، لووار ماونت سرتيت ، دبلن 2 ، ايرلندا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسم  مع  مميز  بشكل  التينية  حبروف  )عالمة كلمة  العالمة: كوا 

وابأللوان(
رقم اإليداع: 181339 

اتريخ اإليداع: 2016/6/23
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )42(:
والبلى وتشمل  الزيوت  والصناعية، حتليل  والبحث  التحليل  خدمات 
النهائي  الزيت  احملرك،  زيت  مثل  للمكائن  والسوائل  الزيوت  حتليل 
اجلري،  زيوت  اهليدروليكي،  السائل  اهليدروليكي،  الزيت  للحركة، 
الدهون، املربدات زيوت التشحيم لتقييم البلى وحاالت أداء املكائن.

وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: كوماتسو ليميتد

العنوان: 3-6 ، 2  تشوم أكاساكا ، ميناتو ، كو - طوكيو ، الياابن
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يف  )مبا  رقمية  أو  و/  ممغنطة  بياانت  انقالت  أشرطة   ، أقراص  شكل 
ذلك ملفات أم يب 3( ، برجميات حاسوبية تفاعلية ، برجميات حاسوب 
لأللعاب التفاعلية والربامج التدريسية ، ألعاب سي دي روم ، برامج 
الفيديو وألعاب حاسوبية ، أقراص ألعاب الفيديو ، املوسيقى الرقمية 
املتوفرة من االنرتنت ، املوسيقى الرقمية املتوفرة من املواقع االلكرتونية 
على االنرتنت أم يب3 ، مشغالت أم يب 3 ، اسطواانت مينيل جاهزة 
 ، املوسيقى  لعرض  االستعماالت  متعددة  رقمية  أقراص   ، التسجيل 
الفكاهة ، الدراما، احلركة ، املغامرة و/ أو اإلمياء ، مساعات سترييو ، 
أجهزة الالسلكي ، لوازم احلواسيب مبا يف ذلك لبادات الفارة وأجهزة 
التحكم ابلفارة ، نظارات مشسية ، نظارات ، مقدمة اخلوذة للوقاية من 
الشمس وعلبها وحقائبها املعدة لذلك ، كامريات ، لوازم الكامريا ، 
مناظري ، تلسكوب ، أجهزة وأدوات السالمة ومجيعها حلماية مغناطيس 
ولوازم  قطع   ، والنغمات  اجلدران  ورق   ، الشاشة  واقيات  الثالجة، 
وتوابع مجيع ما ذكر من بضاعة ، حمافظ للهواتف النقالة ، مشغالت أم 
يب3 ، أغطية للهواتف النقالة ومشغالت أم يب3 ، حمافظ معدة للتخزين 
 ، املركبات  يف  لالستخدام  اإلعالنية  اللوحات   ، مدجمة  أقراص  على 
الشاشة  وواقيات  النغمات   ، الراديو  منبه  ساعات   ، معدات كاروك 

وشارات ممغنطة.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

األولوية حسب طلب اململكة املتحدة رقم 0003156518 يو كيه 
بتاريخ 2016/3/24.
طالب التسجيل: ثويب

العنوان: ذا جرين ستورز يونيت 4/3 ، 70 ويستون سرتيت ، لندن 
أس إي 1 3 كيو أتش ، اململكة املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: مسرت أدفينتشر )كلمة حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم 

وابأللوان(
رقم اإليداع: 181669 

اتريخ اإليداع: 2016/7/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )16(:
الورق ، الورق املقوى ، مواد جتليد الكتب ، صور فوتوغرافية ، قرطاسية 
، مواد الصقة لغاايت القرطاسية ، أو املنزلية ، مواد الفنانني ، فراشي 
الدهان ، اآلالت الكاتبة واللوازم املكتبية )ابستثناء األاثث ( ، املواد 

اتريخ اإليداع: 2016/7/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(:
إدارة األعمال وظائف مكتبية، تطوير أنظمة إدارة املستشفيات، إدارة 
بيع  خدمات  للغري،  الصحية  الرعاية  عيادات  إدارة  املستشفيات، 

التجزئة للعمليات الصيدالنية.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: دايفريام سويدين ايه يب.
العنوان: ص.ب 4167 ، الند 22722 ، السويد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة:  مسرت أدفينتشر  ) كلمة حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم 

وابأللوان (
رقم اإليداع: 181668 

اتريخ اإليداع: 2016/7/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(:
اسطواانت  شكل  على  صوتية  تسجيالت   ، ممغنطة  بياانت  انقالت 
ليزر،  أقراص  أقراص ، أقراص مدجمة ، سي دي روم ،  فوتوغراف ، 
وأشرطة ، تسجيالت فيديو سي دي ، روم ، أقراص ليزر وأشرطة ، 
تسجيالت فيديو على شكل أقراص ، اقراص فيديو رقمية وأشرطة ، 
كاسيتات وخراطيش ومجيعها لالستخدام مع أو حتتوي على تسجيالت 
على شكل  رسوم كرتونية   ، سينمائي  تصوير  أفالم   ، وصوتية  فيديو 
أفالم للتصوير السينمائي ، أفالم تلفزيونية ، برامج وإعالانت ، أدوات 
 ، حاسبات   ، حاسوبية  ألعاب  برجميات   ، وتوجيهية  تعليمية  وأجهزة 
تطبيقات برجميات حاسوبية قابلة للتنزيل ، برجميات حاسوبية برجميات 
املعلومات  البحث يف  أو  استقبال   ، نقل   ، تنظيم   ، لعرض  حاسوبية 
 ، نسخ   ، تسجيل  ووسائل  وأدوات  أجهزة   ، الرتفيهية  أو  التعليمية 
 ، املوسيقى  ونسخ  اسرتجاع   ، بث   ، وإرسال  معاجلة   ، ختزين   ، نقل 
األصوات ، الصور ، النصوص ، اإلشارات ، الربجميات ، املعلومات ، 
البياانت ، والرموز والبياانت والرموز املقدمة من شبكات االتصاالت 
ابلتسليم املباشر وعرب االنرتنت ، واملواقع االلكرتونية العاملية ، الكتب 
الرقمية  الكتب وااللكرتونية والكتب  الرقمية ،  الكتب  االلكرتونية ، 
اليدوية  االلكرتونية  الكتب   ، الشخصية  احلواسيب  مع  لالستخدام 
على   ، السمعية  التسجيالت   ، السمعية  الكتب   ، الرقمية  والكتب 
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هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
األولوية حسب طلب اململكة املتحدة رقم 0003156518 يو كيه 

بتاريخ 2016/3/24.
طالب التسجيل: ثويب

العنوان: ذا جرين ستورز يونيت 4/3 ، 70 ويستون سرتيت ، لندن 
أس إي 1 3 كيو أتش ، اململكة املتحدة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: أتش أس ايه )كلمة حبروف التينية مع الرسم وابأللوان(

رقم اإليداع: 181862 
اتريخ اإليداع: 2016/7/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )16(:

الورق والورق املقوى )الكرتون( واألصناف املصنوعة من هذه املواد 
غري املصنفة يف فئات أخرى، املطبوعات ومواد جتليد الكتب، الصور 
أو  القرطاسية  يف  املستعملة  الالصقة  املواد  القرطاسية،  الفوتوغرافية، 
لألغراض املنزلية، األدوات اخلاصة ابلفنانني، فرش التلوين والدهان، 
اآلالت الكاتبة ومستلزمات املكاتب )عدا األاثث(، املواد االرشادية 
املصنفة  )غري  للتغليف  بالستيكية  مواد  األجهزة(،  )عدا  والتعليمية 

ضمن فئات أخرى(، ورق اللعب، حروف الطباعة، االكالشيهات.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: هايل سعيد أنعم أند كو جروب ليميتد
 ،  309 بوكس  أو  يب   ، ليميتد  سريفيز  مابليس كوربوريت  العنوان: 

أغالند هاوس ، غراند كاميان ، كاي واي 1-1104 ، جزر كاميان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: بيور )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز وابأللوان(
رقم اإليداع: 181874 

اتريخ اإليداع: 2016/7/17
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(:
القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساجو وما يقوم 
اخلبز  احلبوب،  من  املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  القهوة،  مقام 
السكر،  ودبس  العسل  املثلجة،  واحللوى  واحللوايت،  واملعجنات 
اخلمرية ومسحوق اخلبازة، امللح واخلردل واخلل الصلصات )التوابل( 

، البهارات، الثلج.

التوجيهية والتعليمية )ابستثناء األجهزة ( ، املواد البالستيكية للتغليف 
املطبوعات   ، املطبوعات   ، الطباعة  وحروف  الطباعة  ، كليشهات 
اجملالت   ، الكتب   ، الفنية  املطبوعات  وتشمل  الورق  من  واألدوات 
، كتب  النشاط  ، كتب  الفكاهية  الكتب   ، الدورايت   ، الصحف   ،
ثالثية األبعاد ، كتب االستحمام ، كتب وصفات املأكوالت ، بطاقات 
 ، احلركة   ، املتحركة  الشخصيات  لعرض  ، كتب  املأكوالت  وصفات 
املغامرة ، الفكاهة و/ أو الدراما ، كتب الفكاهة ، كتب األطفال ، 
جمالت لعرض الشخصيات املتحركة ، احلركة ، املغامرة ، الفكاهة و/ أو 
الدراما ، دفاتر التلوين ، دفاتر نشاط األطفال ، كراسات ، قرطاسية ، 
ورق كتابة ، ورق لف ، شارات للهدااي ، مغلفات ، دفاتر مالحظات ، 
البومات ، املاانك ، دفاتر السرية الذاتية ، دفاتر العناوين ، الرزانمات ، 
املفكرات ، بطاقات املالحظات ، بطاقات معايدة ، بطاقات التعارف 
، طباعة احلجر ، أقالم حرب ، أقالم رصاص ، ومقامل هلا ، حماايت ، 
طباشري ، أقالم أتشري ، أقالم رصاص تلوين ، أطقم رسم طباشري وألواح 
طباشري ، مقامل  براايت اقالم رصاص ، طوابع انفرة ، مناقل ، ورق 
شفاف ملصقات تركب على و/ أو تركب على الصور ، أغلفة دفاتر 
، مؤشرات كتب ، رزانمات ، ورق لف للهدااي ، زينة ورق للفالت 
، وتشمل مناديل ورق ، صواين من الورق ، مناديل صغرية من الورق 
، مفارش من الورق ، ورق كرييب دعاوي ، أغطية مائدة من الورق ، 
زينة كعك من الورق ، ورق شفاف للتطريز أو الزخرفة على املالبس ، 
مطبوعات مطبوعة على املالبس ، مطبوعات للمالبس ، بيجامات ، 
قمصان للعرق وقمصان نصف كمك ، مناذج مطبوعة على املالبس ، 
مناذج تصميم للتطريز ، صور فنية ، ورق رسم ، لصقات ، قصاصات 
من الورق ، راايت ، خرائط ، رسوم بيانية وأدلة للتخييم والتجوال ، 
أكياس مصنوعة من الورق أو البالستيك للتغليف ، لفات قناين من 
الكرتون أو الورق ، صناديق من الورق أو الكرتون ، كرتون مقوى ، 
بطاقات فارغة ، بطاقات عيد امليالد ، بطاقات هدااي ، بطاقات معايدة 
، بطاقات مالحظات ، بطاقات ومضية ، بطاقات للعب ، بطاقات 
تعارف ، مرابط للكتب ، صواين من الورق ، مناشف وجه من الورق ، 
متاثيل من الورق ، صلصال تشكيل ، مواد تشكيل الستخدام األطفال 
، راايت من الورق ، تذاكر مطبوعة ، مناديل ورق ، ورق تواليت ، 
منظمات شخصية ، كرتون للتغليف ، مبا يف ذلك كرتون احلليب ، عدة 
رسم أساسها الورق ، أوراق مطبوعة توضع داخل األقراص املدجمة ، 

مناديل من الورق.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
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www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: مؤسسة عبد العزيز إبراهيم القرشي.
العنوان: جدة ، اململكة العربية السعودية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: آيه أف آي/ آالء للصناعة )كلمات ابلعربية والالتينية بشكل 

مميز مع الرسم وابأللوان (
رقم اإليداع: 182345 

اتريخ اإليداع: 2016/8/2
الشروط: 1التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )7(:
اآلالت وعدد اآلالت ، حمركات وحمركات آالت اثبتة )عدا حمركات 
ابملركبات  املتعلقة  )عدا  اآلالت  وسيور  وصالت   ، الربية(  املركبات 
الربية( ، اآلالت واملعدات الزراعية غري املدارة ابليد ، حاضنات البيض.

وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: شركة مصنع آالء لألدوات الصناعية

العنوان: ص.ب 9998 الدمام 31423، اململكة العربية السعودية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: آيه أف آي/ آالء للصناعة )كلمات ابلعربية والالتينية بشكل 
مميز مع الرسم وابأللوان(

رقم اإليداع: 182346 
اتريخ اإليداع: 2016/8/2

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )17(:

املطاط والغواتبرشا )مادة شبيهة ابملطاط( والصمغ واحلرير الصخري 
)األسبستوس( وامليكا واألصناف املصنوعة من هذه املواد غري املصنفة 
ضمن فئات أخرى ، البالستيك املشكل ابلبثق الستعماله يف الصناعة 
املواسري   ، والعزل  التغليف والسد واحلشو  اليت تستخدم يف  املواد   ،

املرنة )غري املعدنية(.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شركة مصنع آالء لألدوات الصناعية
العنوان: ص.ب 9998 الدمام 31423، اململكة العربية السعودية.

وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: شركة بيور الغذائية.

العنوان: ص.ب 9480 الدمام، 31413، اململكة العربية السعودية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسم  يعلوها  مميز  بشكل  التينية  حبروف  )كلمة  غواندي  العالمة: 
افرتاضي لدب داخل دائرة ابأللوان(

رقم اإليداع: 182104 
اتريخ اإليداع: 2016/7/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(:

 ،  ) )جيمسي  اجللي  حلوى  قطنية(،  )حلوى  املارمشيلو  احللوى، 
احللوايت.

وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: جي يت أدفرياتيزينغ آند إندوسرتيز ، كورب.

العنوان: تروست كومباين ، كومبلكس ، سويت 206 ، أجلتاك رود ، 
يب أو بوكس 3055 ، ماجورو ، مارشال ايالندز ، ام اتش 96960 

، مجهورية جزر مارشال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: إبراهيم فضل القرشي )كلمات ابلعربية والالتينية بشكل مميز 
مع الرسم وابأللوان(

رقم اإليداع: 182314 
اتريخ اإليداع: 2016/8/2

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )16(:

الورق والورق املقوى )الكرتون( واألصناف املصنوعة من هذه املواد 
غري املصنفة يف فئات أخرى، املطبوعات ومواد جتليد الكتب ، الصور 
الفوتوغرافية ، القرطاسية ، املواد الالصقة املستعملة يف القرطاسية أو 
لألغراض املنزلية ، األدوات اخلاصة ابلفنانني ، فرش التلوين والدهان ، 
اآلالت الكاتبة ومستلزمات املكاتب )عدا األاثث( ، املواد االرشادية 
املصنفة  )غري  للتغليف  بالستيكية  مواد   ، األجهزة(  )عدا  والتعليمية 
ضمن فئات أخرى( ، ورق اللعب ، حروف الطباعة ، االكالشيهات.

وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
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 Kuveytturk Katilim bankasi عن   عبارة  العالمة: 
a.s مع رمسة  حبروف التينية مع الرسم بشكل خاص ومميز كما هو 

موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 173295

 اتريخ  اإليداع  : 18/10/2015
الشروط  :

- التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة.
- سداد رسم االشهار.

 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9( 
مجيع خدمات الفئة )9(.

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : كوفيت تورك كاتيليم ابنكاسي انونيم شريكييت.
 - شيشلى  اسينتيبه،   ،129 نو:  جاديسي،  بويوكديري   : العنوان 

اسطنبول /  تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Kuveytturk Katilim bankasi عن   عبارة  العالمة: 
a.s مع رمسة  حبروف التينية مع الرسم بشكل خاص ومميز كما هو 

موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 173296

اتريخ  اإليداع  : 18/10/2015
الشروط  :

- التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة.
- سداد رسم االشهار.

 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )36( 
مجيع خدمات الفئة )36(.

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : كوفيت تورك كاتيليم ابنكاسي انونيم شريكييت.
 - شيشلى  اسينتيبه،   ،129 نو:  جاديسي،  بويوكديري   : العنوان 

اسطنبول /  تركيا.

العالمة: عبارة عن Estetik International حبروف التينية 
مع الرسم بشكل خاص ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع: 173090
اتريخ اإليداع: 11/10/2015

الشروط:
-التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة.

- سداد رسم االشهار.
 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )44(.

مجيع خدمات الفئة )44(.
هاتف:  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس: 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: يب جي يت استيتك ساجليك تورزم يف دانيشمانلك
هيزميتلريي تيجاريت ليمتد شريكييت.

العنوان : كوزاياتغي ساري كاانراي زكاك، نو:14، كاديكوي - اسطنبول 
/ تركيا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: هي كلمة أنوركا Anorka حبروف عربية والتينية مع الرسم 

ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هو  موضح ابلشكل املرفق 
رقم اإليداع : 173114

اتريخ  اإليداع  : 2015/10/12
الشروط :

  -التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة.
- سداد رسم االشهار.

 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(.
مجيع خدمات الفئة )30(.

 : هاتف  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : السيد بالل حممد احلموي
هيزميتلريي تيجاريت ليمتد شريكييت.

العنوان : عقار رقم 5668، احلي الشمايل، شارع االربعني، معضمية 
الشام، ريف دمشق، سوراي.
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الشروط  : 
- سداد رسم االشهار.

- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )1( 

مجيع خدمات الفئة )1(.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : شركة كورودكس التجارية )ذ. م. م(.
العنوان : صندوق بريد 12282، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة عن  EFLO CHEM  حبروف التينية مع الرسم 

ابأللوان بشكل خاص كما هو موضح ابلشكل املرفق. 
رقم اإليداع : 174153

اتريخ  اإليداع  : 2015/11/8
الشروط  : 

- سداد رسم االشهار.
- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )1( 
مجيع خدمات الفئة )1(.

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : شركة كورودكس التجارية )ذ. م. م(.
العنوان : صندوق بريد 12282، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة عن  Corodex Industries  حبروف التينية 

مع الرسم ابأللوان بشكل خاص كما هو موضح ابلشكل املرفق. 
رقم اإليداع : 174154

اتريخ  اإليداع  : 2015/11/8
الشروط  : 

- سداد رسم االشهار.
- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )11( 

  BRISTOL FIRE ENGINEERNG العالمة: عبارة عن
حبروف التينية ابأللوان كما هو موضح ابلشكل املرفق. 

رقم اإليداع : 174150
اتريخ  اإليداع  : 2015/11/8

الشروط  : 
- سداد رسم االشهار.

- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9( 

مجيع خدمات الفئة )9(.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل : بريستول فابر اجننرينج )شركة ذات مسئولية حمدودة(.
العنوان : صندوق بريد 74582، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسم  مع  التينية  حبروف   CORODEX عن  عبارة  العالمة: 

ابأللوان بشكل خاص كما هو موضح ابلشكل املرفق. 
رقم اإليداع : 174151

اتريخ  اإليداع  : 2015/11/8
الشروط  :

- سداد رسم االشهار.
- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )11( 
مجيع خدمات الفئة )11(.

هاتف:  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
 : العنوان: ص.ب   22452549 فاكس:   –  22452546/7/8

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : شركة كورودكس التجارية )ذ. م. م(.
العنوان : صندوق بريد 12282، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابأللوان  الرسم  مع  التينية  حبروف    EFLO عن   عبارة  العالمة: 

بشكل خاص كما هو موضح ابلشكل املرفق. 
رقم اإليداع : 174152

اتريخ  اإليداع  : 2015/11/8
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22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 
26154 ، صفاه 13122 الكويت

E-mail :info@alpha-kw.com
طالب التسجيل  : دي ايت يف ايت اورونلريى جيدا ابزارالما تيجاريت 

انونيم شريكيىت.
العنوان : بويوكهانلى بالزا، ديكيليتاش ماهاليسي، اوزينجى سوكاك، 

نو:8،  بشكتاش، اسطنبول / تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة Toms Kitchen حبروف التينية ابأللوان كما هو 
موضح ابلشكل املرفق. 

رقم اإليداع : 174461
اتريخ  اإليداع  : 2015/11/15

الشروط  : 
- سداد رسم االشهار.

- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43( 

مجيع خدمات الفئة )43(.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

دانيشمانليجي  يونيتم  اولوسالراراسى  دورس   : التسجيل   طالب 
تيجاريت انونيم شريكييت.

العنوان : بويوكهانلى بالزا، ديكيليتاش ماهاليسي، اوزينجى سوكاك، 
نو:8،  بشكتاش، اسطنبول / تركيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة Mezzaluna حبــروف التينية مــع الرسـم ابأللوان 

بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق. 
رقم اإليداع : 174790

اتريخ  اإليداع  : 2015/11/23
الشروط  : 

- سداد رسم االشهار.
- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43( 
مجيع خدمات الفئة )43(.

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 

مجيع خدمات الفئة )11(.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : شركة كورودكس التجارية )ذ. م. م(.
العنوان : صندوق بريد 12282، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة   Nusr.et STEAK HOUSES حبروف 

التينية ابأللوان كما هو موضح ابلشكل املرفق. 
رقم اإليداع : 174459

اتريخ اإليداع  : 2015/11/15
الشروط  : 

- سداد رسم االشهار.
- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29( 
مجيع خدمات الفئة )29(.

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : دي ايت يف ايت اورونلريى جيدا ابزارالما تيجاريت 
انونيم شريكيىت.

سوكاك،  اوزينجى  ماهاليسي،  ديكيليتاش  بالزا،  بويوكهانلى  العنوان: 
نو:8،  بشكتاش، اسطنبول / تركيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة   Nusr.et STEAK HOUSES حبروف 

التينية ابأللوان كما هو موضح ابلشكل املرفق. 
رقم اإليداع : 174460

اتريخ  اإليداع  : 2015/11/15
الشروط  : 

- سداد رسم االشهار.
- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43( 
مجيع خدمات الفئة )43(.

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 



270                   األحد 11 حمــــــــرم  1439هـ -   2017/10/1 مالكويت اليوم العدد  1360  السنة الثالثة والستون

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

اشليتميلريا  رستورانت  اوتيلجيليك  توريزم  مورا   : التسجيل   طالب 
ساانىي يف تيجاريت انونيم شريكييت.

سوكاك،  ماهاليسي،اوزينجي  ديكيليتاش  بالزا،  بويوكهانلي   : العنوان 
نو:8، بيشكتاش- اسطنبول / تركيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة   Post HALI   مكتوبة حبروف التينية مع الرسم 

ابأللوان كما هـو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 176219

اتريخ  اإليداع  : 2015/12/28
الشروط  :  

- سداد رسم االشهار .
- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )27( 
مجيع خدمات الفئة )27(. 

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : بوست هايل اهتاالت اهراجات ليتمد شريكييت.
العنوان : 4. اورجنيزي ساانيي بوجليسي، 83415 نولو جاددي، نو: 

5، شهيتكاميل - غازيعنتاب، تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة   porio milano  مكتوبة حبروف التينية بشكل 
خاص كما هـو موضح ابلشكل املرفق

رقم اإليداع : 176437
اتريخ  اإليداع  : 2015/12/31

الشروط  :  
- سداد رسم االشهار .

- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )8( 

مجيع خدمات الفئة )8(. 
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 

22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 
26154 ، صفاه 13122 الكويت

E-mail :info@alpha-kw.com
طالب التسجيل  : ميزالوان جيدا إشليتميجيليك ساانيي يف تيجاريت 

انونيم شريكييت.
العنوان : بويوكهانلي بالزا، ديكيليتاش ماهاليسي، اوزينجي سوكاك، 

نو:8، بشكتاش، اسطنبول / تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كلمة  GUNAYDIN  مكتوبة حبروف التينية ابأللوان  
بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق. 

رقم اإليداع : 175329
اتريخ  اإليداع  : 2015/12/08

الشروط  : 
- سداد رسم االشهار.

- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43( 

خدمات توفري األطعمة واملشروابت؛ املطاعم؛ مطاعم اخلدمة الذاتية؛ 
الكافتريايت؛ املقاهي؛ اإليواء املؤقت

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : جوانيدين يت ساركوتريى اورونلريى جيدا ساانيي 
يف تيجاريت انونيم شريكييت.

العنوان : بويوكهانلي بالزا، ديكيليتاش ماهاليسي، اوزينجي سوكاك، 
نو:8، بيشكتاش - اسطنبول، تركيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: كلمة  PARLE  مكتوبة حبروف التينية ابأللوان بشكل 

خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق. 
رقم اإليداع : 175505

اتريخ  اإليداع  : 2015/12/13
الشروط  : 

- سداد رسم االشهار.
- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43( 
مجيع خدمات الفئة )43(. 



271                   األحد 11 حمــــــــرم  1439هـ -   2017/10/1 مالكويت اليوم العدد  1360  السنة الثالثة والستون

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : شركة عمو محزة القابضة.
العنوان : حي العليا، العقارية األوىل، الدور الرابع، ص. ب 19012 

الرايض 11435، اململكة العربية السعودية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن كلمة JOALI حبروف التينية ابأللوان بشكل مميز 
كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 178227
اتريخ  اإليداع  : 2016/03/13

الشروط  :  
- سداد رسم االشهار .

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )39( . 
مجيع خدمات الفئة )39(. 

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : جوروك توريزم يف مادينجليك انونيم شريكييت.
العنوان: اسكيشهري كارايولو اوزيري 5. كيه ام، مريكيز -  كواتهيا / 

تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن كلمة  JOALI  حبروف التينية ابأللوان بشكل 
مميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 178228
اتريخ  اإليداع  : 2016/03/13

الشروط  :  
- سداد رسم االشهار .

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(    .
مجيع خدمات الفئة )43(. 

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 
26154 ، صفاه 13122 الكويت

E-mail :info@alpha-kw.com
طالب التسجيل : اكاي إكسسوار هيدييليك ميديكال يف الكرتونيك 

انونيم شريكييت.
نو:  جاد.  سيت. كارانفيل  سان.  بريينتشجيلريى  يف  ابكري   : العنوان 

2/1 كات: 2 بيليكدوزو اسطنبول تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة   porio milano  مكتوبة حبروف التينية بشكل 
خاص كما هـو موضح ابلشكل املرفق

رقم اإليداع : 176438
اتريخ  اإليداع  : 2015/12/31

الشروط  :  
- سداد رسم االشهار .

- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )21( 

مجيع خدمات الفئة )21(. 
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : اكاي إكسسوار هيدييليك ميديكال يف الكرتونيك 
انونيم شريكييت.

نو:  جاد.  سيت. كارانفيل  سان.  بريينتشجيلريى  يف  ابكري   : العنوان 
2/1 كات: 2 بيليكدوزو اسطنبول تركيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة   AMO HAMZA عمو محزة ابللغتني العربية 
موضح  هو  ومميز كما  خاص  بشكل  ابأللوان  الرسم  مع  واإلجنليزية 

ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 177800

اتريخ  اإليداع  : 2016/02/24
الشروط  :  

- سداد رسم االشهار .
- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(.
مجيع خدمات الفئة )43(. 
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العنوان : مريكيز ماهالليسي هارمانيريي سوكاك، نو: 4/2، أفيجالر - اسطنبول / تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رمسة  مع   kahve saray  coffee palace عبارة  العالمة: 
ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 178497
اتريخ  اإليداع  : 2016/03/21

الشروط  :  
- سداد رسم االشهار .

- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43( . 

مجيع خدمات الفئة )43(. 
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : كاهفي سارايي تيجاريت ليمتد شريكييت.
العنوان : مريكيز ماهالليسي هارمانيريي سوكاك، نو: 4/2، أفيجالر - 

اسطنبول / تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   MYTHA HOTEL ANTHOLOGY العالمة: عبارة
بشكل خاص ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 178498
اتريخ  اإليداع  : 2016/03/21

الشروط  :  
- سداد رسم االشهار .

- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(.   

مجيع خدمات الفئة )43(. 
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : دوجوس اوتيل اشليتميجيليغي يف يونيتيم هيزماتلريي 
انونيم شريكييت.

العنوان : هوزور ماهلليسي، ماسلك اايزاغا جاديسي، نو:2، كات: 
1، ساريري - اسطنبول، تركيا.

طالب التسجيل  : جوروك توريزم يف مادينجليك انونيم شريكييت.
العنوان: اسكيشهري كارايولو اوزيري 5. كيه ام، مريكيز -  كواتهيا / تركيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكلمات  وأسفلها  مميز  خبط   )aly( الكلمة  عن  عبارة  العالمة: 
وعلى  األبيض  ابللون   )geleneksel lezzetler diyari(
خلفية دائرية ابللون األخضر وهلا من اجلانبني شريط أمحر اللون وهذه 

مجيعها على خلفية ابللون البين.
رقم اإليداع : 178374

اتريخ  اإليداع  : 2016/03/15
الشروط  :  

- سداد رسم االشهار .
- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(.  
مجيع خدمات الفئة )30(. 

هاتف:  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
ص.ب:  العنوان:   22452549 فاكس:   –  22452546/7/8

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : ايه اكسوالر جيدا تيجاريت يف ساانىي انونيم شريكيت.
بلوك،   .4 توبتنجيالر سيتيسى،  انقره  بولفارى،اوز  : أاندولو  العنوان 

نو: 136، ماجونكوي - انقره / تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمسة  مع   kahve saray  coffee palace عبارة  العالمة: 
ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 178496
اتريخ  اإليداع  : 2016/03/21

الشروط  :  
- سداد رسم االشهار .

- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(. 

مجيع خدمات الفئة )30(. 
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : كاهفي سارايي تيجاريت ليمتد شريكييت.
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العالمة: عبارة عن كلمة  Sahin  ابللغة اإلجنليزية مع الرسم بشكل 
خاص كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 179548 
اتريخ  اإليداع  : 2016/04/20

الشروط  :  
- سداد رسم االشهار .

- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(.    

مجيع خدمات الفئة )25(. 
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

تيجاريت  يف  تكستيل ساانىي  جييم  إتش  شاهني   : التسجيل   طالب 
ليمتد شريكييت.

العنوان : سريانتبه ماهاليسى التيناي جاديسى اوراتجنه سوكاك ان او: 
5 كاغيتخانه - 34418

اسطنبول / تركيا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  اإلجنليزية  ابللغة    DOGUS GROUP  عبارة العالمة: 
الرسم ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 179977 
اتريخ  اإليداع  : 2016/05/04

الشروط  :  
- سداد رسم االشهار .

- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )12(.   

مجيع خدمات الفئة )12(. 
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : دوجوش هولدينج انونيم شريكييت.
العنوان : هوزور ماهاليسى، ماسالك اايزاجا جاديسى، نو:2 كات:3 

ساريري - اسطنبول / تركيا .

   MYTHA HOTEL ANTHOLOGY العالمة: عبارة 
بشكل خاص ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 178499
اتريخ  اإليداع  : 2016/03/21

الشروط  :  
- سداد رسم االشهار .

- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )44(.    

مجيع خدمات الفئة )44(. 
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : دوجوس اوتيل اشليتميجيليغي يف يونيتيم هيزماتلريي 
انونيم شريكييت.

العنوان : هوزور ماهلليسي، ماسلك اايزاغا جاديسي، نو:2، كات: 
1، ساريري - اسطنبول، تركيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسم   مع  التينية  حبروف  رمسة   مع   Co Coal عبارة   العالمة: 

بشكل خاص ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 178879 

اتريخ  اإليداع  : 2016/03/30
الشروط  :  

- سداد رسم االشهار .
- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )4(.    
مجيع خدمات الفئة )4(. 

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : آيديليزم إندسرتيز م.م.ح.
العنوان : ص. ب : 31291، اجلزيرة احلمراء، رأس اخليمة، االمارات 

العربية املتحدة.
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رقم اإليداع : 179981
اتريخ  اإليداع  : 2016/05/04

الشروط  :
- التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة.

- سداد رسم االشهار.
 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30( 

التابيوكا  األرز؛  االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة 
اخلبز  احلبوب؛  من  املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  والساغو؛ 
األسود؛  والعسل  النحل  املثلجة؛ سكر؛ عسل  واحللوايت؛  والفطائر 
اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل والصلصات )التوابل(؛ 

البهارات؛ الثلج.
هاتف:  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس: 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : دوجوش هولدينج انونيم شريكييت.
العنوان : هوزور ماهاليسى، ماسالك اايزاجا جاديسى، نو:2 كات:3 

ساريري - اسطنبول / تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  اإلجنليزية  ابللغة    DOGUS GROUP  عبارة العالمة: 
الرسم ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 179982
اتريخ  اإليداع  : 2016/05/04

الشروط  :
- التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة.

- سداد رسم االشهار.
 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )31( 

الِغالل واملنتجات الزراعية، ومنتجات البساتني والغاابت غري الواردة 
يف فئات أخرى، احليواانت احلية، الفواكه واخلضروات الطازجة، البذور 
والنبااتت والزهور الطبيعية، املواد الغذائية اخلاصة ابحليواانت، الشعري 

املنبت )امللت(.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : دوجوش هولدينج انونيم شريكييت.

مع  اإلجنليزية  ابللغة    DOGUS GROUP  عبارة العالمة: 
الرسم ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 179978 
اتريخ  اإليداع  : 2016/05/04

الشروط  :  
- سداد رسم االشهار .

- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )14(.    

مجيع خدمات الفئة )14(. 
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : دوجوش هولدينج انونيم شريكييت.
العنوان : هوزور ماهاليسى، ماسالك اايزاجا جاديسى، نو:2 كات:3 

ساريري - اسطنبول / تركيا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  اإلجنليزية  ابللغة    DOGUS GROUP  عبارة العالمة: 
الرسم ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع :917997 
اتريخ  اإليداع  : 2016/05/04

الشروط  :  
- سداد رسم االشهار .

- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )16(.   

مجيع خدمات الفئة )16(. 
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : دوجوش هولدينج انونيم شريكييت.
العنوان : هوزور ماهاليسى، ماسالك اايزاجا جاديسى، نو:2 كات:3 

ساريري - اسطنبول / تركيا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  اإلجنليزية  ابللغة    DOGUS GROUP  عبارة العالمة: 
الرسم ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق.



275                   األحد 11 حمــــــــرم  1439هـ -   2017/10/1 مالكويت اليوم العدد  1360  السنة الثالثة والستون

طالب التسجيل  : دوجوش هولدينج انونيم شريكييت.
العنوان : هوزور ماهاليسى، ماسالك اايزاجا جاديسى، نو:2 كات:3 

ساريري - اسطنبول / تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  اإلجنليزية  ابللغة    DOGUS GROUP  عبارة العالمة: 
الرسم ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 179985
اتريخ  اإليداع  : 2016/05/04

الشروط  :
- التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة.

- سداد رسم االشهار.
 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )36( 

خدمات التأمني، الشؤون التمويلية، الشؤون املالية والشؤون العقارية.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : دوجوش هولدينج انونيم شريكييت.
العنوان : هوزور ماهاليسى، ماسالك اايزاجا جاديسى، نو:2 كات:3 

ساريري - اسطنبول / تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  اإلجنليزية  ابللغة    DOGUS GROUP  عبارة العالمة: 
الرسم ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 179986
اتريخ  اإليداع  : 2016/05/04

الشروط  :
- التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة.

- سداد رسم االشهار.
 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )37( 

خدمات  التجميع؛  أو  الرتكيب  وخدمات  واإلصالح  املباين  إنشاء 
السيارات؛  وغسيل  السيارات  تنظيف  السيارات؛  هياكل  إصالح 

خدمات حمطات خدمة السيارات 
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

العنوان : هوزور ماهاليسى، ماسالك اايزاجا جاديسى، نو:2 كات:3 
ساريري - اسطنبول / تركيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع  اإلجنليزية  ابللغة    DOGUS GROUP  عبارة العالمة: 

الرسم ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 179983

اتريخ  اإليداع  : 2016/05/04
الشروط  :

- التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة.
- سداد رسم االشهار.

 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32( 
املعدنية والغازية وغريها من املشروابت  الشعري( واملياه  البرية )شراب 
الفواكه،  وعصائر  الفواكه  من  مستخلصة  مشروابت  الكحولية،  غري 

شراب ومستحضرات أخرى لعمل املشروابت.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : دوجوش هولدينج انونيم شريكييت.
العنوان : هوزور ماهاليسى، ماسالك اايزاجا جاديسى، نو:2 كات:3 

ساريري - اسطنبول / تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  اإلجنليزية  ابللغة    DOGUS GROUP  عبارة العالمة: 
الرسم ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 179984
اتريخ  اإليداع  : 2016/05/04

الشروط  :
- التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة.

- سداد رسم االشهار.
 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35( 

النشاط  وتفعيل  األعمال  وتوجيه  وإدارة  واإلعالن  الدعاية  خدمات 
املكتيب؛ خدمات البيع ابلتجزئة واجلملة.

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com



276                   األحد 11 حمــــــــرم  1439هـ -   2017/10/1 مالكويت اليوم العدد  1360  السنة الثالثة والستون

العنوان : هوزور ماهاليسى، ماسالك اايزاجا جاديسى، نو:2 كات:3 
ساريري - اسطنبول / تركيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع  اإلجنليزية  ابللغة    DOGUS GROUP  عبارة العالمة: 

الرسم ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 179989

اتريخ  اإليداع  : 2016/05/04
الشروط  :

- التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة.
- سداد رسم االشهار.

 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41( 
والثقافية؛  الرايضية  األنشطة  الرتفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم 
إنتاج برامج الراديو والتلفزيون؛ تنظيم وإدارة املؤمترات واالجتماعات 

واحللقات الدراسية؛ نشر وحترير املطبوعات؛ التصوير الفوتوغرايف. 
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : دوجوش هولدينج انونيم شريكييت.
العنوان : هوزور ماهاليسى، ماسالك اايزاجا جاديسى، نو:2 كات:3 

ساريري - اسطنبول / تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  اإلجنليزية  ابللغة    DOGUS GROUP  عبارة العالمة: 
الرسم ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 179990
اتريخ  اإليداع  : 2016/05/04

الشروط  :
- التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة.

- سداد رسم االشهار.
 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )42( 

هبا،  املتعلقة  والتصميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 
خدمات التحاليل واألحباث الصنـاعية، خدمـات تصميم وتطوير عتاد 

وبرامج الكمبيوتـر. 
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت

طالب التسجيل  : دوجوش هولدينج انونيم شريكييت.
العنوان : هوزور ماهاليسى، ماسالك اايزاجا جاديسى، نو:2 كات:3 

ساريري - اسطنبول / تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  اإلجنليزية  ابللغة    DOGUS GROUP  عبارة العالمة: 
الرسم ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 179987
اتريخ  اإليداع  : 2016/05/04

الشروط  :
- التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة.

- سداد رسم االشهار.
 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )38( 

االتصاالت؛ خدمات بث االنرتنت؛ خدمات البث اإلذاعي والتلفزيوين.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : دوجوش هولدينج انونيم شريكييت.
العنوان : هوزور ماهاليسى، ماسالك اايزاجا جاديسى، نو:2 كات:3 

ساريري - اسطنبول / تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  اإلجنليزية  ابللغة    DOGUS GROUP  عبارة العالمة: 
الرسم ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 179988
اتريخ  اإليداع  : 2016/05/04

الشروط  :
- التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة.

- سداد رسم االشهار.
 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )39( 

النقـل وتغليف وختزين السـلع وتنظيم الرحالت والسفر.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : دوجوش هولدينج انونيم شريكييت.
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22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 
26154 ، صفاه 13122 الكويت

E-mail :info@alpha-kw.com
طالب التسجيل  : دوجوش هولدينج انونيم شريكييت.

العنوان : هوزور ماهاليسى، ماسالك اايزاجا جاديسى، نو:2 كات:3 
ساريري - اسطنبول / تركيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  CITY CAFE ICED COFFEE عبارة   العالمة: 
ابللغة اإلجنليزية مع الرسم ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هـو موضح 

ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 180136

اتريخ  اإليداع  : 2016/05/09
الشروط  :

- التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة.
- سداد رسم االشهار.

 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30( 
التابيوكا  األرز؛  االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة 
والساغو؛ الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت؛ احللوايت املثلجة؛ عسل النحل والعسل األسود؛ اخلمرية 
)التوابل(؛  والصلصات  اخلل  اخلردل؛  امللح؛  اخلبيز؛  ومسحوق 

البهارات؛ الثلج. مجيع أنواع القهوة والقهوة الباردة والقهوة املثلجة.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : السيد بالل حممد احلموي.
العنوان : عقار رقم 5668، احلي الشمايل، شارع االربعني، معضمية 

الشام، ريف دمشق، سوراي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن  BEBETO بيبيتو  ابللغتني العربية واإلجنليزية 
ابأللوان كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 180282
اتريخ  اإليداع  : 2016/05/12

الشروط  :
- التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة.

- سداد رسم االشهار.

E-mail :info@alpha-kw.com
طالب التسجيل  : دوجوش هولدينج انونيم شريكييت.

العنوان : هوزور ماهاليسى، ماسالك اايزاجا جاديسى، نو:2 كات:3 
ساريري - اسطنبول / تركيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع  اإلجنليزية  ابللغة    DOGUS GROUP  عبارة العالمة: 

الرسم ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 179992

اتريخ  اإليداع  : 2016/05/04
الشروط  :

- التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة.
- سداد رسم االشهار.

 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )44( 
اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، خدمات العناية الصحية واحملافظة 
على اجلمال للكائنات البشرية أو احليواانت، خدمات الزراعة والبستنة 
والغاابت؛ اخلدمات استشارية اجلمال؛ خدمات الرعاية الصحية واملعىن 

هبا برامج العافية؛ خدمات املنتجعات الصحية
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : دوجوش هولدينج انونيم شريكييت.
العنوان : هوزور ماهاليسى، ماسالك اايزاجا جاديسى، نو:2 كات:3 

ساريري - اسطنبول / تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  اإلجنليزية  ابللغة    DOGUS GROUP  عبارة العالمة: 
الرسم ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 179993
اتريخ  اإليداع  : 2016/05/04

الشروط  :
- التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة.

- سداد رسم االشهار.
 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )45( 

خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية املمتلكات واألفراد وخدمات 
شخصية واجتماعية يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد.

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
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طالب التسجيل  : ستيل آرسري اش ماكيناالري سريفيس يف تيجاريت 
أنونيم شريكييت.

العنوان : أومساجنازي ماهاليسي، يلديزهان جاديسي، نو: 5، ساجناكتيب 
- إسطنبول / تركيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة عن   e care ابللغة اإلجنليزية ابأللوان كما هـو موضح 

ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 180284

اتريخ  اإليداع  : 2016/05/12
الشروط  :

- التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة.
- سداد رسم االشهار.

 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )39( 
واملائية  الربية  املركبات  أتجري  واجلوي؛  واملائي  الربي  النقل  خدمات 
تذاكر  اصدار  للسفر؛  احلجز  السياحية؛  الرحالت  تنظيم  واجلوية؛ 
السفر؛ خدمات النقل )نقل الرسائل او البضائع(؛ مواقف السيارات؛ 
األانبيب؛  خطوط  بواسطة  النقل  القوارب؛  ختزين  الكراجات؛  أتجري 
توزيع الكهرابء؛ اإلمداد ابملاء؛ عمليات اإلنقاذ للمركبات والبضائع؛ 
وختزين  نقل  النفاايت؛  وختزين  نقل  البضائع؛  ورزم  وتغليف  ختزين 
أتجري  الرافع؛  منصات  أتجري  الشوكية؛  الرافعات  أتجري  املخلفات؛ 

مكائن وأجهزة التحميل والتفريغ.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : ستيل آرسري اش ماكيناالري سريفيس يف تيجاريت 
أنونيم شريكييت.

العنوان : أومساجنازي ماهاليسي، يلديزهان جاديسي، نو: 5، ساجناكتيب 
- إسطنبول / تركيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: STILL ARSER   ابللغة اإلجنليزية مع الرسم ابأللوان 

كما هـو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 183090

اتريخ  اإليداع  : 2016/08/28
الشروط  :

- التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة.

 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30( 
التابيوكا  األرز؛  االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة 
والساغو؛ الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت؛ املثلجات؛ السكر، عسل النحل والعسل األسود؛ اخلمرية 
)التوابل(؛  والصلصات  اخلل  اخلردل؛  امللح؛  اخلبيز؛  ومسحوق 
البهارات؛ الثلج؛ احللوى؛ احللوى الصمغية أو العلكية؛ حلوى الفاكهة 

اهلالمية.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : كريفان جيدا ساانيي يف تيجاريت انونيم شريكييت.
العنوان : ايكوبلو ماهاليسى، بيسان ساانيي سيتسي، فوار جاديسي 

رقم: 1/9، بيليكدوزو، اسطنبول، تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن   e care ابللغة اإلجنليزية ابأللوان كما هـو موضح 
ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 180283
اتريخ  اإليداع  : 2016/05/12

الشروط  :
- التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة.

- سداد رسم االشهار.
 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )37( 

خدمات  التنصيب؛  او  الرتكيب  خدمات  االصالح؛  املباين؛  انشاء 
االنشاء أو البناء واملعىن هبا البناء التقليدي جملتمعات السكنية والتجارية 
يتعلق بدهان  وانشاء املباين واالصالح، هدم املباين، االستشارة فيما 
املباين، إصالح حتت املاء، البناء واالنشاء حتت املاء، رصف الطرق؛ 
توفري املعلومات املتعلقة بتأجري معدات البناء؛ أتجري معدات االنشاء 
والبناء، أتجري معدات حتريك الرتبة واحلفارات، أتجري اجلرافات، أتجري 
حمطات  خدمات  مركبات،  أو  السيارات  وصيانة  اصالح  احلفارات؛ 
خدمة املركبات )للتزود ابلوقود والصيانة(؛ إصالح شاحنات الرافعات 

الشوكية.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com



279                   األحد 11 حمــــــــرم  1439هـ -   2017/10/1 مالكويت اليوم العدد  1360  السنة الثالثة والستون

طالب التسجيل:- اوشن ابسكت هولدنج )بروبريتاري( ليمتد.
العنوان :- يونت 2، اسكوت ابرك، كورنر ريتشارد اند ال رو دريف، 

ميدراند، جوتنج بروفينس، جنوب افريقيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابللغة    MEDITERRASIAN SUSHI العالمة:  
اإلجنليزية بشكل خاص ابأللوان كما هـو مرفق.

رقم اإليداع : 184084
اتريخ  اإليداع  : 2016/10/09

الشروط  :
- التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة.

- سداد رسم االشهار.
 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43( 

ومطاعم  املطاعم  املشروابت؛  و/أو  الطعام  بتوفري  املتعلقة  اخلدمات 
الوجبات السريعة واملقاهي ودور األكل.

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل   
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل:- اوشن ابسكت هولدنج )بروبريتاري( ليمتد.
العنوان :- يونت 2، اسكوت ابرك، كورنر ريتشارد اند ال رو دريف، 

ميدراند، جوتنج بروفينس، جنوب افريقيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Modare الالتينيتني   الكلمتني  عن  العالمة:عبارة 
Ultraconforto    موداري أولرتاكونفورتو حيث كتبت الكلمة 
فيما  مميز  بشكل  األسود  ابللون  التينية كبرية  حبروف   Modare
   Modare  حتت الكلمة  Ultraconforto  كتبت الكلمة
موداري حبروف التينية صغرية ابللون الوردي و بشكل مميز و الكلمة 
الالتينية   Modare Ultraconforto ال معىن هلا يف املعجم 
أو  تتضمن أي دالالت  العالمة يف جمملها ال  العريب  و  االجنليزي و 
أو  شخص  السم  تشري  وال  هلا  املودعة  للمنتجات  ابلنسبة  احياءات 
مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل 

الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع  : 171172  

اتريخ اإليداع : 10/ 8  /2015
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(

صنادل احلمام؛ أحذية الشاطئ؛ األحزمة ]مالبس[؛ أحذية ذات رقبة؛ 

- سداد رسم االشهار.
 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )37( 

خدمات  التنصيب؛  او  الرتكيب  خدمات  االصالح؛  املباين؛  انشاء 
االنشاء أو البناء واملعىن هبا البناء التقليدي جملتمعات السكنية والتجارية 
يتعلق بدهان  وانشاء املباين واالصالح، هدم املباين، االستشارة فيما 
املباين، إصالح حتت املاء، البناء واالنشاء حتت املاء، رصف الطرق؛ 
توفري املعلومات املتعلقة بتأجري معدات البناء؛ أتجري معدات االنشاء 
والبناء، أتجري معدات حتريك الرتبة واحلفارات، أتجري اجلرافات، أتجري 
حمطات  خدمات  مركبات،  أو  السيارات  وصيانة  اصالح  احلفارات؛ 
خدمة املركبات )للتزود ابلوقود والصيانة(؛ إصالح شاحنات الرافعات 

الشوكية؛ شحن بطارية املركبات.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : ستيل آرسري اش ماكيناالري سريفيس يف تيجاريت 
أنونيم شريكييت.

العنوان : أومساجنازي ماهاليسي، يلديزهان جاديسي، نو: 5، ساجناكتيب 
- إسطنبول / تركيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابللغة    MEDITERRASIAN SUSHI العالمة:  

اإلجنليزية بشكل خاص ابأللوان كما هـو مرفق.
رقم اإليداع : 184083

اتريخ  اإليداع  : 2016/10/09
الشروط  :

- التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة.
- سداد رسم االشهار.

 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29( 
األمساك ومنتجات املأكوالت البحرية واللحوم وحلوم الدواجن وحلوم 
الصيد؛ خالصات وهالم األمساك واملأكوالت البحرية واللحوم وحلوم 
والدهون  الزيوت  واأللبان؛  احلليب  منتجات  الصيد؛  الدواجن وحلوم 

املعدة لألكل.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل   
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail :info@alpha-kw.com



280                   األحد 11 حمــــــــرم  1439هـ -   2017/10/1 مالكويت اليوم العدد  1360  السنة الثالثة والستون

عمومية ذات مسؤولية حمدودة / غرضها: الصناعة والتجارة
 العنوان :  روا دوم بيدرو II، منرب 367، كونج. 501، بورتو أليغري، 

ريو غراندي دو سول، الربازيل، سي اي يب 90. 142-550
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن الكلمة طيبات كتبت حبروف عربية والتينية ابأللوان 
مع رسم كما هو ابلشكل املرفق

رقم اإليداع  : 175762  
اتريخ اإليداع : 20/ 12  /2015

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)35(
وتفعيل  األعمال  وتوجيه  إدارة  واإلعالن  وخدمات  الدعاية  خدمات 
النشاط املكتيب، خدمات حمالت البيع ابلتجزئة، خدمات حمالت  البيع 

ابجلملة، خدمات عرض السلع بغية بيعها لآلخرين
لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email: yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل :  الصفاء لألغذية ش م ع ع.

 العنوان: ص ب 3436 روى ، الرمز الربيدى 112  سلطنة عمان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التينية  حبروف  Mr. Krisps كتبت  العبارة  عن  عبارة  العالمة: 
وابأللوان وبشكل مميز

رقم اإليداع  : 184951  
اتريخ اإليداع : 11/6 /2016

الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)29(

الفواكه  اللحوم؛  والصيد؛ خالصات  الدواجن  وحلوم  واألمساك  احلوم 
واخلضروات احملفوظة واجملمدة واجملففة واملطبوخة؛ هالم )جيلي( ومرىب 
زيوت  احلليب؛  ومنتجات  احلليب  البيض؛  ابلسكر؛  مطبوخة  وفواكه 
ودهون غذائية. رقائق البطاطس اجلافة واللينة. فطائر البطاطس. رقائق 

البطاطس
لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل :  املصنع الوطين للمواد العذائية )ش.ذ.م.م(.

 العنوان :  ص.ب : 222 القوز، ديب ،اإلمارات العربية املتحدة.

كعوب لألحذية ذات الرقبة؛ حواشي لألحذية ذات الرقبة؛ مالبس؛ 
الرقبة  ذات  لألحذية  نصفية؛ كعوب  رقبة  ذات  أحذية  قدم؛  ألبسة 
واألحذية العادية؛ كعوب؛ أحذية ذات رقبة ابلرابط؛ صنادل؛ أحذية؛ 
سيور لألحذية؛ نعال لباس القدم؛ أحذية رايضية؛ أزرار لألحذية ذات 

الساق لكرة القدم ]أحذية[.
وكيل التسجيل: مكتب احملامي الدكتور/ خالد الياقوت لالستشارات 
فاكس   ،2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
 71658 ب:  ر.  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

برازيلية  شركة   / أس.ايه.  رييو  بيريا  :  كالسادوس  التسجيل  طالب 
عمومية ذات مسؤولية حمدودة / غرضها: الصناعة والتجارة

 العنوان: روا دوم بيدرو II، منرب 367، كونج. 501، بورتو أليغري، 
ريو غراندي دو سول، الربازيل، سي اي يب 90. 142-550

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موليكينها      molekinha الالتينية الكلمة  عبارة عن  العالمة: 
كتبت حبروف التينية صغرية ابللون الوردي بشكل مميز حيث كتبت 
     molekinha  اي على شكل قلب والكلمة الالتينية i نقطة احلرف
موليكينها   ال معىن هلا يف املعجم اإلجنليزي و العريب  و العالمة يف 
جمملها ال تتضمن أي دالالت أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة 
هلا وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من 

قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع  : 171173  

اتريخ اإليداع : 10/ 8  /2015
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(

صنادل احلمام؛ أحذية الشاطئ؛ األحزمة ]مالبس[؛ أحذية ذات رقبة؛ 
كعوب لألحذية ذات الرقبة؛ حواشي لألحذية ذات الرقبة؛ مالبس؛ 
الرقبة  ذات  لألحذية  نصفية؛ كعوب  رقبة  ذات  أحذية  قدم؛  ألبسة 
واألحذية العادية؛ كعوب؛ أحذية ذات رقبة ابلرابط؛ صنادل؛ أحذية؛ 
سيور لألحذية؛ نعال لباس القدم؛ أحذية رايضية؛ أزرار لألحذية ذات 

الساق لكرة القدم ]أحذية[.
لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
برازيلية  شركة   / أس.ايه.  رييو  بيريا  :  كالسادوس  التسجيل  طالب 
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األجهزة الرقمية االلكرتونية احملمولة ابليد القادرة على توفري الدخول 
والربيد  اهلاتفية  املكاملات  وختزين  واستقبال  وإلرسال  اإلنرتنت  إىل 
امللحقة ابحلواسيب  الرقمية؛ األجهزة  البياانت  االلكرتوين وغريها من 
اليت ميكن لبسها؛ العتاد احلاسويب الذي ميكن لبسه؛ االجهزة امللحقة 
ابألجهزة املتنقلة؛ األجهزة الرقمية االلكرتونية اليت ميكن لبسها القادرة 
على توفري الدخول إىل اإلنرتنت وإلرسال واستقبال وختزين املكاملات 
اهلاتفية والربيد االلكرتوين وغريها من البياانت الرقمية؛ أجهزة الراديو 
وأجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ مساعات األذن والسماعات الرأسية؛ 
مكربات الصوت؛ امليكروفوانت؛ امللحقات واملكوانت الصوتية؛ أجهزة 
اتصال الشبكات؛ األجهزة واألدوات االلكرتونية اخلاصة ابالتصاالت؛ 
األجهزة واألدوات اخلاصة ابالتصاالت السلكية والالسلكية؛ اهلواتف؛ 
اهلواتف املتنقلة؛ أجهزة االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت والبياانت 
؛  الشرائح  البياانت؛  لتخزين  املعدة  األجهزة  الكوابل؛  والصور؛ 
التلفزيون؛  استقبال  أجهزة  التلفزيون؛  أجهزة  البطارايت؛  الكامريات؛ 
الربجميات  احلاسوبية؛  الربجميات  الدخول؛  علب  التلفزيون؛  شاشات 
اليت  املتنقلة  الرقمية  االلكرتونية  األجهزة  يف  الستخدامها  احلاسوبية 
اخلاصة  االلكرتونية  املنتجات  من  ابليد وغريها  واحملمولة  لبسها  ميكن 
ابألجهزة  والتحكم  وتشغيل  وتشكيل  إلعداد  الربجميات  ابملستهلك؛ 
واحلواسيب  املتنقلة  واهلواتف  لبسها  ميكن  اليت  واالجهزة  املتنقلة 
التطبيقات؛   بتطوير  اخلاصة  الربجميات  ابحلاسوب؛  امللحقة  واألجهزة 
املتنقلة  واألجهزة  املتنقلة  للهواتف  احلاسوبية  التطبيقات  برجميات 
واألجهزة اليت ميكن لبسها واألجهزة امللحقة ابحلاسوب؛ أجهزة الوصل 
والقارائت واألسالك والكوابل وأجهزة الشحن ومساند وصل األجهزة 
واملهايئات  البينية  واألجهزة  االلكرتونية  االرساء  وحمطات  اإللكرتونية 
الكهرابئية واإللكرتونية املعدة لالستخدام مع مجيع املنتجات اليت سبق 

ذكرها
وكيل التسجيل: مكتب احملامي الدكتور/ خالد الياقوت لالستشارات 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل :  أبل انك                                                                                                
العنوان :  1 انفينيت لوب، كوبرتينو، كاليفورنيا 95014، الوالايت 

املتحدة األمريكية                                .

 ESPRESSOLAB    العالمة: تتكون العالمة من الكلمة الالتينية
اسربيسوالب  كتبت ابللون األسود   بشكل كبري و كتب احلرف الالتيين 
o   بشكل صغري ابللون األمحر  و حتته خط مستقيم ابللون األمحر و 
 roasted with   حتتها هذه الكلمات كتبت  الكلمات الالتينية
و  األسود  ابللون  صغري  بشكل  ابيشن   ويذ  روستد    passion
الكلمة الالتينية   “ESPRESSOLAB”  اسربيسوالب المعىن 
  roasted هلا يف املعجم اإلجنليزي و العريب ،و أما الكلمة الالتينية
روستد  تعين مشوي و الكلمات الالتينية  with passion  ويذ 
ابيشن  تعين   مع العاطفة  و العالمة يف جمملها    ال تتضمن  دالالت 
أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة هلا وال تشري السم شخص أو 
مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل 

الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع  : 167929  

اتريخ اإليداع : 3/ 5  /2015
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(
خدمات توفري األطعمة واملشروابت

وكيل التسجيل: مكتب احملامي الدكتور/ خالد الياقوت لالستشارات 
فاكس   ،2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

تيكاريت  يف  سااني  جيدا  أسالب كاهف  شركة    : التسجيل  طالب 
/ غرضها  تركية ذات مسؤولية   حمدودة   انونيم سريكييت   /شركة  

:خدمات توفري األطعمة و املشروابت
العنوان :  أمنيات ماه- كاظم كارابيكري كاد- رقم 2/-22 أيوب – 

اسطنبول  تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: رسم مميز لدوائر متداخلة ابأللوان الزهري واألمحر واألصفر 
واألخضر واألزرق على خلفية مربعة سوداء حبواف مدورة

رقم اإليداع  : 171747  
اتريخ اإليداع : 30/ 8  /2015

االولوية رقم 66702 البلد جامايكا   التاريخ 4/3/2015
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(

احلواسيب؛ األجهزة امللحقة ابحلواسيب؛ العتاد احلاسويب؛ احلواسيب 
احملمولة ابليد؛ احلواسيب اللوحية؛ أجهزة احلواسيب الشخصية الصغرية؛ 
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لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل :  فريزالند براندس يب. يف. / شركة هولندية خاصة 

ذات مسؤولية حمدودة / غرضها: الصناعة والتجارة   
العنوان :  ستيشينزبلني 4، 3818 يل أمريسفورت، هولندا    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 NHL NET   ” الالتينية     الكلمات  عن  عبارة  العالمة: 
اتش  ان        ”   HEALTHCARE LOGISTICS
ابللون  التينية كبرية  حبروف  لوجيستيكس   كتبت  هيلثكري  نيت  ال 
األزرق الفاتح واألزرق الغامق واألبيض واألصفر مع رمسة. حبيث كتبت 
األحرف N H L  بشكل عمودي  وحتتها توجد دائرة مميزة بداخلها 
وعلى  واألصفر.  األبيض  ابللون  دائري  بشكل  مرتاصة  أقراص  جند 
 NET HEALTHCARE ميني هذه الدائرة جند الكلمات
LOGISTICS’’. واحلروف الالتينية ‘’ NHL’’ المعىن هلا 
تعين يف   ” NET   “ الكلمة العريب وال اإلجنليزي و  القاموس  يف 
القاموس العريب شبكة و الكلمة  HEALTHCARE   تعين 
الرعاية الصحية  ‘’ والكلمة  ‘’LOGISTICS’’تعين  النقل 
ابلنسبة  احياءات  أو  دالالت  أية  تتضمن  ال  جمملها   يف  العالمة  و 
للمنتجات املودعة هلذه العالمة وال تشري السم شخص أو مركب من 
أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها 

كعالمة جتارية
رقم اإليداع  : 176628  

اتريخ اإليداع : 12/ 1  /2016
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)39(
النقل الربي والبحري و اجلوي؛ استئجار األراضي واملياه أو املركبات 
تذاكر  إصدار  الرحالت؛  حجز  السياحية؛  اجلوالت  تنظيم  اجلوية؛ 
السفر؛ خدمات الربيد )رسائل أو بضائع(؛ تشغيل مواقف السيارات؛ 
أتجري اجلراجات؛ ختزين القوارب؛ النقل عن طريق خطوط األانبيب؛ 
توزيع الكهرابء؛  اإلمداد ابملاء ؛  عمليات إنقاذ للمركبات والبضائع 
؛  ختزين وتغليف وتعبئة وتغليف البضائع؛  نقل وختزين القمامة ؛  نقل 

وختزين النفاايت
لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 

فويلكس كتبت     FOILX الالتينية الكلمة  عن  عبارة  العالمة: 
بشكل واضح ومميز ابللون الذهيب وفوقها وضعت رمسة على شكل درع 
مكتوب داخله احلرفان FX اف ايكس ابللون الذهيب أيضا. والعالمة 
   FOILX العالمة  و  اللون  سوداء  خلفية  على  جمملها كتبت  يف 
العالمة يف  و  العريب  أو  اإلجنليزي  القاموس  ىف  هلا  معىن  ال  فويلكس 
جمملها ال تتضمن أية دالالت أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة 
هلذه العالمة وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي 

مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع  : 176530  

اتريخ اإليداع : 5/ 1  /2016
الشروط : التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)37(
صيانة املركبات؛ إصالح السيارات                                                                                                    
لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل :  فويلكس الصالح املركبات ش.ذ.م.م  .        

العنوان :  صندوق الربيد: 37065 ديب االمارات العربية املتحدة     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية Frico فريكو كتبت بشكل مميز 
ابللون األمحر حيث كتب حرفها األول F اف بشكل كبري وممتد على 
ابقي احلروف ويتضمن شعار ابلوسط ابللون األمحر واألصفر والعالمة 
الالتينية  والكلمة  األلوان  بنفس  بيضوي  شكل  داخل  ككل كتبت 
Frico فريكو ال معىن هلا يف القاموس اإلجنليزي أو العريب والعالمة 
يف جمملها ال تتضمن أية دالالت أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة 
هلذه العالمة وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي 

مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية 
رقم اإليداع  : 176543  

اتريخ اإليداع : 7/ 1  /2016
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة

مع املطالبة ابألولوية بناء على طلب البنلوكس   رقم: 1323328  
املودوع  بتاريخ  :17 / 12 /  2015

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)29(
ودهون  زيوت  اجلنب؛  ومنتجات  اجلنب  ؛  احلليب  ومنتجات  احلليب 

صاحلة لألكل؛ الزبدة وزيت الزبدة



283                   األحد 11 حمــــــــرم  1439هـ -   2017/10/1 مالكويت اليوم العدد  1360  السنة الثالثة والستون

العالمة: عبارة عن الكلمة OKAM كتبت حبروف التينية بشكل 
مميز ابللون األزرق وأسفلها كتبت الكلمة اوكام حبروف عربية بشكل 
ابللون  تشكيلية  فنية  رمسة  توجد  الكلمتني  وفوق  األزرق  ابللون  مميز 
الكلمة  و  والبنفسجي  واألصفر  واألخضر  والفاتح  الداكن  األزرق 
OKAM اوكام ال معىن هلا يف القاموس اإلجنليزي أو العريب والعالمة 
يف جمملها ال تتضمن أية دالالت أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة 
هلذه العالمة وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي 

مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية.
رقم اإليداع  : 177207  

اتريخ اإليداع : 3/ 2  /2016
الشروط :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)29(
فواكه  اللحوم،  والصيد، خالصات  الدواجن  واألمساك وحلوم  اللحوم 
ومربيات  )جيلي(  هالميات  ومطهوة،  وجمففة  حمفوظة  وخضراوات 
وفواكه مطبوخة ابلسكر، البيض واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت 

والدهون الصاحلة لألكل
لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل :  شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق احملدودة

 العنوان :  فرميكس بالزا ـ حي األندلس ـ شارع إبراهيم اجلفايل، متفرع 
من شارع األمري حممد بن عبد العزيز )التحلية(، ص.ب. 8680 – 

جدة 21492 – اململكة العربية السعودية    .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن الكلمة OKAM كتبت حبروف التينية بشكل 
مميز ابللون األزرق وأسفلها كتبت الكلمة اوكام حبروف عربية بشكل 
ابللون  تشكيلية  فنية  رمسة  توجد  الكلمتني  وفوق  األزرق  ابللون  مميز 
والكلمة  والبنفسجي  واألصفر  واألخضر  والفاتح  الداكن  األزرق 
OKAM اوكام ال معىن هلا يف القاموس اإلجنليزي أو العريب والعالمة 
يف جمملها ال تتضمن أية دالالت أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة 
هلذه العالمة وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وامنا هي 

مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية.
رقم اإليداع  : 177208  

اتريخ اإليداع : 3/ 2  /2016
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة

22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:ان اتش ال ساغليك لوجيستيغي هيزميتلريي ايه. اس. 
شركة تركية مسامهة/ غرضها: اخلدمات

العنوان :    تيكستيلكينت تيكاريت مريكيزي تيكستيلكينت كوزا بالزا 
ايه بلوك كي: 10 منرب: 37 إسينلري اسطنبول تركيا         

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: عبارة عن الكلمة OKAM كتبت حبروف التينية بشكل 
مميز ابللون األزرق وأسفلها كتبت الكلمة اوكام حبروف عربية بشكل 
ابللون  تشكيلية  فنية  رمسة  توجد  الكلمتني  وفوق  األزرق  ابللون  مميز 
والكلمة   والبنفسجي  واألصفر  واألخضر  والفاتح  الداكن  األزرق 
OKAM اوكام ال معىن هلا يف القاموس اإلجنليزي أو العريب والعالمة 
يف جمملها ال تتضمن أية دالالت أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة 
هلذه العالمة وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وامنا هي 

مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية.
رقم اإليداع  : 177206  

اتريخ اإليداع : 3/ 2  /2016
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)16(
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة من هذه املواد وغري واردة 
يف فئات أخرى، املطبوعات، مواد جتليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، 
منزلية،  لغاايت  أو  القرطاسية  يف  املستعملة  اللصق  مواد  القرطاسية، 
واللوازم  الكاتبة  اآلالت  التلوين،  أو  الدهان  فراشي  الفنانني،  مواد 
التوجيه والتدريس )عدا األجهزة(، مواد  املكتبية)عدا األاثث(، مواد 
التغليف البالستيكية )غري الواردة يف فئات أخرى(، حروف الطباعة، 

الكلتشيهات )الرامسات(.
لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل :  شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق احملدودة

 العنوان :  فرميكس بالزا ـ حي األندلس ـ شارع إبراهيم اجلفايل، متفرع 
من شارع األمري حممد بن عبد العزيز )التحلية(، ص.ب. 8680 – 

جدة 21492 – اململكة العربية السعودية    .
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العنوان :  فرميكس بالزا ـ حي األندلس ـ شارع إبراهيم اجلفايل، متفرع 
من شارع األمري حممد بن عبد العزيز )التحلية(، ص.ب. 8680 – 

جدة 21492 – اململكة العربية السعودية    .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن الكلمة OKAM كتبت حبروف التينية بشكل 
مميز ابللون األزرق وأسفلها كتبت الكلمة اوكام حبروف عربية بشكل 
ابللون  تشكيلية  فنية  رمسة  توجد  الكلمتني  وفوق  األزرق  ابللون  مميز 
الكلمة  و  والبنفسجي  واألصفر  واألخضر  والفاتح  الداكن  األزرق 
OKAM اوكام ال معىن هلا يف القاموس اإلجنليزي أو العريب والعالمة 
يف جمملها ال تتضمن أية دالالت أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة 
هلذه العالمة وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي 

مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية.
رقم اإليداع: 177211  

اتريخ اإليداع: 3/ 2 /2016
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(
النشاط  وتفعيل  األعمال  وتوجيه  وإدارة  واإلعالن  الدعاية  خدمات 

املكتيب
لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل :  شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق احملدودة

 العنوان :  فرميكس بالزا ـ حي األندلس ـ شارع إبراهيم اجلفايل، متفرع 
من شارع األمري حممد بن عبد العزيز )التحلية(، ص.ب. 8680 – 

جدة 21492 – اململكة العربية السعودية    .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية EQUATE ايكويت ورمسة، 
حبيث كتبت الكلمة’’ EQUATE‘’ حبروف التينية كبرية ابللون 
األسود. أما ابلنسبة للرمسة، فنجد فوق احلروف الالتينية شريط ابللون 
احلروف  هذه  أسفل  أما  الفاتح،  األزرق  ابللون  مثلثني  فوقه  االخضر 
الفاتح  مثلثني ابللون األزرق  ايضا شريط ابللون االمحر اسفله  فنجد 
أيضا والكلمة الالتينية EQUATE ايكويت هلا معىن يف القاموس 
اإلجنليزي حبيث تعين )سوى أو عدل(، والعالمة يف جمملها ال تتضمن 
العالمة وال  املودعة هلذه  للمنتجات  احياءات ابلنسبة  أو  أية دالالت 
تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(
والنب  والساغو  والتابيوكا  واألرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  النب 
واخلبز  احلبوب  من  املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  االصطناعي، 
والفطائر واحللوايت واحللوايت املثلجة، عسل النحل والعسل األسود، 
التوابل،  والصلصة،  واخلل  واخلردل  امللح  اخلبيز،  ومسحوق  اخلمرية 
البهارات، الثلج.                                                                                                    

لإلستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماه،  وأعمال  القانونية 
22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل :  شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق احملدودة

العنوان :  فرميكس بالزا ـ حي األندلس ـ شارع إبراهيم اجلفايل، متفرع 
من شارع األمري حممد بن عبد العزيز )التحلية(، ص.ب. 8680 – 

جدة 21492 – اململكة العربية السعودية    .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن الكلمة OKAM كتبت حبروف التينية بشكل 
مميز ابللون األزرق وأسفلها كتبت الكلمة اوكام حبروف عربية بشكل 
ابللون  تشكيلية  فنية  رمسة  توجد  الكلمتني  وفوق  األزرق  ابللون  مميز 
والكلمة  والبنفسجي  واألصفر  واألخضر  والفاتح  الداكن  األزرق 
OKAM اوكام ال معىن هلا يف القاموس اإلجنليزي أو العريب والعالمة 
يف جمملها ال تتضمن أية دالالت أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة 
هلذه العالمة وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وامنا هي 

مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية.
رقم اإليداع: 177209  

اتريخ اإليداع: 3/ 2 /2016
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )31(
املنتجات الزراعية ومنتجات البساتني والغاابت والغالل غري الواردة يف 
فئات أخرى، احليواانت احلية، الفواكه واخلضراوات الطازجة، البذور 
والنبااتت والزهور الطبيعية، املواد الغذائية اخلاصة ابحليواانت، الشعري 

املنبت )امللت(.
لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل: شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق احملدودة
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األحباث  خدمات  والكيماوايت؛  املواد  اختبار  الكيميائية؛  اخلدمات 
والتطوير؛ خدمات األحباث التقنية؛ تقدمي االستشارات تقنية يف صناعة 

البرتوكيماوايت.
لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل :  شركة ايكويت للبرتوكيماوايت/ غرضها: الصناعة 

والتجارة و اخلدمات
العنوان :  أبراج أوملبيا – الساملية األرض – قطعة 2 شارع سامل املبارك، 

صندوق بريد 4733  الصفاة 13048 الكويت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية Juliet  جوليات كتبت ابللون 
  Juliet األبيض و بشكل مميز. وكتبت كل أحرف الكلمة الالتينية
جوليات بشكل صغري عدا احلرف الالتيين األول منها J  جيه الذي  
كتب بشكل كبري . ورمست بدل النقطة فوق احلرف الالتيين i اي تفاحة 
  Juliet محراء ذات ورقة خضراء. و كتب أيضا حتت الكلمة الالتينية
 it‘s good, it‘s ORGANIC العبارة  مباشرة  جوليات 
مميز.  و  بشكل صغري  و  األمحر  ابللون  اورغانيك  ايتس  غود،  ايتس 
بشكل كبري  اورجانيك   ORGANIC الالتينية  الكلمة  كتبت 
ومميز مقارنة بباقي كلمات العبارة.  وتتضمن العالمة أيضا رمسة على 
مشال الكلمة الالتينية  Juliet  جوليات  وهي صورة لطفلة مبتسمة 
حتمل يف يدها الشمال تفاحة محراء و ترتدي ثواب امحر به نقاط صفر 
و حذاء أصفر و الكلمة الالتينية Juliet   المعىن هلا  يف القاموس 
الالتيين لكوهنا اسم علم فرنسي مشهور. أما العبارة اليت كتبت مباشرة 
 it‘s good, it‘s ORGANIC حتت الكلمة الالتينية أي
فتعين يف املعجم العريب إهنا جيدة، إهنا عضوية. والعالمة يف جمملها ال 
تتضمن أية دالالت أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة هلذه العالمة 
وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وامنا هي مبتكرة من قبل 

الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع  : 177458  

اتريخ اإليداع : 11/ 2  /2016
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)31(
تفاح طازج                                    

وكيل التسجيل: مكتب احملامي الدكتور/ خالد الياقوت لالستشارات 

الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية.
رقم اإليداع : 177349  

اتريخ اإليداع : 8/ 2  /2016
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)1(
التصوير،  و  العلوم  يف  و  صناعة،  يف  املستخدمة  الكيميائية  املواد 
وايضا يف الزراعة و البستنة والغاابت؛ املواد الكيميائية املستخدمة يف 
منتجات  البوليستريين؛   و   البوليسرت  و  والبالستيك  البرتوكيماوايت 
بويل  جليكول؛   إيثيلني  الستايرين؛   إثيلني؛   البويل  البرتوكيماوية؛  
بروبلني؛  الباراكسيلني؛  بوليستريين اخلام و  الراتنج؛  املواد الكيميائية 
اخلام؛   البالستيك  والبوليسرتين؛  البالستيك  صناعة  يف  املستخدمة 

زيلني  و املنتوجات املصنوعة من هذة املواد
لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
الصناعة  غرضها:  للبرتوكيماوايت/  ايكويت  شركة  التسجيل:  طالب 

والتجارة واخلدمات
العنوان: أبراج أوملبيا – الساملية األرض – قطعة 2 شارع سامل املبارك، 

صندوق بريد 4733 الصفاة 13048 الكويت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية EQUATE ايكويت ورمسة، 
حبيث كتبت الكلمة ‘’ EQUATE’’ حبروف التينية كبرية ابللون 
األسود. أما ابلنسبة للرمسة، فنجد فوق احلروف الالتينية شريط ابللون 
احلروف  هذه  أسفل  اما  الفاتح،  األزرق  ابللون  مثلثني  فوقه  االخضر 
الفاتح  مثلثني ابللون األزرق  ايضا شريط ابللون االمحر أسفله  فنجد 
أيضا والكلمة الالتينية EQUATE ايكويت هلا معىن يف القاموس 
اإلجنليزي حبيث تعين )سوى أو عدل(، والعالمة يف جمملها ال تتضمن 
العالمة وال  املودعة هلذه  للمنتجات  احياءات ابلنسبة  أو  أية دالالت 
تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل 

الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية.
رقم اإليداع : 177351  

اتريخ اإليداع: 8/ 2  /2016
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )42(
الكيميائية؛  األحباث  كيميائي؛  حتليل  والصناعي؛  العلمي  البحث 
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يف جمملها ال تتضمن أية دالالت أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة 
هلذه العالمة وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي 

مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية 
رقم اإليداع  : 179181  

اتريخ اإليداع : 10/ 4  /2016
رقم االولوية   :  302015000065046         البلد : ايطاليا              

التاريخ : 23/ 10/  2015 م
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(

أجهزة  و  الصويت  للتفاعل  وأدوات  أجهزة  و  اهلاتف  وأدوات  أجهزة 
األجهزة  و  احلاسوب  أجهزة  و  التلقائي  املكاملات  توزيع  مع  اهلواتف 
والربامج لالتصاالت اهلاتفية و األجهزة واملعدات الالزمة للوصول إىل 
الشبكة  خادم  و  املنزيل  الشبكة  خادم  و  العاملية   االتصاالت  شبكة 
اإلعالمي و اهلواتف الرقمية و منصة الربجميات و األجهزة الكهرابئية 
التواصل  ومعدات  أجهزة  و  واالتصاالت  للتواصل  واإللكرتونية 
واالتصال و األجهزة و املعدات اإللكرتونية للمعاجلة و التسجيل و 
البياانت   و أجهزة وأدوات  النقل و اسرتجاع واستقبال  التخزين و 
البياانت  استنساخ  و  تضخيم  و  بث  و  تسجيل  و  معاجلة  و  ختزين 
املعدات  و  املشفرة     البياانت  أو  املعلومات  أو  والصور  والصوت 
الالزمة الستخدام وإدارة وتبادل حمتوى الوسائط املتعددة، مبا يف ذلك 
الشخصي كأجهزة  وأو  املنزيل  لالستخدام  األجهزة  و  االلكرتونيات 
التلفزيون  أجهزة  و  الرقمية  املستقبالت  و  الشخصية  الكمبيوتر 
املتصلة واهلواتف الذكية  و اللوحات اإللكرتونية    وأجهزة قادرة على 
تشغيل التطبيقات الربجمية  وأجهزة  لدمج خدمات الشبكة واألجهزة 
الكهرابئية املنزلية واإللكرتونية    و املعدات الالزمة الستقبال احملتوى 
التلفزيوين وختزينه  و الربجميات اليت تسمح للمستخدمني التقاط وختزين 
وتنفيذ وبرجمة املوسيقى والصوت والفيديو واألفالم والعروض واأللعاب  
و الربجميات اليت تسمح للمستخدمني التقاط و ختزين النصوص  مبا 
يف ذلك الصحف واجملالت والكتب و الكتب اإللكرتونية واملنشورات 
والنصوص ذات الوسائط املتعددة  و الربجميات وبرامج حتليل وإدارة 
الربامج  و  التطبيقات     لتنصيب  وبرامج  برجميات  و  البياانت    
التعليمية املتعلقة ابملوسيقى و الربامج التعليمية   واأللعاب اإللكرتونية   
وألعاب الفيديو      و الكتب اإللكرتونية  و برامج لعقد املؤمترات عرب 
اهلاتف  ومؤمترات الفيديو وخدمات اهلاتف ابلفيديو   و برامج للبحث 
واسرتجاع البياانت     و برامج للوصول إىل قواعد البياانت    و برامج 
السلكية والالسلكية، وشبكات  االتصاالت  للحصول على خدمات 
الكمبيوتر ولوحات اإلعالانت اإللكرتونية  و برامج أللعاب الكمبيوتر   

فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل: بينوات ايسكاندي ايديشنز، سارل / شركة فرنسية / 
غرضها: الصناعة والتجارة

العنوان : 35 رو دو ال مار، 75020 ابريس  ، فرنسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Der Quartier كتبت  الالتينية  الكلمات  عن  عبارة  العالمة: 
ابللون  الكلمتني. كتبت  من  األوىل  األحرف  ماعدا  صغرية  حبروف 
ابللون  خلفية  الكلمتني يف  وكتبت  لتاج  توجد رمسة  وفوقهما  األبيض 
األزرق السماوي و الكلمات الالتينية “ Der Quartier ”  ال 
العالمة يف جمملها  ال  و  العريب  أو  اإلجنليزي  القاموس  هلما يف  معىن 
تتضمن أية دالالت أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة هلذه العالمة 
وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل 

الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية. 
رقم اإليداع  : 178363  

اتريخ اإليداع : 15/ 3  /2016
الشروط :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)44(
عيادة للخدمات اجلمالية الطبية؛ اجلراحة التقوميية لألغراض التجميلية؛ 
اجلمالية؛  االستشارة  خدمات  واجلمالية؛  الصحية  العناية  خدمات 
الشعر؛ خدمات  زراعة  واجلمال؛ خدمات  والعناية  التدليك  خدمات 
طب  خدمات  الشيخوخة؛  ملكافحة  عالج  الوزن؛  إنقاص  وبرامج 

األسنان؛ الواردة يف الفئة 44
لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل: ديرماستري كو.، ليمتد/ شركة ذات مسؤولية حمدودة 

قائمة حتت قوانني اتيالند /غرضها: اخلدمات
العنوان : 342 سوي سوكهومفيت 63، كوانغ كلونغتون نوا، كهيت 

وااتان، ابنكوك، اتيالند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن رمسة لثالثة خطوط محراء متوازية اخلطني االسفلني 
منفصلني من النصف لتظهر العالمة على شكل حرف T مميز والعالمة 
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تفاعلية لعرض وطلب السلع واخلدمات  وأجهزة وأدوات اإلشعار  و 
واهلواتف  واهلواتف   الراديو   تعمل مبوجات  اليت  الالسلكية  األجهزة 
اإللكرتونية  واأللواح  الذكية  اهلواتف  و  اخللوية  اهلواتف  و  احملمولة  
لنقل  وأجهزة  الفاكس   وأجهزة  اهلاتف    و مساعات  احلواسب    و 
واستالم الفاكس  واألجهزة الشخصية للمساعدة الرقمية     و أجهزة 
الكمبيوتر احملمولة اإللكرتونية   و أجهزة التنظيم اإللكرتونية  و لوحات 
الفيديو  ألعاب  وأجهزة  الفيديو   ألعاب  أجهزة  و  اإللكرتونية  الرسم 
التلفزيون  أو  االستقبال  أجهزة  مع  لالستخدام  مواءمتها  متت  اليت 
الستالم  احملمولة  اإللكرتونية  والوحدات  الكمبيوتر     شاشة  مع  أو 
وختزين ونقل البياانت الالسلكية والرسائل     و األجهزة اإللكرتونية 
احملمولة للسماح للمستخدمني بتخزين أو إدارة املعلومات الشخصية  
و اكسسوارات للهواتف احملمولة و مساعات اهلاتف و حموالت للهواتف  
اليت حتتوي  السيارات  أو  للمكاتب  اجلوال    واألجهزة  و شاحنات 
على مكرب صوت لتمكني املستخدم من  استخدام مساعة اهلاتف بدون 
استعمال يديه   ومثبتات اهلواتف يف السيارة  و حقائب الحتواء أو 
نقل اهلواتف النقالة وأجهزة ومعدات اهلاتف  واألشرطة للهواتف النقالة  
واألجندات اإللكرتونية    و اهلوائيات و البطارايت    و البطارايت 
الصغرية    و املعاجلة املركزية  و لوحات املفاتيح و املود ميات و اآلالت 
لتحديد  العاملية  اإللكرتونية  األنظمة  و  العرض  شاشات  و  احلاسبة 
املواقع و أجهزة وأدوات للمالحة وحتديد املواقع واسرتجاع املرَكبات 
اإللكرتونية  و أجهزة وأدوات للتحكم ابستثناء التحكم املباشرة    و 
أجهزة وأدوات الراديو  و األجهزة الكهرابئية واألدوات الالزمة ملراقبة 
والتفتيش  والرصد  التقارير  وإعداد  املباشر  التحليل  ابستثناء  وحتليل، 
و  الضوئية   والكهرابئية  الضوئية  األدوات  و  األجهزة  و  والتدريس 
أفالم الفيديو   و املعدات واألجهزة السمعية والبصرية    و امللحقات 
الكهرابئية  والبصرية  السمعية  واملعدات  للكمبيوتر  الطرفية  واألجهزة 

واإللكرتونية
لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل :  تيليكوم إيطاليا إس. يب. إيه / شركة إيطالية مسامهة  

/ غرضها:   صناعة و التجارة و اخلدمات       :
العنوان :  فيا  غايتانو نيجري 1 – 20123 ميالنو )إيطاليا(  .

و معدات وبرجميات االتصاالت مبا يف ذلك أجهزة املودم واملودم احملمولة 
للتمكن من االتصال بقواعد البياانت، والشبكات احمللية واالنرتنت  و 
السلكية  االتصاالت  شبكات  لربط  واألجهزة  والتطبيقات  الربجميات 
والالسلكية وأجهزة الكمبيوتر والشبكات احمللية   و كامريات السينما   
و كامريات الفيديو  و الكامريات   و أجهزة وأدوات ومعدات التصوير 
الفوتوغرايف   و التجهيزات واملعدات واألدوات الالزمة ملعاجلة الصور 
و ماسحات و قارائت الرموز الشريطية    و أجهزة التلفزيون و الراديو 
و أدواهتا   و أجهزة اإلرسال واالستقبال لالتصاالت الالسلكية والبث 
اإلذاعي والتلفزيوين     و املعدات من أجل استقبال بث الربامج   و 
الصور اجملسمة   و معدات معاجلة البياانت   و ملحقات الكمبيوتر    
و الدوائر اإللكرتونية املربجمة   و الربجميات    و أقراص وأشرطة لنقل 
البياانت املغناطيسية  و لوحات الدوائر اإللكرتونية املطبوعة      و 
الفارغة واملسجلة مسبقا و أيضا املدفوعة مسبقا   البطاقات املمغنطة 
و أوراق الكمبيوتر   و بطاقات الذاكرة  و البطاقة الذكية و بطاقات 
حتتوي على معاجلات و بطاقات حتتوي على دوائر إلكرتونية متكاملة 
و بطاقات اهلوية اإللكرتونية؛ بطاقات اهلاتف؛ بطاقات االئتمان عرب 
اهلاتف. بطاقات االئتمان؛ بطاقات السحب اآليل و بطاقات لأللعاب 
اإللكرتونية لالستخدام مع اهلواتف و أقراص سي دي و أقراص دي 
يف دي    و وسائط تسجيل البياانت املغناطيسية، الرقمية والبصرية   
أقراص  على  البصري  و  الرقمي  احملتوى  وختزين  تسجيل  وسائط  و 
مغناطيسية فارغة أو مسجلة مسبقا   و مفاتيح يو إس يب  و الربجميات 
اهلواتف  على  للتحميل  قابلة  رانت  و  االنرتنت   شبكة  على  املتاحة 
أو  اإلنرتنت  شبكة  على  املتاحة  اإللكرتونية  املنشورات  و  احملمولة   
أجهزة  و  حتميلها    ميكن  اليت  املوسيقى  ملفات  و  البياانت   قواعد 
الوسائط احملمولة   و  لتشغيل ملفات املوسيقى احململة  و مشغالت 
واملقاطع  الصور  وملفات  والرسومات،  والصور  الفوتوغرايف  التصوير 
الصوتية واألفالم والفيديو والربامج السمعية والبصرية املتاحة للتحميل 
عرب اإلنرتنت أو من قواعد البياانت      واألجهزة واألدوات للمراقبة 
واالستقبال  اإلرسال  أجهزة  و  بعد  عن  للمراقبة  برامج  و  بعد  عن 
الصناعية    األقمار  عرب  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  و  الفضائية 
الكهرابئية  والكابالت  األسالك  و  اهلاتف  ومنارات  اهلاتف  أعمدة  و 
انظمة االتصاالت  و األجهزة اليت  البصرية  و  و  كابالت األلياف 
وختزين  وأجهزة إلدخال  اهلاتف     مقسم  و  اهلاتف   بشبكة  تربط  
وحتويل ومعاجلة إشارات االتصاالت   و معدات اهلاتف   و معدات 
للهواتف الثابتة واهلواتف احملمولة، واليت تسمح لك إببقاء يديك حرتني 
أو ميكن التحكم هبا ابلصوت  وحمطات متعددة الوسائط   وحمطات 



288                   األحد 11 حمــــــــرم  1439هـ -   2017/10/1 مالكويت اليوم العدد  1360  السنة الثالثة والستون

أو ابالشرتاك التلفزيوين أو االتصاالت السلكية والالسلكية  و النقل 
اإللكرتوين مللفات الصوت والفيديو اليت ترسل ابستمرار وميكن حتميلها 
الشبكة،  الشبكات اإللكرتونية واالتصاالت   و خدمات مزود  عرب 
البياانت،  املعلومات وقواعد  الوصول إىل شبكات  مثل أتجري وإدارة 
الوصول  أجل  من  االتصاالت  خدمات  و  اإلنرتنت   شبكة  وخباصة 
و  البياانت   قواعد  إىل  الوصول  سبل  توفري  و  البياانت   قواعد  إىل 
استئجار الوصول إىل قاعدة بياانت الكمبيوتر ابلوقت و توفري الوصول 
إىل مواقع حتتوي على برامج اعالمية و املوسيقى واأللعاب والفيديو 
الرقمي على شبكة اإلنرتنت  و الوصول إىل مواقع الويب على شبكة 
اإلنرتنت    و الصوت و الفيديو املتدفقان عرب اإلنرتنت   و إدارة 
االستشارية  واخلدمات  واملعلومات  االتصاالت  أو  الشبكة  خدمة 
املذكورة أعاله  و املعلومات واملشورة املتعلقة جبميع اخلدمات املذكورة 
املقدمة على شبكة اإلنرتنت و قاعدة البياانت  و املعلومات واخلدمات 

االستشارية املتعلقة مبا سلف ذكره و املتاحة على شبكة االتصاالت
وكيل التسجيل: مكتب احملامي الدكتور/ خالد الياقوت لالستشارات 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل: تيليكوم إيطاليا إس. يب. إيه / شركة إيطالية مسامهة 
/ غرضها: الصناعة والتجارة واخلدمات .      

العنوان :  فيا  غايتانو نيجري 1 – 20123 ميالنو )إيطاليا(  .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن رمسة لثالثة خطوط محراء متوازية اخلطني االسفلني 
منفصلني من النصف لتظهر العالمة على شكل حرف T مميز و العالمة 
للمنتجات  ابلنسبة  احياءات  أو  دالالت  أية  تتضمن  ال  جمملها   يف 
املودعة هلذه العالمة وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا 
هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية 

رقم اإليداع  : 179183  
اتريخ اإليداع : 10/ 4  /2016

رقم االولوية   :  302015000065046         البلد : ايطاليا              
التاريخ : 23/ 10/  2015 م

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)42(
هبا   املتعلقة  والتصاميم  والبحوث  والتكنولوجية  العلمية  اخلدمات 
و  والتطوير   والتصميم  البحث  مشاريع  إدارة  و  األحباث  وخمتربات 
البحوث    التقنية  و  املنتجات  و األحباث  البحث والتصميم وتطوير 

العالمة: عبارة عن رمسة لثالثة خطوط محراء متوازية اخلطني االسفلني 
منفصلني من النصف لتظهر العالمة على شكل حرف T مميز والعالمة 
يف جمملها ال تتضمن أية دالالت أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة 
هلذه العالمة وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي 

مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية 
رقم اإليداع  : 179182  

اتريخ اإليداع : 10/ 4  /2016
ايطاليا               البلد:           302015000065046 االولوية:  رقم 

التاريخ: 23/ 10/ 2015 م
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)38(

املتنقلة    االتصاالت  االتصاالت   وخدمات  االتصاالت  و خدمات 
و خدمات بواابت االتصال وخدمات شبكات االتصاالت املتنقلة  و 
االتصاالت األرضية    و استئجار أجهزة وأدوات لالتصاالت    و 
اإللكرتونية    و خدمات  الواثئق  إرسال  و  ونقل  اإللكرتوين   الربيد 
االتصال ابلفيديو  و خدمات التفاعل الصويت عرب اهلاتف   و خدمات 
إىل  الدخول  توفري  و  التلقائية   املكاملات  وتوزيع  اهلاتفية  االتصاالت 
و  العريض   النطاق  خدمات  و  العريض   النطاق  ذات  االتصاالت 
للملفات  اإللكرتوين  النقل  خدمات  ذلك  يف  مبا  اإلرسال  خدمات 
خدمات  و  واالتصاالت   الكمبيوتر  شبكات  عرب  والفيديو  الصوتية 
إرسال واستقبال البياانت واملعلومات وامللفات الصوتية والفيديو اليت 
تتعلق أيضا أبحداث ذات طبيعة ثقافية واملوسيقى والرايضة والشؤون 
احلالية من خالل الوسائل اإللكرتونية مثل أجهزة الكمبيوتر و تلفزيون 
االشرتاك وأجهزة الراديو والتلفزيون واالتصال أجهزة االستقبال الرقمي 
و اللوحات الرقمية واهلواتف الذكية   و تقدمي املوسيقى الرقمية من عرب 
االتصاالت السلكية و الالسلكية  وخدمات البث واالشرتاك الصوتية 
واحلفالت  للموسيقى  الصويت  والبث  اإلنرتنت   شبكة  خالل  من 
البياانت  وتدفق  موسيقية   طبيعة  ذات  اإلذاعية  والربامج  املوسيقية 
الصوتية و املرئية عرب األنرتنت بدون احلاجة اىل حتميلها  واخلدمات 
اإلذاعية للربامج التلفزيونية و خدمات التلفزة عرب األنرتنت   و الولوج 
اىل التلفزة عرب األنرتنت و خدمات الوصول إىل اإلنرتنت   و االتصال 
و  اإللكرتوين    والربيد  النصية  الرسائل  إرسال  و  الكمبيوتر    عرب 
معلومات عن االتصاالت اليت تقدمها شبكات االتصاالت   و التزويد 
السلكية  االتصاالت  ابستخدام  الصوتية  وامللفات  والفيديو  ابلصور 
والالسلكية مبا يف ذلك نشر وتوزيع وبيع البياانت والنصوص واألفالم 
والصور والربامج - مبا يف ذلك األفالم، والكتب اإللكرتونية واملوسيقى 
واأللعاب بصيغة رقمية أو تناظرية   و املعدات عن طريق البث اإلذاعي 
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االستخدام املؤقت للربانمج على شبكة اإلنرتنت
لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل: تيليكوم إيطاليا إس. يب. إيه / شركة إيطالية مسامهة 

/ غرضها: الصناعة و التجارة و اخلدمات.      
العنوان :  فيا  غايتانو نيجري 1 – 20123 ميالنو )إيطاليا(  .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  SEVEN HORSE    الالتينية الكلمة  عن  عبارة  العالمة: 
على شكل    O احلرف و كتيب  األزرق  ابللون  بشكل كبري  كتبت 
دائرة بداخلها رأس حصان ، ابإلضافة لرمسة  دائرة على شكل شعار 
جنوم ابللون األزرق السماوي و يف جانبيها حصاانن والكلمة الالتينية  
SEVEN HORSE  تعين سبعة أحصنة و العالمة يف جمملها  
هلذه  املودعة  للمنتجات  ابلنسبة  احياءات  أو  دالالت  أية  تتضمن  ال 
العالمة وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة 

من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع  : 180416  

اتريخ اإليداع : 17/ 5  /2016
الشروط :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)16(
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة من هذه املواد وغري واردة 
يف فئات أخرى، املطبوعات، مواد جتليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، 
منزلية،  لغاايت  أو  القرطاسية  يف  املستعملة  اللصق  مواد  القرطاسية، 
واللوازم  الكاتبة  اآلالت  التلوين،  أو  الدهان  فراشي  الفنانني،  مواد 
املكتبية )عدا األاثث(، مواد التوجيه والتدريس )عدا األجهزة(، مواد 
التغليف البالستيكية )غري الواردة يف فئات أخرى(، حروف الطباعة، 

الكليشيهات )الرامسات(
لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
قوانني  مبوجب  ومنظمة  قائمة  شركة  ديغري/  زيرو  التسجيل:  طالب 

اهلند/ غرضها: الصناعة والتجارة
العنوان : بيلدينغ منرب 16 سويتس 735# & 736 ، شورنور روود 

ثريوفامبادي- بوست- 680022 ثريشور يرال- ستايت- اهلند

الكمبيوتر  وبرامج  احلواسب  جمال  يف  والتطوير  التصميم  وخدمات 
وأنظمة الكمبيوتر و حلول تطبيقات الربجميات ونظم معاجلة البياانت 
وإدارة البياانت  ونظم معاجلة املعلومات احملوسبة  وخدمات االتصاالت 
وحلول االتصاالت وتطبيقات االتصاالت  وأنظمة االتصال وواجهات 
ابخلدمات  املتعلقة  التقنية  واملعلومات  املشورة  وتقدمي  الشبكات 
املذكورة و عمل التحليل الفين واالختبارات الصناعية  و إعداد التقارير 
أجهزة  وتصميم  حتديث  و  الكمبيوتر  وخدمات  التقنية   والدراسات 
الكمبيوتر    وصيانة وحتديث وتصميم الربامج الثابتة والربجميات وبرامج 
الكمبيوتر  و برجمة احلواسب اآللية   و إعداد وتقدمي املعلومات املتعلقة 
أبجهزة الكمبيوتر والشبكات احلاسوبية و االستشارات الفنية يف جمال 
النظم احلاسوبية  املعلومات واالتصاالت  وتصميم وتطوير  تكنولوجيا 
وانظمة ومعدات االتصاالت  و إدارة املعلومات  واخلدمات االستشارية 
وشبكات  الكمبيوتر  بشبكات  واملتعلقة  املعلومات  لتكنولوجيا 
االتصاالت وشبكات نقل البياانت  وخدمات الكمبيوتر على االنرتنت 
الكمبيوتر  املتوفرة على اإلنرتنت  و أتجري أجهزة  الربجمة  و خدمات 
البياانت  و استئجار الربجميات  و استئجار الدخول إىل مركز قاعدة 
واستئجار الوصول إىل جهاز الكمبيوتر ملعاجلة البياانت  وتصميم ورسم 
و  الزبون    من  بطلب  االنرتنت  على شبكة  الويب  وكتابة صفحات 
إنشاء الصور االفرتاضية والتفاعلية   و إنشاء وإدارة وصيانة قواعد 
البياانت   والشبكات الداخلية واملواقع و إنشاء البياانت والنصوص 
والتناظرية  الرقمية  األجهزة  على  والربامج  والصوت  والصور  واألفالم 
عرب البث اإلذاعي أو ابالشرتاك التلفزيوين أو عرب االتصاالت السلكية 
والالسلكية    وإنشاء وتطوير الربجميات  و توفري الربامج لربط شبكات 
االتصاالت السلكية والالسلكية، وأجهزة الكمبيوتر والشبكات احمللية  
من  املستخدمني  متكن  اليت  للتحميل  القابلة  غري  الربجميات  وتوفري 
والفيديو، واألفالم،  والصوت  املوسيقى  وبرجمة  وتنفيذ  التقاط وختزين 
اليت  للتحميل  القابلة  غري  الربجميات  توفري  و  واأللعاب   والعروض 
متكن املستخدمني من التقاط وختزين النصوص، مبا يف ذلك الصحف 
واجملالت والكتب و الكتب اإللكرتونية، و املنشورات والنصوص ذات 
الربجميات  وصيانة  تركيب  و  املواقع   استضافة  و  املتعددة   الوسائط 
و اخلوادم للوصول إىل اإلنرتنت و إنشاء وإدارة وصيانة املواقع على 
شبكة اإلنرتنت وصفحات الويب وبواابت إلرسال النصوص والصور 
واملوسيقى املتاحة عرب أجهزة الكمبيوتر أو اهلواتف احملمولة  و إدارة 
وتوفري حمركات البحث  و احلوسبة السحابية  و خدمات الوصول عن 
بعد إىل منصات  الوصول عن  الكمبيوتر  و خدمات  أنظمة  بعد إىل 
الربجميات و خدمات الوصول عن بعد إىل الربجميات و اخلدمات  و 
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رقم اإليداع  : 180636  
اتريخ اإليداع : 25/ 5  /2016

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)5(

أمصال، األمصال اليت أتخد عن طريق الفم، احملاليل امللحية، امالح 
االماهة الفموية، حماليل اإلماهة الفموية، احملاليل املائية اإللكرتوليتية ، 

احملاليل اإللكرتوليتية املعقمة ضد اجلفاف، احملاليل اإللكرتوليتية.
وكيل التسجيل: مكتب احملامي الدكتور/ خالد الياقوت لالستشارات 
فاكس   ،2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

شركة  سي.يف/  دي  اس.اي  بيزا،  البوراتوريوس    : التسجيل  طالب 
مكسيكية قائمة و مؤسسة مبوجب

 قوانني املكسيك/غرضها: التجارة والصناعة  
 44190 موديران،  1840، كولونيا  انمرب.  اسباان  ايف.    : العنوان 

غواداالخارا، جاليسكو، املكسيك.    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ELECTRO LIFE الالتينية  االحرف  عن  عبارة  العالمة: 
 ”ELECTRO“ كتبت  كبرية.  حبروف  مكتوبة  إيليكرتواليف 
ابللون األخضر و “LIFE” ابللون األزرق. و جبانبهما رمسة رايضي 
الالتينية  الكلمة  و  األزرق  و  االخضر  ابللونني  اجلري  وضعية  يف 
تعين   ”LIFE“ و كلمة  تعين كهرابئية  إيليكرتو   ELECTRO
احلياة. والعالمة يف جمملها ال تتضمن أية دالالت أو احياءات ابلنسبة 
للمنتجات املودعة هلذه العالمة وال تشري السم شخص أو مركب من 
أي نوع، وامنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها 
طالبة  الشركة  اسم  من  األول  اجلزء  العالمة  ومتثل  جتارية.  كعالمة 

التسجيل
رقم اإليداع  : 180638  

اتريخ اإليداع : 25/ 5  /2016
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)5(
أمصال، األمصال اليت أتخذ عن طريق الفم، احملاليل امللحية، امالح 
االماهة الفموية، حماليل اإلماهة الفموية، احملاليل املائية اإللكرتوليتية ، 

احملاليل اإللكرتوليتية املعقمة ضد اجلفاف، احملاليل اإللكرتوليتية
لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

 TVS والرقم  الالتينية  والكلمات  احلروف  عن  عبارة  العالمة: 
Apache RTR 200    يت يف إس أابتشي أر يت أر 200 حبيث 
كتبت احلروف TVS بشكل مميز ابللون األبيض على يسار الكلمة 
الرقم   .RTR 200 والرقم احلروف  وحتتهما   Apache املميزة
200 كتب ابللون األمحر والكلمة الالتينية    “ Apache   أابتشي 
الكلمات ليس هلا معىن  العربية  طائرة األابتشي وبقية  اللغة  تعين يف 
يف القاموس اإلجنليزي وال العريب وال تتضمن أية دالالت أو احياءات 
أو  السم شخص  تشري  وال  العالمة  هلذه  املودعة  للمنتجات  ابلنسبة 
مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل 

الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع  : 180523  

اتريخ اإليداع: 19/ 5  /2016
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)12(
العرابت ذات احملركات، مركبات ذاتية احلركة مزودة بعجلتني، الدراجات 
النارية، دراجات مبحرك صغري، دراجات انرية، دراجات انرية خفيفة 
والتجهيزات  األجزاء  مكعب،  سنتيمرت   100 من  أقل  حمركها  حجم 

املتعلقة ابملنتجات املذكورة
لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل :  ساندارام – كالينت ليمتد/ شركة هندية حمدودة/ 

غرضها: الصناعة و التجارة
هادوز   ،) منرب8.  )أولد  منرب29  إستيتس’،  جاايالكشمي    : العنوان 

رود، شيناي 006 600 ، اهلند                   .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية Electrolit إيليكرتوليت مكتوبة 
البنفسجي  ابأللوان  أشرطة   ”i“ حرف  من  خيرج  األزرق كما  ابللون 
 Electrolit الالتينية  الكلمة  و  األخضر  و  األصفر  و  واألمحر  
إيليكرتوليت المعىن هلا يف القاموس العريب و ال اإلجنليزي. والعالمة يف 
جمملها ال تتضمن أية دالالت أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة 
هلذه العالمة وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وامنا هي 
جتارية.  التسجيل الستخدامها كعالمة  طالبة  الشركة  قبل  من  مبتكرة 

ومتثل العالمة اجلزء األول من اسم الشركة طالبة التسجيل.
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هويكسيو    huixue الالتينية الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة: 
كتبت حبروف التينية مميزة صغرية ابللون األسود والوردي. حبيت كتب 
  huixue الالتينية الوردي والكلمة  احلرف X بشكل مميز ابللون 
هويكسيو ليس هلا معىن يف القاموس العريب وال االجنليزي. والعالمة يف 
جمملها ال تتضمن أية دالالت أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة 
هلذه العالمة وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي 

أبتكرت من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع  : 181125  

اتريخ اإليداع : 14/ 6  /2016
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)25(
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس

وكيل التسجيل: مكتب احملامي الدكتور/ خالد الياقوت لالستشارات 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

شركة   / ش.ذ.م.م  املالبس  لتجارة  اجليد  النموذج  التسجيل:  طالب 
إماراتية ذات مسؤولية حمدودة/ غرضها: الصناعة والتجارة

العنوان: ص.ب.64897 – ديب، اإلمارات العربية املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 TAGO TADEUSZ    العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية
GOLEBIEWSKI 1966الكلمة    TAGO   كتبت 
 TADEUSZ  بشكل كبري مميز ابللون األزرق و كتبت  العبارة
ابألسود  مميز  و  صغري  بشكل   GOLEBIEWSKI 1966
 TAGO الالتينية    والكلمة  صفراء  خلفية  داخل  الكل  و 
هلا  ليس   TADEUSZ GOLEBIEWSKI 1966
معىن يف القاموس العريب و ال االجنليزي و العالمة يف جمملها  ال تتضمن 
العالمة وال  املودعة هلذه  للمنتجات  احياءات ابلنسبة  أو  أية دالالت 
تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وامنا هي مبتكرة من قبل 

الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع  : 181147  

اتريخ اإليداع : 15/ 6  /2016
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)30(
والشاي  والقهوة  ومثلجات  وحلوايت  وفطائر  املخبز  منتجات 

فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
شركة  سي.يف/  دي  اس.اي  بيزا،  البوراتوريوس    : التسجيل  طالب 
مكسيكية قائمة و مؤسسة مبوجب قوانني املكسيك/غرضها: التجارة 

والصناعة  
 44190 موديران،  1840، كولونيا  انمرب.  اسباان  ايف.    : العنوان 

غواداالخارا، جاليسكو، املكسيك.    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ELECTRO LIFE الالتينية  االحرف  عن  عبارة  العالمة: 
 ”ELECTRO“ كتبت  كبرية.  حبروف  مكتوبة  إيليكرتواليف 
ابللون األخضر و “LIFE” ابللون األزرق. و جبانبهما رمسة رايضي 
الالتينية  الكلمة  و  األزرق  و  االخضر  ابللونني  اجلري  وضعية  يف 
ELECTRO  إيليكرتو تعين كهرابئية و كلمة “LIFE” تعين 
احلياة. والعالمة يف جمملها ال تتضمن أية دالالت أو احياءات ابلنسبة 
للمنتجات املودعة هلذه العالمة وال تشري السم شخص أو مركب من 
أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها 
طالبة  الشركة  اسم  من  األول  اجلزء  العالمة  متثل  و  جتارية.  كعالمة 

التسجيل
رقم اإليداع  : 180639  

اتريخ اإليداع : 25/ 5  /2016
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)32(
الغري  اإللكرتوليتية  احملاليل  رايضية،  مشروابت  التمييه،  مشروابت 

املعقمة ضد اجلفاف، مشروابت غري كحولية
وكيل التسجيل: مكتب احملامي الدكتور/ خالد الياقوت لالستشارات 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماه،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

شركة  سي.يف/  دي  اس.اي  بيزا،  البوراتوريوس    : التسجيل  طالب 
مكسيكية قائمة و مؤسسة مبوجب

 قوانني املكسيك/غرضها: التجارة و الصناعة  
 44190 موديران،  1840، كولونيا  انمرب.  اسباان  ايف.    : العنوان 

غواداالخارا، جاليسكو، املكسيك    
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أبحرف  الكلمة“PURPLE” كتبت  من  العالمة  تتكون  العالمة: 
بوربل   PURPLE الالتينية  والكلمة  وردي  وبلون  التينية كبرية 
وتعين اللون الوردي يف القاموس العريب. والعالمة يف جمملها ال تتضمن 
العالمة وال  املودعة هلذه  للمنتجات  احياءات ابلنسبة  أو  أية دالالت 
تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وامنا هي مبتكرة من قبل 

الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع  : 181805  

اتريخ اإليداع :  14/ 7  /2016
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)24(

أغطية  أخرى،  فئات  يف  واردة  غري  النسيج  ومنتجات  املنسوجات 
األسرة واملوائد  

لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل :  برج الشندغة للتجارة )ش.ذ.م.م( / شركة إماراتية 

ذات مسؤولية حمدودة/ غرضها: الصناعة و التجارة
العنوان :  ص.ب 64986 ، ديب، االمارات العربية املتحدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتبت    ”CATALOG“الكلمة من  العالمة  تتكون  العالمة: 
أبحرف التينية كبرية ابللون األسود إال احلرف الالتيين O كتب ابللون 
العالمة  . و أسفل  الدائري غري متصل  الوردي إضافة إىل أن شكله 
جند الكلمتني الالتينيتني “Walk Independent”  و الكلمة 
الالتينية  CATALOG   كاتلوغ و تعين  قاِئَمة او الئحة يف القاموس 
العريب. والكلمتني الالتينيتني “Walk Independent” تعنيان 
متش ابستقاللية. والعالمة يف جمملها ال تتضمن أية دالالت أو احياءات 
أو  السم شخص  تشري  وال  العالمة  هلذه  املودعة  للمنتجات  ابلنسبة 
مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل 

الستخدامها كعالمة جتارية.
رقم اإليداع  : 181806  

اتريخ اإليداع :  14/ 7  /2016
الشروط : التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)25(
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس

لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 

ومشروابت أساسها الكاكاو مستحضرات أساسها الشوكوالتة 
لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
رنيكزجيو  برزمييستو كوكيا  سيبيورستو  برزيد  اتجو  التسجيل:  طالب 

اتديوس غولبييفيسكي/
 شركة قائمة ومنظمة مبوجب قوانني بولندا/ غرضها: الصناعة والتجارة
العنوان:  سيامين اول، وولومينسكا 125،05 250- رادزميني، بولندا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ”Der FurLaH الالتينية  الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة: 
كتبت حبروف التينية ابللون األبيض وفقوها  رمسة اتج، والعالمة ككل 
 ”Der FurLaH على خلفية خضراء اللون و الكلمتني الالتينيتني
ال معىن هلما يف القاموس اإلجنليزي أو العريب و العالمة يف جمملها  ال 
تتضمن أية دالالت أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة هلذه العالمة 
وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل 

الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع  : 181370  

اتريخ اإليداع : 26/ 6  /2016
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)44(
عيادة للخدمات اجلمالية الطبية؛ اجلراحة التقوميية لألغراض التجميلية؛ 
اجلمالية؛  االستشارة  خدمات  واجلمالية؛  الصحية  العناية  خدمات 
الشعر؛ خدمات  زراعة  واجلمال؛ خدمات  والعناية  التدليك  خدمات 
طب  خدمات  الشيخوخة؛  ملكافحة  عالج  الوزن؛  إنقاص  وبرامج 

األسنان؛ الواردة يف الفئة 44
لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
/ حمدودة  تيالندية  شركة  ليمتد/  ديرماستري كو.،  التسجيل:  طالب 

غرضها: اخلدمات
العنوان  :  342 سوي سوكهومفيت 63، كوانغ كلونغتون نوا، كهيت 

وااتان، ابنكوك، اتيالند
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  buy و حتتها جند الكلمة tec العالمة: تتكون العالمة من الكلمة
ذاكرة  شكل  على  رمسة  بداخل  و  األبيض  ابللون  مكتوبتان  كالمها 
 Inspiring lifestyle بياانت. و أسفل الرمسة هناك الكلمتني
وال  العريب  القاموس  يف  هلا  معىن  ال  تك     tec الالتينية  والكلمة 
اإلجنليزي أما  الكلمة الالتينية buy  فتعين  اشرتي . أما الكلمتني 
امللهمة والعالمة يف  احلياة  فتعنيان منط   Inspiring lifestyle
جمملها ال تتضمن أية دالالت أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة 
هلذه العالمة وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي 

مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع  : 181883

اتريخ اإليداع : 18/ 7  /2016
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)9(
وأدوات  وأجهزة  واملساحية  واملالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة 
التصوير الفوتوغرايف والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات 
الوزن والقياس واإلشارة املراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ والتعليم، أجهزة 
التحكم  أو  تنظيم  أو  تكثيف  أو  حتويل  أو  فتح  أو  لوصل  وأدوات 
أو  الصوت  نسخ  أو  إرسال  أو  أجهزة تسجيل  الكهرابئية،  الطاقة  يف 
الصور، حامالت بياانت مغناطيسية، أقراص تسجيل، ماكينات بيع آلية 
لألجهزة اليت تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، 

معدات وأجهزة احلواسيب ملعاجلة البياانت، أجهزة إطفاء احلرائق.
لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل :  تك ابي لتجارة االلكرتونيات ش.ذ.م.م / شركة 
إماراتية ذات مسؤولية حمدودة/ غرضها: التجارة                                                

العنوان :  ص. ب 27008، ديب، االمارات العربية املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: تتكون من عبارة يب أي سي سي   مع     كومبونينتز مكتوبة 
بشكل مميز مع خلفية ابأللوان بشكل مميز كما هو مرفق به.  

رقم االيداع :180412  
التـاريخ : 2016/05/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة. 
البضائع واملنتجات املطلوب العالمة عنها ابلفئة )6(

مكوانت  معدنية،  خردوات  منها،  خليط  وكل  نفيسة  غري  معادن 

22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل :  برج الشندغة للتجارة )ش.ذ.م.م( / شركة إماراتية 
ذات مسؤولية حمدودة/ غرضها: الصناعة و التجارة

العنوان :  ص.ب 64986 ، ديب، االمارات العربية املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النتوكس    Lantux الالتينية  الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة: 
كتبت األحرف  بشكل مميز و صغري و  ابللون األمحر. كتبت حتتها 
اينوفاتيف  اينريجي   energy innovative الالتينية  كلمات 
األسود  ابللون  رمسة  بشكل صغري. يف حني رمست  و  األسود  ابللون 
و األمحر على اجلهة اليمىن من الكلمات الالتينية و هي عبارة على 
ورقة شجرة بداخلها عالمة الطاقة الكهرابئية لونت ابللون األسود و 
هلا  معىن  ال   ’’LANTUX النتوكس  الالتينية  والكلمة  األبيض 
أية  العريب وال اإلجنليزي. والعالمة يف جمملها ال تتضمن  القاموس  يف 
دالالت أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة هلذه العالمة وال تشري 
السم شخص أو مركب من أي نوع، وامنا هي مبتكرة من قبل الشركة 
طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية والكلمة إنريجي إننوفاتيف 
يف  والعالمة  املبتكرة.   الطاقة  تعين   energy innovative”
جمملها ال تتضمن أية دالالت أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة 
هلذه العالمة وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي 

مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع  : 181882

اتريخ اإليداع : 18/ 7  /2016
الشروط :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)9(
]توصيالت  أخرى  وصل  ووسائل  ومقابس  مآخذ  الكهريب؛  املفاتيح 
إلكرتونية  مؤشرات  ]منظمات[؛  الكهريب  للضوء  خافتات  كهربية[؛ 
ضوئية؛ صناديق التوصيل ]كهرابء[؛ أجراس انذار كهربية؛ كابالت كهربية

لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
رجل  بوثيابوراييل كاروفانتافاالبيل/  الرؤوف  عبد    : التسجيل  طالب 
اعمال هندي يعمل يف التجارة و الصناعة                                                                                                             
العنوان :  ص.ب  2348، صالله211-، سلطنة ُعمان                                                   
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زيوت عطرية؛ ألبان جتميلية؛ مستحضرات حالقة؛ مستحضرات قصر 
فم غري  أسنان؛ غسول  منظفات  التجميل؛  لغاايت  ألوان[  ]مزيالت 
طيب؛ مستحضرات تنظيف أطقم األسنان؛ مساحيق األسنان؛ معجون 
األسنان؛ مستحضرات تبييض األسنان؛ مزيالت طالء األظافر؛ أظافر 
العناية ابألظافر؛  األظافر؛ مستحضرات  مينا  أظافر؛  مستعارة؛ طالء 
حمددات العيون؛ مزيالت مكياج العيون؛ ظل اجلفون؛ أقالم احلواجب ؛ 
رموش مستعارة؛ أقالم لغاايت التجميل؛ مستحضرات جتميل للرموش؛ 
طالء للشفاه؛ ألوان شفاه؛ مستحضرات العناية ابلشفاه غري الطبية؛ 
مستحضرات  طيب؛  غري  شفاه  بلسم  شفاه؛  حمددات  شفاه؛  ملمع 
الشخصية  للنظافة  دوش  مستحضرات  واالستحمام؛  للحمام  جتميل 
استحمام  صابون  تواليت[؛  ]مواد  الكريهة  الروائح  إزالة  لغاايت  أو 
الفقاقيع؛ أمالح استحمام غري طبية؛ جل للشعر؛ معجون  ومحامات 
للشعر؛ رذاذ )سرباي( للشعر؛ غسول )لوشن( للشعر؛ مستحضرات 
بلسم؛  شامبو؛  الشعر؛  مشقرات  للشعر؛  ملوانت  ابلشعر؛  العناية 
مستحضرات  الشوارب؛  مشع  الدائمة؛  الشعر  متويج  مستحضرات 
الوقاية من الشمس؛ مستحضرات العناية من الشمس؛ مستحضرات 
التسمري ابلشمس لغاايت التجميل؛ ماء كولونيا؛ ماء تواليت؛ عطور؛ 
للحيواانت  شامبو  للحيواانت؛  أو  للبشر  الكريهة  الروائح  مزيالت 
األليفة؛ مضادات للتعرق ]مواد تواليت[؛ بودرة معطرة؛ بودرة تلك؛ 
بودرة أطفال؛ مستحضرات جتميل غري طبية للحد من تشققات اجللد؛ 
مزيالت الشعر؛ أقنعة التجميل؛ حممرات الوجنتني؛ أعواد قطن لغاايت 
جتميلية؛ مناديل ورقية مشربة بغسوالت )لوشن( جتميلية؛ مواد الصقة 
الستخدامات التجميل؛ قطيالت قطن لغاايت جتميلية؛ مراهم ألغراض 
التجميل؛ مواد تواليت؛ صابون؛ صابون حالقة؛ مزجيات من أوراق الورد 
اجملففة املعطرة؛ معطرات الغرف؛ أعواد البخور؛ زيوت عطرية لغاايت 
تستعمل  أخرى  ومواد  األقمشة  قصر  مستحضرات  العنرب؛  جتميلية؛ 
تنظيف وصقل وجلي وكشط؛  يف غسل وكي املالبس؛ مستحضرات 
مستحضرات تنظيف الزجاج؛ منعمات أقمشة تستعمل يف غسل وكي 
األحذية؛  ملمع  الغسيل؛  نشا  التواليت؛  أحواض  منظفات  املالبس؛ 

كرمي األحذية؛ ملمع األاثث؛ ملمع األرضيات؛ مشع األرضيات.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل : أمورابسفيك كوربوريشن
العنوان :(سبيو-دونج )شيونغيشيون-رو 100 جانك-جو، سيول، 

كوراي

الصفائح املعدنية املتضمنة يف فئة 6 
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل : آيبل انرتانشيوانل.
 – مومباي  ويست(،   ( دادار  الثاين،  الطابق   ، فينغ  ايه   : العنوان 

400028   ، اهلند. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن كلمة )ابريل( مكتوبة ابألحرف الالتينية بطريقة مميزة 
ابللون األزرق وإىل جانبها رسم لورقة شجر ابللونني االخضر واألزرق 

كما هو مبني ابلشكل.  
رقم االيداع :184521  
التـاريخ : 2016/10/24

الشروط:  التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة. 
البضائع واملنتجات املطلوب العالمة عنها ابلفئة )35(

 خدمات إدارة وتوجيه األعمال؛ التسويق املباشر؛ تسويق املنتجات 
املقوي  والورق  والورق،  الورق  بلب  املتعلقة  ابجلملة  البيع  وخدمات 

واملنتجات الورقية.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: اجيا ابسيفيك ريسورسيز إنرتانشيوانل هولدنغز ال يت دي.
العنوان :داالس بيلدينغ، 7 فيكتوراي سرتيت، هاميلتون اتش ام 11، برمودا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: تتكون العالمة من األحرف الصينية لكلمة ريو فوق كلمة ريو 
الصوتية  والرتمجة  مربع.  إطار  داخل  وكالمها  التينية  أبحرف  املكتوبة 
ابللغة الكورية لكلمة ريو تظهر داخل املربع يف منتصف اخلط العلوي 

إلطار املربع.
رقم االيداع :186437  
التـاريخ : 2016/12/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب العالمة عنها ابلفئة )3(

مساحيق  التجميل؛  مستحضرات  أطقم  التجميل؛  مستحضرات 
املكياج؛ مستحضرات املكياج؛ مستحضرات إزالة املكياج؛ أساسات 
)لوشن(  غسوالت  مسكرة؛  الشفاه؛  أمحر  التجميل؛  أقنعة  املكياج؛ 
البشرة؛ قابضات لألوعية ألغراض  البشرة؛ منظفات  وكرميات تقشري 
زائلة؛ كرميات  احلالقة؛ كرميات  التجميل؛ كرميات  التجميل؛ كرميات 
ابردة؛ كرميات يد؛ مستحضرات العناية ابلبشرة غري الطبية؛ الكرميات 
للبشرة؛  التدليك؛ تونر  التدليك؛ زيوت  الطبية اليت تستخدم يف  غري 
مرطب للبشرة؛ كرميات اجلسم؛ غسول )لوشن( للجسم؛ زيت األطفال؛ 
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العالمة: تتكون من رسم )ضفدع قائم( ابأللوان كما هو مرفق به
رقم االيداع :187940

التـاريخ : 2017/02/21
البضائع واملنتجات املطلوب العالمة عنها ابلفئة )12(

املضغوطة،  لإلطارات  داخلية  إطارات  اهلوائية،  للدراجات  إطارات 
املضغوطة،  لإلطارات  خارجية  أغلفة  املركبات،  عجالت  صرات 
إطارات مضغوطة، دراجات انرية، إطارات لعجالت املركبات، إطارات 
سيارات، املركبات للنقل الربي أو اجلوي أو املائي أو بواسطة السكك 

احلديدية ، واقيات وحل. 
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل : تيامسن رابر اتير )ويهاي( كو.، ال يت دي.
العنوان : رقم 1، تينغسن رود، ويهاي ايكونوميك آند تكنولوجيكال 

ديفيلومبينت زون، شاندونغ بروفينس، الصني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: تتكون من تيمسن  ابأللوان ابألحرف الالتينية  كما هو مرفق به.
رقم االيداع :187941

التـاريخ : 2017/02/21
البضائع واملنتجات املطلوب العالمة عنها ابلفئة )12(

املضغوطة،  لإلطارات  داخلية  إطارات  اهلوائية،  للدراجات  إطارات 
املضغوطة،  لإلطارات  خارجية  أغلفة  املركبات،  عجالت  صرات 
إطارات مضغوطة، دراجات انرية، إطارات لعجالت املركبات، إطارات 
سيارات، املركبات للنقل الربي أو اجلوي أو املائي أو بواسطة السكك 

احلديدية، واقيات وحل. 
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل : تيامسن رابر اتير )ويهاي( كو.، ال يت دي.
العنوان : رقم 1، تينغسن رود، ويهاي ايكونوميك آند تكنولوجيكال 

ديفيلومبينت زون، شاندونغ بروفينس، الصني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: تتكون من مسنرتا   ابألحرف الالتينية والعربية بشكل مميز  مع 
اللون  كما هو مرفق به.

رقم االيداع :188041  
التـاريخ : 2017/02/27

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة. 
البضائع واملنتجات املطلوب العالمة عنها ابلفئة )16(

وغري  املواد  هذه  من  املصنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  الورق 
يف  متضمنة  )غري  البالستيكية  التغليف  مواد  أخرى.  فئات  يف  واردة 

العالمة: عبارة عن األحرف الالتينية )يب يب( مكتوبة بطريقة مميزة كما 
هو مبني ابلشكل.

رقم االيداع :187076  
التـاريخ : 2017/01/26

البضائع واملنتجات املطلوب العالمة عنها ابلفئة )35(
النشاط  وتفعيل  األعمال  وتوجيه  وإدارة  واإلعالن  الدعاية  خدمات 
استئجار وقت إعالين  التسويق، خدمات وكاالت اإلعالن،  املكتيب، 
إدارة  استشارات  األعمال،  إدارة  املساعدة يف  اإلعالم،  وسائل  على 
أعمال  إدارة  التجارية،  األعمال  عن  معلومات  األعمال،  وتنظيم 
ابألعمال  اخلاصة  املعلومات  توفري  الرايضيني،  أعمال  إدارة  الفنانني، 
التجارية  واملشورة  املعلومات  اإلنرتنت،  بشبكة  موقع  على  التجارية 
الصفقات  التفاوض وإبرام  التجارية،  الوساطة  للمستهلكني، خدمات 
التجارية مع الغري، اإلعالن الفوري عرب اإلنرتنت على شبكة الكمبيوتر، 
املعارض  تنظيم  التجارية(،  األعمال  يف  )املساعدة  التعهيد  خدمات 
لألغراض  املعارض  تنظيم  والدعائية،  التجارية  لألغراض  التجارية 
التجارية والدعائية، العالقات العامة، جتميع تشكيلة متنوعة من السلع، 
لصاحل الغري)ابستثناء نقلها( لتمكني عامة الزابئن من معاينة وشراء هذه 
السلع ، خدمات التجزئة، خدمات الدعاية، خدمات وكالة املواهب، 
تقدمي االستشارات التسويقية يف جمال شبكات التواصل االجتماعي، 
خدمات وكاالت الدعاية، خدمات وكاالت اإلعالن، خدمات وكاالت 
التسويق، خدمات وكاالت العروض، خدمات وكاالت العالقات العامة، 
واملشاهري،  والفنانني  الرايضية  للشخصيات  الرتويج  وكالة  خدمات 
عن  والرتويج  التسويق  الرتوجيية، خدمات  واخلدمات  الرقمية  الدعاية 
طريق الشبكات الرقمية، اإلعالن عرب اإلنرتنت على شبكة الكمبيوتر، 
ترويج املبيعات لآلخرين، حتسني حمرك البحث لرتويج املبيعات، تنظيم 
لآلخرين،  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  خدمات  يف  االشرتاكات 
اإلدارة  حاسوبية،  بياانت  قواعد  شكل  يف  املعلومات  وتنظيم  ترتيب 
واالعالن،  الدعائية  نصوص  االلكرتونية، كتابة  املواقع  لزوار  املثلي 

الفهرسة على شبكة االنرتنت لألغراض التجارية أو اإلعالن.
وكيل التسجيل: كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل : بوخش براذرز ذ.م.م
العنوان : مستودع 1 ملك مؤسسة ديب العقارية،  القوز الثالثة، صندوق  

بريد 74828، ديب ،االمارات العربية املتحدة
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هبا،  املتعلقة  والتصميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 
خدمات التحاليل واألحباث الصنـاعية، خدمـات تصميم وتطوير عتاد 
وبرامج الكمبيوتـر، االستشارات املعمارية، خدمات التنقيب والتعدين 
اجليوفيزايئي  االستكشاف  الصناعي،  التصميم  اهلندسة،  للمعادن، 

لصناعة التعدين، التنقيب اجليولوجي، األحباث اجليولوجية.
وكيل التسجيل: كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: شركة الراجحي لإلمسنت القابضة احملدودة
العنوان: وحدة 901، طابق 9، ليربيت هاوس، مركز ديب املايل العاملي، 

ص.ب 482044، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: تتكون من   اتمك مكتوبة ابألحرف الالتينية ابللون األمحر 
بشكل مميز مع رسم   ورقة خضراء حتته بشكل مميز كما هو مرفق به.

رقم االيداع :188380  
التـاريخ : 2017/03/09

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة. 
البضائع واملنتجات املطلوب العالمة عنها ابلفئة )29(

واخلضار  الفواكه  اللحم،  خالصة  الصيد،  حلم  دجاج،  مسك،  حلم، 
املربيات،  )جيلي(،  هالميات  واملطبوخة،  واجملففة  واملثلجة  املعلبة 
والفواكه املطبوخة ابلسكر، البيض، احلليب، منتجات احلليب، الزيوت 
الفلفل، أطعمة  الطماطم، معجون  الصاحلة لألكل، معجون  والدهون 

جاهزة لألكل، خملالت، خضروات معلبة، البذور اجملففة، املعقمة. 
وكيل التسجيل: كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: اتمك غيدا يف كونسانرتي ساانيي انونيم سريكييت
العنوان : نيسبتيي ماه. هاكي سيهيتان سوك. رقم II  35   يولس   

اسطنبول  تركيا.

أو  الورق  من  نفاايت  أكياس  خمروطية؛  ورقية  أكياس  أخرى(؛  فئات 
البالستيك؛ أكياس ]مغلفات وأجربة[ من الورق أو البالستيك للتعبئة؛ 
ورق تغليف؛ أكياس لإلمسنت؛ رقائق من البويل بروبلني للتغليف؛ ورق 

الكرافت؛ رقائق من البالستيك للتعبئة.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل : شركة الراجحي لإلمسنت القابضة احملدودة
العنوان : وحدة 901، طابق 9، ليربيت هاوس، مركز ديب املايل العاملي، 

ص.ب 482044، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: تتكون من مسنرتا   ابألحرف الالتينية والعربية بشكل مميز مع 
اللون كما هو مرفق به.

رقم االيداع :188042  
التـاريخ : 2017/02/27

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة. 
البضائع واملنتجات املطلوب العالمة عنها ابلفئة )19(

 مواد بناء )غري معدنية(، أانبيب قاسية غري معدنية للمباين، أسفلت 
غري  )جمسمات(  نصب  للنقل،  قابلة  معدنية  غري  مباين  وقار،  وزفت 
أسبستوس؛  اجلري؛ أمسنت  الطبيعية واالصطناعية؛  ، األحجار  معدنية 
مالط أسبستوس؛ أمسنت لألفران العالية احلرارة إمسنت؛ طالءات من 
بناء  عناصر  خرسانة؛  اإلمسنت؛  من  أعمدة  للنار؛  صامدة  اإلمسنت 
خرسانية؛ قوالب غري معدنية لصب اخلرسانة؛ إمسنت لألفران؛ جرانيت؛ 
حصى؛ إمسنت مائع؛ زجاج؛ إمسنت مغنيسي؛ رخام؛ هياكل صغرية من 
احلجر أو اخلرسانة أو الرخام؛ خشب للبناء؛ عوارض امسنتية؛ امسنت 
من  بالط  اجلبس؛  جريي؛  حجر  للبناء؛  مالط  الطوب؛  طني  مائع؛ 

االمسنت؛ جبص. 
وكيل التسجيل: كويت مارك وكيل عالمة جتارية

طالب التسجيل: شركة الراجحي لإلمسنت القابضة احملدودة
العنوان: وحدة 901، طابق 9، ليربيت هاوس، مركز ديب املايل العاملي، 

ص.ب 482044، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: تتكون من مسنرتا   ابألحرف الالتينية والعربية بشكل مميز مع 
اللون كما هو مرفق به.

رقم االيداع :188044  
التـاريخ : 2017/02/27

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة. 
البضائع واملنتجات املطلوب العالمة عنها ابلفئة )42(

 


