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 اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب

 29/2017قرار وزاري رقم 
 وزير اإلعالم ورئيس اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.

 بعد االطالع على:

 بشأن اخلدمة املدنية.  15/1979املرسوم بقانون رقم -

 بشأن نظام اخلدمة املدنية. 4/4/1979املرسوم الصادر بتاريخ -

بشأن إنشاء اجمللس الوطين  17/7/1973املرسوم الصادر بتاريخ -

 للثقافة والفنون واآلداب.

بشأن إنشاء مكتبة  1994( لسنة 52املرسوم األمريي رقم )-

 الكويت الوطنية.

ة ومراجعتها يف موافقة اجمللس االستشاري ملكتبة الكويت الوطني-

 .10/4/2017بتاريخ  1/2017جلسته رقم 

 قـــــــــــــــــــرر 

 مادة أوىل

يعمل أبحكام الئحة إهداءات املكتبات اخلاصة إىل مكتبة الكويت 

 الوطنية واملرافقة نصوصها هلذا القرار.

 مادة اثنية 

ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية، ويعمل به من اتريخ نشره، وعلى 

 اجلهات املختصة تنفيذه. 

 وزيـر الدولة لشئون جملس الوزراء ووزير اإلعالم ابلوكالة

 رئيس اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب          

 حممد عبد هللا املبارك الصباح        

 

 ه1438القعدة ذي  29صدر بتاريخ: 

 م2017أغسطس   21املوافق:       

 

 الئحة إهداءات املكتبات اخلاصةإىل مكتبة الكويت الوطنية
 ( 1املادة )

ختتص مكتبه الكويت الوطنية بتلقي طلبات اهلبات أو االهداءات  
املقدمة من األفراد أو املكتبات اخلاصة أو الوزارات أو املؤسسات أو 

ات )الكتب اجمللدات، اجملالت والدورايت، اهليئات العامة للمصنف
الصحف القدمية، اخلرائط واملخططات واملخطوطات والصور واألفالم 

 الواثئقية(.
 ( 2املادة )

يشرتط أن تكون اهلبات أو اإلهداءات متوافقة مع رؤية وأهداف  
املكتبة، وينظم قبول مكتبة الكويت الوطنية للمصنفات الشروط 

 اآلتية: 
أ( أن يتقدم الشخص / اجلهة، الواهب / املهدى بطلباً خطيا إىل  

 مدير عام مكتبه الكويت الوطنية.
ب( أن يكون مالكًا أو له حق التصرف بكافة أنواع التصرفات 

يف املصنف أو التوقيع على إقرارًا بذلك ليتحمل املسئولية  ةالقانوني
 إذا ظهر خالف ذلك.

حال كانت املكتبة أو اجملموعات اخلاصة لشخص متويف، يرفق  يفج( 
مع الطلب شهادة حصر الورثة، على أن ميثلهم وكيل عنهم من 
الدرجة األوىل أو يقدم ما يفيد موافقة مجيع األطراف املعنية وعلى 

 شروط الئحة اإلهداءات مبكتبة الكويت الوطنية.
ؤلف واحلقوق اجملاورة د( أال تتعارض املصنفات مع قانون حقوق امل

 وقانون املطبوعات والنشر، وأال ختالف اآلداب العامة والشريعة.
 هـ( يرفق ابلطلب: 

املستندات اخلاصة جبنسيته وصورة له والسرية الذاتية موضحا هبا    -    
إسهاماته وإجنازاته الثقافية واألدبية والفكرية والنشاطات االجتماعية، 

 الوزارات واملؤسسات واهليئات العامة.على أن يستثىن من ذلك 
قائمه أبمساء وعناوين الكتب واإلصدارات املهداة، أمساء مؤلفيها   - 

 والناشرين واتريخ النشر.
 (  3املادة )

تشكل جلنة دائمة يف مكتبة الكويت الوطنية برائسة مدير عام املكتبة  
ن وعضوية عضوين من أعضاء اجمللس االستشاري وثالثة أعضاء م

 املكتبة الوطنية هم:
 مدير إدارة التزويد والفهرسة  –أ    
 مدير إدارة خدمات املعلومات واملكتبة الرقمية –ب   
 رئيس قسم املكتبات اخلاصة  -ج  

وللجنة احلق يف االستعانة مبن تراه مناسبًا عند احلاجة من ذوي اخلربة 
 والكفاءة.

ت املقدمة، ودراستها، وتتوىل اللجنة فحص طلبات اهلبات واإلهداءا
واختاذ قرار بشأن قبوهلا أو رفضها أو التصرف فيها على أن يكون 
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القرار أبغلبيه أصوات اللجنة وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب 
الذي منه رئيسها وذلك وفقا للسياسات واإلجراءات املتبعة لتساهم 

 بة.بشكل فعال يف بناء احملتوى املعريف والثقايف والفين للمكت
 ( 4املادة )

ختضع الكتب واملصنفات املهداة لسياسة مكتبة الكويت الوطنية يف 
اإلهداءات والتبادل وحيق للمكتبة الوطنية إهداء أحد املصنفات 
املكررة املقبولة دون اعرتاض من الواهب على أن يتم ختم املصنف 

 قبل اهدائه ابسم الواهب. 
 ( 5املادة )

دراسة الطلب، العرض على صاحب املكتبة حيق للمكتبة الوطنية عند 
املهداة أو من ميثله أن توزع جمموعات الكتب املهداة على قاعات 
املكتبة حسب االختصاص، مع وضع ختم الكتب ابسم صاحب 

 اإلهداء.
 ( 6املادة )

يقدم رئيس قسم املكتبات اخلاصة تقريرًا مبحتوايت املكتبة املهداة، 
الوطنية، موضحا فيه عدد وأنواع مصادر إىل مدير عام مكتبة الكويت 

 املعلومات املكونة هلا )كتب وجملدات، دورايت، خمطوطات، وغريها( 
 ( 7املادة )

حيدد مدير عام مكتبة الكويت الوطنية التوقيت املناسب الستالم 
 املكتبة املهداة وفقا لرباجمها وخطتها الزمنية.

 ( 8املادة )
احلق يف إاتحة استخدام وعرض املكتبة يكون ملكتبة الكويت الوطنية 

اخلاصة املهداة جلمهور املستفيدين، وفقا لرؤيتها الفنية وأولوايت عمل 

املكتبة وأنشطتها الثقافية، وللمكتبة احلق يف عرض تلك املكتبة أو 

املقتنيات داخل أو خارج املكتبة أو عرضها خارج البالد، إن 

 استدعى األمر ذلك.

 ( 9املادة )

رض شروط خاصة على استخدام مقتنيات املكتبة، حبيث يسري ال تف

عليها ما يسري على سائر اجملموعات يف املكتبة من معاجلة فنية 

 وخدمات مكتبية إال بناء على رؤية املكتبة الوطنية.

 

 ( 10املادة )
االتفاق على كمية الكتب املهداة، اليت سيتم نقلها ملقر املكتبة 
اخلاصة الدائم مبكتبة الكويت الوطنية، وذلك حسب رؤية وقرار 
اللجنة املختصة، وحسب احلجم املخصص هلا يف قسم املكتبات 
اخلاصة أو قاعات اجملموعات العامة، وال تقبل املكتبة اإلهداءات 

ئة أو غري اجليدة إال يف احلاالت الضرورية ذات احلالة املادية السي
وخاصة يف اقتناء الكتب واملخطوطات النادرة واألعمال الفنية الفريدة 
أو ذات القيمة التارخيية الكبرية، وتتوىل املكتبة ترميمها وصيانتها 

 واحلفاظ عليها وفقا ألولوايهتا وتوافر امليزانية الالزمة لذلك. 
 ( 11املادة )

تب ال تعود ملكيتها لصاحب املكتبة اخلاصة، والكتب إبعاد أي ك
اليت صدرت بعد الوفاة )لألشخاص املتوفني( الن وجودها يف املكتبة 

 يلغي " مفهوم املكتبة اخلاصة.
 ( 12املادة )

توفر مكتبة الكويت الوطنية حفظ احلقوق اخلاصة ابإلهداء، وتصدر 
ملكتبة أو من ميثله بعد إمتام إجراءات االستالم كتاب رمسي لصاحب ا

رمسيًا وشرعياً، مبا يفيد ابالستالم واإليداع يف مكتبة الكويت الوطنية، 
مع تزويده بنسخة من قوائم الكتب اليت مت استالمها بعد التقييم 

 والفرز واالختيار، معتمدة ابإلهداء ملكتبة الكويت الوطنية.
 (13املادة )

و الوكيل عن الورثة، على التفاوض مع الشخصية الراغبة يف اإلهداء أ
تزويد قسم املكتبات اخلاصة ابملقتنيات الشخصية الصغرية اخلاصة 

 بصاحب املكتبة.
 ( 14املادة )

حيظر على الشخص أو اجلهة الواهبة التصرف ابلبيع أو طلب 
استعادة املصنف أو إجراء أي تصرف على املصنفات أو طلب 

 تالمها.التعويض عنها بعد قبول املكتبة للهبة واس
 ( 15املادة )

متنح مكتبة الكويت الوطنية الشخص أو اجلهة الواهبة أو من ميثلها 
قانوان، شهادة ابالستالم موضحا هبا الكتب املستلمة من املكتبة، 
ومتنحه شهادة شكر وتقدير ودرع تذكاري خالل حفل تقيمه املكتبة 

 تقديراً له على هبته. 
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 وزارة الداخلية

 2017لسنة  1136قرار وزاري رقم 

 بشأن : معاملـة قصـر
 انئب رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية

بقانون اجلنسية  15/59بعد االطالع على املرسوم األمريي رقم  -
 الكويتية والقوانني املعدلة له.

وعلى كتاب وكيـل الـوزارة املسـاعد لشـئون اجلنسـية واجلـوازات رقـم  -
 ومرفقاته. 12/3/2017املؤرخ  4696

 وبناء على عرض وكيل الوزارة . -

 

 قــــــــرر
 (1مادة )

مواليـــد  -تعامــــل القاصـــر/ مـــالك عبـــدالعليم أ ـــد عبـــدالعليم عطـــا أ ـــد
ابنــة املواطنــة/ هبــه حســني عبدالشــاه برويــز  -م29/10/2010الكويــت 

مـن مطلقهـا/ عبـدالعليم أ ـد عبـد العلـيم عطـا أ ـد  -عبدالشاه عبـدهللا 
 معاملة الكويتيني حلني بلوغها سن الرشد. -مصري اجلنسية  –

 

 (2مادة )

على من يعنيهم األمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارًا من اتريخ 
 نشره يف اجلريدة الرمسية .

 

 نـائـب رئيـس جملـس الـــوزراء

 ووزيـــــــــــر الداخليـــــــــــة

 خالــــــد اجلـــــراح الصبــــــاح

 هـــــ 1439حمرم  4صدر ىف: 
 م 2017سبتمرب24املوافق : 

 

 وزارة الشئون االجتماعية والعمل

 م 2017/ أ(( لسنة  73قرار وزاري رقم ))

 إبشهار مجعية )األبرار اخلريية( 

 وزير الشؤون االجتماعية والعمل.

يف شأن األندية  1962( لسنة 24بعد االطالع على القانون رقم )-
 وتعديالته.ومجعيات النفع العام 

 م يف شأن وزارة الشئون االجتماعية.2016( لسنة 50وعلى املرسوم رقم )-
بشأن إصدار النظام  2005( لسنة 61وعلى القرار الوزاري رقم )-

 .األساسي النموذجي جلمعيات النفع العام
م بتكليف وكيل 2017/ أ( لسنة  64وعلى القرار الوزاري رقم )-

 الوزارة ابإلانبة.
وبناء على موافقة جلنة إشهار مجعيات النفع العام ابجتماعها رقم -
 . 10/2/2016م املؤرخ يف 2016( لسنة 4)
 8/  28وبناء على مذكرة إدارة اجلمعيات اخلريية واملربات بتاريخ -
 م.2017/
 وعلى النظام األساسي جلمعية )األبرار اخلريية(.-
  وبناًء على عرض وكيل الوزارة ابإلانبة.-

 " قـــــــــــــــرر "
 (1)مادة 

تشهر مجعية األبرار اخلريية ملدة غري حمدودة، وينشر ملخص نظامها 
 األساسي يف اجلريدة الرمسية.

 (2)مادة 
يعمل أبحكام هذا القرار من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية وعلى 

 جهات االختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

 والعملوزير الشئون االجتماعية 

 ووزيــر دولــة للشئون االقتصادية

 هند صبيح براك الصبيح                                      

 ه 1439حمرم  15صدر يف: 

 م 2017أكتوبر  5املوافق:  



 م8/10/2017 -هـ  1439حمرم  18 األحد                      5 أ                 والستون    الثالثةالسنة  1361الكويت اليوم العدد 

 " ملخص النظام األساسي جلمعية األبرار اخلريية "

ومقرها دولة مت بوزارة الشئون االجتماعية تسجيل مجعية األبرار اخلريية 
الكويت ملدة غري حمدودة وذلك هبدف عمل برامج خاصة للتعارف 
والتعاون بني اجلمعيات واملؤسسات اخلريية والتعاون مع اجلهات 
الرمسية املعنية ابألنشطة اخلاصة لتخليد أمساء الشخصيات الكويتية 
وتكفل أسر الشهداء وأيتامهم خارج الكويت والتعاون مع اجلمعيات 

ة املماثلة وتقدمي املنح الدراسية للمتفوقني من أبناء الكويت اخلريي
والدول العربية واإلسالمية األخرى ومساعدة طالب العلم احملتاجني 
وتقدمي مساعدات شهرية لأليتام واألسر الفقرية داخل وخارج دولة 
الكويت ومساعدة الفقراء واحملتاجني واملتعففني واملعاقني واملسنني 

ألرامل واإلغاثة يف الدول املتضررة من احلروب والزالزل بعد واأليتام وا
 موافقة وزارة الشؤون االجتماعية.

 واملؤسسون هم: 

 .هاين حبيب حممد حسن حبيب غالم احلبيب.1

 .فاضل عباس حسني يوسف اليوسفي.2

 .زهرة عبد الكرمي عبود.3

 .عيسى  زة جنم حممد حمسن.4

 .علي حممد علي بن حسن حيايت.5

 فضيلة عباس غلوم عباس حممد..6

 .فاضل غلوم عبد هللا إبراهيم اجلمعة.7

 .حسن عبد هللا علي مال علي. 8

 .خالد عبدالصمد عبد الكرمي حبيب جراغ.9

 .كاظم حسني علي حسن.10

 .عبد هللا عيسى عبد الوهاب عيسى عبد اللطيف العيسى.11

 .عيسى حسن غلوم حاجي مقيم.12

 غلوم علي..اندية انصر منصور 13

 .عبد العزيز حممد نصري قمرب جعفر.14

 .أيوب ابقر علي عباس ابقر.15

 . زة إمساعيل حممد حسن.16

 .عبد الرضا كاظم حسني علي حسن.17

 .خدجية كاظم حسني علي حسن.18

 .علي عبد هللا علم تقي غلوم تقي.19

 .فاطمة عبد احملمد هبوندي.20

 .علي أ د اسفنداير حممد كمال.21

 .جناة أ د حسن أ د حممد.22

 .علي حسن سلمان حممد علي ايديكار.23

 .حسني كاظم حسني علي حسن.24

 .هاين حسني غلوم حسني.25

 .عبد احملسن عبد هللا حسني جواهري.26

 .إبراهيم إمساعيل حممد حسن.27

 .رجب علي رجب حسن.28

 .فوزية حيدر جوهر.29

 .فؤاد حممد طاهر سليمان البناي.30

 بد الرضا عامر إبراهيم العلي البلوشي..ع31

 .جابر أ د حسن ا د حممد.32
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 .علي سيد حسن سيد هاشم أبو احلسن.33

 .أ د حسن أ د حممد.34

 .عدانن ا د حسن أ د حممد.35

 .عذرا عبد هللا مسني.36

 .نعيمه غلوم عبد هللا إبراهيم اجلمعة.37

 .صربية غلوم عبد هللا إبراهيم اجلمعة.38

 .مىن غلوم عبد هللا إبراهيم اجلمعة.39

 .منال يعقوب يوسف غلوم حسني البلوشي.40

 .خدجية جعفر حسن مقيم.41

 .رمزية يوسف حمميد احملميد.42

 .شاهه جعفر أ د.43

 .مرمي حممود سيد قاسم سيد مصطفى.44

 .جاسم حممد غلوم علي.45

 .سكينة حممد غلوم علي.46

 .عماد خضري علي إبراهيم.47

 .جابر علي حاجيه حممد ابقر.48

 .عباس صاحل عبد الرسول الصفار.49

 .عبد هللا إسحاق عبد هللا البنا.50

ويدير شئون اجلمعية جملس إدارة مكون من عشرة أعضاء يتم 
اختيارهم مبعرفة اجلمعية العمومية ملدة سنتني قابلة للتجديد ملدد مماثلة 

يناير من كل عام وتنتهي يف وتبدأ السنة املالية للجمعية يف األول من 
آخر ديسمرب فيما عدا السنة األوىل فتبدأ من اتريخ شهرها وتنتهي يف 

 آخر ديسمرب من العام التايل.

 

  2017/ أ( لسنة  77قرار وزاري رقم )

بشأن بطالن اجلمعية العمومية العادية للجمعية اخلريية 

 للتضامن االجتماعي وتعيني جملس إدارة مؤقت 

 الشؤون االجتماعية والعملوزير 

يف شأن األندية  1962لسنة  24بعد االطالع على القانون رقم -

 ومجعيات النفع العام والقوانني املعدلة له.

م يف شأن وزارة الشئون 2017( لسنة 50وعلى املرسوم رقم )-

 االجتماعية.

 م  الصادر يف اتريخ 1988( لسنة 1وعلى القرار الوزاري رقم )-

 م إبشهار اجلمعية اخلريية للتضامن االجتماعي1988/ 4/1  

 وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية املعتمدة من معايل الوزير.-

 وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.-

 وبعد عرض وكيل الوزارة.-

 

 " قــــــــــــــرر "

 ( 1مادة )

للتضامن االجتماعي بطـالن اجلمعية العمومية العادية للجمعية اخلريية 

وكــذا بطالن كل ما ترتب عليها من  31/1/2017املنعقدة يف اتريخ 

قرارات وإجراءات، أخصها انتخاب جملس إدارة للجمعية بتاريخ 

31/1/2017. 

 

 ( 2مادة )

يعيـن جمـلس إدارة مـؤقت يتولـى اختصاصات جملس اإلدارة على أن 

لعـادية وانتخاب جملس إدارة يتوىل الدعوة النعقاد اجلمعية العمومية ا

 جديد بشكل يتوافق مع النظام األساسي للجمعية.
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 ( 3مادة )
 التالية أمسائهم: يعني جملس إدارة للجمعية من السادة 
 رئيساً   فالح مضحى الفضلي -
  د. انصر مخيس املطريي               انئــب للرئيس-
 أمني الصندوق   عاصم حممود عبد هللا -
 أمني الســـــر   حممد العجميظافر -
 عضواً  عائشة عبد الرزاق البعيجان -
 عضواً   د. بدرية بندر القمالس-
 عضواً   حممد ساير  دان الظفريي-
 

 ( 4مادة )
يتعني على جملس إدارة اجلمعية السابق أن يسلم اجمللس املعني كافة 

ه وذلك األوراق واملستندات والعهد واألموال واألختام اليت حبوزت
مبوجب حماضر تسليم رمسية إىل جملس اإلدارة املـعني خالل ثالثة أايم 

 من اتريخ صدور هذا القرار.
 ( 5مادة )

يتوىل جملس اإلدارة املعني كافة االختصاصات والصالحيات املخولة 
 جمللس إدارة اجلمعية وفق القانون ونظامها األساسي.

 ( 6مادة )
دعوة النعقاد اجلمعـية العمومية العادية يتوىل جملس اإلدارة املعني ال

العتماد البياانت املالية اخلتامية والتقرير اإلداري السنوي، واختيار 
 مراقب احلساابت اخلارجي، وانتخاب جملس إدارة جديد.

 ( 7مادة )
 مدة جملس اإلدارة ثالثة أشهر تبدأ من اتريخ صـدور هذا القرار.

 ( 8مادة )
ارا من اتريخ صدوره وعلى جهات االختصاص يعمل هبذا القرار اعتب

 تنفيذ ما جاء فيه، وينشر يف اجلريدة الرمسية.
 

 وزير الشؤون االجتماعية والعمل
 ووزيــر الدولــة للشؤون االقتصادية
 هند صبيح براك الصبيح

 
 ه1439حمرم  15صدر يف :
 م2017أكتوبر  5املوافق :

 2017 /أ( لسنة 78قرار وزاري رقم )
 اجلمعية الكويتية للتخطيط االسرتاتيجيإبشهار 

 وزير الشئون االجتماعية والعمل.  
يف شأن األندية  1962( لسنة 24بعد االطالع على القانون رقم )-

 ومجعيات النفع العام وتعديالته.
يف شأن وزارة الشئون  2017( لسنة 50وعلى املرسوم رقم )-

 االجتماعية.
( املتخذ يف اجتماعه رقم 331)وعلى قرار جملس الوزراء رقم -
بشأن االعتبارات  17/4/2014املنعقد بتاريخ  13-2/2014

 القانونية إبشهار مجعيات النفع العام.

الصادر بتاريخ  2005لسنة  61وعلى القرار الوزاري رقم -
 إبصدار النظام النموذجي جلمعيات النفع العام. 5/4/2005

وتقييم وحل اجلمعيات  وعلى حمضر اجتماع جلنة متابعة إشهار-
ابملوافقة  21/12/2016املنعقد بتاريخ  14/2016األهلية رقم 

 على إشهار اجلمعية الكويتية للتخطيط االسرتاتيجي.

وعلى املذكرة املرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار -
 وأتسيس اجلمعية الكويتية للتخطيط االسرتاتيجي.

 الكويتية للتخطيط االسرتاتيجي.وعلى النظام األساسي للجمعية -

 وبعد عرض وكيل الوزارة.-

 قـــــرر

 مادة أوىل

تشهــر " اجلمعية الكويتية للتخطيط االسرتاتيجي " ملدة غري حمددة 
 وينشر ملخص نظامهــا األساسي يف اجلريدة الرمسية.

 مادة اثنية

يعمل أبحكام هذا القرار من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية وعلى 
 اإلدارات املختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

 وزير الشئون االجتماعية والعمل 

 ووزير دولة للشئون االقتصادية

 هند صبيح براك الصبيح

 ه1439حمرم  11صدر يف:

 م2017أكتوبر  1املوافق:
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 ملخص النظام األساسي

 للجمعية الكويتية للتخطيط االسرتاتيجي
مل تسجيل مجعيــــــة نفع عام حتت مت بوزارة الشئون االجتماعية والع

اســـم " اجلمعية الكويتية للتخطيط االسرتاتيجي " طبقا ألحكام 
يف شأن األندية ومجعيات النفع العام  1962لسنة  24القانون رقم 

وتعديالته ،  ومقرها دولة الكويت ملدة غري حمدودة و هتدف اجلمعية 
اء ورفع املستوى املهين إىل توثيق الروابط وعرى التعاون بني األعض

ألعضائها وتنمية كفاءاهتم العلمية يف جمال التخطيط االسرتاتيجي 
والتعاون مع املنظمات واهليئات واجلمعيات احمللية فيما يساعد على 
حتقيق أهداف اجلمعية والتعاون مع املنظمات واهليئات واجلمعيات 

مل املهين وإقامة املماثلة يف البالد اخلارجية يف سبيل التقدم والتكا
احملاضرات والندوات املتخصصة يف التخطيط االسرتاتيجي وتقدمي 
األحباث والتقارير والدراسات العلمية والثقافية املختصة يف اجلمعية 
مبختلف الوسائل وعقد املؤمترات ذات العالقة أبهداف اجلمعية 

 واالشرتاك فيما يعقد منها يف الكويت وخارجها .
 واملؤسسون هم:

  .منال  د على احلساوي1
 .نوره بدر عبد الر ن العثمان2
  .نواف انصر عبد هللا العالج3
 .حنان حممد حسن قبازرد4
 .كفايه راشد سعد العلبان5
 .د. ابراهيم ا د نوري الدين الغصني6
 .حممد حممود مال هللا إبراهيم 7
 .د.  د علي عباس احلساوي8
 .د. مرمي علي عباس احلساوي9
 زينب علي عباس احلساوي .د.10
 .يوسف عبد احلميد حممد بو دريد11
 .يوسف  د علي احلساوي12
 .عصام حممد عبد الوهاب احلجي13
 .ساره نوح حممد بورسلي14
 .أمساء عباس علي احلساوي15
 .االء عباس علي احلساوي16
 .أسيل نوح حممد بورسلي17
 .فاطمة نوح حممد بورسلي18
 ح.عائشة ا د علي السدا 19
 .اوراد طارق حممد الرشيد20
 .حممد مصيب حممد جنم21
 .حممد شايف حاضر السبيعي22
 .حممد عبد احلميد حممد بو دريد23
 .عصام زيد حممد الطواري24
 .علي هبيج حسن عالمه25
 .سليمان فيصل عبد هللا االيويب26
  .عيد عبد هللا حممد العنزي27

 .ندى حممد أمني عبد الر ن العوضي28
 عبد العزيز إبراهيم عبد هللا الرتكي .د.29
 .مرمي حسن عبد احلميد الصفار30
 .عبد العزيز جاسم عبد العزيز اجلاسم31
 .علي حسن خليل الفيلكاوي32
 .عمار خالد عبد احملسن الفرج33
 .شيخه فوزي عبد الر ن العيسى34
 .حممد اثمر طواري الثامر35
 .عبد العزيز عدانن عبد هللا الدليمي36
 .رحاب حممد طواري الطواري37
 .علي مشاري علي اهلويل38
 .عبد هللا انصر عبد هللا العالج39
 .عبد الوهاب حممد خليفه الصالحات40
 .عائشه علي عباس احلساوي41
 .علي عبدالعزيز عباس شيشرت42
 .بتول عبد املطلب حممد االستاد43
 .مجال فيصل ا د املذكور44
 .مرمي يوسف  ود امان45
 .معصومه حممود حسن مذكوري46
 .حممد حبيب حممد مشساه47
 .سحاب فهد قاطع الشمري48
 .سجى نوح حممد بورسلي49
 .طالل ا د علي املاجد50
 .هدى فهد قاطع الشمري51
 .صاحل علي اسد علي52
 .ضحى يوسف عبد الرحيم الكندري53
 .عبد العزيز علي جاسم السداح54
 .غدير عبد احملسن مكي اجلمعة55
 .فاطمة هاشم سيد حسني املوسوي56
 .حممد ايسني سامل مهنا الزيدان57
 .حممد ايسني مال هللا ابراهيم مال هللا58
 .معصومه حسني عبد هللا اشكناين59
 .ابتسام فهد قاطع الشمري60
 .روان يوسف عبد الرحيم الكندري61
 .منار عبد العزيز علي الدعيج62

مكون من مخسة أعضاء تنتخبهم ويدير شئون اجلمعية جملس إدارة 
اجلمعية العمومية مرة كل سنتني وتبدأ السنة املالية للجمعية يف األول 

ديسمرب من كل عام، وتتكون اجلمعية  31من شهر يناير وتنتهي يف 
العمومية من األعضاء العاملني الذين امضوا يف عضوية اجلمعية ستة 

مية وبشرط أن يكونوا أشهر سابقة على اتريخ انعقاد اجلمعية العمو 
 مسددين اللتزاماهتم السنوية.
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 م 2017(( لسنة 79قرار وزاري رقم ))
 إبشهار )مجعية املاهر ابلقرآن وعلومه(

 وزير الشؤون االجتماعية والعمل.
يف شأن األندية  1962( لسنة 24بعد االطالع على القانون رقم )-

 ومجعيات النفع العام وتعديالته.
م يف شأن وزارة الشؤون 2017( لسنة 50م )وعلى املرسوم رق-

 االجتماعية. 
م املتخذ يف 2014( لسنة 331وعلى قرار جملس الوزراء رقم )-

م بشأن 17/4/2014م املنعقد بتاريخ 13/2014اجتماعه رقم 
 االعتبارات القانونية ابستثمار مجعيات النفع العام. 

صدار النظام بشأن إ 2005( لسنة 61وعلى القرار الوزاري رقم ) -
 األساسي النموذجي جلمعيات النفع العام.

وبناء على موافقة جلنة متابعة إشهار وتقييم وحل اجلمعيـات اخلـريية -
م املؤرخ 2016( لسنة 4واملربات ابجتماعهـا رقم )

 م.10/2/2016يف
وعلى املذكرة املرفوعة من إدارة اجلمعيات اخلريية واملربات بتاريخ -
 م. 17/9/2017
 على النظام األساسي )جلمعية املاهر ابلقرآن وعلومه(.و -
 وبناًء على عرض وكيل الوزارة. -

 " قـــــــــــــــرر "
 (1مــادة )

تشهر مجعية املاهر ابلقرآن وعلومه ملدة غري حمدودة، وينشر ملخص 
 نظامها األساسي يف اجلريدة الرمسية.
 ( 2مــادة )

يعمل أبحكام هذا القرار من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية وعلى 
 جهات االختصاص العمل وتنفيذ ما ورد به. 

 
 وزير الشئون االجتماعية والعمل
 ووزير الدولة للشئون االقتصادية

 هند صبيح براك الصبيح                                  
 

 ه1439حمرم 15صدر يف: 
 م2017 أكتوبر 5املوافق: 

 

 " ملخص النظام األساسي جلمعية املاهر ابلقرآن وعلومه "
مت بوزارة الشئون االجتماعية والعمل تسجيل مجعية املاهر ابلقرآن 
وعلومه ومقرها دولة الكويت  ملدة غري حمدودة وذلك هبدف العناية 
ابلقرآن الكرمي حفظًا وجتويدًا وفهما بطريقة صحيحة ونشره بني مجيع 
فئات اجملتمع من خالل عمل نظامي مؤسسي وتنمية اجملتمع ابلرتبية 

للنشء وغرس ثقافة حفظ القرآن الكرمي وربط املسلمني بكتاب  القرآنية
هللا وحتقق اخلريية هلم ) خريكم من تعلم القرآن وعلمه ( وتعريفهم بعظيم 
منزلته وعلو مرتبته وإنشاء وإدارة مراكز لتحفيظ القرآن ودراسته خارج 
دولة الكويت والتعاون مع اجلهات الرمسية والشعبية العاملة يف جمال 

لقرآن الكرمي وإجياد طرق ووسائل جديدة لنشر القرآن وتدريسه ا
واستقبال وتوجيه مسامهات أهل اخلري خلدمة كتاب هللا وتشجيع 
الباحثني والعلماء يف شىت اجملاالت على دراسة القرآن والبحث يف 

 أسراره وإعجازاته وفق أصول البحث العلمي الصحيح .
 واملؤسسون هم: 

 مري . د صاحل فهد األ1
 .د. وليد حممد عبد هللا العلي 2
 .عبد هللا رائد حممد احلزميي 3
 .مشاري راشد غريب العفاسي 4
 .أ د عبد العزيز على النفيص 5
 .سامل يوسف سامل احلسينان 6
 .طالل فاخر خاطر صاحل 7
 .جاسم حممد جنم املسباح 8
 .د. أنس عادل خليفة اليتامي 9
 .سعد حممد فارس البناق 10
 .د. فرحان عبيد عزيز الشمري 11
 .د. حممد زايد فالح العتييب 12
 .اثمر مبارك مزيد العامر 13
 .سيف عبد هللا عسكر الرشيدي 14
 .غنيم حممد غنيم الشهري 15
 .عواد فرجيان فراج السعيدي 16
 .عبد هللا مرشد شقران العنزي 17
 .جاسم حممد حسني العينايت 18
 .عادل سعد غيث السويط الظفريي 19
 .ضيدان حممد ضيدان املطريي 20
 . على حمسن صعيب العتييب 21
 .طالل حمسن حممد الظفريي 22
 .عبد هللا حييي يوسف العبد هللا 23
 .فيصل مطلق فهيد املرشاد 24
 .سعد سعود جحيل اخلالدي 25
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 .مشعل عوض حديد العنزي 26
 .عبد اهلادي فرحان خلف شاهر 27
 .أ د عبد هللا حيالن املطريي 28
 .عبد الر ن سلمان أ د السعيد 29
 .عبد هللا أ د صاحل الصفي 30
 .فهد سامل على أ د حممد 31
 .يوسف جاسم حممد العينايت 32
 .منصور فارس منصور الغامن 33
 .حامد على خلف احلريب 34
 .عبد هللا حممد عبد هللا عبد الرحيم أ د 35
 يز مبارك طرجم الودهان .عبد العز 36
 .عبد العزيز أ د حممد العباد 37
 .حممد أ د حممد العباد 38
 .عبد الر ن جاسم حممد املسباح 39
 .سعد عدانن سعد اخلضاري 40
 .حممد جاسم حممد الرباك 41
 .عبد احملسن عبد الر ن السيد حممد الرفاعي 42
 .بندر مناحي ذعار املطريي 43
 حيالن املطريي  .حيالن عبد هللا44
 .خالد أيوب خضري العلي 45
 .بدر أ د حممد العلي 46
 .سعود عبد العزيز عبد هللا اجلطيلي 47
 .فهد سعود فهد العجمي 48
 .عمر نبيل سهيل الزنكي . 49
 .أنور عطية فياض العنزي 50
 .عبد الر ن فيصل فهد املنري 51
 .عبد هللا عبد اللطيف عبد هللا الليفان 52
 .خالد مجع عثمان اخلراز 53
 .سامي عبد احلميد جاسم احلسني 54
 .حممد داود حممد اجلوهر 55
 .عبد هللا سلمان أ د السعيد 56
 .بندر صاحل بندر القمالس 57
 .يوسف اثبت حممد املاجد 58
 .لقمان خالد مشاري احلماد 59
 .يوسف سعيد صقر املخاجني 60

ن من تسعة أعضاء يتم ويدير شئون اجلمعية جملس إدارة مكو 
اختيارهم مبعرفة اجلمعية العمومية ملدة سنتني قابلة للتجديد ملدد مماثلة 
وتبدأ السنة املالية للجمعية يف األول من يناير من كل عام وتنتهي يف 
آخر ديسمرب فيما عدا السنة األوىل فتبدأ من اتريخ شهرها وتنتهي يف 

 آخر ديسمرب من العام التايل.
 

 2017 /أ( لسنة 80اري رقم )قرار وز 
 إبشهار اجلمعية الكويتية إلدارة املشاريع

 وزير الشئون االجتماعية والعمل.  
يف شـــأن  1962( لســـنة 24بعـــد االطـــالع علـــى القـــانون رقـــم ) -

 األندية ومجعيات النفع العام وتعديالته.
يف شــأن وزارة الشـــئون  2017( لســـنة 50وعلــى املرســـوم رقــم ) -

 االجتماعية.
( املتخــذ يف اجتماعــه رقــم 331قــرار جملــس الــوزراء رقــم ) وعلــى -

ــــاريخ  13-2/2014 ــــارات  17/4/2014املنعقــــد بت بشــــأن االعتب

 القانونية إبشهار مجعيات النفع العام.

الصــــادر بتــــاريخ  2005لســــنة  61وعلــــى القــــرار الــــوزاري رقــــم  -

 إبصدار النظام النموذجي جلمعيات النفع العام. 5/4/2005

مــاع جلنــة متابعــة إشــهار وتقيــيم وحــل اجلمعيــات وعلــى حمضــر اجت -

ابملوافقـــة  29/12/2016املنعقـــد بتـــاريخ  16/2016األهليـــة رقـــم 

 على إشهار اجلمعية الكويتية إلدارة املشاريع.

وعلــى املــذكرة املرفوعــة للســيد وكيــل الــوزارة بشــأن طلــب إشــهار  -

 وأتسيس اجلمعية الكويتية إلدارة املشاريع.

 وزارة.وبعد عرض وكيل ال-
 قـــــرر
 مادة أوىل

تشهــر " اجلمعية الكويتية إلدارة املشاريع " ملدة غري حمددة وينشر 
 ملخص نظامهــا األساسي يف اجلريدة الرمسية .

 
 مادة اثنية

يعمل أبحكام هذا القرار من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية وعلى 
 اإلدارات املختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

 
 شئون االجتماعية والعمل وزير ال

 ووزير دولة للشئون االقتصادية
 هند صبيح براك الصبيح

 ه1439حمرم  12صدر يف:
 م2017أكتوبر  2املوافق:
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 ملخص النظام األساسي
 للجمعية الكويتية إلدارة املشاريع

مت بــوزارة الشــئون االجتماعيــة والعمــل تســجيل مجعيــــــــة نفــع عــام حتــت 
اســـم " اجلمعية الكويتيـة إلدارة املشـاريع " طبقـا ألحكـام القـانون رقـم 

يف شـأن األنديـة ومجعيــات النفـع العـام وتعديالتــه ،   1962لسـنة  24
ـــة إيل زايدة  ـــت ملـــدة غـــري حمـــدودة وهتـــدف اجلمعي ـــة الكوي ومقرهـــا دول

عي العــــام أبمهيــــة إدارة املشــــاريع وحتفيــــز املهنيــــني علــــى اســــتخدام الــــو 
املمارســــــات املهنيــــــة يف إدارة املشــــــاريع ونشــــــر الــــــوعي املهــــــين إبدارة 
املشاريع وإقامـة املنتـدايت وامللتقيـات واملـؤمترات حـول إدارة املشـاريع 
ــة إلدارة املشــاريع والتعــاون مــع اجلهــات غــري  وأتســيس الرخصــة املهني

ــــة عا ــــى إدارة رحبي ــــني عل ــــدريب املهني ــــة يف إدارة املشــــاريع وت ــــة مهني ملي
املشـــاريع ونشـــر وعـــي إدارة املشـــاريع يف إدارة املشـــاريع يف قطاعـــات 

 الدولة وتقدمي الدعم واخلربات للجهات اخلاصة والعامة .  
 واملؤسسون هم :

   .وائل حسني إبراهيم اجلاسم1
 .حممد عبداحلميد أسد العوضي 2 
   حجي احلجي.طارق بدر 3
 .شيماء عبداحملسن عبدهللا حممد 4
   .علي كرمي  ود  د العنزي5
 .ايسر حبيب عايش احلمد6
   .مشعل سردي عوض السعيدي 7
 .هاشم مصطفى السيد مساعد الرفاعي8
    .أمين غامن علي البناو9
 .عبدالعزيز حممد عبدهللا الرابح10
   .د.حممد إبراهيم عسكر سعود11
 اهيم علي خريبط.عادل ابر 12
 . ود عبدالر ن سعد العوده الصالل13
 .خالد عبدالصاحب عبداالمري مهدي14
     .رائد ا د عبدهللا اال د15
 .اليف مزعل  ود الشمري16
   .نوف انصر حرمييص الرشيدي17
 .ا د عبدالرضا عبدهللا حمميد اكرب18
  .عبدالعزيز يعقوب عبدالرسول لريي19
 إمساعيل املهندي .حممد إبراهيم20
   .حممد ا د عبدهللا ملك21
 .بسام حممد سعود العبيدي22
  .عبداحلكيم إبراهيم مبارك السماعيل 23
 .عبدهللا انصر فهد العجمي24
   .حممد عثمان سعد اخلوالد25

 .بدر عبدالرسول جراغ احلداد26
   .مشالن يوسف عبدهللا اجملرن الرومي27
 . ود سعود  ود العبهول28
   .حممد فاضل حممد بوعباس29
 .مهدي انصر علي الوزان30
   .عبدهللا فهاد شبيب العجمي31
 .فهد مروي ملفي اهلدية32
  .بدر انصر منصور القالف33
 .حممد عبدالنيب السيد عبدالعايل سيد حسني اهلامشي34
    .اميان هاشم ا د الغربللي35
 .مجال حسن شاه اصوار حممد36
     مبارك.حممد علي حممد 37
 .عبدهللا سامل فاحل الدمسه38
   .منال عبدالر ن صاحل العسعوسي39
 .خالد عدم سعود اجلربي40
   .فهد هليل غازي العتييب41
 .بدر عقيل بدر اخلالدي42
   .وليد جاسم حممد الفارس43
 .حممد ابراهيم ا د الراشد44
  .عبدهللا حممد  د الرجيب45
 .مىن جواد منصور القطان46
   .نضال ا د ابراهيم النقيب47
 .عبدالعزيز عبداللطيف حسني العود48
    .بدر عبدهللا انصر العتييب49
 .حممد مطلق بالل العتييب50
    .حنان عبداجلليل علي الشطي51
 .ا د حممد ا د البهبهاين52
    .صاحل انصر صاحل اجلطيلي53
 .نواف يوسف ا د العصيمي54
       يع .انور حزام فاحل امل55
 .بدر صاحل عبدهللا علي احلبيل56
    .حممد فهد حممد العجمي57
 .انئل حممد خالد البلوشي58
  .صهيب يوسف عيسى القعود59
 .خالد سليمان راشد الرويشد60

ويــدير شــئون اجلمعيــة جملــس إدارة مكــون مــن ســبعة أعضــاء  تنتخــبهم 
للجمعية يف األول  اجلمعية العمومية مرة كل  سنتني وتبدأ السنة املالية

ـــاير  وتنتهـــي يف  ديســـمرب مـــن كـــل عـــام  ، وتتكـــون  31مـــن  شـــهر ين
اجلمعيــــة العموميــــة مــــن األعضــــاء العــــاملني الــــذين امضــــوا يف عضــــوية 
اجلمعية ستة أشهر  سابقة على اتريخ انعقاد اجلمعية العمومية وبشرط 

 . أن يكونوا  مسددين اللتزاماهتم  السنوي
 ه1439حمرم  12صدر يف:
 م2017أكتوبر  2املوافق:
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 م 2017/ أ(( لسنة  82قرار وزاري رقم ))
  ) احلكمة الكويتية اخلريية ( إبشهار مجعية

 وزير الشؤون االجتماعية والعمل.
يف شأن األندية  1962( لسنة 24بعد االطالع على القانون رقم )-

 ومجعيات النفع العام وتعديالته.
م يف شأن وزارة الشئون 2017( لسنة 50وعلى املرسوم رقم )-

 االجتماعية.
م املتخذ يف 2014( لسنة  331وعلى قرار جملس الوزراء رقم ) -

م بشأن 17/4/2014م املنعقد بتاريخ 13/2014اجتماعه رقم 
 االعتبارات القانونية ابستثمار مجعيات النفع العام. 

بشأن إصدار النظام  2005( لسنة 61وعلى القرار الوزاري رقم )-
 .األساسي النموذجي جلمعيات النفع العام

وبنــاء علــى موافقــة جلنــة إشــهار مجعيــات النفــع العــام ابجتماعهــا رقــم -
 . 3/1/2017م املؤرخ يف 2017( لسنة 1)
وبنـــــــاء علـــــــى مـــــــذكرة إدارة اجلمعيـــــــات اخلرييـــــــة واملـــــــربات بتـــــــاريخ -
14/9/2017 
 .وعلى النظام األساسي جلمعية )احلكمة الكويتية اخلريية (-
  وبناًء على عرض وكيل الوزارة.-
 

 " قـــــــــــــــرر "
 (1)مادة 

تشهر مجعية احلكمة الكويتية اخلريية ملدة غري حمدودة، وينشر ملخص 
 نظامها األساسي يف اجلريدة الرمسية.
 
 (2)مادة 

يف اجلريدة الرمسية وعلى  هيعمل أبحكام هذا القرار من اتريخ نشر 
 جهات االختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

 
 وزير الشئون االجتماعية والعمل
 ووزيــر الدولــة للشئون االقتصادية

 هند صبيح براك الصبيح                                    
 

 ه. 1439حمرم  15صدر يف : 
 م . 2017أكتوبر  5املوافق : 

 األساسي جلمعية احلكمة الكويتية اخلريية "" ملخص النظام 
ــــــــــــة احلكمــــــــــــة  ــــــــــــة تســــــــــــجيل مجعي ــــــــــــوزارة الشــــــــــــئون االجتماعي مت ب
الكويتيــــــــة اخلرييــــــــة ومقرهــــــــا دولــــــــة الكويــــــــت ملــــــــدة غــــــــري حمــــــــدودة 
وذلــــــــــــك هبــــــــــــدف  خدمــــــــــــة القــــــــــــرآن الكــــــــــــرمي والســــــــــــنة النبويــــــــــــة 
وعلومهـــــــــــا والعنايـــــــــــة هبـــــــــــا وتعظيمهـــــــــــا وتيســـــــــــري حفـــــــــــظ القـــــــــــرآن 
ــــــــاء حفــــــــاظ القــــــــرآن  ــــــــم والعامــــــــة وبن ــــــــة العل ــــــــة لطلب والســــــــنة النبوي

ـــــــوة والســـــــنة النب ـــــــاً وتربـــــــواًي علـــــــى مـــــــنهج النب ويـــــــة وتـــــــوجيههم علمي
ودعــــــــوة النــــــــاس ابحلكمــــــــة واملوعظــــــــة احلســــــــنة ابلوســــــــائل املتاحــــــــة 
ـــــــــــوات ، الوســـــــــــائل التواصـــــــــــل االجتمـــــــــــاعي وغريهـــــــــــا مـــــــــــن  ) القن
ــــــــن اجلهــــــــات  ــــــــة ،،، ( بعــــــــد أخــــــــذ املوافقــــــــات م الوســــــــائل املختلف
املختصــــــــــــة ونشــــــــــــر الثقافــــــــــــة اإلســــــــــــالمية الصــــــــــــحيحة ابلعقيــــــــــــدة 

لـــــــــوم الشـــــــــرعية كافـــــــــة يف اجملتمـــــــــع احمللـــــــــي والـــــــــدويل والفقـــــــــه والع
ـــــــــــــة املختلفـــــــــــــة كاملســـــــــــــاجد وغريهـــــــــــــا  وإنشـــــــــــــاء املشـــــــــــــاريع اخلريي
خــــــــــارج الكويــــــــــت ، واألوقــــــــــاف بعــــــــــد احلصــــــــــول علــــــــــى موافقــــــــــة 
ــــــــــــام واملســــــــــــاكني  ــــــــــــة ومســــــــــــاعدة الفقــــــــــــراء واأليت اجلهــــــــــــات الرمسي
ــــــــــــــى  ــــــــــــــم وصــــــــــــــرف الزكــــــــــــــوات والصــــــــــــــدقات عل وطــــــــــــــالب العل

نســـــــــيق والتعـــــــــاون مـــــــــع حمتاجيهـــــــــا داخـــــــــل وخـــــــــارج الكويـــــــــت والت
املؤسســــــــــــات احلكوميـــــــــــــة واهليئــــــــــــات اخلرييـــــــــــــة داخــــــــــــل وخـــــــــــــارج 
ــــــــت ونشــــــــر الثقافــــــــة والتشــــــــجيع علــــــــى القــــــــراءة والبحــــــــوث  الكوي
املختلفـــــــــة وإعـــــــــداد جيـــــــــل مـــــــــن الشـــــــــباب للمســـــــــامهة يف خدمـــــــــة 
ـــــــراز املظهـــــــر اإلســـــــالمي  ـــــــدة والعمـــــــل علـــــــى إب أســـــــرة وجمتمعـــــــة وبل
ــــــــــــت يف جمــــــــــــال ــــــــــــة الكوي  واحلضــــــــــــاري والصــــــــــــورة املشــــــــــــرفة لدول
ــــــــــة  ــــــــــة األســــــــــرة والفقــــــــــراء واملشــــــــــاريع اخلريي ــــــــــة ورعاي دعــــــــــم وتنمي

 داخلياً وخارجياً . 
 :واملؤسسون هم 

 على عبد هللا خالد عبد هللا الدهيمي .1
 .عبد هللا يوسف حاجي حممد حسن حاجي الفيلكاوي2
 .سعد غامن مفرح سعد الدخيل3
 .اثمر حممد غنام هايس املطريي4
 .سامل خضر سامل ا د الشطي5
 .أ د صباح انصر املال6
 . دان سعود  دان حممد العدواين 7
 . دان عوض فراج سامل احلريب8
 .حممد انيف عايض معيض العتييب9
 .بدر حممد قبالن مهنا سعود العازمي10
 .فيصل عباس  د عايد الرشيدي11
 .على عماش ذعذاع عماش الشمري12
 الشيحه.أميان عبد اللطيف  د عبد العزيز عبد هللا 13
 .أمساء يوسف حاجي حممد حسن حاجي الفيلكاوي14
 .شيخه عبد اجمليد عبد اخلالق أ د الفيلكاوي15
 .أ د عباس  د عايد الرشيدي16
 .أسامه يوسف حاجي حممد حسن حاجي الفيلكاوي17
 .أنور حاجي حممد حسن حاجي الفيلكاوي18
 .بدر  د عبد العزيز عبد هللا الشيحه19
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 بدر سامل ا د على الشطي.بدر فؤاد 20
 م.تركي  ود إبراهيم السويل21
 .حسني على شبيب حممد العجمي22
 .خالده عبد الكرمي عبد العزيز الشيحه23
 .خلف عبد هللا حممد حسن الفيلكاوي24
 .دالل حممد غنام هايس املطريي25
 .رحاب بداح حممد بداح العجمي26
 .على خالد على الوصيص27
 خملد ماجد امليموين.عبد هللا هنار 28
 .على فيصل عبد هللا ا د العلي29
 .عبد العزيز  د عبد العزيز عبد هللا الشيحه30
 .عائشة عبد اللطيف  د عبد العزيز عبد هللا الشيحه31
 .عبد احملسن  د عبد العزيز عبد هللا الشيحه32
 .عبد اللطيف  د عبد العزيز عبد هللا الشيحه33
 مانع منصور عكشان العجمي .عبد املانع منصور34
 .عامر عيد سامل عيد ثفنان العجمي 35
 .عبد العزيز يوسف حاجي حممد حسن حاجي الفيلكاوي36
 .عبد الر ن يوسف حاجي حممد حسن حاجي الفيلكاوي37
 .عبد هللا مسحل فاضي سامل العتييب38
 .عباد ابهج عوض النومس39
 .فهد حسني فهاد اجلويسري40
 فهيد فالح السبوق العجمي .فهد فهيد سعد41
 .فاحل سامل مطلق فاحل العويهان العنزي42
 .فالح عبد العزيز ذيب انصر جبهان اهلاجري43
 .فيصل سعد عبد هللا على العصفور44
 .مطلق  ود خبيت انجي املطريي45
 .حممد قبالن سند مشعان العتييب46
 .مشعل عبد هللا مطلق فاحل العويهان العنزي47
 د  د العويهان العنزي .حممد راش49
 .مناحي شلعان راشد هادي العجمي50
 .مشعل مضحي حسن انصر خلف احلريب51
 .ملفي براك ميزر عيد ملوح العازمي 52
 .يوسف إبراهيم يوسف يعقوب أبو  ره 53
 .يوسف  ود إبراهيم السويلم 54
 .بدور حممد غنام هايس املطريي 55

ــــة جملــــس إدارة  ــــتم ويــــدير شــــئون اجلمعي مكــــون مــــن مخســــه أعضــــاء ي
اختيـــارهم مبعرفـــة اجلمعيـــة العموميـــة ملـــدة ســـنتان قابلـــة للتجديـــد ملـــدد 
مماثلـــة وتبـــدأ الســـنة املاليـــة للجمعيـــة يف األول مـــن ينـــاير مـــن كـــل عـــام 
وتنتهي يف آخر ديسمرب فيما عدا السنة األوىل فتبدأ من اتريخ شهرها 

 وتنتهي يف آخر ديسمرب من العام التايل.

 اهليئة العامة للغذاء والتغذية

 2017لسنة  20قرار وزاري رقم 

 بشأن الئحة الرقابة الغذائية

 وزير الصحة -

بشأن  2013لسنة  112بعد االطالع على أحكام القانون رقم  -

 انشاء اهليئة العامة للغذاء والتغذية

بشأن تعيني أعضاء جملس  2015لسنة  51وعلى املرسوم رقم  -

 العامة للغذاء والتغذيةإدارة اهليئة 

بتحديد الوزير  2013لسنة  1162وعلى قرار جملس الوزراء رقم  -

 املختص ابإلشراف على اهليئة العامة للغذاء والتغذية

بشأن نقل  2016لسنة  908وعلى قرار جملس الوزراء رقم  -

  الوحدات اإلدارية والرقابية والفنية اىل اهليئة العامة للغذاء والتغذية

افقة جملس إدارة اهليئة العامة للغذاء والتغذية ابجتماعه وعلى مو  -

بشأن اعتماد  2/8/2017املنعقد بتاريخ  2017لسنة  7رقم 

 الئحة الرقابة الغذائية . 

وبناء على مقتضيات مصلحة العمل وما عرضه علينا رئيس جملس  -

 اإلدارة املدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية .

 قرر

 مادة أوىل

 عتمد الئحة الرقابة الغذائية املرفقة هبذا القرارت

 مادة اثنية

يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه ، وينشر ابجلريدة الرمسية ويعمل به 

 1/12/2017من اتريخ 

 وزير الصحة                                                

 د.مجال منصور احلريب  
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 الئحة الرقابة الغذائية املرفقة ابلقرار الوزاري 
 2017لسنة  (20رقم)

 املادة األوىل
يف تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد ابملصطلحات التاليـة املعاين 

  :املوضحة قرين كل منها
   إبنشاء اهليئة العامة  2013لسنة  112القانون: قانون رقم

 للغذاء والتغذية. 
  .اهليئة: اهليئة العامة للغذاء والتغذية 
  اجلهات احلكومية املختصة: اجلهات اليت تتداخل مع اهليئة يف توفري

 اشرتاطات أو اختاذ   إجراءات تتعلق ابلرقابة الغذائية.
  األغذيــة: أي مادة أو مركب سواء كانت اتمة الصنع أو مصنعة

ئية ، مقصود منها جزئيًا أو غري مصنعة، خبالف املستحضرات الدوا
أو متوقع هلا استعماهلا لالستهالك اآلدمي بتناوهلا عن طريق اآلكل أو 

 الشرب أو املضغ سواء كانت ذات قيمة غذائية أو ال.
  تداول األغذيــة: أي عملية من العمليات املتعلقة ابلغذاء كإنتاجه

و أو تصنيعه أو حتضريه أو معاجلته أو تعبئته أو تغليفه أو جتهيزه أ
 نقله.
  اإلضافات الغذائيـة: كل مادة أو خليط من املواد ال تستخدم

بذاهتا كغذاء وال تستعمل كمكون طبيعي للغذاء وتضاف لألغذية 
بقصد تلوينها أو حتسني مذاقها أو نكهتها أو حفظها أو تثبيت قوامها 

 .أو ألي غرض آخر مسموح به عند تداول األغذيـة
 ت أو أجهزة تستخدم يف تداول األوعيـة: أية أدوات أو معدا

 .األغذيـة
  العبـوات: كل وعاء أو غالف أو لفافة أاًي كان شكلها أو تركيبها

توضع أو تعبأ فيها األغذية وكذلك املواد اليت تستخدم يف ربط العبوة 
 .أو غلقـها

  املواصـفات القياسية: وثيقة رمسية معتمدة من جهة معرتف هبا
لتحدد خصائص الغذاء أو طرق ومسؤولة وحدها عن إصدارها 

وعمليات اإلنتاج ذات العالقة بضمان سالمة الغذاء ومعايري اجلودة 
الشاملة والسالمة للسلع واملنتجات واملواد اخلام وكذلك طرق 
وأساليب الفحص واالختبار واشرتاطات القبول والرفض كحد أدىن 

 ملتطلبات اجلودة.
 وضاع اليت ميكن أن ظروف غري الصحية: احلاالت والوسائل واأل

تؤدي إىل تلوث األغذيـة ابملواد املشعة أو القاذورات أو الفضالت أو 
الشوائب أو أية مواد غريبة جتعل األغذية ضارة بصحة اإلنسان أو 

 .غري صاحلة لالستهالك اآلدمي
  املبيـدات: املواد أو املستحضرات اليت تستعمل للوقاية من اآلفات

راض النبااتت أو احلشرات أو القوارض أو النباتية أو ملكافحة أم
احلشائش أو الكائنات األخرى الضارة ابلنبااتت وكذلك املواد أو 

املستحضرات اليت تستعمل يف مكافحة احلشـرات الضارة ابلصحة 
 .العامة واحلشرات والطفيليات اخلارجية الضارة ابحليواانت

  :لغذائية وتؤثر أي مادة من شأهنا أن حتدث ضررا ابملادة اامللوث
 يف سالمة الغذاء أو صالحيته.

  التلوث امليكروبيولوجي: احتواء الغذاء بدون قصد على أي كائنات
حية دقيقة مسببة لألمراض أو مسومها )توكسينات( أثناء أي مرحلة من 
مراحل تداول الغذاء عرب السلسلة الغذائية سواء أثناء انتاجه أو تصنيعه 

املته أو تعبئته أو تغليفه أو نقله أو االحتفاظ أو حفظه أو حتضريه أو مع
 به.   
  الغذاء املغشوش: الغذاء الذي يتم التغيري فيه اما إبضافة عناصر

إو مواد ملكوانته هبدف التقليل من جودته أو قيمته الغذائية أو بنزع 
بعض من حمتوايته الغنية بقيمتها الغذائية أو خلطها أو مزجها بغريها 
أو أبية طريقة أخرى على حنو يغري من طبيعتها أو خيالف بياانت 

 ا الغذائية دون اإلفصاح عن ذلك يف البطاقة الغذائية. بطاقته
  بطاقة املواد الغذائيـة: كل بيان أو إيضاح أو عالمة أو مادة وصفية

سواء مصورة أو مكتوبة، أو مطبوعة أو ملصقة أو حمفورة أو ابرزة أو 
 مرسومة أو خمتومة، ومتصلة اتصاال اثبتًا بعبوة املادة الغذائية أو مرفقة هبا.

 شرتاطات الصحيـة: جمموعة من الضوابط واالشرتاطات الواجب اال
توافرها يف املنشآت الصناعية الغذائية أو حمالت تداول األغذية، 
وظروف تداوهلا، ووسائل النقل املناسبة لكل صنف من أصناف املواد 

 .الغذائيـة
  املخزن الغذائي: هو مبىن أو جزء منه خمصص لبقاء وحفظ املواد

 .دة حمددة حلني عرضـهاالغذائية م
  وسـائل النقل: مركبة تستخدم لنقل املواد الغذائية أاي كان نوع

املركبة أو حجمها سواء كانت مربدة أو جممدة أو عند درجة حرارة 
الغرفة العادية وتكون مزودة جبهاز لقياس وتسجيل درجة احلرارة 
ءته داخلها وأن يكون مؤشر اجلهاز مثبتا يف مكان حبيث يسهل قرا

دون احلاجة إىل فتح ابب املركبة وقد تكون وسيلة النقل برية أو حبرية 
 أو جوية.

 يئةاإلفراج عن املواد الغذائيـة: اإلجازة والتصاريح الصادرة من اهل 
بتداول املواد الغذائية بعد الكشف عليها والتأكد من استيفائها 

  .لالشرتاطات املقررة لألغذية هبذه الالئحـة
 لغذائية: كل منشأة يتم فيها إنتاج أو تداول أو ختزين أو املنشآت ا

 جتهيز أو توزيع أو بيع الغذاء.
  األغذية املباحة شرعاً: األغذية املسموح هبا طبقا للشريعة

اإلسالمية وتستويف املتطلبات الواردة يف اللوائح الفنية واملواصفات 
 القياسية.

 ناسبا لالستهالك الصالحية لالستهالك االدمي: يعترب الغذاء م
االدمي وفق االستخدام املقصود منه كما هو حمدد يف اللوائح الفنية 
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 احمللية والدولية ذات الصلة أو وفقا ألى تدابري بديلة متكافئة.
  املنتج: السلعة الغذائية املنتجة حمليا أو املستوردة سواء كانت على

 شكل مواد خام أو منتجات مصنعة.
 مدة: املكان املعتمد من قبل اهليئة العامة خمتربات األغذية املعت

للغذاء والتغذية إلجراء التحاليل والفحوصات الكيميائية 
والبكرتيولوجية والفريوسية واإلشعاعية وغريها من الفحوصات على 
املواد الغذائية بغرض التأكد من صالحيتها لالستهالك اآلدمي 

 ومطابقتها للمواصفات القياسية املعتمدة.
  سجل التفتيش للمنشأة: كشف حيتفظ به صاحب املنشأة بطاقة

ويسجل فيه املوظف املختص ابلرقابة والتفتيش ابهليئة الزايرات 
 واإلجراءات اليت قام هبا جتاه املنشأة. 

  العينة: املقدار الذي يؤخذ من املادة الغذائية بطريقة عشوائية غري
وب اختاذ قرار متحيزة حبيث ميثل نوعية وخصائص كمية الغذاء املطل

 بشأنه.
  أغذية االستعماالت اخلاصة: أي غذاء يعد ويقدم لتلبية متطلبات

 ية خاصة انجتة عن حاالت طبيعية أو وظيفية أو مرضية أو 
إضراابت معينة وختتلف مكوانت هذا الغذاء عن مكوانت األغذية 
العادية ذات الطبيعة املشاهبة ويدخل ضمنها أغذية الرضع وصغار 

 ل واملرضى السريرين وكبار السن وأغذية الطاقةاألطفا
 املادة الثانية
 :حيظر تداول األغذيـة يف احلاالت اآلتيـة

للمواصفات القياسـية املبينة يف اللوائـح  غري مطابقةإذا كانت  .1
 .والتشريعات األخرى ذات الصـلة

 إذا كانت غري مباحة شرعاً وفقاً للشريعة اإلسـالمية. .2
بصحة اإلنسان أو غري صاحلة لالسـتهالك إذا كانت ضارة  .3

 اآلدمي.
 .إذا وقع هبا غـش أبي طريقة من الطرق املذكورة ابلالئحة .4
 .إذا كانت غري مطابقة لبيانـها التجاري املعلن .5
إذا احتوت على مواد كحولية أو زيوت معدنية أو حلم خنزير أو  .6

 .مشتقاتـه
ات أو ما إذا احتـوت عبواهتا على صور أو عبارات أو رسـوم .7

تسيء للقيم الوطنية أو ختل  شاهبها متس الشريعـة اإلسالميـة أو
 ختدش احلياء العام ابجملتمع أو ختالف النظام العام. ابآلداب العامة أو 

إذا كانت مشمولة حبظر الدخول إىل البالد أبمر من اجلهات  .8
  .املختصـة

 املادة الثالثة
الك اآلدمي يف أي من احلاالت تعترب املادة الغذائية غري صاحلة لالسته

 اآلتيـة:
 إذا كانت ضارة ابلصحة. .1

 إذا كانت فاسدة أو اتلفة. .2
 إذا كانت مغشوشة غشا ضارا ابلصحة. .3

 املادة الرابعة
 تعترب األغذية ضارة ابلصحة يف احلاالت اآلتية:

إذا احتوت املادة الغذائية على أي مادة سامة أو تسبب األذى  .1
  لإلنسان.

املادة الغذائية ملوثة ابلبكرتاي أو الفريوسات أو إذا كانت  .2
الفطرايت أو السموم الناجتة منها أو الطفيليات أو الديدان أو 

 احلشرات بكافة أطوارها واليت من شأهنا إحداث الضرر لإلنسان.
إذا كانت املادة الغذائية ملوثة مبواد مشعة أو كانت معاجلة  .3

فيها أعلى من احلد املسموح  ابإلشعاع ولكن نسبة النشاط اإلشعاعي
 به يف اللوائح الفنية واملواصفات القياسية.

إذا احتوت املادة الغذائية على مضاف غذائي مسموح ابستعماله  .4
ولكن بنسبة أعلى مما هو منصوص عليه وفقا للوائح الفنية 

 .واملواصفات القياسية
إذا احتوت املادة الغذائية على مضاف غذائي ممنوع استخدامه  .5

 .وفقا للوائح الفنية واملواصفات القياسية
إذا امتزجت ابألتربة أو األجسام الغريبة أو الشوائب بشكل  .6

 يستحيل تنقيتها.
إذا كانت املادة الغذائية من نتاج حيواانت أو طيور أو دواجن  .7

مريضة أو حامله ملرض ال يسمح ابستعمال نتاجه لالستهالك اآلدمي 
 دواجن قد نفقت قبل ذحبها.أو من حيواانت أو طيور أو 

إذا مت تداول املادة الغذائية يف بيئة أو ظروف جعلتها ضارة  .8
ابلصحة أو عرضة للتلوث التباديل مبا يف ذلك األمراض املنقولة 

 ابلغذاء.
إذا كانت عبوة املادة الغذائية او لفائفها مصنعة من مواد ضارة  .9

  .الغذائية ةابلصحة وغري مطابقة ملتطلبات العبوات لتلك املاد
إذا احتوت املادة الغذائية على بقااي املبيدات أو امللواثت بنسبة  .10

 .أعلى من املسموح هبا يف اللوائح الفنية واملواصفات القياسية
إذا احتوت املادة الغذائية على بقااي هرموانت أو أدوية بنسب  .11

 أعلى من احلد املسموح به وفقا للوائح الفنية واملواصفات القياسية،
أو يف حال عدم وجود مواصفات قياسية تسمح ابستخدام هذه املواد 

 أو بقاايها يف الغذاء.
إذا احتوت املادة الغذائية على أي من مسببات احلساسية أو  .12

تلك احملاذير اليت من شأهنا أن تؤثر سلبا على صحة اإلنسان، دون 
 التصريح بذلك على البطاقة الغذائية.

 املادة اخلامسة
 غذية فاسدة أو اتلفة يف األحوال اآلتية:تعترب األ

إذا تغريت خواصـها الطبيعية من حيث اللون أو الطعم أو الشكل  .1
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 .أو الرائحة وذلك عـن طريق الكشف الظاهري
إذا أثبت الكشف الظاهري أو التحليل الكيميائي أو  .2

امليكروبيولوجي أو أي حتليل آخر حدوث تغيري يف تركيبها وذلك عن 
 .ص املخربيطـريق الفح

إذا انتهت مـدة صالحيتها لالستعمال وفقا للتاريخ الثابت يف  .3
 .البيان املـدون على بطاقتها الغذائيـة

إذا احتوت األغذيـة أو عبواهتا أو أوعيتها على يرقات أو ديدان  .4
 أو حشرات أو فضالت أو خملفات.

إذا تعرضت خالل مراحل حتضريها أو تداوهلا أو ختزينها لظروف  .5
 صحية.غري 

 املادة السادسة
 تعترب املادة الغذائية مغشوشة يف أي من احلاالت اآلتية: 

إذا كانت املادة الغذائية غري مطابقة للمواصفات القياسية  .1
 املعتمدة.

إذا خلطت أو مزجت مبادة أخرى تغري من طبيعتها أو جودة  .2
 صنفها.

ها إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد املواد الداخلة يف تركيب  .3
 مبادة أخرى تقل عنها جودة.

إذا احتوت جزئيا او كليا على عناصر غذائية فاسدة أو إذا كانت  .4
 أو دواجن أو طيور أو أمساك مريضة. انتانجتة من حيوا

إذا كانت البياانت املوجودة على عبواهتا ختالف حقيقة تركيبها مما  .5
 يؤدي إىل خداع املستهلك أو اإلضرار الصحي به.

املادة الغذائية على مضاف غذائي مسموح به ولكن إذا احتوت   .6
الستعماله يف تلك املادة الغذائية وفقا للوائح الفنية  غري جماز

 واملواصفات القياسية.
إذا أضيفت مادة من شأهنا أن تقلل من القيمة الغذائية للمادة  .7

الغذائية من أجل الربح أو إلخفاء عيب أو نقص فيها أو زايدة يف 
 حجمها أو وزهنا أو إلعطاء مظهر املادة الغذائية الطازجة. 

إذا مت تداول املادة الغذائية ابلرغم من عدم وجود البطاقة  .8
 الغذائية.

 ادها أو تلفها أبي طريقة كانت.إذا قصد إخفاء فس .9
ويعترب الغش ضارا ابلصحة إذا كانت املواد املغشوشة أو كانت املواد 

 اليت تستعمل يف الغش ضارة بصحة اإلنسان.
 املادة السابعة
 :يشـرتط يف اإلضافات الغذائيـة ما يلي

 .أال تكون ضـارة ابلصحة .1
 .أن تكون مطابقة للمواصفات القياسـية املعتمدة .2
تتوافر فيـها االشرتاطات الفنيـة والصحية اليت تقررها اهليئة أن  .3

 .ابلتنسيق مع اجلهات احلكومية املختصـة

أن ختضع اإلضـافات الغذائية اليت تستورد بغرض التصنيع أو  .4
أو اللوائح األخرى ذات البيع للمستهلك ألحكام هذه الالئحة 

   الصلة.
 املادة الثامنة

غذائي بطاقة بياانت مطابقة للمواصفات جيب أن يتوافر ابملنتج ال .1
 القياسية اخلاصـة ببطاقات املواد الغذائيـة املعتمدة.

جيب أن تتضمن العبوات الصغرية نفـس البياانت الواردة على  .2
العبـوات الكبرية أو على العالمات اخلارجيـة للصناديق واحلاوايت اليت 

تعبئة املادة  ترد ضمنها. ويراعي ذلك أيضـا عند تعبئة أو إعادة
 .الغذائيـة

يلزم إلعادة التعبئـة احلصول على ترخيص من اهليئة طبقا  .3
للمواصفات واالشرتاطات الفنية والصحية اليت حيددها مدير عام 

 اهليئة بشرط:
أن تتضمن العبوات الصغرية نفس البياانت الواردة على العبوات -

ايت اليت ترد الكبرية أو على العالمات اخلارجية للصناديق واحلاو 
 ضمنها.

أال تكون املواد املستخدمة يف التعبئة ذات مصدر للخطر أو -
 التلوث.

أن تكون املواد املستخدمة كفيلة بتوفري احلماية الالزمة للغذاء للحد -
من التلوث ومنع الضرر وتسمح بوضع املعلومات الالزمة على 

 البطاقة الغذائية.
ليمة وبعيدة عن تلوث أن تتم عمليات التعبئة حتت ظروف س-

 الغذاء. 
 املادة التاسعة

جيب تدوين مجيع البياانت املنصوص عليها يف املادة السابقة مبعرفة 
صانع األغذية أو منتجها يف اخلارج أو الداخل، وأن تكون ابللغة 
األجنبية ومصحوبة برتمجة عربية واضحة على أن تكون حمررة خبط 

البياانت احملررة ابللغة العربية واضح وغري قابلة للمحو وأن تكون 
مع تدوين كافة البياانت اإليضاحية للمنتج  أكرب حجما وأوضح مكاانً 

 .على ملصق واحد غري سهل اإلزالة وخايل من الكشط والشطب
 املادة العاشرة

جيب أن تتوافر يف أماكن تداول األغذية ويف أوعيتها وعبواهتا ووسائل 
تداول الغذاء املواصفات واالشرتاطات نقلها والعاملني يف كل مراحل 

الفنية والصحية املنصوص عليها يف الئحة الرتاخيص الصحية للهيئة 
 .والتشريعات األخـرى ذات العالقة

 املادة احلادية عشر
جيب على كل من يزاول االجتار يف األغذية أو تداوهلا إنشـاء سـجالت 
منتظمـــة تقيـــد فيهـــا كافـــة أنـــواع األغذيـــة املوجـــودة يف حيازتـــه وكمياهتـــا 

 وعبواهتا وأوزاهنا ومصدرها واتريخ بدء احليازة ومقدار املباع منها 
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واتريخ البيع وطريقة ختزينها مع بيان اسم املشرتي إذا كان اتجر مجلة 
أو جتزئة ، وتقرير املعاينة الصحية الثابت به صالحية املنتج 

املنتج لالستهالك اآلدمي وكافة بياانته األخرى ابإلضافة إىل فاتورة 
املباع وجيب على البائع إعطاء املشرتي إذا كان اتجراً إقرارًا كتابياً أبن 

  .األغذية املباعة إليه مطابقة ألحكام هذه الالئحـة
 املادة الثانية عشر

حيق ملوظفي اهليئة من حاملي الضبطية القضائية كل يف حدود 
ودخول اختصاصه ونطاق  عمله معاينة وسائل نقل املواد الغذائية 

احملال واملنشآت الغذائية واألماكن اخلاضعة ألحكام هذه الالئحة 
والتشريعات ذات العالقة للتحقق من استيفائها للشروط والضوابط 
املقررة يف هذا الشأن وحيق هلم طلب كافة الدفاتر والسجالت 
واملستندات املتعلقة ابألغذية واالطالع عليها وضبط األغذية املشتبه 

عينات من هذه األغذية وفحصها للتأكد من استيفائها  فيها وأخذ
  .للشروط والضوابط املقررة يف هذا الشأن

 املادة الثالثة عشر
جيب على املوظف املختص إثبات أخذ العينات يف حمضر ضبط 

 :يشتمل على البياانت اآلتيـة
 .اتريخ وسـاعة احملضر .1
 ة القضائية.اسـم حمرر احملضر ولقبه ووظيفتـه ورقم هوية الضبطي .2
اسـم صاحب املادة الغذائية اليت أخذت منها العينات ولقبه  .3

 ومهنته وجنسيته وحمل إقامتـه ورقمه املدين. 
 .عنوان املكان املأخـوذ منه العينات .4
 .مقدار كل عينـة .5
 .مقدار البضاعة اليت أخذت منها العينات .6
 ظـروف أخذ العينات، واحلالة اليت كانت عليها وبيان العالمات .7

التجارية، واسـم املادة الغذائية، وكافة البياانت األخرى اليت تفيد يف 
 .حتديد العينات واملادة الغذائيـة

توقيع حمرر احملضـر على احملضر ، مرفقًا به العينات اليت حرزت  .8
وفقًا ألحكام قانون اإلجراءات اجلزائية ، وكذلك على التفصيل الوارد 

 الالئحة.  يف املادة الرابعة عشرة من هذه
وجيوز لصاحب الشـأن أو من ميثله إبداء ما يراه من أقوال وتثبت 
أقواله يف احملضر ويطلب منه التوقيع عليها ويف حالة امتناعه عن 
التوقيع يشـار فيه إىل ذلك وجيب على املوظف املختص أبخذ العينات 
أن يقوم بضبط األغذية املشتبه فيها ابلكشف الظاهري و اليت أخذت 

منها تلك العينات ضبطًا مؤقتًا وإيداعها على سبيل التحفظ لدى 
 .صاحب الشأن وحتت مسئوليته ويثبت ذلك يف حمضر ضبط العينات

 املادة الرابعة عشر
تؤخذ ثالث عينات على األقل من املواد الغذائية وتكون متماثلة، 

 :وتوضـع كل عينة داخل حرز تعلق به بطاقة تتضمن البياانت اآلتيـة
 .اتريـخ وساعة أخذ العينـة ورقمها .1
 .نوع العينـة ومقدارها .2
 .عنوان املكان املأخوذ منه العينة .3
اسم املوظف الذي أخذ العينة وتوقيعه ورقم هوية الضبطية  .4

 القضائية. 
أية بياانت أخرى يصدر بشأهنا قرار من املدير العام للهيئة أو من  .5

 .يفوضـه
ية عند سحب العينات ونقلها كما جيب مراعاة الشروط الصحية والفن

إىل خمتربات اهليئة لتقرير مدى مطابقتها للمواصفات املعتمدة 
وصالحيتها لالستهالك اآلدمي وعلى اإلدارة املختصة أن حتتفظ 
بسجالت يدون فيها بياانت صاحب املادة الغذائية وحمل إقامته 

  ورقمه املدين.
 املادة اخلامسة عشر

فإذا ثبت من نتيجة اهليئة  يف خمتربات جيب أن يتم حتليل العينات
التحليل استيفاء العينة ألحكام هذه الالئحة والقرارات األخرى ذات 

 .العالقة تقوم اهليئة ابإلفراج عنها والتصريح بتداوهلا
أما إذا ثبت من التحاليل أن العينة ضارة بصحة اإلنسان أو فاسدة أو 

مغشوشـة أو غري مطابقة اتلفة أو غري صاحلة لالستهالك اآلدمي أو 
( من هذه الالئحة 26للمواصفات، فيتم إتالفها وفقا ألحكام املادة )

ويتم حترير حمضر ابملخالفة يف هذا الشأن ، وحيال للنيابة العامة 
 لالختصاص. 

 املادة السادسة عشر
جيوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة فحص عينة املواد الغذائية املتحفظ 

ص داخل خمتربات اهليئة، وذلك خالل أسبوعني من اتريخ عليها ويتم الفح
نتيجة الفحص شريطة أال يكون قد تصرف يف أي جزء منها، ويف حالة 
اختالف نتيجة الفحص األول عن الفحص الثاين تقوم اهليئة إبعادة 

  .الفحص ملرة أخرية للتأكد من سالمة تلك املواد الغذائية
 املادة السابعة عشر

جيب على من يزاول االجتار يف األغذية أو تداوهلا إخطار اهليئة كتابة 
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مبا لديه من مواد غذائية فور انتهاء صالحيتها مباشرة أو تلفها ظاهراي 
إلتالفها، كما جيب إخطارها فور اشتباهه بصالحيتها وذلك متهيدا 
إلتالفها يف حالة ثبوت عدم صالحيتها، على أن يقوم بعزل تلك 

وتصنيفها، ويف مجيع األحوال يتم اإلتالف خالل أسبوعني من  املواد
  .( من هذه الالئحة26اتريخ إخطار اهليئة وفقاً ألحكام املادة )

 املادة الثامنة عشر
يف مجيع األحوال ال جيوز التصرف يف البضاعة املتحفظ عليها أو جزء 

يئة وحيق منها أو نقلها من مكان حفظها أو ختزينها إال بعد موافقة اهل
للهيئة حتريز البضاعة ابخلتم اخلاص هبا أو نقلها ملكان صاحل لذلك 

  .على نفقة صاحب الشأن
 املادة التاسعة عشر

حيظر بيع أو تسييح اللحوم أو الدواجن أو الطيور أو األمساك اجملمدة 
أو اللحوم املفرغة من اهلواء أو عرضها بقصد البيع بوصف أهنا 

  .طازجـة
 العشروناملادة 

حيظر بيع اللحوم أو الدواجن أو الطيور اجملمدة أو املربدة أو 
الطازجـة، املصنعة وغري املصنعة أو عرضها للبيع ما مل تكن مذبوحة 

 وفقا ألحكام الشريعة اإلسالميـة ومت اعتمادها أبختام اهليئة.
 املادة احلادية والعشرون

قرير صالحيته ال جيوز بيع بيض املائدة أو عرضه للبيع قبل ت
لالستهالك االدمي ومطابقته للمواصفات اخلاصة به وبعبواته 

 واعتمادها أبختام اهليئة.  
 املادة الثانية والعشرون

ال جيوز تداول أغذية االستعماالت اخلاصة التالية دون احلصول على 
 موافقة اهليئة العامة للغذاء والتغذية:

 املضافات الغذائية. .1
 ماالت التغذية.األغذية ذات االستع .2
 األغذية املتعلقة ابلرضع واألطفال. .3
 املكمالت الغذائية. .4
 مشروابت الطاقة. .5
 أية منتجات غذائية أخرى )حتددها اهليئة(. .6

 املادة الثالثة والعشرون
جيب أن تتوافر يف املنشآت الغذائية االشرتاطات الفنية والصحية 

ر بشأن الئحة العامة واخلاصة املنصوص عليها أبحكام القرار الصاد

الرتاخيص الصحية وأي اشرتاطات إضافية أخرى تقررها اهليئة 
ابلتنسيق مع اجلهات احلكومية املختصة، وملدير عام اهليئة أو من 
يفوضه أن يصدر قرارًا يف مجيع األحوال إبيقاف نشاط املنشأة حىت 
يتم استيفاء االشرتاطات املطلوبة أو إغالقها على ذمة قضية إذا كان 

   .استمرار تشغيلها ما يهدد خبطر على الصحة العامـة يف
الفنية الصحية  شرتاطاتجيب أن تتوافر يف وسـائل نقل األغذية اال

املنصوص عليها أبحكام القرار الصادر بشأن الئحة الرتاخيص 
الصحية وأي اشرتاطات إضافية أخرى تقررها اهليئة ابلتنسيق مع 

 اجلهات احلكومية املختصة.
 الرابعة والعشرون املادة

جيب أن يكون مجيع العاملني يف تداول األغذية حاصلني على 
شهادات صحية سارية املفعول من اجلهات احلكومية املختصـة تثبت 
خلوهم من امليكروابت واألمراض املعدية وعلى صاحب العمل أو 
املسئول عن العمل إبعـاد أي عامل غري حاصل على شهادة صحية 

أو تظهر على العامل أعراض مرضية أو تظهر يف يديـه  سارية املفعول
بثور أو جروح أو تقرحات جلدية أو يتضح خمالطته ملريض مصاب 
مبرض معدي وجيب على صاحب العمل أو املسـئول إبالغ اجلهات 
املختصة يف حالة ظهور أي من األمراض املعدية ألي عامل من 

  .العاملني لديـه
مل عن العمل إذا رأت يف اشتغاله ضـررا وجيوز للهيئة إبعاد أي عا

  .على الصحة العامـة
 املادة اخلامسة والعشرون

جيب على صاحب العمل تقدمي بطاقة سجل التفتيش للمنشأة 
الغذائية إىل موظفي اهليئة يف كل جولة تفتيشية وعلى صاحب العمل 

ابلتنسيق تزويد العاملني بتداول األغذية لديـه ابلزي الذي تقرره اهليئة 
مع اجلهات احلكومية املختصة وجيب ارتداء العمال زاي موحدا نظيفا 
وقت العمل، وما تقتضيه متطلبات العمل من قفازات وغطاء للشعر 
يف مراحل حتضري وجتهري األغذية، وواقيا من الربودة يف حالة الدخول 
ملستودعات التجميد، وأحذية خاصة نظيفة ومطهرة للدخول هبا يف 

ودعات، وحتفظ األحذية يف أماكن خاصة هلا ومينع الدخول املست
ابألحذية العادية وعلى العامل االلتزام بقواعد النظافة الشخصية 

  .واالمتناع عن التدخني أثناء تداول األغذيـة
 املادة السادسة والعشرون

يتم إتالف املواد الغذائية اليت تقرر إتالفها وفقًا ألحكام هذه الالئحة 
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حمضر إتالف حيرر من جلنة ثالثية من موظفي اهليئة املختصني مبوجب 
تشكل بقرار إداري ويتم اإلتالف يف األماكن اليت حتددها اهليئة وحتت 
إشراف اهليئة واجلهات الرقابية املختصة وعلى نفقة صاحب الشأن 
شريطة أال تكون تلك املواد متحفظا عليها على ذمة قضية، وإذا 

ن إتالف املواد الغذائية تقوم اهليئة إبتالف أمتنع صاحب الشأن ع
تلك املواد وترجع عليه جبميع النفقات دون أن تتحمل اهليئة أية 

 مسئولية.
 املادة السابعة والعشرون

ملدير عام اهليئة أو من يفوضه عند خمالفة أحكام هذه الالئحة أن 
يف يصدر أمرا كتابيا ابلغلق املؤقت ملدة حمددة أو حلني صدور حكم 

الدعوى على أن يتم الغلق مبلصق خمتوم خبامت اهليئة وحيرر حمضر هبذه 
اإلجراءات وأن يتخذ ما يراه من إجراءات احرتازية أخرى للحفاظ 

 على سالمة األغذية واملستهلك والصحة العامة. 
 املادة الثامنة والعشرون

يف مجيع األحوال اليت يتم فيها الغلق جيوز لصاحب الشأن أن يطلب 
نقل البضاعة إىل مكان آخر بعد إبداء األسباب شريطة أن توافق 
عليها اهليئة ويتم النقل على نفقته وحتت إشرافها على أن تستكمل 

  .مدة الغلق يف املكان اجلديد
 املادة التاسعة والعشرون

جيوز ملدير عام اهليئة أو من يفوضه يف حال التصرف يف مواد غذائية 
يح بتداوهلا من اهليئة ان يصدر أمرا كتابيا متحفظ عليها قبل التصر 

إن  –بغلق منافذ تداول األغذية التابعة لصاحب الشأن املخالف 
  .غلقاً احرتازاي مؤقتاً  –وجدت 

 املادة الثالثون
املوظفني املختصني الذين يتولون  –بقرار منه  –حيدد الوزير املختص 

القضائية وهلم يف  تنفيذ أحكام هذه الالئحة ويكون هلم صفة الضبطية
سبيل أتدية أعماهلم االستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى األمر 
ودخول املنشآت الغذائية وأخذ العينات وإجراء االختبارات الالزمة 
والتأكد من تطبيق النظم واالشرتاطات اخلاصة بسالمة أتمني الغذاء 

ابة العامة إثبات ما يقع من خمالفات وحترير احملاضر وإحالتها اىل الني
 وفقا لإلجراءات املتبعة يف اهليئة.

 املادة احلادية والثالثون
جيـوز قبول الصلح من املخالف فيما يتعلق ابألفعال املخالفة هلذه 
الالئحة إذا كانت الغرامة املقررة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على 

الفة أن ألف دينار كوييت وعلى حمرر احملضر بعد مواجهة املخالف ابملخ
يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك يف حمضره وعلى املخالف الذي 
يرغب يف الصلح أن يدفع خالل شهرين من اتريخ عرض الصلح عليه 
احلد األدىن للغرامة املقررة للمخالفة املنسـوبة إليه مع الرسوم 

  واملصروفات املستحقة للهيئة.
 والثالثونثانية املادة ال

ية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو الئحة مع عدم اإلخالل أب
أخري يعاقب ابلغرامة اليت ال تقل عن مائة دينار كوييت وال تتجاوز 

 مخسمائة دينار كوييت كل من يرتكب خمالفة من املخالفات التالية:
القيام بنقل مواد أخرى غري املصرح هبا يف الرتخيص الصادر  .1

  لوسيلة النقل.
بتزويد العامل ابلزي املقرر وتتعدد عدم قيام صاحب العمل  .2

 .احملاضر بعدد العمال
عدم قيام صاحب العمل بتقدمي بطاقة سجل التفتيش ملوظفي  .3

 .اهليئة عند الطلب
عدم إمساك صاحب الشأن السجالت املقررة وفقًا ألحكام هذه  .4

 .الالئحة
 .التدخني أثناء تداول املواد الغذائية .5

 املادة الثالثة والثالثون
اإلخالل أبية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو الئحة  مع عدم

أخري يعاقب ابلغرامة اليت ال تقل عن مخسمائة دينار كوييت وال 
 تتجاوز ألف دينار كوييت كل من يرتكب خمالفة من املخالفات التالية:

 نقل مواد غذائيـة بوسيلة نقل بدون ترخيص من اهليئة.  .1
 منتهي. خيصنقل مواد غذائية بوسيلة نقل برت  .2
 نقل مواد غذائية بوسيلة نقل غري مطابقة لالشرتاطات الصحية. .3
عدم منح البائع للمشرتي اإلقرار الكتايب املقرر وفقًا ألحكام هذه  .4

 .الالئحة
 تداول أغذية مغشوشة. .5
 .تعبئة مواد غذائيـة برتخيص إعادة تعبئة منتهي .6
ة تعبئة مواد غذائية صاحلة بدون احلصول على ترخيص إعاد .7

 .تعبئة
عدم مطابقة املواصـفات للبيان اإلعالمي اخلاص ببطاقة املواد  .8

 .الغذائيـة املعتمدة
 .قيام العامل بتداول األغذيـة بشهادة صحية منتهية .9
قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بشـهادة صحية منتهية  .10

 وتتعدد احملاضر بعدد العمال لكل حاله على حده.
اطات النظافة الشخصية والنظافة عدم االلتزام بقواعـد واشرت  .11

  .العامة أثناء العمل
تغيري يف السلعة الغذائية على حنو يغري من طبيعتها من دون  .12
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 .إيضاح على البطاقة الغذائية اخلاصة هبا
قيام العامل بتداول األغذية دون احلصول على شهادة صحية  .13

 .من اجلهات املختصة
احلصول على شهادة قيام صاحب العمل بتشغيل العامل دون  .14

 .صحية وتتعدد احملاضر لكل حاله على حده
إعادة تعبئة مواد غذائية يف ظروف غري صحية ودون احلصول  .15

 .على ترخيص
عدم توافر املواصفات واالشرتاطات الفنية والصحية يف وسائل  .16

 .نقل األغذية
 .تداول األغذية مع عدم توافر االشرتاطات الفنية والصحية .17
و الدواجن أو الطيور أو األمساك اجملمدة أو تسييح اللحوم أ .18

 .اللحوم املفرغة من اهلواء وعرضها بقصد البيـع بوصف أهنا طازجـة
قيام العامل الذي ظهرت عليه بثور أو جروح أو تقرحات  .19

بتداول األغذية قبل احلصول على تقرير بصالحية العمل من اجلهات 
 .املختصة
عليه بثور أو جروح قيام صاحب العمل بتشغيل عامل ظهرت  .20

أو تقرحات يف تداول األغذية قبل احلصول على تقرير بصالحيته 
 .للعمل من اجلهات املختصة وتتعدد احملاضر بعدد العمال

قيام صاحب الشأن بنقل البضاعة املتحفظ عليها من مكان  .21
 .ختزينها احملدد دون موافقة اهليئة

من املواد تداول أغذيـة احتوت على مادة حمظور استعماهلا  .22
 .غريها أو امللونة أو احلافظة

إذا احتـوت عبواهتا على صور أو عبارات أو رسـومات أو ما  .23
تسيء للقيم الوطنية أو ختل  شاهبها متس الشريعـة اإلسالميـة أو

 ختدش احلياء العام ابجملتمع أو ختالف النظام العام. ابآلداب العامة أو 
غالقها قبل احلصول على إعادة فتح منشأه غذائية خمالفة مت إ .24

 أمر كتايب من اهليئة إبعادة فتحها.
قيام صاحب الشأن إبخفاء أو فض أختام اهليئة أبي حال من  .25

 األحوال.   
تداول أغذية االستعماالت اخلاصة دون احلصول على موافقة  .26
 اهليئة.

 املادة الرابعة والثالثون
ملختصة تنفيذه ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرسـمية وعلى اجلهات ا

 . 1/12/2017ويعمل به من اتريخ 
 
 

 اهليئة العامة للقوى العاملة
 2017( لسنة 1123قرار إداري رقم )

 2017( لسنة 715بتعديل املادة األوىل من القرار اإلداري رقم )
 يف شأن ضوابط وشروط عمل أصحاب املشروعات الصغرية واملتوسطة

 العاملةاملدير العام للهيئة العامة للقوى 
يف شأن العمل  1969( لسنة 28بعد االطالع على القانون رقم ) -

 يف قطاع األعمال النفطية.
بشأن دعم العمالة الوطنية  2000( لسنة 19وعلى القانون رقم ) -

 وتشجيعها للعمل يف اجلهات غري احلكومية وتعديالته.
يف شأن العمل يف القطاع  2010( لسنة 6وعلى القانون رقم ) -

 وتعديالته.األهلي 
يف شأن اهليئة العامة  2013( لسنة 109وعلى القانون رقم ) -

 للقوى العاملة وتعديالته.
يف شأن الالئحة  2014/ق( لسنة 6وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 الداخلية جمللس إدارة اهليئة العامة للقوى العاملة.
بشأن ضوابط عمل  2016( لسنة 9وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 شروعات الصغرية واملتوسطةأصحاب امل
يف شأن القائم مبهام  2017( لسنة 20وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 واختصاصات املدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
يف شأن ضوابط  2017( لسنة 715وعلى القرار اإلداري رقم ) -

 وشروط عمل أصحاب املشروعات الصغرية واملتوسطة.
 العمل.وعلى ما تقتضيه مصلحة  -

 قـــــرر
 مادة أوىل

شروط األنشطة، والواردة ابملادة األوىل من  –تستبدل الفقرة اثلثُا 
يف شأن ضوابط وشروط  2017( لسنة 715القرار اإلداري رقم )

 عمل أصحاب املشروعات الصغرية واملتوسطة، بنص الفقرة التالية:
 شروط األنشطة: –اثلثُا 

أبصحاب املشروعات الصغرية تستقبل إدارة العمل املختصة 
واملتوسطة طلبات تصاريح العمل فيما عدا األنشطة اليت يصدر هبا 

 تعاميم من املدير العام للهيئة.
 مادة اثنية

يعمل هبذا القرار اعتبارًا من اتريخ صدوره، وينشر ابجلريدة الرمسية،  
 وعلى جهات االختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.    

 لهيئة العامة للقوى العاملة املدير العام ل
 2017/ 3/10صدر بتاريخ:
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 هيئة أسواق املال
 2017( لسنة 135قرار رقم )

شركة إرنست ويونغ بشـــأن طلب الرتخيص املقدم من 
ملزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم  لالستشارات

بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم  2010لسنة  7
 املالية والئحته التنفيذية وتعديالهتمانشاط األوراق 
 بعد االطالع على:

بشأن إنشاء هيئة أسواق املال  2010( لسنة 7القانون رقم ) -
 ؛والئحته التنفيذية وتعديالهتماوتنظيم نشاط األوراق املالية 

 إرنست ويونغ لالستشارات؛شركة وعلى طلب الرتخيص املقدم من قبل  -
مفوضي هيئة أسواق املال يف اجتماعه رقم وبناء على قرار جملس  -
 .19/09/2017املنعقد بتاريخ  2017( لسنة 36)

 قرر ما يلي
إرنست ويونغ مادة أوىل: متنح اهليئة موافقة مبدئية لشركة 

 لرتخيص األنشطة التالية:لالستشارات 
 مستشار استثمار. -
 تقومي األصول. -

للتجديد تبدأ من اتريخ  وتسري هذه املوافقة ملدة ستة أشهر قابلة 
كتاب املوافقة املبدئية الصادر عن اهليئة، وذلك الستكمال 
اإلجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام األساسي إبضافة 
النشاط املطلوب للشركة ليكون ضمن األغراض اليت أسست من 

 أجلها الشركة أو الستيفاء معايري حمددة.
ملذكورة يف هذا القرار بعد استكمال مادة اثنية: يرخص للشركة ا

املتطلبات املشار إليها يف كتاب املوافقة املبدئية الصادر عن اهليئة، 
وذلك ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد من اتريخ إصدار شهادة 

 ترخيص اهليئة، بعد أداء الرسم الواجب عند الرتخيص.
فيما خيصه  مادة اثلثة: على اجلهات املختصة تنفيذ هذا القرار كل

     ويعمل به اعتبارا من اتريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية.
      

 رئيس جملس مفوضي هيئة أسواق املال 
 د. انيف فالح مبارك احلجرف                                 

 27/09/2017صدر بتاريخ: 

 2017( لسنة 136قرار رقم )
 ترخيص أنشطة أوراق ماليةبشـــــــــــــــــــــــــأن جتديد 

 لشركة الوطين لالستثمار لدى اهليئة
 بعد االطالع على:

بشأن إنشاء هيئة أسواق املال  2010( لسنة 7القانون رقم )-
 وتنظيم نشاط األوراق املالية والئحته التنفيذية وتعديالهتما؛

شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية شركة الوطين لالستثمار رقم -
(AP/2014/0010 الصادرة بتاريخ )؛17/12/2014 
 10/09/2017وبناًء على طلب شركة الوطين لالستثمار املؤرخ -

 لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى اهليئة؛
( لسنة 44وبناًء على قرار جملس مفوضي هيئة أسواق املال رقم )-

املنعقد بتاريخ  2015( لسنة 18يف اجتماعه رقم ) 2015
بشأن التفويض يف بعض اختصاصات قطاع  03/06/2015

 اإلشراف؛
( 7-17وبناء على قرار جملس مفوضي هيئة أسواق املال رقم )-

( املنعقد بتاريخ 17/2017يف اجتماعه رقم ) 2017لسنة 
بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع اإلشراف يف  25/4/2017

اإلشراف حال غيابه ابختاذ ذات االختصاصات الصادرة لرئيس قطاع 
 .2015( لسنة 44والواردة يف القرار رقم )

 قرر ما يلي:
مادة أوىل: جتديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطين لالستثمار 

 لدى هيئة أسواق املال ملزاولة األنشطة التالية:
 مدير حمفظة االستثمار.-
 مدير نظام استثمار مجاعي.-
 مستشار استثمار.-
 وكيل اكتتاب.-
 وراق مالية غري مسجل يف بورصة األوراق املالية.وسيط أ-

 وذلك ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
مادة اثنية: على اجلهات املختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما خيصه 

 ويعمل به اعتباراً من اتريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية.
 

 رئيس قطاع اإلشراف ابلتكليف 
 28/09/2017صدر بتاريخ: 
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 2017( لسنة 137قرار رقم ) 

 بشــــأن

رخصة تسويق خاص لنظام استثمار مجاعي مؤسس خارج دولة 

الكويت املمنوحة لشركة دميه كابيتال لالستثمار لصندوق سي يو كي 

 يف الثالث احملدود

 بعد االطالع على:

بشأن إنشاء هيئة أسواق املال  2010( لسنة 7القانون رقم ) -

 املالية والئحته التنفيذية وتعديالهتما؛وتنظيم نشاط األوراق 

عقد التأسيس والنظام األساسي لشركة دميه كابيتال لالستثمار  -

وعلى االتفاقية املربمة بني ممثل نظام االستثمار اجلماعي شركة دميه 

للخدمات االستشارية احملدودة ومدير التسويق شركة دميه كابيتال 

 لالستثمار؛

كابيتال لالستثمار للقيام بعملية   وبناًء على طلب شركة دميه -

 التسويق اخلاص لصندوق سي يو كي يف الثالث احملدود؛

( لسنة 44وبناء على قرار جملس مفوضي هيئة أسواق املال رقم ) -

املنعقد بتاريخ  2015( لسنة 18يف اجتماعه رقم ) 2015

بشأن التفويض يف بعض اختصاصات قطاع  03/06/2015

 اإلشراف؛

( 7-17ر جملس مفوضي هيئة أسواق املال رقم )وبناء على قرا -

( املنعقد بتاريخ 17/2017يف اجتماعه رقم ) 2017لسنة 

بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع اإلشراف يف  25/4/2017

حال غيابه ابختاذ ذات االختصاصات الصادرة لرئيس قطاع اإلشراف 

 .2015( لسنة 44والواردة يف القرار رقم )

 قرر ما يلي

ة أوىل:يُرخص لشركة دميه كابيتال لالستثمار بتسويق عدد ماد

سهم )فقط ستة عشر ألف سهم( من صندوق سي يو كي  16.000

يف الثالث احملدود تسويقًا خاصاًّ داخل دولة الكويت واملنشأ يف جزر 

جنيه إسرتليين )فقط ألف جنيه  1,000الكامين، بسعر عرض 

ابلدينار الكوييت، ابإلضافة إىل  إسرتليين( للسهم الواحد أو ما يعادله

% من إمجايل املبلغ املكتتب، وأن يكون احلد 1عمولة اكتتاب تبلغ 

جنيه إسرتليين )فقط مائتان  250,000األدىن لالشرتاك هو 

ومخسون ألف جنيه إسرتليين( أو ما يعادهلا ابلدينار الكوييت ابلنسبة 

ائة  ألف جنيه جنيه إسرتليين )فقط مخسم 500,000لألفراد ومبلغ 

 إسرتليين( أو ما يعادهلا ابلدينار الكوييت للكياانت.

وأن يتم طرح الوحدات اليت سيتم تسويقها داخل دولة الكويت 

للعمالء احملرتفني فقط حسب النص الوارد يف الكتاب األول 

بشأن  2010لسنة  7)التعريفات( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

ال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالهتما، إنشاء هيئة أسواق امل

 وتكون اجلهات اليت تتلقى طلبات االشرتاك هي:

 شركة دميه كابيتال لالستثمار.-

مادة اثنية:أهداف نظام االستثمار اجلماعي بناًء على ما ورد يف نشرة 

 االكتتاب.

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوايًّ من اتريخ مادة اثلثة:

 إصدار شهادة ترخيص اهليئة وبعد سداد الرسوم املقررة.

مادة رابعة:تدفع الرسوم املقررة خالل شهر من اتريخ صدور هذا 

القرار، ويف حالة التخلف عن دفع الرسوم خالل املدة احملددة، اعترب 

  القرار كأن مل يكن.

مادة خامسة: على اجلهات املختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما خيصه 

 عمل به اعتباراً من اتريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية.وي

 

 رئيس قطاع اإلشراف ابلتكليف                                       

 .03/10/2017صدر بتاريخ: 
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 بلدية الكويت
 (2017/ 399قـرار إداري رقـم )

بشأن قيد مكتب هندسي ابسم مكتب/  اليامسني  لالستشارات 
 اهلندسية 

 لصاحبته املهندسة/ ايمسني سيد حسني سيد علي السيد هاشم
 مدير عام البلدية:

بشأن بلديـة    2016لسنـة  33بعـد االطالع على القانـون رقم   -
 الكـويت.

إبصدار الئحة مزاولة  193/2007وعلى القرار الوزاري رقم  -
 املهنة للمكاتب اهلندسية والدور االستشاريـة وتعديالته 

بشأن تنظيم اجلهاز  363/2009القرار الوزاري رقم  وعلى -
 التنفيذي للبلدية وفروعها ابحملافظات.

بشأن تنظيم أعمال  2009لسنة  206وعلى القرار الوزاري رقم   -
 وتعديالته. 30/4/2009البناء واجلداول امللحقة به بتاريخ 

املؤرخ يف  2016لسنة  452وعلى القرار الوزاري رقم  -
بشأن إعادة تشكيل جلنة تنظيم مزاولة املهنة للمكاتب  6/6/2016

 اهلندسية والدور االستشارية.
وعلى كتاب جلنة مزاولة املهنة للمكاتب اهلندسية والدور  -

بشأن فتح   19/9/2017( بتاريخ   1457االستشارية رقم )
 املكتب اهلندسي  .

( املنعقدة 17/2017وعلى توصية اللجنة ابجتماعها رقم )  -
 بشأن فتح املكتب اهلندسي .  13/9/2017بتاريخ 

 قــرر                               
(  17/2017مادة اوىل:  تعتمد توصية اللجنة ابجتماعها رقم ) 

ابملوافقة على قيد مكتب هندسي ابسم   13/9/2017بتاريخ 
مكتب/ اليامسني لالستشارات اهلندسية   لصاحبته املهندسة/  ايمسني 

  حسني سيد علي السيد هاشم  سيد
منطقة حويل   –مدين   [ ، الواقع يف حمافظة  حويل   –]  ختصص 

مكتب  -الدور الثاين  –( 4( قسيمة  رقم )112قطعة رقم )   –
على أن ينتهي الرتخيص للمكتب اهلندسي بعد   -(   2+  1رقم ) 

 شريطة استيفاء مجيع االشرتاطات -سنتني من صدور هذا القرار 
الواردة ببنود الئحة مزاولة املهنة  للمكاتب اهلندسية والدور 

(  193/2007االستشارية الصادرة ابلقرار الوزاري رقم ) 
 وتعديالته 

مادة اثنية: على اجلهات املختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من 
 اتريـخ نشره ابجلريدة الرمسية.

 مدير عام البلدية                                                 
 ه1439حمرم  11صدر يف:
 م2017أكتوبر  1املوافق:
 

 (2017/  400م )ـرار  إداري رققـ
 بشأن قيد مكتب هندسي ابسم مكتب/ التميــــــز 

 لالستشارات اهلندسية 
لصاحبيه املهندس/سعود عيد سعيد علي العازمي 

 واملهندس/ أمحد سامل طحيشل العازمي
 مدير عام البلدية :

 بلديـة الكـويت بشأن    2016ة ـلسن 33ون رقم ـعلى القانبعـد االطالع   -
إبصــــدار الئحــــة مزاولــــة املهنــــة  193/2007القــــرار الــــوزاري رقــــم وعلــــى  -

 وتعديالته للمكاتب اهلندسية والدور االستشارية 
بشــــأن تنظــــيم اجلهــــاز التنفيــــذي  363/2009 القــــرار الــــوزاري رقــــموعلــــى  -

 للبلدية وفروعها ابحملافظات .
بشــأن تنظــيم أعمــال البنــاء  2009لســنة  206وعلــى القــرار الــوزاري رقــم   -

 وتعديالته . 30/4/2009واجلداول امللحقة به بتاريخ 
ــــى القــــرار الــــوزاري رقــــم  -  6/6/2016املــــؤرخ يف  2016لســــنة  452وعل

جلنــــة تنظــــيم مزاولــــة املهنــــة للمكاتــــب اهلندســــية والــــدور بشــــأن إعــــادة تشــــكيل 
 االستشارية .

 وعلى كتاب جلنة مزاولة املهنة للمكاتب اهلندسية والدور االستشارية رقم  -
 بشأن فتح املكتب اهلندسي  .  19/9/2017( بتاريخ   1457) 
ـــــة ابجتماعهـــــا رقـــــم )  - ـــــاريخ 17/2017وعلـــــى توصـــــية اللجن ( املنعقـــــدة بت
 بشأن فتح املكتب اهلندسي .  13/9/2017

 قــرر 
 مادة أوىل

  13/9/2017( بتـاريخ  17/2017تعتمد توصـية اللجنـة ابجتماعهـا رقـم )  
ابملوافقة على قيد مكتب هندسي ابسـم مكتـب/ التميـــز لالستشـارات اهلندسـية   
ــــد ســــعيد علــــي العــــازمي واملهنــــدس/ أمحــــد ســــامل  لصــــاحبيه املهندس/ســــعود عي

 –ة مـــــدين[ ، الواقـــــع يف حمافظـــــة  الفروانيـــــ  –طحيشـــــل العـــــازمي  ] ختصـــــص 
 -الـــدور الثالـــث  –( 49( قســـيمة  رقـــم )5قطعـــة رقـــم )  –منطقـــة الفروانيـــة 
علـــى أن ينتهـــي الرتخـــيص للمكتـــب اهلندســـي بعـــد   -(  1+  2مكتـــب رقـــم )

شـــريطة اســـتيفاء مجيـــع االشـــرتاطات الـــواردة  -ســـنتني مـــن صـــدور هـــذا القـــرار 
ـــة املهنـــة  للمكاتـــب اهلندســـية والـــدور االستشـــارية الصـــادرة  ببنـــود الئحـــة مزاول

 .وتعديالته (  193/2007ابلقرار الوزاري رقم ) 
 مادة اثنية

علــى اجلهــات املختصــة تنفيــذ هــذا القــرار ويعمــل بــه مــن اتريـــخ نشــره   
 ابجلريدة الرمسية .

 مدير عام البلدية
 

 ه1439حمرم 11صدر يف :
 م2017أكتوبر 1املوافق 
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 (2017/ 402م )ـرار إداري رققـ
بشأن قيد مكتب هندسي ابسم مكتب/ الدوليــة  

 لالستشارات اهلندسية 
 لصاحبه املهندس/  عبدهللا عدانن حممد الوزان

 مدير عام البلدية :
 بلديـة الكـويت بشأن    2016ة ـلسن 33ون رقم ـعلى القانبعـد االطالع   -
إبصــــدار الئحــــة مزاولــــة املهنــــة  193/2007القــــرار الــــوزاري رقــــم وعلــــى  -

 وتعديالته للمكاتب اهلندسية والدور االستشارية 
بشــــأن تنظــــيم اجلهــــاز التنفيــــذي  363/2009القــــرار الــــوزاري رقــــم وعلــــى  -

 للبلدية وفروعها ابحملافظات .
 بشــأن تنظــيم أعمــال البنــاء 2009لســنة  206وعلــى القــرار الــوزاري رقــم   -

 وتعديالته . 30/4/2009واجلداول امللحقة به بتاريخ 
ــــى القــــرار الــــوزاري رقــــم  -  6/6/2016املــــؤرخ يف  2016لســــنة  452وعل

بشــــأن إعــــادة تشــــكيل جلنــــة تنظــــيم مزاولــــة املهنــــة للمكاتــــب اهلندســــية والــــدور 
 االستشارية .

م ) وعلى كتاب جلنة مزاولة املهنـة للمكاتـب اهلندسـية والـدور االستشـارية رقـ -
 بشأن فتح املكتب اهلندسي  . 19/9/2017( بتاريخ   1457

ـــــة ابجتماعهـــــا رقـــــم )  - ـــــاريخ 17/2017وعلـــــى توصـــــية اللجن ( املنعقـــــدة بت
 بشأن فتح املكتب اهلندسي .  13/9/2017

 قــرر 
 مادة أوىل

  13/9/2017( بتـاريخ  17/2017تعتمد توصـية اللجنـة ابجتماعهـا رقـم )  
ـــــة  لالستشــــارات ابملوافقــــة علــــى قيــــد مكتــــ ب هندســــي ابســــم مكتــــب/ الدوليــ

مـدين   –اهلندسية   لصاحبه املهنـدس/  عبـدهللا عـدانن حممـد الـوزان ] ختصـص 
قسـيمة   ( 82قطعـة رقـم )   -منطقـة السـاملية   –[ ، الواقع يف حمافظة  حويل 

ــــــب رقــــــم )    -الــــــدور األول   –( 28رقــــــم ) علــــــى أن ينتهــــــي   -(   1مكت
شــــريطة  -اهلندســــي بعــــد ســــنتني مــــن صــــدور هــــذا القــــرار  الرتخــــيص للمكتــــب

ــــة  للمكاتــــب  ــــة املهن ــــواردة ببنــــود الئحــــة مزاول ــــع االشــــرتاطات ال اســــتيفاء مجي
(  193/2007اهلندســـية والـــدور االستشـــارية الصـــادرة ابلقـــرار الـــوزاري رقـــم )

 .وتعديالته 
 مادة اثنية 

اتريـــــخ نشــــره  ويعمــــل بــــه مــــن  -علــــى اجلهــــات املختصــــة تنفيــــذ هــــذا القــــرار  
 ابجلريدة الرمسية .

 مدير عام البلدية
 

 ه1439حمرم  11صدر يف :
 م2017أكتوبر 1املوافق:

 (403/2017م )ـرار إداري رققـ
 بشأن قيد مكتب هندسي ابسم مكتب/  
 عبداجمليد قبازرد لالستشارات اهلندسية 

 لصاحبه املهندس/  عبداجمليد حممد حسني قبازرد
 مدير عام البلدية :

بلديــة بشـأن    2016ة ـلسن 33ون رقم ـعلى القانبعـد االطـالع   -
 الكـويت.

إبصـــدار الئحـــة مزاولـــة  193/2007القـــرار الـــوزاري رقـــم وعلـــى  -
 وتعديالته .املهنة للمكاتب اهلندسية والدور االستشارية 

ــــوزاري رقــــم وعلــــى  - بشــــأن تنظــــيم اجلهــــاز  363/2009القــــرار ال
 وفروعها ابحملافظات .التنفيذي للبلدية 

بشأن تنظيم أعمال  2009لسنة  206وعلى القرار الوزاري رقم   -
 وتعديالته . 30/4/2009البناء واجلداول امللحقة به بتاريخ 

املــــــــؤرخ يف  2016لســــــــنة  452وعلـــــــى القــــــــرار الــــــــوزاري رقــــــــم  -
بشأن إعادة تشكيل جلنة تنظيم مزاولة املهنـة للمكاتـب  6/6/2016

 دور االستشارية .اهلندسية وال
ـــــب اهلندســـــية والـــــدور  - ـــــة مزاولـــــة املهنـــــة للمكات ـــــى كتـــــاب جلن وعل

بشـــــأن فـــــتح  19/9/2017( بتـــــاريخ   1457االستشـــــارية رقـــــم ) 
 املكتب اهلندسي  .

ــــم )  - ــــة ابجتماعهــــا رق ــــى توصــــية اللجن ( املنعقــــدة 17/2017وعل
 بشأن فتح املكتب اهلندسي .  13/9/2017بتاريخ 

 قــرر 
(  17/2017تعتمـــد توصـــية اللجنـــة ابجتماعهـــا رقـــم )  مـــادة أوىل: 
ابملوافقــــة علــــى قيــــد مكتــــب هندســــي ابســــم   13/9/2017بتــــاريخ 

مكتــب/ عبداجمليــد قبــازرد لالستشــارات اهلندســية   لصــاحبه املهنــدس/  
 عبداجمليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازرد 

منطقــــة   –مــــدين   [ ، الواقــــع يف حمافظــــة  العاصــــمة   –]  ختصــــص 
 -الـــدور الســـادس  –( 8( قســـيمة  رقـــم )4قطعـــة رقـــم )   –شـــرق  

علــى أن ينتهــي الرتخــيص للمكتــب اهلندســـي   -(   4مكتــب رقــم ) 
شريطة استيفاء مجيع االشـرتاطات  -بعد سنتني من صدور هذا القرار 

ـــــدور  ـــــب اهلندســـــية وال ـــــة املهنـــــة  للمكات ـــــواردة ببنـــــود الئحـــــة مزاول ال
 وتعديالته.(  193/2007الوزاري رقم ) االستشارية الصادرة ابلقرار 

علــى اجلهــات املختصــة تنفيــذ هــذا القــرار ويعمــل بــه مــن مــادة اثنيــة : 
 اتريـخ نشره  ابجلريدة الرمسية .

 مدير عام البلدية
 ه 1439حمرم  11صدر يف : 
 م 2017أكتوبر  1املوافق : 
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 بنك الـكويت املركزي

 2017ر / –175/  1قرار رقم 

 الكويت املركزيحمافظ بنك 

( 32( مــن القانـــون رقــــم )61( و )21) املــادتنيبعــد االطــالع علــى 

فـــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت املركــزي وتنظــيم املهنــة  1968لســنة 

 املصرفية وتعديالته .

( لســـنة 39( مـــن القـــرار الـــوزاري رقـــم )7( و)5( و)4وعلـــى املـــواد )

ــــد 2003 ــــوك اإلســــالمية ل ــــك بشــــأن الئحــــة بنظــــام ســــجل البن ى بن

 الكويت املركزي.

بشـأن طلـب تعـديل  9/8/2017وبناًء علـى كتـاب بنـك وربـة املـؤرخ 

 بياانت يف سجل البنوك اإلسالمية لدى بنك الكويت املركزي.

 قـــرر

 مـادة أولـى 

يؤشر يف سجل البنوك لدى بنك الكويت املركزي ابلتعديل التايل على 

 بيـاانت بنك وربة :

مليون دوالر أمريكي متوافقة مع  250مببلغ إصدار صكوك دائمة  -

( AT1رأس املـــال اإلضـــايف للشـــرحية األوىل مـــن قاعـــدة رأس املـــال )

( على 3وفقاً ملتطلبات معيار كفاية رأس املال للبنوك اإلسالمية ابزل )

 أساس صيغة املضاربة . 

 مــــادة اثنيـــة

راً مـــن اتريـــخ ينشـــر هـــذا القـــرار يف اجلريـــدة الرمسيـــة ، ويعمـــل بـــه اعتبـــا

 صدوره .

 املــحـــافـــــظ

 د. حممد يوسف اهلاشل

 1439 مــحـــرم   5صدر فـي :  

 2017سـبـتـمـبـر  25 املوافــــق : 

 2017ر /  - 188/  1قرار رقم 

 حمافظ بنك الكويت املركزي

( 32من القانــون رقــم ) (61( و )21) املادتنيبعد االطالع على  -

النقــد وبنــك الكويــت املركــزي وتنظــيم املهنــة فـــي شــأن  1968لســنة 

 . املصرفية وتعديالته

( لسنة 40( من القرار الوزاري رقم )7( و )5( و )4وعلى املواد ) -

ــــك  2003 ــــدى بن ــــوك اإلســــالمية ل بشــــأن الئحــــة بنظــــام ســــجل البن

 الكويت املركزي.

بشأن طلب تعـديل  13/9/2017وبناًء على كتاب بنك وربة املؤرخ 

 بياانت يف سجل البنوك اإلسالمية لدى بنك الكويت املركزي . 

 قـــرر

 مـادة أولـى 

يؤشر يف سجل البنوك اإلسالمية لدى بنك الكويت املركزي ابلتعـديل 

 التايل على بيـاانت بنك وربة:

فليج لعضوية جملس إدارة تعيني السيد مصعب عمر سليمان ال -

( ممثاًل عــــن اهليئــــة العامـــة 2018 - 2016البنك للدورة )

 لالستثمـــار بدالً مــن الدكتور حممـــود أمحــد عبدالرمحــن حممـــود .

 مـادة اثنيـة

 ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية ، ويعمل به اعتباراً من اتريخ

 صدوره .

 املــحـــافـــــظ                                                  

 د. حممد يوسف اهلاشل

 

 ه. 1439حمـــرم    5صدر يف : 

 م. 2017سبتمبـر  25املوافق : 
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 2017ر/  -191/  1قرار رقم  

 حمافظ بنك الكويت املركزي

( لسـنة 32( من القانون رقم )61( و )21بعد االطالع على املادة )

شأن النقد وبنك الكويـت املركـزي وتنظـيم املهنـة املصـرفية يف  1968

 ، وتعديالته .

ــوزاري رقــم )7( و )5( و)4وعلــى املــواد ) ( لســنة 39( مــن القــرار ال

 بشأن الئحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت املركزي  2003

بشــأن طلــب   10/9/2017وبنــاًء علــى كتــاب بنــك اخللــيج املــؤرخ 

 البنوك لدى بنك الكويت املركزي .  تعديل بياانت يف سجل

 قـــرر

 مـادة أولـى

لدى بنك الكويت املركزي ابلتعديل التايل على يؤشر يف سجل البنوك 

 بياانت بنك اخلليج :

( 19مبـ  رقـم ) –( 146افتتاح فرع اثين يف منطقـة حـويل قطعـة ) -

حمـــل رقـــم  -الـــدور األرضـــي  -ملـــك شـــركة أبنـــاء عبـــدهللا مشـــاري  -

(1+2+3 . ) 

 مـادة اثنيـة

ينشـــر هـــذا القـــرار يف اجلريـــدة الرمسيـــة ، ويعمـــل بـــه اعتبـــاراً مـــن اتريـــخ 

 صدوره .

 املــحـــافـــــظ

 حممد يوسف اهلاشل 

 

   -1439حمــــــــــــــــرم  5صدر يف :  

       2017سبتمبـر  25املوافــــــــق :  

 

 

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
 2017/2018 -69إعالن عن طرح املمارسة رقم 

 طباعة كتب مناهج إدارة الدراسات اإلسالمية 
م  2017/2018-69تعلــن وزارة األوقــاف عــن طــرح املمارســة رقــم 

 -التالية :
موضوع  م

 املمارسة
اجلهة 
 الطالبة

قيمة رسوم 
كراسة 
الشروط 
واملواصفا
 ت

موعد ومكان فض  موعد اإلغالق
 العطاءات

  طباعة 1
كتب 
مناهج 
إدارة 
الدراسا
ت 

 اإلسالمية

إدارة 
الدراسا
ت 

 اإلسالمية
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قاعة االجتماعات 
إبدارة الشئون 
 (14املالية الدور)
 ظهرا 2الساعة 

م 8/10/2017ميكن احلصول علـى املمارسـة اعتبـارا مـن يـوم األحـد 
واألايم التاليــة أثنــاء الــدوام الرمســي وذلــك ) بقســم املناقصــات ( مببــ  

ــوأم )بــرج  وآخــر موعــد لتقــدمي  (16الــدور Bالــوزارة الكــائن بــربج الت
ظهراً ولن  1:00م الساعة 22/10/2017العطاءات هو يوم األحد 

اءات اليت ترد بعد هذا املوعـد مـع العلـم أن الرسـوم يتم النظر يف العط
 املذكورة غري قابلة للرد.

وتوضـــع العطـــاءات يف صـــندوق العطـــاءات بقســـم املناقصـــات مـــع تقـــدمي أتمـــني 
أو  %( مـــن القيمــــة اإلمجاليـــة يف صــــورة خطـــاب ضــــمان2أويل مببلـــغ وقــــدره )

أن يكــون معتمــد مــن أحــد البنــوك احملليــة بدولــة الكويــت وينبغــي  شــيك مصــدق
 يوما (.  90ساري املفعول طوال مدة سراين العطاء وهي ) 

مجيــع الشــركات املتقدمــة ابملمارســة مــدعوة حلضــور فــض املظــاريف يف 
 املوعد واملكان احملدد ابجلدول أعاله. 

 -مالحظة :
سحب املمارسة للشركات املتخصصة يف هذا اجملـال شـريطة أن تكـون 

صــباحاً  8ابلــوزارة وذلــك مــن الســاعة مســجلة لــدى قســم املناقصــات 
ـــــع إحضـــــار كـــــ 1.00وحـــــىت الســـــاعة  ـــــام اظهـــــرًا م رت التســـــجيل لع

 م.2017
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 وزارة التجارة والصناعة
 إعالن

 تقدمت:
 السيدة/ نشمية فهد دعسان املطريي

 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة: 
 حتويل الرتخيص الفردي الصادر من وزارة التجارة والصناعة 

حتت االسم التجاري  13/4/2010بتاريخ  1144/2010برقم  
 مركز كاظمة الذهبية ملقاوالت التكييف والتربيد إىل شركة ذ.م. م 

يرجى ممن له اعرتاض أن يتقدم لإلدارة املذكورة خالل مخسة عشر 
يومًا من اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقا به سند املديونية 

 عتبار.وإال فلن يؤخذ بعني اال
 

 هيئة تشجيع االستثمار املباشر
 عقد أتسيس شركة الشخص الواحد )ش.ش.و(

 ميالدي 2017 /20/9إنه يف يوم: األربعاء املوافق: 
 ب.ظ.  12:14:46الوقت:  

  3444703لدي أان: منرية وليد خالد املضف  املوثق  رقم املعاملة: 
 حضر لدي كل من: 
 طرف أول/ مالك

ايست يب يف )ذ.م.م( شركة هانيويل ميديل شركة هانيويل ميديل 
شركة خاصة ذات مسئولية  –شركة هولندية اجلنسية  -ايست يب يف

 18يقع مقرها الرئيسي يف أمسرتدام ، هولندا، و عنواهنا   -حمدودة
أمسرتدام أتسست مبوجب سند  1101شارع الردهوجت ويج، 

القانوين املدين  موثق حيرره السيد /بيرت مينديرت فان دير الن، املوثق
واملصدق عليهم بكافة اجلهات  21/12/1976يف أمسرتدام بتاريخ 

 25/4/2017املختصة آخرها بوزارة اخلارجية الكويتية بتاريخ 
كوييت   –وميثلها ابلتوقيع السيد / عبدالعزيز عبدهللا عمر الياقوت 

مبوجب سند  273033101354اجلنسية وحيمل بطاقة مدنية رقم 
صادر من كاتب العدل يف امسرتدام  واملصدق عليه توكيل خاص 

اصوليًا بكافة اجلهات املختصة آخرها  وزارة اخلارجية الكويتية بتاريخ 
8/5/2017 

اتفق املؤسس وأقر بتأسيس شركة الشخص الواحد وفقًا ملا نصت 
واملعدل ابلقانون  2016لسنة  1عليه أحكام قانون الشركات رقم 

 116حته التنفيذية وألحكام القانون رقم والئ 2017لسنة  15رقم 
بشأن تشجيع االستثمار املباشر يف دولة الكويت  2013لسنة 

والئحته التنفيذية ووفقًا للقواعد والضوابط واألسس واملعايري اليت 
يصدرها جملس إدارة هيئة تشجيع االستثمار املباشر ، وتتمتع الشركة 

السجل التجاري  ، وال جيوز  ابلشخصية االعتبارية من اتريخ قيدها يف
للشركة مزاولة نشاطها إال بعد نشرها ابجلريدة الرمسية ، واحلصول 

على الرتاخيص وموافقات اجلهات الرقابية على مزاولة النشاط ، 
والتزامهم بكافة القواعد املقررة لتأسيس الشركات وذلك وفقاً 

 لألحكام املقررة يف املواد اآلتية :
 األهلية توثيق العقد اآليت نصه:  وطلبوا وهم بكامل

اسم الشركة: شركة هانيويل كويت الدولية للخدمات الفنية والتقنية 
 احلاسوبية.

 عنواهنا: شركة الشخص الواحد )ش.ش.و(
 / واحد ألف دينار كوييت ال غري. 1000رأس مال الشركة: 

 (1مادة )
الفنية اسم الشركة وعنواهنا شركة هانيويل كويت الدولية للخدمات 

 والتقنية احلاسوبية/ شركة الشخص الواحد )ش.ش.و(
 (2مادة )

مركز الشركة الرئيسي وموطنها يف دولة الكويت، وجيوز ملالك رأس 
 املال 

نقله إىل أي جهة أخرى يف دولة الكويت، كما جيوز له إنشاء فروع 
ووكاالت للشركة داخل وخارج دولة الكويت، ويعترب هذا املركز هو 

القانوين للشركة الذي يعتد به يف توجيه املراسالت واإلعالانت املوطن 
القضائية إىل الشركة، وتثبت بياانته يف السجل التجاري وال يعتد 

 بتغيري هذا املوطن إال بعد قيدها يف السجل التجاري.
 (3مادة )

سنة تبدأ من اتريخ شهر عقد الشركة.  25مدة عقد الشركة هي 
انقضائها بقرار من مالك رأس مال الشركة،  وجيوز مد هذه املدة قبل

فإذا مل يصدر قرار ابملد واستمرت الشركة يف مزاولة نشاطها امتدت 
الشركة تلقائيًا يف كل مرة ملدة مماثلة للمدة املذكورة يف العقد وبذات مدة 

 الشروط.
 (4مادة )

 2016لسنة  1مع عدم اإلخالل أبحكام املرسوم بقانون رقم 
 –إبصدار قانون الشركات  2017لسنة  15انون رقم واملعدل ابلق

بشأن  2013لسنة  116والئحته التنفيذية وألحكام القانون رقم 
تشجيع االستثمار املباشر يف دولة الكويت والئحته التنفيذية، فإن 

 األغراض اليت أسست الشركة من أجلها هي:
 اخلدمات الفنية والتقنية احلاسوبية.-1

 ))وصف النشاط((:
تنفيذ العقود لشبكات تكنولوجيا املعلومات والكمبيوتر والتحكم  -أ 

 يف أجهزة احلاسوب والربجميات واملعدات والتدريب عليها، وتطوير الربجميات.
تركيب وصيانة وفحص وإصالح األجهزة واملنتجات املصنعة  -ب 

من قبل شركة هانيويل ودمج ورش العمل ملثل هذه املنتجات 
ري التدريب من أجل استخدام وصيانة املنتجات واألجهزة، وتوف

 واألجهزة املصنعة من قبل شركة هانويل.
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حيظر على الشركة ممارسة األنشطة اليت نص عليها قرار جملس الوزراء 
بشأن حتديد قائمة ابالستثمارات غري اخلاضعة  2015لسنة  75رقم 

 .2013لسنة  116ألحكام القانون رقم 
 (5مادة )

واحد ألف دينار كوييت  -د.ك.  1000الشركة مببلغ حدد رأس مال 
د.ك موزعاً بني  100حصص قيمة كل منها  10ال غري. مقسم على 

 الشركاء على النحو اآليت: 
 توزيع حصص الشركة: 

 قيمتها ابلدينار عدد احلصص اسم صاحب احلصة م
شركة هانيويل ميديل ايست يب يف  1

 )ذ.م.م(
10 1000 

 1000 10 اإلمجايل
 (6مادة )

يتوىل إدارة الشركة مالك رأس املال، بنفسه إن كان شخصًا طبيعياً، 
 ومبن ميثله إن كان شخصاً اعتبارايً.

 وجيوز أن يعني هلا مديراً أو أكثر ميثلها أمام القضاء ويف مواجهة الغري،
ويكون مسئواًل عن إدارهتا أمام املالك، وال يكون قرار تعيني املدير 

 بقيده يف السجل التجاري.انفذاً إال 
 بياانت املدير هي:

لبناين وحيمل جواز سفر رقم  االسم: جورج بومرتي          اجلنسية
   LR0316280اجلواز 
 الكويت  13069الصفاة  PO Box 20825 العنوان

 (7مادة )
ميثل املدير الشركة يف عالقاهتا مع الغري وأمام القضاء وله أوسع 

ابمسها وإبرام كافة العقود واملعامالت الداخلة السلطة يف التعامل 
ضمن أغراض الشركة، وعلى األخص تعيني ووقف وعزل وكالء 
ومستخدمي الشركة، وحتديد مرتباهتم وأجورهم ومكافآهتم وقبض 
ودفع املبالغ وتوقيع وحتويل وإبرام مجيع العقود واالتفاقيات 

اضها ابلنقد أو والصفقات اليت تتعلق مبعامالت الشركة وحتقيق أغر 
ابألجل وتوكيل من يشاء يف كل أو بعض صالحيات اإلدارة. ما مل 
يكن املدير معينًا وحددت سلطاته يف عقد الشركة أو يف القرار 
الصادر من مالك رأس املال بتعيينه. وله احلق يف فتح حساابت 
البنوك ويبذل مدير الشركة عناية الرجل احلريص يف ممارسة سلطاته 

 اته.واختصاص
ويكون املدير مسئواًل ابلتضامن جتاه الشركة أو الغري عن خمالفته 
ألحكام القانون وأحكام هذا النظام أو اخلطأ يف اإلدارة وفقًا للقواعد 
 1املنصوص عليها يف ابب شركة املسامهة يف قانون الشركات رقم 

والئحته  2017لسنة  15واملعدل ابلقانون رقم  2016لسنة 
 التنفيذية.

 (8ادة )م
 خيتص مالك رأس املال ابألمور اآلتية:

 . تعديل عقد الشركة.1
 . حل الشركة وتصفيتها.2
 . اندماج الشركة أو حتويلها أو انقسامها.3

 . زايدة رأس مال الشركة أو ختفيضه.4
 . عزل مدير الشركة، أو تقييد سلطته.5

عليها يف ومع مراعاة أحكام االندماج والتحول واالنقسام املنصوص 
لسنة  15واملعدل ابلقانون رقم  2016لسنة  1قانون الشركات رقم 

والئحته التنفيذية وتنفذ القرارات السابقة بقيدها يف السجل  2017
 التجاري دون حاجة إلفراغها يف حمرر رمسي.

 (9مادة )
تبدأ السنة املالية للشركة يف يناير وتنتهي يف ديسمربمن كل عام، 

السنة املالية األوىل فتبدأ من اتريخ قيد الشركة يف ويستث  من ذلك 
 السجل التجاري وتنتهي يف التاريخ احملدد لنهاية السنة املالية التالية.

 (10مادة )
 وفيما ال يتعارض مع طبيعة شركة الشخص  –كما تنقضي الشركة 

  1أبحد األسباب املنصوص عليها يف قانون الشركات رقم  –الواحد 
 والئحته التنفيذية. 2017لسنة  15املعدل ابلقانون رقم و  2016لسنة 

وجيب شهر انقضاء الشركة، وال حيتج قبل الغري ابنقضاء الشركة إال 
 من اتريخ الشهر.

 وعلى مدير الشركة متابعة تنفيذ هذا اإلجراء.
 (11مادة )

جتري تصفية أموال الشركة عند انقضائها ألي سبب من األسباب 
 2016لسنة  1اردة يف قانون الشركات رقم وفقًا لألحكام الو 

 والئحته التنفيذية. 2017لسنة  15واملعدل ابلقانون رقم 
 (12مادة )

يكون املالك مسئواًل يف أمواله اخلاصة عن التزامات الشركة يف األحوال 
 اآلتية:

أ( إذا قام بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدهتا، أو 
 من إنشائها.قبل حتقيق الغرض 

 ب( إذا مل يقم ابلفصل بني ذمته املالية والذمة املالية للشركة.
ج( إذا زاول أعمااًل حلساب الشركة قبل اكتساهبا الشخصية 

 االعتبارية.
 (13مادة )

جيب أن حتمل مجيع األوراق والعقود واملطبوعات واإلعالانت 
لتجاري وبياانً واملراسالت وسائر الواثئق اليت تصدر من الشركة امسها ا

عن شكلها ورقم قيدها يف السجل التجاري، وبيااًن عن مقدار رأس 
املال واملدفوع منه وأن يتبعه عبارة شركة الشخص الواحد 

 )ش.ش.و(.
 (14مادة )

ألحكام قانون الشركات  –فيما مل يرد ذكره يف هذا النظام  –ختضع الشركة 
والئحته    2017نة لس 15واملعدل ابلقانون رقم  2016لسنة  1رقم 

 التنفيذية.
 (15مادة )

حتفظ نسخة أصلية من هذا العقد يف مركز الشركة الرئيسي وعلى 
 موقعها اإللكرتوين.

كما حتفظ نسخة أصلية من هذا العقد مبلف الشركة لدى كاًل من 
 اإلدارة املختصة يف وزارة التجارة والصناعة، وهيئة تشجيع االستثمار املباشر.



 م8/10/2017 -هـ  1439حمرم  18 األحد                      13                 والستون    الثالثةالسنة  1361الكويت اليوم العدد 

كما حتفظ نسخة أصلية من هذا العقد مبلف الشركة لدى وزارة 
 العدل.
كل شخص يريد احلصول على نسخة مطابقة لألصل أن يطلبها   وعلى

 من الشركة مقابل رسم حمدد من قبل إدارة الشركة.
 (16مادة )

حرر هذا العقد بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة برقم 
واملسجل لدى وارد وزارة العدل  19/9/2017بتاريخ  41292
ر مدير عام ومبوجب قرا 19/9/2017بتاريخ  3444703برقم 

لسنة  256هيئة تشجيع اإلستثمار املباشر ابملوافقة الصادر برقم 
  9/8/2017بتاريخ  2017

 طرف أول
 ومبا ذكر حترر هذا العقد وبعد تالوته على احلاضرين وقعوه.-

 املوثقة /منرية وليد خالد املضف
 

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
 إعـــالن

 (2017/8)م ع ت ا/ق/رقم:  عن طرح املناقصة
 الربط املعلومايت عرب األلياف الضوئية بني املقر الرئيسي

 للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والفروع التابعة هلا 
وميكـــــن احلصـــــول علـــــى واثئـــــق املناقصـــــة مـــــن مقـــــر املؤسســـــة العامـــــة 

 -شــــارع الســــور  -للتأمينــــات االجتماعيــــة الكــــائن مبنطقــــة املرقــــاب 
 إدارة الشئون اإلدارية.( 14الطابق )

 الكفالة السعر اإلقفال الطرح
08/10/2017 30/10/2017 75 

 د.ك
 د.ك 2,800

 )ألفان ومثامنائة
 دينار كوييت(
 صاحلة ملدة

 ( يوماً 90)
 -تقــــدم العطــــاءات مبقــــر املؤسســــة العامــــة للتأمينــــات االجتماعيــــة  -

العطــاءات ( إدارة الشــئون اإلداريــة، وآخــر موعــد لتقــدمي 14الطــابق )
 هو الساعة الواحدة ظهرًا.

 يتم دفع املقابل النقدي املذكور أعاله نقداً خبزينة املؤسسة. -
جيب أن يرفـق ابلعطـاء املقـدم شـهادة حديثـة ابسـتيفاء نسـبة العمالـة  -

الوطنية الصـادرة مـن قبـل اهليئـة العامـة للقـوى العاملـة، وصـورة حديثـة 
 عن ترخيص وزارة التجارة والصناعة.

عقــــــد اجتمــــــاع متهيــــــدي وذلــــــك لتقــــــدمي أي حتفظــــــات أو ســــــوف ي -
استفسارات خبصـوص املناقصـة املـذكورة أعـاله، مبقـر املؤسسـة الكـائن 

ـــــــدور ) –مبنطقـــــــة املرقـــــــاب  ـــــــق 14ال ـــــــثالاثء املواف ـــــــوم ال ـــــــك ي ( وذل
صـــباًحا، ولـــن يلتفـــت إىل  10:00يف متـــام الســـاعة  17/10/2017

 الطلبات اليت تقدم بعد ذلك.
 بني الشركات املتخصصة. تطرح هذه املناقصة -

 املدير العام
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 عالموزارة اإل
 إعـــــــالن

 2018-546/2017املمارسة رقم وأ/عن 
 2018 – 2017/ 546املمارسة رقم : وأ/تعلن وزارة اإلعالم عن طرح 

كيلـــوهرت    540توريـــد اتتـــا  هـــواذ ةـــا التمويـــة اةـــا  للمو ـــة 
ــاش لل ــروا واملوالــتا  التنيــة الــواردة  كيلــوهرت   1134واملو ــة  ، وذلــط طًا

ماىن امل رتاي   –بواثئق املمارسة  واليت ميكن احلصول عليها من إدارة امل رتاي  
امع اإلعالم يف مواعيد العمـ  الرييـة اعتاـاراش مـن يـوم األحـد  –الدور األرضي  -

ًابـــ  رســـم قـــدر    8/10/2017املوافـــق  ـــا ع ـــرون دينـــاراش  د.ك 20/ -م ( ًف
 كويتياش ال غري، غري قابلة للرد.

ًة   دم العروض اىل نتس اجلهة اليت سحات منها الواثئق داخ  مظاريف ممل وًت
( من قيمة العطاذ  ينامي أن تكون %2وتكون مصحوبة ابلتأمني األويل وقدر   

 لاحلة طوال مدة سراين العطاذ( وأن يكون املظروف خمتوم ابل مع األمحر
ويكتب عليه من اةارج رقم املمارسة على النحو املاني أعال  مع جتنب ذكر اسم 
املمارس أو أية إشارة تدل عليه، وآخر موعد لتسليم العطاذ هو الساعة الواحدة 

 23/10/2017ظهراش من يوم االثنني  املوافق 
ًاش به لورة من - دمي كتاب ريي مرف للحصول على نسخة جيب على املمارس ًت
 يصال التسجي  لدى غرفة جتارة ولناعة الكويت بولط.إ
دم للحصول على نسخة املمارسة أن يكون شركة-  وي رتا فيمن يًت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

  2018 - 2017/ 547املمارسة رقم : وأ/تعلن وزارة اإلعالم عن طرح 
ًاش  LEDتوريد وتركيب وت مي  وضمان وليانة شاشا   ، وذلط طا

لل روا واملوالتا  التنية الواردة بواثئق املمارسة  واليت ميكن احلصول عليها من 
امع اإلعالم يف مواعيد  –الدور األرضي  -ماىن امل رتاي   –إدارة امل رتاي  

ًاب  رسم قدر    8/10/2017العم  الريية اعتااراش من يوم األحد املوافق  / -م
ا ع رون د 20  ينارا كويتيا ال غري، غري قاب  للرد.د.ك( ًف

ــة   ــدم العــروض اىل نتــس اجلهــة الــيت ســحات منهــا الواثئــق داخــ  مظــاريف ممًل وًت
%( مـن قيمـة العطـاذ  ينامـي أن تكـون 2وتكـون مصـحوبة ابلتـأمني األويل وقـدر   

لـــاحلة طـــوال مـــدة ســـراين العطـــاذ( وأن يكـــون املظـــروف خمتومـــا ابل ـــمع األمحـــر 
اةارج رقم املمارسة على النحو املاني أعـال  مـع جتنـب ذكـر اسـم ويكتب عليه من 

املمارس أو أيـة إشـارة تـدل عليـه، وآخـر موعـد لتسـليم العطـاذ هـو السـاعة الواحـدة 
 16/10/2017ظهراش من يوم األثنني املوافق 

  ًاش به لورة مـن دمي كتاب ريي مرف للحصول على نسخة جيب على املمارس ًت
 غرفة جتارة ولناعة الكويت بولط.إيصال التسجي  لدى 

 دم للحصول على نسخة املمارسة أن يكون شركة  وي رتا فيمن يًت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــــالن
 2018 – 549/2017املمارسة رقم: وأ/تعلن وزارة اإلعالم عن طرح 

، وذلط توريد قطع غيار تكييف لصيانة حمطا  اإلرسال بوزارة اإلعالم
ًاش لل روا واملوالتا  التنية الواردة بواثئق املمارسة واليت ميكن احلصول عليها  طا

امع اإلعالم يف  -الدور األرضي  -ماىن امل رتاي   -من إدارة امل رتاي  
ًاب  رسم  8/10/2017مواعيد العم  الريية اعتااراش من يوم األحد املوافق  م

ا مخسون دينا 50/-قدر     راش كويتياش ال غري، غري قاب  للرد.د.ك( ًف
ًة  دم العروض إىل نتس اجلهة اليت سحات منها الواثئق داخ  مظاريف ممل وًت

%( من قيمة العطاذ  ينامي أن تكون 2وتكون مصحوبة ابلتأمني األويل وقدر   
لاحلة طوال مدة سراين العطاذ( وأن يكون املظروف خمتوماش ابل مع األمحر 

ةارج رقم املمارسة على النحو املاني أعال  مع جتنب ذكر اسم ويكتب عليه من ا
املمارس أو أية إشارة تدل عليه، وآخر موعد لتسليم العطاذ هو الساعة الواحدة 

 .29/10/2017ظهراش من يوم األحد املوافق 
  ًاش به لورة من دمي كتاب ريي مرف للحصول على نسخة جيب على املمارس ًت

 فة جتارة ولناعة الكويت بولط.إيصال التسجي  لدى غر 
 .دم للحصول على نسخة املمارسة أن يكون ات راش كويتياش شركة  وي رتا فيمن يًت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــالن

 – 550/2017تعلن وزارة اإلعالم عن طرح املمارسة رقم: وأ/
الًيام أبعمال ليانة وت مي  اةدما  اةالة ابألعمال  2018

الكهرابئية يف ك  من امع اإلعالم وحمطا  اإلرسال اإلذاعي 
والتلت يوين بكاد واملًوع، وذلط طاًاش لل روا واملوالتا  التنية 

رسة واليت ميكن احلصول عليها من إدارة امل رتاي  الواردة بواثئق املما
امع اإلعالم يف مواعيد العم  -الدور األرضي  -ماىن امل رتاي   -

مًاب  رسم قدر   8/10/2017الريية اعتااراش من يوم األحد املوافق 
 د.ك( فًا مخسون ديناراش كويتياش ال غري، غري قاب  للرد. 50/ - 

هة اليت سحات منها الواثئق داخ  وتًدم العروض إىل نتس اجل
% من قيمة 2مظاريف مملًة وتكون مصحوبة ابلتأمني األويل وقدر   

العطاذ(  ينامي أن تكون لاحلة طوال مدة سراين العطاذ( وأن يكون 
املظروف خمتوماش ابل مع األمحر ويكتب عليه من اةارج رقم املمارسة 

املمارس أو أية إشارة تدل على النحو املاني أعال  مع جتنب ذكر أسم 
عليه، وآخر موعد لتسليم العطاذ هو الساعة الواحدة ظهراش من يوم 

 .22/10/2017األحد املوافق 
للحصول على نسخة جيب على املمارس تًدمي كتاب ريي مرفًاش به -

 لورة من إيصال التسجي  لدى غرفة جتارة ولناعة الكويت بولط.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــــالن
 2018-551/2017وأ/املمارسة عن 

 – 2017/ 551تعلـــن وزارة اإلعـــالم عـــن طـــرح املمارســـة رقـــم : وأ/
تنتيـو أعمــال   رافيــط لفوالـ  لموســيًى( لــ  م  لــااح  2018

ـــواردة  ـــة ال اةـــري اي كويـــت ، وذلـــط طاًـــاش لل ـــروا واملوالـــتا  التني
–بواثئــق املمارســة  والــيت ميكــن احلصــول عليهــا مــن إدارة امل ــرتاي  

امـع اإلعـالم يف مواعيـد العمـ   –الـدور األرضـي  - ـرتاي  ماىن امل
مًاب  رسم قدر   8/10/2017الريية اعتااراش من يوم األحد املوافق 

 د.ك( فًا ع رون ديناراش كويتياش ال غري، غري قابلة للرد. 20/ - 



 م8/10/2017 -هـ  1439حمرم  18 األحد                      15                  والستون    الثالثةالسنة  1361الكويت اليوم العدد 

وتًـــدم العـــروض اىل نتـــس اجلهـــة الـــيت ســـحات منهـــا الواثئـــق داخـــ  
( مـــن %2بة ابلتــأمني األويل وقـــدر   مظــاريف مملًـــة وتكــون مصـــحو 

قيمــة العطــاذ  ينامــي أن تكــون لــاحلة طــوال مــدة ســراين العطــاذ( وأن 
يكــون املظــروف خمتــوم ابل ــمع األمحــر ويكتــب عليــه مــن اةــارج رقــم 
املمارسة على النحو املاـني أعـال  مـع جتنـب ذكـر اسـم املمـارس أو أيـة 

الســاعة الواحــدة  إشــارة تــدل عليــه، وآخــر موعــد لتســليم العطــاذ هــو
 . 17/10/2017ظهراش من يوم الثالاثذ املوافق 

للحصول على نسخة جيب على املمارس تًدمي كتاب ريي مرفًاش به -
 لورة من إيصال التسجي  لدى غرفة جتارة ولناعة الكويت بولط.

 وي رتا فيمن يتًدم للحصول على نسخة املمارسة أن يكون شركة-
 

 وزارة التجارة والصناعة
 إعالن

 تًدم :
 السيد/ سامل عاد هللا عواد الصانع

 بطلب إىل إدارة ال ركا  هبو  الوزارة : 
حتوي   الرتخيص التردي الصادر من وزارة التجارة والصناعة  برقم 

حتت االسم التجاري مؤسسة سلة  29/8/2016بتاريخ    3268/2016
 الواحد االختيار لتولي  الطلاا  االستهالكية   إىل شركة  ال خص

ير ى ممن له اعرتاض أن يتًدم لإلدارة املوكورة خالل مخسة ع ر 
يوما من اتريخ ن ر اإلعالن ابعرتاض خطى مرفًا به سند املديونية 

 واال فلن يؤخو بعني االعتاار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تًدمت 

 السيدة/ شيخة خالد  لر ال عيب
 كويتية اجلنسية

 بطلب إىل إدارة ال ركا  هبو  الوزارة:
 21/3/2015بتاريخ  1403/2015حتوي  الرتخيص التردي الصادر برقم 

 حتت االسم التجاري /مطعم كابوراي  ستيط إىل شركة ذ.م.م
خالل مخسة ع ر ير ى ممن له اعرتاض أن يتًدم لإلدارة املوكورة 

يوما من اتريخ ن ر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفًا به سند املديونية 
 واال فلن يؤخو بعني االعتاار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 خريية لطتي لائب -1تًدمت السيدة/
 هيثم مجي  األمحد -2
 شركة الوسام التضي انرت شيو ل للتجارة العامة واملًاوال  -3
 العامة واملًاوال شركة أوكسجني يو يتد  للتجارة  -4

 ألحاب شركة هيل  للمالبس اجلاه ة واالحوية واحلًائب
 بطلب إىل إدارة ال ركا  هبو  الوزارة : 

ــــــــرقم  ــــــــاريخ  605/2008ضــــــــم الرتخــــــــيص التــــــــردي الصــــــــادر ب بت
حتــت االســم التجــاري مؤسســة هيلــ  للمالبــس اجلــاه ة  6/3/2008

 واالحوية واحلًائب ابسم خريية لطتي لائب
ه اعرتاض يتًـدم لـإلدارة املـوكورة خـالل مخسـة ع ـر يومـا ير ي ممن ل

مــن اتريــخ ن ــر االعــالن ابعــرتاض خطــى مرفًــا بــه ســند املديونيــة وإال 
 فلن يؤخو بعني االعتاار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تًدمت:
 السيدة/ اميان ه ام السليمان

 بطلب إىل إدارة ال ركا  هبو  الوزارة: 
التجـــارة والصـــناعة بـــرقم حتويـــ  الرتخـــيص التـــردي الصـــادر مـــن وزارة 

حتت االسم التجـاري مصـامة   4/9/2005بتاريخ    3313/2005
 كوست وحتولت إىل شركة ذ.م. .م مع أطراف أخرى

ير ي ممن له اعرتاض يتًـدم لـإلدارة املـوكورة خـالل مخسـة ع ـر يومـا 
مــن اتريــخ ن ــر اإلعــالن ابعــرتاض خطــى مرفًــا بــه ســند املديونيــة وإال 

 عتاار.فلن يؤخو بعني اال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن
 تًـــــدم  :

 / عد ن م اري النصار .1
 / فواز م اري عادهللا.2
 / عادالرمحن م اري عادهللا.3

 كويتيو اجلنسية 
 ** ألحاب شركة مرياج الوطنية  للتجارة العامة واملًاوال  

 بطلب إىل إدارة ال ركا  هبو  الوزارة :
بسيطة  إىل ذا  ** تعدي  الكيان الًانوين لل ركة من تولية 

 مسئولية حمدودة .
يوما من  30ير ى ممن له اعرتاض أن يتًدم لإلدارة املوكورة خالل 

اتريخ ن ر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفًاش به سند املديونية و إال فلن 
 يؤخو بعني االعتاار .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــــــــالن
 تًــــدم:

 جنـا  خلـيـ  ابراهيم دشيت
 علـي حسن الصالـح

 مطعم لويو ألحاب شركـة
 بطلـب إىل ادارة ال ركـا  بـهو  الوزارة:

ضـم الـرتخيـص الـتـردي الـصـادر مـن وزارة الـتـجـارة والصناعة 
تـحـت االسم  2015/ 14/9بـتـاريـخ  2015/      3934برقم

 الـتجـاري مـطعـم قـصـر الـمـر ـان



 م8/10/2017 -هـ  1439حمرم  18 األحد                      16                  والستون    الثالثةالسنة  1361الكويت اليوم العدد 

/  9/  16بـتـاريـخ  2015/  3976والرتخيـص الـتـردي رقـم 
تـحـت االسم الـتجـاري مطـعـم قـصر الـمر ـان لـصـالـح  2015

 الـ ركـة الـموكـورة اعال 
يـر ـى مـمـن لـه اعـتـراض يـتـًـدم لـإلدارة الـموكـورة خـالل خـمسة 
ع ر يـومــا مـن تـاريـخ نـ ر اإلعـالن بـاعـتـراض خـطـي مـرفـًـا بـه سـنـد 

 يـن االعـتـاـار.الـمديـونـيـة وإال ف  يـؤخو بـعـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إدارة ال ركا  املسامهة
 إعـــالن

تعلن وزارة التجارة والصناعة عن مواعيد اختاار م اولة مهنة مراقاة 
 على النحو التايل عرضه: 2017احلسااب  عن دورة نوفم  

األحد 
26/11/

 م2017

 احملاساة املالية 
للمن آ  
 التجارية

األربعاذ 
 م29/11/2017

املرا عة وأدلة 
 التدقيق

األحد 
 م3/12/2017

احملاساة اإلدارية 
 والتكاليف

األربعاذ 
 م6/12/2017

الًوانني التجارية 
 واملسؤوليا  املهنية 

إىل االختاار اتااع التعليما   التًدم  وعلى السادة الراغاني يف 
 التالية:

يعًــد االختاــار يف ا يئـــة العامــة للتعلــيم التطايًـــي والتــدريب  كليـــة  -
قسم  - 6بوابة رقم  -بنا ( "منطًة العارضية  –التجارية  الدراسا 
 " .510قاعة رقم  -الدور األول  -احملاساة 

 ظهراش. 12لااحاش وينتهي يف الساعة  9يادأ االختاار الساعة  -
االختاــار مكــون مــن أربــع مــواد، وعلــى املتًــدم ا تيــاز مجيــع املــواد  -

اولــة مهنــة مراقاــة املًــررة للحصــول علــى شــهادة النجــاح يف اختاــار م  
 احلسااب .

يف حــال ا تيــاز املتًــدم بعــال مــواد االختاــار وعــدم حتًيًــه ل خــرى  -
 فإنه ميكنه االحتتاظ بنتيجة املواد اليت ا تازها، وفًاش لل روا اآلتية:

ي ــرتا للنجــاح يف كــ  املــواد أن دًــق املتًــدم نســاة ال تًــ  عــن  - أ
 % من الدر ة الكلية لك  اختاار.70
عدد املواد اليت ا تازها املتًـدم يف احملاولـة األوىل عـن أن ال يً   - ب

 مادتني.
أن يتًدم حبد أقصى يف أربـع دورا  خـالل فـرتة ال تتجـاوز ثالثـة  -ج

 سنوا  ميالدية من اتريخ ا تياز احلد األدىن لعدد املواد.
يسًا حق املتًدم يف االحتتاظ ابملواد اجملتازة يف حال عـدم حتًـق  -د

  ج( .ال رطني  ب( و 
يسمح للمتًدم لالختاار بطلـب التأ يـ  وذلـط حبـد أقصـى أسـاوع  -

قاـــــ  اتريـــــخ عًـــــد أول اختاـــــار مـــــن اختاـــــارا  م اولـــــة مهنـــــة مراقاـــــة 
احلســـااب ، وال دـــق لـــه اســـرتداد الرســـوم بعـــد انتهـــاذ فـــرتة اســـتًاال 

 طلاا  التًدمي لالختاار.
الــدر ا  يــتم إعــالن نتــائ  االختاــار فــوراش بعــد االنتهــاذ مــن رلــد  -

النهائيـــة مـــن قاـــ  جلنـــة تنظـــيم قواعـــد وإ ـــراذا  اختاـــار م اولـــة مهنـــة 
 مراقاة احلسااب . 

دــق للمتًــدم تًــدمي الــتظلم علــى نتيجــة االختاــار مــن خــالل تًــدمي   -
كتاب ريي مو ه لرئيس جلنة تنظـيم قواعـد وإ ـراذا  اختاـار م اولـة 

ـــ "وزارة التجــ ــتم تســليمه ل ــة احلســااب ، وي  –ارة والصــناعة مهنــة مراقا
الــدور  -قســم شــؤون مــراقيب احلســااب   -إدارة ال ــركا  املســامهة 

األول" مبوعد أقصا  ساعة أايم من اتريخ إعالن النتيجة وذلـط مبًابـ  
 د.ك( عن املادة الواحدة غري قاب  للرد. 25رسم مًدار   

  ـــة دورة تن ـــيطية تســـاعد تًـــيم مجعيـــة احملاســـاني واملـــرا عني الكويتي
م يف التحضــــري لالختاــــار، ويعتــــ  املــــنه  املًــــدم مــــن املصــــادر املتًــــد

 املعتمدة الختاار م اولة مهنة مراقاة احلسااب .
ـــع  ـــار واملســـتوفني مجي ـــراغاني يف التًـــدم لالختا فالر ـــاذ مـــن الســـادة ال

( مــن املرســوم بًــانون رقــم 3،2ال ــروا املنصــو  عليهــا يف املــواد  
مراقاـــة احلســـااب ، مرا عـــة يف شـــأن م اولـــة مهنـــة  1981( لســـنة 5 

م خالل الدوام الريي وملـدة 8/10/2017الوزارة، اعتااراش من اتريخ 
 شهر واحد فًا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تًدم: 
 ألحاب شركة مطعم هويل بيط

 .فهد حاشوش خ ع  اةالدي1
 .بدرية منصور حسن اةالدي2
 .ب ري كوندا انتافيدا3

 بطلب إىل إدارة ال ركا  هبو  الوزارة: 
الرتخــيص التــردي: فهــد حاشــوش خ عــ  اةالــدي بــرقم تــرخيص ضــم 

( حتت اسم جتاري هويل سـويت للمـأكوال  اةتيتـة 2479/2017 
 م لصاحل شركة مطعم هويل بيط7/6/2017بتاريخ 

ير ى ممن له اعرتاض يتًـدم لـإلدارة املـوكورة خـالل مخسـة ع ـر يومـا 
املديونيــة وإال مــن اتريــخ ن ــر اإلعــالن ابعــرتاض خطــي مرفًــاش بــه ســند 

 فلن يؤخو بعني االعتاار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تًدمت : 

 السيدة / مىن عماش عاد العايل املطريي 
 بطلب إىل إدارة ال ركا  هبو  الوزارة : 

بتاريخ  3205/2009حتوي  الرتخيص التردي الصادر برقم 
حتت االسم التجارى سوق بياع ا دااي املرك ي إىل  4/10/2009

 شركة ذ . م . م .
ر ى ممن له اعرتاض يتًدم لإلدارة املوكورة خالل مخسة ع ر يوما ي

من اتريخ ن ر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفًا به سند املديونية وإال 
 فلن يؤخو بعني االعتاار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

 تًدم: 
 فيص  براك النون.  – 1
 فهد براك النون.  -2

 ألحاب شركة اف اف ا ندسية للتجارة العامة واملًاوال .  
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 بطلب اىل ادارة ال ركا  هبو  الوزارة: 
 تعدي  الكيان الًانوين لل ركة من تولية بسيطة اىل ذا  مسؤولية حمدودة  * 

يومـا مـن  30ير ى ممـن لـه اعـرتاض أن يتًـدم لـإلدارة املـوكورة خـالل 
اتريخ ن ر االعـالن ابعـرتاض خطـي مرفًـاش بـه سـند املديونيـة وإال فلـن 

 يؤخو بعني االعتاار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تًدم: 

 .. لر حجي مطلق ا يتي1
ــــريح الرشــــيدي  ــــني املصــــتي :عمــــر ف *** حبــــ  وتصــــتية ال ــــركة وتعي

  مصتي ال ركة(
 فمن عليه اعرتاض الر اذ مرا عة املصتي على العنوان التايل/

 17شارع املتنيب ماىن  1سلوى قطعة 
 بطلب إىل إدارة ال ركا  هبو  الوزارة: 

يتًـدم لـإلدارة املـوكورة خـالل مخسـة ع ـر يومـا ير ى ممن له اعرتاض 
مــن اتريــخ ن ــر اإلعــالن ابعــرتاض خطــي مرفًــاش بــه ســند املديونيــة وإال 

 فلن يؤخو بعني االعتاار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــــــالن
 تًدم : 

 السيد / حممد محد فالح العجمي.
 بطلب إىل إدارة ال ركا  هبو  الوزارة: 

بتاريخ  2565/2017*/* حتوي  الرتخيص التردي الصادر برقم 
م حتت االسم التجاري / سوق السناب  اةضراذ  24/7/2017

 املرك ي وحتولت إىل شركة ذ.م.م مع طرف آخر .
ير ى ممن له اعرتاض يتًدم لإلدارة املوكورة خالل مخسة ع ر يوماش 
من اتريخ ن ر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفًاش به سند املديونية وإال 

 ار .فلن يؤخو بعني االعتا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تًدم: 

 حممد نريوز أشكناين
 عاد احملسن حممد أمحد حياة

 ألحاب ال ركة حممد أشكناين لل  اج وال اوي  / ذا  مسئولية احملدودة
 بطلب إىل إدارة ال ركا  هبو  الوزارة: 

ح  وتصتية ال ركة املوكورة أعال  وتعيني املصتي  ا السيد/عادل 
الصانع فمن لديه اعرتاض املرا عة املصتي على العنوان التايل : برج 

 13139 – 2888  ب  –دور الثاين  –شارع أمحد اجلابر  –شرق 
  الكويت

  22449454  /22415822  /22403205 
وكورة خالل مخسة ع ر يوما ير ى ممن له اعرتاض يتًدم لإلدارة امل

من اتريخ ن ر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفًاش به سند املديونية وإال 
 فلن يؤخو بعني االعتاار.

 إعـــــــــالن
 سليمان مناور سليمان السعيد . -تًدم : 

 بطلب إىل إدارة ال ركا  هبو  الوزارة : 
بتــــــاريخ  1013/2014حتويــــــ  الرتخــــــيص التــــــردي الصــــــادر بــــــرقم 

حتت االسم التجاري مؤسسة قرطا ة ملواد ومًاوال   13/3/2014
 الديكور إىل شركة ذ.م.م 

ير ى ممن له اعرتاض يتًدم لإلدارة املوكورة خالل مخسة ع ر يوماش 
من اتريخ ن ر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفًاش به سند املديونية وإال 

 ن يؤخو بعني االعتاار .فل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــالن
 تًدم: 

بتاريخ  2006/ 4037حتوي  الرتخيص التردي الصادر برقم 
حتت االسم التجاري مؤسسة الركن املمي  لايع  19/11/2006

 وشراذ السيارا  إىل شركة ذ.م.م 
 بطلب إىل إدارة ال ركا  هبو  الوزارة: 

ر يوماش من اتريخ ير ى ممن له اعرتاض يتًدم لإلدارة خالل مخسة ع 
ن ر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفًاش به سند املديونية وإال فلن يؤخو 

 بعني االعتاار
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تًدم : 

 السيد/ علي غايل  لتيف الوايدي
 بطلب إىل إدارة ال ركا  هبو  الوزارة: -
بتـــــاريخ  2177/2012حتويـــــ  الرتخـــــيص التـــــردي الصـــــادر بـــــرقم -

حتــــــت االســــــم التجــــــاري اتالنــــــتس ملــــــواد الــــــديكور  30/5/2012
 ومًاوالهتا

يومـاش ير ى ممن له اعرتاض يتًدم لإلدارة املوكورة خالل مخسـة ع ـر  
مــن اتريــخ ن ــر اإلعــالن ابعــرتاض خطــي مرفًــاش بــه ســند املديونيــة وإال 

 فلن يؤخو بعني االعتاار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تًدم:

 عاد الكرمي حسني الراشد  -1
 حممد عارف -2
 كامران عارف  -3

 ألحاب شركة كامريان للتجارة العامة واملًاوال  
 بطلب إىل إدارة ال ركا  هبو  الوزارة: 

الًانوين لل ركة من تولية بسيطة إىل ذا  مسئولية تعدي  الكيان 
 حمدودة.
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يوما من  60ير ى ممن له اعرتاض أن يتًدم لإلدارة املوكورة خالل 
اتريخ ن ر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفًا به سند املديونية وإال فلن 

 يؤخو بعني االعتاار. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تًدم: 

 سامل دويح فاحل العجمي-1
 املخيالعيد را ح عيد -2
 حممد دويح فاحل العجمي-3

 ألحاب شركة سامل دويح العجمي للتجارة العامة واملًاوال 
 ذا  مسئولية حمدودة

 بطلب إىل إدارة ال ركا  هبو  الوزارة: 
تعـدي  الكيـان الًـانوين لل ـركة لتصـاح مـن ذا  مسـئولية حمـدودة إىل 

 ال خص الواحد
املــوكورة خــالل ســتني يومــا مــن ير ــى ممــن لــه اعــرتاض يتًــدم لــإلدارة 

اتريخ ن ر اإلعـالن ابعـرتاض خطـي مرفًـاش بـه سـند املديونيـة وإال فلـن 
 يؤخو بعني االعتاار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ال ركة الوطنية مل اريع التكنولو يا  ش.م.ك( مًتلة

 حمضر ا تماع اجلمعية العمومية العادية
 31/12/2016عن السنة املالية املنتهية يف 

ة العادية لل ركة الوطنية مل اريع التكنولو يا يف عًد  اجلمعية العمومي
 2017يوليو  31لااحاش من يوم االثنني، املوافق  11:30متام الساعة 

 وحبضور ك  من: 2الًاعة الرئيسية  –يف مًر ا يئة العامة للصناعة 
 عن ال ركة الوطنية مل اريع التكنولو يا:

 رئيس الس اإلدارة  السيدة/ عالية فيص  التميمي -
 الرئيس التنتيوي للمجموعة السيد/ أنس  ـــــواد ميــــــــــــرزا -

 ممث  وزارة التجارة والصناعة:         السيدة / دالل املساحي 
 مدقًي ديوان احملاساـــة:

 كاري مدقًني  رئيس التريق( السيد/ مصطتى موسى شعيب -
 م اركمدقق  السيد / عاد الرمحن الًصـــــــار -

 ممث  ا يئة العامة لالستثمار:
 السيد / يـوسـف املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   مراقيب احلسااب : -
مكتب العياان والعصيمي وشركاهم  السيد/ عاــــد هللا الظتيـــــــــــــــــــري -

  إرنست ويونغ(
 السيد/ إيـــاد حممـــد إيـــــــــاعي     -
 حماساون عامليون –ال رق األوسا  برقان(  RöDLكتب م

 ممث  ال ركة اةليجية حلتظ األوراق املالية:
 السيد/  لـر سعــــــــود املنيــــــــع -

رحات السيدة/ رئيس الس اإلدارة ابحلضور وأعلنت اكتمال 
النصاب الًانوين ال تماع اجلمعية العمومية العادية حبضور ممث  ا يئة 

مة لالستثمار واليت متلط عدد األسهم ابلكام  العا
%. 100سهم. وبولط تكون نساة احلضور  100,000,000

/ رئيس الس اإلدارة بعد ذلط  دول األعمال ةوقد تلت السيد
 حيث متت مناق ة الانود الواردة به كما يلي:

متَّ ياع تًرير الس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية  .1
 متت املصادقة عليه.، و 31/12/2016يف
متَّ ياع تًرير ديوان احملاساة واملتضمن املالحظا  اليت أستر عنها  .2

فحص ومرا عـــة ديوان احملاساـــة حلسااب  وسجال  ال ركة وتًريري 
الس اإلدارة ومراقيب احلسااب  والايا   املالية اجملمعة لل ركة عن 

كر ممث  الديوان . حيث ش31/12/2016السنة املالية املنتهية يف 
تعاون ال ركة الاناذ ومن مث تال املالحظا  اليت ورد  بتًرير 
الديوان. وشكر  السيد/ رئيس الس اإلدارة ممثلي الديوان على 
 هودهم املاوولة وتعاوهنم املستمر مع إدارة ال ركة. وقد أوضحت 
السيد/ رئيس الس اإلدارة أبن ال ركة قامت ابلرد على مالحظا  

احملاساة حلسااب  وسجال  ال ركة عن السنة املالية املنتهية يف  ديوان
، وستًوم ال ركة ابلرد على مالحظا  الديوان على 31/12/2016

 . 2016الايا   املالية اةتامية للعام 
مت ياع تًرير مراقيب احلسااب  عن السنة املالية املنتهية يف  .3

 ومتت املصادقة عليه. 31/12/2016
 ة واملصادقة على الايا   املالية واملتضمنة املي انية متت املناق .4

العمومية اجملمعة وحساب األرابح واةسائر لل ركة عن السنة املالية 
 واملصادقة عليها. 31/12/2016املنتهية يف 

( من الالئحة التنتيوية لًانون 6خمالتة ال ركة لنص املادة   -
يف تًدمي  2016لسنة ( 1ال ركا  الصادر ابملرسوم ابلًانون رقم  

 الايا   املالية.
هوا ومتَّ االتتاق على أن تًوم إدارة ال ركة ابلرد على خمالتة وزارة 

 التجارة والصناعة وااللت ام بتصحيح املخالتة يف السنة الًادمة.
ال يو د   اذا  رقابية بناذ على التًرير الصادر من وزارة التجارة  .5

 والصناعة.
-افأة أعضاذ الس اإلدارة مبالغ متت املوافًة على مك .6
 5,000/- مخسة وع رون ألف دينار كوييت(، بواقع  25,000/

 د.ك.  مخسة أالف دينار كوييت( لك  عضو. 
مت ياع التًرير املو ه للسادة املسامهني واةا  ابلتعامال  اليت  .7

 متت واليت ستتم مع أطراف ذا  للة ومتت املوافًة عليه.
خالذ طرف السادة أعضاذ الس اإلدارة وإبراذ متت املوافًة على إ .8

ذمتهم عن أية مسؤولية  جتة عن قيامهم بوا ااهتم الًانونية عن السنة 
 .31/12/2016املالية املنتهية يف 

وافًت اجلمعية العمومية على تعيني مراقيب احلسااب  للسنة املالية  .9
 ، حيث مت إعادة تعيني السيد/ علي31/12/2017املنتهية يف 

برقان مراقب حلسااب  ال ركة للسنة املالية  RöDLاحلساوي من 
 KPMGشركة  –وتعيني السيد / لايف املطوع  2017

وتتويال  2017لالست ارا  مراقااش حلسااب  ال ركة للسنة املالية 
 الس اإلدارة بتحديد أتعاهبم. 
 من ذلط اليوم. 12:00انتهى اال تماع يف متام الساعة 

 ـــس اإلدارةرئيــــس الــ
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 شركة  روب العاملية لالينت
 حمضر ا تماع اجلمعية العامة غري العادية

عًد  اجلمعية العامة غري العادية ملسامهي شركة  روب العاملية 
م من  12.00لإلينت ش.م.ك  مًتلة( ا تماعها يف متام الساعــــة 

عة مبًر ا يئة العامة للصنا 2017ساتم   17يوم األحد املوافق 
  (.2قاعة الرئيسية رقم  

وقد ترأس  لسة اال تماع السيد/  اسم يعًوب المامن ـ رئيس الس 
 اإلدارة ، كما حضر اال تماع ك  من :

 .ممثال عن وزارة التجارة والصناعةــ السيد / خالد عادالع ي  ادريس   
 ــ السيد / قيس حممد النصف ــ مراقب حسااب  ال ركة .

سهـم ألـالـة ووكالة وميثلـون   90,000,000ــ مسـامهـون حبـوزهتـم 
 000,000,10% من إمجايل رأس مال ال ركة الاالغ 90ما نساته 

 دينار كوييت .
وبعد اإلعالن عن توافر النصاب الًانوين لصحة انعًاد ا تماع 
اجلمعية العامة غري العادية ، افتتح رئيس اجللسة اال تماع مرحاا 

سادة احلضور ، مث بدأ بطرح الانود الواردة على  دول أعمال ابل
 اجلمعية العامة غري العادية  وقد مت اآليت : 

 ( من النظام األساسي :1أوال : املوافًة على تعدي  املادة  
 النص املًرتح  قا  التعدي (:

أتسست طاًا ألحكام قانون ال ركا  التجارية وهوا النظام األساسي 
األسهم املاينة أحكامها فيما بعد شركة مسامهة كويتية بني مالكي 

مًتلة تسمى شركة  روب العاملية لإلينت   شركة مسامهة كويتية 
 مًتلة(

 النص املًرتح  بعد التعدي (:
أتسست طاًا ألحكام قانون ال ركا  التجارية وهوا النظام األساسي 

مهة كويتية بني مالكي األسهم املاينة أحكامها فيما بعد شركة مسا
 مًتلة تسمى شركة أينت ال عياة   شركة مسامهة كويتية مًتلة(

 ( من عًد التأسيس :2اثنيا : املوافًة على تعدي  املادة  
 النص املًرتح  قا  التعدي (:

اسم هو  ال ركة هو : شركة  روب العاملية لإلينت   شركة مسامهة  
 كويتية مًتلة(

 النص املًرتح  بعد التعدي (:
اسم هو  ال ركة هو : شركة أينت ال عياة   شركة مسامهة كويتية 

 مًتلة(
ويف هناية اال تماع شكر السيد رئيس اجللسة احلضور ، وقد اختتم 

 م من اترخيه. 12:30أعمال اال تماع يف متام الساعة 
 .2017ساتم   17الكويت يف يوم األحد املوافق 

  ئب رئيس الس اإلدارة  
 

 ة دار اةلي  الًابضة  ش.م.ك( مًتلةشركة اموع
 حمضر ا تماع اجلمعية العامة غري العادية

 31/12/2016للسنة املالية املنتهية يف 
انعًد  اجلمعية العامة غري العادية ل ركة اموعة دار اةلي  الًابضة 

يف متـام السـاعة  13/08/2017 ش.م.ك( مًتلة يوم األحد املوافق 
الـدور األرضـي  –مباـىن ا يئـة العامـة للصـناعة لااحاش وذلط  10:00

 (.2قاعة رقم   –
  رئــيس الــس  –تــرأس اال تمــاع الســيد /  اســم عاــد الع يــ  المــامن

 اإلدارة وحبضور ك  من:
 / عاد الع ي  العلي. ممث  وزارة التجارة والصناعة: السيد

وبعــد التأكــد مــن حضــور مجيــع املؤسســني أعلــن رئــيس اجللســة لــحة 
النصـــاب الًـــانوين النعًـــاد اجلمعيـــة العامـــة غـــري العاديـــة وأن واكتمـــال 

 (.100نساة احلضور  %
  رحب رئيس اجللسة ابحلضور وطلب الاـدذ يف مناق ـة بنـود  ـدول

 األعمال والتصويت عليه وفق التايل:
أوالش: مناق ة إمجاع املسامهني على تصتية ال ركة وتعيني مصتي متتق 

 للًانون:عليه من قا  املسامهني وفًاش 
  على التايل:100متت املوافًة إبمجاع املسامهني احلضور بنساة % 
 السيد املست ار / امحد إبراهيم رسالن.-تعيني:  -1

 كمصتي قانوين لل ركة وله كافة الصالحيا  منترداش.
 .13/08/2017مدة التصتية سنة واحدة ابتداذش من  -2

 10:30ام الساعة وقد انتهى ا تماع اجلمعية العامة غري العادية يف مت
 .لااحاش من نتس اتريخ انعًاد 

      رئيس الس اإلدارة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة املهن الًابضة ش.م.ك قابضة
 حمضر ا تماع اجلمعية العامة غري العادية

 –عًد  اجلمعية العامة غري العادية ملسامهي شركة املهن الًابضة
ا تماعها غري العادي، وذلط يف متام  –شركة مسامهة كويتية قابضة 

اغسطس  30الساعة احلادية ع رة لااحا"، يف يوم األربعاذ، املوافق 
 نوب السرة، يف الًاعة  –، مبًر ا يئة العامة للصناعة 2017

 .1الرئيسية رقم 
وقد ترأس  لسة اال تماع السيد / عامر حايب حسن  وهر حيا  

 بصتته رئيس الس ادارة ال ركة. –
 كمـا حضـر اال تمــاع ك  من:

 ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة   -السيدة التاضلة / لولوة الربيع   -
 .ال ركة الكويتية للمًالةممثلة عن   -السيدة التاضلة / زينب احليدر   -
ممــــثالش عــــن مكتــــب احملاســــب   -الســــيد التاضــــ  / ســــامح علــــي   -

 الكوييت لتدقيق احلسااب .
ــــد حضــــر اال تمــــاع مســــامهون ميلكــــون   - % مــــن أســــهم 100وق

 ال ركة وكالة.
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ــــوافر النصـــاب الًـــانوين بصـــحة انعًـــاد ا تمـــاع  وبعـــد اإلعـــالن عـــن ت
اجلمعية العامة غري العادية، افتتح السيد / عـامر حايـب حسـن  ـوهر 
حيا ، كرئيس جللسة اال تماع مرحااش ابلسادة احلضور، مث بدأ بعـدها 
بعرض ومناق ة الانود الواردة على  دول أعمـال اجلمعيـة العامـة غـري 

 يه وبعد استعراض  دول األعمال فًد مت اختاذ الًرارا  التالية:العادية، وعل
ـــان الًـــانوين لل ـــركة مـــن شـــركة  أوالش: ـــ  الكي متـــت املوافًـــة علـــى حتوي

 مسامهة كويتية قابضة اىل شركة ذا  مسؤولية حمدودة قابضة.
وقا  هناية اال تماع شكر رئيس اجللسة السيد/ عامر حايب حسن 
 وهر حيا  السادة احلضور واختتم أعمال ا تماع اجلمعية العامة 
 العادية يف متام الساعة احلادية ع رة والنصف من لااح نتس اليوم 

 العادية ورئيس اجللسة للجمعية العامة رئيس الس اإلدارة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة وكاال  املالحة العربية املتحدة ش.م.ك( مًتلة
 حمضر ا تماع اجلمعية العمومية 

 بدولة الكويت  2017/ 8/ 29املنعًد بصتة غري عادية بتاريخ 
عًـــد  اجلمعيـــة العموميـــة  ل ـــركة وكـــاال  املالحـــة العربيـــة املتحـــدة 
 ش.م.ك.م( ا تماعاش بصتة غري عادية بناذش علـى دعـوة أعضـاذ الـس 

ـــــثالاثذ الســـــاعة يف متـــــام اإلدارة  ـــــوم ال املوافـــــق الثانيـــــة ع ـــــرة ظهـــــر ي
ابلًاعة الرئيسية يف ماىن ا يئة العامة للصناعة الكائن  29/8/2017

ـ منطًـة الـوزارا ، حبضـور السـيد/ ابسـ  عاـد الوهـاب  جبنـوب السـرة
ـــة  ـــيس الـــس إدارة شـــركة وكـــاال  املالحـــة العربي ال يـــد ـ بصـــتته رئ
املتحــدة، وممــثالش عــن شــركة املالحــة العربيــة املتحــدة  املســامهني بنســاة 

%(.  كما حضر اال تماع السيد/ وليد حممد العاد الًادر بصتته 49
% مـــن أســـهم ال ـــركة، النصـــاب 51ة أحـــد املســـامهني وميتلـــط نســـا

 %.100الًانوين 
 وقد حضر اال تماع ممثالش عن وزارة التجارة والصناعة:

 السيدة / منال احلمد.
وحضر اال تماع من ال ركة اةليجية حلتظ األوراق املالية، السيد/ 

 سعود فواز األثري.
ر كما حضر اال تماع السيد/ وليد حممد العاد الًادر ـ بصتته املدي

 العام لل ركة، وقام أبعمال أمانة السر للجمعية العمومية.
وبعد أن أتكد  اجلمعية العمومية من اكتمال النصاب الًانوين لعًد 

اال تماع ماتدائش  عاد الوهاب ال يد اال تماع افتتح السيد/ ابس 
 مجيعاش وبدأ يف مناق ة "يسم هللا الرمحن الرحيم" مث رحب ابحلضور

 التايل:عمال كاأل دول 
الاند األول: املوافًة على تعدي  نص املادة األوىل مـن عًـد التأسـيس 
والنظــــام األساســــي لل ــــركة بتميــــري اســــم ال ــــركة مــــن شــــركة وكــــاال  
املالحة العربية املتحدة دولة الكويت  شركة مسامهة كويتية مًتلة( اىل 
ع هاابك لويد للمالحة ـ دولة الكويت  شركة مسامهة كويتيـة مًتلـة( مـ

 احلتاظ على كيان ال ركة كما هو.
 نص املادة قا  التعدي :

" اسم هـو  ال ـركة هـو شـركة وكـاال  املالحـة العربيـة املتحـدة ـ دولـة 
 الكويت  شركة كويتية مسامهة مًتلة(".

 ليصاح النص بعد التعدي :
" اسـم هـو  ال ـركة هـو هـاابك لويـد للمالحـة ـ دولـة الكويـت  شـركة 

 مًتلة(".مسامهة كويتية 
 هوا وقد انتهى اال تماع على ذلط.

 رئيس اجلمعية العمومية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة املعادن والصناعا  التحويلية  ش.م.ك( عامة
 حمضر ا تماع اجلمعية العمومية غريالعادية

لااحُا من يوم األربعاذ املوافق  10.30يف متام الساعة 
انعًد  اجلمعية العامة غري العادية ملسامهني شركة  20/09/2017

العـــامة املــــعادن والصناعا  التحــــويلية ش.م.ك.ع يف ماىن ا يئة 
 . وحبضور كال من:3قاعة رئيسية رقم  - نوب السرة -للصناعة 

 السيد/ خالد الدريس             عن وزارة التجارة والصناعة. 
السيد/  يف الا يع  نيابة عن الدكتور شعيب عاد هللا شعيب( عن 

 مكتب الا يع وشركاهم لتدقيق احلسااب  
 عن ال ركة الكويتية للمًالة      السيد / حممد الكندري   

وقد ترأس اجللسة السيد/ طارق ابراهيم حممد املوسى  ئب رئيس 
الس االدارة والرئيس التتيوي وبعد مرا عة إ راذا  الدعوا  
وك ف احلضور املرفق، أعلن السيد رئيس اجللسة أن نساة احلضور 

فر %من إمجايل رأيال ال ركة، وابلتايل أعلن عن تو 76.042
بدأ السيد رئيس  النصاب الًانوين ولحة انعًاد اال تماع، وعليه

اال تماع اجللسة مرحااش ابلسادة احلضور ومن مث قام الرئيس بتالوة 
 دول األعمال وبعد التداول مت موافًة اجلمعية العمومية غري العادية 

 للمسامهني على الًرارا  التالية:
أس مال ال ركة ليتناسب مع احلد الاند األول: املوافًة على زايدة ر  

األدىن املنصو  عليه بًواعد اإلدراج الواردة ابلالئحة التنتيوية 
لًانون هيئة أسواق املال حسب التولية الصادرة من الس إدارة 

 ال ركة وذلط عن طريق إلدار أسهم منحة  اانية( ابآللية التالية:
لدار والاالغ املوافًة على حتوي  كام  مالغ حساب عالوة اإل-1

( ديناراش كويتياش إىل حساب االحتياطي 5,089,036  قيمته
( 5,576,896االختياري ليصاح حساب االحتياطي االختياري  

 ديناراش كويتياش.
( ديناراش كويتياش من 5,576,896املوافًة على حتوي  مالغ  -2

 حساب االحتياطي االختياري اىل حساب األرابح املرحلة.
( ديناراش كويتياش من 1,744,350على حتوي  مالغ   املوافًة -3

حساب األرابح املرحلة اىل حساب رأس املال ليصاح 
 ( دينار كوييت.10,000,000 
املوافًة على إلدار أسهم منحة  اانية( اىل املسامهني بنساة -4

% مًاب  حتوي  هوا اجل ذ من حساب األرابح املرحلة اىل 21.12
 حساب رأس املال.

املوافًة على استحًاق األسهم للمسامهني املًيدين يف سجال  -5
 .1/11/2017ال ركة يف اتريخ 

 وذلط على  3/12/2017املوافًة على توزيع األسهم بتاريخ -6
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 املسامهني املستحًني يف اتريخ االستحًاق املوكور يف الاند السابق. 
ألسهم املوافًة على تتويال الس اإلدارة ابلتصرف يف كسور ا-7

واملوافًة على تعدي  هوا اجلدول ال مين يف حال تعور اإلعالن عن 
أتكيد هوا اجلدول ال مين قا  مثانية أايم عم  من اتريخ االستحًاق 

 بساب أتخر إ راذا  ال هر.
( من عًد التأسيس 6: املوافًة على تعدي  املادة رقم  الاند الثاين
 ( من النظام األساسي كالتايل:5واملادة  

 املادة قا  التعدي :
د.ك  مثانية ماليني ومئتني  8,255,650حدد رأيال ال ركة مبالغ 

ومخسة ومخسني التاش وستمائة ومخسني ديناراش كويتياش( موزعة على      
 إثنني ومثانني مليو ش ومخسمائة وستة ومخسني التاش  82,556,500

 ومخسمائة( سهم قيمة ك  سهم مائة فلس كوييت.
 بعد التعدي : املادة

د. ك  فًا ع رة ماليني 10,000,000حدد رأيال ال ركة مبالغ 
 فًا مائة مليون( سهم 100,000,000دينار كوييت( موزعة على 

 قيمة ك  سهم مائة فلس كوييت.
 الاند الثالث:

املوافًة على تصحيح اةطأ املادي الوارد يف حمضر ا تماع اجلمعية 
حيث ورد  2/8/2016واملنعًد بتاريخ  العمومية غري العادية لل ركة

 ( من النظام األساسي لل ركة.12املادة   تعدي “ 2.4ابلاند
 املادة قا  التعدي :

يتوىل الس ادارة ال ركة الس مؤلف من ساعة أعضاذ يتم  -
 انتخاهبم ابالقرتاع السري بواسطة اجلمعية العمومية.

 املادة بعد التعدي :      
ادارة ال ركة الس مؤلف من مخسة أعضاذ يتم يتوىل الس  -

 انتخاهبم ابالقرتاع السري بواسطة اجلمعية العمومية.
  ئب رئيس الس اإلدارة والرئيس التنتيوي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ال ركة الوطنية للدابغة  ش.م.ك( مًتلة
 حمضر ا تماع اجلمعية العمومية غري العادية

لل ركة الوطنية عًد  اجلمعية العمومية العادية اةامسة ع ر 
للدابغة  ش.م.ك( يف متام الساعة احلادية ع رة والنصف يوم األربعاذ 

 نوب السرة  –مبًر ا يئة العامة للصناعة  20/09/2017املوافق 
منطًة الوزارا  وحبضور ممثلي وزارة التجارة السيد / عاد الع ي   -

 مراقب احلسااب   مكتب –وحضور السيد / أمحد فاروق  –العلي 
برقان حماساون عامليون وحبضور ما ميث    –رودل ال رق األوسا 

 % من أسهم ال ركة. 99.80
مث بوشر السيد/ يوسف عاد الع ي  املرخيي رئيس الس اإلدارة بتتح 

 اجلمعية العامة غري العادية وطرح الاند الوارد جبدول األعمال وهو: 
 توفيق أوضاع ال ركة.-1

أوضاع ال ركة ابلنظام األساسي ابل ركة حسب مت الًيام بعم  توفيق 
 2016لعام  1الًانون الصادر من وزارة التجارة والصناعة رقم 
 وذلط بعد موافًة اجلها  املختصة على النحو التايل.

تعدي   تسلس 
 املادة

 اىل من

أتسست طاًاش ألحكام  (1  -1
قانون ال ركا  
التجارية وهوا النظام 
األساسي بني مالكي 
األسهم املاينة أحكامها 
فيما بعد شركة مسامهة  
كويتية مًتلة تسمى 
"ال ركة الوطنية 

 شركة مسامهة   للدابغة"
 كويتية مًتلة(.

أتسست طاًاش ألحكام قانون 
لسنة  1ال ركا  رقم 

والئحته التنتيوية  2016
وهوا النظام  وتعديالته

األساسي بني مالكي األسهم 
املاينة أحكامها فيما بعد 

كة مسامهة كويتية مًتلة شر 
تسمى "ال ركة الوطنية 

 شركة مسامهة   للدابغة"
 كويتية مًتلة(.

ملا كانت األسهم ايية  (11  -2
فإن آخر مالط  ا مًيد 
ايه يف سج  ال ركة 
يكون هو وحد  
لاحب احلق يف قاال 
املاالغ املستحًة عن 
السهم سواذ كانت يف 
األرابح أو نصيااش يف 
 ملكية مو ودا 

 ال ركة.
 

يكون لل ركة سج  خا  
دتظ لدى وكالة مًالة 
وتًيد فيه بيا   املسامهني 
وعدد األسهم لك  منهم، 
ويتم التأشري يف سج  
املسامهني مبا يطرأ من تميري 

 على الايا   املسجلة فيه.
يتمتع املساهم يف ال ركة 
 بو ه خا  ابحلًوق التالية:

قاال األرابح واحلصول -1
ملنحة اليت يتًرر على أسهم ا

 توزيعها.
امل اركة يف إدارة ال ركة -2

عن طريق العضوية يف الس 
اإلدارة وحضور اجلمعيا  
العامة واالشرتاك يف 
مداوالهتا، وذلط طاًاش 
ألحكام قانون ال ركا  
وهوا النظام، ويًع ابطال أي 

 اتتاق على خالف ذلط.
احلصول قا  ا تماع -3

اجلمعية العامة بساعة أايم 
على األق  على الايا   
املالية لل ركة عن الترتة 
احملاساية املنًضية وتًرير 
الس اإلدارة وتًرير مراقب 

 احلسااب 
التصرف يف األسهم -4

اململوكة له واألولوية يف 
االكتتاب ابألسهم اجلديدة 
والسندا  والصكوك وفًا 
ألحكام الًانون وعًد ال ركة 

 ونظامها األساسي.
 
ى نصيب من احلصول عل-5

مو ودا  ال ركة عند 
التصتية بعد الوفاذ مبا عليها 

 من ديون.
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ال جيوز زايدة رأس املال  (12  -3
إال إذا كانت أقساا 
األسهم قد دفعت كاملة 
وال جيوز إلدار األسهم 
اجلديدة أبق  من قيمتها 
االيية وإذا لدر  
بًيمة أعلى خصصت 
ال ايدة أوال لوفاذ 

 مصروفا  اإللدار.
ولك  مساهم األولوية 
يف االكتتاب حبصة من 
األسهم اجلديدة متناساة 
مع عدد أسهمه ومتنح 
ملمارسة حق األولوية 
مدة مخسة ع ر يوماش 
من اتريخ ن ر دعوة 

 املسامهني لولط.

بًرار يصدر من  –جيوز -
 –اجلمعية العامة غري العادية 

زايدة رأس مال ال ركة 
املصرح به وذلط بناذ على 

ح مساب من الس اقرتا 
اإلدارة وتًرير من مراقب 
احلسااب  يف هوا ال أن، 
على أن يتضمن الًرار 
الصادر ب ايدة رأس املال 

 مًدار وطرق ال ايدة.
ال جيوز زايدة رأس املال -

املصرح به إال إذا كانت قيمة 
األسهم األللية قد دفعت  
كاملة، وجيوز للجمعية العامة 
غري العادية أن تتوض الس 

إلدارة يف حتديد اتريخ ا
 تنتيو .

عند زايدة رأس املال -
إبلدار أسهم  ديدة جيوز 
للجمعية العامة غري العادية 
أن تًرر اضافة عالوة إلدار 
إىل الًيمة االيية ل سهم 
اجلديدة، ختصص للوفاذ 
مبصروفا  اإللدار مث 

 االحتياطي. تضاف اىل
إذا تًرر زايدة رأس املال -

عن طريق طرح أسهم 
لالكتتاب يكون للمسامهني 
حق األولوية يف االكتتاب يف 
األسهم اجلديدة بنساة ما 
ميلكه ك  منهم من أسهم، 
وذلط خالل مخسة ع ر 
يوماش من اتريخ إخطارهم 
بولط، وجيوز للمساهم 
التنازل عن حق األولوية 

للمري مبًاب  ملساهم آخر أو 
ي أو بدون مًاب  وفًاش ملا ماد

يتم االتتاق عليه بني املساهم 
 واملتنازل إليه.

تتم تمطية زايدة رأس املال -
أبسهم تسدد قيمتها إبحدى 

 الطرق التالية:
 طرح أسهم ال ايدة لالكتتاب.1
 ي  أموال من االحتياطيحتو .2

االختياري أو من األرابح 
احملتج ة أو مما زاد عن احلد 

تياطي الًانوين اىل األدىن لالح
 أسهم.

.حتوي  دين على ال ركة أو 3
 السندا  أو الصكوك اىل أسهم

 تًدمي حصة عينية..4

.إلدار أسهم  ديدة 5
ختصص إلدخال مساهم أو 
مسامهني  دد يعرضهم 
الس اإلدارة وتوافق عليهم 

 اجلمعية العامة غري العادية
.أية طرق أخرى تنظمها 6

 الالئحة التنتيوية..
مجيع األحوال تكون ويف 

الًيمة األيية ألسهم ال ايدة 
مساوية للًيمة األيية 

 ل سهم األللية.
يتوىل إدارة ال ركة  (13  -4

الس إدارة مؤلف من 
( ساعة أعضاذ تعني 7 

منهم اجلهة أو اجلها  
اليت جيوز  ا أن تعني 
طاًا ألحكام املادة 

من قانون  142
ال ركا  التجارية 
بنساة ما متلط يف رأس 
املال وينتخب األعضاذ 
 الااقون ابلتصويت السري.

يتوىل إدارة ال ركة الس  -
( مخسة أعضاذ 5إدارة مؤلف من  

تعني منهم اجلهة أو اجلها  اليت 
جيوز  ا أن تعني طاًا ألحكام 

لسنة  1قانون ال ركا  رقم 
والئحته التنتيوية  2016

والتعديال  الالحًة بنساة ما 
متلط يف رأس املال وينتخب 
األعضاذ الااقون ابلتصويت 

 السري.
 

مدة عضوية الس  (14  -5
اإلدارة ثالث سنوا  

 للتجديد.قابلة 

مدة عضوية الس  -
اإلدارة ثالث سنوا  قابلة 

 للتجديد.
وإذا تعور انتخاب الس  -

إدارة  ديد يف امليعاد احملدد 
استمر اجمللس الًائم يف إدارة 
أعمال ال ركة إىل حني زوال 
 األسااب وانتخاب الس  ديد.

ي رتا يف عضو الس  (15  -6
اإلدارة أن يكون مالكاش 

أو بصتته ال خصية 
يكون ال خص املعنوي 
الوي ميثله مالكا لعدد 
من األسهم ال تً  

 7,500قيمتها عن 
% 1دينار كوييت أو 

من رأس املال أي 
الًيمتني أق  فإذا كان 
العضو وقت انتخابه ال 
ميلط أو ميث  هوا العدد 
من األسهم و ب عليه 
خالل شهر من انتخابه 
أن يكون مالكا له وإال 
سًطت عضويته ويكون 
ال خص املعنوي 
مسؤوال عن أعمال 
ممثليه جتا  ال ركة 

 ودائنيها ومسامهيها.

جيب أن تتوافر يف من يرشح 
لعضوية الس اإلدارة 

 :ال روا التالية
أن يكون متمتعاش أبهلية -1

 .التصرف
أال يكون قد ساق احلكم -2

عليه يف  ناية بعًوبة مًيدة 
للحرية أو يف  رمية إفالس 

التدليس أو ابلتًصري أو 
 رمية خملة ابل رف أو األمانة 
أو بعًوبة مًيدة للحرية 
بساب خمالتته ألحكام 
الًانون ما مل يكن قد رد إليه 

 .اعتاار 
فيما عدا أعضاذ الس -3

اإلدارة املستًلني، جيب أن 
يكون مالكاش بصتة شخصية 
أو يكون ال خص الوي ميثله 

 .لعدد من أسهم ال ركة مالكاش 
وإذا فًد عضو الس اإلدارة 
أي من ال روا املتًدمة أو 
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غريها من ال روا الواردة يف 
الًانون أو الًوانني األخرى 
زالت عنه لتة العضوية من 

 اتريخ فًدان ذلط ال را.
جيوز جمللس اإلدارة أن  (19  -7

 يعني من بني أعضائه
عضواش منتداب لإلدارة أو 
أكثر وددد اجمللس 

 كافأهتم.لالحياهتم وم

يكون لل ركة رئيساش جيوز أن 
تنتيوايش أو أكثر يعينه الس 
اإلدارة من أعضاذ اجمللس أو 
من غريهم، يناا به إدارة 
ال ركة، وددد اجمللس 
خمصصاته ولالحياته يف 

 التوقيع عن ال ركة.
يعني اجمللس أمينا للسر من 
موظتي ال ركة يتوىل تدوين 
حماضر اال تماعا  واإلعداد 

 تماعا  اجمللس.ال 
ميلط حق التوقيع عن  (20  -8

ال ركة على انتراد ك  
من رئيس الس اإلدارة 
أو  ئاه وأعضاذ الس 
اإلدارة املنتدبني حبسب 
الصالحيا  احملدد لك  
منهم من الس اإلدارة  
أو أي عضو آخر 
يتوضه الس اإلدارة 

  وا المرض.

ميلط حق التوقيع عن ال ركة 
على انتراد ك  من رئيس الس 
اإلدارة أو  ئاه، كما ميلط 
الرئيس التنتيوي حق التوقيع 
عن ال ركة وفًاش للصالحيا  
احملددة له من الس اإلدارة 

العم  وجمللس اإلدارة أن يوزع 
بني أعضائه وفًاش لطايعة أعمال 
ال ركة ، كما جيوز للمجلس أن 

أعضائه أو جلنة من يتوض أحد 
بني أعضائه أو أحدا من المري 
يف الًيام بعم  معني أو أكثر أو 
اإلشراف على و ه من و و  
ن اا ال ركة أو يف ممارسة بعال 
السلطا  أو االختصالا  

 املنوطة ابجمللس.
جيتمع الس اإلدارة  (21  -9

أربع مرا  على األق  
خالل السنة املالية 
الواحدة، بناذ على 
دعوة من رئيسه وجيتمع 
أيضا إذا طلب إليه 
ذلط إثنان من أعضائه 
على األق . ويكون 
إ تماع اجمللس لحيحا 
حبضور أغلاية أعضائه 
أبي طريق وال جيوز 
احلضور ابلوكالة يف 

 ا تماعا  اجمللس.

جيتمع الس اإلدارة ست 
مرا  على األق  خالل 
السنة املالية الواحدة ، بناذ 

رئيسه وجيتمع على دعوة من 
أيضا إذا طلب إليه ذلط 
إثنان من أعضائه على األق  

ال يكون ا تماع الس و 
اإلدارة لحيحاش إال إذا 
حضر  نصف عدد األعضاذ 
على أن ال يً  عدد 
احلاضرين عن ثالثة ، وجيوز 

وسائ    اال تماع ابستخدام
االتصال احلديثة ، وجيوز 
اختاذ قرارا  ابلتمرير مبوافًة 

 ضاذ اجمللس.مجيع أع
تصدر قرارا  الس  (22  -10

اإلدارة أبغلاية األعضاذ 
احلاضرين فإذا تساو  
األلوا  ر ح اجلانب 
الوي فيه الرئيس، ويعد 

تصدر قرارا  الس اإلدارة 
احلاضرين  أبغلاية األعضاذ

فإذا تساو  األلوا  ر ح 
اجلانب الوي فيه الرئيس، 
وتدون حماضر ا تماعا  

سج  خا  تثات فيه 
حماضر  لسا  اجمللس 
، ويوقعه الرئيس وجيوز 
للعضو املعارض أن 

 يطلب تسجي  رأيه.

الس اإلدارة وتوقــع من قا  
األعضاذ احلاضرين وأمني سر 
اجمللس وللعضو الوي مل يوافق 
على قرار اختو  اجمللس أن يثات 
 اعرتاضه يف حمضر اال تماع.

مع عدم اإلخالل أبحكام  (24  -11
 ركا  التجارية قانون ال

حتدد اجلمعية العامة العادية 
أعضاذ الس  مكافآ 
 اإلدارة.

مع عدم اإلخالل أبحكام 
لسنة  1قانون ال ركا  رقم 

والئحته التنتيوية  2016
حتدد اجلمعية  وتعديالته ،

العامة العادية مكافآ  
 أعضاذ الس اإلدارة.

تسري على النصاب  (32  -12
الوا ب توافر  لصحة 
انعًاد اجلمعية العامة 
بصتاهتا املختلتة وعلى 
األغلاية الالزمة الختاذ 
الًرارا  ، أحكام قانون 

 ال ركا  التجارية.

تسري على النصاب الوا ب 
توافر  لصحة انعًاد اجلمعية 
العامة بصتاهتا املختلتة وعلى 
األغلاية الالزمة الختاذ 
الًرارا  ، أحكام قانون 

لسنة  1ال ركا  رقم 
والئحته التنتيوية  2016

 وتعديالته.
يكون التصويت يف  (33  -13

اجلمعية العامة ابلطريًة 
اليت يعينها رئيس 
اجللسة، إال إذا قرر  
اجلمعية العامة طريًة 
معينة للتصويت، وجيب 
أن يكون التصويت 
سراي يف انتخااب  
أعضاذ الس اإلدارة 

 واإلقالة من العضوية.

ة يكون التصويت يف اجلمعي
العامة بنظام التصويت 
الرتاكمي ب أن انتخاب 
أعضاذ الس إدارة ال ركة، 
والوي مينح ك  مساهم قدرة 
تصويتية بعدد األسهم اليت 
ميلكها، حبيث دق له التصويت 
هبا ملرشح واحد أو توزيعها بني 
من خيتارهم من املرشحني دون 

 تكرار  و  األلوا .
جتتمع اجلمعية العامة  (39  -14

بصتة غري عادية بناذ 
على دعوة من الس 
اإلدارة، أو بناذ على 
طلب كتايب من مسامهني 
ميلكون ما ال يً  عن 
ربع أسهم ال ركة ويف 
هو  احلالة جيب على 
الس اإلدارة أن يدعو 
اجلمعية خالل شهر من 
 اتريخ ولول الطلب اليه.

جتتمع اجلمعية العامة غري  -
العادية بناذ على دعوة من 
الس اإلدارة، أو بناذ على 
طلب مساب من مسامهني 
ميثلون مخسة ع ر ابملائة من 
رأس مال ال ركة املصدر أو 
من الوزارة، وجيب على الس 
اإلدارة أن يدعو اجلمعية 
العامة غري العادية لال تماع 
خالل ثالثني يوماش من اتريخ 

 .تًدمي الطلب
لس اإلدارة وإذا مل يًم ا-

بدعوة اجلمعية خالل املدة 
املنصو  عليها ابلتًرة 
السابًة تًوم الوزارة ابلدعوة 
لال تماع خالل مدة مخسة 
ع ر يوماش من اتريخ انتهاذ املدة 

 امل ار إليها يف التًرة السابًة.
يكون للمراقب  (43  -15

الصالحيا  وعليه 
االلت اما  املنصو  
عليها يف قانون 

يكون للمراقب الصالحيا  
وعليه االلت اما  املنصو  
عليها يف قانون ال ركا  وله 

 –يف ك  األوقا   –احلق 
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لتجارية وله ال ركا  ا
بو ه خا  احلق يف 
االطالع يف أي وقت 
علي مجيع دفاتر ال ركة 
وسجالهتا ومستنداهتا 
ويف طلب الايا   اليت 
يرى ضرورة احلصول 
عليها، وله كولط أن 
دًق مو ودا  ال ركة 
والت اماهتا واذا مل يتمكن 
من استعمال هو  
الصالحيا  أثات ذلط  
كتابة يف تًرير يًدم اىل 

االدارة ويعرض الس 
على اجلمعية العامة وله 
حق دعوة اجلمعية 

 العامة  وا المرض.

االطالع على مجيع دفاتر 
ال ركة وسجالهتا 

ويف طلب  ومستنداهتا،
الايا   اليت يرى ضرورة 

وله كولط  صول عليها،احل
أن دًق مو ودا  ال ركة 
والت اماهتا. واذا مل يتمكن من 
استعمال هو  الصالحيا  
أثات ذلط كتابة يف تًرير 
يًدم اىل الس االدارة 
ويعرض على اجلمعية العامة 
وله حق دعوة اجلمعية العامة 

  وا المرض.

تنًضي ال ركة أبحد  (50  -16
األسااب املنصو  

يف قانون عليها 
 ال ركا  التجارية.

تنًضي ال ركة أبحد 
األسااب املنصو  عليها يف 

لسنة  1قانون ال ركا  رقم 
والئحته التنتيوية  2016

 .وتعديالته
جتري تصتية أموال  (51  -17

ال ركة عند انًضائها 
وفًا ل حكام الواردة 
يف قانون ال ركا  

 التجارية.

جتري تصتية أموال ال ركة 
عند انًضائها وفًا ل حكام 
الواردة يف قانون ال ركا  

 2016لسنة  1رقم 
 .والئحته التنتيوية وتعديالته

تطاق أحكام قانون  (52  -18
ال ركا  التجارية رقم 

 1960لسنة  15
وتعديالته يف ك  ما مل 
يرد ب أنه نص خا  
يف عًد التأسيس أو يف 

 هوا النظام.

ق أحكام املرسوم ابلًانون تطا
 2016لسنة  1رقم 

والئحته التنتيوية وتعديالته 
يف ك  ما مل يرد ب أنه نص 
خا  يف عًد التأسيس أو 

 يف هوا النظام.

ويف هناية اال تماع شكر السيد / رئيس الس اإلدارة احلضور وانتهى 
 .اال تماع يف متام الساعة الثانية ع رة ظهراش 

 رئيس الس اإلدارة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة جند الًابضة  ش.م.ك( مًتلة 
 حمضر اجلمعية العمومية غري العادية 

  يف متام الساعة  2017 -09 -28إنه يف  يوم اةميس  املوافق
 1لااحا اب يئة العامة للصناعة  نوب السرة قاعة رئيسية  10:30

شركة  –عًد  اجلمعية العامة العادية ملسامهي شركة جند الًابضة 
 مسامهة كويتية  مًتلة (.

  رئيس –وقد ترأس  لسة اال تماع السيد /خالد محود العياضي
  -الس االدارة ، كما حضر اال تماع كال من :

       ممثال عن وزارة التجارة والصناعة . -األستاذ / خالد الدريس 

 سهم ألالة ووكالة ميثلون    15,000,000مسامهون حبوزهتم
 15,000,000من إمجايل رأيال ال ركة الاالغ  % 100مانساتة  
 سهم .

  وبعــد االعــالن عــن تــوافر النصــاب الًــانوين لصــحة انعًــاد اجلمعيــة
العامة غري العادية افتتح رئـيس اجللسـة اال تمـاع مرحاـا ابحلضـور ، مث 
بــدأ بطــرح الانــود الــواردة يف  ــدول االعمــال ، وبعــد استعراضــها مــن 

   -الًرارا  اآلتية :اجلمعية العامة مت اختاذ 
( مــن عًــد أتســيس 1متــت املوافًــة علــى تعــدي  نــص املــادة رقــم   .1

 ال ركة لتصاح كالتايل: 
 نص املادة قا  التعدي  : 

تعتــ  املًدمــة  ــ ذ ال يتجــ أ مــن هــوا العًــد وتؤلــف مــن املــوقعني علــى 
هوا العًد مجاعة غرضها إن اذ شركة مسامهة كويتيـة مًتلـة  برتخـيص 

لسـنة  25من احلكومـة الكويتية ، طاًا ألحكـام قـانون ال ـركا  رقـم 
 وتعديالته والئحته التنتيوية ، والنظام االساسي امللحق هبوا العًد. 2012
 املادة بعد التعدي  :  نص

تعت  املًدمة   ذ ال يتج أ من هوا العًد وتؤلف من املوقعني على 
هوا العًد مجاعة غرضها ان اذ شركة مسامهة كويتية مًتلة برتخيص 

لسنة  01من احلكومـة الكويتية ، طاًا ألحكام قانون ال ركا  رقم 
 .امللحق هبوا العًد وتعديالته والئحته التنتيوية ، والنظام االساسي 2016

( مــــن النظــــام 35متــــت املـــــوافًة علــــى تعـــــدي  نــــص املــــادة رقــــم   .2
 األساسي لل ركة لتصاح كالتايل : 

 نص املادة قا  التعدي  : 
تنعًد اجلمعية العامة العادية السنوية بناذ على دعوة من الس اإلدارة 

يف ال مان خالل األشهر الثالثة التالية النتهاذ السنة املالية ، وذلط 
واملكان اللوين يعينهما الس اإلدارة ، وللمجلس أن يدعو اجلمعية 
العامة لال تماع كلما دعت الضرورة إىل ذلط، وعلى الس اإلدارة 
أن يو ه دعوة اجلمعية لال تماع بناذ على طلب مساب من عدد من 
املسامهني ميلكون ع رة ابملائة من رأيال ال ركة ، أو بناذ على طلب 

راقب احلسااب  ، وذلط خالل مخسة ع ر يوما من اتريخ الطلب ، م
 وتعد  دول األعمال اجلهة اليت تدعو إىل اال تماع .

ويسري على إ راذا  دعوة اجلمعية العامة ونصاب احلضور 
والتصويت األحكام اةالة ابجلمعية التأسيسية املنصو  عليها 

 .وتعديالته  2012لسنة  25بًانون ال ركا  رقم 
 نص املادة بعد التعدي  :

تنعًد اجلمعية العامة العادية السنوية بناذ على دعوة من الس اإلدارة 
خالل األشهر الثالثة التالية النتهاذ السنة املالية ، وذلط يف ال مان 
واملكان اللوين يعينهما الس اإلدارة ، وللمجلس أن يدعو اجلمعية 

ىل ذلط، وعلى الس اإلدارة العامة لال تماع كلما دعت الضرورة إ
أن يو ه دعوة اجلمعية لال تماع بناذ على طلب مساب من عدد من 
املسامهني ميلكون ع رة ابملائة من رأيال ال ركة ، أو بناذ على طلب 
مراقب احلسااب  ، وذلط خالل مخسة ع ر يوما من اتريخ الطلب ، 

 وتعد  دول األعمال اجلهة اليت تدعو إىل اال تماع .
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ويســـــري علـــــى إ ـــــراذا  دعـــــوة اجلمعيـــــة العامـــــة ونصـــــاب احلضـــــور 
والتصــــويت األحكــــام اةالــــة ابجلمعيــــة التأسيســــية املنصــــو  عليهــــا 

 والئحته التنتيوية . 2016لسنة  01بًانون ال ركا  رقم 
( مــــن النظــــام 36متــــت املـــــوافًة علــــى تعـــــدي  نــــص املــــادة رقــــم   .3

 األساسي لل ركة لتصاح كالتايل : 
 قا  التعدي  : نص املادة 

مـع مراعـاة أحكـام الًـانون ختـتص اجلمعيـة العامـة العاديـة يف ا تماعهـا 
الســنوي ابختــاذ قــرارا  يف املســائ  الــيت تــدخ  يف اختصالــاهتا وعلــى 

 و ه اةصو  ما يلي:
. تًرير الس اإلدارة عن ن اا ال ركة ومرك ها املايل للسنة املالية 1

 املنتهية. 
 اب  عن الايا   املالية لل ركة .. تًرير مراقب احلسا2
. تًرير أبية خمالتا  رلدهتا اجلها  الرقابية وأوقعت ب أهنا 3

   اذا  على ال ركة.
 . الايا   املالية لل ركة .4
 . اقرتاحا  الس اإلدارة ب أن توزيع األرابح .5
 . إبراذ ذمة أعضاذ الس اإلدارة .6
 ع  م، وحتديد مكافآهتم .. انتخاب أعضاذ الس اإلدارة أو 7
. تعيني مراقب حسااب  ال ركة ، وحتديد أتعابه أو تتويال الس 8

 اإلدارة يف ذلط.
. تًرير التعامال  اليت متت أو ستتم مع األطراف ذا  الصلة ، 9

 وتعشرف األطراف ذا  الصلة طاًاش ملاادئ احملاساة الدولية .
 نص املادة بعد التعدي  : 

ا  دعـــــوة اجلمعيـــــة العامـــــة ونصـــــاب احلضـــــور ويســـــري علـــــى إ ـــــراذ
والتصــــويت األحكــــام اةالــــة ابجلمعيــــة التأسيســــية املنصــــو  عليهــــا 

 والئحته التنتيوية . 2016لسنة  1بًانون ال ركا  رقم 
مـع مراعـاة أحكـام الًـانون ختـتص اجلمعيـة العامـة العاديـة يف ا تماعهـا 

صالــاهتا وعلــى الســنوي ابختــاذ قــرارا  يف املســائ  الــيت تــدخ  يف اخت
 و ه اةصو  ما يلي:

. تًرير الس اإلدارة عن ن اا ال ركة ومرك ها املايل للسـنة املاليـة 1
 املنتهية . 

 . تًرير مراقب احلسااب  عن الايا   املالية لل ركة .2
. تًريــــر أبيــــة خمالتــــا  رلــــدهتا اجلهــــا  الرقابيــــة وأوقعــــت ب ــــأهنا 3

   اذا  على ال ركة.
 الية لل ركة .. الايا   امل4
 . اقرتاحا  الس اإلدارة ب أن توزيع األرابح .5
 . إبراذ ذمة أعضاذ الس اإلدارة .6
 . انتخاب أعضاذ الس اإلدارة أو ع  م، وحتديد مكافآهتم .7
. تعيني مراقب حسـااب  ال ـركة ، وحتديـد أتعابـه أو تتـويال الـس 8

 اإلدارة يف ذلط.
ســتتم مــع األطــراف ذا  الصــلة ،  . تًريــر التعــامال  الــيت متــت أو9

 وتعشرف األطراف ذا  الصلة طاًاش ملاادئ احملاساة الدولية .
( مــــن النظــــام 50متــــت املوافًــــة علــــى تعــــدي  نــــص املــــادة رقــــم   .4

 األساسي لل ركة لتصاح كالتايل : 

 نص املادة قا  التعدي  :
تنًضي ال ركة أبحد االمور املنصـو  عليهـا يف قـانون ال ـركا  رقـم 

 وتعديالته والئحته التنتيوية .  2012لسنة  25
 نص املادة بعد التعدي  :

تنًضي ال ركة أبحد االمور املنصو  عليها يف قانون ال ركا  رقم 
 والئحته التنتيوية .  2016لسنة  1
( مــــن النظــــام 51متــــت املوافًــــة علــــى تعــــدي  نــــص املــــادة رقــــم   .5

 األساسي لل ركة لتصاح كالتايل : 
 التعدي  : نص املادة قا 

جتــري تصــتية ال ــركة علــى النحــو املاــني أبحكــام قــانون ال ــركا  رقــم 
 وتعديالته والئحته التنتيوية .  2012لسنة  25

 نص املادة بعد التعدي  :
 1جتري تصتية ال ركة على النحو املاني أبحكام قانون ال ركا  رقم 

علي والئحته التنتيوية وذلط مامل ينص عًد ال ركة    2016لسنة 
 غري ذلط  .

( مــــن النظــــام 52متــــت املوافًــــة علــــى تعــــدي  نــــص املــــادة رقــــم   .6
 األساسي لل ركة لتصاح كالتايل : 

 نص املادة قا  التعدي  :
ـــــة رقـــــم   2012لســـــنة  25تطاـــــق أحكـــــام قـــــانون ال ـــــركا  التجاري

وتعديالته والئحته التنتيوية يف ك  ما مل يرد ب أنه نص خا  يف عًد 
 النظام  .التأسيس أو يف هوا 

 نص املادة بعد التعدي  : 
والئحتـه التنتيويـة  2016لسـنة  1تطاق أحكام قانون ال ركا  رقـم 

يف ك  ما مل يرد ب أنه نص خا  يف عًـد التأسـيس أو يف هـوا النظـام  
 وذلط بعد موافًة اجلها  املختصة.

( مــــن النظــــام 72.متــــت املوافًــــة علــــى تعــــدي  نــــص املــــادة رقــــم   7
 لة مبراقب حسااب  ال ركة واليت تنص على اآليت : األساسي واةا

 نص املادة قا  التعدي  :
وتعديالته والئحته  25/2012تطاق أحكام قانون ال ركا  رقم  

 التنتيوية اةالة مبراقب احلسااب  .
 نص املادة بعد التعدي  : 

والئحته التنتيوية  01/2016تطاق أحكام قانون ال ركا  رقم 
 مبراقب احلسااب  .اةالة ب أن 

 رئيس الس اإلدارة                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة املروة ةدما  احل  والعمرة ش.م.ك مًتلة  حتت التصتية(
عن السنة املالية حمضر ا تماع اجلمعية العامة غري العادية 

 2016ديسم   31املنتهية يف 
عًد  اجلمعية العامة غري العادية ل ركة املروة ةدما  احل  والعمرة 

ــوم األربعــاذ املوافــق  ســاتم   20ش.م.ك مًتلــة  حتــت التصــتية( يف ي
يف متــام الســاعة احلاديــة ع ــرة والنصــف يف مًــر ا يئــة العامــة  2017

وقـــــد تـــــرأس اال تمـــــاع الســـــيد/ علـــــي  – 1قاعـــــة رقـــــم  –للصـــــناعة 
عادالرمحن احلسـاوي  مصـتي ال ـركة(، كمـا حضـر اال تمـاع كـالش مـن 
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ممثــ  وزارة التجــارة والصــناعة األد/ خالــد عاــدالع ي  ادريــس والســيد/ 
ــــداللطيف حم ــــان مراقــــب حســــااب  ال ــــركة مــــن مكتــــب عا مــــد العيا

الًطـــامي والعياـــان  رانـــت ثورنتـــون ومســـامهني بنســـاة حضـــور بلمـــت  
% وقـد متـت املوافًـة علــى الانـد اةـا  جبـدول األعمــال  75.079

  -غري العادي:
وتعيـــني  2017وهـــو متديـــد فـــرتة التصـــتية ملـــدة ســـنة قادمـــة لســـنة  -

 . 2017اش لل ركة عن سنة السيد/ علي عادالرمحن احلساوي مصتي
وانتهى اال تماع يف متام السـاعة الثانيـة ع ـرة وشـكر املصـتي السـادة 

 احلضور متمنياش  م وافر االحرتام.
 املصتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حمضر ا تماع اجلمعية العمومية غري العادية

 لل ركة اةليجية للتحص التين ش.م.ك  مًتلة(
انعًد ا تماع اجلمعية العمومية غري العادية لل ركة اةليجية للتحص 
التين ش.م.ك  مًتلة( يف مًر ا يئة العامة للصناعة ، يـوم اةميس 

 لااحاش .     10ر30الساعة  14/9/2017املوافق 
 ر اال تماع من ال ركة اةليجية للتحص التين السادة : حض
 رئيس الس اإلدارة  رائــد يوســف العــوضـي   -
 لواذ متًاعد يعًوب حممد الياسني     أميــن  الـســر   -
 وحضر من وزارة التجارة والصناعة السيدة : -
        مـنــال  ــاســم احلمــد  -

 حلتظ األوراق املالية السيد :وحضر من ال ركة اةليجية 
 عاد الرمحن حممـد املــالحـي   -
وبعد إعالن اكتمال النصاب الًانوين لال تماع وحبضور مسامهني   

%( من أسهم ال ركة اطلع احلضور  81,48ميلكون ما نساته   
على الانود املدر ة يف  دول األعمال واختووا الًرارا  املناساة  ا 

 وفًاش ملا يلي : 
  ( من النظام األساسي :( من النظام األساسي :1199تعدي  املادة  تعدي  املادة      ––11   
 جيوز جمللس اإلدارة أن يعني من بني أعضائه عضواش منتدابش لإلدارة أو  

أكثر   وددد اجمللس لالحياهتم ومكافآهتم وجيوز جمللس اإلدارة أن 
 يعني مديراش عاماش لل ركة وددد اختصالاته ومكافأته (. 

 *  لتصاح : 
 جيوز جمللس اإلدارة أن يعني رئيساش تنتيوايش من بني أعضاذ الس  

اإلدارة أو غريهم ، وددد اجمللس لالحياته ومكافآته . وجيوز جمللس 
 اإلدارة أن يعني مديراش عاماش لل ركة وددد اختصالاته ومكافآته ( .

  ( من النظام األساسي :( من النظام األساسي :2211تعدي  املادة  تعدي  املادة   -2  
أربع مرا  على األق  خالل السنة املالية   جيتمع الس اإلدارة 

الواحدة، بناذش على دعوة من رئيسه وجيتمع أيضاش إذا طلب إليه ذلط 
اثنان من أعضائه على األق . ويكـون ا تماع اجمللس لحيحاش حبضـور 

 احلضور ابلوكالة يف ا تماعا  اجمللس(. أغلاية أعضائـه وال جيوز
 * لتصاح: 

ست مرا  على األق  خالل السنة املالية   جيتمع الس اإلدارة 
الواحدة، بناذش   على دعوة من رئيسه وجيتمع أيضاش إذا طلب إليه 
ذلط اثنان من أعضائه على األق . ويكون ا تماع اجمللس لحيحاش 

  حبضور أغلاية أعضائه وال جيوز احلضور ابلوكالة يف ا تماعا  اجمللس(.
  م األساسي:م األساسي:( من النظا( من النظا2255تعدي  املادة  تعدي  املادة    -3  
  جمللس اإلدارة أوسع السلطا  إلدارة ال ركة والًيام جبميع  

األعمال اليت   تًتضيها إدارة ال ركة وفًاش ألغراضها، وال دد من 
هو  السلطة إال ما نص عليه الًانون أو هوا النظام أو قرارا  
 اجلمعية العامة، وال جيوز جمللس اإلدارة بيع عًارا  ال ركة أو رهنها
  أو إعطاذ الكتاال  أو عًد الًروض بناذ على ما تًتضيه مصلحة ال ركة(.

 * لتصاح:   
 جمللس اإلدارة أوسع السلطا  إلدارة ال ركة والًيام جبميع األعمال 
اليت  تًتضيها إدارة ال ركة وفًاش ألغراضها ، وال دد من هو  السلطة 

قرارا  اجلمعية العامة ، إال ما  نص عليه الًانون أو هوا النظام أو 
وجيوز   جمللس اإلدارة بيع عًارا  ال ركة أو رهنها أو إعطاذ 

 أو عًد  الًروض أو التحكيم أو الصلح أو الت عا  ( . ,الكتاال 
ويف هناية اال تماع شكر السيد/ رائد يوسف العوضي بصتته رئيس 
م اجللسة السادة    احلضور ، واختتمت أعمال اال تماع يف متا

 لااحاش. 11:30الساعة 
 رئيس الس اإلدارةرئيس الس اإلدارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة كويت سكيوريتي  ش.م.ك( مًتلة

 حمضر ا تماع اجلمعية العامة غري العادية
شركة  –عًد  اجلمعية العامة غري العادية ل ركة كويت سكيوريتي  

ا تماعها غري العادي وذلط يف متام الساعة  –مسامهة كويتية مًتلة 
مبًر  2017ساتم   25احلادية ع رة من لااح يوم االثنني املوافق 

 .2الًاعة الرئيسية  –ا يئة العامة للصناعة الكائن مبنطًة  نوب السرة 
بصـــــتته  -تـــــرأس اال تمـــــاع الســـــيد / ه ـــــام خليـــــ   ـــــوهر حيـــــا  

 رئيس الس اإلدارة.
 كما حضر اال تماع ك  من:

 ممث  وزارة التجارة والصناعة  -األستاذة / زينب الًالف  -
 يتية للمًالةممث  ال ركة الكو  -األستاذ / حممد الكندري  -
سهماش، ميلكون  235,046,959مسامهون حبوزهتم إمجايل عدد  -

% من إمجايل رأس املال بعد استاعاد  94.019وميثلون ما نساته 
 سهماش. 249,999,972أسهم اة ينة والاالغ عددها 

وبعد اإلعالن عن توفر النصاب الًانوين لصحة انعًاد اجلمعية العامة 
اجللسة مرحااش ابحلضور، ومت استعراض بنود  غري العادية افتتح رئيس
  دول األعمال كالتايل:

 املوافًة على التعديال  التالية بعًد التأسيس والنظام األساسي:
( من 5( من النظام األساسي واملادة رقم  4تعدي  نص املادة رقم  

 عًد التأسيس لل ركة لتصاح كالتايل:
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 النص بعد التعدي  النص قا  التعدي 
ــــيت أسســــت مــــن أ لهــــا  األغــــراض ال

 ال ركة هي ما يلي:
ــــة مســــج  يف  -1 وســــيا أوراق مالي

 بورلة االوراق املالية.
االســــتثمار املااشــــر وغــــري املااشــــر يف   -2

 حلساب ال ركة فًا. كافة الًطاعا 
الًيـــــــــام أبعمـــــــــال الوســـــــــاطة يف  -3

ـــــــداو ا يف  ـــــــول ت ـــــــة املًا األوراق املالي
ــــــــة  ــــــــ وراق املالي ــــــــت ل ســــــــوق الكوي

 لعربية والعاملية كافة.واألسواق ا
استمالل التوائال املالية املتوفرة  -4

لدى ال ركة عن طريق استثمارها يف 
حمافظ مالية تدار من قا   ها  

 متخصصة.

ــــن أ لهــــا  ــــيت أسســــت م األغــــراض ال
 ال ركة هي ما يلي:

وســــيا أوراق ماليــــة مســــج  يف  -1
 بورلة االوراق املالية.

االســــتثمار املااشــــر وغــــري املااشــــر يف   -2
 حلساب ال ركة فًا. الًطاعا  كافة
الًيـــــــــام أبعمـــــــــال الوســـــــــاطة يف  -3

ـــــــة املًاـــــــول تـــــــداو ا يف  األوراق املالي
ســــــــوق الكويــــــــت لــــــــ وراق املاليــــــــة 

 واألسواق العربية والعاملية كافة.
استمالل التوائال املالية املتوفرة  -4

لدى ال ركة عن طريق استثمارها يف 
حمافظ مالية تدار من قا   ها  

 متخصصة.
 .حتظأمني  -5

 وذلط بعد موافًة اجلها  الرقابية املختصة.
 هوا وقد انتهى اال تماع يف متام الساعة احلادية ع رة ومخسة ع ر دقيًة.

 رئيس الس اإلدارة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة  اسم للنًليا  واملناولة ش. م.ك. م
 حمضر ا تماع اجلمعية العمومية غري العادية األوىل

انعًاد إ تماع اجلمعية العمومية غري  28/09/2017مت بتاريخ 
العادية ل ركة  اسم للنًليا  واملناولة ش.م.ك.م وذلط يف مًر 

 اههم:ا يئة العامة للصناعة حبضور السادة املسامهني التالية أي
عن نتسه وبصتته رئيس  –السيد/ سليمان حممد شاهني الربيع  -

 الس اإلدارة.
ممثلةش ابلسيد/ حممد فراس  –شركة الع مية إلدارة امل اريع ذ.م.م  -

 اةطيب مبو ب كتاب تتويال.
ممثلةش ابلسيد/ حممد  –شركة ال ج العاملية إلدارة امل اريع ذ.م.م   -

 تتويال.فراس اةطيب مبو ب كتاب 
ممثلةش ابلسيد/ سعودي زين العابدين  –شركة املسار املتحدة  -

 مبو ب كتاب تتويال.
ممثلةش ابلسيد/ سعودي زين  –شركة بودي التجارية احملدودة  -

 العابدين مبو ب كتاب تتويال.
 كما حضر  اال تماع:

 السيدة/ دالل املساحي ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة. -
رئيس الس اإلدارة السيد/ سليمان حممد شاهني ترأس اال تماع 

الربيع وبعد تنازل احلاضرين عن حًهم ابإلعرتاض على لحة التاليغ 
مبوعد اال تماع مت التأكد من لحة التمثي  وتواّفر النصاب املطلوب 

%، وعليه إفتتح رئيس  100لصحة انعًاد اال تماع الوي بلغ 
دول األعمال الوي متت اجللسة اال تماع وتلى على احلاضرين  
 مناق ته وإختاذ الًرار التايل إبمجاع احلضور:

 (.71.املوافًة على إضافة مادة إىل النظام األساسي لل ركة مادة رقم  1

جمللس اإلدارة أوسع السلطا  إلدارة ال ركة والًيام جبميع األعمال 
ة اليت تًتضيها إدارة ال ركة وفًاش ألغراضها وال دد من هو  السلط

إال ما نص عليه الًانون أو هوا النظام أو قرارا  اجلمعية العامة، 
وجيوز جمللس اإلدارة عًد الًروض والتوقيع على عًود التسهيال  
املصرفية إبسم ال ركة ورهن عًارا  ال ركة وعًد الكتاال  

 والتحكيم والصلح والت عا  بناذ على ما تًتضيه مصلحة ال ركة.
كر رئيس اجللسة السادة احلاضرين على ويف ختام اال تماع ش

 م اركتهم وأُقت  حمضر اال تماع يف متام الساعة احلادية ع ر.
  رئيس الس اإلدارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـالنإعـ

تًدم إىل الوزارة السادة املوكورين أد   طالاني حتوي  الرتاخيص 
 واحملال  التجارية العائدة إليهم إىل أياذ أشخا  آخرين :

االسم  نوع العم  املتنازل رقم الرتخيص
 التجاري

موقع 
 احمل 

املتنازل 
 إليه

1174/2016 

حسني 
عادالرزاق 
خضر 
 ال ايع

خما  فرن 
حلواي  
 ومعجنا 

التطاطري 
االللي 
خما   فرن( 
للحلواي  
 واملعجنا 

 التنطاس
 اسم 
فرهاد 
 السيد

1799/2017 

اول 
عادهللا 
فاحل 
 العجمى

معهد 
لحى 
حالقة 
 للر ال

معهد 
ولالون 

استار فالس 
 للر ال

 املهاولة

بر س 
غازي 
بر س 
 الدوسري

3128/1984 

فيص  
حليتي 
الصلييب 
 اةالدي

 األقم ة
مؤسسة 
التنان 
 ل قم ة 

 املرقاب
اياعي  
فيص  
 اةالدي

834/1989 

فيص  
حليتي 
الصلييب 
 اةالدي

 األقم ة

مؤسسة 
فيص  
اةالادي 
 ل قم ة

اياعي   املرقاب
 اةالدي

679/1985 

فيص  
حليتي 
الصلييب 
 اةالدي

 العطور

مؤسسة 
فيص  
اةالدي 
 للعطور

اياعي   الًالة
 اةالدي

4535/2015 

 بداح
 لر 
سويد 
 العجمي

دعاية 
وإعالن 
ون ر 
 وتوزيع

مؤسسة 
ال اكة 
ال املة 
للدعاية 
واإلعالن 
والن ر 
 والتوزيع

خيطان 
 الًدمية

علي 
لاحل 
عايش 
 الرشيدي

1003/2015 

 هري 
طالب 
علي 
 معريف

ال هور 
 والنااات 

فلور 
ستي ن 
لل هور 
 والنااات 

 الساملية
عادهللا 

 واد تًي 
 علي

2643/2012 
 اسم 

حممد أمحد 
 التنيب

 ا واتف
فون ستي ن 
العاملية 
 للهواتف

 حويل
فهد 
 اسم 
 التينب



 م8/10/2017 -هـ  1439حمرم  18 األحد                      28                  والستون    الثالثةالسنة  1361الكويت اليوم العدد 

االسم  نوع العم  املتنازل رقم الرتخيص
 التجاري

موقع 
 احمل 

املتنازل 
 إليه

2279/1996 

سكينه 
فرج 
عادهللا 
 حممد

بًالة  نوب  بًالة
 حويل النًرة

فرج 
 ريوع 
فرج 
 عادهللا

2184/2013 

ابتسام 
مجال 
لاحل 
 الدعي 

لالون 
لتجمي  
 السيدا 

لالون 
 ييد 
لتجمي  
 السيدا 

 اجلابرية

اميان 
مجال 
لاحل 
 الدعي 

4393/1994 
ليليه رماح 

هنار 
 املطريي

تصليح  
كهرابذ 
السيدا  
تصليح 
اإلطارا  
وتادي  
ال يو  
مي ان 
 السيارا 

األلاله  
كهرابذ 
وين ر 
ومي ان 
 للسيارا 

 حويل
حممد 
رماح 
 املطريي

ير ى ممن له اعرتاض على ذلط مرا عة إدارة الرتاخيص التجارية 
من اتريخ ن ر هوا اإلعالن وال يًا  أي خالل مخس ع ر يوماش 

اعرتاض مامل يكن مانياش على حكم قضائي أو أمر والئي وا ب النتاذ 
. 

 وكي  وزارة التجارة والصناعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن 
تًدم إىل الوزارة السادة املوكورين أد   طالاني حتوي  الرتاخيص 

 -واحملال  التجارية العائدة إليهم إىل أياذ أشخا  آخرين :
االسم  نوع العم  املتنازل رقم الرتخيص

 التجاري
موقع 
 املتنازل إليه احمل 

فهد سامل  3234/2016
 العجمي

غسي  وكوي 
 علي الاخار

مصامة دار 
عادهللا  املهاولة النظافة

 ماارك

3679/2009 
عيسى 

عادالع ي  
 عادهللا العيار

مطعم فش  مطعم
 الساملية  ري 

حصه 
 دعان 
 العن ي

نورة نومان  1787/2006
بًالة الصتا  بًالة ر ا الضتريى

 واملرو 
أبو 
 حليتة

حممد عويب 
 مروى

كام  بداي  5035/2013
مطعم بيت  مطعم كويش

 حضر مو 
 اجلهراذ
 الصناعية

نواف 
للتي  
ملتي 
 املطريي

كام  بداي  4149/2013
 كويش

طااعة 
وتصوير 
 مستندا 

دار التيص  
لطااعة 
وتصوير 
 املستندا 

 اجلهراذ

نواف 
للتي  
ملتي 
 املطريي

اقاال مساعد  3190/2015
 اثين العن ي

مًاوال  
 عامة للمااين

مملكة 
ال مود 
للمًاوال  
العامة 
 للمااين

 اجلهراذ
رهيف سامل 

حممد 
 الظتريي

2400/2007 

منري  لاحل 
حممد 

احلويتي 
 احلسيين

مطعم در   مطعم
 ال رق

اجلهراذ 
 الصناعة

هديه عايد 
 اا 

االسم  نوع العم  املتنازل رقم الرتخيص
 التجاري

موقع 
 املتنازل إليه احمل 

3030/1987 

ورثة / علي 
عواد 

عادالرمحن 
األمري وكي  
عنهم / 

فاطمة علي 
 عواد األمري

 السكراب

حم  علي 
عواد 
ألعمال 
 السكراب

خالد علي  النعائم
 عواد األمري

نورة علي  4226/1993
 فرج العجمي

األدوا  
الكهرابئية 
ومًاوالهتا 
مًاوال  
 عامة للمااين

مؤسسة 
االبريق 

الكهرابئية 
 واالن ائية

 اجلهراذ
خالد ماارك 

هيف 
 احلجرف

4231/2011 
رويضه 

سليمان عيد 
 حجرف

املالبس 
 اجلاه  

مؤسسة 
غراس 
الكويت 
للمالبس 
 اجلاه ة

 اجلهراذ
امحد حممد 
عادهللا 
 املطريي

3861/2010 
رويضه 

سليمان عيد 
 حجرف

مارينا  األقم ة
 اجلهراذ داي اين

امحد حممد 
عادهللا 
 املطريي

1464/2010 
رويضه 

سليمان عيد 
 حجرف

رمي اجلهراذ  األقم ة
 اجلهراذ ل قم ة

امحد حممد 
عادهللا 
 املطريي

3881/2013 
رويضه 

سليمان عيد 
 حجرف

خياا 
مالبس 
 للسيدا 

خياا مجال 
املسط 
للمالبس 
 السيدا 

 اجلهراذ
امحد حممد 
عادهللا 
 املطريي

3882/2013 
رويضه 

سليمان عيد 
 حجرف

الا و  
وعيب 
 السيدا 

دار احلراير 
للا و  
وعيب 
 السيدا 

 اجلهراذ
امحد حممد 
عادهللا 
 املطريي

602/2009 
رويضه 

سليمان عيد 
 حجرف

خياا 
مالبس 
 للسيدا 

خياا مًص 
احلرير 
 للسيدا 

 اجلهراذ
امحد حممد 
عادهللا 
 املطريي

853/2010 
رويضه 

سليمان عيد 
 حجرف

املالبس 
 اجلاه ة

سي ن شيط 
للمالبس 
 اجلاه ة

 اجلهراذ
امحد حممد 
عادهللا 
 املطريي

854/2010 
رويضه 

سليمان عيد 
 حجرف

للا و  
وعيب 
 السيدا 

النجم املمي  
للا و  
وعيب 
 السيدا 

 اجلهراذ
امحد حممد 
عادهللا 
 املطريي

2493/2011 
رويضه 

سليمان عيد 
 حجرف

املالبس 
 اجلاه ة

 واهر 
اةلي  
للمالبس 
اجلاه ة 
 للسيدا 

 اجلهراذ
امحد حممد 
عادهللا 
 املطريي

1924/2011 
ما د علي 
حممد حيدر 

 علي

لالون 
لتجمي  
 السيدا 

لالون بيويت  
كون  
 للسيدا 

 الساملية
م احم سامل 
سعيد 
 ال اخيي

1067/1996 
بدريه م وك 
 حممد حممد

جتارة عامة 
 ومًاوال 

مؤسسة بدر 
النهار 
للتجارة 
العامة 

 واملًاوال 

 ال رق

مها 
عاداحملسن 
ها د 
 الرشيدي

5185/98 
ورثة / حسني 
يوسف ال 

 هيد
 مسمكة

مسمكة 
حسني ال 

 هيد
 املااركية

ضياذ 
حسني ال 

 هيد
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االسم  نوع العم  املتنازل رقم الرتخيص
 التجاري

موقع 
 املتنازل إليه احمل 

561/2014 
ما د حممد 
مصلح 
 املطريي

خياطة 
مالبس 
الر ال 
 واقم تها

خياا 
املااركة 
للر ال 
 واقم تها

 الًالة

عادالكرمي 
حممد 
مصلح 
 املطريي

810/90 

ورثة / 
عادالرضا 
حممد علي 
غلوم 
الرتاكمة 

وكيال عنهم / 
رائد 

عادالرضا 
حممد علي 
 الرتاكمة

خياطة 
مالبس 
الر ال 
 واقم تها

خياا برج 
الكويت 
للر ال 
 واقم تها

 ال رق

رائد 
عادالرضا 
حممدعلي 
 الرتاكمة

3128/1984 

فيص  
حليتي 
الصلييب 
 اةالدي

 األقم ة
مؤسسة 
التنان 
 ل قم ة

 املرقاب
اياعي  
فيص  
 اةالدي

834/1989 

فيص  
حليتي 
الصلييب 
 اةالدي

 األقم ة

مؤسسة 
فيص  
اةالدي 
 ل قم ة

 املرقاب
اياعي  
فيص  
 اةالدي

679/1985 

فيص  
حليتي 
الصلييب 
 اةالدي

 العطور

مؤسسة 
فيص  
اةالدي 
 للعطور

 الًالة
اياعي  
فيص  
 اةالدي

5659/1994 
فيص  
حليتي 
 اةالدي

 األقم ة
فيص  
اةالدي 
 ل قم ة

 الًالة
اياعي  
فيص  
 اةالدي

1917/1990 
فيص  
حليتي 
 اةالدي

استرياد 
وتصدير 
ووكي  
 ابلعمولة

مؤسسة 
امل رق 
واملمرب 
لالسترياد 
والتصدير 
ووكي  
 ابلعمولة

 الًالة
اياعي  
فيص  
 اةالدي

امحد ابراهيم  3347/2011
 حممد حسني

لعب وأدوا  
 األطتال

يارتر كيدز 
للعب 
وادوا  
 االطتال

 الًالة
حسن امحد 
ابراهيم 
 حممد

4000/1967 

ورثة / حممد 
فالح سعيد 
اجلويسري 

وكيال عنهم / 
يوسف حممد 

فالح 
 اجلويسري

مًاوال  
عامة للمااين 
استرياد 
وتصدير 
 ووكي 
 ابلعمولة

مؤسسة 
التعاون 
العاملي 
للتجارة 

واملًاوال  
العامة 
 للمااين

 الًالة
 اسم حممد 

فالح 
 اجلويسري

مرمي رابح  2628/2016
 مطعم ومًهى ر ا الرشيدي

مطعم 
ومًهى 
االسااين 
 العاملي

غرب 
ابو 
 فطرية

خالد سعود 
نتاع 
 الرشيدي

هباذ ابراهيم  403/2004
 ابو محيد

حلواي  
 ومعجنا 

تيسيت 
للحلواي  
 واملعجنا 

ر  سعيد  الساملية
 ا دهود

691/2011 
فتوح ماارك 
لاحل 
 العويسي

غسي  وكوي 
 على الاخار

مصامة 
 لوشن كلني

 حويل
علي خليته 
ماارك 
 بورسلي

االسم  نوع العم  املتنازل رقم الرتخيص
 التجاري

موقع 
 املتنازل إليه احمل 

نوال يوسف  4253/2013
 أمحد املكيمي

خياطة 
مالبس 
 للسيدا 

خياا دريس 
مي بوتيط 
 للسيدا 

فاطمة حممد  ال عب
 العصتور

نسميه لاحل  5951/92
 العلي

املالبس 
 اجلاه ة

معرض التنر 
االول 

للمالبس 
 اجلاه ة

 حويل
م اع  
ثنيان 
 الياقو 

3419/2012 
خالد عجران 

حسني 
 العجران

حالقة 
 للر ال

لالون هالو 
 الًالة للر ال

راكان خالد 
عجران 
 العجران

عالية ايسني  8739/92
 علوان

ا دااي 
 والكماليا 

معرض 
اكوامارين 
 للهدااي

 املااركية
عادالسالم 
عادالوهاب 
 الدوسري

ير ى ممن له اعرتاض على ذلط مرا عة إدارة الرتاخيص التجارية 
خالل مخسة ع ر يوماش من اتريخ ن ر هوا اإلعالن وال يًا  أي 

 .  قضائي أو أمر والئي وا ب النتاذ اعرتاض مامل يكن مانياش على حكم
 وكي  وزارة التجارة والصناعة 

 

 وزارة اةار ية
 إعالن

عن استدراج عروض أسعار لتوفري خطوا نً   
E1-ISDN  وربطها ابلنظام احلايل يف وزارة

 2017/2018 – 8اةار ية و.د.ا : 
تعلن وزارة اةار ية عن حا تها الستدراج عروض أسعار لتوفري خطوا 

وربطها ابلنظام احلايل يف وزارة اةار ية حسب  E1-ISDNنً  
ال روا العامة واةالة واملوالتا  التنية املاينة بواثئق االستدراج، 
وعلى من يرغب ابلتًدم من ال ركا  املتخصصة، التتض  مبرا عة 

مراقاة امل رتاي  و العهد  قسم  –إدارة ال ئون اإلدارية و املالية 
شارع اةلي  العريب، للحصول على  –ر ية العًود( مباىن وزارة اةا

واثئق االستدراج خالل أوقا  الدوام الريي مًاب  رسم مايل قدر  
د.ك( فًا ع رون ديناراش كويتياش غري قاب  للرد، على أن يتم  20 

حىت يوم 08/10/2017تًدمي العروض خالل الترتة من يوم األحد 
 ة :مع إدراج األوراق التالي 22/10/2017األحد 

 لورة عن السج  التجاري. -1
 لورة عن شهادة غرفة جتارة ولناعة الكويت "حديثة". -2
لــورة إيصــال التســجي  لــدى اجلهــاز املركــ ي للمناقصــا  العامــة  -3

 "حديثة".
 أن تكون ال ركة متخصصة ىف هوا اجملال. -4
 سداد الرسوم املًررة ل راذ واثئق املمارسة. -5
 كتاب تتويال من ال ركة ل راذ املمارسة. -6
 هادة نساة العمالة السنوية.ش -7

ابإلضافة إىل أية شروا قد تراهـا  هـة االختصـا  مناسـاة، علمـاش أبن 
 22/10/2017آخر موعد لتسليم العروض هـو يـوم األحـد املوافـق 

اعتااراش من الساعة الثامنة لااحاش وحىت الساعة الثانية ع رة ظهراش ولن 
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تًاــــ  أي عطــــاذا  تًــــدم قاــــ  أو بعــــد ذلــــط املوعــــد، هــــوا وتســــري 
 ( تسعني يوماش اعتااراش من اتريخ فال العروض. 90العطاذا  ملدة  

قسـم العًـود  –لالستتسار ير ى االتصال ابألستاذة / نورة ال ـطي   
 - :Ext: - 22225555 Tel 1003مراقاة امل رتاي  والعهد:  –

Fax: 22472436  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
  ي  موعد اإلقتال للم ايدة رقم عن أت

 2017/2018 – 1و.د 
 – 1تعلن وزارة اةار ية عن أت ي  إقتال امل ايدة رقم : و.د 

،  ب أن استثمار وإدارة مواقع خمتلتة بوزارة اةار ية 2017/2018
 ATM)وذلط بمرض توفري ماكينا  السحب النًدي اآليل 

MACHINE)  )وموقع اإلدارة  –مبًر الديوان العام  ابل رق
الًنصلية  ابل ويخ(، وميكن احلصول على واثئق امل ايدة من وزارة 

مراقاة امل رتاي  والعهد اعتااراش  –ال رق قسم العًود  –اةار ية 
 ظهراش. 12لااحاش وحىت الساعة  8من الساعة 

 السعر اإلقتال الطرح
 د.ك 100 29/10/2017 24/09/2017

 قسم العًود    –أ. نورة ال طي  –لالستتسار ير ى االتصال 
1003  Ext: - 22225555 Tel: - Fax: 

22472436  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 2017/2018 -8املمارسة رقم و.د 

تعلــــن وزارة اةار يــــة عـــــن حا تهــــا لطــــرح ممارســـــة الصــــيانة الدوريـــــة 
ـــار اةالـــة  هبـــا ، وال ـــاملة والطارئـــة لطابعـــا  ا ـــواي  وتوريـــد األحا

ـــة بواثئـــق  ـــة املاين حســـب ال ـــروا العامـــة واةالـــة واملوالـــتا  التني
املمارســــة، وعلــــى مــــن يرغــــب ابالشــــرتاك يف املمارســــة مــــن ال ــــركا  

مراقاـة  –املتخصصة، التتض  مبرا عة إدارة ال ئون اإلدارية و املاليـة 
شارع اةلي   –امل رتاي  و العهد  قسم العًود( مباىن وزارة اةار ية 

ريب، للحصــول علــى واثئــق املمارســة خــالل أوقــا  الــدوام الريــي العــ
د.ك( فًا ثالثون ديناراش كويتياش غري قابلة  30مًاب  رسم مايل وقدر   

ـــوم األحـــد  ـــتم تًـــدمي العطـــاذا  خـــالل التـــرتة مـــن ي ـــى أن ي ـــرد، عل لل
مـــــــع إدراج  22/10/2017لمايـــــــة يـــــــوم األحـــــــد  08/10/2017

 األوراق التالية :
 ج  التجاري.لورة عن الس -8
 لورة عن شهادة غرفة التجارة والصناعة الكويت "حديثة". -9
لـــــورة إيصـــــال التســـــجي  لـــــدى اجلهـــــاز املركـــــ ي للمناقصـــــا  العامـــــة  -11

 "حديثة".
 أن تكون ال ركة متخصصة ىف هوا اجملال. -11
 سداد الرسوم املًررة ل راذ واثئق املمارسة. -12
 كتاب تتويال من ال ركة ل راذ املمارسة. -13

 لعمالة السنوية.شهادة نساة ا -14
ابإلضافة إىل أية شروا قد تراهـا  هـة االختصـا  مناسـاة، علمـاش أبن 

 22/10/2017آخر موعد لتسليم العطاذا  هو يوم األحد املوافق 
اعتااراش من الساعة الثامنة لااحاش وحىت الساعة الثانية ع رة ظهراش ولن 

 تًا  أي عطاذا  تًدم قا  أو بعد ذلط املوعد.
( تسعني يوماش اعتااراش مـن اتريـخ فـال 90العطاذا  ملدة   هوا وتسري

( دينـــاراش  250العطـــاذا  كمـــا وتالـــغ الكتالـــة األوليـــة  ـــو  املمارســـة  
كويتياش، وينامي أن تكـون لـاحلة طـوال مـدة سـراين العطـاذ  علمـاش أبن 

 املمارسة غري قابلة للتج ئة(.
ثنـــني املوافـــق علمـــاش أبن موعـــد اال تمـــاع التمهيـــدي للممارســـة يـــوم اال

لااحاش مبًر ماىن وزارة اةار ية  10يف متام الساعة  16/10/2017
 شارع اةلي  العريب. –

 –قسم العًود  –لالستتسار ير ى االتصال ابألستاذة / نورة ال طي 
 - :Ext: - 22225555 Tel  1003مراقاة امل رتاي  والعهد: 

Fax: 22472436 . 
 

 وزارة الداخلية
 إعـــــــــالن

( 2018- 15/2017تعلن وزارة الداخلية عن طرح املمارسة رقـم  
توريد لناديق انتخابية ل وم اإلدارة العامة لل ئون الًانونية  إدارة 

 شئون االنتخااب ( بوزارة الداخلية.
فعلى السادة ال ركا  / املؤسسا  املتخصصة يف هوا اجملال مرا عة 

مدرسة  –إدارة املناقصا   ال رق  -اإلدارة العامة لل ئون املالية 
للحصـول على واثئق هو   –الدور األول(  – 2بوابة رقم  –الصديق 

( د.ك فًا مائة ومخسون دينـــاراش 150/-املمارسة مًاب  رسم قدر   
ال غيـر "كي نت "  ال ترد(، مصطحايــــن لـــورة من إعـالن  كويتـــياش 

 املمارسة ابجلريدة الرســــمية  كويت اليوم( ومعهم املستندا  التالية:
 (. أو2017إيصال التسجي  لدى وزارة الداخلية عن عام   -
 .لورة عن السج  التجاري.1
 .2017.لورة عن شهادة غرفة جتارة ولناعة الكويت لعام 2
.لورة عن إيصال التسجي  لدى جلنة املناقصا  املرك ية لعام 3

2017. 
 وذلط للتسجي  ابلوزارة ومن مث شراذ واثئق املمارسة.

علماش أبن آخر موعد لتسليم العطاذا  هو يوم الثالاثذ املوافق 
إبدارة اةدما  اجملتمعية مباىن وزارة الداخلية  - 10/10/2017

الدور األول( اعتااراش من  –( 2  ماىن رقم –اجلديد  لاحان 
ـاعة  الواحدة( ظهراش، ولن 1ـاعة  الثامنة( لااحاش وحىت السـ8السـ

 تًا  أي عطاذا  تًدم قا  أو بعد املوعد املوكور.
 وكي  الوزارة املساعد لل ــئون املاليـــة ابلتكليف
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 إعـــــــــالن
( 2017-18/2018تعلن وزارة الداخلية عن املمارسة رقم  

( سيارا  5( سيارا  بوكس متوسا وعدد  5استئجار عدد  
لالون كاري ل وم اإلدارة العامة لًوا  األمن اةالة  إدارة محاية 
ال خصيا ( لإلدارة العامة لإلمداد والتموين  إدارة اآلليا ( بوزارة 

 الداخلية.
فعلى السادة ال ركا  / املؤسسا  املتخصصة يف هوا اجملال مرا عة 

مدرسة  –إدارة املناقصا    ال رق -ارة العامة لل ئون املالية اإلد
( للحصول على واثئق هو  املمارسة مًاب   2بوابة رقم  –الصديق 

( د.ك فًا ع رون دينارا كويتيا ال غري  عن 20/-رســــــم قدر   
طريق الكي نت(  ال ترد( ، مصطحاني معهم لورة من إعالن 

  الكويت اليوم( ،  واملستندا  التالية : املمارسة ابجلريدة الريية
 (.أو2017إيصال التسجي  لدى وزارة الداخلية عن عام   -
 .لورة عن السج  التجاري .1
 .2017.لورة عن شهادة غرفة جتارة ولناعة الكويت لعام 2
.لورة عن إيصال التسجي  لدى اجلهاز املرك ي للمناقصا  العامة 3

 .2017لعام 
 ابلوزارة ومن مث شراذ واثئق املمارسة.وذلط للتسجي   -

علماش أبن موعد اإلغالق  تسليم العطاذا ( هو يوم االثنني املوافق 
ـاعة  الثامنة( لااحاش وحىت 8اعتاارا من السـ - 23/10/2017
ـاعة  الواحدة( ظهراش ، ولن تًا  أي عطاذا  تًدم قا  أو بعد 1السـ

إبدارة اةدما  اجملتمعية  املوعد املوكور ، على أن تًدم العطاذا 
 الدور األول(. –( 2ماىن رقم   –مباىن وزارة الداخلية  لاحان 

 وكي  الــوزارة املساعد لل ـــئون املاليـــــة ابلتكليف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــالن
تعلــن اإلدارة العامــة للجنســية وواثئــق الســتر أن األشــخا  املدر ــة  

الكويتيـة اةالـة هبـم   شهادا   نسـياهتمأياههم أد   يدعون فًدان 
فري ى ممن يعثر علـى أي منهـا أن يسـلمها إىل اإلدارة خـالل أسـاوعني 
مـن اتريـخ ن ـر هـوا  اإلعــالن ابجلريـدة الرييـة ، وإال فسـتمنح  ــؤالذ 

 حسب اإل راذا  املتاعة.  كويتية  شهادا   نسيةاألشخا  
 اجلنسيةرقم  اإلســـــــــــــــم م

 101702096 محيد ابوشياهسعاد على مرزوق  1
 106021615 جناح ر ا كميخ سلطان  الل الدداين 2

عادالع ي  غريب لعتط راضى الوايدى  3
 105929730 العن ي

 153567499 حسني يوسف امحد مهدى الالوشي 4
 107203503 دالل مخيس على م وك ارشيد 5
 117794469 محد امحد عادهللا سيف الويى 6
 105961945 متيم حسني حمسن املطريي خلود شايب 7

دانيا فاض  حممد طاهر عادا ادى امحد  8
 120042486 معريف

 106304310 ه ام عيسى ما د لاحل ال اهني 9

 اجلنسيةرقم  اإلســـــــــــــــم م

 107517845 م اع  فالح فيحان فالح حلايد املطريي 10
 106835858 معاىل خالد سعد ممري عالى الًحطاين 11
 102265740 فاي    اسم ماارك الصليىب 12

على دريهم  اسم عاداحملسن حسني  13
 125692613 املوي 

 119997331 ضاري سامل ردان ماارك حمسن  14
 105692185 امحد حواس خ ع  سلمان سامل الضودي 15
 101709974 فاطمة عااس مجعان م وا العن ي 16

مين مهدي مرزوق ماارك للًي   17
 107674988 النويعم العازمي

 145781311 منري  عادهللا ماارك الثعلي 18
 101329483 خالد عادهللا على يوسف اةرياا 19
 122965702 عثمان مجال عيسى لاحل بوغيث 20
 139562074 بندر وليد عاداجللي  ايسني املا د 21

 مدير عام اإلدارة العامة للجنسية وواثئق الستر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن
تعلن اإلدارة العامة للجنسية وواثئق الستر أن األشخا  املدر ة  

أياههم أد   يدعون فًدان  وازا  سترهم الكويتية اةالة هبم  
فري ى ممن يعثر على أي منها أن يسلمها إىل اإلدارة خالل أساوعني 
من اتريخ ن ر هوا اإلعالن ابجلريدة الريية ، وإال فستمنح  ؤالذ 

 حسب اإل راذا  املتاعة . شخا   وازا  ستر كويتيةاأل
 الرقم املسلس  رقم اجلواز اإلســـــــــــــــم م

 3878331 102411807 منري  على عادهللا الرفيع 1

ابوزيد عادهللا على عادهللا مال  2
 3799054 137054585 حسني

نر س مهدي حممد  عتر  3
 3016752 119802595 مهدي

 3757872 101271483 امحد زبيد العثمانلديًه  4

سلمان ماارك شريد  ادىل  5
 3747578 101084678 اجملدىل

سهيله يوسف عااس على  6
 2717346 102345773 الكو 

عاداحملسن فيص  عادالع ي   7
 P05024117 104462227 سليمان الطخيم

ب اير سعود عادالع ي  عثمان  8
 P05024264 106918640 حممد احلاي ى

وييه سامل على سامل محاد  9
 4135022 117761484 العجمي

اسامه عاداللطيف غياض عمري  10
 3453793 105594237 الضتريي

ضارى يعًوب يوسف يعًوب  11
 3961618 138733557 يوسف عادهللا

هيا عادالرمحن محود عادالرمحن  12
 3613411 145197285 ال  س

حممد عادل يعًوب حسن  13
 2558634 105721130 عادهللا
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 الرقم املسلس  رقم اجلواز اإلســـــــــــــــم م

 3688743 105804993 شيماذ حممد امحد على اةضري 14
 4432195 102518692 فاطمه عادالرمحن امحد حايب 15
 3943277 105506696 فهد حممد مطر عري  املطريي 16

ماارك حممد ماارك ساب  حسن  17
 4365441 106782732 العازمي

خلف خالد م يد غ اى ر ا  18
 4412059 136618438 مناي املطريي

 4409782 194165960 اجلود بدر  لر عيد الرشيدي 19
 3644639 104556197 امنه حسني على حممد مشس 20

عمر لًر عادالكرمي امحد  21
 4309748 139969660 الترحان

 P05062265 106269326 عيسى حممود عيسى حممد العلى 22

حممود امحد فاطمه يعًوب امحد  23
 3969063 106572184 االشوك

حممد ساكت فرحان ساكت  24
 2058339 107723391 هلول العتييب

 1208264 105775801 سامى حسن على ابراهيم 25

خلود شايب متيم حسني حمسن  26
 3848780 105961945 املطريي

خلود اا   يحان ضحوي  27
 3740780 107535553 سلطان العن ي

يونس يوسف حسن ثنيان  28
 4240398 133355570 يعًوب العمريي

 3953291 122685463 محد لاحل مطلق السعد السعيد 29

ورنس فارس عادهللا متعب  30
 172517 257486876 (17هالل ماد 

فارس عادهللا متعب  31
 99367 148398603 (17هالل ماد 

 ديه لًر مناحى  32
 128909 178234130 (17حممد ماد 

دميه فارس عادهللا متعب هالل  33
 126896 180433972 (17العن ي ماد 

عادهللا فارس عادهللا متعب  34
 126195 197709552 (17هالل العن ي ماد 

رهام حممد لاحل على حممد  35
 3256561 106787850 اةطيب

انوار خالد ا ع غنيم مليحان  36
 4047589 143175746 ال مري

 3252082 104915310 سليمان العن يسجا عادالكرمي  37

لطيته فالح مطلق عادهللا طينان  38
 3484738 122885983 مًعد ا ا ري

نصر ضاهر نومان شيخان  39
 4006606 106005316 ظويهر ال مري

سعود عاداجمليد م وك عاداجمليد  40
 3507796 118012455 يعًوب

بتول  اسم حممد حسني عيسى  41
 3962342 120054121 بواداد

 4401376 103193162 سعيد  سامل احليمر املري 42

عادهللا فارس عادهللا متعب  43
 126195 197709552 (17هالل العن ي ماد 

م اري غدير ضودى فرحان  44
 3953165 129415697 ال مري

 الرقم املسلس  رقم اجلواز اإلســـــــــــــــم م

حسني يوسف امحد مهدى  45
 2928405 153567499 الالوشي

فاض  ايسني محد ابراهيم عادهللا  46
 4347444 140669896 خليته الدوسري

احلسن قتياه طالب عادهللا  47
 P05054274 288994247 احلسن

اسامه خالد عوض عيد هادي  48
 4009639 147137783 الدويخ

زينب  عتر على عادهللا على  49
 P05055487 106522020 اجلعتر

 4100691 232843946 مهدي حممد توفيق حممد بومحد 50
 4489480 215235250 زهراذ حممد توفيق حممد بومحد 51

فيص  بدر  لر امحد سليمان  52
 3150184 102913427 ا الل

عادالع ي  راشد عادالع ي  محد  53
 3741798 202603048 الراشد

بدريه فاحل  ريدى فالح سوارج  54
 4221966 106043444 الرشيدي

فاحل غنام سامل فاحل شيوا  55
 2783228 122504923 اةميلى

 1224206 102814228 خالد فهد سعد دىب الرشيدي 56
 4435281 122274318 فرج عادهللا فرج مساعد الًطان 57

شيخه خضر حسني هاشم هداد  58
 3013746 107469658 العن ي

حممد عامر حسني عامر حسني  59
 3836675 107106849 ا ا ري

ياح  مى ع ي   عوض حراب  60
 3052742 131345638 املطريي

 4440725 101363277 فرده ربيع دريس 61

عاداحلميد  اسم على  اسم  62
 4070152 100875164 الاناي

نوال سيار فرحان هنار خابور  63
 4402498 106948120 العن ي

ابراهيم ملتى مطر الىف محدان  64
 4029372 121108027 اجلميلى

 يجان ضحوى خلود اا   65
 3740780 107535553 سلطان العن ي

 4486241 106802643 جنله عادل عادهللا عيسى العويد 66

امحد عادالع ي  عااس على  67
 2845189 107013871 حممد لرخو 

م ع  مساعد خملد سعود زيد  68
 3861097 107794123 املطريي

69 
عادالوهاب حممد سلطان امان 

 النجدي
103096673 3958685 

عادهللا عاداللطيف عادالرمحن  70
 عادهللا الًديري

1190450370 3509769 

خلود اا   يجان ضحوى  71
 سلطان العن ي

107535553 3740780 

 4486241 106802643 جنله عادل عادهللا عيسى العويد 72

امحد عادالع ي  عااس على  73
 حممد لرخو 

107013871 2845189 
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 الرقم املسلس  رقم اجلواز اإلســـــــــــــــم م

خملد سعود زيد م ع  مساعد  74
 3861097 107794123 املطريي

عادالوهاب حممد سلطان امان  75
 3958685 103096673 النجدي

عادهللا عاداللطيف عادالرمحن  76
 3509769 1190450370 عادهللا الًديري

امنه لاحل ابراهيم لاحل حممد  77
 3216973 135045034  حي 

 2247204 102827529 سار  عوض راشد هنار املطريي 78
 مدير عام اإلدارة العامة للجنسية وواثئق الستر

   

 وزارة الدفاع
 إعالن

 170-19-10-2414عن املــمــارســة رقم 
 لــتوريــد / مواد ومستهلكا  طاية

تعلن وزارة الدفــاع عـن طـرح املناقصـة املـوكورة أعـــال  علـى ال ـركا  
ــــ  احمللــــي  ــــة املســــجلة واملصــــنتة لــــدى إدارة التجهي واملؤسســــا  احمللي

، وذلـــط طاًــــا لل ــــروا واملوالــــتا   2017ابلـــوزارة للعــــام احلــــايل 
الواردة يف واثئق املناقصة اليت ميكن احلصول عليها مـن إدارة التجهيـ  

ـــى  م ـــط خـــالل ســـاعا  الـــدوام احملل راقاـــة التجهيـــ ا  اإلداريـــة( وذل
( 12يف متـــام الســـاعة  الريــي علـــى أن تًـــدم العطـــاذا  مبًـــر الـــوزارة 

ــــوزارة ظهـــراش مبًـــر  ــــد واملناقصــــا  ابلســـيارة  -ال  –مركـــ  تســــليم ال ي
( جلنــة امل ــرتوا  اةالــة بــوزارة 2لـــندوق رقــم   –( 1شـــااك رقــم  

الًيمــي للجهــاز املركــ ي للمناقصــا  العامــة الــدفاع مــا دون النصــاب 
 ( قا  موعد االغـالق .12ابلًرب من بوابة  

 املًابـ  النًـدي
التأمني الانكي  اتريخ اإلغالق اتريخ الطرح

  غري قاب    األوىل(
 للرد (

 -/75  
 د . ك(

 د.ك( 2000/-  األحد املوافق االثنني املوافق

 09   كي نت
10/2017) 

  29 
/10/2017) 

مدة الصالحية 
 ( يوما 90 

 وي رتا ابل ركا  اليت ترغب يف امل ـاركة االلت ام مبا يلي :
.  تًدمي لورة عن كار  التسجي  لدى وزارة الدفاع / إدارة 1

 . 2017التجهي  احمللي للعام 
 كتاب تتويال من ال ركة ب ـراذ الواثئق ..  تًدمي 2
هوا اجملال ومصنتة لدى مراقاة .  أن تكون ال ركة متخصصة يف 3

 تصنيف ال ركا  ابلوزارة .
شهادة دعم العمالة الوطنية لدى ال ركا  غري .  تًدمي لورة عن 4

 احلكومية   السنوية ( .
.  تًدمي كتاب ريي ألية استتسارا  يكون يف خالل  أساوع واحـد  5

 من اتريخ ن ـر اإلعالن .
 واثئق املمارسة عن طريق الكي نت..  سداد الرسوم املًررة ل راذ 6

  24816219 – 24820156  لالستتسار :  هـاتـف :
 (24833209فاكس :    –( 128  داخلى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

(  2414 -3 -159 -170عن املمارسة رقـم   
 لتوريـد/ مستل ما  ختريـ 

 الــدورة العسكريــة ل غــــرار لـــ وم/ قيــادة ال رطـة العسكرية
الدفــاع عـن طـرح املمارسـة املـوكورة أعـــال  علـى ال ـركا   تعلن وزارة

ــــ  احمللــــى  ــــة املســــجلة واملصــــنتة لــــدى إدارة التجهي واملؤسســــا  احمللي
، وذلط طاًا لل روا واملوالتا  الـواردة يف   2017ابلوزارة للعام 

واثئـــق املمارســـة الـــيت ميكـــن احلصـــول عليهـــا مـــن إدارة التجهيـــ  احمللـــى 
االدارية( وذلط خالل ساعا  الدوام الريي على  مراقاة التجهي ا  

( ظهراش مبًر 12:  00أن تًدم العطاذا  مبًر الوزارة يف متام الساعة  
( 1شـااك رقـم   –مرك  تسـليم ال يـد واملناقصـا  ابلسيارة  -الـوزارة 

(  اةــا  بلجنــة م ــرتاي  وزارة الــدفاع مــا دون 2لـــندوق رقــم   –
املرك ي للمناقصـا  العامـة جبـوار الاوابـة رقـم  النصاب الًيمي للجهاز

 ( جبانب االحتاد العسكري الرايضي.12 
التأمني الانكي  اتريخ اإلغالق اتريخ الطرح املًابـ  النًدي

  غري قاب    األوىل(
 للرد(

 د.ك ( 2000   األحـــــد املوافق االثنيـن املوافق د.ك(75/  - 
K. NET  09/10/2017)  29/10/2017)  مدة الصالحية

 ( يوماش 90 
 وي رتا ابل ركا  اليت ترغب يف امل ـاركة االلت ام مبا يلي:

تًــــدمي لــــورة عــــن كــــار  التســــجي  لــــدى وزارة الــــدفاع / إدارة -1
 . 2017التجهي  احمللى للعام 

 تًدمي كتاب تتويال من ال ركة ب ـراذ الواثئق.-2
اجملال ومصنتة لدى مراقاة أن تكون ال ركة متخصصة يف هوا -3

 تصنيف ال ركا  ابلوزارة .
تًدمي لورة عن شهادة دعم العمالة الوطنية لدى ال ركا  غري -4

 احلكومية   السنوية (.
تًدمي كتاب ريي ألية استتسارا  يكون يف خالل   أساوع -5

 واحـد ( من اتريخ ن ـر اإلعالن .
  داخلي  24816219 – 24820156لالستتسار :  هـاتـف :  

 ( 24833209فاكس :    –(  128 -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 لـتـــوريــد 17170-8-2414طـرح الـممــارســـة رقـم 

وتركيب أاثث ومتروشا  ومواد ملها ع اجملندين لـ وم/ 
 وزارة الدفاع

تعلن وزارة الدفـاع عن طرح املمارسة املوكورة أعــال  على ال ركا  
واملؤسسا  احمللية املسجلة واملصنتة لدى إدارة التجهي  احمللي 

، وذلط طاًاش لل روا واملوالتا   2017ابلوزارة للعام احلايل 
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الواردة يف واثئق املمارسة اليت ميكن احلصول عليها من إدارة التجهي  
مراقاة التجهي ا  اإلدارية( وذلط خالل ساعا  الدوام احمللي  

 (01:  00الريي على أن تًدم العطاذا  مبًر الوزارة يف متام الساعة  
مـرك  تـسـليم ال يـد واملناقصـا  ابلـسيارة شـااك  -ظهراش مبًر الـوزارة 

ما  جلنة امل رتوا  اةالة بوزارة الدفاع – 1( لندوق رقم 1رقم  
صاب الًيمي للجهاز املرك ي للمناقصا  العامة ابلًرب من دون الن

 ( قا  موعد اإلغالق .12بوابة رقم  
التأمني الانكي  اتريخ اإلغالق اتريخ الطرح املًابـ  النًدي

   غري قاب  للرد   األوىل(
% ( من قيمة  2   األحد املوافق اإلثنني املوافق د. ك( 75/- 

 العطاذ
( 90مدة الصالحية   (29/10/2017  (09/10/2017  كي نت

 يوماش 
 وي رتا ابل ركا  اليت ترغب يف امل ـاركة االلت ام مبا يلي:

تًدمي لورة عن كار  التسجي  لدى وزارة الدفاع / إدارة -1
 .2017التجهي  احمللي للعام 

 تًدمي كتاب تتويال من ال ركة ب ـراذ الواثئق.-2
ة يف هوا اجملال ومصنتة لدى مراقاة .أن تكون ال ركة متخصص3

 تصنيف ال ركا  ابلوزارة.
تًدمي لورة عن شهادة دعم العمالة الوطنية لدى ال ركا  غري -4

 احلكومية  السنوية(.
.شتًدمي كتاب ريي ألية استتسارا  يكون يف خالل  أساوع 5

 واحـد( من اتريخ ن ـر اإلعالن.
 داخلي  24816219 – 24820156لالستتسار: هـاتـف: 

 (24833209فاكس:   –( 133
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن 
شراذ أ ه ة طلب   2418420170 املمارسة رقـم: عـــــن طــــــــــرح

     ل وم / وزارة الدفاع  أفااي
عــال  علــى ال ــركا  أتعلــن وزارة الــدفاع عــن طــرح املمارســة  املــوكورة 

، وذلط طاًا لل ـروا واملوالـتا  2017املتخصصة واملسجلة للعام 
ميكـن احلصــول عليهــا مــن إدارة التجهيــ  الـواردة يف واثئــق املمارســة الــيت 

 مراقاـــة احلاســـب اآليل واالتصـــاال ( وذلـــط خـــالل ســـاعا   –احمللـــى 
الـــدوام الريـــي علـــى أن تًـــدم العطـــاذا  مبًـــر الـــوزارة يف متـــام الســـاعة 

مرك  تسليم ال يد واملناقصا  ابلسيارة  –( ظهرا مبًر الوزارة 01:00 
ـــوزارة جلنـــة  –( 2( لـــندوق رقـــم  1شـــااك رقـــم   امل ـــرتاي  اةالـــة ب

الـــدفاع مـــا دون النصـــاب الًيمـــي للجهـــاز املركـــ ي للمناقصـــا  العامـــة 
 ( قا  موعد اإلغالق.12ابلًرب من بوابة رقم  

املًاب  
 النًدي

 غري قاب  
 للرد(

 التأمني الانكي اتريخ اإلغالق اتريخ الطرح
  األويل(

 د.ك( 75 
 كي نت

 األثنني املوافق
09/10/2017 

 املوافق األحد
22/10/2017 

%( من 2 
قيمة العطاذ مدة 

الصالحية 
 ( يوماش 90 

 وي رتا ابل ركا  اليت ترغب ىف امل اركة ابملمارسة :
تًدمي لورة عن كار  التسجي  لدى وزارة الدفاع / إدارة التجهيـ   .1

 2017احمللي لعام 
 تًدمي كتاب تتويال من ال ركة ب راذ الواثئق. .2
يف هـــوا اجملـــال ومصـــنتة لـــدى مراقاـــة أن تكـــون ال ـــركة متخصصـــة  .3

 تصنيف ال ركا  ابلوزارة.
تًــدمي لــورة عــن شــهادة دعــم العمالــة الوطنيــة لــدى ال ــركا  غــري  .4

 احلكومية  السنوية(.
تًدمي كتاب ريي ألية استتسارا  يكون يف خالل   أساوع واحـد(  .5

 من اتريخ ن ر اإلعالن.
ـــــــي    24816219 – 24820156لالستتســـــــار هـــــــاتف  :  داخل

   ( 24833209فاكس :  –(  133
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــــــــــــالنإعــــــــــــالن
  ( 2411523170طـــرح املمارســـة رقم :   عن

 ل وم / وزارة الدفاع ألااغ آليا  عسكريةلتوريد 
تعلن وزارة الدفــاع عـن طـرح املمارسـة املـوكورة أعـــال  علـى ال ـركا  

ــــ  ــــة املســــجلة واملصــــنتة لــــدى إدارة التجهي احمللــــى  واملؤسســــا  احمللي
، وذلـط طاًـا لل ـروا واملوالـتا  الـواردة ىف  2017ابلوزارة للعام 

اجليـوان  – وزارة الـدفاع  واثئق املمارسة اليت ميكن احلصول عليها مـن
إدارة التجهيــ  احمللــى  مراقاــة التجهيــ ا  التنيــة( وذلــط  / ال ــويخ( 

ىف خالل ساعا  الدوام الريي على أن تًـدم العطـاذا  مبًـر الـوزارة 
مركــــ  تســـــليم ال يـــــد  -الــــوزارة ( ظهــــرا مبًــــر 12:00متـــام الســــاعة  

( علـى الـدائري الرابـع 12ابلًـرب مـن بوابـة   –واملناقصـا  ابلسيارة 
(  جلنــة امل ــرتوا  مــادون النصــاب الًيمــي للجهــاز 2بصــندوق رقــم  

قاــ  موعــد اإلغــالق بنظــام املظــروفني  -املركــ ي للمناقصــا  العامــة 
 ين . املايل والت

   غري قاب  للرد ( التأمني الانكي  األوىل( اتريخ اإلغالق اتريخ الطرح املًابـ  النًدي
د.ك(  2000بنساة   الثالثـاذ املوافق االثنني املوافق د ك( 75/- 

 من قيمة العطاذ
( 90مدة الصالحية   (31/10/2017  (09/10/2017  كي نت

 يوماش 
 ىف امل ـاركة االلت ام  مبا يلي : وي رتا ابل ركا  اليت ترغب

.تًدمي لورة عن كـار  التسـجي  لـدى وزارة الـدفاع / إدارة التجهيـ  1
 .2017احمللى للعام 

 كتاب تتويال من ال ركة ب ـراذ الواثئق..تًدمي 2
ــــة 3 ــــدى مراقا .أن تكــــون ال ــــركة متخصصــــة ىف هــــوا اجملــــال ومصــــنتة ل

 تصنيف ال ركا  ابلوزارة .
شـــهادة دعـــم العمالـــة الوطنيـــة لـــدى ال ـــركا  غـــري .تًـــدمي لـــورة عـــن 4

 احلكومية   السنوية ( .
 K-Net.سداد الرسوم عن طريق : 5

 24816219 – 24820156  لالستتسار:  هـاتـف :
 ( 24833209فاكس :    –( 113-108 داخلي : 
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 إعــــــــــالن عـــــن طــــــــــرح
   2411-14-9170 رقم:املمارسة 

 لتوريد قطع غيار آليا  نيسان
عال  على ال ركا  أتعلن وزارة الدفاع عن طرح املمارسة  املوكورة 

، وذلط طاًا لل روا واملوالتا  2017املتخصصة واملسجلة للعام 
الواردة يف واثئق املمارسة واليت ميكن احلصول عليها من إدارة التجهي  

التنية  وذلط خالل ساعا  الدوام الريي  مراقاة التجهي ا  –احمللي 
ــوم االثنني املوافق  وذلط مًابـ  رســم  10/2017/ 09اعتاارا من يـ

ال غري ال تـرد ، وإن مخسة وساعون ديناراش د.ك( فًا  75/-وقــدر   
آخر موعد لتًدمي العطاذا  هو الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 

ــد  على أن 29/10/2017األحد املوافق  ــ تًدم مبركـ  تسليم ال ي
جلنة امل رتوا  اةالة (   12واملناقصا  ابلًرب من الاوابة رقم   

بوزارة الدفاع ما دون النصاب الًيمي للجهاز املرك ي للمناقصا  
 (.2العامة  لندوق رقم 

( يوماش اعتاارا من اتريخ فال مظاريف 90هوا وتسري العطاذا  ملدة  
%( وينامي ان 2الكتالة األولية  و  املمارسة  العطاذا  كما وتالغ 

 تكون لاحلة طوال مدة سراين العطــاذ.
 وي رتا ابل ركا  اليت ترغب يف امل اركة ابملمارسة:

/ أن تكون ال ركا  مسجلة ومصنتة لدى وزارة الدفاع / إدارة 1
  2017للعام  التجهي  احمللي

 .كي نت/ سداد الرسوم املًررة ل راذ واثئق املمارسة  2
ل لورة من كار  / كتاب تتويال من ال ركة ب راذ واثئق املمارسة 3

 التسجي .
/  48128712/  48201562لالستتسار تلتون: 

 24893686ف :   ( 122  –داخلي    24816219
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــالن 
  241167170رقــم املناقصة عن طـرح 

 / ل وم وزارة الدفاع GRPلتوريد /خ ان 
طــرح املناقصــة احملــدودة املــوكورة أعــال  إعــادة تعلــن وزارة الدفــــاع عــن 

ــــة املســــجلة واملصــــنتة لــــدى إدارة  علــــى ال ــــركا  واملؤسســــا  احمللي
، وذلــــــط طاًــــــا لل ــــــروا  2017التجهيــــــ  احمللــــــى ابلــــــوزارة للعــــــام 

عليهـا مـن واملوالتا  الواردة يف واثئق املناقصة واليت ميكـن احلصـول 
إدارة التجهيــ  احمللــى مراقاــة التجهيــ ا  التنيــة وذلــط خــالل ســاعا  

مًابـ   09/10/2017الدوام الريي اعتاارا من يـوم االثنـني املوافـق 
د.ك( فًــا مخســة و ســاعون دينــارا ال غيـــر ، ال  75/-رســم وقــدر   

تـرد  وان آخر موعد لتًدمي العطاذا  هو الساعة الثانية ع رة لااح  
على أن تًـدم مبًـر تسـليم ال يـد  29/10/2017م األحد املوافق يو 

جلنـــة  - 2لـــندوق رقـــم  12و املناقصـــا  ابلًـــرب مـــن الاوابـــة رقـــم 
امل رتوا  مادون النصاب الًيمي للجهاز املرك ي للمناقصا  العامة 

 قا  موعد اإلغالق. 
( يومــــا اعتاــــارا مــــن اتريــــخ فــــال 90هــــوا وتســــري العطــــاذا  ملــــدة  

لعطـــاذا  كمـــا وتالـــغ الكتالـــة األوليـــة  ـــو  املناقصـــة مالـــغ مظـــاريف ا

% د.ك( فًا ال غري. وينامي أن تكون لـاحلة طيلـة مـدة 2وقدر    
 سراين العطـاذ .

 وي رتا ابل ركا  اليت ترغب يف امل ـاركة ابملناقصة:
أن تكون ال ركة مسـجلة لـدى وزارة الـدفاع / إدارة التجهيـ  احمللـى  .1

 . 2017للعام 
 فًا . k-netسداد الرسوم املًررة ل راذ واثئق املناقصة عن طريق  .2
ــراذ واثئق املناقصة. .3 ــ  كتاب تتويال من ال ركة ب ــ
أن تكــــون ال ــــركة متخصصــــة يف هــــوا اجملــــال ومصــــنتة لــــدى مراقاــــة  .4

 تصنيف ال ركا  ابلوزارة .
 أن تًدم ال ركة شهادة دعم العمالة الوطنية لدى ال ركا  غري احلكومية. .5

(  113داخلــــــــــي    – 24820156 لالستتســــــــــار: تليتــــــــــون:
  24893686فاكس: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــــالنإعـــــالن

  ( 2411924170رقم :   املناقصةطـــرح  عن
 ل وم / وزارة الدفاع زيو لتوريد 

تعلن وزارة الدفــاع عـن طـرح املمارسـة املـوكورة أعـــال  علـى ال ـركا  
ــــ  احمللــــى  ــــة املســــجلة واملصــــنتة لــــدى إدارة التجهي واملؤسســــا  احمللي

، وذلـط طاًـا لل ـروا واملوالـتا  الـواردة ىف  2017ابلوزارة للعام 
اجليـوان  – وزارة الـدفاع  واثئق املمارسة اليت ميكن احلصول عليها مـن

إدارة التجهيــ  احمللــى  مراقاــة التجهيــ ا  التنيــة( وذلــط  / ال ــويخ( 
ىف خالل ساعا  الدوام الريي على أن تًـدم العطـاذا  مبًـر الـوزارة 

مركــــ  تســـــليم ال يـــــد  -الــــوزارة مبًــــر  ( ظهــــرا12:00متـــام الســــاعة  
( علـى الـدائري الرابـع 12ابلًـرب مـن بوابـة   –واملناقصـا  ابلسيارة 

جلنـــــة م ـــــرتاي  املـــــواد العســـــكرية ومًـــــاوال  ( 1رقـــــم   بصـــــندوق 
ــــدفاع  ــــوزارة ال ــــ  موعــــد اإلغــــالق بنظــــام  -املن ــــآ  العســــكرية ل قا

 املظروفني املايل والتين . 
التأمني الانكي  اتريخ اإلغالق اتريخ الطرح املًابـ  النًدي

  غري قاب  للرد   األويل
) 

% من قيمة 2بنساة  الثالثـاذ املوافق االثنني املوافق د .ك(150 /
 العطاذ

 10/ 09  كي نت
/2017) 

 31  /10 
/2017) 

( 90مدة الصالحية  
 يوما

 يلي :وي رتا ابل ركا  الىت ترغب ىف امل ـاركة االلت ام  مبا 
تًدمي لورة عن كار  التسـجي  لـدى وزارة الـدفاع / إدارة التجهيـ   .1

 .2017احمللى للعام 
 كتاب تتويال من ال ركة ب ـراذ الواثئق.تًدمي  .2
ــــة  .3 ان تكــــون ال ــــركة متخصصــــة ىف هــــوا اجملــــال ومصــــنتة لــــدى مراقا

 تصنيف ال ركا  ابلوزارة .
ــة الوطنيــة لــدى ال ــركتًــدمي لــورة عــن  .4 ا  المــري شــهادة دعــم العمال

 حكومية   السنوية ( .
 K-Netسداد الرسوم عن طريق :  .5

 24816219 – 24820156  لالستتسار:  هـاتـف :
 ( 24833209فاكس :    –( 113-108 داخلي : 
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 وزارة الصحــة
 إعالن

 تعلن وزارة الصحة  إدارة ا ندسة الطاية( عن طرح املمارسة التالية :
رقم  ـــــــــــفالول الرسوم اتريخ اإلقتــــال

 م املمارسة

أساوعني من اتريخ 
 20 اإلعالن

 حمالي  خم يةتوريد 
ادارة خدما  املخت ا  حلا ة 

 الطاية
خمت ا  مست تى الوالدة / وحدة 

 ا يماتولو ي

7LS193 1 

أساوعني من اتريخ 
 20 اإلعالن

 حمالي  خم يةتوريد 
ادارة خدما  املخت ا  حلا ة 

 الطاية
الكويت ملكافحة السرطان / مرك  

 وحدة ا يماتولو ي

7LS214 2 

أساوعني من اتريخ 
 20 اإلعالن

 حمالي  خم يةتوريد 
ادارة خدما  املخت ا  حلا ة 

 الطاية
خمت ا  الصحة العامة / وحدة  

 كيمياذ االغوية

7LS217 3 

أساوعني من اتريخ 
 20 اإلعالن

 خم ية) Mediaتوريد وسائا  
خدما  املخت ا  ادارة حلا ة 

 الطاية
خمت ا  الصحة العامة / وحدة 

 امليكروبيولو ي

7LS218 4 

أساوعني من اتريخ 
 20 اإلعالن

 حمالي  خم يةتوريد 
ادارة خدما  املخت ا  حلا ة 

 الطاية
مست تى ماارك / وحدة التطراي  

 (MRSAاملر عية  

7LS228 5 

أساوعني من اتريخ 
 20 اإلعالن

 خم ية مستهلكا توريد 
 ادارة الوقاية من اإلشعاعحلا ة 

 
7LS241 6 

توضع العطاذا  يف لندوق العطاذا  إبدارة ا ندسة الطاية رقم 
يوما من  90(، وعلى أن تكون العطاذا  سارية املتعول ملدة  2

%( من  2اتريخ اإلقتال،  كما تالغ الكتالة األولية  و  املمارسة  
املًدم وينامي أن تكون لاحلة طوال مدة الًيمة اإلمجالية للعطاذ 

 سراين العطاذ.
 وي رتا ابل ركا  اليت ترغب يف امل اركة ابملمارسة ما يلي:

( أن تكـــون مًصـــورة علـــى ال ـــركا  املســـجلة لـــدى إدارة ا ندســـة 1
 الطاية.

( أن تكــون ال ــركة متخصصــة يف هــوا اجملــال مــع إحضــار مــا يتيــد 2
 ذلط.

  راذ واثئق املمارسة نًدا.( سداد الرسوم املًررة ل3
 ( كتاب تتويال من ال ركة ب راذ واثئق املمارسة.4
 تًدم ال ركا  امل اركة شهادة دعم العمالة الوطنية. أن( 5
 14( وميكــن احلصــول علــى واثئــق املمارســة مــن اتريــخ الن ــر وملــدة 6

 يوما فًا.
 

 إعالن
املمارسا  لطاية( عن طرح تعلن وزارة الصحة  إدارة ا ندسة ا 

 :التالية

 اتريخ اإلقتــــال
الر 
 سوم

 م رقم املمارسة ـــــــــــفالول

شهر من اتريخ 
 اإلعالن

20 

 خم ية حمالي  توريد
 املخت ا  خدما  ادارة حلا ة

 الطاية
 / الوالدة مست تى خمت ا 
 ا يستوابثولو ي وحدة

7LS187 1 

شهر من اتريخ 
 اإلعالن

20 

 حمالي  خم يةتوريد 
ادارة خدما  املخت ا  حلا ة 

 الطاية
مست تى ماارك / وحدة خمت ا  

 التريولو ي
 

7LS233 2 

شهر من اتريخ 
 اإلعالن

20 

 حمالي  خم يةتوريد 
ادارة خدما  املخت ا  حلا ة 

 الطاية
خمت ا  مست تى ماارك / وحدة 

 التريولو ي
 

7LS245 3 

ا ندسة الطاية رقم توضع العطاذا  يف لندوق العطاذا  إبدارة  
يوم( من  90(، وعلى أن تكون العطاذا  سارية املتعول ملدة  2

%( من  2اتريخ اإلقتال،  كما تالغ الكتالة األولية  و  املمارسة  
الًيمة اإلمجالية للعطاذ املًدم وينامي أن تكون لاحلة طوال مدة 

 سراين العطاذ.
 ابملمارسة ما يلي:وي رتا ابل ركا  اليت ترغب يف امل اركة 

( أن تكـــون مًصـــورة علـــى ال ـــركا  املســـجلة لـــدى إدارة ا ندســـة 1
 الطاية.

( أن تكــون ال ــركة متخصصــة يف هــوا اجملــال مــع إحضــار مــا يتيــد 2
 ذلط.

 ( سداد الرسوم املًررة ل راذ واثئق املمارسة نًدا.3
 ( كتاب تتويال من ال ركة ب راذ واثئق املمارسة.4
   امل اركة شهادة دعم العمالة الوطنية.( أن تًدم ال ركا5
 14( وميكــن احلصــول علــى واثئــق املمارســة مــن اتريــخ الن ــر وملــدة 6

 يوما فًا.
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 ا تمعت جلنة املواليد والوفيا  بوزارة الصحة جبلستها
 حمضر ا تماع جلنة املواليد والوفيا  جبلستها

 7/8/2017املنعًدة  50/2017رقم 
  ابجلريـدة الرييـة   الكويـت اليـوم ( فـإذا مل وبعد حبث للطلاـا  املًدمـة بتعـدي  الايـا   بسـجال  املواليـد والوفيـا  قـرر  ابلتعـدي  املـدرج أد 

تتلًى اللجنة أي اعرتاض خالل مخسـة ع ـر يومـا مـن اتريـخ ن ـر هـوا اإلعـالن فسـيجرى التعـدي  ابلسـجال  وتصـدر شـهادا  املـيالد أو الوفـاة 
 طاًا للتعدي  اآليت :

 حمضر ا تماع جلنة املواليد والوفيا  جبلستها
 50/2017جلنة  7/8/2017املنعًدة بتاريخ 

 حمضر ا تماع جلنة املواليد والوفيا  جبلستها
  124/2008وامل كلة ابلًرار الوزاري رقم  36/69من الًانون رقم  15ا تمعت جلنة املواليد والوفيا  املنصو  عليها ابملادة 
 رئيسا      السيد / مدير إدارة السج  املرك ي للمواليد والوفيا  

 عضوا        عضوا    السيدة / رئيسة قسم الاحوث والرأي           لطيب العام     الدكتور/ رئيس اجمللس ا
 عضوا         عضوا   السيد / رئيس قسم الوفيا             السيد / رئيس قسم الًيد  

 عضوا         السيد / الااحث الًانوين                        عضوا    السيد / رئيس قسم السجال 
 م أبعمال سكراترية اللجنة السيدة/ نوريه عادهللاوقا

(( ابلك ــف املرفــق واةالــة بتعــدي  الايــا   يف ســجال  املواليــد والوفيــا  3550إىل رقــم    (((3530ونظــر  اللجنــة الطلاــا  مــن رقــم   
  ، تًـرر اإلعـالن عـن التعـديال  والطلاـا  يف بطلاا  سواقا قيد مـيالد و الوفـاة فـإن اللجنـة بعـد حبثهـا والتأكـد مـن اسـتيتاذ الواثئـق واملسـتندا

 يتًـدم أحـد اجلريدة الريية   الكويت اليوم ( يف عددين متتاليني حتــى إذا ما انًضت املدة الًانونية   مخسة ع ر يوما ( من اتريخ آخر إعـالن ومل
 أبي اعرتاض جترى التعديال  ابلدفاتر وتصدر شهادا  امليالد والوفاة 

 رئيس قسم الًيد                   حوث والرأي رئيس قسم الا
 رئيس قسم السجال  الااحث الًانوين               رئيس قسم الوفيا   

 رئيس اجمللس الطيب العام    مدير إدارة السج  املرك ي للمواليد سكرتري اللجنة
 رقم

 الطلب
 رقم ال هادة
 ومصدرها

الرقم املدين او اجلنسية  اجلنسية 988/88االسم املطلوب تميري  مبو ب الًانون رقم 
التعدي  يف  او  واز الستر

 اسم
 إىل من اسم املولود

 101286024ج كوييت هيا  لر املاضي هيا  لر ماضي حممد الوالد  االمحدي 1195/1966 3530
 102915771ج كوييت فهد درغان الراشد العازمي فهد درغان الراشد رابعه الوالد حويل 59/70 3531
 104633133ج كوييت سامل عايد لمعان العجمي سامل عايد لمعان عايد الوالد املرك ي 1س 1170/78 3532
 100563218ج كوييت عايد سالمه حممد السعيدي عايد سالمه حممد حممد الوالد الًاله 1935/1968 3533
محود عن  مواس سيف  محود عن  مواس سيف أياذ الوالد املرك ي 2س 3241/1994 3534

 املا دي
 102916689ج كوييت

سعد ضيف هللا معيتق  سعد ضيف هللا معيتق املصيايح فهد الوالد التحيحي   1س 300/2002 3535
 املصيايح الرشيدي

 279011200885ج كوييت

 100688776ج كوييت عمر هالل متلح املطريي عمر هالل متلح رمي الوالد املرك ي 2س 530/78 3536
 101762674ج كوييت سعود عادالع ي  حممد لرام سعود عادالع ي  حممد وفاذ الوالد حويل 270/63 3537
 102738496ج كوييت ختام حريب لاحل احلرجيي ختام حريب لاحل مطر  الوالد اجلهراذ 1258/1965 3538
 105544815ج كوييت العجميهندي ماخو  من ه  هندي ماخو  من ه  يف الوالد املرك ي 1س 2474/1977 3539
 وستني  املولود املرك ي 3س 2781/2017 3540

 اسكاترون
 وستني  يوف  يتري برازا   يتري برازا اسكاترون

 اسكاترون
 286092702531ب م  فلايين

عادالع ي  يعًوب يوسف سامل  عليه املولود  املرك ي 2س 1007/2015 3541
 الطوي 

عليا عادالع ي  يعًوب  
 يوسف سامل الطوي 

 283111700491ب م  كوييت

 لر فرحان وراد لنيدح  أمحد املولود التحيحي 1س 1160/2017 3542
 مرزوق

عادهللا  لر فرحان وراد 
 لنيدح مرزوق

 284111401605ب م  كوييت

علي عادي غازي هادي  دميه املولود  املرك ي 2س 7642/2013 3543
 ا رشاين

ح يمه علي عادي غازي 
 هادي ا رشاين

 284040100601ب م  كوييت

مجال علي حسني عادالع ي   ال ين املولود  املرك ي 2س 3403/2017 3544
 العودان العتييب

احلور مجال علي حسني 
 عادالع ي  العودان العتييب

 291071200416ب م  كوييت
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رقم 
 الطلب

 7/8/2017: اتريخ االنعًاد  مًدم الطلب

 تًدم  و  الوزارة السيد / حممد فهد ماطر املطريي  بصتته : االبن  / ح مه فارع هضيب  3545
 طالاا تسجيلها بسجال  الوفيا // فمن له اعرتاض يتًدم به  و  الوزارة .

  27/05/2012املتوفاة/  بتاريخ :
 103836689ج -وفاة الكويت 

 م اري  لر ه اع  م اري العتاسي    بصتته : االب  / غامنتًدم  و  الوزارة السيد /  3546
 طالاا تسجيله بسجال  الوفيا // فمن له اعرتاض يتًدم به  و  الوزارة .

  19/05/2007املتوىف/  بتاريخ :
 105571904ج -وفاة الكويت 

 / عادهللاتًدم  و  الوزارة السيد / م اري  لر ه اع  م اري العتاسي  بصتته : االب   3547
 طالاا تسجيله بسجال  الوفيا //فمن له اعرتاض يتًدم به  و  الوزارة . 

  30/04/2007املتوىف/  بتاريخ :
 105571904ج -وفاة الكويت 

 تًدم  و  الوزارة السيد / م اري  لر ه اع  م اري العتاسي بصتته : االب  / معايل 3548
 اعرتاض يتًدم به  و  الوزارة .طالاا تسجيلها بسجال  الوفيا // فمن له 

  02/05/2007املتوفاة/  بتاريخ :
 105571904ج -وفاة الكويت 

 تًدم  و  الوزارة السيد / خلي  ابراهيم علي أمحد علي حممد  بصتته : االب  / آية 3549
 طالاا تسجيلها بسجال  املواليد// فمن له اعرتاض يتًدم به  و  الوزارة .

  22/05/2015يخ :املولودة/  بتار 
ج –والدة خار يه الوالاي  املتحدة االمريكية  

23121900833 
 تًدم  و  الوزارة السيد / حممد يعًوب يوسف حسني ابراهيم مًدس هباهاين   بصتته : االب  / فراس 3550

 طالاا تسجيله بسجال  املواليد// فمن له اعرتاض يتًدم به  و  الوزارة .
  17/11/2011املولود/  بتاريخ :

 277120701313ج -والدة خار يه مصر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا تمعت جلنة املواليد والوفيا  بوزارة الصحة جبلستها
 حمضر ا تماع جلنة املواليد والوفيا  جبلستها

 9/8/2017املنعًدة  51/2017رقم 
قـرر  ابلتعـدي  املـدرج أد   ابجلريـدة الرييـة   الكويـت اليـوم ( فـإذا مل وبعد حبث للطلاـا  املًدمـة بتعـدي  الايـا   بسـجال  املواليـد والوفيـا  

تتلًى اللجنة أي اعرتاض خالل مخسـة ع ـر يومـا مـن اتريـخ ن ـر هـوا اإلعـالن فسـيجرى التعـدي  ابلسـجال  وتصـدر شـهادا  املـيالد أو الوفـاة 
 طاًا للتعدي  اآليت :

 حمضر ا تماع جلنة املواليد والوفيا  جبلستها
 51/2017جلنة  9/8/2017ملنعًدة بتاريخ ا

 حمضر ا تماع جلنة املواليد والوفيا  جبلستها
  124/2008وامل كلة ابلًرار الوزاري رقم  36/69من الًانون رقم  15ا تمعت جلنة املواليد والوفيا  املنصو  عليها ابملادة 
  رئيسا     السيد / مدير إدارة السج  املرك ي للمواليد والوفيا  

 عضوا       عضوا    السيدة / رئيسة قسم الاحوث والرأي            الدكتور/ رئيس اجمللس الطيب العام     
 عضوا         عضوا   السيد / رئيس قسم الوفيا             السيد / رئيس قسم الًيد  

 عضوا         السجال السيد / الااحث الًانوين                        عضوا    السيد / رئيس قسم 
 وقام أبعمال سكراترية اللجنة السيدة/ نوريه عادهللا

(( ابلك ــف املرفــق واةالــة بتعــدي  الايــا   يف ســجال  املواليــد والوفيــا  3569إىل رقــم    (((3551ونظــر  اللجنــة الطلاــا  مــن رقــم   
سـتيتاذ الواثئـق واملسـتندا  ، تًـرر اإلعـالن عـن التعـديال  والطلاـا  يف بطلاا  سواقا قيد مـيالد و الوفـاة فـإن اللجنـة بعـد حبثهـا والتأكـد مـن ا

 يتًـدم أحـد اجلريدة الريية   الكويت اليوم ( يف عددين متتاليني حتــى إذا ما انًضت املدة الًانونية   مخسة ع ر يوما ( من اتريخ آخر إعـالن ومل
 د والوفاة أبي اعرتاض جترى التعديال  ابلدفاتر وتصدر شهادا  امليال

 رئيس قسم الوفيا            رئيس قسم السجال  الااحث الًانوين         رئيس قسم الًيد                 رئيس قسم الاحوث والرأي 
 مدير إدارة السج  املرك ي للمواليد    رئيس اجمللس الطيب العام    سكرتري اللجنة

 رقم
 الطلب

 رقم ال هادة
 ومصدرها

الرقم املدين او اجلنسية  اجلنسية 988/88تميري  مبو ب الًانون رقم  االسم املطلوب
التعدي  يف  او  واز الستر

 اسم
 إىل من اسم املولود

 100476007ج كوييت علي فهيد م ريد العازمي علي فهيد م ريد بدر الوالد التحيحي 1س 100/1982 3551
 103061789ج كوييت  ارهللا مرزوق حميسن ال ريتي  ارهللا مرزوق حميسن عادالع ي  الوالد التروانية 893/71 3552
 277102900693ج كوييت عادهللا حسني محود ال مري عادهللا حسني محود م اري  الوالد املرك ي 1س 4402/77 3553
 107286929ج كوييت خليته دلي  عادهللا املطريي خليته دلي  عادهللا دلي  الوالد املرك ي 1س 1775/78 3554
 100438179ج كوييت شايب ماارك خدعان العازمي شايب ماارك خدعان حنان الوالد املرك ي 2س 226/80 3555
 100667776ج كوييت عاداملانع معجب املانع العجمي عاداملانع معجب املانع فاطمه الوالد املرك ي 2س 905/78 3556
 100746837ج كوييت قاعد  اهان سامل العتييب  اهان ساملقاعد  نوار  الوالد التروانية 11497/1970 3557
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 101179160ج كوييت سودان محدان مداد املطريي سودان محدان مداد عامر الوالد التحيحي 1س 2175/1977 3558
 103101494ج كوييت ساير سامل ساير العازمي ساير سامل ساير دالل الوالد حويل 14034/1971 3559
 100602634ج كوييت  لر مراد عااس الالوشي  لر مراد عااس بلوشي لاحل الوالد ديانش  3635/64 3560
علي مطر غريب احلصم  علي مطر غريب احلصم خالد الوالد حويل 161/1963 3561

 الرشيدي
 101744129ج كوييت

 103033138ج كوييت الاوايلحممد محود عوض منر  حممد محود عوض منر عادهللا الوالد املرك ي 1س 1648/94 3562

3563 
زينب حممد خمتار غلوم عادهللا  حممد خمتار غلوم عادهللا قاسم ليلى  املولودة املرك ي 2س 5651/2017

 قاسم
 292040100126ب م  كوييت

3564 
خلف سعد خلف فهد  ريايع  نور  املولودة املرك ي 2س 2755/2017

 املطريي
نورة خلف سعد خلف فهد 

 املطريي ريايع 
 289062100066ب م  كوييت

3565 
بدر عوض سعد عايال مًعد  مليس املولود املرك ي 2س 5403/2017

 الصواغ العازمي
بلًيس بدر عوض سعد 

 عايال مًعد الصواغ العازمي
 285072201129ب م  كوييت

3566 
هيما سرى  املولودة املرك ي 4س 3467/2017

 سيتا
سيتا اياايت هيما سندوري  سيتا اياايت سواب 

 سواب 
 283061003312ب م  هندي

 282041804986ب م  هندي روهان بياني بياني شاندران بياني شاندران ورهان املولودة التروانية 3س 2871/2014 3567
 
 

رقم 
 الطلب

 9/8/2017اتريخ االنعًاد : مًدم الطلب

 بصتته : االب  / عاريتًدم  و  الوزارة السيد / حسني حمسن  لر العجمي   3568
 طالاا تسجيلها بسجال  الوفيا // فمن له اعرتاض يتًدم به  و  الوزارة .

  25/03/2011املتوفاة/  بتاريخ :
 298041901483ج –وفاة خار يه السعودية 

 تًدم  و  الوزارة السيد / عطا هللا سعد مصلح العتييب  بصتته : االب  / هيا 3569
   املواليد// فمن له اعرتاض يتًدم به  و  الوزارة .طالاا تسجيلها بسجال

  14/04/2015املولودة/  بتاريخ :
 102999880ج –والدة خار يه السعودية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا تمعت جلنة املواليد والوفيا  بوزارة الصحة جبلستها

 حمضر ا تماع جلنة املواليد والوفيا  جبلستها
 28/8/2017املنعًدة  52/2017رقم 

مل  ( فـإذاوبعد حبث للطلاـا  املًدمـة بتعـدي  الايـا   بسـجال  املواليـد والوفيـا  قـرر  ابلتعـدي  املـدرج أد   ابجلريـدة الرييـة   الكويـت اليـوم 
تتلًى اللجنة أي اعرتاض خالل مخسـة ع ـر يومـا مـن اتريـخ ن ـر هـوا اإلعـالن فسـيجرى التعـدي  ابلسـجال  وتصـدر شـهادا  املـيالد أو الوفـاة 

 طاًا للتعدي  اآليت :
 حمضر ا تماع جلنة املواليد والوفيا  جبلستها

 52/2017جلنة  28/8/2017املنعًدة بتاريخ 
 الوفيا  جبلستهاحمضر ا تماع جلنة املواليد و 

  124/2008وامل كلة ابلًرار الوزاري رقم  36/69من الًانون رقم  15ا تمعت جلنة املواليد والوفيا  املنصو  عليها ابملادة 
 رئيسا      السيد / مدير إدارة السج  املرك ي للمواليد والوفيا  

 عضوا                   سم الاحوث والرأي عضوا    السيدة / رئيسة ق الدكتور/ رئيس اجمللس الطيب العام     
 عضوا                    عضوا   السيد / رئيس قسم الوفيا    السيد / رئيس قسم الًيد  

 عضوا         السيد / الااحث الًانوين                 عضوا    السيد / رئيس قسم السجال 
 وقام أبعمال سكراترية اللجنة السيدة/ نوريه عادهللا

(( ابلك ــف املرفــق واةالــة بتعــدي  الايــا   يف ســجال  املواليــد والوفيــا  3599إىل رقــم    (((3570ونظــر  اللجنــة الطلاــا  مــن رقــم   
ا  يف بطلاا  سواقا قيد مـيالد و الوفـاة فـإن اللجنـة بعـد حبثهـا والتأكـد مـن اسـتيتاذ الواثئـق واملسـتندا  ، تًـرر اإلعـالن عـن التعـديال  والطلاـ

تتاليني حتــى إذا ما انًضت املدة الًانونية   مخسة ع ر يوما ( من اتريخ آخر إعـالن ومل يتًـدم أحـد اجلريدة الريية   الكويت اليوم ( يف عددين م
 أبي اعرتاض جترى التعديال  ابلدفاتر وتصدر شهادا  امليالد والوفاة 

 السجال  الااحث الًانوين  رئيس قسم          رئيس قسم الوفيا                رئيس قسم الًيد           رئيس قسم الاحوث والرأي 
 رئيس اجمللس الطيب العام    مدير إدارة السج  املرك ي للمواليد سكرتري اللجنة
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 رقم
 الطلب

 رقم ال هادة
 ومصدرها

الرقم املدين أو اجلنسية  اجلنسية 988/88االسم املطلوب تميري  مبو ب الًانون رقم 
التعدي  يف  أو  واز الستر

 اسم
 إىل من اسم املولود

 282110601243ج كوييت منسي مطر طرخييم  ال مري منسى مطر ال مري بندر الوالد اجلهراذ1س 749/1982 3570
 105418964ج كوييت هلي  شايف مطلق احلريب هلي  شايف مطلق خالد الوالد اجلهراذ1س 282/78 3571
 104807009ج كوييت ن هان املطرييفاحل مناور  فاحل مناور ن هان سارة الوالد التحيحي  3296/72 3572
عوض سالمه سامل الدرزي  عوض سالمه سامل مسلم الوالد التحيحي  1744/73 3573

 العازمي
 104905136ج كوييت

 100344212ج كوييت ستاح اجباد علوش املطريي ستاح اجباد علوش نتله  الوالد الصليايخا  1018/1971 3574
 107468815ج كوييت  اسم حممد عادهللا العن ي  اسم حممد عادهللا بدريه الوالد املرك ي 2س 1784/1978 3575
 100384261ج كوييت حممد راشد سلطان املطريي حممد راشد سلطان وضحه الوالد التحيحي  2س1678/1977 3576
 102172241ج كوييت أمحد مال هللا م ع  عادهللا مال هللا م ع  عادهللا مال هللا أمحد شريته الوالد املرك ي 2س6350/2000 3577
 100695503ج كوييت  يف مانع رميش مانع  يف مانع رميش  سلطان الوالد اجلهراذ 1س 577/78 3578
 101221770ج كوييت محود نعيس هادي الدداين محود نعيس هادي هادي الوالد التحيحي  1س 2279/1977 3579
سار  عادالرمحن نً  العجمي  سار  عادالرمحن نً  العجمي دانه الوالد  املرك ي 2س 3659/2000 3580

 لواين العجمي
 280022200619ج كوييت

سار  عادالرمحن نً  العجمي  سار  عادالرمحن نً  العجمي فاطمه الوالد  املرك ي 2س 2140/1999 3581
 لواين العجمي

 280022200619ج كوييت

محود فاحل محود الصواغ  محود فاحل محود الصواغ العنود الوالد التحيحي  2س 2403/2001 3582
 العازمي

 104741411ج كوييت

محود فاحل محود الصواغ  محود فاحل محود الصواغ فاحل الوالد املرك ي 1س 527/2005 3583
 العازمي

 104741411ج كوييت

محود الصواغ محود فاحل  محود فاحل محود الصواغ رميا الوالد التحيحي  2س 728/2008 3584
 العازمي

 104741411ج كوييت

 104741411ج كوييت محود فاحل محود الصواغ العازمي محود فاحل محود الصواغ ب اير الوالد التحيحي  2س 1205/2003 3585
 102175861ج كوييت خالد لاحل عادهللا الرتكي املليتي خالد لاحل عادهللا الرتكى سليمان الوالد التحيحي  1س 61/1999 3586
 104882221ج كوييت ابراهيم غيث ابراهيم الميث ابراهيم غيث ابراهيم انعام الوالد التحيحي  1672/73 3587
 264071900558ج كوييت حسني سعد امل اري العن ي حسني سعد امل اري منيته الوالد التروانيه 5183/64 3588
منسى مطر طرخييم بندر   منري  الوالد اجلهراذ 2س 1090/2017 3589

 ال مري
بندر  منسي مطر طرخييم 

 ال مري
 282110601243ج كوييت

بندر  منسي مطر طرخييم  بندر  منسى مطر ال مري خليته الوالد اجلهراذ 1س 701/2014 3590
 ال مري

 282110601243ج كوييت

أمحد مصطتى يعًوب غلوم  نر س الوالد املرك ي 2س 1574/2015 3591
 حا يه حسني حسن حممد

امحد مصطتى يعًوب غلوم 
 حسني حسن حممد حا يه

 285030900116ج كوييت

أمحد مصطتى يعًوب غلوم  مصطتى الوالد املرك ي 1س3484/2014 3592
 حسني حسن حممد حا يه

امحد مصطتى يعًوب غلوم 
 حسني حسن حممد حا يه

 285030900116ج كوييت

مصطتى يعًوب غلوم أمحد  مرمي الوالد املرك ي 2س8338/2010 3593
 حسني حسن حممد حا يه

امحد مصطتى يعًوب غلوم 
 حسني حسن حممد حا يه

 285030900116ج 

حمسن زايد   ا فاي  م يد  زايد   ا فاي  م يد املطريي حميسن املولود التروانيه 1س 84/2016 3594
 املطريي

ب م  كوييت
285121601015 

سعد على طحي   غريب  كرميه املولود  املرك ي 2س 1023/2017 3595
 وطني العازمي

مرمي سعد على طحي   
 غريب وطني العازمي

ب م  كوييت
288081701225 

اثمر تركي فهد  تني حمميد   تركي فهد  تني حمميد العجمي  حلوان املولود املرك ي 1س 1112/2014 3596
 العجمي

ب م  كوييت
287033001908 

 
رقم 
 الطلب

 28/8/2017االنعًاد :اتريخ  مًدم الطلب

 تًدم  و  الوزارة السيد / سعود عاد الع ي  خلي  احل اش   بصتته : األد  / ايسر 3597
 طالاا تسجيله بسجال  الوفيا // فمن له اعرتاض يتًدم به  و  الوزارة .

  09/10/2016املتوىف/  بتاريخ :
 102795891ج –وفاة الكويت 

 / حممد سليمان عادالرحيم أمري  بصتته : األب  / يوسفتًدم  و  الوزارة السيد  3598
 طالاا تسجيله بسجال  الوفيا //فمن له اعرتاض يتًدم به  و  الوزارة .

 

  10/04/2016املتوىف/  بتاريخ :
 286082801165ج –وفاة الكويت 

 
 فجحانتًدم  و  الوزارة السيد / مرزوق فجحان هالل املطريي   بصتته : االبن /  3599

 طالاا تسجيله بسجال  الوفيا // فمن له اعرتاض يتًدم به  و  الوزارة .
  26/12/1974املتوىف/  بتاريخ :

 100279202ج –وفاة الكويت 
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 وزارة الـعدل
 إعالن

 تًدمت السيدة / أشواق عادالرمحن عادهللا الادر   
 بطلب اىل إدارة ال ركا  هبو  الوزارة 

بتاريخ  2012/  1460حتوي  الرتخيص التردي الصادر برقم 
حتت االسم التجاري املؤسسة الوهاية املتحدة  15/4/2012

 لالسترياد والتصدير ووكي  ابلعمولة اىل شركة ذ.م.م 
ير ى ممن له اعرتاض بتًدم لإلدارة املوكورة خالل مخسه ع ر يوماش 

اتريخ ن ر االعالن ابعرتاض خطي مرفًا به سند املديونية واال من 
 فلن يؤخو بعني االعتاار . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (2017/2018 -2رقم  وع/ املمارسة

 ( TABطااعة وتوريد ملتا  حتظ نظام  
 إلدارة التسجي  العًاري

تعلن وزارة العدل لل ركا  واملؤسسا  املتخصصة يف هوا اجملال عن 
( إلدارة TAPوتوريــد ملتــا  حتــظ نظــام  حا تهــا ألعمــال طااعــة 

التســــجي  العًــــاري ، وذلــــط طاًــــاش لل ــــروا واملوالــــتا  املوضــــحة 
 –بواثئــق املمارســة والــيت ميكــن احلصــول عليهــا مــن قســم العطـــاذا  

إدارة  - ( الــــدور الثالــــث14الكــــائن مباــــىن امــــع الــــوزارا  بلــــوك  
  األحدال ئون املالية ، وذلط يف مواعيد العم  الريية اعتااراش من يوم 

د.ك(  75/-قـدر   اشـرتاك مًاب  دفع رسـم  8/10/2017 املوافق
ال غـري  غـري قابـ  للـرد( وتًـدم العـروض مخسه وساعون دينـاراش فًا / 

%( من 2ابلوزارة مصحوابش ابلتأمني األويل وقدر    قسم العطاذا إىل 
ــأمني ســارايش طــوال مــدة  إمجــايل قيمــة العطــاذ ، علــى أن يكــون هــوا الت

( يومـاش وآخـر موعــد لتًـدمي العطـاذا  هـو الســاعة 90سـراين العطـاذ  
 .  23/10/2017املوافق االثنني الواحدة من بعد ظهر يوم 

 مدير إدارة ال ئون املالية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الًرارا  الصادرة من جلنة دعاوى النسب وتصحيح االياذ
 17/9/2017جبلسة  

 17(املنعًدة بتاريخ   43/2017ألدر   اللجنة جبلستها رقم  
 الًرارا  التالية : 9/2017/
( تصحيح اسم والدة الطالب 681/2014يف الطلب رقم   -1

"املتوفاة "/فجري نصار فجري العازمي من/حصه فضي رشيد 
ومن/حصه فضي ومن/حصه مضحي رشيد ومن/حصه رشيد التضي 

ه متضي رشيد إىل/عني   فضي رشيد وذلط يف شهادة ومن/حص
ميالد  وشهادا  ميالد إخوته  منري ، سلوى، حممد، عادهللا( استناداش 

 إىل شهادة  نسية األم الكويتية.
( تصحيح اسم الطالب 1363/2017يف الطلب رقم   -2

من/مطلق  اار مطلق ايدل الصليب إىل/مطلق  اار مطلق ايدل 
 ميالد  استناداش إىل شهادة  نسيته الكويتية  .وذلط يف شهادة 

( تعدي  اسم الطالاة من/ام   841/2017يف الطلب رقم   -3

كاظم حممد ومن/أم  كاظم حممد احلمادي ومن/ام  كاظم حممد 
محادي إىل/ام  كاظم حممد الاناوي وذلط يف بطاقتها املدنية وشهادة 

حممد، علي، عاليه،  ميالدها وشهادا  ميالد األبناذ  أمحد، عيسى،
 3/12/1985( املؤرد 567حترير، ال هراذ، رمي( وعًد ال واج رقم  

 استناداش إىل  واز سترها العراقي.
( تعدي  اسم الطالب من/مشيم 1508/2017يف الطلب رقم   -4

هللا قري ى عامر حايب هللا خان إىل/نوروز خان حا ى ككو وذلط يف 
 از ستر  األفماين.بطاقته املدنية استناداش إىل  و 

( تعدي  اسم الطالب من/تنوير 1367/2017يف الطلب رقم   -5
امحد سهسر خان إىل/شه اد خان اميان خان وذلط يف بطاقته املدنية 

 استناداش إىل  واز ستر  األفماين.
( تعدي  اسم الطالاة من/هتاين 1501/2016يف الطلب رقم   -6

ب ربيعه وذلط يف بيا هتا  لر يعًوب يوسف إىل/هتاين  لر يعًو 
لدى اجلهاز املرك ي ملعاجلة أوضاع املًيمني بصورة غري قانونية وبيا هتا 
لدى ا يئة العامة للمعلوما  املدنية وشهادة ميالدها وكولط تعدي  
اسم شًيًها من/حممد  لر يعًوب يوسف إىل/حممد  لر يعًوب 

عاجلة أوضاع املًيمني ربيعه وذلط يف بيا ته لدى اجلهاز املرك ي مل
( املؤرد يف 677بصورة غري قانونية وشهادة ميالد  وعًد ال واج رقم 

وشهادة ميالد ابنته دانه( وبيا هتم لدى ا يئة العامة  11/7/2012
للمعلوما  املدنية وكولط تعدي  اسم شًيًتها من/شيماذ  لر 

ا لدى يعًوب يوسف إىل/شيماذ  لر يعًوب ربيعه وذلط يف بيا هت
اجلهاز املرك ي ملعاجلة أوضاع املًيمني بصورة غري قانونية وبيا هتا لدى 
ا يئة العامة للمعلوما  املدنية وشهادة ميالدها استنادا إىل االسم 
الثابت واملعتمد لدى اجلهاز املرك ي ملعاجلة أوضاع املًيمني بصورة 

 غري قانونية ل ًيق الطالاة / بدر  لر يعًوب ربيعه .
( تعدي  اسم الطالاة من/مها نعيم 726/2017يف الطلب رقم   -7

داود امحد ومن/مها نعيم نايه داود امحد إىل/مها نعيم نايه داود ابو 
ستا وذلط يف بطاقتها املدنية وشهادة ميالدها استناداش إىل  واز 

 سترها األردين.
( تعدي  اسم الطالاة من/اخال  1793/2017يف الطلب رقم   -8
د حافظ قعدان إىل/اخال  امحد حافظ عاد وذلط يف شهادة ميالد امح

 17/12/2007( املؤرد 2207االبن  حممد( وعًد ال واج رقم  
 استناداش إىل  واز سترها األردين.

( تعدي  اسم الطالاة من/ايتون 2638/2016يف الطلب رقم   -9
دنية ستافورد انطوين نيتو إىل/ايتون ان نيتو وذلط يف بطاقتها امل

( املؤرد يف 176وشهادة ميالدها وعًد ال واج رقم  
 استناداش إىل  واز سترها ا ندي. 10/11/2010
( تعدي  اسم الطالب 1188/2017يف الطلب رقم   -10

من/ ئ  حامد ايد إىل/ ئ  حامد ايد احملمد وذلط يف بطاقته 
 املدنية استناداش إىل  واز ستر  العراقي. 

( تصحيح اسم 2111/2016م  يف الطلب رق -11
الطالاة/ ادل حممد سويدان اجلميلي الصليب وذلط حبوف 
لًب الصليب( وإضافة اسم اجلد  مطلق(ليصاح االسم كامال/ ادل 
حممد سويدان مطلق اجلميلي وذلط يف مجيع األوراق الريية  ا 
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استناداش إىل االسم الثابت لوالدها/ حممد سويدان مطلق اجلميلي يف 
 ستر  السعودي.   واز
( تعدي  اسم الطالب من/رمضان 837/2017يف الطلب رقم   12

راشد فليت  ومن/رمضان راشد فليت  عود  إىل/رمضان راشد فليت  
الاعالوي وكولط تعدي  اسم زو ته من/حنان فريح خ ع  ومن/حنان 
فريح خ ع  الظتريي إىل/حنان فريح خ ع  ايسر وذلط يف عًد 

وبالغا  والدة  9/4/2017املؤرد بتاريخ ( 134ال واج رقم  
األبناذ  عاري ، حصه ، دانه( استناداش  واز ستر الطالب العراقي 
واالسم الثابت واملعتمد لل و ة ابجلهاز املرك ي ملعاجلة أوضاع 

 املًيمني بصورة غري قانونية .
( تعدي  اسم الطالب 1916/2011يف الطلب رقم   13

ال مري ومن/ نضال حممد شامان إىل/ من/نضال حممد شامان خملف 
( املؤرد 242نضال حممد شامان خملف وذلط يف عًد ال واج رقم  

وبالغ والدة االبن عادهللا( استناداش االسم الثابت  27/1/2004
واملعتمد للطالب ابجلهاز املرك ي ملعاجلة أوضاع املًيمني بصورة غري 

دهللا شامان خملف قانونية وكولط تعدي  اسم طليًته من/ا يال عا
ال مري ومن/ا يال عادهللا شامان إىل/ا يال عادهللا شامان خملف 

( وبالغ والدة االبن عادهللا(استناداش 242وذلط يف عًد ال واج رقم  
 إىل االسم الثابت لدى ا يئة العامة للمعلوما  املدنية .

( تعدي  اسم الطالب من/مستر 566/2017يف الطلب رقم   14
غدير راضي ال مري إىل/مستر غدير قرين ال مري وذلط يف بطاقته 

 املدنية استناداش إىل  واز ستر  السعودي. 
( تعدي  اسم الطالب من/آسيا 762/2017يف الطلب رقم   15

يالدها عاد هللا حممد حسن إىل/آسيه عاد هللا ر ىب وذلط يف شهادة م
 استناداش إىل  واز سترها اإليراين.

( تعدي  اسم الطالب من/امحد 1191/2017يف الطلب رقم   16
غسان خلي  عامر إىل/امحد غسان خلي  خلف وذلط يف بيا ته لدى 
ا يئة العامة للمعلوما  املدنية وشهادة ميالد  استناداش إىل  واز ستر  

 األردين. 
( تعدي  اسم الطالب من/ماهر 915/2017يف الطلب رقم   17

مصطتى عاد هللا العيسى إىل/ماهر مصطتى عاد هللا اجلابر وذلط يف 
 بطاقته املدنية وشهادة امليالد استناداش إىل  واز ستر  األردين.

( تعدي  اسم الطالب من/عالذ 626/2017يف الطلب رقم   18
املدنية   اار خنيالن إىل/عالذ  اار خنيالن الدغيم وذلط يف بطاقته

وتعدي  اياذ أبنائه  26/9/1995( املؤرد 370وعًد ال واج  
من/بدريه عالذ  اار خنيالن إىل/بدريه عالذ  اار الدغيم ومن/يوسف 
عالذ  اار خنيالن إىل/يوسف عالذ  اار الدغيم ومن/لاحل عالذ 
 اار خنيالن إىل/ لاحل عالذ  اار الدغيم ومن/عاد الع ي  عالذ  اار 

/عاد الع ي  عالذ  اار الدغيم وذلط يف بطاقاهتم املدنية خنيالن إىل
 وشهادا  ميالدهم استناداش إىل  وازا  سترهم العراقية.

( تعدي  اسم الطالاة من/منيا 236/2017يف الطلب رقم   19
مانع ابراهيم بن  تيان العصيمي إىل/منيا مانع ابراهيم العتييب وذلط 

 واز سترها السعودي.يف شهادة ميالدها استناداش إىل  
( تعدي  اسم الطالاة من/كارلني 682/2017يف الطلب رقم   20

اليس ايتانس إىل/كارلني اليس احلميضي وذلط يف بطاقتها املدنية 
ورخصة الًيادة  14/9/2014( املؤرد 251وعًد ال واج رقم  

 استناداش إىل  واز سترها األمريكي 
( تعدي  اسم الطالاة من/رائدة 962/2017يف الطلب رقم   21

حممد سليمان إىل/رائد  سليمان حممد سليمان خان وذلط يف بطاقتها 
 املدنية استناداش إىل  واز سترها الااكستاين. 

( تعدي  اسم الطالب 1789/2013يف الطلب رقم   22
و من/سلمان دخي  حممد عاد الرمحن إىل/سلمان دخي  حممد احلن

( 1348وذلط يف بطاقته املدنية وشهادة ميالد  وعًد ال واج رقم  
 استناداش إىل  واز ستر  السعودي. 15/11/2011املؤرد 
( تصحيح اسم الطالب/أمحد 1510/2015يف الطلب رقم   23

عاد الرزاق مجعه سلطان شاهني إبضافة حريف  ال( للًب  شاهني( 
عه سلطان ال اهني يف مجيع ليصاح االسم كاماَل/أمحد عاد الرزاق مج

األوراق الريية له ول ًيًته هند( وأبنائهما استناداش إىل شهادة 
 .1/3/1965ميالدمها ووثيًة التملط املؤرخة 

( تصحيح اسم الطالاة/مرمي امحد 607/2017يف الطلب رقم   24
 لر عاد الع ي  وذلط إبضافة لًب التيلكاوي( ليصاح االسم  

 لر عادالع ي  التيلكاوي وذلط يف مجيع االوراق كامال/ مرمي امحد 
الريية  ا ول ًيًها  لر( وأبنائهما وأبناذ شًيًها "املتويف" عادهللا( 
وهم  حممد، حممود، اميان، فاطمه، سعاد، عليه( أسوة اببن 

 عمها/حسني إبراهيم  لر عادالع ي  التيلكاوي.
اة/زهر  ( تصحيح اسم الطال623/2017يف الطلب رقم   25

حا ي حسن ابرون داد وذلط حبوف لًب داد( ليصاح االسم كامالش 
/زهر  حا ي حسن ابرون وذلط يف مجيع األوراق الريية  ا 
وإلخواهتا زينب ، لمرى( وألبنائهم أسوة إبخوهتا/قاسم ، حسني ، 

 يونس حا ي حسن ابرون. 
( تصحيح اسم الطالب/أمحد 2385/2016يف الطلب رقم   26

سامل حسني وذلط إبضافة لًب الترج( ليصاح االسم  سامي 
كامال/أمحد سامي سامل حسني الترج وذلط يف مجيع األوراق الريية 
له وألخواته  ميساذ، شيماذ( وألبنائهم أسوة أبخواته/ آالذ، والذ 

 سامي سامل الترج.
( تعدي  اسم الطالب من/عاد الع ي  1225/2017يف الطلب رقم   27

/عاد الع ي  فيال حسني وذلط يف بطاقته املدنية استناداش إىل حممد فيال إىل
  واز ستر  األفماين.

( تعدي  اسم الطالب من/سعد عاد هللا 94/2017يف الطلب رقم   28
خملف إىل/سعد عاد هللا شليويح خملف وتعدي  اسم زو ته من/اماين 

ار( خلف    إىل/اماىن خلف    على وذلط يف بالغ والدة االبنة  ابر 
استناداش إىل االسم الثابت واملعتمد للطالب وزو ته لدى اجلهاز املرك ي 

 ملعاجلة أوضاع املًيمني بصورة غري قانونية.
( تصحيح اسم زو ة 1418/2015يف الطلب رقم   29

الطالب/عيد زبن فارس لاحل من/ لاحله خلف مر ى العن ي 
ادق على إىل/لاحل خلف مر ي دكني العن ي وذلط يف وثيًة التص

وبالغ والدة االبن ضاري(  23/8/2015( املؤرخة 398زواج رقم  
 استناداش إىل شهادة  نسيتها الكويتية.



 م8/10/2017 -هـ  1439حمرم  18 األحد                      43                  والستون    الثالثةالسنة  1361الكويت اليوم العدد 

( تصحيح اسم الطالاة 1559/2012يف الطلب رقم   30
من/ُحسن لتته راشد اجلراح ومن/ُحسن لتته راشد العن ي إىل/ُحسن 

بر راشد  راح لتته راشد  راح وتعدي  اسم طليق الطالاة من/على  ا
العن ي ومن/علي  ابر راشد اجلراح ومن/علي  ابر راشد  راح 
إىل/علي  ابر راشد وذلط يف بالغي والدة األبناذ  عادالع ي ، 

 2/6/2009( املؤرخة 276فاطمه( وشهادة إثاا  الطالق رقم  
استناداش إىل االسم الثابت واملعتمد للطالب وزو ته لدى اجلهاز 

 أوضاع املًيمني بصورة غري قانونية .املرك ي ملعاجلة 
( تعدي  اسم الطالب 1144/2017يف الطلب رقم   31

من/رشدى نعمان حامد إىل/رشدى نعمان حامد هريدى وذلط يف 
 بطاقته املدنية استناداش إىل  واز ستر  املصري .

( تعدي  اسم إبن 1198/2017يف الطلب رقم   32
/كر  كيار ساجنار ا و  اندرا الطالب/ساجنار ا و  اندرا را و من

را و إىل/كارثيكيا را و ساجنارا و وذلط يف شهادة ميالد  وبطاقته 
 املدنية استناداش إىل  واز ستر  ا ندي 

( تعدي  اسم الطالب من/علي 1006/2017يف الطلب رقم   33
امحد فتح حممد إىل/على امحد بوستان وذلط يف بطاقته املدنية استناداش 

 ستر  األفماين. إىل  واز
( تعدي  اسم زو ة 1930/2014يف الطلب رقم   34

الطالب/حسام سليمان أمحد عادهللا من/فرزا  وديع مصطتى حممد 
 لر إىل/فرازة وديع مصطتى  لر وذلط يف عًد ال واج رقم 

 استناداش إىل  واز سترها األردين . 22/12/1988( املؤرد 3779 
تعدي  اسم الطالب من/افتخار ( 799/2017يف الطلب رقم   35

امحد لويف غالم قادر إىل/افتخار امحد مم  غالم قادر مم  وذلط 
 يف بطاقته املدنية استناداش إىل  واز ستر  الااكستاين.

( تعدي  اسم الطالب من/امحد 1324/2017يف الطلب رقم   36
شا  حا ى عادالعلى إىل/امحد شا  عاداحلليم وذلط يف بطاقته املدنية 

 استناداش إىل  واز ستر  األفماين. 
( تعدي  اسم الطالب من/محود 70/2017يف الطلب رقم   37

لليب درج إىل/محود حممد درج وذلط يف بطاقته املدنية استناداش إىل 
  واز سترها السوري .

( تعدي  اسم الطالب من/ ازم 921/2016يف الطلب رقم   38
منصور العمري إىل/ ازم  خابور منصور العمري ومن/ ازم بن خابور

خابور منصور الصًيه وذلط يف بطاقته املدنية وبطاقته الانكية لدى 
 بنط بيت التموي  الكوييت استناداش إىل  واز ستر  السعودي.

( تعدي  اسم الطالب من/لوذى 1167/2017يف الطلب رقم   39
ابسم امحد سليم ومن/لؤي ابسم أمحد سليم إىل/ لؤي ابسم امحد 

ي وذلط يف شهادة ميالد  وبطاقته املدنية وعًد ال واج رقم فاخور 
 استناداش إىل  واز ستر  األردين . 11/4/2013( املؤرد 681 

( تعدي  اسم الطالب 1182/2017يف الطلب رقم   40
من/عادالعاطى عاد احلليم عادا ادى ال لوى إىل/عادالعاطى 

املدنية استناداش إىل عاداحلليم عادا ادى عادالعاطى وذلط يف بطاقته 
  واز ستر  املصري.

( تعدي  اسم الطالب من/بالل 1250/2017يف الطلب رقم   41

امحد حممد ظتر إىل/دين حممد سيد امحد وذلط يف بطاقته املدنية 
 استناداش إىل  واز ستر  األفماين. 

( تعدي  اياذ أوالد الطالب/ 768/2017يف الطلب رقم   42
ا هللا من/عادل حممد عادل حممود السعيد حممد عادل حممود عط

إىل/عادل حممد عادل عطا هللا وذلط يف شهادة ميالد  ومن/هاه حممد 
عادل حممود السعيد ومن/هاه حممد عادل حممود عطاهلل إىل/هاه حممد 
عادل عطا هللا ومن/هدي  حممد عادل حممود السعيد ومن/هدي  

دل عطا هللا وذلط يف حممد عادل حممود عطاهلل إىل/هدي  حممد عا
شهادا  ميالدهم وبطاقاهتم املدنية استناداش إىل  وازا  سترهم 

 األردنية
( تعدي  اسم الطالب من/حممد علم 1162/2017يف الطلب رقم   43

حممد الدين إىل/الهور عاد اللطيف وذلط يف بطاقته املدنية استناداش إىل 
  واز ستر  األفماين..

( تعدي  اسم ابنة الطالب/عطيته 2486/2016يف الطلب رقم   44
اثبت فتح هللا عطيه من/ماروسكا عطيه اثبت فتح هللا عطيه إىل/ماروسكا 
عطيته اثبت فتح هللا عطيه وذلط يف شهادة ميالدها استناداش إىل  واز 

 ستر الطالب املصري .
( تعدي  اسم الطالب من/حممد 1280/2017يف الطلب رقم   45

 إىل/حممد  اويد قريش وذلط يف بطاقته املدنية  اويد ولد حممد سامل
 استناداش إىل  واز ستر  املصري.

( تعدي  اسم الطالب من/راز حممد 594/2017يف الطلب رقم   46
حا ي هبادر خان إىل/عامل ك  بري حممد وذلط يف بطاقته املدنية استناداش 

 إىل  واز ستر  األفماين.
اسم الطالب من/سعد  ( تعدي 610/2017يف الطلب رقم   47

شهاب عاد جنم ومن/سعد شهاب عا   جنم إىل/سعد شهاب عاد 
اجل عمي وذلط يف شهادة ميالد  وبطاقته املدنية استناداش إىل  واز 

 ستر  العراقي.
( تعدي  اسم الطالب من/عمر 621/2017يف الطلب رقم   48

علي حممد إبراهيم إىل/عمر علي حممد ختا ي وذلط يف بطاقته 
 دنية استناداش إىل  واز ستر  العراقي.امل

( تعدي  اسم الطالب من/منري 1320/2017يف الطلب رقم   49
كمال السااعي إبراهيم إىل/منري كمال السااعي  لف وذلط يف 

 بطاقته املدنية استناداش إىل  واز ستر  املصري.
( تعدي  اسم الطالاة من/فاطمه 1497/2016يف الطلب رقم   50

زبون ومن/فاطمه سعود محد الصلىب إىل/فاطمه سعود محد  سعود محد
اجلميلي وذلط يف شهادة ميالدها وبطاقتها املدنية وعًد ال واج رقم 

 استناداش إىل  واز سترها السعودي  20/5/2000( املؤرد 184 
( تعدي  اسم الطالب من/حممد 1298/2017يف الطلب رقم   51

ا خان وذلط يف بطاقته املدنية ايوب خري هللا إىل/مشس الرمحن مريز 
 استناداش إىل  واز ستر  األفماين.

( تعدي  اسم الطالاة من/لااح 715/2017يف الطلب رقم   52
عطا طالب النونو إىل/لااح عطا طالب اةليلي وذلط يف بطاقتها 

 املدنية استناداش إىل  واز سترها التلسطيين.
طالب من/ضياذ ( تعدي  اسم ال1288/2017يف الطلب رقم   53
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وضاح لدقي حممد إىل/ضياذ وضاح لدقي عادالرمحن وذلط يف 
بطاقته املدنية وكولط تعدي  اياذ أوالد  من/وضاح ضياذ وضاح 
لدقي ومن/وضاح ضياذ وضاح لدقي حممد إىل/وضاح ضياذ وضاح 
عادالرمحن ومن/سلمى ضياذ وضاح حممد ومن/سلمى ضياذ وضاح 

اح عادالرمحن ومن/سار  ضياذ لدقي حممد إىل/ سلمى ضياذ وض
وضاح لدقي و من/سار  ضياذ وضاح لدقي حممد إىل/سار  ضياذ 
وضاح عادالرمحن وذلط يف شهادا  ميالدهم وبطاقاهتم املدنية  م 

 استناداش إىل  وازا  سترهم األردنية .
( تعدي  اسم الطالب من/امحد 18/2017يف الطلب رقم   54

 طه عاداجمليد وذلط يف شهادة ميالد قرين عاداجمليد إىل/امحد قرين
 االبنة رومينا( استناداش إىل  واز ستر  املصري .

 رئيس جلنة دعاوى النسب وتصحيح االياذ   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة العناية الكويتية إلدارة املست تيا 
 شركة مسامهة كويتية مًتلة

 عًد التأسيس
 25/9/2017إنه يف يوم : االثنني املوافق 

 لدي أ  : مرمي فهد حممد حسن الصميا            املوثًة
ومت  25/9/2017مت االنتًال إىل ا يئة العامة لالستثمار بتاريخ 

   املوثق / فراس سامل فهد الروضانتوقيع الطرف األول أمامي أ
 حضـــر  :   

ــــة ذا  شخصــــية اعتااريــــة  ــــة لالســــتثمار هيئــــة عام ــــة العام أوالش : ا يئ
مستًلة بصتتها  ئاة عن حكومة دولة الكويت مبو ب قانون إن ائها 

وميثلهــا يف التوقيــع علــى العًــد الســيد/ فــاروق  1982لســنة  47رقـم 
يت اجلنســية ودمــ  بطاقــة مدنيــة رقــم علــى أكــ  عاــدهللا بســتكي / كــوي

بصـــتته العضـــو املنتـــدب مبو ـــب قـــرار الـــس  260042200917
واملعتمد بًرار وزير املاليـة رئـيس   24/04/2017اإلدارة املتخو يف 

( واملـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤرد 3الـــــــــــــــــــــــــــــــــــس إدارة ا يئـــــــــــــــــــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
 ========طرف أول بصتته.21/4/2013

ة كويتيــة مًتلـــة يًــر املؤســس أبهليتــه الًانونيــة لتأســـيس شــركة مســامه
والت امه ابلًواعد املًررة لتأسيسها طاًاش ألحكـام قـانون ال ـركا  رقـم 

 والئحته التنتيوية. 2016لسنة  1
كمــا يًــر ايضــاش ابلت امــه بكافــة الًواعــد املًــررة لتأســيس ال ــركة وفًــاش 

 ألحكام املواد اآلتية:
 (1مـــادة  

 د.يعت  التمهيد السابق   ذ ال يتج أ من هوا العً
 (2مـــادة  

يًر املؤسسون أبن ال ركة أتسست طاًاش ألحكام قانون ال ركا  رقم 
 والئحته التنتيوية وأحكام هوا العًد. 2016لسنة  1

 وتتمتع ال ركة ابل خصية االعتاارية اعتااراش من اتريخ ال هر.
وال جيوز  ا م اولة ن اطها اال من اتريخ ال هر وموافًة كافـة اجلهـا  

 الرقابية على م اولتها للن اا.

 (3مـــادة  
 اسم ال ركة شركة العناية الكويتية إلدارة املست تيا   ش.م.ك.م(.

 (4مـــادة  
يًـع مركـ  ال ـركة الرئيسـي يف دولــة الكويـت وموطنهـا مدينـة الكويــت 
ــة  وجيــوز لل ــركاذ نًــ  املركــ  الرئيســي اىل أي  هــة أخــرى داخــ  دول

 ووكاال  لل ركة داخ  وخارج دولة الكويت.الكويت وفتح فروع 
ــه  ويعتــ  مًــر ال ــركة هــو املــوطن الًــانوين  ــا الــوي يعتــد بــه يف تو ي
املراســــال  واالعــــال   الًضــــائية اليهــــا وتثاــــت بيا تــــه يف الســــج  

 يعتد بتميري هوا املًر اال بعد قيد  يف السج  التجاري. التجاري وال
 (5مـــادة  

 دة تادأ من اتريخ ال هر.مدة ال ركة غري حمد
 (6مـــادة  

والئحتــه  1/2016مــع عــدم اإلخــالل أبحكــام قــانون ال ــركا  رقــم 
 -التنتيوية فإن األغراض اليت أسست من أ لها ال ركة هي :

إن ــاذ وإدارة ومتلــط وشــراذ وتطــوير املست ــتيا  واملراكــ  الطايــة -1
ــــــ ا  املتخص صــــــة واملستولــــــتا  والصــــــيدليا  والعيــــــادا  واملخت

واملســــامهة يف متلــــط ال ــــركا  العاملــــة يف اةــــدما  الطايــــة والتــــأمني 
 الصحي.

ـــاذ املطلوبـــة ملااشـــرة ال ـــركة -2 ـــام بكافـــة االعمـــال اةالـــة ابلان الًي
لن ـــــاطها مبـــــا يف ذلـــــط ان ـــــاذ وشـــــراذ واســـــتئجار املاـــــاين واألراضـــــي 
والتجهيـــ ا  واملخـــازن الالزمـــة لتحًيـــق أغـــراض ال ـــركة وكافـــة أنـــواع 

 ق اةالة بولط.املراف
 ترخيص ان اذ الصيدليا .-3
التعاقد مع األطااذ واملمرضني والتنيني للعم  ابل ركة وابلعيادا  -4

واملست ــــتيا  واملراكــــ  الطايــــة واملختــــ ا  والصــــيدليا  التابعــــة  ــــا 
 ولدى المري سواذ من خارج دولة الكويت أو داخلها.

 تًدمي اةدما  املن لية الطاية.-5
يع أنواع اةدما  الطايـة للمؤسسـا  احلكوميـة واألهليـة تًدمي مج-6

 حسب العًود امل مة معهم.
تًدمي اةدما  الطايـة العامـة واملتخصصـة وطـب االسـنان وان ـاذ -7

 الورش التنية املتخصصة يف هوا اجملال.
تعلـيم وتــدريب الكـوادر التنيــة املتخصصـة  وذلــط حسـب موافًــة -8

 وزارة الصحة(.
استرياد واالجتار يف املعدا  الطاية واألدويـة والعًـاقري بيع وشراذ و -9

واللــــوازم الطايــــة والــــدخول يف املناقصــــا  احلكوميــــة احملليــــة واألهليــــة 
 والعاملية.

الًيـــام أبعمـــال لـــيانة األ هـــ ة واملعـــدا  الطايـــة  بعـــد موافًـــة -10
 اجلها  املختصة(.

 ا وإدارهتــا إقامـة املخــازن املرتاطـة ابلرعايــة الصـحية جبميــع أشـكا-11
 وليانتها واالشراف عليها وأت ريها.

شـــراذ وبيـــع وأت ـــري واســـتئجار واســـترياد واســـتمالل مجيـــع أنـــواع -12
ــة وســيلة أخــرى لنًــ   الســيارا  لنًــ  املرضــى  ســيارا  اســعاف( واي

 االدوية واملواد اةام واآلال  واملعدا  الطاية.
أتسيس ال ركا  أو متلط األسـهم يف شـركا  كويتيـة أو ا نايـة -13
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 والتملط يف ال ركا  املرتاطة ابلرعاية الصحية.
ــة أن ــطتها يف احلــدود -14 متلــط املنًــوال  والعًــارا  الالزمــة مل اول

 املسموح هبا وفًاش للًانون.
ــــدى ال ــــركة عــــن طريــــق -15 ــــة املتــــوفرة ل اســــتمالل التــــوائال املالي

 يف ودائع وسندا  ولكوك أبعلى التصنيتا  االئتمانية. استثمارها
احلق بتأ ري مواقع ل ركا  الصرافة وفروع الانوك وأي خدما  -16

أخــــرى حتتا هـــــا ال ــــركة ةدمـــــة أغراضــــها مبـــــا يتوافــــق مـــــع الًـــــوانني 
 والًرارا  السارية.

ويكــون لل ـــركة مااشــرة تلـــط االعمــال يف دولـــة الكويــت ويف اةـــارج 
 و ابلوكالة.بصتة أللية أ

ـــة أو الزمـــة أو مرتاطـــة  وجيـــوز  ـــا أن متـــارس أعمـــاال م ـــاهبة أو مكمل
 أبغراضها املوكورة.

 (7مـــادة  
مـن شـهر  31تادأ السنة املالية لل ركة من أول شهر يناير وتنتهـي يف 

 ديسم  من ك  عام.
ويستثىن من ذلط السنة املاليـة األوىل فتاـدأ مـن اتريـخ قيـد ال ـركة يف 

مــن شــهر ديســم  مــن الســنة املاليــة  31التجــاري وتنتهــي يف الســج  
 التالية.

 (8مـــادة  
ـــــه مالـــــغ  ـــــة 150,000,000حـــــدد رأس املـــــال املصـــــرح ب د.ك  مائ

 ومخسون مليون دينار كوييت(
د.ك  مخسـة ع ـر  15,000,000.000ورأس املال املصدر مبالـغ 

 مليون دينار كوييت(
د.ك  ثالثــة ماليــني  3,750,000.000ورأس املــال املــدفوع مبالــغ 

 وساعمائة ومخسون الف دينار كوييت(
 ويتكون رأس مال ال ركة املصدر من أسهم نًدية فًا.

 (9مـــادة  
اكتتب املؤسسون املوقعون على هوا العًد يف كام  رأس مال ال ـركة 

 املصدر على الو ه اآليت:
نــــــــــــــــــــــوع  عدد األسهم اسم املساهم م

 األسهم
الًيمــــــــــــــــــة 
ابلــــــــــــــدينار 

 الكوييت
ـــــة   ـــــة العام ا يئ

 لالستثمار
مخســــــــــــــــــــة  - 15,000,000.000

ع ــــــــــــــــــــــر 
مليـــــــــــــــــــون 

 دينار
ويًر املؤسـس أبنـه قـام إبيـداع قيمـة رأس املـال النًـدي لل ـركة بنسـاة 

(  3,750,000% مــن قيمــة األســهم الــيت اكتتاــوا هبــا وقــدرها  25
ك  منهم بنساة اكتتابه لدى بنط وربـة مبو ـب ال ـهادة الصـادرة مـن 

واملرفًــــة أبلــــ  هــــوا  10/09/2017املــــوكور واملؤرخــــة يف  الانــــط
 العًد.

ـــاقي مـــن رأس مـــال ال ـــركة وقـــدر   د.ك  11,250,000.000والا
ـــة خـــالل مـــدة أقصـــاها مخـــس  ـــ م كـــ  طـــرف بســـداد حصـــته الااقي يلت
سنوا  من اتريـخ قيـد ال ـركة ابلسـج  التجـاري ويف املواعيـد املًـررة 

 اليت دددها الس اإلدارة.

 (10 مـــادة 
املصروفا  والنتًا  واأل ور والتكاليف اليت الت مت ال ركة أبدائهـا 
بساب أتسيسها هي مالغ  د.ك وفًاش للايان املرفق أبل  العًد ختصم 

 من حساب املصروفا  العامة.
 (11مـــادة  

يتعهد املؤسسون املوقعون على هوا العًد ابلًيام جبميع اإل راذا  
ركة ويلت مون ابستاعاد وإلماذ طلاا  الالزمة إلمتام أتسيس ال 

 االكتتاب الومهية واملكررة واختاذ اإل راذا  الالزمة لتحًيق ذلط.
و وا المرض وكلوا عنهم السيد/ حمـمد سلمان الصااح يف اختاذ 
اإل راذا  الًانونية واستيتاذ املستندا  الالزمة وإدخال التعديال  

ادخا ا يف العًد أو يف النظام األساسي ضرورة اليت ترى اجلها  الريية 
 املرفق به.

وعلى املؤسسني خالل ثالثة أشهر من اتريخ االنتهاذ من االكتتاب 
وقا  ا تماع اجلمعية التأسيسية أن يًدموا لوزارة التجارة والصناعة 
بيا  بعدد األسهم اليت اكتتب فيها ك  مؤسس وبًيامهم بدفع 

هم وعناوينهم وقيمة السهم ودفع من األقساا الوا ب دفعها وايائ
 قيمته.

 (12مـــادة  
يسأل مؤسسو ال ركة ابلتضامن فيما بينهم عـن تعـويال الضـرر الـوي 

 يصيب ال ركة أو مسامهيها أو المري بساب بطالن عًد ال ركة.
 

 (13مـــادة  
حتــرر هــوا العًــد مــن ألــ  وأربــع نســخ كــ  نســخة تتكــون مــن ســاع 

األساسي لل ركة املكون من أربع نسخ ك  لتحا  ومرفق به النظام 
 نسخة تتكون من ثالثة وثالثون لتحة.

 ويتضمن عدد .......... مادة بال شطب أو إضافة.
ــتم االحتتــاظ بنســخة الــلية مــن عًــد ال ــركة يف مرك هــا الرئيســي  وي
وعلــى موقعهـــا االلكــرتوين، كمـــا حتتــظ نســـخة الــلية مـــن هــوا العًـــد 

ملختصة بوزارة التجارة والصـناعة لكـ  مـن مبلف ال ركة لدى اإلدارة ا
يرغب يف احلصول على نسـخة مطابًـة ل لـ  ان يطلاهـا مـن ال ـركة 

 مًاب  رسم معني حتدد اإلدارة.
 (14مـادة  

حرر هوا العًد بناذا على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 
 واملسج  برقم آيل        بتاريخ   13/09/2017بتاريخ  20460
    ول بصتتهالطرف األ

  ومبا ذكر حترر هوا العًد وبعد تالوته على احلاضرين وقعو .
 

 شركة العناية الكويتية إلدارة املست تيا 
 شركة مسامهة كويتية مًتلة

 النظام األساسي
 (1مـــادة  

 1/2016أتسســــت ال ــــركة طاًــــاش ألحكــــام قــــانون ال ــــركا  رقــــم 
ــة  ــة وهــوا النظــام األساســي بــني مــالكي األســهم املاين ــه التنتيوي والئحت
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احكامهـــا فيمـــا بعـــد شـــركة مســـامهة كويتيـــة مًتلـــة تســـمى شـــركة إدارة 
 شركة مسامهة كويتية مًتلة. –املست تيا  

 (2مـــادة  
الًـانوين يف دولـة الكويـت الكـائن مبدينـة مرك  ال ركة الرئيسي وحملهـا 

الكويت وهو املـوطن الـوي يعتـد بـه يف تو يـه املراسـال  واالعـال   
يعتــد بتميـري هــوا املـوطن اال إذا مت قيــد التميـري ابلســج   الًضـائية وال

 التجاري.
وجيوز جمللس اإلدارة ان ين ئ  ا فروعاش او توكيال  او مكاتب بدولـة 

 .الكويت او ابةارج
 (3مـــادة  

 مدة هو  ال ركة غري حمددة وتادأ من اتريخ ال هر.
 (4مـــادة  

والئحتــه  1/2016مــع عــدم اإلخــالل أبحكــام قــانون ال ــركا  رقــم 
 التنتيوية فإن األغراض اليت أسست من ا لها ال ركة هي:

إن ــاذ وإدارة ومتلـــط وشـــراذ وتطـــوير املست ـــتيا  واملراكـــ  الطايـــة  -
ــــــ ا  املتخصصــــــة واملستولــــــتا   والصــــــيدليا  والعيــــــادا  واملخت

واملســــامهة يف متلــــط ال ــــركا  العاملــــة يف اةــــدما  الطايــــة والتــــأمني 
 الصحي.

الًيــــام بكافــــة االعمــــال اةالــــة ابلانــــاذ املطلوبــــة ملااشــــرة ال ــــركة  -
لن ـــــاطها مبـــــا يف ذلـــــط ان ـــــاذ وشـــــراذ واســـــتئجار املاـــــاين واألراضـــــي 

لتحًيـــق أغـــراض ال ـــركة وكافـــة أنـــواع والتجهيـــ ا  واملخـــازن الالزمـــة 
 املرافق اةالة بولط.

 ترخيص ان اذ الصيدليا . -
التعاقد مع األطااذ واملمرضني والتنيـني للعمـ  ابل ـركة وابلعيـادا   -

واملست ــــتيا  واملراكــــ  الطايــــة واملختــــ ا  والصــــيدليا  التابعــــة  ــــا 
 ولدى المري سواذ من خارج دولة الكويت او داخلها.

 دمي اةدما  املن لية الطاية.تً -
تًـدمي مجيـع أنـواع اةـدما  الطايـة للمؤسسـا  احلكوميـة واألهليـة  -

 حسب العًود امل مة معهم.
االســنان وان ــاذ تًــدمي اةــدما  الطايــة العامــة واملتخصصــة وطــب  -

 الورش التنية املتخصصة يف هوا اجملال.
حســب موافًــة تعلــيم وتــدريب الكــوادر التنيــة املتخصصــة  وذلــط  -

 وزارة الصحة(.
بيع وشراذ واسـترياد واالجتـار يف املعـدا  الطايـة واألدويـة والعًـاقري  -

واللــــوازم الطايــــة والــــدخول يف املناقصــــا  احلكوميــــة احملليــــة واألهليــــة 
 والعاملية.

الًيام أبعمال ليانة األ ه ة واملعدا  الطاية  بعد موافًة اجلها   -
 املختصة(.

املرتاطـــة ابلرعايـــة الصـــحية جبميـــع اشـــكا ا وادارهتـــا  إقامـــة املخـــازن -
 وليانتها واالشراف عليها وأت ريها.

ــــواع  - شــــراذ وبيــــع وأت ــــري واســــتئجار واســــترياد واســــتمالل مجيــــع أن
ــة وســيلة أخــرى لنًــ   الســيارا  لنًــ  املرضــى  ســيارا  اســعاف( واي

 االدوية واملواد اةام واآلال  واملعدا  الطاية.
كا  أو متلـــط األســـهم يف شـــركا  كويتيـــة او ا نايـــة أتســـيس ال ـــر  -

 والتملط يف ال ركا  املرتاطة ابلرعاية الصحية.
متلــــط املنًــــوال  والعًــــارا  الالزمــــة مل اولــــة أن ــــطتها يف احلــــدود  -

 املسموح هبا وفًاش للًانون.
استمالل التوائال املالية املتوفرة لدى ال ركة عن طريـق اسـتثمارها  -

   ولكوك أبعلى التصنيتا  االئتمانية.يف ودائع وسندا
احلــق بتــأ ري مواقــع ل ــركا  الصــرافة وفــروع الانــوك وأي خــدما   -

أخــــرى حتتا هـــــا ال ــــركة ةدمـــــة اغراضــــها مبـــــا يتوافــــق مـــــع الًـــــوانني 
 والًرارا  السارية.

ويكـون لل ــركة مااشـرة االعمــال السـابق ذكرهــا يف دولـة الكويــت ويف 
 الة.اةارج بصتة اللية او ابلوك

وجيوز لل ركة ان متارس اعماالش م اهبة او مكملـة او الزمـة او مرتاطـة 
 أبغراضها املوكورة.

 رأس املال وطرق زايدته -ب  
 (5مـــادة  

د.ك  مائـة 150,000,000.000حدد رأس املال املصرح به مالغ 
 ومخسون مليون دينار كوييت(
د.ك  مخسـة ع ـر  15,000,000.000ورأس املال املصدر مبالـغ 

 مليون دينار كوييت(
د.ك  ثالثــة ماليــني  3,750,000.000ورأس املــال املــدفوع مبالــغ 

 وساعمائة ومخسون الف دينار كوييت(
 ويتكون رأس مال ال ركة املصدر من أسهم نًدية فًا.

 (6مـــادة  
أسهم ال ركة اييـة جيـوز لمـري الكـويتيني متلكهـا وفًـاش ألحكـام الًـانون 

 را  الوزارية املنظمة لولط.والًرا
 (7مـــادة  

ال جيـــــوز زايدة رأس املـــــال املصـــــرح بـــــه اال إذا كانـــــت قيمـــــة األســـــهم 
ـــة ان  ـــة العامـــة غـــري العادي االلـــلية قـــد دفعـــت كاملـــة، وجيـــوز للجمعي
تتوض الس اإلدارة يف حتديد اتريخ تنتيـو ، علـى انـه جيـوز بًـرار مـن 

صــدر يف حــدود رأس املصــرح الــس إدارة ال ــركة زايدة رأس املــال امل
 به على ان يكون رأس املال املصدر قد مت سداد  ابلكام .

 وال جيوز الدار األسهم اجلديدة أبق  من قيمتها االيية.
 (8مـــادة  

إذا كانت قيمة األسهم االللية قد دفعت ابلكام  جيـوز بًـرار يصـدر 
من اجلمعية العامة غري العادية وبعد موافًة اجلها  الرقابية زايدة رأس 
ــاذ علــى اقــرتاح مســاب مــن الــس  ــه وذلــط بن مــال ال ــركة املصــرح ب

يتضــمن اإلدارة وتًريــر مــن مراقــب احلســااب  يف هــوا ال ــأن علــى ان 
 ب ايدة رأس املال مًدار وطرق ال ايدة. الًرار الصادر

 (9مـــادة  
إذا تًرر زايدة رأس مال ال ركة ومل ميارس بعال املسـامهني حـق أولويـة 
االكتتاب يف أسهم زايدة رأس املال يتم ختصيص األسهم غري املكتتـب 
فيهــا ملــن يرغــب يف ذلــط مــن مســامهي ال ــركة فــإن جتــاوز  طلاــا  

وحة مت ختصيصها على املكتتاني بنسـاة مـا االكتتاب عدد األسهم املطر 
 اكتتاوا به.

ويف مجيع األحوال اليت ال يتم االكتتاب فيها يف كام  األسهم اجلديدة 
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 ـــاز جمللـــس اإلدارة ان يًـــوم بتخصـــيص األســـهم غـــري املكتتـــب فيهـــا 
ملسامهني  دد، وتعت  األسهم اجلديدة غـري املكتتـب فيهـا ملمـاة بًـوة 

 الًانون.
 (10مـــادة  

جيــوز لل ــركة زايدة رأس املــال عــن طريــق االكتتــاب العــام وذلــط علــى 
 1/2016مـــــن قـــــانون ال ـــــركا  رقـــــم  242النحـــــو املاـــــني ابملـــــادة 

والئحته التنتيوية يف الوقت املناسب الوي ددد  الس اإلدارة حبيث 
ختصص نساة من رأس املال أل راذ مـ اد علـين  ملسـتثمر االسـرتاتيجي 

فيه العالنية وال تافية واملنافسة ونساة من رأس املال أو أكثر( تراعي 
ختصص للجها  احلكومية والااقي يطرح لالكتتاب العـام وذلـط علـى 

 النحو التايل:
 % للجها  احلكومية.24نساة ال ت يد عن 
% ملســتثمر اســرتاتيجي أو أكثــر وال ت يــد علــى 26نســاة ال تًــ  عــن 

40.% 
 % تطرح لالكتتاب العام.50نساة 

تعني ان يكون املسـتثمر االسـرتاتيجي متخصصـاش يف الرعايـة الصـحية وي
 او ابلتآلف معه.

 وحال لدور قرار الوزير ابلرتخيص تطاق االحكام التالية:
 األحكام اليت تطاق عندما تتحول ال ركة إىل شركة مسامهة عامة

 االكتتاب
 (11مـادة  

يًسم رأس مال ال ركة إىل أسهم أييـة متسـاوية الًيمـة حبيـث ال تًـ  
 الًيمة االيية للسهم عن مائة فلس 

وال جيوز جت ئة السهم،  وإمنا جيوز أن ي رتك فيه شـخان أو أكثـر علـى 
ــــ  ال ــــركاذ يف الســــهم  أن ميــــثلهم جتــــا  ال ــــركة شــــخص واحــــد ويعت

 لى هو  امللكية.مسئولني ابلتضامن عن االلت اما  املرتتاة ع
وتصدر األسهم ابلًيمة االييـة، وال جيـوز إلـدارها بًيمـة أدين إال إذا 

 وافًت عليها اجلها  الرقابية.
 

 (12مـادة  
تــدفع قيمــة الســهم كاملــة أو علــى األقســاا وال جيــوز أن يًــ  الًســا 
الوا ب السداد عند االكتتاب عن مخسة وع ـرون ابملائـة مـن الًيمـة 

 االيية للسهم.
ـــاقي مـــن قيمـــة الســـهم خـــالل مـــدة أقصـــاها مخســـة  ويســـدد اجلـــ ذ الا

ــد ال ــركة يف  الســج  التجــاري ويف املواعيــد الــيت ســنوا  مــن اتريــخ قي
 دددها الس اإلدارة.

 (13مــادة  
علــى املؤسســني أن يكتتاــوا أبســهم ال تًــ  عــن ع ــرة ابملائــة مــن رأس 

كتتــاب إيــداع مــال ال ــركة املصــدر،  وعلــيهم قاــ  دعــوة اجلمهــور لال 
ــة،   النســاة املطلــوب دفعهــا مــن قيمــة األســهم لــدى أحــد الانــوك احمللي

 وتًدمي شهادة بولط إىل الوزارة.
 (14مـادة  

تكون دعوة اجلمهور لالكتتاب العام يف أسهم ال ركة بنـاذ علـى ن ـرة 
اكتتـــاب مســـتوفاة الايـــا   واإل ـــراذا  املنصـــو  عليهـــا يف الًـــانون 

 ن إن اذ هيئة أسواق املال.ب أ 2010لسنة  7رقم 
ويكـــون املؤسســـون مســـئولني ابلتضـــامن عـــن لـــحة الايـــا   الـــواردة 

 بن رة االكتتاب.
 (15مـادة  

جيري االكتتاب يف بنط أو أكثر من الانوك احمللية يف دولة الكويـت أو 
أحــــد فــــروع الانــــوك الكويتيــــة يف اةــــارج وتــــدفع يف الانــــط األقســــاا 

، ويًيـــد مـــا دفـــع حســـاب يتـــتح ابســـم الوا ـــب دفعهـــا عـــن االكتتـــاب
ال ركة،  وجيب أن يظ  ابب االكتتاب متتوحا ملدة ال تً  عن واحد 

 وع رون يوماش وال ت يد على ثالثة أشهر.
 (16مـادة  

ـــر مـــن مـــرة واحـــدة،  وجيـــب أن  ال جيـــوز ألي شـــخص أن يكتتـــب أكث
ــــى شــــرا و ــــدايش،   ودظــــر  ــــاب منجــــ اش غــــري معلــــق عل يكــــون االكتت

الصــــوري أو االكتتــــاب أبيــــاذ ومهيــــة أو تميــــري احلًيًــــة يف االكتتــــاب 
 االكتتاب أبي طريًة من الطرق.
مـن قـانون ال ـركا ،  ال جيـوز  134ومع عـدم اإلخـالل حبكـم املـادة 

للمؤسســني أن يكتتاــوا يف أي عــدد مــن األســهم زايدة علــى مــا ورد يف 
 عًد ال ركة سواذ بطريق مااشر أو غري مااشر.

سني قاـ  توزيـع األسـهم فـرز طلاـا  االكتتـاب بدقـة وجيب على املؤس
للتحًــق مــن عــدم ووقــع أي خمالتــة وعليــه واســتاعاد الطلاــا  املخالتــة 

 للًانون.
 (17مـادة  

يكون اكتتاب املساهم بطلب موقع منـه أو مـن ينـوب عنـه، وجيـب أن 
ي ـــم  طلـــب االكتتـــاب علـــى بيـــان اســـم ال ـــركة وغرضـــها ورأيا ـــا، 

طنـــــه يف الكويـــــت وعـــــدد األســـــهم املكتتـــــب هبـــــا واســــم املكتتـــــب ومو 
واألقسـاا املدفوعـة وقاولـه أحكـام عًــد ال ـركة أو أيـة بيـا   أخــرى 

 حتددها ا يئة.
وجيوز أن يكـون االكتتـاب عـ  الوسـائ  اإللكرتونيـة مـن خـالل آليـا  
توفرهــا الانــوك لعمالئهــا مــن ألــحاب احلســااب  املصــرفية أو توفرهــا 

هــا مــن ألــحاب حســااب  التــداول،   ويعتــ  وكــاال  املًالــة لعمالئ
استخدام املكتتب السم املستخدم والـرقم السـري اةـا  بـه واملسـلم 
له من الانط أو وكالة املًالة يف مترير طلب االكتتاب الكرتونيا مبثابـة 

 طلب اكتتاب موقع من املكتتب.
ويـدفع املكتتــب األقســاا الوا ــب دفعهــا نًــدا ابلــدينار الكــوييت لًــاذ 
إيصــال موقــع عليــه مــن الانــط ياــني فيــه اســم املكتتــب وموطنــه واتريــخ 
ـــاب وعـــدد األســـهم املكتتـــب هبـــا واألقســـاا املدفوعـــة، وجيـــوز  االكتت
للمكتــب أن يــدفع األقســاا الوا ــب دفعهــا مبو ــب شــيط أو حتويــ  
بنكـي ويًيـد املالــغ املـدفوع علــى حسـابه، ويعتـ  االكتتــاب هنائيـاش عنــد 

ال امل ــار إليــه أو عنــد قيــد املالــغ علــى حســابه تســلم املكتتــب لإليصــ
 ب را قيد  حلساب ال ركة حتت التأسيس.

 (18مـادة  
جيــب تــوفري نســخة مطاوعــة مــن عًــد ال ــركة علــى املوقــع اإللكــرتوين 
ـــاح لكـــ  مكتتـــب احلصـــول علـــى  لل ـــركة حتـــت التأســـيس، وحبيـــث يت

 نسخة منه.
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 (19مـادة  
حتصــيلها مــن املكتتاــني حلســاب دــتتظ الانــط جبميــع األمــوال الــيت يــتم 

ــــه أن يســــلمها إال جمللــــس اإلدارة  ال ــــركة حتــــت التأســــيس وال جيــــوز ل
األول، بعــد أن تــتم إعــادة املالــغ الــوي  ــاوز األســهم املطروحــة وفًــاش 

 من قانون ال ركا . 138للمادة 
 (20مـادة  

يف مجيــــع األحـــــوال الـــــيت ال يســـــتنتو فيهــــا االكتتـــــاب مجيـــــع األســـــهم 
الل مــدة االكتتــاب األلــلية،  ــاز للمؤسســني فــتح ابب املطروحــة خــ

االكتتاب ملدة آخري ال جتاوز ثالثـة أشـهر، وجيـوز للمؤسسـني اسـتثناذ 
من حكم التًرة الثانية مـن املـادة الرابعـة مـن هـوا النظـام االكتتـاب يف 
هـــو  احلالـــة، فـــإذا مل يســـتنتو االكتتـــاب كـــ  األســـهم يف هنايـــة امليعـــاد 

ملؤسســـني أمـــا الر ـــوع عـــن أتســـيس ال ـــركة أو اجلديـــد، و ـــب علـــى ا
 إنًا  رأس ما ا.

 (21مـادة  
جيـوز أن يكــون لل ــركة عنــد أتسيســها أو عنــد زايدة رأيا ــا متعهــد أو 

 أكثر ابالكتتاب فيما مل يتم االكتتاب فيه من أسهمها.
ويف حالــة عــدم االكتتــاب يف مجيــع األســهم املطروحــة لالكتتــاب خــالل 

ه، يلت م متعهد االكتتاب ب ـراذ مـا مل يـتم االكتتـاب مـن امليعاد احملدد ل
أسهم وله أن يعيد طرح ما اكتتب به للجمهـور دون التًيـد إب ـراذا  
وقيود تداول األسهم املنصو  عليها يف قانون ال ركا  وذلـط علـى 

 النحو املاني ابلالئحة التنتيوية لًانون ال ركا .
 (22مـادة  

ـــار املؤسســـون انًـــا   رأيـــال ال ـــركة أو ـــب علـــيهم التًـــدم إذا اخت
بطلب إىل الوزارة واإلعالن عـن ذلـط للمكتتاـني ويكـون ألي مكتتـب 
حق الر وع عن اكتتابه خالل مدة ال جتوز مخسة ع ر يوماش من اتريخ 
اإلعالن، فإذا مل جتاوز نساة األسهم اليت مت الر وع عن االكتتاب فيها 

حــة لالكتتــاب اعتــ  االكتتــاب ع ــرة ابملائــة مــن إمجــايل األســهم املطرو 
هنائياش وذلط ما مل يصاح رأس املال ال ـركة بعـد ختتيضـه أقـ  مـن احلـد 

 األدىن املًرر لرأس مال ال ركة.
 (23مـادة  

يف حالـــة تعـــور ختتـــيال رأس املـــال أو اختـــار املؤسســـون الر ـــوع عـــن 
أتســيس ال ــركة جيــب علــى املؤسســني اإلعــالن عــن ذلــط، ورد املاــالغ 

 كاملة على التور إىل املكتتاني وما تكون قد حًًته من عائد.  املدفوعة
ويتحم  املؤسسون يف هو  احلالـة مجيـع املاـالغ الـيت انتًـت يف أعمـال 
ــــون مســــؤولني ابلتضــــامن قاــــ  المــــري عــــن األعمــــال  التأســــيس، ويكون

 والتصرفا  اليت لدر  منهم خالل فرتة التأسيس.
 (24مـادة  

كتتــاب أنــه قــد  ــاوز األســهم املطروحــة بعــد قتــ  ابب اال  –إذا ظهــر 
و ـــب ختصـــيص األســـهم علـــى املكتتاـــني بنســـاة مـــا اكتتاـــوا بـــه وجيـــري 
التوزيع ألقرب رقم لحيح، ويًـوم الـس اإلدارة ابلتصـرف يف كسـور 

 األسهم حلساب ال ركة.

 (25مـادة  
 يًع ابطالش ك  اكتتاب يتم خالفاش ل حكام السابًة.

 األوراق املالية
 (26 مــادة 

ختضــــع األوراق املاليــــة املصــــدرة مــــن ال ــــركة لنظــــام اإليــــداع املركــــ ي 
ل وراق املالية لدي وكالة املًالـة ويعتـ  إيصـال إيـداع األوراق املاليـة 
لدير وكالة املًالة سـنداش مللكيـة الورقـة ويسـلم مالـط إيصـال بعـدد مـا 

 ميلكه من أوراق مالية.
 (27مـادة  

هم قاـول املكتتـب ملـا ورد بعًـد التأسـيس يرتتب حتما على ملكية الس
 وأحكام النظام األساسي لل ركة وقرارا  مجعيتها العامة.

 (28مـادة  
ك  سهم خيـول لـاحاه احلـق يف حصـة معـادة حلصـة غـري  بـال متييـ  يف 
ملكية مو ودا  ال ركة ويف األرابح املًتسمة على الو ه املاني فيمـا 

 بعد.
 (29مـادة  

خـــا  دتـــظ لـــدى وكالـــة املًالـــة،  وتًيـــد يف يكـــون لل ـــركة ســـج  
السج  أيـاذ املسـامهني و نسـياهتم ومـوطنهم وعـدد األسـهم اململوكـة 

 لك  منهم ونوعها والًيمة املدفوعة عن ك  سهم.
ـــتم التأشـــري يف ســـج  املســـامهني ابي تميـــريا  تطـــرأ علـــى الايـــا    وي

ن بيا  ، ولكـ  املسجلة فيه وفًاش ملا تتلًا  ال ركة أو كالة املًالة م
ذي شأن أن يطلـب مـن ال ـركة أو وكالـة املًالـة ت ويـد  بايـا   مـن 

 هوا السج .
 تعدي  رأس املال

 (30مــادة  
جيوز بًرار من الس إدارة ال ركة زايدة رأس املـال املصـرح بـه ب ـرا 

 سداد رأس املال املصدر ابلكام .
 (31مـادة  

العاديـة زايدة رأيـال ال ـركة  جيوز بًرار يصدر من اجلمعية العامـة غـري
املصــرح بــه وذلــط بنــاذ علــى اقــرتاح مســاب مــن الــس اإلدارة وتًريــر 
من مراقب احلسااب  يف هوا ال أن، على أن يتضمن التًرير الصـادر 

 ب ايدة رأس املال مًدار وطرق ال ايدة.
ال جيـــــوز زايدة رأس املـــــال املصـــــرح بـــــه إال إذا كانـــــت قيمـــــة األســـــهم 

فعـــت كاملـــة،  وجيـــوز للجمعيـــة العامـــة غـــري العاديـــة أن األلـــلية قـــد د
 تتوض الس اإلدارة يف حتديد اتريخ تنتيو .

 (32مـادة  
 تتم تمطية رأس املال أبسهم تسدد قيمتها إبحدى الطرق التالية

 طرح أسهم ال ايدة لالكتتاب العام.-1
حتوي  أموال من االحتيـاطي االختيـاري أو مـن األرابح احملتجـ ة أو -2

 مما زاد عن احلد األدىن لالحتياطي الًانوين إىل أسهم.
 حتوي  دين على ال ركة أو السندا  أو الصكوك إىل أسهم.-3
 تًدمي حصة عينية.-4
إلـــدار أســـهم  ديـــدة ختصـــص إلدخـــال شـــريط أو شـــركاذ  ـــدد -5

 يعرضهم الس اإلدارة وتوافق عليهم اجلمعية العامة غري العادة.
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 الالئحة التنتيوية.أية طرق آخري تنظمها -6
ويف مجيع األحوال تكون الًيمة االيية ألسهم ال ايدة مسـاوية للًيمـة 

 األيية ل سهم األللية.
 (33مـادة  

إذ تًرر زايدة رأس املال عن طريـق طـرح أسـهم لالكتتـاب العـام يكـون 
للمســامهني حــق األولويــة يف االكتتــاب يف األســهم اجلديــدة بنســاة مــا 

مـن أسـهم، وذلـط خـالل مخسـة ع ـر يومـاش مـن اتريـخ ميلكه ك  مـنهم 
إخطــــارهم بــــولط  مــــا مل يتضــــمن عًــــد ال ــــركة نصــــاش يًضــــي بتنــــازل 

 نص اختياري( –املسامهني مًدماش عن حًهم يف أولوية االكتتاب 
جيوز للمساهم التنـازل عـن حـق األولويـة ملسـاهم آخـر أو للمـري مبًابـ  

عليــه بــني املســاهم واملتنــازل  مـادي وبــدون مًابــ  وفًــاش ملــا يـتم االتتــاق
 إليه.

 (34مـادة  
يف حالـــة طـــرق أســـهم زايدة رأس املـــال لالكتتـــاب العـــام تكـــون دعـــوة 
اجلمهور لالكتتـاب يف أسـهم ال ـركة بنـاذ علـى ن ـرة اكتتـاب متضـمنة 
 7الايـــا   ومســـتوفية لإل ـــراذا  املنصـــو  عليهـــا يف الًـــانون رقـــم 

 امل ار إليه. 2010لسنة 
 (35مـادة  

ــ ايدة أن  ــة زايدة راس املــال  ــاز للجهــة الــيت قــرر  ال ــتم تمطي إذا مل ت
تًرر أما الر وع عن ال ايدة يف رأس املال أو االكتتـاذ ابلًـدر الـوي مت 

 االكتتاب فيه.
 (36مـادة  

ــة أن تًــرر إضــافة عــالوة إلــدار إىل  جيــوز للجمعيــة العامــة غــري العادي
وفاذ مبصروفا  اإللدار مث الًيمة األيية ل سهم اجلديدة، ختصص لل

 تضاف إىل االحتياطي.
 وذلط على النحو املاني ابلالئحة التنتيوية.

 (37مـادة  
إذا كانـــت أســـهم زايدة راس املـــال مًابـــ  حصـــة عينيـــة و ـــب أن يـــتم 

مــن قــانون ال ــركا ، وتًــوم اجلمعيــة  11تًوميهــا وفًــاش ألحكــام املــادة 
  هوا ال أن.العامة العادة مًام اجلمعية التأسيسية يف

 (38مـادة  
يف حالــة تمطيــة الــ ايدة رأس املــال عــن طريــق التحويــ  مــن االحتيــاطي 
االختيـــــــاري أو مـــــــن األرابح احملتجـــــــ ة أو مـــــــا زاد عـــــــن احلـــــــد األدىن 
لالحتياطي الًانوين، تًوم ال ركة إبلدار أسهم اانية ابلًيمـة األييـة 

 بنســـاة مـــا ودون عـــالوة إلـــدار وتـــوزع هـــو  األســـهم علـــى املســـامهني
 ميلكه ك  منهم يف رأس املال.

 (39مــادة  
يف حالة تمطية ال ايدة يف رأس املال عن طريق حتوي  دين على ال ـركة 
أو الســـندا  أو الصــــكوك إىل أســــهم يتاـــع يف هــــوا ال ــــأن األحكــــام 

 املنصو  عليها يف قانون ال ركا  وتعديالته والئحته التنتيوية.
 (40مــادة  

ة غـــري العاديـــة، بنـــاذ علـــى اقـــرتاح مســـاب مـــن الـــس للجمعيـــة العامـــ
املـال ختتـيال رأس مـال ال ـركة اإلدارة، أن تًرر بعد موافًة هيئـة أسـواق 

 -وذلط يف احلاال  اآلتية :

 إذا زاد رأس املال عن حا ة ال ركة.-1
 إذا أليات ال ركة خبسائر ال دتم  تمطيتها من أرابح ال ركة.-2
 ابلالئحة التنتيوية لًانون ال ركا . احلاال  األخرى احملددة-3

 (41مـادة  
إذا كــان قــرار التختــيال بســاب زايدة رأس املــال عــن حا ــة ال ــركة، 
يتعني على ال ركة قا  تنتيو قـرار التختـيال أن تًـوم ابلوفـاذ ابلـديون 
احلالية وتًدمي الضما   الكافية للوفاذ ابلديون اآل لة، وجيوز لدائين 

الوفــاذ بــديوهنم احلاليــة أو عــدم كتايــة ضــما   ال ــركة يف حالــة عــدم 
الديون اآل لة، االعرتاض على قـرار التختـيال أمـام احملكمـة املختصـة 

 وفًاش للمًرر ابلالئحة التنتيوية لًانون ال ركا .
 (42مـادة  

 -يتم ختتيال رأس املال أبحدي الطرق التالية :
 ألدىن املًرر.ختتيال الًيمة االيية للسهم مبا ال يً  عن احلد ا-1
 إلماذ عدد من األسهم بًيمة املالغ املًرر ختتيضه من رأس املال.-2
شراذ ال ركة لعدد من أسهمها بًيمة املالغ الوي تريد ختتيضه من -3

 رأس املال.
وتتاع اإل راذا  اةالـة بـولط علـى النحـو املاـني ابلالئحـة التنتيويـة 

 لًانون ال ركا .
 التصرف يف األسهم وتداو ا

 (43مــادة  
ال جيــــوز للمؤسســــني أن يتصــــرفوا يف أســــهمهم إال بعــــد مضــــي ســــنتني 
مــــاليتني علــــى األقــــ  مــــن اتريــــخ قيــــد ال ــــركة يف الســــج  التجــــاري، 
ويستثين من ذلط التصرف الوي يتم مـن أحـد املؤسسـني أو ورثتـه إىل 
أحــد أقاربـــه حــىت الدر ـــة الثانيــة أو إىل مؤســـس آخــر،  أو مـــن مـــدير 

لدولـــة أو إحـــدى املؤسســـا  أو ا يئـــة العامـــة إىل المـــري التتليســـة أو ا
 ويًع ابطال ك  تصرف خمالف لولط.
 (44مـادة  

ال جيوز للمسامهني التصرف يف أسهمم إال بعد أن تصـدر ال ـركة أول 
مي انيـــة  ـــا عــــن اثـــين ع ــــر شـــهراش علــــى األقـــ ، ويســــتثىن مـــن ذلــــط 

ــتم مــن أحــد املســامهني أو ورثتــه إىل أ حــد أقاربــه مــن التصــرف الــوي ي
الدر ة الثانية أو إىل مساهم آخر، أو من مدير التتليسة أو الدولة أو 
إحدى املؤسسا  أو ا يئا  العامة إىل المـري ويًـع ابطـال كـ  تصـرف 

 يتم على خالف ذلط.
 (45مـادة  

امل ــار  2010لســنة  7خيضــع تــداول األســهم ألحكــام الًــانون رقــم 
تصـدر  هيئــة أسـواق املــال مـن قواعــد هبــوا إليـه والئحتــه التنتيويـة ومــا 

 ال أن.
 (46مـادة  

ال جيوز احلج  على أموال ال ركة استيتاذ لديون مرتتاة على ذمة أحد 
املسامهني، وغنما جيوز حج  أسهم املدين وأرابح هو  األسهم ويؤشـر 
ابحلج  على السهم يف سج  املسامهني، ويـتم بيـع األسـهم حيـت ولـو 

حلــا   ألــ  اإليصــال اةالــة إبيــداعها، ويــتم إ ــراذ مل يًــدم الــدائن ا
التعديال  الالزمة على سـج  املسـامهني لـدي وكيـ  املًالـة وفًـاش ملـا 

 تستر عنه إ راذا  الايع.
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وجيوز رهن األسهم حىت لو مل تكن قد دفعـت قيمتهـا ابلكامـ ، ويًيـد 
 الرهن يف سج  املسامهني حبضور الراهن واملرهتن أو من ينوب عنهما.
وجيوز للمديني أن يتنازل للدائن املرهتن عن حًه يف حضور اجلمعيـا  
العامـة لل ـركا  والتصـويت فيهـا وتســري علـى احلـا   واملـرهتن مجيــع 
الًرارا  اليت تتخوها اجلمعية العامة على النحو الوي تسري به علـى 

 املساهم احملجوز أسهمه أو الرهن.
 (47مـادة  

 -ا حلساهبا يف احلاال  اآلتية :جيوز لل ركة أن ت رتي أسهمه
أن يكون ذلط بمرض احملافظة على استًرار سعر السـهم ومبـا ال جيـاوز 
النســـاة الـــيت حتـــددها هيئـــة أســـواق املـــال مـــن امـــوع أســـهم ال ـــركة. 
ختتيال رأس املال. عند استيتاذ ال ركة لدين مًاب  هو  األسهم. أي 

 حاال  آخري حتددها ا يئة.
مل ــرتاة يف امــوع أســهم ال ــركة يف األحــوال الــيت وال تــدخ  األســهم ا

 تتطلب متلط املسامهني نساة معنية من رأس املال.
ويف مجيــع املســائ  اةالــة ابحتســاب النصــاب الــالزم لصــحة ا تمــاع 
ـــة العامـــة علـــى  ـــة العامـــة،   والتصـــويت علـــى الًـــرارا  ابجلمعي اجلمعي

 النحو الوي تنظمه أسواق املال.
 (48مـادة  

ل ركة بعد احلصول علـى موافًـة اجلمعيـة العامـة غـري العاديـة رد جيوز ل
ـــاعال اســـهمها وتؤخـــو هـــو  الًيمـــة مـــن األرابح غـــري  ـــة ل قيمـــة األيي

 املوزعة واالحتياطي االختياري لل ركة.
ومينح ألحاب األسهم املسـتهلكة أسـهم متتـع يكـون  ـا كافـة احلًـوق 

يمـة االييـة عنـد تصـتية واملًررة ل سهم العادية فيما عـدا اسـرتداد الً
 ال ركة.

 (49مـادة  
ال جيوز إن اذ حصـص أتسـيس وجيـوز بًـرار يصـدر مـن اجلمعيـة العامـة 
غــري العاديــة إن ــاذ حصــص أرابح مًابــ  ماــالغ تًــدم دون فوائـــد إىل 
ال ـــــركة بعـــــد أتسيســـــها وال يكـــــون مالـــــط حصـــــة األرابح شـــــريكاش يف 

نــاذ و ــود ال ــركة أو ال ــركة، وال يتمتــع أبي مــن حًــوق املســامهني أث
عند تصتيتها ابستثناذ حصة األرابح املًـررة لـه، وتسـري عليـه قـرارا  
اجلمعية العامـة غـري العاديـة لل ـركة ب ـأن احلسـااب  السـنوية لـ رابح 

 وذلط على النحو املاني ابلالئحة التنتيوية لًانون ال ركا .واةسائر 
 حًوق والت اما  املسامهني

 (50مـادة  
 -العضو يف ال ركة بو ه خا  مبا يلي :يلت م 

تســديد األقســاا املســتحًة علــى مــا ميلكــه مــن أســهم عنــد حلــول -1
 مواعيد االستحًاق ودفع التعويال عن التأخري يف السداد.

دفــع النتًـــا  الـــيت تكــون ال ـــركة قـــد حتملتهــا يف ســـاي  اســـتيتاذ -2
األسهم األقساا غري املدفوعة عن قيمة أسهمه ولل ركة التنتيو على 

 استيتاذ حلًوقها.
 تنتيو الًرارا  اليت تصدرها اجلمعية العامة لل ركة.-3
االمتناع عن أي عم  يؤدي إىل اإلضرار ابملصاحل املالية أو األدبية -4

 لل ركة وااللت ام بتعويال اإلضرار اليت تن أ عن خمالتة ذلط.
 إتااع الًواعد واإل راذا  املًررة ب أن تداول األسهم.-5

 إدارة ال ركة
 الس اإلدارة

 (51مـادة  
يتـــوىل إدارة ال ـــركة الـــس إدارة مكـــون مـــن عـــدد ال يًـــ  عـــن ســـاعة 

 أعضاذ وتكون مدة العضوية ثالثة سنوا  قابلة للتجديد.
ــد يف امليعــاد احملــدد ذلــط اســتمر  وإذ تعــور انتخــاب الــس إدارة  دي

اب وانتخــاب اجمللــس الًــائم يف إدارة أعمــال ال ــركة حلــني زوال األســا
 الس إدارة  ديد.

 (52مـادة  
يكون لل ركة رئيس تنتيـوي أو أكثـر يعينـه الـس اإلدارة مـن أعضـاذ 
اجمللــس أو مــن غــريهم ينــاا بــه إدارة ال ــركة ودــدد اجمللــس خمصصــاته 
ولـالحياته يف التوقيــع عـن ال ــركة وال جيـوز اجلمــع بـني منصــيب رئــيس 

 الس اإلدارة والرئيس التنتيوي.
 (53ة  مـاد

ال جيوز لل خص، ولو كان ممثال ل خص طايعي أو اعتااري أن يكون 
عضوا يف الس إدارة أكثر من مخس شركا  مسامهة عامة مرك هـا يف 
الكويت وال أن يكون رئيساش جمللس اإلدارة يف أكثر من شـركة مسـامهة 
واحــدة مرك هــا يف الكويــت ويرتتــب علــى خمالتــة هــوا ال ــرا بطــالن 

ل ركا  اليت ت يد على العدد املًررة وفًـاش حلداثـه التعيـني عضويته يف ا
فيهــا، ومــا يرتتــب علــى ذلــط مــن آاثر، وذلــط عــدم اإلخــالل حبًــوق 
المري حسن النية، ويلت م من خيالف هو  ال ـروا أبن يـرد إىل ال ـركة 
الـيت أبطلـت عضـويته فيهــا مـا يكـون قـد حصــ  عليـه مـن مكافــآ  أو 

 م اايش.
 (54مـادة  

ز لرئيس أو عضو الس اإلدارة، ولو كان ممثال ل خص طايعـي ال جيو 
ــه حبكــم منصــاه يف  أو اعتاــاري أن يســتم  املعلومــا  الــيت ولــلت إلي
احلصول على فائدة لنتسه أو يمري  كما ال جيـوز لـه التصـرف أبي نـوع 
من أنواع التصرفا  يف أسهم ال ركة اليت هـو عضـو يف الـس إدارهتـا 

 بعد احلصول على موافًة هيئة أسواق املال.طيلة مدة عضويته إال 
 (55مـــادة  

% مــن رأس مــال 25اكتتــب املؤســس املوقــع علــى عًــد التأســيس يف 
ســـهم  مخســـة  15,000,000ال ـــركة املصـــدر ابســـهم بلـــغ عـــددها 

فلس  مائة فلس( موزعة فيمـا  100ع ر مليون سهم( قيمته االيية 
لتأســـــيس وقـــــد مت دفـــــع بيـــــنهم كـــــ  بنســـــاة اكتتابـــــه املاينـــــة يف عًـــــد ا

د.ك  ثالثة ماليني وساعمائة ومخسون الف د.ك( من  3,750,000
الًيمة االيية ل سهم الـيت اكتتاـوا هبـا لـدى بنـط وربـة وذلـط مبو ـب 

ويسدد اجل ذ الااقي  10/09/2017شهادة الانط املرفًة املؤرخة يف 
مــن قيمــة الســهم خــالل مــدة أقصــاها مخــس ســنوا  مــن اتريــخ قيــد 

ة يف السج  التجاري ، ويف املواعيد اليت دـددها الـس اإلدارة ال رك
، واذا أتخــر املســاهم عــن الوفــاذ ابلًســا املســتحق علــى األســهم يف 
ـــــــــــــــــــــد مضـــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــــــركة بع  موعـــــــــــــــــــــد  و ـــــــــــــــــــــب عل
مخسة ع ر يومـاش مـن اتريـخ انـوار  ان تعـرض أسـهمه للايـع علـى ابقـي 

ولويـة علـى مجيـع املسامهني ، وتستويف ال ركة من مثن بعد األسهم ابأل
دائــين املســاهم قيمــة األقســاا الــيت مل تســدد والتائــدة ومــا تكــون قــد 
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حتملته ال ركة من نتًا  ويرد الااقي للمساهم فـاذا مل يكـف مثـن بيـع 
 األسهم ر عت ال ركة على املساهم ابلااقي يف أمواله اةالة.

 (56مـــادة  
لتأسـيس واحكـام يرتتب حتماش على ملكية السهم قاول املساهم عًـد ا

 النظام األساسي لل ركة وقرارا  مجعياهتا العامة.
 (57مـــادة  

ك  سهم خيول لاحاه احلق يف حصـة معادلـة حلصـة غـري  بـال متييـ  يف 
 ملكية مو ودا  ال ركة ويف األرابح املًتسمة.

 (58مـــادة  
يكون لل ركة سج  خا  دتـظ لـدى وكالـة مًالـة وتتيـد فيـه أيـاذ 

و نســـياهتم ومـــوطنهم وعـــدد األســـهم اململوكـــة لكـــ  مـــنهم  املســـامهني
 ونوعها والًيمة املدفوعة عن ك  سهم.

ـــتم التأشـــري يف ســـج  املســـامهني أبي تميـــريا  تطـــرأ علـــى الايـــا    وي
املسجلة وفًاش للما تتلًا  ال ركة أو وكالة املًالة من بيا   ، ولكـ  

ــا   مــن هــوا مــن ال ــركة أو وكالــة املًالــة ت و ذي شــأن أن يطلــب  يــد  باي
 السج .

 اجلمعية التأسيسية
 (59مـــادة  

ــة أشــهر مــن اتريــخ االنتهــاذ مــن االكتتــاب  علــى املؤسســني خــالل ثالث
وقاــ  ا تمــاع اجلمعيــة التأسيســية أن يًــدموا لــوزارة التجــارة والصــناعة 
ــام املكتتاــني بــدفع األقســاا  ــا ش بعــدد األســهم الــيت اكتتــب هبــا وبًي بي

وأبياذ املكتتاني وعناوينهم وعدد األسهم اليت اكتتـب  الوا ب دفعها
 هبا ك  منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته.

 (60مـــادة  
علــى املؤسســني دعــوة اجلمعيــة التأسيســية لالنعًــاد خــالل ثالثــة أشــهر 
ــاب، فــإذا انًضــت هــو  املــدة دون ان  مــن اتريــخ االنتهــاذ مــن االكتت

رة والصـناعة خــالل مخسـة ع ــر يومــاش تعًـد اجلمعيــة قامـت وزارة التجــا
 من اتريخ انًضاذ املدة املوكورة بدعوة اجلمعية التأسيسية لالنعًاد.

 (61مـــادة  
تو ــه الــدعوة اىل حضــور ا تمــاع اجلمعيــة التأسيســية متضــمنة  ــدول 

 االعمال وزمان ومكان انعًاد اال تماع أبحد الطرق التالية:
ـــع امل-1 كتتاـــني قاـــ  املوعـــد احملـــدد خطـــااب  مســـجلة ترســـ  اىل مجي

 النعًاد اال تماع أبساوعني على األق .
اإلعالن، وجيب ان دص  اإلعالن مرتني علـى ان يـتم اإلعـالن يف -2

املـــرة الثانيـــة بعـــد مضـــي مـــدة ال تًـــ  عـــن ســـاعة أايم مـــن اتريـــخ ن ـــر 
 اإلعالن األول وقا  انعًاد اال تماع بساعة أايم على األق .

يـد اىل املسـامهني أو مـن ينـوب عـنهم قـانو ش قاــ  تسـليم الـدعوة ابل-3
موعد اال تماع بيوم على األقـ ، ويؤشـر علـى لـورة الـدعوة مبـا يتيـد 

 االستالم.
أي وســـيلة أخـــرى مـــن وســـائ  االتصـــال احلـــديث املاينـــة ابلالئحـــة -4

 التنتيوية لًانون ال ركا .
مبيعــاد وجيــب إخطــار وزارة التجــارة والصــناعة كتابيــاش جبــدول األعمــال و 

ومكــان اال تمــاع قاــ  انعًــاد  بســاعة أايم علــى األقــ  وذلــط حلصــور 
 ممثلها.

 يرتأس ا تماع اجلمعية التأسيسية من تنتخاه اجلمعية  وا المرض.
 (62مـــادة  

ال يكون ا تماع اجلمعية التأسيسية لـحيحاش إال إذا حضـر  مسـامهون 
كتتـب هبـا.  م حق التصويت ميثلـون أكثـر مـن نصـف عـدد األسـهم امل

فإذا مل يتوافر هوا النصاب و ب دعوة اجلمعية إىل ا تماع اثن لوا  
 دول االعمال يعًـد خـالل مـدة ال تًـ  عـن سـاعة أايم وال ت يـد عـن 

ويكــون اال تمــاع الثــاين لــحيحاش ثالثــني يومــاش مــن اتريــخ اال تمــاع األول، 
 أايش ما كان عدد احلاضرين.

 (63مـــادة  
اجلمعية التأسيسـية تًريـراش يتضـمن معلومـا  وافيـه  يًدم املؤسسون إىل

ـــيت أنتًـــت مـــع املســـتندا   ـــالغ ال ـــا  التأســـيس واملا ـــع عملي عـــن مجي
املؤيدة لولط ويوضع هو  التًرير يف مكان ددد  املؤسسون الطـالع 

األق  وي ار املكتتاني عليه وذلط قا  ا تماع اجلمعية بساعة أايم على 
 حلضور اال تماع. إىل ذلط يف دعوة املكتتاني 

 (64مـــادة  
 -ختتص اجلمعية التأسيسية ابملسائ  اآلتية :

مـــن لـــحتها املوافًـــة علـــى إ ـــراذا  أتســـيس ال ـــركة بعـــد التثاـــت -1
 وموافًتها ألحكام قانون ال ركا  ولعًد ال ركة.

املوافًة على تًومي احلصص العينية إن و د ، وذلط على النحو -2
 قانون ال ركا .( من 11الوارد ابملادة  

 انتخاب أعضاذ الس اإلدارة األول.-3
 اختيار مراقب احلسااب  وحتديد أتعابه.-4
 إعالن أتسيس ال ركة هنائياش.-5

وترسـ  لـورة مـن حمضـر ا تمـاع اجلمعيـة التأسيسـية إىل وزارة التجــارة 
 والصناعة متضمنة الًرارا  اليت اختو .

عًـــــد ال ـــــركة وقيـــــدها وعلـــــى الـــــس اإلدارة األول أن جيـــــري ن ـــــر 
ابلسج  التجاري خالل ثالثني يوماش من اتريـخ إعـالن أتسـيس ال ـركة 

 هنائياش.
 حًوق والت اما  املسامهني .

 (65مـــادة  
 -يتمتع العضو يف ال ركة بو ه خا  ابحلًوق التالية :

 قاال األرابح واحلصول على أسهم املنحة اليت يتًرر توزيعها.-1
ـــق العضـــوية يف الـــس اإلدارة امل ـــاركة يف إدارة -2 ال ـــركة عـــن طري

وحضور اجلمعيا  العامة واالشرتاك يف مداوالهتا، وذلط طاًاش ألحكام 
 قانون ال ركا  وهوا النظام ويًع ابطالش أي اتتاق على خالف ذلط.

احلصول قاـ  ا تمـاع اجلمعيـة العامـة بسـاعة أايم علـى األقـ  علـى -3
ة احملاســـاية املنًضـــية وتًريـــر الـــس الايـــا   املاليـــة لل ـــركة عـــن التـــرت 
 اإلدارة وتًرير مراقب احلسااب .

التصــرف يف األســهم اململوكــة لــه واألولويــة يف االكتتــاب ابألســهم -4
 اجلديدة.

احلصــول علـــى نصـــيب مـــن مو ـــودا  ال ـــركة عـــن التصـــتية بعـــد -5
 الوفاذ مبا عليها من ديون.
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 (66مـــادة  
 مبا يلي:يلت م العضو يف ال ركة بو ه خا  

حلــول تســديد األقســاا املســتحًة علــى مــا ميلكــه مــن أســهم عنــد -6
 .مواعيد االستحًاق ودفع التعويال عن التأخري يف السداد

دفــع النتًـــا  الـــيت تكــون ال ـــركة قـــد حتملتهــا يف ســـاي  اســـتيتاذ -7
األقســـاا غــــري املدفوعـــة عــــن قيمـــة أســــهمه، ولل ـــركة التنتيــــو علــــى 

 األسهم استيتاذ حلًوقها.
 تنتيو الًرارا  اليت تصدرها اجلمعية العامة لل ركة.-8
األدبية االمتناع عن أي عم  يؤدي اىل االضرار ابملصاحل املالية او -9

 لل ركة وااللت ام بتعويال االضرار اليت تن أ عن خمالتة ذلط.
 (67مـــادة  

 ال جيوز للجمعية العامة للمسامهني الًيام مبا يلي:
 املالية أو زايدة قيمة السهم االيية. زايدة أعااذ املساهم-1
إنًــا  النســاة املئويــة الوا ــب توزيعهــا مــن األرابح الصــافية علــى -2

 املسامهني واحملددة يف عًد ال ركة.
فــرض شــروا  ديــدة غــري ال ــروا املــوكورة يف عًــد التأســيس او -3

هـــــوا النظـــــام تتعلـــــق أبحًيـــــة املســـــاهم يف حضـــــور اجلمعيـــــا  العامـــــة 
 ا.والتصويت فيه

وجيـــوز اةـــروج علـــى هـــو  االحكـــام بًاـــول مجيـــع املســـامهني كتابيـــاش او 
بتصـــويت امجـــاعي ي ـــرتك فيـــه مجيـــع املســـامهني واســـتيتاذ اإل ـــراذا  

 الالزمة لتعدي  عًد ال ركة.
 إدارة ال ركة

 الس االدارة -أ 
 (68مـــادة  

يتـــوىل إدارة ال ـــركة الـــس إدارة مكـــون مـــن عـــدد ال يًـــ  عـــن ثالثـــة 
 وتكون مدة العضوية ثالث سنوا  قابلة للتجديد. أعضاذ،

وإذ تعــور انتخــاب الــس إدارة  ديــد يف امليعــاد احملــدد لــولط اســتمر 
اجمللــس الًــائم يف إدارة اعمــال ال ــركة حلــني زوال األســااب وانتخــاب 

 الس إدارة  ديد.
 (69مـــادة  

ن ينتخب املسامهون أعضاذ الس اإلدارة ابلتصويت السري، وجيـوز ا
ي ــرتا يف عًــد ال ــركة انتخــاب عــدد ال جيــاوز نصــف أعضــاذ الــس 

 اإلدارة األول من بني مؤسسي ال ركة.
 (70مـــادة  

ينتخب الس اإلدارة ابالقرتاع السري رئيساش للمجلـس و ئاـاش للـرئيس 
وميث  رئيس الس اإلدارة ال ركة يف عالقاهتـا مـع المـري وامـام الًضـاذ 

خرى املاينـة ابلعًـد ويعتـ  توقيعـه كتوقيـع اىل  انب االختصالا  األ
ــو قــرارا  اجمللــس  الــس اإلدارة يف عالقــة ال ــركة ابلمــري، وعليــه تنتي
وان يتًيــد بتولــياته، ودــ   ئــب الــرئيس حمــ  الــرئيس عنــد غيابــه، او 

 قيام مانع لديه من ممارسة اختصالاته.
 (71مـــادة  

الــس اإلدارة مــن أعضــاذ  جيــوز ان يكــون لل ــركة رئيســاش تنتيــوايش يعينــه
ــه إدارة ال ــركة ودــدد اجمللــس خمصصــاته  جمللــس او مــن غــريهم ينــاا ب

 ولالحياته يف التوقيع عن ال ركة.

 (72مـــادة  
جمللس اإلدارة أن يوزع العم  بني أعضائه وفًاش لطايعة اعمال ال ركة،  
كما جيوز للمجلس ان يتوض احد اعضائه او جلنة من بني أعضائه او 

داش مــن المــري يف الًيــام بعمــ  معــني او اكثــر او االشــراف علــى و ــه احــ
مـــــــن و ـــــــو  ن ــــــــاا ال ـــــــركة او يف ممارســــــــة بعـــــــال الســــــــلطا  او 

 االختصالا  املنوطة ابجمللس.
 (73مـــادة  

جيوز لك  مساهم سواذ كان شخصاش طايعياش او اعتاارايش تعيـني ممثلـني لـه 
سهم فيها ، ويستن ل عدد يف الس إدارة ال ركة بنساة ما ميلكه من ا

أعضاذ الس اإلدارة املختارين هبو  الطريًة من اموع أعضاذ الـس 
اإلدارة الوين يتم انتخاهبم ، وال جيوز للمسـامهني الـوين  ـم ممثلـون يف 
الـس اإلدارة االشـرتاك مـع املســامهني يف انتخـاب بًيـة أعضـاذ الــس 

ستخدمة يف تعيني ممثليه يف اإلدارة ، اال يف حدود ما زاد عن النساة امل
الــس اإلدارة ، وجيــوز جملموعــة مــن املســامهني ان يتحــالتوا فيمــا بيــنهم 
لتعيـــني ممثـــ  او اكثـــر عـــنهم يف الـــس اإلدارة وذلـــط بنســـاة ملكيـــتهم 

 اتمعة.
 ويكون  ؤالذ املمثلني ما ل عضاذ املنتخاني من احلًوق والوا اا .

 ثليه جتا  ال ركة ودائنيها ومسامهيها.ويكون املساهم مسؤوالش عن اعمال مم
 (74مـــادة  

ال يكــون ا تمــاع الــس اإلدارة لــحيحاش اال إذا حضــر  نصــف عــدد 
األعضاذ على اال يً  عدد احلاضـرين عـن ثالثـة، وجيـوز االتتـاق علـى 

االتصال احلديثة واختاذ نساة او عدد أك ، واال تماع ابستخدام وسائ  
 مجيع أعضاذ اجمللس. قرارا  ابلتمرير مبوافًة

وجيــب ان جيتمــع الــس اإلدارة ســت مــرا  علــى األقــ  خــالل الســنة 
 الواحدة، وجيوز االتتاق على عدد مرا  أكثر.

 (75مـــادة  
تــــدون حماضــــر ا تماعــــا  الــــس اإلدارة وتوقــــع مــــن قاــــ  األعضــــاذ 
احلاضرين وامني سر اجمللـس، وللعضـو الـوي مل يوافـق علـى قـرار اختـو  

 يثات اعرتاضه يف حمضر اال تماع. اجمللس ان
 (76مـــادة  

إذا شمر مرك  عضو يف الـس اإلدارة، خلتـه فيـه مـن كـان حـائ اش علـى 
أكثر األلوا  مـن املسـامهني الـوين مل يتـوزوا بعضـوية الـس اإلدارة، 
وإذا قام مانع لديه خلتـه مـن يليـه، ويكمـ  العضـو اجلديـد مـدة سـلته 

 فًا.
ال ــاغرة ربــع املراكــ  االلــلية، فانــه يتعــني علــى امــا إذا بلمــت املراكــ  

الــــس اإلدارة دعــــوة اجلمعيــــة العامــــة للمســــامهني لتجتمــــع يف ميعــــاد 
 شهرين من اتريخ شمر آخر مرك ، وتنتخب من ميالش املراك  ال اغرة.

 (77مـــادة  
 جيب أن تتوافر فيمن يرشح لعضوية الس اإلدارة ال روا التالية:

 أبهلية التصرف.أن يكون متمتعاش -1
أال يكون قد سـاق احلكـم عليـه يف  نايـة بعًوبـة مًيـدة للحريـة أو -2

يف  رميـــة افـــالس ابلتًصـــري او التـــدليس أو  رميـــة خملتـــة ابل ـــرف او 
األمانــة او بعًوبــة مًيــدة للحريــة بســاب خمالتتــه ألحكــام هــوا الًــانون 

 مامل يكن قد رد اليه اعتاار .
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ال ـــخص الـــوي ميثلـــه لعـــدد مـــن  أن يكـــون مالكـــاش بصـــتة شخصـــية او
 أسهم ال ركة.

وإذا فًـــد عضـــو الـــس اإلدارة أاي مـــن ال ـــروا املتًدمـــة زالـــت عنـــه 
 لتة العضوية.

 (78مـــادة  
ال تــدخ  العضــوية يف الــس إدارة ال ــركة ضــمن احلــد األقصــى لعــدد 

 من قانون ال ركا . 194العضواي  امل ار اليها ابملادة 
سـاش جمللـس إدارة أكثـر مـن شـركة مسـامهة وجيوز لل خص ان يكـون رئي

 مًتلة.
 (79مـــادة  

ال جيوز لرئيس او عضو الس اإلدارة، ولو كان ممثالش ل خص طايعـي 
او اعتاــاري، ان يســتم  املعلومــا  الــيت ولــلت اليــه حبكــم منصــاه يف 

 احلصول على فائدة لنتسه او لمري .
ة اثنـاذ عضـويته وجيوز لعضو الس اإلدارة التصرف يف أسـهمه ابل ـرك
املنصو  عليهـا ابجمللس وذلط دون اخالل بًيود التصرف يف األسهم 

 يف قانون ال ركا  أو عًد ال ركة او هوا النظام.
 (80مـــادة  

ــــس اإلدارة ان يتصــــحوا اىل املســــامهني يف غــــري  ال جيــــوز ألعضــــاذ ال
ا تماعـــا  اجلمعيـــة العامـــة أو اىل المـــري عمـــا وقتـــوا عليـــه مـــن أســـرار 

 ـــركة بســـاب مااشـــرهتم إلدارهتـــا واال و ـــب عـــ  م ومســـاذلتهم عـــن ال
 تعوض األضرار الناجتة عن املخالتة. 
 (81مـــادة  

ال جيــوز لــرئيس الــس اإلدارة أو ألي مــن أعضــاذ الــس اإلدارة، أن 
جيمع بني عضويه الس إدارة شركتني متنافستني، أو أن ي رتك يف أي 

ن يتجر حلسابه أو حلساب غري  يف عم  من شأنه منافسة ال ركة أو أ
أحــــد فــــروع الن ــــاا الــــوي ت اولــــه ال ــــركة، وإال كــــان  ــــا أن تطالاــــه 
ابلتعويال أو ابعتاار العمليا  اليت زاو ا حلسابه كأهنا أ ريت حلساب 

 ال ركة، ما مل يكن ذلط مبوافًة اجلمعية العامة العادية.
 (82مـــادة  

وأعضــاذ الــس اإلدارة أبكثــر ال جيــوز تًــدير امــوع مكافــآ  رئــيس  
ـــــن ع ـــــرة ابملائـــــة مـــــن الـــــربح الصـــــايف بعـــــد اســـــتن ال االســـــتهالك  م
واالحتياطيـــا  وتوزيـــع ربـــح ال يًـــ  عـــن مخســـة ابملائـــة مـــن رأس مـــال 

 املسامهني  وجيوز االتتاق على نساه أعلي(.
وجيوز توزيع مكافأة سنوية ال ت يد عن سته آالف دينـار لـرئيس الـس 

و من أعضاذ هوا اجمللس من اتريـخ أتسـيس ال ـركة اإلدارة ولك  عض
حلــني حتًيــق األرابح الــيت تســمح  ــا بتوزيــع املكافــآ  وفًــاش ملــا نصــت 
عليــه التًــرة الســابًة. وجيــوز بًــرار يصــدر مــن اجلمعيــة العامــة لل ــركة 
اســـتثناذ عضـــو الـــس اإلدارة املســـتً  مـــن احلـــد األعلـــى للمكافـــآ  

 أعضاذ مستًلون(املوكورة.  إذا كان يف ال ركة 
ويلتــ م الــس اإلدارة بتًــدمي تًريــر ســنوي يعــرض علــى اجلمعيــة العامــة 
العاديـة لل ــركة للموافًــة عليــه علــى أن يتضـمن علــي و ــه دقيــق بيــا ش 
متصــالش عــن املاــالغ واملــ ااي الــيت حصــ  عليهــا الــس اإلدارة أايش كانــت 

 طايعتها ومسماها.

 (83مـــادة  
ـــه ممثـــ  يف الـــس اإلدارة أو لـــرئيس أو أحـــد  ال جيـــوز أن يكـــون ملـــن ل

أعضاذ الس اإلدارة أو أحد أعضاذ اإلدارة التنتيويـة أو أزوا هـم أو 
أقــارهبم مــن الدر ــة الثانيــة مصــلحة مااشــرة أو غــري مااشــرة يف العًــود 
والتصرفا  اليت ت م مع ال ركة أو حلساهبا إال إذا كان ذلط برتخيص 

 دية.يصدر عن اجلمعية العامة العا
 (84مـــادة  

ال جيـــوز لل ــــركة أن تًــــرض أحــــد أعضـــاذ الــــس إداراهتــــا أو الــــرئيس 
التنتيـــوي أو أزوا هـــم أو أقـــارهبم حـــىت الدر ـــة الثانيـــة أو ال ـــركا  
التابعة  م، ما مل يكن هناك تتويال من اجلمعية العامة العادية لل ركة، 

ال ــركة، وذلــط وكــ  تصــرف يــتم ابملخالتــة لــولط ال ينتــو يف موا هــة 
 دون إخالل حبًوق المري حسن النية.
 (85مـــادة  

رئيس الس اإلدارة وأعضاه  مسئولون جتا  ال ركة واملسامهني والمري 
عــن مجيــع أعمــال المــش وإســاذة اســتعمال الســلطة، وعــن كــ  خمالًــة 

 للًانون أو لعًد ال ركة، وعن اةطأ يف اإلدارة.
ية اقـرتاع مـن اجلمعيـة العامـة إببـراذ وال دول دون إقامة دعـوى املسـئول

ــــة الــــس اإلدارة، وال جيــــوز ألعضــــاذ الــــس اإلدارة االشــــرتاك يف  ذم
التصويت على قرار اجلمعية العامة اةالة إببـراذ ذمـتهم مـن املسـئولية 
عن إدارهتم أو اليت تتعلق مبنتعة خالة  م أو ألزوا هم أو أقارهبم من 

 نهم وبني ال ركة.الدر ة األوىل أو خبالف قائم بي
 (86مـــادة  

تكــــون املســــئولية املنصــــو  عليهــــا يف املــــادة الســــابًة إمــــا مســــئولية 
شخصــية حتلــق عضــواش ابلــوا ، وإمــا م ــرتكة فيمــا بــني أعضــاذ الــس 
اإلدارة مجيعاش. ويف احلالة األخرية يكون األعضـاذ مسـئولني مجيعـاش علـي 

الًـرار الـوي رتـب  و ه التضامن أبداذ التعويال، إال من أعـرتض علـى
 املسئولية وأثات اعرتاضه يف احملضر.
 (87مـــادة  

لل ــركة أن ترفــع دعــوى املســئولية علــى أعضــاذ الــس اإلدارة بســاب 
األخطــاذ الــيت تن ــأ عنهــا أضــرار لل ــركة، فــإذا كانــت ال ــركة يف دور 

 التصتية تويل املصتى رفع الدعوى. 
 (88مـــادة  
ســئولية منتــرداش نيابــة عــن ال ــركة يف لكــ  مســاهم أن يرفــع دعــوى امل

حالــة عــدم قيــام ال ــركة برفعهــا ويف هــو  احلالــة جيــب اختصــام ال ــركة 
ليحكم  ا ابلتعويال أن كان لـه مًتضـي. وجيـوز للمسـاهم رفـع دعـوا  
ال خصية ابلتعويال إذا كان قد أحلق به ضرراش. ويًع ابطالش ك  اتتاق 

 يًضي بمري ذلط.
 اجلمعية العامة -ب

 (89  مادة
تنعًد اجلمعية العامة العادية السنوية بناذ على دعوة من الس اإلدارة 
خــالل األشــهر الثالثــة التاليــة النتهــاذ الســنة املاليــة، وذلــط يف ال مــان 
واملكــان اللــوين يعينهمــا الــس اإلدارة، وللمجلــس أن يــدعو اجلمعيــة 

ارة العامة لال تمـاع كلمـا دعـت الضـرورة إىل ذلـط، وعلـى الـس اإلد
أن يو ه دعوة اجلمعية لال تماع بناذ على طلب مساب من عدد من 
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املسامهني ميلكون ع رة ابملائة من رأيال ال ركة، أو بناذ علـى طلـب 
مراقب احلسااب ، وذلط خالل مخسة ع ـر يومـا مـن اتريـخ الطلـب، 

 وتعد  دول األعمال اجلهة اليت تدعو إىل اال تماع.
معيـــــة العامـــــة ونصـــــاب احلضـــــور ويســـــري علـــــى إ ـــــراذا  دعـــــوة اجل

والتصــــويت األحكــــام اةالــــة ابجلمعيــــة التأسيســــية املنصــــو  عليهــــا 
 وتعديالته. 2016لسنة  1بًانون ال ركا  رقم 

 (90مادة  
لك  مساهم أاي كان عدد أسهمه حق حضـور اجلمعيـة العامـة، ويكـون 
له عدد من األلوا  يساوي عدد األلـوا  املًـررة لـوا  التئـة مـن 

، وال جيـــوز للمســـاهم التصـــويت عـــن نتســـه أو عمـــن ميثلـــه يف األســـهم
املسائ  اليت تتعلق مبنتعة خالة له، أو خبالف قائم بينه وبني ال ركة، 
ويًع ابطالش ك  شـرا أو قـرار خيـالف ذلـط، وجيـوز للمسـاهم أن يوكـ  
غــري  يف احلضــور عنــه وذلــط مبًتضــى توكيــ  خــا  أو تتــويال تعــد  

 ال ركة  وا المرض.
ز ملن يدعي حًاش على األسهم يتعارض مع مـا هـو اثبـت يف سـج  وجيو 

مســامهي ال ــركة أن يتًــدم إىل قاضــي األمــور الوقتيــة الستصــدار أمــر 
على عريضة حبرمان األسهم املتنازع عليهـا مـن التصـويت ملـدة دـددها 
الًاضـــي اآلمـــر أو حلـــني التصـــ  يف موضـــوع النـــ اع مـــن قاـــ  احملكمـــة 

ــة املختصــة وذلــط وفًــاش لإل  ــراذا  املًــررة يف قــانون املرافعــا  املدني
 والتجارية.

 (91مادة  
ـــه أو مـــن  ـــيس الـــس اإلدارة أو  ئا ـــة العامـــة رئ ـــرأس ا تمـــاع اجلمعي ي
ينتدبـه الـس اإلدارة لــولط المـرض أو مــن تنتخاـه اجلمعيــة العامـة مــن 

 املسامهني أو من غريهم.
 (92مادة  

العامـة العاديـة يف ا تماعهـا مـع مراعـاة أحكـام الًـانون ختـتص اجلمعيـة 
الســنوي ابختــاذ قــرارا  يف املســائ  الــيت تــدخ  يف اختصالــاهتا وعلــى 

 و ه اةصو  ما يلي:
تًرير الس اإلدارة عن ن اا ال ركة ومرك ها املايل للسـنة املاليـة -1

 املنتهية.
 تًرير مراقب احلسااب  عن الايا   املالية لل ركة.-2
دهتا اجلهــــا  الرقابيــــة وأوقعــــت ب ــــأهنا تًريــــر أبيــــة خمالتــــا  رلــــ-3

   اذا  على ال ركة.
 الايا   املالية لل ركة.-4
 اقرتاحا  الس اإلدارة ب أن توزيع األرابح.-5
 إبراذ ذمة أعضاذ الس اإلدارة.-6
 انتخاب أعضاذ الس اإلدارة أو ع  م، وحتديد مكافآهتم.-7
أو تتــويال الــس تعيــني مراقــب حســااب  ال ــركة، وحتديــد أتعابــه -8

 اإلدارة يف ذلط.
تًريـــر التعـــامال  الـــيت متـــت أو ســـتتم مـــع األطـــراف ذا  الصـــلة -9

 وتعرف األطراف ذا  الصلة طاًاش ملاادئ احملاساة الدولية.
 (93مادة  

جيــوز بًــرار يصــدر عــن اجلمعيــة العامــة العاديــة لل ــركة إقالــة رئــيس أو 
لـس إدارة ال ــركة عضـو أو أكثـر مـن أعضـاذ الـس اإلدارة أو حـ  ا

وانتخاب الس  ديـد وذلـط بنـاذ علـى اقـرتاح يًـدم بـولط مـن عـدد 
 من املسامهني ميلكون ما ال يً  عن ربع رأيال ال ركة املصدر.

وعند لدور قرار حب  الس اإلدارة، وتعور انتخاب الـس  ديـد يف 
ذا  اال تماع يكون للجمعية أن تًـرر إمـا أن يسـتمر هـوا اجمللـس يف 

أمـــور ال ـــركة إىل حـــني انتخـــاب اجمللـــس اجلديـــد أو تعيـــني جلنـــة  تســـيري
اجلمعيـــة العامـــة النتخـــاب إداريـــة موقتـــة تكـــون مهمتهـــا األساســـية دعـــوة 

 اجمللس اجلديد، وذلط خالل شهر من تعيينها.
 (94مادة  

ال جيـــوز للجمعيـــة العامـــة العاديـــة مناق ـــة موضـــوعا  غـــري مدر ـــة يف 
األمـــور العا لـــة الـــيت طـــرأ  بعـــد   ـــدول األعمـــال إال إذا كانـــت مـــن

إعــداد اجلــداول أو تك ــتت يف أثنــاذ اال تمــاع ، أو إذا طلاــت ذلــط 
إحــدى اجلهــا  الرقابيــة أو مراقــب احلســااب  أو عــدد مــن املســامهني 
ميلكون مخسة ابملائة من رأيال ال ركة ، وإذا تاني أثناذ املناق ة عدم  

عروضــــة ، تعــــني أت يــــ  كتايـــة املعلومــــا  املتعلًــــة بــــاعال املســــائ  امل
اال تماع مدة ال ت يـد عـن ع ـرة أايم عمـ  إذا طلـب ذلـط عـدد مـن 
املســـامهني ميثلـــون ربـــع أســـهم رأس املـــال املصـــدر ، وينعًـــد اال تمـــاع 

 املؤ   دون احلا ة إىل إ راذا   ديدة للدعوة.
 (95مادة  

ـــرارا  اجلمعيـــة العامـــة مـــا مل تكـــن تلـــط  ـــى الـــس اإلدارة تنتيـــو ق عل
 را  خمالتة للًانون أو عًد التأسيس أو النظام.الًرا

ـــة  وعلـــى الـــس اإلدارة إعـــادة عـــرض الًـــرارا  املخالتـــة علـــى اجلمعي
 العامة يف ا تماع يتم الدعوة له ملناق ة أو ه املخالتة.

 (96مادة  
تســـري علـــى اجلمعيـــة العامـــة غـــري العاديـــة األحكـــام املتعلًـــة ابجلمعيـــة 

 حكام املنصو  عليها يف املواد التالية:العامة العادية مع مراعاة األ
 (97مادة  

جتتمع اجلمعية العامـة غـري العاديـة بنـاذ علـى دعـوة مـن الـس اإلدارة، 
أو بناذ على طلب مساب من مسامهني ميثلون مخسة ع ـر ابملائـة مـن 
رأيـــال ال ـــركة املصـــدر أو مـــن وزارة التجـــارة الصـــناعة، وجيـــب علـــى 

عيــة العامــة غــري العاديــة لال تمــاع خــالل الــس اإلدارة أن يــدعو اجلم
 ثالثني يوماش من اتريخ تًدمي الطلب.

وإذا مل يًم الس اإلدارة بدعوة اجلمعية العامة خالل املدة املنصـو  
عليها ابلتًرة السابًة تًوم الوزارة ابلدعوة لال تماع خالل مدة مخسة 

 ة السابًة.ع ر يوماش من اتريخ انتهاذ املدة امل ار إليها يف التًر 
 (98مادة  

ال يكـــون ا تمـــاع اجلمعيـــة العامـــة غـــري العاديـــة لـــحيحاش مـــا مل دضـــر  
ــة أرابع رأيــال ال ــركة املصــدر. فــإذا مل يتــوافر  مســامهون ميثلــون ثالث
هــــوا النصــــاب و هــــت الــــدعوة إىل ا تمــــاع اثن يكــــون لــــحيحاش إذا 

 حضر  من ميث  أكثر من نصف رأس املال املصدر.
  أبغلاية ت يد على نصف اموع أسهم رأيال ال ركة وتصدر الًرارا

 املصدر.
 (99مادة  

مــع مراعـــاة االختصالــا  األخـــرى الــيت يـــنص عليهــا الًـــانون ختـــتص 
 اجلمعية العامة غري العادية ابملسائ  التالية:



 م8/10/2017 -هـ  1439حمرم  18 األحد                      55                  والستون    الثالثةالسنة  1361الكويت اليوم العدد 

 تعدي  عًد ال ركة.-1
بيــع كــ  امل ــروع الــوي قامــت مــن أ لــه ال ــركة أو التصــرف فيــه -2

 أبي و ه آخر.
 ح  ال ركة أو اندما ها أو حتو ا أو انًسامها.-3
 زايدة رأيال ال ركة أو ختتيضه.-4

 (100مادة  
ك  قرار يصدر عن اجلمعية العامة غري العادية ال يكون  فـواش إال بعـد 

 اختاذ إ راذا  ال هر.
وجيــب احلصــول علــى موافًــة وزارة التجــارة والصــناعة إذا كــان الًــرار 

 كة أو أغراضها أو رأيا ا.متعلًاش ابسم ال ر 
 (101مادة  

جيــوز لكــ  مســاهم إقامــة الــدعوى بــاطالن أي قــرار يصــدر عــن الــس 
اإلدارة أو اجلمعية العامة العادية أو غري العادية خمالتاش للًانون أو عًد 
ـــه اإلضـــرار مبصـــاحل  أتســـيس ال ـــركة أو هـــوا النظـــام أو كـــان يًصـــد ب

 قتضاذ.ال ركة، واملطالاة ابلتعويال عند اال
كمـا جيـوز الطعـن يف قـرارا  اجلمعيـة العامـة العاديـة وغـري العاديـة الــيت 
يكــون فيهــا إ حـــاف حبًــوق األقليــة ويـــتم الطعــن مــن قاـــ  عــدد مـــن 
ــــة مــــن رأيــــال ال ــــركة  مســــامهي ال ــــركة ميلكــــون مخســــة ع ــــر ابملائ

 املصدر، وال يكونوا ممن وافًوا على تلط الًرارا .
 حسااب  ال ركة .

 (102مادة  
تاـدأ الســنة املاليــة لل ــركة مــن أول ينــاير وتنتهــي يف آخــر ديســم  مــن  
كــ  عــام ويســتثىن مــن ذلــط الســنة املاليــة األوىل فتاــدأ مــن اتريــخ قيــد 

 ال ركة يف السج  التجاري وتنتهي يف السنة املالية التالية.
 (103مادة  

اقـرتاح يًتطع سنوايش، بًرار يصدر من اجلمعية العامة العادية بنـاذ علـى 
الـــس اإلدارة، نســـاة ال تًـــ  عـــن ع ـــرة ابملائـــة مـــن األرابح الصـــافية 

 لتكوين احتياطي إ ااري لل ركة.
وجيوز للجمعية وقف هوا االقتطاع إذا زاد االحتيـاطي اإل اـاري علـى 

 نصف رأيال ال ركة املصدر.
وال جيــوز اســتخدام االحتيــاطي اإل اــاري إال يف تمطيــة خســائر ال ــركة 

 توزيع أرابح على املسامهني بنساة ال ت يد على مخسـة ابملائـة أو لتأمني
من رأس املال املدفوع يف السنوا  الـيت ال تسـمح فيهـا أرابح ال ـركة 
بتوزيـــع هـــو  النســـاة، وذلـــط بســـاب عـــدم و ـــود احتيـــاطي اختيـــاري 

 يسمح بتوزيع هو  النساة من األرابح.
منــه عنــدما تســمح وجيــب أن يعــاد إىل االحتيــاطي اإل اــاري مــا اقتطــع 

بــولط أرابح الســنوا  التاليــة، مــا مل يكــن هــوا االحتيــاطي ي يــد علــى 
 نصف رأس املال املصدر.

 (104مادة  
ـــة دـــددها الـــس  يًتطـــع ســـنوايش مـــن األرابح غـــري الصـــافية نســـاة مئوي
اإلدارة بعد أخو رأي مراقب احلسـااب  السـتهالك مو ـودا  ال ـركة 

ســتعم  هــو  األمــوال ل ــراذ املــواد أو التعــويال عــن نــ ول قيمتهــا، وت
ـــــع هـــــو   ـــــة أو إللـــــالحها، وال جيـــــوز توزي واآلال  واملن ـــــآ  الالزم

 األموال على املسامهني.
 (105مادة  

جيب على اجلمعية العامة العادية أن تًرر اقتطاع نساة األرابح ملوا هة 
االلت امـــا  املرتتاـــة علـــى ال ـــركة مبو ـــب قـــوانني العمـــ  والتأمينـــا  

 اعية.اال تم
 وجيوز إن اذ لندوق خا  ملساعدة عمال ال ركة ومستخدميها.

 (106مادة  
جيــوز أن يًتطــع ســنوايش، بًــرار يصــدر مــن اجلمعيــة العامــة العاديــة بنــاذ 
على اقرتاح الس اإلدارة، نساة ال ت يد على ع رة ابملائة من األرابح 
 الصـــافية لتكـــوين احتيـــاطي اختيـــاري خيصـــص ل غـــراض الـــيت حتـــددها

 اجلمعية.
 (107مادة  

جيوز للجمعية العامـة بنـاذ علـى اقـرتاح الـس اإلدارة أن تـوزع يف هنايـة 
الســنة املاليــة أرابحــاش علــى املســامهني وي ــرتا لصــحة هــوا التوزيــع أن 

املتعـارف عليهـا، وأال يكون من أرابح حًيًية، ووفًاش للماادئ احملاساية 
 لل ركة.ميس هوا التوزيع رأس املال املدفوع 

 مراقب حسااب 
 (108مادة  

وهـــي  1/2016تطاـــق أحكـــام املـــواد الـــواردة بًـــانون ال ـــركا  رقـــم 
 .233حىت  227املواد من رقم 

 انًضاذ ال ركة وتصتيتها
 (109مادة  

حىت  266تنًضي ال ركة أبحد األمور املنصو  عليها يف املواد رقم 
 من قانون ال ركا  والئحته التنتيوية. 277
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 (110 مادة 
 278جتـري تصــتية ال ـركة علــى النحــو املاـني أبحكــام املـواد مــن رقــم 

 من قانون ال ركا  والئحته التنتيوية. 295حىت 
 (111مادة  
يف كـ  والئحته التنتيويـة  1/2016تطاق أحكام قانون ال ركا  رقم 

 ما مل يرد ب أنه نص خا  يف عًد التأسيس أو يف هوا النظام.
 (112مادة  

ة أللية من هوا العًد مبرك  ال ركة الرئيسي وعلى موقعها حتتظ نسخ
االلكرتوين. كما حتتظ نسخة أللية من هوا العًد مبلف ال ركة لدى 

 اإلدارة املختصة بوزارة التجارة والصناعة.
ولك  شخص يريد احلصول على نسخة مطابًة ل ل  أن يطلاها من 

 ال ركة مًاب  رسم معني حتدد  ال ركة.
 (113مادة  

 يًر املؤسسون ابآليت:
ــوا جبميــع األســهم، وأودعــوا الًــدر الــوي يو ــب  أوالش: أبهنــم قــد اكتتا

 الًانون أداذ  من قيمتها يف أحد الانوك احمللية حتت تصرف ال ركة.
ــة قــد قومــت وفًــاش ألحكــام الًــانون، وقــد مت  ــا: أن احلصــص العيني اثني

 الوفاذ هبا كاملة.
 األ ه ة اإلدارية الالزمة إلدارة ال ركة.اثلثاش: أبهنم قد عينوا 

رابعاش: حتظ األوراق واملستندا  املؤيدة لإلقرارا  املتًدمة الوكر مع 
 احملرر الريي.

 الطرف األول بصتته
 ومبا ذكر حترر هوا العًد وبعد تالوته على احلاضرين وقعو .

 املوثق                                      
 الروضانفراس سامل فهد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ال ركة الكويتية العاملية
 ةدما  إيداع األوراق املالية
 شركة مسامهة كويتية مًتلة

 عًد التأسيس
 م 12/9/2017إنه يف يوم : الثالاثذ املوافق 

 لدي أ  : عد ن موسى الترحان  املوثق
 حضـــر  :   

أوالش  : السادة / ال ركة الكويتية للمًالة شركة مسامهة كويتية مًتلة 
موثق عًد أتسيسها برقم لللل بتاريخ لللل وميثلها يف التوقيع 
السيد / خالد عادالرزاق خالد اةالد / كوييت اجلنسية بطاقة مدنية 

بصتته رئيس الس اإلدارة لل ركة  270092800178رقم 

األمر لادرة من وزارة التجارة والصناعة  مبو ب شهادة ملن يهمه
 طرف أول بصتته.          17/05/2017بتاريخ  11898برقم 

بطاقة مدنية  -اثنياش : عثمان إبراهيم عثمان العيسى / كوييت اجلنسية 
 طرف اثن.                            258050500685رقم 

بطاقة مدنية  -اجلنسية اثلثاش  : عادل يوسف عادهللا السايعي / كوييت 
 طرف اثلث.                             258082000087رقم 

بطاقة  -رابعاش  : خلدون شاكر أمحد الطاطاائي / كوييت اجلنسية 
 طرف رابع.                   275032001094مدنية رقم 

خامساش : عصام عادالع ي  حسن الًعود / كوييت اجلنسية بطاقة مدنية 
 طرف خامس.                      258121500181رقم 

يوقع محد عد ن السيد ابقر ال خص / كوييت اجلنسية ودم  بطاقة 
( عن الطرف اةامس مبو ب 289091801416مدنية رقم  

ويًر الوكي   17/8/2017بتاريخ  29224توكي  ريي خا  برقم 
قيد احلياة  أبن توكيله ساري املتعول و فو قانو ش وان موكله على

 ويتمتع بكام  األهلية .
 التمهيد

ــــــــة لتأســــــــيس شــــــــركة مســــــــامهة  ــــــــتهم الًانوني يًــــــــر املؤسســــــــون أبهلي
ـــــــــــ امهم ابلًواعـــــــــــد املًـــــــــــررة  ـــــــــــنهم والت ـــــــــــة مًتلـــــــــــة فيمـــــــــــا بي كويتي

 1/2016لتأسيســـــــــها طاًـــــــــاش ألحكـــــــــام قـــــــــانون ال ـــــــــركا  رقـــــــــم 
 إبلدار قانون ال ركا  وتعديالته والئحته التنتيوية.

ــــــــــــة الًواعــــــــــــد املًــــــــــــررة كمــــــــــــا يًــــــــــــرون أيضــــــــــــ   ــــــــــــ امهم بكاف ا ابلت
 -لتأسيس ال ركة وفًاش ألحكام املواد اآلتية:

 (1مــادة  
 يعت  التمهيد السابق   ذاش ال يتج أ من هوا العًد.

 (2مــادة  
يًـــــــــــــر املؤسســـــــــــــون أبن ال ـــــــــــــركة أتسســـــــــــــت طاًـــــــــــــا ألحكـــــــــــــام  

إبلـــــــــــــــــدار قـــــــــــــــــانون ال ـــــــــــــــــركا   1/2016الًـــــــــــــــــانون رقـــــــــــــــــم 
 وية وأحكام هوا العًد.وتعديالته والئحته التنتي

 وتتمتع ال ركة ابل خصية االعتاارية اعتااراش من اتريخ ال هر.
ـــــــخ ال ـــــــهر وموافًـــــــة   ـــــــة ن ـــــــاطها إال مـــــــن اتري وال جيـــــــوز  ـــــــا م اول

 كافة اجلها  الرقابية على م اولتها للن اا.
 (3مــادة  

اسم ال ركة : ال ركة الكويتية العاملية ةدما  إيداع األوراق املالية/ 
 شركة مسامهه كويتية مًتلة   ش.م.ك.م(. 

 (4مـادة  
يًـــــــــع مركــــــــــ  ال ــــــــــركة الرئيســــــــــي يف دولــــــــــة الكويــــــــــت وموطنهــــــــــا  

الكويــــــــت وجيــــــــوز لل ــــــــركاذ نًــــــــ  املركــــــــ  الرئيســــــــي إىل أي  هــــــــة 
آخـــــــــــري داخـــــــــــ  دولـــــــــــة الكويـــــــــــت،  وفـــــــــــتح فـــــــــــروع ووكـــــــــــاال  

 لل ركة داخ  وخارج دولة الكويت.
ويعتــــــ  مًــــــر ال ــــــركة هــــــو املــــــوطن الًــــــانوين  ــــــا الــــــوي يعتــــــد بــــــه  

يف تو يــــــــــه املراســــــــــال  واإلعــــــــــال   الًضــــــــــائية إليهــــــــــا وتثايــــــــــت 
ـــــــــري هـــــــــوا املًـــــــــر  ـــــــــد بتمي ـــــــــه يف الســـــــــج  التجـــــــــاري،  وال يعت بيا ت

 إال بعد قيد  يف السج  التجاري.
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 (5مـادة  
 مدة ال ركة غري حمددة تادأ من اتريخ ال هر.

 (6مـادة  
إبلدار  1/2016عدم اإلخالل أبحكام قانون ال ركا  رقم مع 

قانون ال ركا  وتعديالته والئحته التنتيوية،  فإن األغراض اليت 
 -أسست  من أ لها ال ركة هي :

الًيـــــــام مب اولـــــــة ن ـــــــاا وكالـــــــة مًالـــــــة لتًـــــــدمي خدمـــــــة إيـــــــداع –1
األوراق املاليــــــــة ضــــــــمن نظــــــــام احلتــــــــظ املركــــــــ ي  ونًــــــــ  ملكيتهــــــــا 

امال  املتعلًـــــــــة هبــــــــا مبــــــــا فيهـــــــــا الايــــــــع وال ـــــــــراذ وتســــــــجي  املعــــــــ
ــــــــــع األرابح وتًــــــــــدمي اةــــــــــدما   ــــــــــرهن وتوزي ــــــــــة وال ــــــــــ  امللكي وحتوي
املســــــــــاندة يف االكتتــــــــــااب  وغريهــــــــــا مــــــــــن املعــــــــــامال  ، وتًـــــــــــدمي  
كافـــــــــة اةـــــــــدما  التنيـــــــــة املتصـــــــــلة أو املرتاطـــــــــة أو الناجتـــــــــة عـــــــــن 
ـــــــــة  هـــــــــوا الن ـــــــــاا طاًـــــــــاش ألحـــــــــدث التًنيـــــــــا  والتطايًـــــــــا  اآللي

وافـــــــق واملعـــــــايري الدوليـــــــة املعتمـــــــدة مـــــــن ا يئـــــــة أو وفـــــــق مـــــــا مبـــــــا يت
 تطلاه أو تًرر  ا يئة. 

ـــــــــدى ال ـــــــــركة عـــــــــن -2 ـــــــــوفرة ل ـــــــــة املت ـــــــــوائال املالي اســـــــــتمالل الت
ــــــــ  شــــــــركا   ــــــــن قا ــــــــدار م ــــــــق اســــــــتثمارها يف حمــــــــافظ ماليــــــــة ت طري

 و ها  متخصصة. 
 أتسيس ال ركا  واةالة أبغراض ال ركة فًا. -3
 معيا  العمومية. إدارة وتنتيو قرارا  اجل-4
ـــــــــــرتاض -5 ـــــــــــراض واق ـــــــــــا  إق ـــــــــــد وتســـــــــــجي  عملي إ ـــــــــــراذا  قي

 األوراق بكافة أنواعها وفًاش ل روا التعاقد.
وجيــــــــــــوز لل ــــــــــــركة أن تكــــــــــــون  ــــــــــــا مصــــــــــــلحة أو أن ت ــــــــــــرتك أو 
ــــــــ اول أعمــــــــاالش شــــــــايهة  ــــــــا ن الــــــــيت ت تتعــــــــاون أبي و ــــــــه مــــــــع الكي
ــــــــق أغراضــــــــها يف  الكويــــــــت  ــــــــى حتً ــــــــيت تعاوهنــــــــا عل أبعما ــــــــا أو ال

ــــــــــــــــا   أو أن  أو يف اةــــــــــــــــارج و ــــــــــــــــا أن ت ــــــــــــــــرتي هــــــــــــــــو  الكي
 تلحًها هبا . 

 (7مـادة  
ـــــــاير وتنتهـــــــي يف آخـــــــر   ـــــــن أول ين ـــــــة لل ـــــــركة م ـــــــدأ الســـــــنة املالي تا

ــــــــن ذلــــــــط الســــــــنة املاليــــــــة  ــــــــن كــــــــ  عــــــــام ويســــــــتثين م ديســــــــم  م
األويل فتاـــــــــدأ مـــــــــن اتريـــــــــخ قيـــــــــد ال ـــــــــركة يف الســـــــــج  التجـــــــــاري 

 التالية.وتنتهي يف آخر ديسم  من السنة املالية 
 (8مـادة  

( -/5,000,000حــــــــــــدد رأس املــــــــــــال املصــــــــــــرح بــــــــــــه مبالـــــــــــــغ  
د.ك  فًــــــــــا مخســــــــــة مليــــــــــون دينــــــــــار كــــــــــوييت ال غــــــــــري( موزعــــــــــه 

ســـــــــــــــهم( مخســــــــــــــون مليـــــــــــــــون ســـــــــــــــهم  50,000,000علــــــــــــــى  
 ( فلس ومجيع األسهم نًدية. 100قيمة ك  سهم  

 (9مادة  
اكتتب املؤسسون املوقعون على هوا العًد يف كام  رأس مال    

 :ال ركة على الو ه اآليت
 اســــــــــــــم لــــــــــــــاحب احلصــــــــــــــة

 
 عـــــــــــــــــــــدد األســــــــــــــــــــــهم 

 
قيمتها ابلدينار  نوع األسهم

 الكوييت
 د.ك 4,950,000 عادية سهم 49,500,000 ال ركة الكويتية للمًالة  .1
ـــــــراهيم عثمـــــــان  .2 عثمـــــــان إب

 العيسى
 د.ك  12,500 عادية سهم 125,000

عــــــــادل يوســــــــف عاــــــــدهللا  .3
 السايعي

 د.ك  12,500 عادية سهم 125,000

خلــــــــــدون شــــــــــاكر أمحــــــــــد  .4
 الطاطاائي

 د.ك  12,500 عادية سهم 125,000

عصـــــام عاـــــدالع ي  حســـــن  .5
 الًعود

 د.ك  12,500 عادية سهم 125,000

ـــــــــــداع قيمـــــــــــة رأس املـــــــــــال  ـــــــــــر املؤسســـــــــــون أبهنـــــــــــم قـــــــــــاموا إبي ويً
% مــــــــــــن قيمــــــــــــة رأس املــــــــــــال 100النًــــــــــــدي لل ــــــــــــركة بنســــــــــــاة 
ـــــــــيت 100النًـــــــــدي لل ـــــــــركة بنســـــــــاة  % مـــــــــن قيمـــــــــة األســـــــــهم ال
ســــــــــــــهم( مخســــــــــــــون   50,000,000اكتتاــــــــــــــوا هبــــــــــــــا وقــــــــــــــدرها  

ـــــــوطين  ـــــــت ال ـــــــط الكوي ـــــــدى بن ـــــــه ل مليـــــــون ســـــــهم كـــــــ  مـــــــنهم بنســـــــاة اكتتاب
ـــــــــــــ ن الانـــــــــــــط املـــــــــــــوكور واملؤرخـــــــــــــة يف مبو ـــــــــــــب ال ـــــــــــــهادة الصـــــــــــــادرة م

 .واملرفًة أبل  هوا العًد 31/05/2017
 (10مـادة  

املصــــــــــروفا  والنتًــــــــــا  واأل ــــــــــور والتكــــــــــاليف الــــــــــيت الت مــــــــــت  
ال ـــــــــــــركة أبدائهـــــــــــــا بســـــــــــــاب أتسيســـــــــــــها هـــــــــــــي مالـــــــــــــغ وقـــــــــــــدر  

د.ك(  فًـــــــــــــــا مخســــــــــــــــة مليـــــــــــــــون دينــــــــــــــــار  --/5,000,000 
 كــــــــــوييت ال غــــــــــري( وفًــــــــــاش للايــــــــــان املرفــــــــــق أبلــــــــــ  هــــــــــوا العًــــــــــد

 ختصم من حساب املصروفا  العامة.
 (11مـادة  

ـــــــــــام   ـــــــــــى هـــــــــــوا العًـــــــــــد ابلًي يتعهـــــــــــد املؤسســـــــــــون املوقعـــــــــــون عل
 جبميع اإل راذا  الالزمة إلمتام أتسيس ال ركة 

و ـــــــــوا المــــــــــرض وكلـــــــــوا عــــــــــنهم الســـــــــيد/ عصــــــــــام عاـــــــــد الع يــــــــــ  
ــــــــــــة واســــــــــــتيتاذ  حســــــــــــن الًعــــــــــــود يف اختــــــــــــاذ اإل ــــــــــــراذا  الًانوني

ــــــــــــــة وإدخــــــــــــــال  ــــــــــــــرى املســــــــــــــتندا  الالزم ــــــــــــــيت ت ــــــــــــــديال  ال التع
اجلهـــــــــــا  الرييـــــــــــة ضــــــــــــرورة إدخا ـــــــــــا يف العًـــــــــــد أو يف النظــــــــــــام 

 .األساسي املرفق به
وعلــــــــى املؤسســـــــــني خـــــــــالل ثالثـــــــــة أشـــــــــهر مـــــــــن اتريـــــــــخ االنتهـــــــــاذ 
مــــــــــــــن االكتتــــــــــــــاب وقاــــــــــــــ  ا تمــــــــــــــاع اجلمعيــــــــــــــة التأسيســــــــــــــية أن 
يًــــــــدموا لــــــــوزارة التجــــــــارة والصــــــــناعة بيــــــــا  بعــــــــدد األســــــــهم الــــــــيت 

بًيــــــــــــامهم بــــــــــــدفع األقســــــــــــاا أكتتــــــــــــب فيهــــــــــــا كــــــــــــ  مؤســــــــــــس و 
الوا ــــــــــب دفعهــــــــــا وأيــــــــــائهم وعنــــــــــاوينهم وقيمــــــــــة الســــــــــهم ومــــــــــا 

 .دفع من قيمته
 (12مـادة  

ــــــــــــنهم عــــــــــــن   يســــــــــــأل مؤسســــــــــــو ال ــــــــــــركة ابلتضــــــــــــامن فيمــــــــــــا بي
تعــــــــــــويال الضــــــــــــرر الــــــــــــوي يصــــــــــــيب ال ــــــــــــركة أو مســــــــــــامهيها أو 

 المري بساب بطالن عًد ال ركة.
 (13مـادة  

نســــــخة تتكــــــون حتــــــرر هــــــوا العًــــــد مــــــن ألــــــ  وأربــــــع نســــــخ كــــــ   
ـــــــه النظـــــــام األساســـــــي لل ـــــــركة  ـــــــق ب مـــــــن    ســـــــاع لـــــــتحا  ومرف

ــــــــــة نســــــــــخ كــــــــــ  نســــــــــخة تتكــــــــــون مــــــــــن   29املكــــــــــون مــــــــــن أربع
 مادة بال شطب أو إضافة. 69لتحة ويتضمن عدد 

ويتم االحتتاظ بنسخة أللية من عًد ال ركة يف مرك ها الرئيسي 
لف وعلى موقعها اإللكرتوين كما حتتظ نسخة أللية من هوا العًد مب

ال ركة لدي اإلدارة املختصة بوزارة التجارة والصناعة ولك  من 
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يرغب يف احلصول على نسخة مطابًة ل ل  أن يطلاها من ال ركة 
 مًاب  رسم معني حتدد  ال ركة.

 (14مـادة  
حرر هوا العًد بناذ على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم   

قم آيل واملسج  بر   03/08/2017بتاريخ  17601/2017
  12/9/2017بتاريخ             3435679
 الطرف الثالث الطرف الثاين     الطرف األول
 الطرف اةامس     الطرف الرابع

 
 ال ركة الكويتية العاملية ةدما  إيداع األوراق املالية

 شركة مسامهة كويتية مًتلة  ش.م.ك.م(
 النظام األساسي
 أتسيس ال ركة

 عنالر أتسيس ال ركة-أ
 (1مـادة  

 1/2016أتسســــــــــت ال ــــــــــركة طاًــــــــــا ألحكــــــــــام الًــــــــــانون رقــــــــــم  
إبلـــــــــدار قـــــــــانون ال ـــــــــركا  والئحتـــــــــه التنتيويـــــــــة وهـــــــــوا النظـــــــــام 
األساســـــــي بـــــــني مـــــــا لكـــــــى األســـــــهم املاينـــــــة أحكامهـــــــا فيمـــــــا بعـــــــد 
ـــــــــــة  شـــــــــــركة مســـــــــــامهة كويتيـــــــــــة مًتلـــــــــــة تســـــــــــمى ال ـــــــــــركة الكويتي
العامليــــــــــــة ةــــــــــــدما  إيــــــــــــداع األوراق املاليــــــــــــة/ شــــــــــــركة مســــــــــــامهة  

 يتية مًتلة  ش.م.ك.م(كو 
 (2مـادة  

مرك  ال ركة الرئيسي وحملها الًانوين يف دولة الكويت الكائن الكويت وهو  
املوطن الوى يعتد به يف تو يه املراسال  واإلعال   الًضائية وال يعتد 

 بتميري هوا املوطن إال اذا مت قيد التميري ابلسج  التجاري.
ــــــــــوكيال  أو وجيــــــــــوز جمللــــــــــس اإلدارة أن ين ــــــــــئ  ــــــــــ ا فروعــــــــــا أو ت

 مكاتب بدولة الكويت أو ابةارج.
 (3مـادة  

 مدة هو  ال ركة غري حمددة وتادأ من اتريخ ال هر .
 (4مـادة  

إبلدار قانون  1/2016مع عدم اإلخالل أبحكام الًانون رقم 
ال ركا  وتعديالته والئحته التنتيوية فإن األغراض اليت أسست  من 

 -أ لها ال ركة هي :
الًيـــــــام مب اولـــــــة ن ـــــــاا وكالـــــــة مًالـــــــة لتًـــــــدمي خدمـــــــة إيـــــــداع –1

األوراق املاليــــــــة ضــــــــمن نظــــــــام احلتــــــــظ املركــــــــ ي  ونًــــــــ  ملكيتهــــــــا 
وتســــــــجي  املعــــــــامال  املتعلًـــــــــة هبــــــــا مبــــــــا فيهـــــــــا الايــــــــع وال ـــــــــراذ 
ــــــــــع األرابح وتًــــــــــدمي اةــــــــــدما   ــــــــــرهن وتوزي ــــــــــة وال ــــــــــ  امللكي وحتوي

تًـــــــــــدمي  املســــــــــاندة يف االكتتــــــــــااب  وغريهــــــــــا مــــــــــن املعــــــــــامال ،  و 
كافـــــــــة اةـــــــــدما  التنيـــــــــة املتصـــــــــلة أو املرتاطـــــــــة أو الناجتـــــــــة عـــــــــن 
ـــــــــة  هـــــــــوا الن ـــــــــاا طاًـــــــــاش ألحـــــــــدث التًنيـــــــــا  والتطايًـــــــــا  اآللي
مبـــــــا يتوافـــــــق واملعـــــــايري الدوليـــــــة املعتمـــــــدة مـــــــن ا يئـــــــة أو وفـــــــق مـــــــا 

 تطلاه أو تًرر  ا يئة. 
ـــــــــدى ال ـــــــــركة عـــــــــن -2 ـــــــــوفرة ل ـــــــــة املت ـــــــــوائال املالي اســـــــــتمالل الت

ــــــــق اســــــــتثمارها  ــــــــ  شــــــــركا  طري ــــــــن قا ــــــــدار م يف حمــــــــافظ ماليــــــــة ت

 و ها  متخصصة. 
 أتسيس ال ركا  واةالة أبغراض ال ركة فًا. -3
 إدارة وتنتيو قرارا  اجلمعيا  العمومية. -4
ـــــــــــرتاض -5 ـــــــــــراض واق ـــــــــــا  إق ـــــــــــد وتســـــــــــجي  عملي إ ـــــــــــراذا  قي

 األوراق بكافة أنواعها وفًاش ل روا التعاقد.
ـــــــــارا  الالزمـــــــــة لل-6 ـــــــــوال  والعً ـــــــــط املنً مااشـــــــــرة ن ـــــــــاطها متل

 يف احلدود املسموح هبا وفًاش للًانون.
 رأس املال وطرق زايدته -ب

 (5مــادة  
حـــــــــــدد رأس مـــــــــــال ال ــــــــــــركة املصـــــــــــرح بــــــــــــه واملـــــــــــدفوع مبالــــــــــــغ  
ـــــــــــــــــا مخســـــــــــــــــة مليـــــــــــــــــون دينـــــــــــــــــار  -/5,000,000  ( د.ك  فً

ســــــــــــــهم(  50,000,000كــــــــــــــوييت ال غــــــــــــــري( موزعــــــــــــــه علــــــــــــــى  
( فلــــــــــــس 100مخســـــــــــون مليـــــــــــون ســــــــــــهم قيمـــــــــــة كــــــــــــ  ســـــــــــهم  

 ومجيع األسهم نًدية. 
 (6مــادة  

أســــــــهم ال ــــــــركة اييــــــــة  جيــــــــوز( لمــــــــري الكــــــــويتيني متلكهــــــــا وفًــــــــا  
 ألحكام الًانون والًرارا  الوزارية املنظمة لولط.

 (7مــادة  
ال جيوز زايدة رأس املال املصرح به إال إذا كانت قيمة األسهم  

األللية قد دفعت كاملة، وجيوز للجمعية العامة غري العادية أن 
تتوض الس اإلدارة يف حتديد اتريخ تنتيو ، على أن جيوز بًرار من 

الس إدارة ال ركة زايدة رأس املال املصدر يف حدود رأس املال 
 يكون رأس املال املصدر قد مت سداد  ابلكام . املصرح به على أن

 وال جيوز إلدار األسهم اجلديدة أبق  من قيمتها االيية.
 (8مــادة  

ــــــــــد دفعــــــــــت ابلكامــــــــــ    ــــــــــت قيمــــــــــة األســــــــــهم األلــــــــــلية ق إذا كان
ــــــــة بعــــــــد  ــــــــة العامــــــــة غــــــــري العادي جيــــــــوز بًــــــــرار يصــــــــدر مــــــــن اجلمعي
ــــــــــة زايدة رأس مــــــــــال ال ــــــــــركة املصــــــــــرح  موافًــــــــــة اجلهــــــــــا  الرقابي
بـــــــه وذلـــــــط بنـــــــاذ علـــــــى اقـــــــرتاح مســـــــاب مـــــــن الـــــــس اإلدارة وتًريـــــــر مـــــــن 
مراقــــــــــــــب احلســــــــــــــااب  يف هــــــــــــــوا ال ــــــــــــــأن علــــــــــــــى أن يتضــــــــــــــمن الًــــــــــــــرار 

 الصادر ب ايدة رأس املال مًدار وطرق ال ايدة.
 (9مــادة  

إذا تًـــــــــــــــــرر زايدة رأس مـــــــــــــــــال ال ـــــــــــــــــركة ومل ميـــــــــــــــــارس بعـــــــــــــــــال  
املســـــــــــــــامهني حـــــــــــــــق أولويـــــــــــــــة االكتتـــــــــــــــاب يف أســـــــــــــــهم زايدة رأس 

يـــــــتم ختصـــــــيص األســـــــهم غـــــــري املكتتـــــــب فيهـــــــا ملـــــــن يرغـــــــب املـــــــال 
ـــــــــــا   ـــــــــــإن جتـــــــــــاوز  طلا ـــــــــــط مـــــــــــن مســـــــــــامهي ال ـــــــــــركة، ف يف ذل
االكتتـــــــــــــاب عـــــــــــــدد األســـــــــــــهم املطروحـــــــــــــة مت ختصيصـــــــــــــها علـــــــــــــى 

 املكتتاني بنساة ما اكتتاوا به.
ويف مجيـــــــــع األحـــــــــوال الـــــــــيت ال يـــــــــتم االكتتـــــــــاب فيهـــــــــا يف كامـــــــــ    

ــــــــــس اإلدارة أن يًــــــــــوم بت ــــــــــدة  ــــــــــاز جملل خصــــــــــيص األســــــــــهم اجلدي
األســـــــــــهم غـــــــــــري املكتتـــــــــــب فيهــــــــــــا ملســـــــــــامهني  ـــــــــــدد،  وتعتــــــــــــ  

 األسهم اجلديدة غري املكتتب فيها ملماة بًوة الًانون.
 (10مــادة  

ــــــــام   ــــــــاب الع ــــــــق االكتت جيــــــــوز لل ــــــــركة زايدة رأس املــــــــال عــــــــن طري
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مــــــــن الًــــــــانون رقــــــــم   242وذلــــــــط علــــــــى النحــــــــو املاــــــــني ابملــــــــادة 
والئحتــــــــــــــــه  إبلــــــــــــــــدار قــــــــــــــــانون ال ــــــــــــــــركا   2016لســــــــــــــــنة  1

 التنتيوية.
 االكتتــــــــــاب

 (11مــادة  
ــــــــــــب املؤسســــــــــــون املوقعــــــــــــون علــــــــــــى عًــــــــــــد التأســــــــــــيس يف     اكتت

كامــــــــــــــــــ  رأس مــــــــــــــــــال ال ــــــــــــــــــركة أبســــــــــــــــــهم يالــــــــــــــــــغ عــــــــــــــــــددها 
ســـــــــــــهم  مخســـــــــــــون مليـــــــــــــون ســـــــــــــهم( قيمتهـــــــــــــا  50,000,000

دينــــــــــــار كــــــــــــوييت  مخســــــــــــة مليــــــــــــون  5,000,000/--اإلييــــــــــــة 
ـــــــنهم كـــــــ  بنســـــــاة ـــــــة  دينـــــــار كـــــــوييت( موزعـــــــة فيمـــــــا بي اكتتابـــــــه املاين
ـــــــــــــــــع    ـــــــــــــــــد مت دف ـــــــــــــــــد التأســـــــــــــــــيس وق ( 5,000,000/-يف عً

ـــــــن الًيمـــــــة  ـــــــار كـــــــوييت ال غـــــــري( م ـــــــون دين د.ك  فًـــــــا مخســـــــة ملي
اإلييـــــــــة ل ســـــــــهم الــــــــــيت اكتتاـــــــــوا هبـــــــــا لــــــــــدى بنـــــــــط  الكويــــــــــت 
الـــــــــوطين( وذلـــــــــط مبو ـــــــــب شـــــــــهادة الانـــــــــط املرفًـــــــــة املؤرخـــــــــة يف 

م ويســــــــــــــــدد اجلــــــــــــــــ ذ الاــــــــــــــــاقي مــــــــــــــــن قيمــــــــــــــــة  31/05/2017
مـــــــدة أقصـــــــاها مخـــــــس ســـــــنوا  مـــــــن اتريـــــــخ قيـــــــد  الســـــــهم خـــــــالل

ال ـــــــــــركة يف الســـــــــــج  التجـــــــــــاري، ويف املواعيـــــــــــد الـــــــــــيت دـــــــــــددها 
الـــــــــــس اإلدارة، وإذا أتخـــــــــــر املســـــــــــاهم عـــــــــــن الوفـــــــــــاذ ابلًســـــــــــا 
املســــــــــتحق علــــــــــى األســــــــــهم يف موعــــــــــد  و ــــــــــب علــــــــــى ال ــــــــــركة 
ـــــــوار  أن تعـــــــرض  بعـــــــد مضـــــــي مخســـــــة ع ـــــــر يومـــــــا مـــــــن اتريـــــــخ إن

تســــــــتويف ال ـــــــركة مــــــــن أســـــــهمه للايـــــــع علــــــــى ابقـــــــي املســـــــامهني، و 
مثــــــن بيــــــع األســــــهم ابألولويــــــة علــــــى مجيــــــع دائــــــين املســــــاهم قيمـــــــة 
األقســـــــــاا الـــــــــيت مل تســـــــــدد والتائـــــــــدة ومـــــــــا تكـــــــــون قـــــــــد حتملتـــــــــه 
ال ــــــــركة مــــــــن نتًــــــــا ، ويــــــــرد الاــــــــاقي للمســــــــاهم فــــــــإذا مل يكــــــــف 
ـــــــن بيـــــــع األســـــــهم ر عـــــــت ال ـــــــركة علـــــــى املســـــــاهم ابلاـــــــاقي يف  مث

 أمواله اةالة.
 (12مــادة  

علــــــــــى ملكيــــــــــة الســـــــــهم قاــــــــــول املســــــــــاهم عًــــــــــد  يرتتـــــــــب حتمــــــــــاش 
التأســــــــــــيس وأحكــــــــــــام النظــــــــــــام األساســــــــــــي لل ــــــــــــركة وقــــــــــــرارا  

 مجعياهتا العامة.
 (13مــادة  

ـــــــــة حلصـــــــــة    كـــــــــ  ســـــــــهم خيـــــــــول لـــــــــاحاه احلـــــــــق يف حصـــــــــة معادل
غــــــــــري  بــــــــــال متييــــــــــ  يف ملكيــــــــــة مو ــــــــــودا  ال ــــــــــركة ويف األرابح 

 املًتسمة.
 (14مــادة  

وكالـــــــة مًالـــــــة وتًيـــــــد فيـــــــه يكـــــــون لل ـــــــركة ســـــــج  خـــــــا  دتـــــــظ لـــــــدى 
ـــــــــــوطنهم وعـــــــــــدد األســـــــــــهم اململوكـــــــــــة  أيـــــــــــاذ املســـــــــــامهني و نســـــــــــياهتم وم

 لك  منهم ونوعها والًيمة املدفوعة عن ك  سهم.
ويـــــــــــــتم التأشـــــــــــــري يف ســــــــــــــج  املســـــــــــــامهني ابي تميــــــــــــــريا  تطـــــــــــــرا علــــــــــــــى 
ــــــــة املًالــــــــة  ــــــــا ملــــــــا تتلًــــــــا  ال ــــــــركة أو وكال ــــــــا   املســــــــجلة فيــــــــه وفً الاي

أن يطلــــــــــب مــــــــــن ال ــــــــــركة أو وكالــــــــــة  مــــــــــن بيــــــــــا  ،  ولكــــــــــ  ذي شــــــــــأن
 املًالة ت ويد  بايا   من هوا السج . 

 اجلمعية التأسيسية
 (15مــادة  

علــــــى املؤسســـــــني خــــــالل ثالثـــــــة اشــــــهر مـــــــن اتريــــــخ االنتهـــــــاذ مـــــــن 
ـــــــــــة التأسيســـــــــــية أن يًـــــــــــدموا  ـــــــــــاب وقاـــــــــــ  ا تمـــــــــــاع اجلمعي االكتت
ـــــــيت  اكتتـــــــب  ـــــــدد األســـــــهم ال ـــــــوزارة التجـــــــارة والصـــــــناعة بيـــــــا  بع ل

يـــــــــــام املكتتاـــــــــــني بـــــــــــدفع األقســـــــــــاا الوا ـــــــــــب دفعهـــــــــــا هبـــــــــــا وبً
ـــــــــب  ـــــــــيت اكتت ـــــــــاوينهم وعـــــــــدد األســـــــــهم ال ـــــــــني وعن وأبيـــــــــاذ املكتتا

 هبا ك  منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته.  
 (16مــادة  

ـــــــــة  ـــــــــة التأسيســـــــــية لالنعًـــــــــاد خـــــــــالل ثالث علـــــــــى املؤسســـــــــني دعـــــــــوة اجلمعي
ـــــــاب فـــــــإذا انًضـــــــت هـــــــو  املـــــــ ـــــــخ االنتهـــــــاذ مـــــــن االكتت دة أشـــــــهر مـــــــن اتري

دون أن تعًــــــــــــــد اجلمعيــــــــــــــة قامــــــــــــــت وزارة التجــــــــــــــارة والصــــــــــــــناعة خــــــــــــــالل 
مخســــــــــة ع ــــــــــر يومــــــــــا مــــــــــن اتريــــــــــخ انًضــــــــــاذ املــــــــــدة املــــــــــوكورة بـــــــــــدعوة 

 اجلمعية التأسيسية لالنعًاد.
 (17مــادة  

تو ــــــــــــه الــــــــــــدعوة إىل حضـــــــــــــور ا تمــــــــــــاع اجلمعيــــــــــــة التأسيســـــــــــــية 
ــــــــاد اال تمــــــــاع  متضــــــــمنة  ــــــــدول األعمــــــــال وزمــــــــان ومكــــــــان انعً

 -لية :أبحد الطرق التا
خطـــــــــــــااب  مســـــــــــــجلة ترســـــــــــــ  إىل مجيـــــــــــــع املكتتاـــــــــــــني قاـــــــــــــ  -1

 املوعد احملدد النعًاد اال تماع أبساوعني على األق .
اإلعـــــــــــالن، وجيـــــــــــب أن دصـــــــــــ  اإلعـــــــــــالن مـــــــــــرتني علـــــــــــى أن -2

ـــــــ  عـــــــن  ـــــــة بعـــــــد مضـــــــى مـــــــدة ال تً ـــــــتم اإلعـــــــالن يف املـــــــرة الثاني ي
ســــــــــاعة أايم مــــــــــن اتريــــــــــخ ن ــــــــــر اإلعــــــــــالن األول وقاــــــــــ  انعًــــــــــاد 

 بساعة أايم على األق .اال تماع 
تســـــــــــــليم الـــــــــــــدعوة ابليـــــــــــــد إىل املســـــــــــــامهني أو مـــــــــــــن ينـــــــــــــوب -3

ــــــ  ويؤشــــــر  ــــــى األق ــــــوم عل ــــــ  موعــــــد اال تمــــــاع بي ــــــانو  قا عــــــنهم ق
 على لورة الدعوة مبا يتيد االستالم.

أي وســــــــيلة أخــــــــرى مــــــــن وســـــــــائ  االتصــــــــال احلديثــــــــة املاينـــــــــة -4
 ابلالئحة التنتيوية لًانون ال ركا .

التجـــــــــــــارة والصـــــــــــــناعة كتابيـــــــــــــا جبـــــــــــــدول وجيـــــــــــــب إخطـــــــــــــار وزارة 
األعمــــــــــال ومبيعــــــــــاد ومكــــــــــان اال تمــــــــــاع قاــــــــــ  انعًــــــــــاد  بســــــــــاعة 

 أايم على األق  وذلط حلضور ممثلها.
ــــــــــة  ــــــــــه اجلمعي ــــــــــة التأسيســــــــــية مــــــــــن تنتخا ــــــــــرتأس ا تمــــــــــاع اجلمعي ي

  وا المرض.
 (18مــادة  

ال يكــــــــــــــون ا تمــــــــــــــاع اجلمعيــــــــــــــة التأسيســــــــــــــية لــــــــــــــحيحا إال اذا 
صـــــــــويت ميثلـــــــــون اكثـــــــــر مـــــــــن حضـــــــــر  مســـــــــامهون  ـــــــــم حـــــــــق الت

ـــــــــوفر هـــــــــوا  ـــــــــب هبـــــــــا . فـــــــــإذا مل يت نصـــــــــف عـــــــــدد األســـــــــهم املكتت
ــــــــــــوا   النصــــــــــــاب و ــــــــــــب دعــــــــــــوة اجلمعيــــــــــــة إىل ا تمــــــــــــاع اثن ل
 ــــــــدول األعمــــــــال يعًــــــــد خــــــــالل مــــــــدة ال تًــــــــ  عــــــــن ســــــــاعة أايم 
وال ت يــــــــــد عـــــــــــن ثالثــــــــــني يومـــــــــــا مــــــــــن اتريـــــــــــخ اال تمـــــــــــاع األول،  

 .ويكون اال تماع الثاين لحيحا أاي كان عدد احلاضرين
وجيــــــــــوز أال تو ــــــــــه دعــــــــــوة  ديــــــــــدة لال تمــــــــــاع الثــــــــــاين إذا كــــــــــان 

 قد حدد اترخيه يف الدعوة إىل اال تماع األول. 
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وتصــــــــــدر الًــــــــــرارا  ابألغلايــــــــــة املطلًــــــــــة لالســــــــــهم احلاضــــــــــرة يف 
 اال تماع.

 (19مـــادة  
يًـــــــــــدم املؤسســـــــــــون إىل اجلمعيـــــــــــة التأسيســـــــــــية تًريـــــــــــراش يتضــــــــــــمن 

ـــــــيت معلومـــــــا  وافيـــــــة عـــــــن مجيـــــــع عمليـــــــا  التأســـــــي س واملاـــــــالغ ال
ـــــــر  أنتًـــــــت مـــــــع املســـــــتندا  املؤيـــــــدة لـــــــولط ويوضـــــــع هـــــــوا التًري
يف مكـــــــــــــان دـــــــــــــدد  املؤسســـــــــــــون الطـــــــــــــالع املكتتاـــــــــــــني عليـــــــــــــه 
ـــــــــــة بســـــــــــاعة أايم علـــــــــــى األقـــــــــــ   ـــــــــــط قاـــــــــــ  ا تمـــــــــــاع اجلمعي وذل

 وي ار إىل ذلط يف دعوة املكتتاني حلضور اال تماع. 
 (20مــادة  

 -:ختتص اجلمعية التأسيسية ابملسائ  اآلتية 
املوافًـــــــــة علـــــــــى إ ـــــــــراذا  أتســـــــــيس ال ـــــــــركة بعـــــــــد التثايـــــــــت -1

مـــــــــن لـــــــــحتها وموافًتهـــــــــا ألحكـــــــــام قـــــــــانون ال ـــــــــركا  ولعًـــــــــد 
 ال ركة.

 انتخاب أعضاذ الس اإلدارة األول. -2 
 اختيار مراقب احلسااب  وحتديد أتعابه.-3
 إعالن أتسيس ال ركة هنائياش.-4

ـــــــــة التأسيســـــــــية إ ىل وترســـــــــ  لـــــــــورة مـــــــــن حمضـــــــــر ا تمـــــــــاع اجلمعي
 وزارة التجارة والصناعة متضمنة الًرارا  اليت اختو .

وعلـــــــــــى الـــــــــــس اإلدارة األول أن جيـــــــــــرى ن ـــــــــــر عًـــــــــــد ال ـــــــــــركة 
ــــــــخ  ــــــــني يومــــــــا مــــــــن اتري ــــــــدها ابلســــــــج  التجــــــــاري خــــــــالل ثالث وقي

 إعالن أتسيس ال ركة هنائيا.
 حًوق والت اما  املسامهني

 (21مــادة  
 الية :يتمتع العضو يف ال ركة بو ه خا  ابحلًوق الت 
ــــــــــــيت  -1 ــــــــــــى اســــــــــــهم املنحــــــــــــة ال قــــــــــــاال األرابح واحلصــــــــــــول عل

 يتًرر توزيعها.
امل ـــــــــــــــاركة يف إدارة ال ـــــــــــــــركة عـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق العضـــــــــــــــوية يف -2

ـــــــــــــة واالشـــــــــــــرتاك يف  ـــــــــــــا  العام ـــــــــــــس اإلدارة وحضـــــــــــــور اجلمعي ال
ــــــــــانون ال ــــــــــركا  وهــــــــــوا  ــــــــــط طاًــــــــــا ألحكــــــــــام ق مــــــــــداوالهتا وذل

 النظام ، ويًع ابطال أي اتتاق علي خالف ذلط.
احلصــــــــول قاــــــــ  ا تمــــــــاع اجلمعيــــــــة العامــــــــة بســــــــاعة إايم علــــــــى -3

ــــــــرتة احملاســــــــاية  ــــــــا   املاليــــــــة لل ــــــــركة عــــــــن الت ــــــــى الاي ــــــــ  عل األق
ـــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــر مراق ـــــــــــــــــــس اإلدارة  وتًري ـــــــــــــــــــر ال املنًضـــــــــــــــــــية وتًري

 احلسااب . 
ـــــــــــــــــة يف -4 ـــــــــــــــــه واألولوي التصـــــــــــــــــرف يف األســـــــــــــــــهم اململوكـــــــــــــــــة ل

االكتتــــــــــاب ابألســــــــــهم اجلديـــــــــــدة والســــــــــندا  والصــــــــــكوك وفًـــــــــــاش 
إبلــــــــــــدار قــــــــــــانون  2016لســــــــــــنة  1الًــــــــــــانون رقــــــــــــم  ألحكــــــــــــام

 ال ركا  وعًد ال ركة.
احلصــــــــــول علــــــــــى نصــــــــــيب مــــــــــن مو ــــــــــودا  ال ــــــــــركة عنــــــــــد -5

 التصتية بعد الوفاذ مبا عليها من ديون.
 ( 22مــادة   

 -يلت م العضو يف ال ركة بو ه خا  مبا يلي :
تســـــــديد األقســــــــاا املســـــــتحًة علــــــــى مـــــــا ميلكــــــــه مـــــــن اســــــــهم -1

الســـــــــــتحًاق ودفـــــــــــع التعـــــــــــويال عـــــــــــن عنـــــــــــد حلـــــــــــول مواعيـــــــــــد ا
 التأخري يف السداد.

دفـــــــــــع النتًـــــــــــا  الـــــــــــيت تكـــــــــــون ال ـــــــــــركة قـــــــــــد حتملتهـــــــــــا يف -2
ســــــــاي  اســــــــتيتاذ األقســــــــاا غــــــــري املدفوعــــــــة مــــــــن قيمــــــــة أســــــــهمه،  

 ولل ركة التنتيو على األسهم استيتاذ حلًوقها.
 تنتيو الًرارا  اليت تصدرها اجلمعية العامة لل ركة.-3
يـــــــــــؤدي إىل اإلضـــــــــــرار ابملصـــــــــــاحل االمتنـــــــــــاع عـــــــــــن أي عمـــــــــــ  -4

ــــــــويال األضــــــــرار الــــــــيت  ــــــــة لل ــــــــركة وااللتــــــــ ام بتع ــــــــة أو األدبي املالي
 تن أ عن خمالتة ذلط.

ــــــــــــداول  -5 ــــــــــــررة ب ــــــــــــأن ت ــــــــــــاع الًواعــــــــــــد واإل ــــــــــــراذا  املً إتا
 األسهم.

 (23مــادة  
 -ال جيوز للجمعية العامة للمسامهني الًيام مبا يلي :

ــــــــــــــاذ املســــــــــــــاهم املاليــــــــــــــة أو زاي-1 دة قيمــــــــــــــة الســــــــــــــهم زايدة أعا
 األيية.

ـــــــــــة الوا ـــــــــــب توزيعهـــــــــــا مـــــــــــن األرابح -2 انًـــــــــــا  النســـــــــــاة املئوي
 الصافية على املسامهني واحملددة يف عًد ال ركة.

فـــــــــرض شـــــــــروا  ديـــــــــدة غـــــــــري ال ـــــــــروا املـــــــــوكورة يف عًـــــــــد -3
التأســــــــــــــيس أو هــــــــــــــوا النظــــــــــــــام تتعلــــــــــــــق أبحًيــــــــــــــة املســــــــــــــاهم يف 

 حضور اجلمعيا  العامة والتصويت فيها.
ـــــــع املســـــــامهني    ـــــــول مجي وجيـــــــوز اةـــــــروج علـــــــى هـــــــو  األحكـــــــام بًا

كتابيـــــــــاش أو بتصـــــــــويت إمجـــــــــاعي ي ـــــــــرتك فيـــــــــه مجيـــــــــع املســـــــــامهني،  
 واستيتاذ اإل راذا  الالزمة لتعدي  عًد ال ركة.

 إدارة ال ركة
 الس اإلدارة –أ 

 (24مــادة  
يتــــــــوىل إدارة ال ــــــــركة الــــــــس إدارة  مكــــــــون مــــــــن  عــــــــدد مخســــــــة  

ـــــــــــالث ســـــــــــنوا  قابلـــــــــــة أعضـــــــــــاذ ، وتكـــــــــــون مـــــــــــ دة العضـــــــــــوية ث
 للتجديد.

ـــــــــاد احملـــــــــدد   ـــــــــد يف امليع ـــــــــس إدارة   دي وإذا تعـــــــــور انتخـــــــــاب ال
ــــــــس الًــــــــائم يف إدارة أعمــــــــال ال ــــــــركة حلــــــــني  ــــــــولط اســــــــتمر اجملل ل

 زوال األسااب وانتخاب الس إدارة  ديدة.
 (25مــادة  

ينتخــــــــــــــب املســــــــــــــامهون أعضــــــــــــــاذ الــــــــــــــس اإلدارة ابلتصــــــــــــــويت  
 السري. 

 (26 مــادة 
ينتخــــــــــب الــــــــــس اإلدارة ابالقــــــــــرتاع الســــــــــري رئيســــــــــاش للمجلــــــــــس 
و ئاـــــــــــــا للـــــــــــــرئيس وميثـــــــــــــ  رئـــــــــــــيس الـــــــــــــس اإلدارة ال ـــــــــــــركة يف 
ــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــام الًضــــــــــــــــــاذ إىل  ان ــــــــــــــــــري وأم ــــــــــــــــــع الم عالقاهتــــــــــــــــــا م
االختصالــــــــــــا  األخــــــــــــرى املاينــــــــــــة ابلعًــــــــــــد،  ويعتــــــــــــ  توقيعــــــــــــه  
كتوقيـــــــــــع الـــــــــــس اإلدارة يف عالقـــــــــــة ال ـــــــــــركة ابلمـــــــــــري،  وعليـــــــــــه 

ـــــــــب تنتيـــــــــو قـــــــــرارا  ا جمللـــــــــس وأن يتًيـــــــــد بتولـــــــــياته ، ودـــــــــ   ئ
ـــــــه، أو قيـــــــام مـــــــانع لديـــــــه مـــــــن  ـــــــرئيس حمـــــــ  الـــــــرئيس عنـــــــد غياب ال

 ممارسة اختصالاته.
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 (27مــادة  
ــــــــس اإلدارة  ــــــــه ال ــــــــواي يعين جيــــــــوز أن يكــــــــون لل ــــــــركة رئيســــــــاش تنتي
ــــــــه إدارة ال ــــــــركة  ــــــــاا ب ــــــــس أو مــــــــن غــــــــريهم ين مــــــــن أعضــــــــاذ اجملل

توقيـــــــــــــع عـــــــــــــن ودـــــــــــــدد اجمللـــــــــــــس خمصصـــــــــــــاته ولـــــــــــــالحياته يف ال
 ال ركة.

 (28مــادة  
ـــــــــة  ـــــــــا لطايع ـــــــــني أعضـــــــــائه وفً ـــــــــوزع العمـــــــــ  ب ـــــــــس اإلدارة أن ي جملل
أعمــــــــــال ال ــــــــــركة ، كمــــــــــا جيــــــــــوز للمجلــــــــــس أن يتــــــــــوض احـــــــــــد 
أعضـــــــــائه أو جلنـــــــــة مـــــــــن بـــــــــني أعضـــــــــائه أو أحـــــــــدا مـــــــــن المـــــــــري يف 
الًيـــــــــام بعمـــــــــ  معـــــــــني أو اكثـــــــــر أو اإلشـــــــــراف علـــــــــى و ـــــــــه مـــــــــن 

طا  أو و ــــــــــــو  ن ــــــــــــاا ال ــــــــــــركة أوىف ممارســــــــــــة بعــــــــــــال الســــــــــــل
 االختصالا  املنوطة ابجمللس.   

 (29مــادة  
ــــــــاراي  جيــــــــوز لكــــــــ  مســــــــاهم ســــــــواذ كــــــــان شخصــــــــا طايعيــــــــا أو اعتا
ــــــــه يف الــــــــس إدارة ابل ــــــــركة بنســــــــاة مــــــــا ميلكــــــــه  ــــــــني ممثلــــــــني ل تعي
مـــــــــــن اســـــــــــهم فيهـــــــــــا ويســـــــــــتن ل عـــــــــــدد أعضـــــــــــاذ الـــــــــــس اإلدارة 
املختــــــــارين هبــــــــو   الطريًــــــــة مــــــــن امــــــــوع أعضــــــــاذ الــــــــس اإلدارة 

انتخـــــــــــاهبم ، وال جيـــــــــــوز للمســـــــــــامهني الـــــــــــوين  ـــــــــــم  الـــــــــــوين يـــــــــــتم
ـــــــــع املســـــــــامهني اآلخـــــــــرين  ـــــــــس اإلدارة االشـــــــــرتاك م ـــــــــون يف ال ممثل
يف انتخـــــــــــاب بًيـــــــــــة أعضـــــــــــاذ الـــــــــــس اإلدارة إال يف حـــــــــــدود مـــــــــــا 
زاد عــــــــــــن النســـــــــــــاة املســـــــــــــتخدمة يف تعيــــــــــــني ممثليـــــــــــــة يف الـــــــــــــس 
اإلدارة،  وجيــــــــــوز جملموعــــــــــة مــــــــــن املســــــــــامهني أن يتحــــــــــالتوا فيمــــــــــا 

ــــــــني ــــــــنهم لتعي ــــــــس اإلدارة وذلــــــــط بي ــــــــر عــــــــنهم يف ال  ممثــــــــ  أو اكث
 بنساة ملكيتهم اتمعة. 

ـــــــوق  ـــــــني مـــــــن احلً ـــــــا ل عضـــــــاذ املنتخا ـــــــني م ويكـــــــون  ـــــــؤالذ املمثل
والوا اـــــــــا ،  ويكـــــــــون املســـــــــاهم مســـــــــؤوال عـــــــــن أعمـــــــــال ممثليـــــــــة 

 جتا  ال ركة ودائنيها ومسامهيها. 
 (30مــادة      

ا حضــــــــــــرة ال يكــــــــــــون ا تمــــــــــــاع الــــــــــــس اإلدارة لــــــــــــحيحا إال اذ 
نصــــــــف عــــــــدد األعضــــــــاذ علــــــــى إال يًــــــــ  عــــــــدد احلاضــــــــرين عــــــــن 
ثالثـــــــــــــة،  وجيـــــــــــــوز االتتـــــــــــــاق علـــــــــــــى نســـــــــــــاة أو عـــــــــــــدد اكـــــــــــــ ،  
ـــــــــــة  واختـــــــــــاذ  واال تمـــــــــــاع ابســـــــــــتخدام وســـــــــــائ  االتصـــــــــــال احلديث

 قرارا  ابلتمرير مبوافًة مجيع أعضاذ اجمللس. 
ـــــــــ   ـــــــــى األق ـــــــــرا  عل ـــــــــس اإلدارة ســـــــــت م وجيـــــــــب أن جيتمـــــــــع ال

 خالل السنة الواحدة. 
 (31ــادة  م

ـــــــــ   ـــــــــن قا ـــــــــع م ـــــــــس اإلدارة وتوق ـــــــــدون حماضـــــــــر ا تماعـــــــــا  ال ت
ــــــــوى مل  ــــــــس،  وللعضــــــــو ال األعضــــــــاذ احلاضــــــــرين وأمــــــــني ســــــــر اجملل
يوافــــــــــق علــــــــــى قــــــــــرار اختــــــــــو  اجمللــــــــــس أن يثاــــــــــت اعرتاضــــــــــه،  يف 

 حمضر اال تماع. 
 (32مــادة  

اذا شـــــــــمر مركــــــــــ  عضـــــــــو يف الــــــــــس اإلدارة ، خلتـــــــــه فيــــــــــه مــــــــــن  
ــــــــر األلــــــــوا ــــــــى اكث ــــــــوين مل  كــــــــان حــــــــائ ا عل   مــــــــن املســــــــامهني ال

ــــــــة خلتــــــــه  يتــــــــوزوا بعضــــــــوية الــــــــس اإلدارة،  واذا قــــــــام مــــــــانع لدي

 من يليه،  ويكم  العضو اجلديد مدة سلته فًا. 
ـــــــه  أمـــــــا اذا بلمـــــــت املراكـــــــ  ال ـــــــاغرة ربـــــــع املراكـــــــ  األلـــــــلية،  فإن
يتعــــــــــــــــني علــــــــــــــــى الــــــــــــــــس اإلدارة دعــــــــــــــــوة اجلمعيــــــــــــــــة العامــــــــــــــــة 

اتريـــــــخ شـــــــمر أخـــــــر للمســـــــامهني لتجتمـــــــع يف ميعـــــــاد شـــــــهرين مـــــــن 
 مرك ،  وتنتخب من ميال املراك  ال اغرة.  

 (33مــادة  
جيــــــــــــب أن تتــــــــــــوافر يف مــــــــــــن يرشــــــــــــح لعضــــــــــــوية الــــــــــــس اإلدارة  

 -ال روا التالية :
 أن يكون متمتعا أبهلية التصرف. -1
ـــــــــــة -2 ـــــــــــة بعًوب أال يكـــــــــــون قـــــــــــد ســـــــــــاق احلكـــــــــــم عليـــــــــــة يف  ناي

ليس مًيــــــــــدة للحريــــــــــة أو يف  رميــــــــــة إفــــــــــالس ابلتًصــــــــــري أو التــــــــــد
أو  رميـــــــــــــة خملـــــــــــــة  ابل ـــــــــــــرف أو األمانـــــــــــــة أو بعًوبـــــــــــــة مًيـــــــــــــدة 
للحريــــــة بســـــــاب خمالتتــــــه ألحكـــــــام هــــــوا الًـــــــانون مــــــامل يكـــــــن قـــــــد 

 رد له اعتاار .
فيمـــــــــــــــا عـــــــــــــــدا أعضـــــــــــــــاذ الـــــــــــــــس اإلدارة املســـــــــــــــتًلني ، أن  -3

يكــــــــــون مالكــــــــــا بصــــــــــتة شخصــــــــــية أو ال ــــــــــخص الــــــــــوي ميثلهــــــــــا 
 لعدد من اسهم ال ركة.

أاي مـــــــــــن ال ــــــــــروا املتًدمـــــــــــة واذا فًــــــــــد عضـــــــــــو الــــــــــس اإلدارة 
 زالت عنه لتة العضوية.

 (34مــادة  
ـــــــــــس إدارة ال ـــــــــــركة ضـــــــــــمن احلـــــــــــد  ـــــــــــدخ  العضـــــــــــوية يف ال ال ت

مـــــــــن  194األقصـــــــــى لعـــــــــدد العضـــــــــواي  امل ـــــــــار اليهـــــــــا ابملـــــــــادة 
 قانون ال ركا . 

وجيـــــــــوز لل ـــــــــخص أن يكـــــــــون رئـــــــــيس الـــــــــس إدارة ألكثـــــــــر مـــــــــن 
 شركة مسامهة مًتلة.

 (35مــادة  
ـــــــــو كـــــــــان ممـــــــــثال  ـــــــــرئيس أو عضـــــــــو الـــــــــس اإلدارة،  ول ال جيـــــــــوز ل
ل ـــــــــــخص طايعـــــــــــي أو اعتاـــــــــــاري أن يســـــــــــتم  املعلومـــــــــــا  الـــــــــــيت 
ولـــــــلت إليـــــــة حبكـــــــم منصـــــــاة يف احلصـــــــول علـــــــى فائـــــــدة لنتســــــــه 

 أو لمري . 
وجيــــــــــوز لعضــــــــــو الــــــــــس اإلدارة التصــــــــــرف يف أســــــــــهمه ابل ــــــــــركة 
أثنــــــــــــــاذ عضــــــــــــــويته ابجمللــــــــــــــس وذلــــــــــــــط دون اإلخــــــــــــــالل بًيــــــــــــــود 

ـــــــــانون ال ـــــــــركا  التصـــــــــرف يف  األســـــــــهم املنصـــــــــو  عليهـــــــــا يف ق
 أو عًد ال ركة أو هوا النظام. 

 (36مــادة 
ال جيـــــــــــــــــــــــوز ألعضـــــــــــــــــــــــاذ الـــــــــــــــــــــــس اإلدارة أن يتصـــــــــــــــــــــــحوا إىل 
املســــــــــامهني يف غــــــــــري ا تماعــــــــــا  اجلمعيــــــــــة العامــــــــــة أو إىل المــــــــــري 
عمــــــــــا وقتــــــــــو عليــــــــــه مــــــــــن أســــــــــرار ال ــــــــــركة بســــــــــاب مااشــــــــــرهتم 

تعــــــــــــــويال إلدارهتــــــــــــــا واال و ــــــــــــــب عــــــــــــــ  م ومســــــــــــــائلتهم عــــــــــــــن 
 األضرار الناجتة عن املخالتة. 

 (37مــادة  
ـــــــــــــــــرئيس الـــــــــــــــــس اإلدارة أو ألي مـــــــــــــــــن أعضـــــــــــــــــاذ  ال جيـــــــــــــــــوز ل
ـــــــــــــني عضـــــــــــــوية الـــــــــــــس إدارة شـــــــــــــركتني  اجمللـــــــــــــس،  أن جيمـــــــــــــع ب
متنافســـــــــتني،  أو أن ي ـــــــــرتك يف أي عمـــــــــ  مـــــــــن شـــــــــانه منافســــــــــة 
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ال ــــــــــــركة أو أن يتجــــــــــــر حلســــــــــــابه أو حلســــــــــــاب غــــــــــــري  يف احــــــــــــد 
ل ـــــــــــركة،  واال كـــــــــــان  ـــــــــــا أن فــــــــــروع الن ـــــــــــاا الـــــــــــوى ت اولــــــــــه ا

ــــــــيت زاو ــــــــا حلســــــــابة   ــــــــار العمليــــــــا  ال ــــــــويال أو ابعتا ــــــــه ابلتع تطالا
ــــــــط مبوافًــــــــة  ــــــــت حلســــــــاب ال ــــــــركة ،مــــــــا مل يكــــــــن ذل كأهنــــــــا أ ري

 اجلمعية العامة العادية. 
 (38مــادة  

ــــــــــس  ــــــــــيس وأعضــــــــــاذ ال ــــــــــآ  رئ ــــــــــدير امــــــــــوع مكاف ال جيــــــــــوز تً
ـــــــــة مـــــــــن الـــــــــربح الصـــــــــايف بعـــــــــ د اإلدارة أبكثـــــــــر مـــــــــن ع ـــــــــرة ابملائ

اســـــــــــتن ال االســـــــــــتهالك واالحتياطيـــــــــــا  وتوزيـــــــــــع ربـــــــــــح ال يًـــــــــــ  
 عن مخسة ابملائة من راس املال على املسامهني . 

ـــــــــس اإلدارة ولكـــــــــ   ـــــــــرئيس ال ـــــــــأة ســـــــــنوية ل ـــــــــع مكاف وجيـــــــــوز توزي
عضـــــــو مـــــــن أعضـــــــاذ هـــــــوا اجمللـــــــس مـــــــن اتريـــــــخ أتســـــــيس ال ـــــــركة 
ـــــــع املكافـــــــآ  وفًـــــــا  ـــــــق األرابح الـــــــيت تســـــــمح  ـــــــا بتوزي حلـــــــني حتًي

يـــــــه التًـــــــرة الســـــــابًة . وجيـــــــوز بًـــــــرار يصـــــــدر عـــــــن ملـــــــا نصـــــــت عل
اجلمعيـــــــــــــة العامـــــــــــــة لل ـــــــــــــركة اســـــــــــــتثناذ عضـــــــــــــو الـــــــــــــس اإلدارة 

 املستً  من احلد األعلى للمكافآ  املوكورة .
ــــــــــر ســــــــــنوي يعــــــــــرض علــــــــــى  ويلتــــــــــ م الــــــــــس اإلدارة بتًــــــــــدمي تًري
اجلمعيــــــــــة العامــــــــــة العاديــــــــــة لل ــــــــــركة للموافًــــــــــة عليــــــــــه علــــــــــى أن 

ـــــــا  متصـــــــال ـــــــق بي ـــــــى  ـــــــه دقي ـــــــافع يتضـــــــمن عل ـــــــالغ واملن  عـــــــن املا
ــــــــــــــت  ــــــــــــــس اإلدارة أاي كان ــــــــــــــيت حصــــــــــــــ  عليهــــــــــــــا ال واملــــــــــــــ ااي ال

 طايعتها ومسماها.
 (39مــادة  

ال جيــــــــوز أن يكــــــــون ملــــــــن لــــــــه ممثــــــــ  يف الــــــــس اإلدارة أو لــــــــرئيس 
أو أحــــــــــــــد أعضــــــــــــــاذ الــــــــــــــس اإلدارة أو أحــــــــــــــد أعضــــــــــــــاذ اإلدارة 
ـــــــــــــة  ـــــــــــــن الدر ـــــــــــــة الثاني ـــــــــــــارهبم م ـــــــــــــة أو أزوا هـــــــــــــم أو أق التنتيوي

شـــــــــــرة أو غـــــــــــري مااشـــــــــــرة يف العًـــــــــــود والتصـــــــــــرفا  مصـــــــــــلحة ماا
ــــــــــــط  ــــــــــــ م مــــــــــــع ال ــــــــــــركة أو حلســــــــــــاهبا إال إذا كــــــــــــان ذل الــــــــــــيت ت

 برتخيص يصدر عن اجلمعية العامة العادية.
 (40مــاد  

ال جيـــــــــوز لل ـــــــــركة أن تًـــــــــرض احـــــــــد أعضـــــــــاذ الـــــــــس إدارهتـــــــــا أو 
الـــــــــــرئيس التنتيــــــــــــوي أو أزوا هــــــــــــم أو أقــــــــــــارهبم حــــــــــــىت الدر ــــــــــــة 

بعــــــــة  ــــــــم، مــــــــامل يكــــــــن هنــــــــاك تتــــــــويال الثانيــــــــة أو ال ــــــــركا  التا
مـــــــــن اجلمعيـــــــــة العامـــــــــة العاديـــــــــة لل ـــــــــركة،  وكـــــــــ  تصـــــــــرف يـــــــــتم 
ــــــــــــط  ــــــــــــولط ال ينتــــــــــــو يف موا هــــــــــــة ال ــــــــــــركة،  وذل ابملخالتــــــــــــة ل

 دون إخالل حبًوق المري حسن النية.
 (41مــادة  

رئيس الس اإلدارة وأعضاه  مسئولون جتا  ال ركة واملسامهني والمري 
وإساذة استعمال السلطة، وعن ك  خمالتة عن مجيع أعمال المش 

 للًانون أو لعًد ال ركة،  وعن اةطأ يف اإلدارة.
ــــــــة  ــــــــن اجلمعي ــــــــرتاع م ــــــــة دعــــــــوي املســــــــؤولية اق وال دــــــــول دون إقام
العامــــــــة إببــــــــراذ ذمـــــــــة الــــــــس اإلدارة وال جيـــــــــوز ألعضــــــــاذ الـــــــــس 
اإلدارة االشـــــــــــــــرتاك يف التصـــــــــــــــويت علـــــــــــــــي قـــــــــــــــرارا  اجلمعيـــــــــــــــة 

ـــــــراذ  ـــــــتهم مـــــــن املســـــــؤولية عـــــــن إدارهتـــــــم أو العامـــــــة اةالـــــــة إبب ذم
ـــــــارهبم مـــــــن  ـــــــة خالـــــــة  ـــــــم أو ألزوا هـــــــم أو أق ـــــــيت تتعلـــــــق مبنتع ال

 الدر ة األوىل أو خبالف قائم بينهم وبني ال ركة.
 (42مــادة  

تكـــــــــون املســـــــــؤولية املنصـــــــــو  عليهـــــــــا يف املـــــــــادة الســـــــــابًة أمـــــــــا 
ـــــــــوا ،  وأمـــــــــا م ـــــــــرتكة  مســـــــــؤولية شخصـــــــــية تلحـــــــــق عضـــــــــوا ابل

ــــــــني أعضــــــــاذ  ــــــــة األخــــــــرية فيمــــــــا ب ــــــــس اإلدارة مجيعــــــــا ،ويف احلال ال
يكــــــــون األعضــــــــاذ مســــــــؤولني مجيعــــــــا علــــــــى و ــــــــه التضــــــــامن أبداذ 
ـــــــب املســـــــئولية  ـــــــرار الـــــــوى رت ـــــــي الً ـــــــن اعـــــــرتض عل ـــــــويال،  م التع

 واثات اعرتاضه يف احملضر. 
 (43مــادة  

لل ــــــــــركة أن ترفــــــــــع دعــــــــــوى املســــــــــؤولية علــــــــــى أعضــــــــــاذ الــــــــــس 
ـــــــــيت تن ـــــــــأ عنهـــــــــا  أضـــــــــرار لل ـــــــــركة اإلدارة بســـــــــاب األخطـــــــــاذ ال

ــــــــــويل املصــــــــــتى رفــــــــــع  فــــــــــإذا كانــــــــــت ال ــــــــــركة يف دور التصــــــــــتية ت
 الدعوى. 

 (44مــادة  
لكــــــــ  مســــــــاهم أن يرفــــــــع دعــــــــوى املســــــــؤولية منتــــــــرداش نيابــــــــة عــــــــن 
ال ــــــــــركة يف حالــــــــــة عــــــــــدم قيــــــــــام ال ــــــــــركة برفعهــــــــــا،  ويف هــــــــــو  
ــــــــــويال إن   ــــــــــيحكم  ــــــــــا ابلتع ــــــــــة جيــــــــــب اختصــــــــــام ال ــــــــــركة ل احلال

ــــــــه مًــــــــتال. وجيــــــــوز للمســــــــاهم رفــــــــ ع دعــــــــوا  ال خصــــــــية كــــــــان ل
 ابلتعويال إذا كان اةطأ قد أحلق به ضرراش. 

 اجلمعية العامة   -ب
 (45مــادة  

ــــــي دعــــــوة مــــــن  ــــــاذ عل ــــــة الســــــنوية بن ــــــة العادي ــــــة العام ــــــد اجلمعي تنعً
الــــــــس اإلدارة خــــــــالل األشــــــــهر الثالثــــــــة التاليــــــــة النتهــــــــاذ الســــــــنة 
ــــــــــس  ــــــــــوين يعينهمــــــــــا ال ــــــــــط يف ال مــــــــــان واملكــــــــــان ال ــــــــــة وذل املالي

ــــــــــــة العامــــــــــــة لال تمــــــــــــاع اإلدارة ــــــــــــدعو اجلمعي ،  وللمجلــــــــــــس أن ي
ــــــــــــس اإلدارة أن  ــــــــــــى ال ــــــــــــولط وعل كلمــــــــــــا دعــــــــــــت الضــــــــــــرورة ل
ــــــــاذ علــــــــى طلــــــــب مســــــــاب  يو ــــــــه دعــــــــوة اجلمعيــــــــة لال تمــــــــاع بن
مـــــــــن عـــــــــدد مـــــــــن املســـــــــامهني ميلكـــــــــون ع ـــــــــرة ابملائـــــــــة مـــــــــن راس 
مـــــــــــال ال ـــــــــــركة،  أو بنـــــــــــاذ علـــــــــــي طلـــــــــــب مراقـــــــــــب احلســـــــــــااب  

الطلــــــــــب،  ،وذلــــــــــط خــــــــــالل مخســــــــــة ع ــــــــــر يومــــــــــا مــــــــــن اتريــــــــــخ 
 وتعد  دول األعمال اجلهة اليت تدعو إىل اال تماع. 

ــــــــــة العامــــــــــة ونصــــــــــاب  ــــــــــى إ ــــــــــراذا  دعــــــــــوة اجلمعي ويســــــــــرى عل
احلضـــــــــور والتصــــــــــويت األحكـــــــــام اةالــــــــــة ابجلمعيـــــــــة التأسيســــــــــية 

 2016لســــــــــنة  1املنصــــــــــو  عليهــــــــــا بًــــــــــانون ال ــــــــــركا  رقــــــــــم 
 إبلدار قانون ال ركا  .   

 
 (46مــادة  
أســــــــهمه حــــــــق حضــــــــور اجلمعيــــــــة  لكــــــــ  مســــــــاهم أاي كــــــــان عــــــــدد

العامــــــــــة، ويكــــــــــون لــــــــــه عــــــــــدد مــــــــــن األلــــــــــوا  يســــــــــاوى عــــــــــدد 
األلـــــــــــوا  املًـــــــــــررة لـــــــــــوا  التئـــــــــــة مـــــــــــن األســـــــــــهم ،وال جيـــــــــــوز 
للمســـــــــاهم التصـــــــــويت عـــــــــن نتســـــــــه أو عمـــــــــن ميثلـــــــــه يف املســـــــــائ  
الــــــــيت تتعلــــــــق مبنتعــــــــة خالــــــــة لــــــــه، أو خبــــــــالف قــــــــائم بينــــــــة وبــــــــني 
  ال ـــــــــركة،  ويًـــــــــع ابطـــــــــال كـــــــــ  شـــــــــرا أو قـــــــــرار خيـــــــــالف ذلـــــــــط،
وجيـــــــــوز للمســــــــــاهم أن يوكــــــــــ  غـــــــــري  يف احلضــــــــــور عنــــــــــه  وذلــــــــــط 
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ـــــــــــويال تعـــــــــــد  ال ـــــــــــركة  ـــــــــــوا  ـــــــــــ  خـــــــــــا  أو تت مبًتضـــــــــــى توكي
 المرض.

وجيـــــــوز ملـــــــن يـــــــدعي حًـــــــا علـــــــى األســـــــهم يتعـــــــارض مـــــــع مـــــــا هـــــــو 
اثبــــــــــــت يف ســــــــــــج  مســــــــــــامهي ال ــــــــــــركة أن يتًــــــــــــدم إىل قاضــــــــــــى 
األمــــــــــــور الوقتيــــــــــــة الستصــــــــــــدار امــــــــــــر علــــــــــــي عريضــــــــــــة حبرمــــــــــــان 

ــــــــــــازع عليهــــــــــــا  ــــــــــــدة دــــــــــــددها األســــــــــــهم املتن مــــــــــــن التصــــــــــــويت مل
ـــــــ   ـــــــ اع مـــــــن قا الًاضـــــــي األمـــــــر أو حلـــــــني التصـــــــ  يف موضـــــــوع الن
احملكمـــــــــــــة املختصـــــــــــــة وذلـــــــــــــط وفًـــــــــــــا لإل ـــــــــــــراذا  املًـــــــــــــررة يف 

 قانون املرافعا  املدنية والتجارية.
 (47مــادة  

يـــــــــــرأس ا تمـــــــــــاع  اجلمعيـــــــــــة العامـــــــــــة رئـــــــــــيس الـــــــــــس اإلدارة أو  
ـــــــــولط ال ـــــــــس اإلدارة ل ـــــــــه ال ـــــــــن ينتدب ـــــــــه أو م ـــــــــن  ئا ـــــــــرض أو م م
 تنتخاه اجلمعية العامة من املسامهني أو من غريهم. 

 (48مــادة  
مــــــــع مراعــــــــاة أحكــــــــام الًــــــــانون ختــــــــتص اجلمعيــــــــة العامــــــــة العاديــــــــة 
ــــــــــــيت  ــــــــــــرارا  يف املســــــــــــائ  ال يف ا تماعهــــــــــــا الســــــــــــنوي ابختــــــــــــاذ ق

 -تدخ  يف اختصالاهتا وعلي و ه اةصو  ما يلى:
ومرك هــــــــا املــــــــايل تًريــــــــر الــــــــس اإلدارة عــــــــن ن ــــــــاا ال ــــــــركة -1

 للسنة املالية املنتهية.
 تًرير مراقب احلسااب  عن الايا   املالية لل ركة. -2
تًرير أبية خمالتا  رلدهتا اجلها  الرقابية وأوقعت ب أهنا -3

   اذا  على ال ركة. 
 الايا   املالية لل ركة. -4
 اقرتاحا  الس اإلدارة ب أن توزيع األرابح. -5
 إبراذ ذمة أعضاذ الس اإلدارة.  -6
 انتخاب أعضاذ الس اإلدارة أو ع  م وحتديد مكافاهتم. -7
تعيني مراقب حسااب  ال ركة، وحتديد أتعابه أو تتويال الس -8

 اإلدارة يف ذلط.
تًرير التعامال  اليت متت أو ستتم مع األطراف ذا  الصلة -9

 حملاساة الدولية.   ،وتعرف األطراف ذا  الصلة طاًا ملاادئ ا
 (49مــادة  

ـــــــــة لل ـــــــــركة  ـــــــــة العامـــــــــة العادي جيـــــــــوز بًـــــــــرار يصـــــــــدر عـــــــــن اجلمعي
ــــــــر مــــــــن أعضــــــــاذ الــــــــس اإلدارة  ــــــــيس أو عضــــــــو أو  اكث ــــــــة رئ إقال
ــــــــط  أو حــــــــ  الــــــــس إدارة ال ــــــــركة انتخــــــــاب الــــــــس  ديــــــــد وذل
ــــــــن املســــــــامهني  ــــــــن عــــــــدد م ــــــــولط م ــــــــدم ب ــــــــرتاح يً ــــــــى اق ــــــــاذ عل بن

 ركة املصدر.ميلكون ماال يً  عن ربع رأس مال ال 
ـــــــــور انتخـــــــــاب  ـــــــــس اإلدارة،  وتع ـــــــــرار حبـــــــــ  ال ـــــــــد لـــــــــدور ق وعن
الــــــــــس  ديــــــــــد يف ذا  اال تمــــــــــاع يكــــــــــون للجمعيــــــــــة أن تًــــــــــرر 
ــــــــــس يف تســــــــــيري أمــــــــــور ال ــــــــــركة إىل  إمــــــــــا أن يســــــــــتمر هــــــــــوا اجملل
حــــــــني انتخــــــــاب اجمللــــــــس اجلديــــــــد أو تعيــــــــني جلنــــــــة إداريــــــــة مؤقتــــــــه 
ـــــــــة العامـــــــــة النتخـــــــــاب  تكـــــــــون مهمتهـــــــــا األساســـــــــية دعـــــــــوة اجلمعي

 اجمللس اجلديد، وذلط خالل شهر من تعيينها. 
 (50مــادة  

ال جيـــــــــوز للجمعيـــــــــة العامـــــــــة العاديـــــــــة مناق ـــــــــة موضـــــــــوعا  غـــــــــري 

مدر ـــــــــــــة يف  ـــــــــــــدول األعمـــــــــــــال إال إذا كانـــــــــــــت مـــــــــــــن األمـــــــــــــور 
ـــــــــيت طـــــــــرأ  بعـــــــــد إعـــــــــداد اجلـــــــــدول أو تك ـــــــــتت يف  العا لـــــــــة ال
ــــــــــــط احــــــــــــدى اجلهــــــــــــا   أثنــــــــــــاذ اال تمــــــــــــاع،  أو إذا طلاــــــــــــت ذل

قــــــــــــب احلســــــــــــااب  أو عــــــــــــدد مــــــــــــن املســـــــــــــامهني الرقابيــــــــــــة أو مرا
ميلكـــــــــون مخســـــــــة ابملائــــــــــة مـــــــــن رأس مــــــــــال ال ـــــــــركة ، وإذا تاــــــــــني 
ـــــــــــاعال  ـــــــــــة ب ـــــــــــا  املتعلً ـــــــــــة املعلوم ـــــــــــاذ املناق ـــــــــــة عـــــــــــدم كتاي أثن
املســــــــــائ  املعروضــــــــــة، تعــــــــــني أت يــــــــــ  اال تمــــــــــاع مــــــــــدة ال ت يــــــــــد 
ـــــــط عـــــــدد مـــــــن املســـــــامهني  عـــــــن ع ـــــــرة أايم عمـــــــ  إذا طلـــــــب ذل

ـــــــــع أســـــــــهم رأس املـــــــــال امل صـــــــــدر، وينعًـــــــــد اال تمـــــــــاع ميثلـــــــــون رب
 املؤ   دون احلا ة إىل إ راذا   ديدة للدعوة.

 (51مــادة  
ـــــــة العامـــــــة مـــــــامل تكـــــــن  علـــــــى الـــــــس اإلدارة تنتيـــــــو قـــــــرار  اجلمعي
تلـــــــــط الًـــــــــرارا  خمالتـــــــــة للًـــــــــانون أو عًـــــــــد التأســـــــــيس أو هـــــــــوا 

 النظام.
وعلــــــــى الــــــــس اإلدارة إعــــــــادة عــــــــرض الًــــــــرارا  املخالتــــــــة علــــــــى 

ــــــــة يف  ــــــــة العام ــــــــه ملناق ــــــــة أو ــــــــه اجلمعي ــــــــدعوة ل ــــــــتم ال ا تمــــــــاع ي
 املخالتة. 

 (52مــادة  
ـــــــة العامـــــــة غـــــــري العاديـــــــة األحكـــــــام املتعلًـــــــة  تســـــــري علـــــــى اجلمعي
ابجلمعيــــــــــة العامــــــــــة العاديــــــــــة مــــــــــع مراعــــــــــاة األحكــــــــــام املنصــــــــــو  

 عليها يف املواد التالية. 
 (53مـــادة  

جتتمــــــــع اجلمعيــــــــة العامــــــــة غــــــــري العاديــــــــة بنــــــــاذ علــــــــى دعــــــــوة مــــــــن 
ـــــــــس اإل ـــــــــن مســـــــــامهني ال ـــــــــب مســـــــــاب م ـــــــــى طل ـــــــــاذ عل دارة أو بن

ميثلــــــــون مخســــــــة ع ــــــــر ابملائــــــــة مــــــــن راس مــــــــال ال ــــــــركة املصــــــــدر 
أو مـــــــــــــن وزارة التجـــــــــــــارة والصـــــــــــــناعة،  وجيـــــــــــــب علـــــــــــــي الـــــــــــــس 
ـــــــــــة لال تمـــــــــــاع  ـــــــــــة العامـــــــــــة غـــــــــــري العادي اإلدارة أن يـــــــــــدعو اجلمعي

 خالل ثالثني يوما من اتريخ تًدمي الطلب. 
واذا مل يًـــــــــــم الـــــــــــس اإلدارة بـــــــــــدعوة اجلمعيـــــــــــة العامـــــــــــة خـــــــــــالل 
ـــــــــــدة املنصـــــــــــو  عليهـــــــــــا ابلتًـــــــــــرة الســـــــــــابًة تًـــــــــــوم الـــــــــــوزارة  امل
ابلــــــــــدعوة لال تمــــــــــاع خــــــــــالل مــــــــــدة مخســــــــــة ع ــــــــــر يومــــــــــا مــــــــــن 

 اتريخ انتهاذ املدة امل ار إليها يف التًرة السابًة. 
 (54مــادة  

ا ال يكـــــــون ا تمــــــــاع اجلمعيـــــــة العامــــــــة غـــــــري العاديــــــــة لـــــــحيحا مــــــــ
مل دضــــــــــر  مســــــــــامهني  ميثلــــــــــون ثالثــــــــــة أرابع راس مــــــــــال ال ــــــــــركة 
ــــــــاذا مل يتــــــــوافر هــــــــوا النصــــــــاب و هــــــــت الــــــــدعوة إىل  املصــــــــدر ،ف
ـــــــر مـــــــن  ـــــــ  أكث ا تمـــــــاع اثن يكـــــــون لـــــــحيحا اذا حضـــــــر  مـــــــن ميث

 نصف راس املال املصدر. 
وتصدر الًرارا  أبغلاية ت يد على نصف اموع أسهم رأيال ال ركة 

 املصدر.
 (55مــادة  

ـــــــــــنص عليهـــــــــــا مـــــــــــ ـــــــــــيت ي ع مراعـــــــــــاة االختصالـــــــــــا  األخـــــــــــرى ال
الًـــــــــــانون ختـــــــــــتص اجلمعيـــــــــــة العامـــــــــــة غـــــــــــري العاديـــــــــــة ابملســــــــــــائ  

 -التالية:



 م8/10/2017 -هـ  1439حمرم  18 األحد                      64                  والستون    الثالثةالسنة  1361الكويت اليوم العدد 

 تعدي  عًد ال ركة. -1
ــــــــت مــــــــن أ لــــــــه ال ــــــــركة أو -2 ــــــــع كــــــــ  امل ــــــــروع الــــــــوي قام بي

 التصرف فيه أبي و ه آخر. 
 ح  ال ركة أو اندما ها أو حتو ا أو انًسامها. -3
 ال ركة أو ختتيضه. زايدة راس مال -4

 (                                                                                       56مــادة  
كــــــ  قــــــرار يصـــــــدر عــــــن اجلمعيــــــة العامـــــــة غــــــري العاديــــــة ال يكـــــــون 
 فـــــــــوا إال بعــــــــــد اختــــــــــاذ إ ــــــــــراذا  ال ــــــــــهر،  وجيــــــــــب احلصــــــــــول 

ان الًـــــــــــــرار علـــــــــــــى موافًـــــــــــــة وزارة التجـــــــــــــارة والصـــــــــــــناعة إذا كـــــــــــــ
 متعلًاّ ابسم ال ركة أو أغراضها أو رأيا ا.

ـــــــ   فيمـــــــا عـــــــدا زايدة رأس املـــــــال عـــــــن طريـــــــق إلـــــــدار أســـــــهم مًاب
 -أرابح حًًتهـــــــــــــــا ال ـــــــــــــــركة أو نتيجـــــــــــــــة إضـــــــــــــــافة احتياطاهتـــــــــــــــا

 إىل رأس املال. –اجلائ  استعما ا 
 (57مــادة  

ـــــــرار يصـــــــدر  ـــــــاطالن أي ق ـــــــدعوى ب جيـــــــوز لكـــــــ  مســـــــاهم إقامـــــــة ال
اإلدارة أو اجلمعيـــــــــــــة العامـــــــــــــة العاديـــــــــــــة أو غـــــــــــــري عـــــــــــــن الـــــــــــــس 

العاديــــــــــة خمالتــــــــــا للًــــــــــانون أو عًــــــــــد أتســــــــــيس ال ــــــــــركة أو هــــــــــوا 
ــــــــــــه األضــــــــــــرار مبصــــــــــــاحل ال ــــــــــــركة،  النظــــــــــــام أو كــــــــــــان يًصــــــــــــد ب

 واملطالاة ابلتعويال عند االقتضاذ.
كمــــــــا جيــــــــوز الطعــــــــن علــــــــى قــــــــرارا  اجلمعيــــــــة العامــــــــة العاديــــــــة    

ـــــــــة وغـــــــــري العاديـــــــــة الـــــــــيت يكـــــــــون فيهـــــــــا إ حـــــــــاف حب ًـــــــــوق األقلي
ـــــــن مســـــــامهي ال ـــــــركة ميلكـــــــون  ـــــــ  عـــــــدد م ـــــــن قا ـــــــن م ـــــــتم الطع وي
ـــــــــن راس مـــــــــال ال ـــــــــركة املصـــــــــدر،  وال  مخســـــــــة ع ـــــــــر ابملائـــــــــة م

 يكونوا ممن وافًوا علي تلط الًرارا .
 حسااب  ال ركة

 (58مــادة  
تاـــــــدا الســــــــنة املاليـــــــة لل ــــــــركة مــــــــن أول ينـــــــاير  وتنتهــــــــى يف أخــــــــر 

ــــــــن ذلــــــــط ا ــــــــن كــــــــ  عــــــــام ويســــــــتثىن م لســــــــنة املاليــــــــة ديســــــــم  م
األوىل فتاـــــــــدا مـــــــــن اتريـــــــــخ قيـــــــــد ال ـــــــــركة يف الســـــــــج  التجـــــــــاري 

 ديسم  من السنة املالية التالية.  31وتنتهى يف 
 (59مــادة  

ــــــن اجلمعيــــــة العامــــــة العاديــــــة بنــــــاذ  يًتطــــــع ســــــنواي بًــــــرار يصــــــدر م
ــــــــــي اقــــــــــرتاح الــــــــــس اإلدارة،  نســــــــــاة ال تًــــــــــ  عــــــــــن ع ــــــــــرة  عل

ــــــــــــة مــــــــــــن األرابح الصــــــــــــافية لتكــــــــــــوين  ــــــــــــاري ابملائ ــــــــــــاطي إ ا احتي
 لل ركة.

وجيـــــــــــوز للجمعيـــــــــــة وقـــــــــــف هـــــــــــوا االقتطـــــــــــاع إذا زاد االحتيـــــــــــاطي 
 اإل ااري على نصف راس مال ال ركة املصدر.

ـــــــــــــة   ـــــــــــــاري إاليف تمطي ـــــــــــــاطي اإل ا وال  جيـــــــــــــوز اســـــــــــــتخدام االحتي
خســــــــــــائر ال ــــــــــــركة أو لتــــــــــــأمني توزيــــــــــــع أرابح علــــــــــــى املســــــــــــامهني 

دفوع يف بنســـــــاة ال ت يـــــــد عـــــــن مخســـــــة ابملائـــــــة مـــــــن راس املـــــــال املـــــــ
الســـــــــنوا  الـــــــــيت ال تســـــــــمح فيهـــــــــا أرابح ال ـــــــــركة بتوزيـــــــــع هـــــــــو  
النســـــــــــاة وذلـــــــــــط بســـــــــــاب عـــــــــــدم و ـــــــــــود احتيـــــــــــاطي اختيـــــــــــاري 

 يسمح بتوزيع هو  النساة من األرابح.
وجيــــــــــب أن يعــــــــــاد إىل االحتيــــــــــاطي اإل اــــــــــاري مــــــــــا اقتطــــــــــع منــــــــــة 

عنـــــــــدما تســـــــــمح بـــــــــولط أرابح الســـــــــنوا  التاليـــــــــة،  مـــــــــامل يكـــــــــن 
 نصف راس املال املصدر.  هوا االحتياطي ي يد على

 (60مــادة  
يًتطــــــــــــع ســــــــــــنواي مــــــــــــن األرابح غــــــــــــري الصــــــــــــافية نســــــــــــاة مئويــــــــــــة 
دـــــــــــددها الـــــــــــس اإلدارة بعـــــــــــد أخـــــــــــو رأي مراقـــــــــــب احلســـــــــــااب  
ــــــــــــ ول  ــــــــــــويال عــــــــــــن ن الســــــــــــتهالك مو ــــــــــــودا  ال ــــــــــــركة أو التع
قيمتهــــــــــا،  وتســـــــــــتعم  هـــــــــــو  األمــــــــــوال ل ـــــــــــراذ املـــــــــــواد واآلال  

ــــــــــع هــــــــــو  واملن ــــــــــئا  الالزمــــــــــة أو إللــــــــــالحها،  وال  جيــــــــــوز توزي
 األموال على املسامهني. 

 (61مــادة  
ــــــــة أن تًــــــــرر اقتطــــــــاع نســــــــاة  ــــــــة العامــــــــة العادي جيــــــــب علــــــــى اجلمعي
مــــــــــــن األرابح ملوا هــــــــــــة االلت امــــــــــــا  املرتتاــــــــــــة علــــــــــــى ال ـــــــــــــركة 

 مبو ب قوانني العم  والتأمينا  اال تماعية.
 (62مــادة  

ــــــــة العامــــــــ ة جيــــــــوز أن يًتطــــــــع ســــــــنواي، بًــــــــرار يصــــــــدر مــــــــن اجلمعي
ـــــــى اقـــــــرتاح الـــــــس اإلدارة نســـــــاة ال ت يـــــــد عـــــــن  ـــــــة بنـــــــاذ عل العادي
ـــــــــــــاطي  ـــــــــــــة مـــــــــــــن األرابح الصـــــــــــــافية لتكـــــــــــــوين احتي ع ـــــــــــــرة ابملائ

 اختياري خيصص ل غراض اليت حتددها اجلمعية. 
 (63مــادة  

جيـــــــــوز للجمعيـــــــــة العامـــــــــة بنـــــــــاذ علـــــــــى اقـــــــــرتاح الـــــــــس اإلدارة أن 
 تــــــــــــوزع يف هنايـــــــــــــة الســـــــــــــنة املاليـــــــــــــة أرابحـــــــــــــا علـــــــــــــى املســـــــــــــامهني

وي ــــــــرتا لصــــــــحة هــــــــوا التوزيــــــــع أن يكــــــــون مــــــــن أرابح حًيًيــــــــة،  
ـــــــــس هـــــــــوا  ـــــــــارف عليهـــــــــا واال مي ـــــــــادئ احملاســـــــــاية املتع ـــــــــا للما ووفً

 التوزيع راس املال املدفوع لل ركة. 
 مراقب احلسااب 

 (64مـادة  
مــــــــــــن  233حــــــــــــىت  227تطاــــــــــــق أحكــــــــــــام املــــــــــــواد مــــــــــــن رقــــــــــــم 

إبلـــــــــــــــــدار قـــــــــــــــــانون ال ـــــــــــــــــركا   1/2016الًـــــــــــــــــانون رقـــــــــــــــــم 
 نتيوية.والئحته الت

 انًضاذ ال ركة وتصتيتها
 (65مــادة   

ـــــــــواد  تنًضـــــــــي ال ـــــــــركة أبحـــــــــد األمـــــــــور املنصـــــــــو  عليهـــــــــا يف امل
مــــــــن قـــــــــانون ال ـــــــــركا  والئحتـــــــــه  277حـــــــــىت  266مــــــــن رقـــــــــم 
 التنتيوية. 

 (66مــادة  
ــــــواد مــــــن  ــــــى النحــــــو املاــــــني أبحكــــــام امل جتــــــري تصــــــتية ال ــــــركة عل

ــــــــــــم  ــــــــــــانون ال ــــــــــــركا  والئحتــــــــــــه  295حــــــــــــىت  278رق ــــــــــــن ق م
 تنتيوية.ال

 (67مــادة  
ــــــــــــم  ــــــــــــق أحكــــــــــــام الًــــــــــــانون رق ــــــــــــانون  1/2016تطا إبلــــــــــــدار ق

ال ــــــــركا   والئحتــــــــه التنتيويــــــــة يف كــــــــ  مــــــــامل يــــــــرد ب ــــــــأنه نــــــــص 
 خا  يف عًد التأسيس أو يف هوا النظام. 

 (68مــادة  
حتتــــــظ نســــــخة الــــــليه مــــــن هــــــوا العًــــــد مبركــــــ  ال ــــــركة الرئيســــــي 
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وعلــــــــى موقعهــــــــا اإللكــــــــرتوين.  كمــــــــا حتتــــــــظ نســــــــخة الــــــــليه مــــــــن 
هــــــــــوا امللــــــــــف مبلــــــــــف ال ــــــــــركة لــــــــــدى اإلدارة املختصــــــــــة بــــــــــوزارة 

 التجارة والصناعة. 
ـــــــة ل لـــــــ   ـــــــى نســـــــخة مطابً ـــــــد احلصـــــــول عل ولكـــــــ  شـــــــخص يري

 أن يطلاها من ال ركة مًاب  رسم معني حتدد  ال ركة. 
 (69مـــادة  

 -يًر املؤسسون ابآليت :
ـــــــــع األســـــــــهم،  وأودعـــــــــوا الًـــــــــدر أوال :  ـــــــــوا جبمي أبهنـــــــــم قـــــــــد اكتتا

الــــــــــوي يو ــــــــــب الًــــــــــانون أداذ  مــــــــــن قيمتهــــــــــا يف أحــــــــــد الانــــــــــوك 
 احمللية حتت تصرف ال ركة.

اثنيـــــــــــا :  أن احلصـــــــــــص العينيـــــــــــة قـــــــــــد قومـــــــــــت وفًـــــــــــا ألحكـــــــــــام 
 الًانون،  وقد مت الوفاذ هبا كاملة.

اثلثــــــــــا : ابهنــــــــــم قــــــــــد عينــــــــــوا األ هــــــــــ ة اإلداريــــــــــة الالزمــــــــــة إلدارة 
 ل ركة.ا

رابعــــــــــــــا :  حتــــــــــــــظ األوراق واملســــــــــــــتندا  املؤيــــــــــــــدة لإلقــــــــــــــرارا  
 املتًدمة الوكر مع احملرر الريي.
 الطرف الثالث الطرف األول      الطرف الثاين

 الطرف اةامس                 الطرف الرابع
 ومبا ذكر حترر هوا العًد وبعد تالوته على احلاضرين وقعو  

 لترحاناملوثًة: نور عد ن موسى ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عًار ابمل اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العًار املولوفة فيمـا يلـي 
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 3بيوع/ 32/2017م تنتيوا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رق
  املرفوعة مــن:      

 ن ميه  لوي هالل املطريي -1
 ويية  لوي هالل املطريي -2
 مجله  لوي هالل املطريي -3

  ضـــــــد:
 .سلطان  لوي هالل املطريي1
 .نور   لوي هالل املطريي2
 .موضى  لوي هالل املطريي3
 . وزة  لوي هالل املطريي4
 .هالل  لوي هالل املطريي5

 أولاف العًار:أوال: 
املــــؤرد  4199يًــــع العًــــار ىف منطًــــة لــــااح النالــــر ابلوثيًــــة رقــــم 

 19،  20شـــارع  3مـــرت مربـــع قطعـــة  500مبســـاحة  23/9/1992
 44من ل 

العًــار موضـــوع النــ اع عاـــارة عـــن قســيمة ســـكنية تطــ  علـــى شـــارعني 
 .  زاوية ( ومكون من دور ارضي وسطح والوا ها  من احلجر لون ابيال

اــاب ومل يــتم فتحــه حيــث أفــاد  احلاضــرة عــن املــدعني أبن مت طــرق ال

 العًار يتكون كالتايل :
محام ويو د  2غرف ولالة ومطاخ و 3الدور االرضي مكون من -1

 مدخ  للعًار  2عدد 
 محام ولالة ومطاخ  2غرف و  4الدور االول مكون من -2
  غرفة للسائق واةدم 2امللحق مكون من ديوانية ومحامها ويو د -3
التكييف ابلعًار مرك ي واالرضيا  من السرياميط ويو د ارتـداد -4

 امام العًار 
 اثنيا: شروا امل اد: 

ــة ومخســة ع ــر آالف  ــثمن االساســي قــدر  ثالمثائ أوال: ياــدأ املــ اد ابل
دينار كوييت وي رتا للم اركة يف امل اد سداد مخس ذلط الـثمن علـى 

عليــه أو مبو ــب  األقــ  مبو ــب شــيط مصــدق مــن الانــط املســحوب
 خطاب ضمان من أحد الانوك لصاحل إدارة التنتيو بوزارة العدل.

اثنيا: جيب على من يعتمد الًاضي عطاذ  أن يودع حال انعًاد  لسة 
 الايع كام  الثمن الوي اعتمد واملصروفا  ورسوم التسجي  .

اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاه  الــثمن كــامال و ــب عليــه إيــداع 
ثمن علـــى األقـــ  وإال أعيـــد  امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف نتـــس مخـــس الـــ

 اجللسة على أساس الثمن الوي كان قد رسا به الايع .
رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاه  مخس الثمن على األق  يؤ   

 الايع مع زايدة الع ر. 
خامسا: إذا أودع امل ايد الثمن يف اجللسة التالية حكم برسو امل اد 

إذا تًدم يف هوا اجللسة من يًا  ال راذ مع زايدة الع ر عليه إال 
مصحواب إبيداع كام  مثن امل اد فتي هو  احلالة تعاد امل ايدة يف نتس 

 اجللسة على أساس هوا الثمن .
سادسا: إذا مل يًم امل ايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسة التالية 

دة فورا على ذمته على أساس ومل يتًدم احد لل ايدة ابلع ر تعاد امل اي
الثمن الوي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابًة وال يعتد يف هو  
اجللسة أبي عطاذ غري مصحوب إبيداع كام  قيمته . ويل م امل ايد 

 املتخلف مبا ينًص من مثن العًار 
سابعاش: يتحم  الراسي عليه امل اد يف مجيع احلاال  رسوم نً  

د.ك  200مصروفا  إ راذا  التنتيو ومًدارها وتسجي  امللكية و 
وأتعاب احملاماة واة ة ومصاريف اإلعالن والن ر عن الايع يف 

 الصحف اليومية.
اثمنا: ين ر هوا اإلعالن تطايًا للًانون وبطلب املااشرين إل راذا  
الايع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحم  إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية 

 أية مسئولية . 
 اتسعا: يًر الراسي عليه امل اد انه عاين العًار معاينة  فية للجهالة

ين ر هوا اإلعالن عن الايع ابجلريدة الريية طاًا للمادة  -1تنايه: 
 من قانون املرافعا  .  266

حكم رسو امل اد قاب  لالستئناف خالل ساعة أايم من اتريخ - 2
 رافعا  . من قانون امل 277النطق ابحلكم طاًا للمادة 

من قانون املرافعا  انه "  276تنص التًرة األخرية من املادة  -3
إذا كان من ن عت ملكيته ساكناش يف العًار بًي فيه كمستأ ر بًوة 

 . الًانون ويلت م الراسي عليه امل اد بتحرير عًد إجيار لصاحله أب رة املث  "
 ملحوظة هامة :
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دظر على مجيع ال ركا  واملؤسسا  التردية امل اركة يف امل اد   
على الًسائم أو الايو  املخصصة ألغراض السكن اةا  عمال 

من قانون ال ركا  التجارية املضافة ابلًانون  230أبحكام املادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيس احملكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عًار ابمل اد العلين
إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العًار املولوف فيما يلي تعلن 

 – قاعة – 02/11/2017ابمل اد العلين وذلط يوم اةميس املوافق 
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 3بيوع/ 173/2016تنتيوا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
  اسم على ال مالن املرفوعة مــن: عائ ة

 فرحان  لر لاحل ال مريضـــــــد: 
 أوال: أولاف العًار:

يًع العًار ىف منطًة ماارك عاد هللا اجلابر  غرب م رف سابًا( -
 .2م 500مساحته  87من ل رقم  122شارع رقم  1قطعة رقم 

 العًار عاارة عن فيال سكنية تط  على ثالثة شوارع  زاوية(-
 سرداب ل أرضي ل أول ل اثين ل سطح. العًار يتكون من -
 السرداب يتكون من ديوانية كارية ل خم ن ل غرفة سائق مع محام.-
 محام ل مطاخ رئيسي.  2األرضي يتكون من لالة معي ة ل عدد -
 محاما .  3غرف نوم ل عدد  5األول يتكون من عدد -
محاما  ل لالة ل  3غرف نوم ل عدد  4الثاين يتكون من عدد -

 رئيسي.  مطاخ
 السطح يتكون من غرفة غسي  ل غرفة مكائن ل غرفة خادمة مع محام -
الوا ها  من املوزاييط لون بي  والت طياا  الداخلية على مستوى -

عال من اجلودة والتكييف مرك ي به مصعد كهرابئي واألبواب 
وال اابيط من األملونيوم شاماني وال  اج م دوج واألسًف  اس 
 واألرضيا  سرياميط ورخام والساحا  اةار ية بالا متداخ  بديكور 

 اثنيا: شروا امل اد: 
د.ك وي ـــرتا  765000ال: ياــدأ املــ اد ابلــثمن األساســي مًــدار  أو 

للم اركة يف امل اد سداد مخس ذلط الثمن على األقـ  مبو ـب شـيط 
مصدق من الانط املسحوب عليه أو مبو ب خطاب ضمان من أحـد 

 الانوك لصاحل إدارة التنتيو بوزارة العدل.
انعًاد  لسة  اثنيا: جيب على من يعتمد الًاضي عطاذ  أن يودع حال

 الايع كام  الثمن الوي اعتمد واملصروفا  ورسوم التسجي .
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاه  الــثمن كــامال و ــب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــ  وإال أعيـــد  امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف نتـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الوي كان قد رسا به الايع .
اعتمد عطاه  مخس الثمن على األق  يؤ    رابعا: يف حالة إيداع من
 الايع مع زايدة الع ر. 

خامسا: إذا أودع امل ايد الثمن يف اجللسة التالية حكم برسو امل اد 
عليه إال إذا تًدم يف هو  اجللسة من يًا  ال راذ مع زايدة الع ر 
مصحواب إبيداع كام  مثن امل اد فتي هو  احلالة تعاد امل ايدة يف نتس 

 لسة على أساس هوا الثمن.اجل
سادسا: إذا مل يًم امل ايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسة التالية 
ومل يتًدم أحد لل ايدة ابلع ر تعاد امل ايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الوي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابًة وال يعتد يف هو  

كام  قيمته. ويل م امل ايد اجللسة أبي عطاذ غري مصحوب إبيداع  
 املتخلف مبا ينًص من مثن العًار 

سابعاش: يتحم  الراسي عليه امل اد يف مجيع احلاال  رسوم نً  
د.ك  200وتسجي  امللكية ومصروفا  إ راذا  التنتيو ومًدارها 

وأتعاب احملاماة واة ة ومصاريف اإلعالن والن ر عن الايع يف 
 الصحف اليومية.

 ر هوا اإلعالن تطايًا للًانون وبطلب املااشرين إل راذا  اثمنا: ين
الايع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحم  إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية 

 أية مسئولية. 
 اتسعا: يًر الراسي عليه امل اد أنه عاين العًار معاينة  فية للجهالة.

ا للمادة ين ر هوا اإلعالن عن الايع ابجلريدة الريية طاً -1تنايه: 
 من قانون املرافعا .  266

حكم رسو امل اد قاب  لالستئناف خالل ساعة أايم من اتريخ - 2
 من قانون املرافعا .  277النطق ابحلكم طاًا للمادة 

من قانون املرافعا  إنه " إذا  276تنص التًرة األخرية من املادة  -3
ر بًوة الًانون كان من ن عت ملكيته ساكناش يف العًار بًي فيه كمستأ 

 ويلت م الراسي عليه امل اد بتحرير عًد إجيار لصاحله اب رة املث  " 
 ملحوظة هامة:

دظر على مجيع ال ركا  واملؤسسا  التردية امل اركة يف امل اد على 
الًسائم أو الايو  املخصصة ألغراض السكن اةا  عمال أبحكام 

 9املضافة ابلًانون رقم من قانون ال ركا  التجارية  230املادة 
 .2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عًار ابمل اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العًار املولوف فيما يلي 

 – قاعـة –  1/11/2017ابمل اد العلين وذلـط يـوم االربعـاذ املوافـق 
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  2بيوع/ 340/2016تنتيوا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــن: ليلى حممد رمضان ر ب

 خالد امحد عادهللا ال طي  -1ضــــــــــــــــــــــــد:
 ظافر محد حمسن ا ا ري  خصم مدخ (-2
واالدخار سابًا   بنط االئتمان الكوييت حاليا ( بنط التسليف -3

  خصم مدخ  (
 أوال: أولاف العًار:

ومساحته  753قسيمة رقم  1يًع العًار ىف منطًة العًيلة قطعة -
من ل  112ال ارع رقم  37294من املخطا رقم م/ 2م 377,5

 4740/2007واملولوف ابلوثيًة رقم  53رقم 
ون من ديوانية وغرفة وسائق أفاد  املدعية أبن السرداب يتك-
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غرف ومحامني ومطاخ  3ومحامني وأن االرضي يتكون من لالتني و 
وخم ن وغرفة خادمة حبمام وأن الدور االول دتوى على شًتني ك  

غرف ومحامني ومطاخ وأن الدور الثاين  3شًة مكون من لالة و 
غرف ومحامني  3دتوى على شًتني ك  شًة مكون من لالة و 

وسطح دتوى على غرفة ومحام ، كما أفاد  أبن التكييف ومطاخ 
 مرك ي واالرضيا  سرياميط واالبواب خ ب وال اابيط املنيوم 

 قام السيد خاري الدراية بتدوين مالحظاته -
أفاد  املدعية أبن املدعي عليه يستم  السرداب والدور االرضي -

 واالول واهنا تستم  الدور الثاين فًا 
 مل اد: اثنيا: شروا ا

أوال: يادأ امل اد ابلـثمن االساسـي قـدر  ثالمثائـة ومخسـة ومخسـون الـف 
دينار كوييت وي رتا للم اركة يف امل اد سداد مخس ذلط الـثمن علـى 
األقــ  مبو ــب شــيط مصــدق مــن الانــط املســحوب عليــه أو مبو ــب 

 خطاب ضمان من احد الانوك لصاحل إدارة التنتيو بوزارة العدل.
ى من يعتمد الًاضي عطاذ  أن يودع حال انعًاد  لسة اثنيا: جيب عل

 الايع كام  الثمن الوي اعتمد واملصروفا  ورسوم التسجي  .
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاه  الــثمن كــامال و ــب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــ  وإال أعيـــد  امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف نتـــس 

 ا به الايع .اجللسة على أساس الثمن الوي كان قد رس
رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاه  مخس الثمن على األق  يؤ   

 الايع مع زايدة الع ر. 
خامسا: إذا أودع امل ايد الثمن يف اجللسة التالية حكم برسو امل اد 
عليه إال إذا تًدم يف هوا اجللسة من يًا  ال راذ مع زايدة الع ر 

هو  احلالة تعاد امل ايدة يف نتس  مصحواب إبيداع كام  مثن امل اد فتي
 اجللسة على أساس هوا الثمن .

سادسا: إذا مل يًم امل ايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسة التالية 
ومل يتًدم احد لل ايدة ابلع ر تعاد امل ايدة فورا على ذمته على أساس 

هو  الثمن الوي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابًة وال يعتد يف 
اجللسة أبي عطاذ غري مصحوب إبيداع كام  قيمته. ويل م امل ايد 

 املتخلف مبا ينًص من مثن العًار 
سابعاش: يتحم  الراسي عليه امل اد يف مجيع احلاال  رسوم نً  

د.ك  200وتسجي  امللكية ومصروفا  إ راذا  التنتيو ومًدارها 
عن الايع يف  وأتعاب احملاماة واة ة ومصاريف اإلعالن والن ر

 الصحف اليومية .
اثمنا: ين ر هوا اإلعالن تطايًا للًانون وبطلب املااشرين إل راذا  
الايع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحم  إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية 

 أية مسئولية . 
 اتسعا:  يًر الراسي عليه امل اد انه عاين العًار معاينة  فية للجهالة

ين ر هوا اإلعالن عن الايع ابجلريدة الريية طاًا للمادة  -1تنايه: 
 من قانون املرافعا  .  266

حكم رسو امل اد قاب  لالستئناف خالل ساعة أايم من اتريخ - 2
 من قانون املرافعا  .  277النطق ابحلكم طاًا للمادة 

ه " من قانون املرافعا  ان 276تنص التًرة األخرية من املادة  -3
إذا كان من ن عت ملكيته ساكناش يف العًار بًي فيه كمستأ ر بًوة 

  الًانون ويلت م الراسي عليه امل اد بتحرير عًد إجيار لصاحله أب رة املث  "
 ملحوظة هامة :

دظر على مجيع ال ركا  واملؤسسا  التردية امل اركة يف امل اد  
اةا  عمال على الًسائم أو الايو  املخصصة ألغراض السكن 

من قانون ال ركا  التجارية املضافة ابلًانون  230أبحكام املادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيس احملكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عًار ابمل اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العًار املولوف فيما يلي 

 – قاعـة –  1/11/2017ابمل اد العلين وذلـط يـوم األربعـاذ املوافـق 
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  2بيوع/ 378/2015تنتيوا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــن: بثينه حممد حسن عادهللا

 ضــــــــــــــــــــــــد:
 حممد يعًوب خاطر مال يعًوب املا د-1
 يعًوب املا دبدر يعًوب خاطر مال -2
 عادل يعًوب خاطر مال يعًوب املا د-3
 مىن يعًوب خاطر مال يعًوب املا د-4
 وليد يعًوب خاطر مال يعًوب املا د-5
 سلمه يعًوب خاطر مال يعًوب املا د-6
 ايوب يعًوب خاطر مال يعًوب املا د-7
 يرية يعًوب خاطر مال يعًوب املا د-8
 املا دنعيمه يعًوب خاطر مال يعًوب -9

 سامي يعًوب خاطر مال يعًوب املا د-10
 علي يعًوب خاطر مال يعًوب املا د خصم مدخ (-11
 يوسف يعًوب خاطر مال يعًوب املا د خصم مدخ (-12
 هاين يعًوب خاطر مال يعًوب املا د خصم مدخ (-13
 اماين يعًوب خاطر مال يعًوب املا د خصم مدخ (-14
 املا د خصم مدخ ( اميان يعًوب خاطر مال يعًوب-15
 حنان يعًوب خاطر مال يعًوب املا د خصم مدخ (-16
 وكي  وزارة العدل ل ئون التسجي  العًاري بصتته-17

 أوال: أولاف العًار:
من املخطا رقم  313يًع العًار يف منطًة الساملية الًسيمة رقم -
واملولوف ابلوثيًة رقم  2م 600ومساحته  12قطعة  26739م/

  5 ادة  15شارع او ذر المتار من ل رقم  2014لسنة  3685
 العًار عاارة عن بيت حكومي قدمي مكيف نظام وحدا  -
 محاما  ل مطاخ  3غرف ل  3األرضي يتكون من لالتني ل -
 2غرفة و 2محاما  ل السطح به  3غرف ل  4األول يتكون من -

 محام 
 اثنيا: شروا امل اد: 

أوال: ياـــدأ املـــ اد ابلـــثمن األساســـي قـــدر  ثالمثائـــة ومثـــانون الـــف دينـــار  
كـــوييت وي ـــرتا للم ـــاركة يف املـــ اد ســـداد مخـــس ذلـــط الـــثمن علـــى 
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األقــ  مبو ــب شــيط مصــدق مــن الانــط املســحوب عليــه أو مبو ــب 
 خطاب ضمان من احد الانوك لصاحل إدارة التنتيو بوزارة العدل.

ًاضي عطاذ  أن يودع حال انعًاد  لسة اثنيا: جيب على من يعتمد ال
 الايع كام  الثمن الوي اعتمد واملصروفا  ورسوم التسجي  .

اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاه  الــثمن كــامال و ــب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــ  وإال أعيـــد  امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف نتـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الوي كان قد رسا به الايع .
رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاه  مخس الثمن على األق  يؤ   

 الايع مع زايدة الع ر. 
خامسا: إذا أودع امل ايد الثمن يف اجللسة التالية حكم برسو امل اد 
عليه إال إذا تًدم يف هوا اجللسة من يًا  ال راذ مع زايدة الع ر 

عاد امل ايدة يف نتس مصحواب إبيداع كام  مثن امل اد فتي هو  احلالة ت
 اجللسة على أساس هوا الثمن .

سادسا:  إذا مل يًم امل ايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسة التالية 
ومل يتًدم احد لل ايدة ابلع ر تعاد امل ايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الوي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابًة وال يعتد يف هو  

ي عطاذ غري مصحوب إبيداع كام  قيمته . ويل م امل ايد اجللسة أب
 املتخلف مبا ينًص من مثن العًار 

سابعاش:  يتحم  الراسي عليه امل اد يف مجيع احلاال  رسوم نً  
د.ك  200وتسجي  امللكية ومصروفا  إ راذا  التنتيو ومًدارها 

يف وأتعاب احملاماة واة ة ومصاريف اإلعالن والن ر عن الايع 
 الصحف اليومية .

اثمنا:  ين ر هوا اإلعالن تطايًا للًانون وبطلب املااشرين إل راذا  
الايع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحم  إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية 

 أية مسئولية . 
 اتسعا :  يًر الراسي عليه امل اد انه عاين العًار معاينة  فية للجهالة

ن عن الايع ابجلريدة الريية طاًا للمادة ين ر هوا اإلعال -1تنايه: 
 من قانون املرافعا  .  266

حكم رسو امل اد قاب  لالستئناف خالل ساعة أايم من اتريخ - 2
 من قانون املرافعا  .  277النطق ابحلكم طاًا للمادة 

من قانون املرافعا  انه "  276تنص التًرة األخرية من املادة  -3
ه ساكناش يف العًار بًي فيه كمستأ ر بًوة إذا كان من ن عت ملكيت

الًانون ويلت م الراسي عليه امل اد بتحرير عًد إجيار لصاحله أب رة 
 املث  " 

 ملحوظة هامة :
دظر على مجيع ال ركا  واملؤسسا  التردية امل اركة يف امل اد   

على الًسائم أو الايو  املخصصة ألغراض السكن اةا  عمال 
من قانون ال ركا  التجارية املضافة ابلًانون  230أبحكام املادة 

 . 2008لسنة  9رقم 
 رئيس احملكمة الكلية

 إعالن عن بيع عًار ابمل اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العًار املولوف فيما يلي 

 – قاعــة – 2/11/2017ابملــ اد العلــين وذلــط يــوم اةمــيس املوافــق 
وذلـط  –ابلدور الثـاين بًصـر العـدل السـاعة التاسـعة لـااحاش   - 52

 3بيوع/. 149/2014تنتيواش حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــن: الانط األهلي الكوييت. 

 ضــــــــــــد:
 عادل حسني على خا ه. -1
 بنط االئتمان الكوييت  خصم مدخ (. -2

 أوال: أولاف العًار:
قسيمة  4 ادة  1شارع  6يًع العًار مبنطًة لااح السامل ق -

وتاني أن  3923/2004ازرق املولوف ابلوثيًة رقم  4من ل  311
  2م 417,9العًار سكن خا  من بيو  احلكومية النموذ ية ومساحته 

كما ورد مبحضر احلج  ويًع على شارع واحد وهو من طابًني 
التني ومطاخ وثالثة محاما  يتكون األرضي منه من غرفة واحدة ول

وديوانية ومحامها ويتكون الدور األول من ثالث غرف ومحامني 
والسطح خال من الاناذ والتكييف مرك ي والاناذ قدمي ويسكن العًار 

 املدعى عليه األول وعائلته. 
 اثنيا: شروا امل اد: 

أوال: ياـــدأ املـــ اد ابلـــثمن األساســـي قـــدر  مائتـــان وثالثـــون ألـــف دينـــار  
كـــوييت وي ـــرتا للم ـــاركة يف املـــ اد ســـداد مخـــس ذلـــط الـــثمن علـــى 
األقــ  مبو ــب شــيط مصــدق مــن الانــط املســحوب عليــه أو مبو ــب 

 خطاب ضمان من أحد الانوك لصاحل إدارة التنتيو بوزارة العدل.
اثنياش: جيب على من يعتمد الًاضي عطاذ  أن يودع حال انعًاد  لسة 

 املصروفا  ورسوم التسجي .الايع كام  الثمن الوي اعتمد و 
اثلثــاش: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاه  الــثمن كــامالش و ــب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــ  وإال أعيـــد  امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف نتـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الوي كان قد رسا به الايع.
رابعاش: يف حالة إيداع من اعتمد عطاه  مخس الثمن على األق  يؤ   

 ايع مع زايدة الع ر. ال
خامساش: إذا أودع امل ايد الثمن يف اجللسة التالية حكم برسو امل اد 
عليه إال إذا تًدم يف هو  اجللسة من يًا  ال راذ مع زايدة الع ر 
مصحوابش إبيداع كام  مثن امل اد فتي هو  احلالة تعاد امل ايدة يف نتس 

 اجللسة على أساس هوا الثمن.
يًم امل ايد األول إبيداع الثمن كامالش يف اجللسة التالية  سادساش: إذا مل

ومل يتًدم أحد لل ايدة ابلع ر تعاد امل ايدة فوراش على ذمته على أساس 
الثمن الوي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابًة وال يعتد يف هو  
اجللسة أبي عطاذ غري مصحوب إبيداع كام  قيمته. ويل م امل ايد 

 ا ينًص من مثن العًار. املتخلف مب
سابعاش: يتحم  الراسي عليه امل اد يف مجيع احلاال  رسوم نً  

د.ك  200وتسجي  امللكية ومصروفا  إ راذا  التنتيو ومًدارها 
وأتعاب احملاماة واة ة ومصاريف اإلعالن والن ر عن الايع يف 

 الصحف اليومية.
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اثمناش: ين ر هوا اإلعالن تطايًاش للًانون وبطلب املااشرين إل راذا  
الايع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحم  إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية 

 أية مسئولية. 
 اتسعا: يًر الراسي عليه امل اد أنه عاين العًار معاينة  فية للجهالة

 تنايه:
 266الريية طاًاش للمادة ين ر هوا اإلعالن عن الايع ابجلريدة  -1 

 من قانون املرافعا . 
حكم رسو امل اد قاب  لالستئناف خالل ساعة أايم من اتريخ - 2

 من قانون املرافعا .  277النطق ابحلكم طاًاش للمادة 
من قانون املرافعا  انه "  276تنص التًرة األخرية من املادة  -3

ًي فيه كمستأ ر بًوة إذا كان من ن عت ملكيته ساكناش يف العًار ب
 الًانون ويلت م الراسي عليه امل اد بتحرير عًد إجيار لصاحله أب رة املث  " 

 ملحوظة هامة:
دظر على مجيع ال ركا  واملؤسسا  التردية امل اركة يف امل اد على 
الًسائم أو الايو  املخصصة ألغراض السكن اةا  عمالش أبحكام 

 9التجارية املضافة ابلًانون رقم من قانون ال ركا   230املادة 
 .2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عًار ابمل اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العًار املولوف فيما يلي 

 – قاعـة –  2/11/2017ابمل اد العلين وذلط يـوم اةمـيس املوافـق 
وذلـط  –ابلدور الثـاين بًصـر العـدل السـاعة التاسـعة لـااحاش   - 52

 3بيوع/ 316/2016تنتيوا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــن: ازور عادالرزاق غامن املال

 ضــــــــــــــــــــــــد:
 امحد عادالرزاق غامن املال -1
 طارق عادالرزاق غامن املال-2
 من املالمحد عادالرزاق غا-3
 حممد عادالرزاق غامن املال-4
 مىن عادالرزاق غامن املال-5
 خدجية عادالرزاق غامن املال-6
 هند عادالرزاق غامن املال-7
 عائ ة عادالرزاق غامن املال-8
 يوسف غامن عادالرزاق املال-9

 لًر غامن عادالرزاق املال-10
 سعود غامن عادالرزاق املال-11

 أوال: أولاف العًار:
واملولوف  29من ل  4شارع  5يًع العًار يف منطًة الًرين قطعة -

 2م 399,6ومساحته  14805/2007ابلوثيًة رقم 
العًار عاارة عن بيت سكن خا  يًع على شارعني بطن وظهر -

األول رئيسي داخلي مع ارتداد حديًة وال ارع الثاين خلتي داخلي 
اثين وحالته  يدة والايت مكون من ثالثة أدوار دور ارضي ، أول و 

 والتكييف مرك ي والوا ها  حجر
 يتكون العًار من : -
الدور األرضي مكون من   لالة كارية مع محام ، لالة أخرى مع -

محام ، لالون ، مطاخ ( كما يو د ملحق خار ي مكون من دورين   
ارضي عاارة عن ديوانية مع محام ، غرفة ، خم ن ، والدور األول عاارة 

ارية مًسمة من الداخ  إىل ثالث أقسام بدون أبواب ( عن غرفة ك
 ويو د حوس ديا ابملاين 

الدور األول مكون من   لالة ، غرفة رئيسية مع محامها ، غرفتني -
 ، مطاخ حتضريي ، محام ( بلكونة مطلة على ال ارع الرئيسي 

الدور الثاين مكون من   غرفة رئيسية مع محامها ، غرفتني احدمها  -
 مًسمة من الداخ  ، مطاخ حتضريي ، محام (  كارية

 اثنيا: شروا امل اد: 
أوال: ياـــدأ املـــ اد ابلـــثمن األساســـي قـــدر  ثالمثائـــة ومثـــانون الـــف دينـــار  
كــوييت  وي ـــرتا للم ـــاركة يف املـــ اد ســـداد مخـــس ذلـــط الـــثمن علـــى 
األقــ  مبو ــب شــيط مصــدق مــن الانــط املســحوب عليــه أو مبو ــب 

 الانوك لصاحل إدارة التنتيو بوزارة العدل.خطاب ضمان من احد 
اثنيا: جيب على من يعتمد الًاضي عطاذ  أن يودع حال انعًاد  لسة 

 الايع كام  الثمن الوي اعتمد واملصروفا  ورسوم التسجي  .
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاه  الــثمن كــامال و ــب عليــه إيــداع 

ة علـــى ذمتـــه يف نتـــس مخـــس الـــثمن علـــى األقـــ  وإال أعيـــد  امل ايـــد
 اجللسة على أساس الثمن الوي كان قد رسا به الايع .

رابعا:  يف حالة إيداع من اعتمد عطاه  مخس الثمن على األق  يؤ   
 الايع مع زايدة الع ر. 

خامسا: إذا أودع امل ايد الثمن يف اجللسة التالية حكم برسو امل اد 
ال راذ مع زايدة الع ر عليه إال إذا تًدم يف هوا اجللسة من يًا  

مصحواب إبيداع كام  مثن امل اد فتي هو  احلالة تعاد امل ايدة يف نتس 
 اجللسة على أساس هوا الثمن .

سادسا:  إذا مل يًم امل ايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسة التالية 
ومل يتًدم احد لل ايدة ابلع ر تعاد امل ايدة فورا على ذمته على أساس 

ن الوي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابًة وال يعتد يف هو  الثم
اجللسة أبي عطاذ غري مصحوب إبيداع كام  قيمته . ويل م امل ايد 

 املتخلف مبا ينًص من مثن العًار 
سابعاش:  يتحم  الراسي عليه امل اد يف مجيع احلاال  رسوم نً  

د.ك  200رها وتسجي  امللكية ومصروفا  إ راذا  التنتيو ومًدا
وأتعاب احملاماة واة ة ومصاريف اإلعالن والن ر عن الايع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنا:  ين ر هوا اإلعالن تطايًا للًانون وبطلب املااشرين إل راذا  
الايع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحم  إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية 

 أية مسئولية . 
 مل اد انه عاين العًار معاينة  فية للجهالةاتسعا :  يًر الراسي عليه ا

ين ر هوا اإلعالن عن الايع ابجلريدة الريية طاًا للمادة  -1تنايه: 
 من قانون املرافعا  .  266

حكم رسو امل اد قاب  لالستئناف خالل ساعة أايم من اتريخ - 2
 من قانون املرافعا  .  277النطق ابحلكم طاًا للمادة 
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من قانون املرافعا  انه " إذا   276األخرية من املادة تنص التًرة  -3
كان من ن عت ملكيته ساكناش يف العًار بًي فيه كمستأ ر بًوة الًانون 

 ويلت م الراسي عليه امل اد بتحرير عًد إجيار لصاحله أب رة املث  " 
 ملحوظة هامة :

دظر على مجيع ال ركا  واملؤسسا  التردية امل اركة يف امل اد  
لى الًسائم أو الايو  املخصصة ألغراض السكن اةا  عمال ع

من قانون ال ركا  التجارية املضافة ابلًانون  230أبحكام املادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيس احملكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عًار ابمل اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العًار املولوف فيما يلي 

 – قاعــة – 2/11/2017ابملــ اد العلــين وذلــط يــوم اةمــيس املوافــق 
وذلـط  –ابلدور الثـاين بًصـر العـدل السـاعة التاسـعة لـااحاش   - 48

 3بيوع/ 365/2015تنتيواش حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــن: سهام نواب علي الالوشي. 

 ضـــــــــــــــــــــــــــــــد:
 بدر نواب علي الالوشي. -1
 اسحق نواب علي الالوشي. -2
 يعًوب نواب علي الالوشي.-3
 فؤاد نواب علي الالوشي.-4
 معصومة نواب علي الالوشي.-5
 لتية نواب علي الالوشي.-6
  دية نواب علي الالوشي.-7
 وكي  وزارة العدل للتسجي  العًاري بصتته. -8

 أوال: أولاف العًار:
مبنطًة الرميثية  256قسيمة رقم  9174/1966عًار الوثيًة رقم -

سابًاش وحالياش حسب مسميا  الالدية هو مبنطًة الساملية  13قطعة 
من  256قسيمة رقم  21من ل  11شارع أبو هريرة  ادة  12قطعة 

 . 2م1000ومساحته  2م / 1/  1/2/34املخطا رقم   م /
ساحة خلتية للعًار والعًار يًع العًار على شارع واحد وتو د -

( والعًار قدمي ووا هاته من احلجر 11795881دم  رقم آيل  
 2م 1000اجلريي وتالغ مساحته 

 التكييف للعًار شااك عادي. -
 مكو   العًار كما يلي:-
 احمللق األول مكون من ثالث غرف ومحام ومطاخ. -
 امللحق الثاين مكون من ثالث غرف ومحام ومطاخ. -
 ور االرضي مكون من مخس غرف وثالثة محاما  ولالة ومطاخ الد-
 الدور االول مكون من مخس غرف وثالثة محاما  ولالة ومطاخ -
 السطح مكون من غرفة خدم ومحام. -
 السرداب من لالة كارية وغرفتني. -

 اثنيا: شروا امل اد: 
وي ــرتا “د.ك  524880أوال: ياــدأ املــ اد ابلــثمن األساســي قــدر  " 

للم اركة يف امل اد سداد مخس ذلط الثمن على األقـ  مبو ـب شـيط 
مصدق من الانط املسحوب عليه أو مبو ب خطاب ضمان من أحـد 

 الانوك لصاحل إدارة التنتيو بوزارة العدل.
 اثنياش: جيب على من يعتمد الًاضي عطاذ  أن يودع حال انعًاد  لسة 

 سوم التسجي .الايع كام  الثمن الوي اعتمد واملصروفا  ور 
اثلثــاش: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاه  الــثمن كــامالش و ــب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــ  وإال أعيـــد  امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف نتـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الوي كان قد رسا به الايع.
رابعاش: يف حالة إيداع من اعتمد عطاه  مخس الثمن على األق  يؤ   

 الع ر.  الايع مع زايدة
خامساش: إذا أودع امل ايد الثمن يف اجللسة التالية حكم برسو امل اد 
عليه إال إذا تًدم يف هو  اجللسة من يًا  ال راذ مع زايدة الع ر 
مصحوابش إبيداع كام  مثن امل اد فتي هو  احلالة تعاد امل ايدة يف نتس 

 اجللسة على أساس هوا الثمن.
األول إبيداع الثمن كامالش يف اجللسة التالية  سادساش: إذا مل يًم امل ايد

ومل يتًدم أحد لل ايدة ابلع ر تعاد امل ايدة فوراش على ذمته على أساس 
الثمن الوي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابًة وال يعتد يف هو  
اجللسة أبي عطاذ غري مصحوب إبيداع كام  قيمته. ويل م امل ايد 

 ن العًار. املتخلف مبا ينًص من مث
سابعاش: يتحم  الراسي عليه امل اد يف مجيع احلاال  رسوم نً  

د.ك  200وتسجي  امللكية ومصروفا  إ راذا  التنتيو ومًدارها 
وأتعاب احملاماة واة ة ومصاريف اإلعالن والن ر عن الايع يف 

 الصحف اليومية.
ن إل راذا  اثمناش: ين ر هوا اإلعالن تطايًاش للًانون وبطلب املااشري

الايع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحم  إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية 
 أية مسئولية. 

 اتسعا: يًر الراسي عليه امل اد أنه عاين العًار معاينة  فية للجهالة
 تنايه:

 266ين ر هوا اإلعالن عن الايع ابجلريدة الريية طاًاش للمادة  -1 
 من قانون املرافعا . 

و امل اد قاب  لالستئناف خالل ساعة أايم من اتريخ حكم رس- 2
 من قانون املرافعا .  277النطق ابحلكم طاًاش للمادة 

من قانون املرافعا  انه "  276تنص التًرة األخرية من املادة  -3
إذا كان من ن عت ملكيته ساكناش يف العًار بًي فيه كمستأ ر بًوة 

 تحرير عًد إجيار لصاحله أب رة املث  " الًانون ويلت م الراسي عليه امل اد ب
 ملحوظة هامة:

دظر على مجيع ال ركا  واملؤسسا  التردية امل اركة يف امل اد على 
الًسائم أو الايو  املخصصة ألغراض السكن اةا  عمالش أبحكام 

 9من قانون ال ركا  التجارية املضافة ابلًانون رقم  230املادة 
 .2008لسنة 

 الكليةرئيس احملكمة 
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 إعالن عن بيع حصة م اعاش ابمل اد العلين
تعلــن إدارة الكتــاب ابحملكمــة الكليــة عــن بيــع حصــة يف العًــار املولــوف 

 قاعـة –2/11/2017فيما يلي ابمل اد العلين وذلط يـوم اةمـيس املوافـق 
وذلــط  –ابلــدور الثــاين بًصــر العــدل الســاعة التاســعة لــااحاش   - 52 –

 3بيوع/ 146/2015لصادر يف الدعوى رقم تنتيوا حلكم احملكمة ا
 املرفوعة مـن: امحد حممد عاد هللا الكندري  

  ضـــــــــــــــــــــــــــد:
 امحد على حسن الًاندي  -1
 .املمث  الًانوين ل ركة اوهرا  اليناوع 2
 .بنط االئتمان الكوييت 3
 .عاد هللا  لر سليمان السعيد 4
 . اسم على  اسم الًاندي 5

 أوال: أولاف العًار:
ـــــــــم  50حصـــــــــة م ـــــــــاعا بنســـــــــاة -1 % مـــــــــن عًـــــــــار الوثيًـــــــــة رق

 301وميث  الوحدة السكنية الواقـع ىف املسـيلة رقـم  5926/2001
من الطابق الثالث ابل ج أ ومساحته  2منطًة األبراج قطعة  Aمنوذج 
 2م. 215

مبنطًـة األبـراج ق  Aبرج  301العًار حم  التداعي هو ال ًة رقم -
مبنطًة املساي  مبحافظة ماارك الكاري وال ج كائن ب ـارع متتـرع  – 2

مــن شــارع المــو  وأمــام مدرســة الــرهاي الثنائيــة للمــا  ومصــامة الــرهاي 
أدوار ل دور أرضــي وســرداب  7والــ ج الكــائن بــه ال ــًة مكــون مــن 

وا ها  سيجما وال ًة حم  التداعي كائنة ابلدور الثالث العلوي و ا 
 ةارج.ابب حديد من ا

 وقد و د  ال ًة مملًة أثناذ املعاينة.-
وبسـؤال بـواب الــ ج والـوي رفــال اثاـا  شخصـيته ولًاــه أبـو علــي -

غــــرف مــــنهم غرفتــــان متتوحــــان علــــى  4قــــرر أن ال ــــًة مكونــــة مــــن 
محامـا  وذلـط  6بعضهما ابإلضافة اىل غرفة سائق ل غرفـة خادمـة و

 حسب ولته. 
مبســـطح  A 68، 68 وال ـــًة خمصـــص  ـــا مـــوقتي ســـيارا  رقمـــي-

 م 3,5× م 10,4
 اثنيا: شروا امل اد: 

دينــــــار للحصــــــة  51840: ياــــــدأ املــــــ اد ابلــــــثمن األساســــــي قــــــدر / أوال
املعروضة للايع وي رتا للم اركة يف املـ اد سـداد مخـس ذلـط الـثمن علـى 
األقــــ  مبو ــــب شــــيط مصــــدق مــــن الانــــط املســــحوب عليــــه أو مبو ــــب 

 إدارة التنتيو بوزارة العدل.خطاب ضمان من أحد الانوك لصاحل 
اثنيا: جيب على من يعتمد الًاضي عطاذ  أن يودع حال انعًاد  لسة 

 الايع كام  الثمن الوي اعتمد واملصروفا  ورسوم التسجي .
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاه  الــثمن كــامال و ــب عليــه إيــداع 

نتـــس مخـــس الـــثمن علـــى األقـــ  وإال أعيـــد  امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف 
 اجللسة على أساس الثمن الوي كان قد رسا به الايع.

رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاه  مخس الثمن على األق  يؤ   
 الايع مع زايدة الع ر. 

خامسا: إذا أودع امل ايد الثمن يف اجللسة التالية حكم برسو امل اد 

الع ر عليه إال إذا تًدم يف هو  اجللسة من يًا  ال راذ مع زايدة 
مصحواب إبيداع كام  مثن امل اد فتي هو  احلالة تعاد امل ايدة يف نتس 

 اجللسة على أساس هوا الثمن.
سادسا: إذا مل يًم امل ايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسة التالية 
ومل يتًدم أحد لل ايدة ابلع ر تعاد امل ايدة فورا على ذمته على أساس 

به عليه يف اجللسة السابًة وال يعتد يف هو  الثمن الوي كان قد رسا 
اجللسة أبي عطاذ غري مصحوب إبيداع كام  قيمته. ويل م امل ايد 

 املتخلف مبا ينًص من مثن العًار 
سابعاش: يتحم  الراسي عليه امل اد يف مجيع احلاال  رسوم نً  

د.ك  200وتسجي  امللكية ومصروفا  إ راذا  التنتيو ومًدارها 
احملاماة واة ة ومصاريف اإلعالن والن ر عن الايع يف وأتعاب 

 الصحف اليومية .
اثمنا: ين ر هوا اإلعالن تطايًا للًانون وبطلب املااشرين إل راذا  
الايع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحم  إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية 

 أية مسئولية. 
 عاينة  فية للجهالةاتسعا: يًر الراسي عليه امل اد انه عاين العًار م

ين ر هوا اإلعالن عن الايع ابجلريدة الريية طاًا للمادة  -1تنايه: 
 من قانون املرافعا .  266

حكم رسو امل اد قاب  لالستئناف خالل ساعة أايم من اتريخ - 2
 من قانون املرافعا .  277النطق ابحلكم طاًا للمادة 

قانون املرافعا  إنه " إذا من  276تنص التًرة األخرية من املادة  -3
كان من ن عت ملكيته ساكناش يف العًار بًي فيه كمستأ ر بًوة الًانون 

 ويلت م الراسي عليه امل اد بتحرير عًد إجيار لصاحله أب رة املث  " 
 ملحوظة هامة:

دظر على مجيع ال ركا  واملؤسسا  التردية امل اركة يف امل اد على 
املخصصة ألغراض السكن اةا  عمال أبحكام الًسائم أو الايو  

 9من قانون ال ركا  التجارية املضافة ابلًانون رقم  230املادة 
 .2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عًار ابمل اد العلين
تعلــن إدارة الكتــاب ابحملكمــة الكليــة عــن العًــار املولــوف فيمــا يلــي 

 –قاعــة  – 2/11/2017ملوافــق ابملــ اد العلــين وذلــط يــوم اةمــيس ا
وذلـط  –ابلدور الثـاين بًصـر العـدل السـاعة التاسـعة لـااحاش   - 52

 3بيوع / 84/2016تنتيوا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مـن: حممد  لر لاحل سودان العن ي

 ضــــــــــد:
 بدر  لر لاحل سودان العن ي  -1
 أمحد  لر لاحل سودان العن ي -2
 سامي  لر لاحل سودان العن ي -3
 مجال  لر لاحل سودان العن ي -4
 فوزي  لر لاحل سودان العن ي -5
 طالل  لر لاحل سودان العن ي -6
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 مىن  لر لاحل سودان العن ي -7
 أوال: أولاف العًار:

ــــان  16551/1996عًــــار الوثيًــــة رقــــم  -  –الواقــــع ىف منطًــــة بي
 6 قطعــــة رقــــم – 30321مــــن املخطــــا رقــــم م/ 202قســــيمة رقــــم 

 2م 1000ومساحته 
العًـار مثـار النــ اع عاـارة عـن بيــت سـكن خـا  يًــع علـى شــارعني  -

داخليـــني رئيســـيني  زاويـــة( ويو ـــد ارتـــداد  ســـاحة  انايـــة( ومســـاحته 
وهو مكـون مـن دوريـن وربـع وسـرداب وحالـة الانـاذ قـدمي  2م 1000

 والتكييف مرك ي ويو د مصعد ابلعًار والتكسية اةار ية حجر .
 اب : متتوح على بعال ومساحته االرضي دور السرد -
الدور االرضي : مكون من   لالة كاـرية ، مـوزع ، لـالة لـمرية ،  -

 محاما  ( ويو د ديوانية ومحام ابحلوش  3اربع غرف ، مطاخ ، 
الدور االول : مكون من   لالة ، مخس غـرف ، ثالثـة محامـا  ،  -
 مطاخ ( 2
 2غــرف ،  3الــدور الثــاين : مكــون مــن شــًة حتتــوى علــى اآليت    -

  محام ، مطاخ ( ويو د غرفة من الكرييب ومحام ابلسطح للخدم 2لالة ، 
 يو د ملحق : مكون من   غرفتني ، مطاخ ، محامني ( -

 اثنيا: شروا امل اد: 
د.ك " وي ـرتا  729000أوال: يادأ امل اد ابلثمن أساسـي مًـدار  " 

يف امل اد سداد مخس ذلط الثمن على األقـ  مبو ـب شـيط  للم اركة
مصدق من الانط املسحوب عليه أو مبو ب خطاب ضمان من أحـد 

 الانوك لصاحل إدارة التنتيو بوزارة العدل 
اثنيا: جيب على من يعتمد الًاضي عطاذ  أن يودع حال انعًاد  لسة 

   .الايع كام  الثمن الوي اعتمد واملصروفا  ورسوم التسجي
اثلثا:  فـان مل يـودع مـن اعتمـد عطـاذ  الـثمن كـامال و ـب عليـه إيـداع 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــ  وإال أعيـــد  امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف نتـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الوي كان قد رسا به الايع .
رابعا:  يف حالة إيداع من اعتمد عطاذ  مخس الثمن على األق  يؤ   

 الايع مع زايدة الع ر. 
خامسا: إذا أودع امل ايد الثمن يف اجللسة التالية حكم برسو امل اد 
عليه إال إذا تًدم يف هوا اجللسة من يًا  ال راذ مع زايدة الع ر 
مصحواب إبيداع كام  مثن امل اد فتي هو  احلالة تعاد امل ايدة يف نتس 

 اجللسة على أساس هوا الثمن .
داع الثمن كامال يف اجللسة التالية سادسا:  إذا مل يًم امل ايد األول إبي

ومل يتًدم احد لل ايدة ابلع ر تعاد امل ايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الوي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابًة وال يعتد يف هو  
اجللسة أبي عطاذ غري مصحوب إبيداع كام  قيمته . ويل م امل ايد 

 املتخلف مبا ينًص من مثن العًار 
سابعاش:  يتحم  الراسي عليه امل اد يف مجيع احلاال  رسوم نً  

د.ك  200وتسجي  امللكية ومصروفا  إ راذا  التنتيو ومًدارها 
وأتعاب احملاماة واة ة ومصاريف اإلعالن والن ر عن الايع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنا: ين ر هوا اإلعالن تطايًا للًانون وبطلب املااشرين إل راذا  

لايع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحم  إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية ا
 أية مسئولية . 

 اتسعا :  يًر الراسي عليه امل اد انه عاين العًار معاينة  فية للجهالة
ين ر هوا اإلعالن عن الايع ابجلريدة الريية طاًا للمادة  -1تنايه: 
 من قانون املرافعا  .  266

اب  لالستئناف خالل ساعة أايم من اتريخ حكم رسو امل اد ق- 2
 من قانون املرافعا  .  277النطق ابحلكم طاًا للمادة 

مــن قـانون املرافعــا  انــه "  276تـنص التًــرة األخـرية مــن املـادة  -1
إذا كــان مــن ن عــت ملكيتــه ســاكناش يف العًــار بًــي فيــه كمســتأ ر بًــوة 

  ار لصاحله أب رة املث  "الًانون ويلت م الراسي عليه امل اد بتحرير عًد إجي
 ملحوظة هامة :

دظر على مجيع ال ركا  واملؤسسا  التردية امل اركة يف امل اد   
على الًسائم أو الايو  املخصصة ألغراض السكن اةا  عمال 

من قانون ال ركا  التجارية املضافة ابلًانون  230أبحكام املادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيس احملكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عًار ابمل اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العًار املولوفة فيمـا يلـي 

 – قاعــة – 2/11/2017ابملــ اد العلــين وذلــط يــوم اةمــيس املوافــق 
وذلـط  –ابلدور الثـاين بًصـر العـدل السـاعة التاسـعة لـااحاش   - 52

 3بيوع/ 155/2017تنتيوا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــن:  اياعي  سرور اياعي  الًالف 

 بييب عااس رضا اشكناين   ضـــــد:
 أوال: أولاف العًار:

مــن  cمنــوذج  218شــارع  2يًــع العًــار ىف منطًــة املهاولــة قطعــة  -
مـن املخطـا  72ة رقـم الطابق الثاين قطعة رقم د و  ذ مـن ب قسـيم

 218شــــــــارع  2قطعــــــــة  2م 80,01ومســــــــاحته  31541رقــــــــم م/
واملسـاحة اإلمجاليـة للعًـار  11253/2001واملولوف ابلوثيًة رقم 

  2م. 872,5
 العمارة مكسية ابحلجر واحلالة العامة متوسطة هبا مصعد.  -
 أدوار متكررة.  6العمارة تتكون من  -

 اثنيا: شروا امل اد: 
امل اد ابلثمن األساسي قدر  مخسة وستون ألف دينار كوييت أوال: يادأ 

ـــثمن علـــى األقـــ   ـــط ال وي ـــرتا للم ـــاركة يف املـــ اد ســـداد مخـــس ذل
مبو ـب شـيط مصـدق مـن الانـط املسـحوب عليـه أو مبو ـب خطــاب 

 ضمان من أحد الانوك لصاحل إدارة التنتيو بوزارة العدل.
يودع حال انعًاد  لسة اثنيا: جيب على من يعتمد الًاضي عطاذ  أن 

 الايع كام  الثمن الوي اعتمد واملصروفا  ورسوم التسجي .
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاه  الــثمن كــامال و ــب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــ  وإال أعيـــد  امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف نتـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الوي كان قد رسا به الايع.
يداع من اعتمد عطاه  مخس الثمن على األق  يؤ   رابعا: يف حالة إ
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 الايع مع زايدة الع ر. 
خامسا: إذا أودع امل ايد الثمن يف اجللسة التالية حكم برسو امل اد 
عليه إال إذا تًدم يف هو  اجللسة من يًا  ال راذ مع زايدة الع ر 

نتس مصحواب إبيداع كام  مثن امل اد فتي هو  احلالة تعاد امل ايدة يف 
 اجللسة على أساس هوا الثمن.

سادسا: إذا مل يًم امل ايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسة التالية 
ومل يتًدم أحد لل ايدة ابلع ر تعاد امل ايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الوي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابًة وال يعتد يف هو  

إبيداع كام  قيمته. ويل م امل ايد اجللسة أبي عطاذ غري مصحوب 
 املتخلف مبا ينًص من مثن العًار. 

سابعاش: يتحم  الراسي عليه امل اد يف مجيع احلاال  رسوم نً  
د.ك  200وتسجي  امللكية ومصروفا  إ راذا  التنتيو ومًدارها 

وأتعاب احملاماة واة ة ومصاريف اإلعالن والن ر عن الايع يف 
 الصحف اليومية.

منا: ين ر هوا اإلعالن تطايًا للًانون وبطلب املااشرين إل راذا  اث
الايع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحم  إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية 

 أية مسئولية. 
 اتسعا: يًر الراسي عليه امل اد أنه عاين العًار معاينة  فية للجهالة.

يية طاًا للمادة ين ر هوا اإلعالن عن الايع ابجلريدة الر  -1تنايه: 
 من قانون املرافعا .  266

حكم رسو امل اد قاب  لالستئناف خالل ساعة أايم من اتريخ - 2
 من قانون املرافعا .  277النطق ابحلكم طاًا للمادة 

من قانون املرافعا  إنه " إذا  276تنص التًرة األخرية من املادة  -3
ه كمستأ ر بًوة الًانون كان من ن عت ملكيته ساكناش يف العًار بًي في

 ويلت م الراسي عليه امل اد بتحرير عًد إجيار لصاحله أب رة املث  " 
 ملحوظة هامة:

دظر على مجيع ال ركا  واملؤسسا  التردية امل اركة يف امل اد  
على الًسائم أو الايو  املخصصة ألغراض السكن اةا  عمال 

ية املضافة ابلًانون من قانون ال ركا  التجار  230أبحكام املادة 
  2008لسنة  9رقم 

 رئيس احملكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عًار ابمل اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العًار املولوف فيما يلي 

 52 – قاعة 2/11/2017ابمل اد العلين وذلط يوم اةميس املوافق 
وذلط تنتيواش  –ابلدور الثاين بًصر العدل الساعة التاسعة لااحاش   -

 .3بيوع/ 292/2016حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــن: ادي اياعي   وهر الاناي.
 ضــــــــــــــــــــــــد: هنادي جنيب مخيس اة يت

 أوال: أولاف العًار:
يًــــــع العًــــــار مبنطًــــــة لــــــااح الســــــامل واملولــــــوف ابلوثيًــــــة رقــــــم  -

الـدور  49عمـارة  1ال ارع االول  ادة  9قطعة رقم  989/2000

ومســاحته  37691مــن املخطــا رقــم م/ A1األرضــي واألول منــوذج 
 .2م 188,21

و ا مدخ  من ال ارع ومكونـة مـن دور  49ال ًة تًع ىف العمارة  -
 داخلي.ارضي وأول ومولولني بسلم 

 الدور األرضي مكون من غرفة وديوانية ومطاخ ومحام.  -
 غرف ومحامني.  3الدور األول مكون من غرفة نوم رئيسية و -
 لل ًة مدخ  خلتي مط  على حديًة خار ية غري اتبعة لل ًة.  -

 اثنيا: شروا امل اد: 
أوال: ياــــدأ املــــ اد ابلــــثمن األساســــي قــــدر   مائــــة ألــــف دينــــار كــــوييت( 

ـــثمن علـــى األقـــ  وي ـــرتا للم ـــط ال  ـــاركة يف املـــ اد ســـداد مخـــس ذل
مبو ـب شـيط مصـدق مـن الانـط املسـحوب عليـه أو مبو ـب خطــاب 

 ضمان من أحد الانوك لصاحل إدارة التنتيو بوزارة العدل.
اثنياش: جيب على من يعتمد الًاضي عطاذ  أن يودع حال انعًاد  لسة 

 التسجي .الايع كام  الثمن الوي اعتمد واملصروفا  ورسوم 
اثلثــاش: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاه  الــثمن كــامالش و ــب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــ  وإال أعيـــد  امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف نتـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الوي كان قد رسا به الايع.
رابعاش: يف حالة إيداع من اعتمد عطاه  مخس الثمن على األق  يؤ   

  ر. الايع مع زايدة الع
خامساش: إذا أودع امل ايد الثمن يف اجللسة التالية حكم برسو امل اد 
عليه إال إذا تًدم يف هو  اجللسة من يًا  ال راذ مع زايدة الع ر 
مصحوابش إبيداع كام  مثن امل اد فتي هو  احلالة تعاد امل ايدة يف نتس 

 اجللسة على أساس هوا الثمن.
ول إبيداع الثمن كامالش يف اجللسة التالية سادساش: إذا مل يًم امل ايد األ

ومل يتًدم أحد لل ايدة ابلع ر تعاد امل ايدة فوراش على ذمته على أساس 
الثمن الوي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابًة وال يعتد يف هو  
اجللسة أبي عطاذ غري مصحوب إبيداع كام  قيمته. ويل م امل ايد 

 لعًار. املتخلف مبا ينًص من مثن ا
سابعاش: يتحم  الراسي عليه امل اد يف مجيع احلاال  رسوم نً  

د.ك  200وتسجي  امللكية ومصروفا  إ راذا  التنتيو ومًدارها 
وأتعاب احملاماة واة ة ومصاريف اإلعالن والن ر عن الايع يف 

 الصحف اليومية.
 راذا  اثمناش: ين ر هوا اإلعالن تطايًاش للًانون وبطلب املااشرين إل

الايع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحم  إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية 
 أية مسئولية. 

 اتسعا: يًر الراسي عليه امل اد أنه عاين العًار معاينة  فية للجهالة
 تنايه:

 266ين ر هوا اإلعالن عن الايع ابجلريدة الريية طاًاش للمادة  -1 
 من قانون املرافعا . 

حكم رسو امل اد قاب  لالستئناف خالل ساعة أايم من اتريخ - 2
 من قانون املرافعا .  277النطق ابحلكم طاًاش للمادة 

من قانون املرافعا  انه "  276تنص التًرة األخرية من املادة  -3
إذا كان من ن عت ملكيته ساكناش يف العًار بًي فيه كمستأ ر بًوة 
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 امل اد بتحرير عًد إجيار لصاحله أب رة املث  "  الًانون ويلت م الراسي عليه
 ملحوظة هامة:

دظر على مجيع ال ركا  واملؤسسا  التردية امل اركة يف امل اد على 
الًسائم أو الايو  املخصصة ألغراض السكن اةا  عمالش أبحكام 

 9من قانون ال ركا  التجارية املضافة ابلًانون رقم  230املادة 
 .2008لسنة 

 احملكمة الكلية رئيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عًار ابمل اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العًار املولوفة فيمـا يلـي 

 52 – قاعة 2/11/2017ابمل اد العلين وذلط يوم اةميس املوافق 
وذلط تنتيوا  –ابلدور الثاين بًصر العدل الساعة التاسعة لااحاش   -

 3بيوع/ 35/2017ر يف الدعوى رقم حلكم احملكمة الصاد
 املرفوعة مــن: نواف غالب رشيد املطريي  

 ضـــــــد:
 وضحه  اي  رافد -1
 عراك غالب رشيد املطريي  -2
 بدر غالب رشيد املطريي   -3
 النادري غالب رشيد املطريي   -4
 رومية غالب رشيد املطريي   -5
 ريية غالب رشيد املطريي   -6
 فواز غالب رشيد املطريي   -7
 ه اع غالب رشيد املطريي   -8
 طالل غالب رشيد املطريي   -9

 م اري غالب رشيد املطريي   -10
  وهر  غالب رشيد املطريي   -11
 العنود غالب رشيد املطريي   -12
 عهود غالب رشيد املطريي   -13
 رمي غالب رشيد املطريي   -14
 مها غالب رشيد املطريي   -15
 مضاوي غالب رشيد املطريي   -16

 أوال: أولاف العًار:
مــن  125قســيمة رقــم  1العًــار مبنطًــة لــااح النالــر قطعــة يًــع  -

واملولــــوف ابلوثيًــــة رقــــم  2م750ومســــاحته  32738املخطــــا م/
12641/1994 

العًـــار يطـــ  علـــى شـــارعني زاويـــة أحـــدها شـــارع فرعـــي ذو اجتـــاهني  -
واآلخر فرعـي ولـه  ـاران ولـه أربـع مـداخ  ووا هـة العًـار مـن احلجـر 

 والتكييف مرك ي وهبا مصعد .
عًـــار عاـــارة عـــن فيالتـــني متاللـــًتني مكـــون مـــن ســـرداب وارض ال -

 واول واثين .
التـــــيال الـــــىت تطـــــ  علـــــى ال ـــــارع ذو االجتـــــاهني أفـــــاد املـــــدعى أن  -

الســرداب عاــارة عــن مواقــف ســيارا  والتــيال الــىت تطــ  علــى ال وايــة 
 السرداب للسكن .

 ك  من الدور االول والثاين ك  دور به اربع شًق لكال التيالتني -
 نيا: شروا امل اد: اث 

ـــار كـــوييت   ـــف دين ـــثمن االساســـي قـــدر  ســـتمائة ال ـــدأ املـــ اد ابل أوال: يا
ـــثمن علـــى األقـــ   ـــط ال وي ـــرتا للم ـــاركة يف املـــ اد ســـداد مخـــس ذل
مبو ـب شـيط مصـدق مـن الانـط املسـحوب عليـه أو مبو ـب خطــاب 

 ضمان من أحد الانوك لصاحل إدارة التنتيو بوزارة العدل.
من يعتمد الًاضي عطاذ  أن يودع حال انعًاد  لسة اثنيا: جيب على 

 الايع كام  الثمن الوي اعتمد واملصروفا  ورسوم التسجي  .
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاه  الــثمن كــامال و ــب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــ  وإال أعيـــد  امل ايـــدة علـــى ذمتـــه يف نتـــس 

 به الايع .اجللسة على أساس الثمن الوي كان قد رسا 
رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاه  مخس الثمن على األق  يؤ   

 الايع مع زايدة الع ر. 
خامسا: إذا أودع امل ايد الثمن يف اجللسة التالية حكم برسو امل اد 
عليه إال إذا تًدم يف هوا اجللسة من يًا  ال راذ مع زايدة الع ر 

هو  احلالة تعاد امل ايدة يف نتس مصحواب إبيداع كام  مثن امل اد فتي 
 اجللسة على أساس هوا الثمن .

سادسا: إذا مل يًم امل ايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسة التالية 
ومل يتًدم احد لل ايدة ابلع ر تعاد امل ايدة فورا على ذمته على أساس 

و  الثمن الوي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابًة وال يعتد يف ه
اجللسة أبي عطاذ غري مصحوب إبيداع كام  قيمته . ويل م امل ايد 

 املتخلف مبا ينًص من مثن العًار 
سابعاش: يتحم  الراسي عليه امل اد يف مجيع احلاال  رسوم نً  

د.ك  200وتسجي  امللكية ومصروفا  إ راذا  التنتيو ومًدارها 
عن الايع يف  وأتعاب احملاماة واة ة ومصاريف اإلعالن والن ر

 الصحف اليومية .
اثمنا: ين ر هوا اإلعالن تطايًا للًانون وبطلب املااشرين إل راذا  
الايع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحم  إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية 

 أية مسئولية . 
 اتسعا: يًر الراسي عليه امل اد انه عاين العًار معاينة  فية للجهالة

 تنايه:
 266ا اإلعالن عن الايع ابجلريدة الريية طاًا للمادة ين ر هو -1 

 من قانون املرافعا  . 
حكم رسو امل اد قاب  لالستئناف خالل ساعة أايم من اتريخ - 2

 من قانون املرافعا  .  277النطق ابحلكم طاًا للمادة 
من قانون املرافعا  انه "  276تنص التًرة األخرية من املادة  -3

إذا كان من ن عت ملكيته ساكناش يف العًار بًي فيه كمستأ ر بًوة 
 الًانون ويلت م الراسي عليه امل اد بتحرير عًد إجيار لصاحله أب رة املث  " 

 ملحوظة هامة :



 م8/10/2017 -هـ  1439حمرم  18 األحد                      75                  والستون    الثالثةالسنة  1361الكويت اليوم العدد 

 ة يف امل اد  دظر على مجيع ال ركا  واملؤسسا  التردية امل ارك
على الًسائم أو الايو  املخصصة ألغراض السكن اةا  عمال  

من قانون ال ركا  التجارية املضافة ابلًانون  230أبحكام املادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيس احملكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  إعالن حصر وراثة( 

تًـــــــدمت لـــــــدى إدارة التوثيًـــــــا  ال ـــــــرعية الســـــــيد/ غـــــــازي راشـــــــد 
معــــه شــــاهدين ومهــــا / شــــايف دغــــش راشــــد دغــــش الســــهلي وحضــــر 

ــــــب عمــــــ  حصــــــر  –الســــــهلي  فــــــالح دغــــــش راشــــــد الســــــهلي وطل
ـــيت  ـــة اجلنســـية  ال ـــد الســـهلي يتكويتي ـــة للمرحومـــة/ ســـعد  هنـــري زي وراث

م واحنصــــــر ارثهــــــا يف أختهــــــا ال ــــــًيًة 9/6/2017توفيــــــت بتــــــاريخ 
 فًا من غري وراث  ا سوى من ذكر. –/ ضحية هنري زيد 

دة أســــــاوعني مــــــن اتريــــــخ الن ــــــر ابجلريــــــدة واإلدارة تعلــــــن ذلــــــط ملــــــ
ــــــاليني فمــــــن لــــــه أي اعــــــرتاض علــــــى مــــــا ذكــــــر  الرييــــــة بعــــــددين متت

إدارة التوثيًـــــــا  ال ـــــــرعية ماـــــــدايش  –فليتًـــــــدم لـــــــدى وزارة العـــــــدل 
ــــــة ســــــوف تتخــــــو  اعرتاضــــــه وبعــــــد مضــــــي املــــــدة امل ــــــار إليهــــــا عالي

 اإل راذا  املتاعة هبوا اةصو  وللايان نعلن.
 يًا  ال رعية مدير إدارة التوث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حمضر إعالن بيع حمجوزا 

أنه يف   –قسم التنتيو اجل ي  –إدارة التنتيو  –تعلن وزارة العدل 
لااحاش ستااع  9.00يف الساعة  17/10/2017يوم الثالاثذ املوافق 

 85قسيمة  10ابملكان نتسه وعنوانه الصلياية ال راعية قطعة 
 عاداحملسن سلمان بو محد.منًوال  حمجوزة احملكوم عليها/ عائ ة 

واليت  2/1/2017املوضحة تتصيال مبحضر احلج  التنتيوي املؤرد 
مت احلج  عليها لصاحل / الانط التجاري الكوييت تنتيوا للعًد رقم 

 د ك( 3,674,078.750(  وفاذ ملالغ وقدر   3/ لد 1010 
م يد فعلى راغيب ال راذ احلضور يف ال مان واملكان احملددين أعال  ولل

 ميكن مرا عة قسم التنتيو اجل ي أثناذ الدوام الريي ، وللايان نعلن .
 رئيس إدارة تنتيو العالمة    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حمضر إعالن بيع حمجوزا 

إنه يف يوم  –قسم التنتيو اجل ي  –إدارة التنتيو  –تعلن وزارة العدل 
لــااحاش  9.00ابتــداذ مــن الســاعة  10/10/2017الــثالاثذ املوافــق 

 –ق ج  –ملــ اد العلــين مبًــر احملجــوزا   ال ــويخ الصــناعية ســتااع اب
( منًــــوال  شــــركة اموعــــة املــــانع العامليــــة 40شــــارع  – 64قســــيمة 

 للتجارة العامة واملًاوال .
م 30/3/2015واملوضــحة تتصــيالش مبحضــر احلجــ  التنتيــوي املــؤرد 

ــة للتجــارة  الــيت مت احلجــ  عليهــا لصــاحل / شــركة عــابرة الًــارا  الدولي
، 4337العامـــــــــة واملًـــــــــاوال  تنتيـــــــــواش حلكـــــــــم االســـــــــتئناف رقـــــــــم  

ــــغ 4348/2013 ــــاذ ملال د. ك وإذا مل يكــــف  88.372.700( وف
 هوا اليوم إلمتام الايع سيجري إمتامه يف األايم الثالثة التالية.

فعلى راغيب ال راذ احلضور يف ال مان واملكان احملددين أعال  وللم يـد 
 جل ي أثناذ الدوام الريي، وللايان نعلن.ميكن مرا عة قسم التنتيو ا

 رئيس إدارة تنتيو العالمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حمضر إعالن بيع حمجوزا 
أنه يف يوم  –قسم التنتيو اجل ي  –إدارة التنتيو  –تعلن وزارة العدل 
لااحاش ستااع  9.00يف الساعة  17/10/2017الثالاثذ املوافق 

ابمل اد العلين منًوال  شركة االيوب وعالية لتجارة قطع غيار 
عمارة سارة  9السيارا  ومًرها ال ويخ شارع كندا دراي شارع رقم 

مًاب  حمطة غسي  ال رق األدىن.  17، 15وغنيمة املرزوق حم  رقم 
اليت  4/6/2017صيالش مبحضر احلج  التنتيوي املؤرد املوضحة تت

مت احلج  عليها لصاحل/ حممد سامر حممد موفق شاهني تنتيواش للحكم 
 د. ك(. 35219.206( وفاذ ملالــــــــــــــــــغ وقدر   349/2015رقم  

فعلى راغيب ال راذ احلضور يف ال مان واملكان احملددين أعال  وللم يد 
 قسم التنتيو اجل ي أثناذ الدوام الريي، وللايان نعلن. ميكن مرا عة 

 رئيس إدارة تنتيو العالمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن 
 عن بيع سيارا  ابمل اد العلين

تعلن إدارة التنتيو بوزارة العدل إنه يف يوم األحد املوافق 
عصرا سوف تااع ابمل اد   3:00اعتاارا من الساعة  8/10/2017

العلين مباىن الايوع احلكومي يف العارضية السيارا  التالية وذلط 
 تنتيواش لعدة أحكام . 

 النوع املدعى عليه املدعي ملف التنتيو

161680150 
املرحوم ورثة 

 سعد اةياا
طارق عادالرزاق 

 امحد

 2-51353لوحه  -1
فورد بوكس رلالي طراز 

2003 

170346200 
امحد  اسم 

علي 
 السنايف

ذكراي  دحام 
 دحام

  20-64085لوحة -1
كراي لر لالون عنايب طراز 

2013 

عادالع ي  عادهللا  بنط اةلي  160634810
 اةلف

 9-80405لوحة -1
طراز مازدا  يب كحلي 

2001 

161299780 
شركة 
يوسف 

 امحد المامن

شركة برستي  
 للسيارا 

 11-26187لوحة -1
دودج شار ر لالون فضي 

 2012طراز 

 شركة ايس 16179910
حممد حمرم 

 عاداةالق منيس

  43-1662لوحة -1
كامري تويوات لالون فضي 

 2009طراز 

والتجارية ( من قانون املرافعا  املدنية  251وعمال بنص املادة   
نر و إ راذ ما يل م ب أن الن ر واإلعالن جبريد  الكويت اليوم مع 

 مراعاة الايع املاني أعال  .
 رئيس إدارة تنتيو حمافظة حويل
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 إعالن
ابتداذ من الساعة الرابعة عصراش سوف تااع ابمل اد العلين  م واألايم الثالثة التالية 8/10/2017تعلن إدارة تنتيو التروانية انه يف يوم االحد املوافق 

  ماىن ايداع احملجوزا  يف العارضية الصناعية( السيارا  التالية وذلط تنتيواش لعدة أحكام.
 املدعى عليه املدعي املودي  النوع رقم السيارة ملف التنتيو م
1 16112856

0 
 عاد هللا بدر الطرارو  وفاذ حسن عااس العوض 1997 شريوكي 8913/47

2 16196932
0 

 يوسف ابراهيم عادهللا املياس شركة التسهيال  التجارية 2007 كاديالك اسكاليد بوكس 27935/9

3 16161358
0 

 عادالرمحن حسني عادالرمحن بن حسني الانط االهلي الكوييت 2010 دودج شار ر 80578/6

4 16240121
0 

عاد احملسن عاد الع ي  شركة  2015 هوندا اكورد 14978/13
 الاابطني

 شركة متتاح الطريق لتأ ري السيارا 

5 16228976
0 

 عيسى عايد عوض اةالدي بنط اةلي  H2 2005 يب مهر  66758/4

 محود عاد هللا فهاد العجمي شركة االتصاال  املتنًلة 2004 تويوات كروال لالون 77438/8 16228019 6
 محود عاد هللا فهاد العجمي شركة االتصاال  املتنًلة 2005 كراي لر 25977/8 16228019 7
8 16076262

0 
 شركة فوكس لتأ ري السيارا  شركة املال العاملية للتموي  2011  النت لالون 18702/4

9 16076262
0 

 شركة فوكس لتأ ري السيارا  شركة املال العاملية للتموي  2011  النت لالون 27506/5

10 06085622
0 

 ساملان علي سعود العرادة حممد عاد الع ي  سعد السايعي 2017 لالون كامري 65898/40

11 16196897
0 

  يف غازي لًر العتييب شركة التسهيال  التجارية 2012  يب كيا موهايف 14138/20

12 16279242
0 

 حممد فياض مم  حممد لديق شركة السور للتموي  2009 لالون النسر 7498/33

13 14250713
0 

 بصمان فهد غازي الرشيدي شركة التسهيال  التجارية 2009  ي ام سي وانيت 2903/34

14 16268305
0 

 سارة عاد هللا عاد اجمليد ماارك حممد  لر ال هري 2014 لالون كيا اوبتيما 4613/13

15 16273557
0 

 عاد هللا عاد هللارضا حممود  ال ركة الوطنية لالتصاال  2006 شيترولية لالون 89140/2

 وعلى الراغاني يف ال راذ احلضور يف ال مان واملكان احملددين أعال . 
 مأمـور التنتيـو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن عن متوفني 

تعلـــن اإلدارة العامـــة للتنتيـــو " بـــوزارة العـــدل " عـــن وفـــاة األشـــخا  
املوضــــحة أيــــاههم أد  ..  فري ـــــى مــــن مجيــــع وزارا  الدولـــــة ذا  
االختصا .. ومن مجيع الانوك وال ركا  وسائر األفـراد ممـن لـه حـق 

ـــاذ أو عليـــه ديـــن للمـــوكورين أد    مرا عـــة قســـم الرتكـــا  ابإلدارة أثن
 الدوام الريي.

ـــط خـــالل   ـــخ ن ـــر هـــوا اإلعـــالن ابجلريـــدة    15وذل ( يومـــاش مـــن اتري
الرييـة ومبضــي هــو  املــدة تكـون اإلدارة غــري مســئولة عــن أي تصــرف 

 ابلرتكة للمستحًني  ا .
 
 

 ك ف أبياذ املتوفني 
 رقم امللف االســـــــــم م
 794/2017 عادالرسول حسن حسنحممد  1

 795/2017 سعود فهد راشد ا ا ري 2

 796/2017 أسامة معوض عادالتتاح حايب 3

 797/2017 وسيله مًامس راشد اةالدي 4

 798/2017 غنيمه ذايب حممد الصًر 5

 اإلدارة العامة للتنتيو
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 (413/2017إعالن رقم  
 تًدم إلينا السيد/ خضر فاحل املطريي.

طالاـــاش إلــدار  عـــوض متًــود( عـــن  20/9/2017 بكتابــه املــؤرد يف
 م         الكائنة يف:  الًصر(. 2011لسنة  7925الوثيًــة رقـــــم: 
 .27861: م/أ( خمطا رقـم4( قطعة رقم:  167قسيمة رقم:  
 فاحل خلف سلمان املطريي. :واملسجلة ابسم

لديه أية معلوما  ب أهنا ير ى ممن تكون حبوزته الوثيًة املوكورة أو 
أن يتًدم إىل إدارة التسجي  العًاري / قسم احملتوظا  ماداي 
معلوماته خالل أساوعني من اتريخ ن ر هوا اإلعالن يف اجلريدة 
الريية وإال فإن اإلدارة ستًوم بعد انًضاذ املهلة إبلدار  عوض 

 متًود( املطلوب وللايان نعلن،
 مدير إدارة التسجي  العًاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (414/2017إعالن رقم  

 تًدم إلينا السيد/ حسني رشيد العن ي.
طالاـــاش إلــدار  عـــوض متًــود( عـــن  24/9/2017 بكتابــه املــؤرد يف
 م      1995لسنة  2017الوثيًــة رقـــــم : 

ــــــــــوب الرابيــــــــــة(     قســــــــــيمة رقــــــــــم    ــــــــــة يف :   ن (                 370  :الكائن
 36970: م/(          خمطا رقـم2قطعة رقم :  

 : حسني رشيد لااد العن ي. واملسجلة ابسم
ير ــــــــــى ممــــــــــن تكــــــــــون حبوزتــــــــــه الوثيًــــــــــة املــــــــــوكورة أو لديــــــــــه أيــــــــــة 
معلومـــــــــــا  ب ـــــــــــأهنا أن يتًـــــــــــدم إىل إدارة التســـــــــــجي  العًـــــــــــاري / 
قســـــــــــم احملتوظـــــــــــا  ماـــــــــــداي معلوماتـــــــــــه خـــــــــــالل أســـــــــــاوعني مـــــــــــن 

ــــــــــ خ ن ــــــــــر هــــــــــوا اإلعــــــــــالن يف اجلريــــــــــدة الرييــــــــــة وإال فــــــــــإن اتري
اإلدارة ســــــــــــــتًوم بعــــــــــــــد انًضــــــــــــــاذ املهلــــــــــــــة إبلــــــــــــــدار  عــــــــــــــوض 

 املتًود( املطلوب وللايان نعلن،،،
 مدير إدارة التسجي  العًاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2017/ 415إعالن رقم  

 تًدم إلينا السيد/ علي عطية    ال مري.
طالاـــاش إلــدار  عـــوض متًــود( عـــن  20/9/2017 بكتابــه املــؤرد يف

 النسيم(. -م     الكائنة يف:  اجلهراذ  2011لسنة  7092الوثيًــة رقـــــم: 
 .37003: م/( خمطا رقـم1( قطعة رقم:  270قسيمة رقم:  
 لي عطية    ال مري.ع :واملسجلة ابسم

ير ى ممن تكون حبوزته الوثيًة املوكورة أو لديه أية معلوما  ب أهنا 
أن يتًدم إىل إدارة التسجي  العًاري / قسم احملتوظا  ماداي 
معلوماته خالل أساوعني من اتريخ ن ر هوا اإلعالن يف اجلريدة 

 عوض الريية وإال فإن اإلدارة ستًوم بعد انًضاذ املهلة إبلدار 
 متًود( املطلوب وللايان نعلن،

 مدير إدارة التسجي  العًاري 
 

 (2017/  416إعالن رقم  
 تًدم إلينا السيد/  اسم حممد من د ا ندال.

طالاـــاش إلــدار  عـــوض متًــود( عـــن  26/9/2017 بكتابــه املــؤرد يف
 م    الكائنة يف:  التردوس( 2011لسنة  7954الوثيًــة رقـــــم: 
 36874: م/( خمطا رقـم3( قطعة رقم:  297 قسيمة رقم: 

  اسم حممد من د ا ندال. :واملسجلة ابسم
ير ى ممن تكون حبوزته الوثيًة املوكورة أو لديه أية معلوما  ب أهنا 
أن يتًدم إىل إدارة التسجي  العًاري / قسم احملتوظا  ماداي 

اجلريدة معلوماته خالل أساوعني من اتريخ ن ر هوا اإلعالن يف 
الريية وإال فإن اإلدارة ستًوم بعد انًضاذ املهلة إبلدار  عوض 

 متًود( املطلوب وللايان نعلن،
 مدير إدارة التسجي  العًاري   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2017/   417إعالن رقم  

 تًدمت إلينا السيدة/ هيتاذ تركي مرزوق ال ويب.
طالاة إلدار  عوض متًود( عن  27/9/2017 بكتاهبا املؤرد يف
 م الكائنة يف :الصااحية( 2015لسنة  8224الوثيًــة رقـــــم : 

 أ26061: م/( خمطا رقـم3(  قطعة رقم :  878  :قسيمة رقم 
:   عـــة عاـــاس لـــاي  شـــويب وفوزيـــة وفـــاي  وهتـــاين  واملســـجلة ابســـم

 وم اع  أبناذ تركي مرزوق ال ويب.
ة املــــــــــوكورة أو لديــــــــــه أيــــــــــة ير ــــــــــى ممــــــــــن تكــــــــــون حبوزتــــــــــه الوثيًــــــــــ

معلومـــــــــــا  ب ـــــــــــأهنا أن يتًـــــــــــدم إىل إدارة التســـــــــــجي  العًـــــــــــاري / 
قســـــــــــم احملتوظـــــــــــا  ماـــــــــــداي معلوماتـــــــــــه خـــــــــــالل أســـــــــــاوعني مـــــــــــن 
ــــــــــخ ن ــــــــــر هــــــــــوا اإلعــــــــــالن يف اجلريــــــــــدة الرييــــــــــة وإال فــــــــــإن  اتري
اإلدارة ســــــــــــــتًوم بعــــــــــــــد انًضــــــــــــــاذ املهلــــــــــــــة إبلــــــــــــــدار  عــــــــــــــوض 

 املتًود( املطلوب وللايان نعلن،،،
 ة التسجي  العًاري مدير إدار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2017/  418إعالن رقم   

 تًدم إلينا السيد/ حممد فؤاد نصر هللا.
طالاـــا إلــدار  عـــوض متًــود( عـــن  1/10/2017 بكتابــه املــؤرد يف
 م  الكائنة يف :  قرطاة( 1998لسنة  4525الوثيًــة رقـــــم : 

 32992: م/(خمطا رقـم1(    قطعة رقم :  444  :قسيمة رقم 
 : عمران علي عيسى املال. واملسجلة ابسم

ير ــــــــــى ممــــــــــن تكــــــــــون حبوزتــــــــــه الوثيًــــــــــة املــــــــــوكورة أو لديــــــــــه أيــــــــــة 
معلومـــــــــــا  ب ـــــــــــأهنا أن يتًـــــــــــدم إىل إدارة التســـــــــــجي  العًـــــــــــاري / 
قســـــــــــم احملتوظـــــــــــا  ماـــــــــــداي معلوماتـــــــــــه خـــــــــــالل أســـــــــــاوعني مـــــــــــن 
ــــــــــخ ن ــــــــــر هــــــــــوا اإلعــــــــــالن يف اجلريــــــــــدة الرييــــــــــة وإال فــــــــــإن  اتري

ضــــــــــــــاذ املهلــــــــــــــة إبلــــــــــــــدار  عــــــــــــــوض اإلدارة ســــــــــــــتًوم بعــــــــــــــد انً
 متًود( املطلوب وللايان نعلن،،،

 مدير إدارة التسجي  العًاري 



 م8/10/2017 -هـ  1439حمرم  18 األحد                      78                  والستون    الثالثةالسنة  1361الكويت اليوم العدد 

 (419/2017إعالن رقم  
 تًدم إلينا السيد/ عاد الرمحن مجال الكندري.

طالاــــــاش إلــــــدار  عـــــــوض  1/10/2017 بكتابــــــه املــــــؤرد يف
الكائنـــــــــــة  م 1966لسنة  488متًود( عن الوثيًــة رقـــــم: 

  الرميثية(.يف: 
 : عام املنطًة.( خمطا رقـم1( قطعة رقم:  7قسيمة رقم:  

 أمحد حممد حسن الكندري. :واملسجلة ابسم
ير ى ممن تكون حبوزته الوثيًة املوكورة أو لديه أية معلوما  ب أهنا 
أن يتًدم إىل إدارة التسجي  العًاري / قسم احملتوظا  ماداي 

ن ر هوا اإلعالن يف اجلريدة معلوماته خالل أساوعني من اتريخ 
الريية وإال فإن اإلدارة ستًوم بعد انًضاذ املهلة إبلدار  عوض 

 متًود( املطلوب وللايان نعلن،
 مدير إدارة التسجي  العًاري 

 

 وزارة الكهرابذ واملاذ
  2016/2017 - 8إعـــــــالن عن املمارسة رقم : و ك م/

 MPSليانة نظام احلماية من ال ام  اةايثة 
تعلن وزارة الكهرابذ واملاذ عن طرح املمارسة املوكورة أعال  بني 
ال ركا  املتخصصة يف اال تكنولو يا املعلوما  وللراغاني يف 
االشرتاك احلصول على واثئق املمارسة من إدارة العًود واملناقصا  

الرئيسي   نوب السرة الدائري  مراقاة املناقصا ( مبًر الوزارة 
 السادس( الطابق األول حسب الايا   التالية. 

 . 08/10/2017اتريخ الطرح 
آخر موعد لتسليم العطاذا   12/11/2017اتريخ تًدمي العطاذ 

 يف متام  الساعة الواحدة ظهراش ولن نًا  أي عطاذ بعد ذلط .
كويتيا ال د.ك  مخسة ع ر دينارا   -/15مثن نسختني من الواثق 

غري( وميكن احلصول على واثئق املمارسة من إدارة العًود 
الدائري - نوب السرة -واملناقصا  يف ماىن الوزارة الرئيسي 

 الطابق األول . -السادس 
د.ك  ستمائة دينار كوييت( لصاحل وزارة  -/600التأمني األويل 

 الكهرابذ واملاذ غري قاب  للرد .
شهادة من غرفة التجارة والصناعة الكويتية تًدم العطاذا  مرفق هبا 
وتودع الواثئق يف أظرف  2017/2018تتيد تسجي  ال ركة لعام 

خمتومة ابل مع األمحر تودع بصندوق العطاذا  الكائن إبدارة العًود 
 واملناقصا  بوزارة الكهرابذ واملاذ 

 سيتم عًد ا تماع متهيدي للممارسني امل رتكني يف هو  املمارسة مباين
مًاب  -منطًة الًريوان -إدارة مرك  احلاسب اآليل غرفة اال تماعا  

( اإلحداثيا  اجلمرافية لإلدارة 80طريق اجلهراذ السريع طريق رقم  
يف متام الساعة احلادية ع رة  47,814556،  29,307666

ل رح طايعة األعمال  22/10/2017لااحا يوم األحد املوافق 
 والرد على استتسارا  املمارسني

 إعـالن
 2016/2017 - 5املمارسة رقم : و ك م/

 تطوير وليانة نظام التكاليف وإعادة حتديث
 وتصميم قواعد الايا   اةالة هبا واألنظمة املرتاطة هبما

ـــــن وزارة الكهـــــرابذ واملـــــاذ عـــــن طـــــرح املمارســـــة املـــــوكورة أعـــــال   تعل
  املتخصصــــــــــة يف اــــــــــال تكنولو يــــــــــا املعلومــــــــــا  بــــــــــني ال ــــــــــركا

ـــــق املمارســـــة مـــــن إدارة  ـــــراغاني يف االشـــــرتاك احلصـــــول علـــــى واثئ ولل
العًــــــود واملناقصــــــا   مراقاــــــة املناقصــــــا ( مبًــــــر الــــــوزارة الرئيســــــي 
  نــــــــــوب الســــــــــرة الــــــــــدائري الســــــــــادس( الطــــــــــابق األول حســــــــــب 

 الايا   التالية. 
 . 08/10/2017اتريخ الطرح 

آخـــــــــر موعـــــــــد لتســـــــــليم  19/11/2017لعطـــــــــاذ اتريـــــــــخ تًـــــــــدمي ا
ـــــ  أي عطـــــاذ  العطـــــاذا  يف متـــــام الســـــاعة الواحـــــدة ظهـــــراش ولـــــن نًا

 بعد ذلط .
د.ك  مخســــــة وع ــــــرون دينــــــاراش   -/25مثــــــن نســــــختني مــــــن الواثئــــــق 

كويتيـــــاش ال غـــــري( وميكـــــن احلصـــــول علـــــى واثئـــــق املمارســـــة مـــــن إدارة 
- نـــــوب الســـــرة -العًـــــود واملناقصـــــا  يف ماـــــين الـــــوزارة الرئيســـــي 

 الطابق األول . -الدائري السادس 
د.ك  ألــــــــف ومخســــــــمائة دينــــــــار كــــــــوييت(  -/1500التـــــــأمني األويل 

 اب  للرد .لصاحل وزارة الكهرابذ واملاذ غري ق
تًـــــدم العطـــــاذا  مرفـــــق هبـــــا شـــــهادة مـــــن غرفـــــة التجـــــارة والصـــــناعة 

وتــــــــودع  2017/2018الكويتيــــــــة تتيــــــــد تســــــــجي  ال ــــــــركة لعــــــــام 
الواثئـــــــــق يف أظـــــــــرف خمتومـــــــــة ابل ـــــــــمع األمحـــــــــر تـــــــــودع بصـــــــــندوق 

 العطاذا  الكائن إبدارة العًود واملناقصا  بوزارة الكهرابذ واملاذ 
ــــــــدي للممار  ســــــــني امل ــــــــرتكني يف هــــــــو  ســــــــيتم عًــــــــد ا تمــــــــاع متهي

-املمارســــــة مباــــــىن إدارة مركــــــ  احلاســــــب اآليل غرفــــــة اال تماعــــــا  
( 80مًابــــ  طريــــق اجلهــــراذ الســــريع طريــــق رقــــم  -منطًــــة الًــــريوان 

ــــــــــــــــــــــــــــــإلدارة  ــــــــــــــــــــــــــــــة ل  29,307666اإلحــــــــــــــــــــــــــــــداثيا  اجلمرافي
يف متـــــــام الســـــــاعة التاســـــــعة لـــــــااحاش يـــــــوم األحـــــــد  47,814556،

عمــــــــال والـــــــرد علــــــــى ل ــــــــرح طايعـــــــة األ 22/10/2017املوافـــــــق 
 استتسارا  املمارسني . 

 وزارة املالية
 إدارة إسكان موظتي الدولة

 2017/2018(68إعالن رقم  
تعلن إدارة إسكان موظتي الدولة عن حا تها إىل استئجار مساحا  

 مكتاية وذلط الستمال ا كمكاتب إلحدى مرافق الدولة.
 وذلط وفًا لل روا واملوالتا  التالية 
 حويل( –املاىن يف احدى احملافظا  التالية  العالمة  أن يًع -1
( 2م2500أن يكون املاىن نظام مساحا  متتوحة حبدود   -2

 ابإلضافة إىل اةدما .
يتض  أن يكون املاىن حديث الاناذ ولاحلا لالستخدام فورا  -3
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 و اه اش من حيث أعمال الت طيب وولول التيار الكهرابئي.
 اىن مواقف للسيارا .أن يتوافر أمام امل -4
 أن يكون املاىن مكيتاش تكييتاش مرك ايش. -5

فعلى الراغاني يف التأ ري ممن تتوفر لديهم ال روا واملوالتا  
الدور  -11ماىن رقم  -املوكورة مرا عة الوزارة يف   امع الوزارا  

الثاين( وذلط لتعائة مناذج عروض خالة بولط يف موعد أقصا  
ن ر اإلعالن مصطحاني معهم لور من ترخيص  أساوعني من اتريخ

الاناذ ووثيًة العًار وخمطا الاناذ املعتمد من قا  بلدية الكويت 
والاطاقة املدنية للمالط وكولط اعتماد اإلدارة العامة لإلطتاذ ل روا 

 األمن والسالمة ابملاىن ولور حديثة للماىن من الداخ  واةارج.
 وكي  وزارة املالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2017/2018(69 إعالن رقم 

تعلن إدارة إسكان موظتي الدولة عن حا تها إىل استئجار مساحا  
 مكتاية وذلط الستمال ا كمكاتب إلحدى مرافق الدولة.

 وذلط وفًا لل روا واملوالتا  التالية:
 حويل( –أن يًع املاىن يف احدى احملافظا  التالية  العالمة  -1
( 2م2500حبدود   أن يكون املاىن نظام مساحا  متتوحة -2

 ابإلضافة إىل اةدما .
يتض  أن يكون املاىن حديث الاناذ ولاحلا لالستخدام فورا  -3

 و اه اش من حيث أعمال الت طيب وولول التيار الكهرابئي.
 أن يتوافر أمام املاىن مواقف للسيارا . -4
 أن يكون املاىن مكيف تكييتا مرك ايش. -5

تتوفر لديهم ال روا واملوالتا   فعلى الراغاني يف التأ ري ممن
الدور  -11ماىن رقم  -املوكورة مرا عة الوزارة يف  امع الوزارا  

الثاين( وذلط لتعائة مناذج عروض خالة بولط يف موعد أقصا  
أساوعني من اتريخ ن ر اإلعالن مصطحاني معهم لور من ترخيص 

ية الكويت الاناذ ووثيًة العًار وخمطا الاناذ املعتمد من قا  بلد
والاطاقة املدنية للمالط وكولط اعتماد اإلدارة العامة لإلطتاذ ل روا 

 األمن والسالمة ابملاىن ولور حديثة للماىن من الداخ  واةارج.
 وكي  وزارة املالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2017/2018( 70إعالن رقم  

تعلن إدارة إسكان موظتي الدولة عن حا تها إىل استئجار عدد من 
إىل أدوار وذلط الستخدامها كسكن عائلي ملوظتي التل  ابإلضافة 

 الدولة.
 وذلط وفًا لل روا واملوالتا  التالية:

 -حويل  -أن تًع التيال يف إحدى احملافظا  التالية  العالمة  -1
 ماارك الكاري(

( غرف 6-4أن حتتوي التيال على عدد من المرف ترتاوح من   -2
 ( محاما  ومطاخ.4نوم ولالة ولالون  و 

 يتض  أن تكون التيال حديثة الاناذ. -3
 أن تكون التيال مكيتة تكييتا مرك اي. -4

فعلى الراغاني يف أت ري ماانيهم ممن تتوفر لديهم ال روا واملوالتا  
الدور  -11ماىن رقم  -املوكورة مرا عة الوزارة يف    امع الوزارا  

أقصا  الثاين( وذلط لتعائة مناذج عروض خالة بولط يف موعد 
أساوعني من اتريخ ن ر اإلعالن مصطحاني معهم لورا من ترخيص 
الاناذ ووثيًة العًار والاطاقة املدنية للمالط وكولط اعتماد اإلدارة 

 العامة لإلطتاذ ل روا األمن والسالمة ابملاىن .
 وكي  وزارة املالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2018/ 2017(71إعالن رقم  

تعلن إدارة إسكان موظتي الدولة عن حا تها إىل استئجار ماىن 
 وذلط الستخدامه كمكاتب إلحدى مرافق الدولة.

 وذلط وفًاش لل روا واملوالتا  التالية:
 أن يًع املاىن يف حمافظة األمحدي. -1
( غرفة 20أن دتوي املاىن على عدد من المرف حبدود   -2

 ابإلضافة إىل اةدما .
يتض  أن يكون املاىن حديث الاناذ و اه اش من حيث أعمال  -3

 الت طيب وولول التيار الكهرابئي.
 أن يتوافر أمام املاىن مواقف للسيارا . -4
 أن يًع املاىن على شارع عام يسه  االستدالل عليه. -5
 أن يكون املاىن مكيف تكييتاش مرك ايش. -6

يف التأ ري ممن تتوفر لديهم ال روا واملوالتا  فعلى الراغاني 
الدور  -11ماىن رقم  -املوكورة مرا عة الوزارة يف  امع الوزارا  

الثاين( وذلط لتعائة مناذج عروض خالة بولط يف موعد أقصا  
أساوعني من اتريخ ن ر اإلعالن مصطحاني معهم لور من ترخيص 

تمد من قا  بلدية الكويت الاناذ ووثيًة العًار وخمطا الاناذ املع
والاطاقة املدنية للمالط وكولط اعتماد اإلدارة العامة لإلطتاذ ل روا 

 األمن والسالمة ابملاىن ولور حديثة للماىن من الداخ  واةارج.
 وكي  وزارة املالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2017/2018( 72إعالن رقم  

تعلن إدارة إسكان موظتي الدولة عن حا تها إىل استئجار عدد من 
 حدا  السكنية الستخدامها كسكن مجاعي.الو 

 وذلط وفًاش لل روا واملوالتا  التالية:
 أن تًع الوحدا  السكنية يف حمافظة  اجلهراذ(. -1
أن حتتوي الوحدة السكنية على غرفيت نوم ل محامني مع  -2

 اةدما  ومؤثثة أتثيثا كامال حسب متطلاا  وزارة املالية.
السكنية حديثة الاناذ و اه ة من يتض  أن تكون الوحدا   -3

 حيث أعمال الت طيب وولول التيار الكهرابئي.
 أن يتوافر أمام الاناية مواقف للسيارا . -4
 أن تكون الوحدا  السكنية مكيتة تكييتا مرك اي. -5
فعلى الراغاني يف التأ ري ممن تتوفر لديهم ال روا واملوالتا    

الدور  -11ماىن رقم  -الوزارا   املوكورة مرا عة الوزارة يف  امع
الثاين( وذلط لتعائة مناذج عروض خالة بولط يف موعد أقصا  
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أساوعني من اتريخ ن ر اإلعالن مصطحاني معهم لور من ترخيص 
الاناذ ووثيًة العًار وخمطا الاناذ املعتمد من قا  بلدية الكويت 

إلطتاذ ل روا والاطاقة املدنية للمالط وكولط اعتماد اإلدارة العامة ل
 األمن والسالمة ابملاىن ولور حديثة للماىن من الداخ  واةارج.

 وكي  وزارة املالية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2017/2018( 73إعالن رقم  
تعلن إدارة إسكان موظتي الدولة عن حا تها إىل استئجار عدد من 

 الوحدا  السكنية الستخدامها كسكن مجاعي .
 وذلط وفًا لل روا واملوالتا  التالية:

 أن تًع الوحدا  السكنية يف حمافظة اجلهراذ. -1
أن حتتوي الوحدة السكنية على غرفتني نوم ل محامني مع  -2

 اةدما  ومؤثثة أتثيثا كامال حسب متطلاا  وزارة املالية.
يتض  أن تكون الوحدا  السكنية حديثة الاناذ و اه ة من  -3

 حيث أعمال الت طيب وولول التيار الكهرابئي.
 يتوافر أمام الاناية مواقف للسيارا .أن  -4
 أن تكون الوحدا  السكنية مكيتة تكييتا مرك اي. -5
فعلى الراغاني يف التأ ري ممن تتوفر لديهم ال روا واملوالتا    

الدور  -11ماىن رقم  -املوكورة مرا عة الوزارة يف  امع الوزارا  
أقصا   الثاين( وذلط لتعائة مناذج عروض خالة بولط يف موعد

أساوعني من اتريخ ن ر اإلعالن مصطحاني معهم لور من ترخيص 
الاناذ ووثيًة العًار وخمطا الاناذ املعتمد من قا  بلدية الكويت 
والاطاقة املدنية للمالط وكولط اعتماد اإلدارة العامة لإلطتاذ ل روا 

 األمن والسالمة ابملاىن ولور حديثة للماىن من الداخ  واةارج.
 زارة املاليةوكي  و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2017/2018( 74إعالن رقم  

تعلن إدارة إسكان موظتي الدولة عن حا تها إىل استئجار عدد من 
 الوحدا  السكنية وذلط الستخدامها كسكن عائلي.

 وذلط وفًاش لل روا واملوالتا  التالية: 
أن تًع الاناية السكنية يف احدى احملافظا  التالية  العالمة ــــ  -1

 التروانية(  -حويل ــــ ماارك الكاري
أن حتتوي الاناية على وحدا  فئة غرفيت نوم، وأال تً  مساحة  -2

عن أو ثالث غرف نوم، وأال تً  مساحة الوحدة  2م 70الوحدة عن 
 مع اةدما  ومؤثثة أتثيثا كامال حسب متطلاا  وزارة املالية. 2م 80
يتض  أن تكون الوحدا  السكنية حديثة الاناذ و اه ة من  -3

 حيث أعمال الت طيب وولول التيار الكهرابئي.
 أن يتوافر مواقف للسيارا  أمام الاناية. -4
 أن تكون الوحدا  السكنية مكيتة تكييتا مرك اي. -5

راغاني يف التأ ري ممن تتوفر لديهم ال روا واملوالتا  فعلى ال
الدور  -11ماىن رقم  -املوكورة مرا عة الوزارة يف  امع الوزارا  

الثاين( وذلط لتعائة مناذج عروض خالة بولط يف موعد أقصا  
أساوعني من اتريخ ن ر اإلعالن مصطحاني معهم لور من ترخيص 

اذ املعتمد من قا  بلدية الكويت الاناذ ووثيًة العًار وخمطا الان
والاطاقة املدنية للمالط وكولط اعتماد اإلدارة العامة لإلطتاذ ل روا 

 األمن والسالمة ابملاىن ولور حديثة للماىن من الداخ  واةارج.
 وكي  وزارة املالية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2017/2018(75إعالن رقم  

 تعلن إدارة إسكان موظتي الدولة عن حا تها إىل استئجار ماىن
 وذلط الستمالله كمكاتب إلحدى مرافق الدولة.

 وذلط وفًا لل روا واملوالتا  التالية:
 العالمة(. -أن يًع املاىن يف احدى احملافظا  التالية   حويل -1
 (.2م6000أن يكون املاىن نظام مساحا  متتوحة حبدود    -2
 يتض  أن يكون املاىن حديث الاناذ  -3
 من حيث أعمال الت طيب وولول التيار أن يكون املاىن  اه اش  -4

 الكهرابئي.
 أن يتوافر أمام املاىن مواقف للسيارا . -5
 أن يكون املاىن مكيتاش تكييتاش مرك ايش. -6
 أن يًع املاىن على شارع عام يسه  االستدالل عليه . -7

فعلى الراغاني يف أت ري ماانيهم ممن تتوفر لديهم ال روا واملوالتا  
الدور  -11ماىن رقم  -مرا عة الوزارة يف   امع الوزارا  املوكورة 

الثاين( وذلط لتعائة مناذج عروض خالة بولط يف موعد أقصا  
أساوعني من اتريخ ن ر اإلعالن مصطحاني معهم لور من ترخيص 
الاناذ ووثيًة العًار والاطاقة املدنية للمالط وكولط اعتماد اإلدارة 

 ن والسالمة ابملاىن.العامة لإلطتاذ ل روا األم
 وكي  وزارة املالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2017/2018(76إعالن رقم  

تعلن إدارة إسكان موظتي الدولة عن حا تها الستئجار مساحا  
 مكتاية وذلط الستمال ا كمكاتب ألحد مرافق الدولة.

 وذلط وفًا لل روا واملوالتا  التالية:
 أن يًع املاىن يف حمافظة العالمة. -1
( 2م10000أن يكون املاىن نظام مساحا  متتوحة حبدود   -2

 ابإلضافة إىل اةدما .
يتض  أن يكون املاىن حديث الاناذ و اه اش من حيث أعمال  -3

 الت طيب وولول التيار الكهرابئي.
 أن يتوافر أمام املاىن مواقف للسيارا . -4
 أن يكون املاىن مكيتاش تكييتا مرك ايش. -5
 ملاىن على شارع عام يسه  االستدالل عليه.أن يًع ا -6

فعلى الراغاني يف أت ري ماانيهم ممن تتوافر لديهم ال روا 
ماىن رقم  -واملوالتا  املوكورة مرا عة الوزارة يف  امع الوزارا  

الدور الثاين( وذلط لتعائة مناذج عروض خالة بولط يف موعد  -11
حاني معهم لوراش من أقصا  أساوعني من اتريخ ن ر اإلعالن مصط

ترخيص الاناذ ووثيًة العًار والاطاقة املدنية للمالط وكولط اعتماد 
 اإلدارة العامة لإلطتاذ ل روا األمن والسالمة ابملاىن.

 وكي  وزارة املالية
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  2018/ 2017 (77إعالن رقم  
تعلن إدارة إسكان موظتي الدولة عن حا تها إىل استئجار عدد من  

 ة يف بنااي  الستخدامها كسكن مجاعي.الوحدا  السكني
 وذلط وفًا لل روا واملوالتا  التالية:

أن تًع الوحدا  السكنية يف إحدى احملافظا  التالية  العالمة  -1
 التروانية(. -حويل  –
غرف نوم ومؤثثة 3أن تكون الوحدة السكنية فئة غرفتني نوم أو  -2

 أتثيثا كامال حسب متطلاا  وزارة املالية.
يتض  أن تكون الوحدا  السكنية حديثة الاناذ و اه ة من  -3

 حيث أعمال الت طيب وولول التيار الكهرابئي .
 أن يتوافر أمام الاناية مواقف للسيارا . -4
 أن تكون الاناية مكيته تكييتا مرك اي. -5
 يتض  و ود سرداب يف الاناية .  -6

هم ال روا فعلى الراغاني يف أت ري ماانيهم ممن تتوافر لدي
ماىن رقم  -واملوالتا  املوكورة مرا عة الوزارة يف    امع الوزارا  

الدور الثاين( وذلط لتعائة مناذج عروض خالة بولط يف موعد  -11
أقصا  أساوعني من اتريخ ن ر اإلعالن مصطحاني معهم لور من 
ترخيص الاناذ ووثيًة العًار والاطاقة املدنية للمالط وكولط موافًة 

 دارة العامة لإلطتاذ.اإل
 وكي  وزارة املالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .اإلعـالن عن بيع ابمل اد ابلظرف املختوم

تعلن وزارة املالية عن بكرا  خ ب وبكرا  حديد متنوع املًاسا  
  وبرامي  وخ ا   فارغة   حديد وبالستيط ( ابمل اد ابلظرف املختوم

 -الايا   التالية : لدى وزارة الكهرابذ واملاذ ابمل اد ابلظرف املختوم وفق
 –مكـــان دفــع رســوم كراســـة شـــروا املــ اد : وزارة الكهــرابذ واملــاذ -1

الـدور األرضـي  –قسم الصندوق  –إدارة احلسااب   – نوب السرة 
، واســـتالم كراســـة شـــروا املـــ اد وموالـــتا  املـــواد : خمـــازن لـــاحان 

ـــــــــة  ــــــــــخ  –املرك ي ــــــــــن اتري حـــــــــىت  15/10/2017إدارة املخـــــــــازن م
( ديناراش 20ويتـم تسليـم الواثئق مًاب  رسـم وقدر    19/10/2017

علماش أبنـه سـيتم  غري قابلة للرد تدفـع يف لندوق وزارة الكهرابذ واملاذ
 بيع وثيًتني منتصلتني ومها :

وثيًــة بيــع بكــرا  خ ــب وبكــرا  حديــد متنــوع ( 1659مــ اد   –أ 
 املًاسا .

 وثيًة بيع برامي  وخ ا   فارغة  حديد وبالستيط (. ( : 1660م اد   –ب
 – 15/10/2017( أايم عم  اعتاارا مـن 5اتريخ املعاينة  :   -2

19/10/2017 .  
 . ظهراش ( 1لااحاش حىت  8وقت املعاينة : أثناذ الدوام الريي   من الساعة 

مكـان استًاال الراغاني يف املعاينة للم ادين : خمازن لاحان -3
منطًة لاحان   ملعاينة املواد جيب إبراز إيصال دفع رسوم  –املرك ية 

 دخول امل اد لصاحب امل اد أو املتوض عنه بكتاب ريي ( .
 اتريخ ومكان تًدمي العروض وفتح املظاريف : -4

تًديـم العروض يوم عًــد امل اد من الساعـة العاشـرة لااحـا حىت -
لدى وزارة   23/10/2017املوافـق الثانيـة ع ـرة ظهـراش االثنني 

إدارة شؤون  –الدور الثالث – 12بلوك – امـع الوزارا   –املـاليـة 
قسم الايع املرك ي ولن تًا  أية عروض بعد  –التخ ين العامة 

 الساعة الثانية ع رة ظهراش .
فتح املظاريف وعًد امل اد يف متام الثانيـة ع ـرة والنصــف ظهــر يـــوم -

امـع الـوزارا   -لدى وزارة املالية  23/10/2017املوافق  االثنني 
 . 18قاعة رقم  –الدور الثاين  - 18بلوك  -
 يًدم ال يط املصدق/ الكتالة املصرفية  ابسم وزارة الكهرابذ واملاذ -
   امل اد لل ركا  واملؤسسا  فًا ( شروا  خالة للم ادين :-
مًيداش يف السج   –شركة فرداش أو  –أن يكون امل ايد كويتياش -

التجاري ولدى غرفة جتارة ولناعة الكويت ، وجيوز أن يكون أ ناياش 
 ب را أن يكون له شريط أو وكي  كوييت ات ر بعًد موثق .

يتم التوقيع من قا  امل ايدين على منوذج إقرار وتعهد مبعاينة املواد -
 41وذج معاينة  فية للجهالة حسب الولف والكمية املًدرة يف من

خمازن واتااع إ راذا  األمن والسالمة كما يعت  هوا اإلقرار   ذ ال 
 يتج أ من واثئق امل اد.

ال يسمح خبروج سيارا  حتمي  املواد من املوقع إال بعد توقيع  -
 التصريح من قا  أعضاذ جلنة متابعة رفع   املواد مبا ال يً  عن أربعة منهم .

للم ادين : ير ـى االتصـال ابلسيد / لدفع رسوم كراسـة ال ـروا   -
 .  66121422حسني حممد  عتر ، هاتف : 

الستالم كراسـة ال ـروا ومعاينة املواد للم ادين: االتصـال ابلسيد  -
 99123060/ عادهللا السيد عمر الربيع ،هاتف : 

 ( 22481982مًرر جلنة الايع املرك ي لدى وزارة املـالية / هاتف  
  www.mof.gov.kw االنرتنتعنوان لتحة 

 وكي  وزارة املالية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلعالن عن بيع ابمل اد ابلظرف املختوم
تعلن وزارة املـالية عن بيع ابياا  دكتاي  وابياا  كربون اسـتي  وريـش 
حتــــارا  وخــــراطيم ومــــرابا اســــتي  وكلــــرا  وفالنــــدا  ومــــرابا ويت  

ـــ  ومكـــائن ابملـــ اد كاســـرتون واب ـــا  أعمـــاق وولـــال  ابيـــب دكتاي يا
 وفق الايا   التالية: وزارة الكهرابذ واملاذابلظرف املختوم لدى 

 –مكـــان دفــع رســوم كراســـة شـــروا املــ اد: وزارة الكهــرابذ واملــاذ -1
الـدور األرضـي  –قسم الصندوق  –إدارة احلسااب   – نوب السرة 

وموالتا  املواد: خمازن لاحان املرك ية واستالم كراسة شروا امل اد 
 19/10/2017حـىت  15/10/2017إدارة املخازن مــن اتريــخ  –

( دينــاراش غــري قابلــة للــرد 20ويتـــم تسليـــم الواثئــق مًابــ  رســـم وقــدر   
 تدفـع يف لندوق وزارة الكهرابذ واملاذ.

 –15/10/2017من أايم عم  اعتااراش  (5 اتريخ املعاينة: -2
19/10/2017  

لااحاش،  الترتة الثانية(  9وقت املعاينة:  الترتة االوىل( من الساعة 
 ظهراش. 11من الساعة 

 –مكـان استًاال الراغاني يف املعاينة: خمازن لاحان املرك ية -3

http://www.mof.gov.kw/
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منطًة لاحان  ملعاينة املواد جيب إبراز إيصال دفع رسوم دخول 
 (.امل اد لصاحب امل اد أو املتوض عنه بكتاب ريي

 اتريخ تًدمي العروض وفتح املظاريف: -4
لااحـاش حىت  العاشرةتًدمي العروض يوم عًـد امل اد من الساعـة -

لدى وزارة  25/10/2017املوافـق االربعاذ الثانيـة ع رة ظهـراش يوم 
إدارة شؤون  –الدور الثالث  – 12بلوك – امـع الوزارا  –املـاليـة 

ولن تًا  أية عروض بعد الساعة  قسم الايع املرك ي– التخ ين العامة
 الثانية ع رة ظهراش.

فتح املظاريف وعًد امل اد يف متام الثانيـة ع ـرة والنصـف ظهـر يــوم -
امع الوزارا   -لدى وزارة املالية  25/10/2017االربعاذ املوافق 

 .18قاعة رقم  –الدور الثاين  - 18بلوك  -
 وزارة الكهرابذ واملاذ / الكتالة املصرفية ابسم  قاملصدال يط  يًدم-
 شروا خالة:  -
مًيــداش يف الســج   –فــرداش أو شــركة  –جيــب أن يكــون امل ايــد كويتيــاش -

التجـاري ولـدى غرفـة جتـارة ولـناعة الكويـت، وجيـوز أن يكـون أ نايـاش 
 ب را أن يكون له شريط أو وكي  كوييت ات ر بعًد موثق.

ين ونًلهم اىل مكان املعاينة خالل مواعيد املعاينة يتم جتميع امل ايد-
احملددة، مبركاا  خالة إبدارة املخازن. ويتم التوقيع من قا  امل ايدين 
 لاحب امل اد واملتوض عنه رييا( على النموذج املعد من إدارة 
املخازن إبقرار وتعهد مبعاينة املواد حسب الولف والكمية املًدرة يف 

ن معاينة  فية للجهالة واحملافظة على إ راذا  ( خماز 41منوذج  
االمن والسالمة، كما يعت  هوا اإلقرار   ذاش ال يتج أ من واثئق امل اد 

 يتم إخطار وزارة املالية به. 
ال يسمح خبروج سيارا  حتمي  املواد من املوقع إال بعد حصو م -

ملواد مبا ال على تصريح خبروج املواد من قا  أعضاذ جلنة متابعة رفع ا
 يً  عن أربعة أعضاذ من اللجنة املوكورة. 

لدفع رسوم كراسـة ال ـروا: ير ـى االتصـال ابلسيد / حسني حممد  -
 .66121422 عتر، هاتف: 

الستالم كراسـة ال ـروا ومعاينة املواد: االتصـال ابلسيد / عاد هللا  -
 .99123060السيد عمر الربيع، هاتف: 

 .(22481982  : لدى وزارة املـالية /هاتفالايع املرك ي ومًرر جلنة 
 www.mof.gov.kw عنوان لتحة اإلنرتنت 

 وكي  وزارة املالية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
أعمال ليانة آال  التصوير  2018-7/2017عن ممارسة رقم 

 واملعدا  واأل ه ة الكهرابئية لوزارة املالية
وزارة املالية عن طرح املمارسة املوكورة أعال  ابلظرف املختوم، تعلن 

وميكن احلصول عليها من قسم اإليرادا  ابلوزارة الكائن مبجمع 
( يف مواعيد الدوام الريية 11الوزارا  الدور األرضي ماىن رقم  

-وذلط مًاب  رسم وقدر    8/10/2017اعتاارا من يوم االحد 
 د.ك( ال يرد. 75/

موعد لتًدمي العطاذا  هو الساعة الواحدة ظهرا من يوم وآخر 

وتسلم العطاذا  اىل قسم  23/10/2017االحد املوافق 
املناقصا  ابلوزارة املوكورة مبجمع الوزارا  الدور الثالث ماىن رقم 

 ( يوما من اتريخ فال املظاريف.90( وتسري العطاذا  ملدة  11 
 وكي  وزارة املالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

أعمال أتثيث  2017-18/2016ة رقم عن املمارس
( 17-7وجتهي  أ نحة السادة الوزراذ والوكالذ مباىن  

 مبجمع الوزارا 
تعلــن وزارة املاليـــة عـــن طـــرح ممارســـة عامـــة ابلظـــرف املختـــوم ، وميكـــن 
احلصــول عليهــا مــن قســم اإليــرادا  ابلــوزارة الكــائن مبجمــع الــوزارا  

( يف مواعيــد الــدوام الرييــة اعتاــارا مــن 11الــدور األرضــي ماــىن رقــم  
 1000/-وذلــط مًابــ  رســم وقــدر       8/10/2017يــوم االحــد 

 د.ك( ال يرد.
وعـــد لتًـــدمي العطـــاذا  هـــو الســـاعة الواحـــدة ظهـــراش مـــن يـــوم وآخـــر م

وتســــــــلم العطــــــــاذا  إىل قســــــــم   19/11/2017االحـــــــد املوافــــــــق 
املناقصـا  ابلـوزارة املــوكورة مبجمـع الــوزارا  الـدور الثالــث ماـىن رقــم 

( يوما من اتريـخ فـال املظـاريف ، 90( وتسري العطاذا  ملدة  11 
 22/10/2017ًد يف اتريـخ علما أبن اال تماع التمهيدي سوف يع

 10يف قاعــة الســينما بــوزارة املاليــة يف إدارة التــدريب يف متــام الســاعة 
 لااحاش.

 وكي  وزارة املالية
 

 الس الوزراذ
 إعالن عن طرح املمارسة رقم

 21-2017  /2018 ) 
 ب أن استئجار ابلا  مع سائًني جلهاز األمن الوطين 
تعلـــن األمانـــة العامـــة جمللـــس الـــوزراذ عـــن طـــرح ممارســـة عامـــة غريقابلـــة 

(  2017/2018 -21للتج ئـــة بـــني ال ـــركا  املتخصصـــة  رقـــم   
ب ــأن اســتئجار ابلــا  مــع ســائًني جلهــاز األمــن الــوطين وذلــط طاًــاش 
للموالــتا  وال ــروا العامــة الــواردة يف واثئــق املمارســة والــيت ميكــن 

 -قصر السيف العامر  -العامة جمللس الوزراذ  احلصول عليها ابألمانة
 ( وذلط أثناذ مواعيد العم  الريية  .  4بوابة رقم   
آخر يوم بيع  الطرح

 السعر اإلقتال الكراسا 

 األحد 
8/10/2017 

 اةميس
19/10/2017 

 االثنني 
 د.ك 75 23/10/2017

( يومـاش اعتاـاراش مـن اتريـخ فـال املظـاريف 60وتسري العطاذا  ملـدة   
( مــن قيمــة العطــاذ %2.. هــوا وتالــغ الكتالــة األوليــة  ــو  املمارســة  

علـى أن تكــون لــاحلة طيلـة مــدة ســراينه ولـادر  ابســم األمانــة العامــة 

http://www.mof.gov.kw/
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 جمللس الوزراذ  .
 -: ير ى الطحاب املستندا  التالية للحصول على كراسة ال روا

.شــــــهادة التســــــجي  لــــــدى اجلهــــــاز  املركــــــ ي للمناقصــــــا  العامــــــة 1
 سارية املتعول . 

 .الرقم املدين لل ركة .2
 .شهادة استيتاذ نساة العمالة الوطنية سارية املتعول . 3
.كتــــاب تتـــــويال  ونســـــخة مـــــن الاطاقـــــة املدنيـــــة ملنـــــدوب ال ـــــركة 4

 ل راذ الكراسة . 
العًود واملناقصا :بدالة لالستتسار ير ى االتصال مبراقاة 

 2498 - 3291داخلي   - 1800008
 22221361وترس  االستتسارا  على فاكس :  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن 

 ( 2018/  2017 -  33عن طرح املمارسة رقم   
ب أن توفري خدمة إنرتنت وملحًاهتا لوزارة الدولة 

 ل ئون الس األمة  
امــة غــري قابلــة تعلــن األمانــة العامــة جمللــس الــوزراذ عــن طــرح ممارســة ع

( ب أن 2017/2018 -33للتج ئة بني ال ركا  املتخصصة رقم  
توفري خدمة إنرتنت وملحًاهتا لوزارة الدولة ل ئون الس األمة وذلط 
ــواردة يف واثئــق املمارســة والــيت  طاًــاش للموالــتا  وال ــروا العامــة ال

قصــر الســيف  -ميكــن احلصــول عليهــا ابألمانــة العامــة جمللــس الــوزراذ 
 ( وذلط أثناذ مواعيد العم  الريية  .  4بوابة رقم   -لعامر ا

آخر يوم بيع  الطرح
 السعر اإلقتال الكراسا 

 األحد
8/10/2017 

 اةميس 
19/10/2017 

 االثنني 
 د.ك 75 23/10/2017

( يوم اعتااراش من اتريخ فـال املظـاريف.. 60وتسري العطاذا  ملدة   
%( من قيمة العطاذ على 2هوا وتالغ الكتالة األولية  و  املمارسة  

أن تكون لاحلة طوال مدة سراينه ولادرة ابسم األمانة العامة جمللـس 
 الوزراذ.

 ير ى الطحاب املستندا  التالية للحصول على كراسة ال روا:
ــــــدى اجلهــــــاز املركــــــ ي للمناقصــــــا  العامــــــة .شــــــ1 هادة التســــــجي  ل

 سارية املتعول. 
 .الرقم املدين لل ركة.2
 .شهادة استيتاذ نساة العمالة الوطنية سارية املتعول. 3
.كتـــــاب تتـــــويال ونســـــخة مـــــن الاطاقـــــة املدنيـــــة ملنـــــدوب ال ـــــركة 4

 ل راذ الكراسة. 
ــــــــــــا 5 ــــــــــــدى اجلهــــــــــــاز املركــــــــــــ ي لتكنولو ي .شــــــــــــهادة التســــــــــــجي  ل
 ملعلوما .ا

لالستتسار ير ى االتصال مبراقاة العًود واملناقصا : بدالة 
 3283 - 3291داخلي   - 1800008

 22221361وترس  االستتسارا  على فاكس: 

 إعالن 
ب أن تمطية  ( 2018/  2017 - 44 طرح املمارسة رقم 

ملكتب وزير الدولة ل ئون  هدااي متنوعةتوريد 
 ال ااب

ــــن األمانــــة العامــــة جمللــــس الــــوزراذ عــــن طــــرح ممارســــة عامــــة غــــري  تعل
ـــــــــــم    ـــــــــــني ال ـــــــــــركا  املتخصصـــــــــــة رق ـــــــــــة ب  - 44قابلـــــــــــة للتج ئ

ــــة  2017/2018 ــــد هــــدااي ملكتــــب وزيــــر الدول ( ب ــــأن تمطيــــة توري
ـــــــة  ـــــــط طاًـــــــاش للموالـــــــتا  وال ـــــــروا العام ل ـــــــئون ال ـــــــااب وذل

ـــــيت ميكـــــن احلصـــــول عليهـــــا اب ـــــق املمارســـــة وال ـــــواردة يف واثئ ـــــة ال ألمان
(  4بوابــــة رقــــم    -قصــــر الســــيف العــــامر  -العامــــة جمللــــس الــــوزراذ 

 وذلط أثناذ مواعيد العم  الريية . 
 السعر اإلقتال آخر يوم بيع الكراسا  الطرح

 األحد 
8/10/2017 

 اةميس 
19/10/2017 

 االثنني
23/10/2017 

 د.ك  75
غري 

 مسرت عة

اعتااراش مـن اتريـخ فـال املظـاريف ( يوما  90وتسري العطاذا  ملدة   
ــة  ــو  املمارســة  ــة األولي % مــن قيمــة العطــاذ 2.. هــوا وتالــغ الكتال

على أن تكون لـاحلة طيلـة مـدة سـراين العطـاذ ولـادرة ابسـم األمانـة 
 العامة جمللس الوزراذ  .

ير ـــــــى الـــــــطحاب املســــــــتندا  التاليـــــــة للحصــــــــول علـــــــى كراســــــــة 
 -ال روا :

ــــــدى اجلهــــــ1 از املركــــــ ي للمناقصــــــا  العامــــــة .شــــــهادة التســــــجي  ل
 سارية املتعول . 

ــــــم اجلهــــــة 2 ــــــا  املدنيــــــة   رق ــــــة العامــــــة للمعلوم .شــــــهادة مــــــن ا يئ
 املدين ( سارية املتعول . 

 .شهادة استيتاذ نساة العمالة الوطنية سارية املتعول . 3
 .كتاب تتويال ونسخة من الاطاقة املدنية ملندوب ال ركة ل راذ الكراسة. 4

  - 1800008لالستتسار ير ى االتصال مبراقاة امل رتاي  :بدالة 
  2846 -2865داخلي 

 22221586وترس  االستتسارا  على فاكس :  
 

 ا يئة العامة ل ئون الًصر
 إعالن

تعلن الهيئة العامة ل ئون الًصر عن و ود مستحًات مالية تخص 
وانتهت ، السادة التالية أسماؤهم ممن زالت لتة الهيئة عنهم

 عالقتها بهم.
ستالم المستحًات وفي حالة عدم الوعليه ير ى مرا عة الهيئة 

 الحضور سيتم التصرف فيها وفًا للًانون.
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 تًرير جبميع الًصر الوين بلموا سن الرشد
من اتريخ 

: 
 إىل اتريخ : 

01/08/
2017 

 31/08/
2017 

رقم  مسلس 
احلسا
 ب

رقم  اإلســـــــــــم
 املستتيد

1 2518
0 

ابتسام عادهللا داود سليمان 
 حممد ال مري

6 
2 2028

2 
امحد بدر عثمان مساعد حممد 

 اةضارى
5 

3 2028
4 

امحد بدر عثمان مساعد حممد 
 اةضارى

7 
4 2011

3 
امحد برغش املنحى معيك  

 املطريى
3 

5 1517
6 

احلسناذ خالد   ى عادالرمحن 
   ى

4 
6 1548

2 
ال يخة فاطمة سلمان محود 

 السامل احلمود الصااح
3 

7 2066
4 

أماىن لالح حممد  اسم 
 العنجرى

8 
8 2178

6 
أماىن لالح حممد  اسم 

 العنجرى
9 

9 1921
7 

ام  خالد يوسف حممد عجي  
 العساف

7 
10 1830

6 
أمالك فهد عادهللا مرتع محدان 

 الصواغ العازمى
19 

11 2499
2 

أمينه محود حمسن حجيالن 
 العازمي

27 
12 1465

6 
انتال سعود مطلق اا  

 العازمي
6 

13 1831
9 

انوار على راضى مرشد 
 ال نيتري العازمى

5 
14 2377

7 
 2 أنوار حممد طالع اثمر املطريى

15 1715
8 

 5 اميان رضا على حسن م ارى
16 2132

2 
 7 آيه عادالكرمي بروي  عادهللا

17 1844
0 

 16 بدر عادهللا عيسى املعتوق
18 1483

0 
ضيدان حممد  بدريه لنها 

 الًحطاىن
29 

19 2577
5 

بيىب يوسف امحد عادهللا مطر 
 العيدان

8 
20 2510

4 
 اسم حممد أمحد حممد لاحل 

 التودري
7 

21 2620
3 

 راح طارق سلطان على 
 السلطان السمحان

13 
22 2525

3 
حصه فيص  ابراهيم سليمان 

 عويد م يد ابراهيم
9 

23 2542
1 

حصه فيص  ابراهيم سليمان 
 عويد م يد ابراهيم

19 
24 2153

6 
 7 حتصه ماهر فهد ماارك الساير

25 2401
7 

خالد حايب محود حايب 
 سطام ال مرى

9 
26 1365

2 
خالد خالد ماارك خالد فهاد 

 الدويله
9 

27 2221
0 

خالد كميخ عادهللا حممد 
 العجمى

6 
28 2280

8 
خالد مسعود ماارك حممد 

 ا ا رى
2 

29 1905
9 

راشد ه اع الطيار راشد م هور 
 العن ى

10 
30 2263

0 
راكان عادالرزاق حممد خالد 

 التهد
5 

31 2442
0 

رشيد محود رشيد محود 
 العدواىن

2 
32 2026

1 
روان عادالع ي  عادالع ي  

 عادهللا املطريى
17 

33 2590
2 

 9 رمي فرج حصيىن العن ى
34 2592

5 
 7 رمي  لر عادهللا الرشيدي

35 2410
9 

 9 ذايب حاكم العن ىسار  سائر 
36 2161

9 
سار  عادهللا حممد حا يه 

 حسن اةار ى
5 

37 2357
2 

سار  عادهللا حممد حا يه 
 حسن اةار ى

12 
38 2327

0 
سار  فيص  عاداللطيف 

 عادهللا املري
7 

39 2474
2 

سار  فيص  عاداللطيف 
 عادهللا املري

10 
40 2384

6 
سامل حممود عاطان ر ا املوعد 

 ال مرى
7 

41 1768
3 

سامل مناحى سامل عاداحملسن 
 العادىل

3 
42 2467

6 
سامل مناحى سامل عاداحملسن 

 العادىل
6 

43 2621
0 

 6 سعد خالد غ اى العتييب
44 2354

2 
سعود فالح حممد ماطر 

 املطريي
8 

45 2320
4 

 12 سه  بدر   ى عوض ا ا رى
46 2537

6 
شهد مهنا  واق عادهللا بردي 

 التضلي
7 

47 2102
6 

 3 شوق ابراهيم عادهللا العن ى
48 2182

3 
 8 شوق حممد عيد املطريى

49 2616
2 

 20 شيخه نواف  لر املطريى
50 2195

0 
 12 ليته ماارك فارس احل ار

51 2023
4 

 3 طالل خالد هنار خضر املطريى
52 2586

5 
 7 طياه عادل يوسف اليوسف

53 1591
8 

عادل فاي  عادا ادى سعود 
 عادا ادى النجدى

2 
54 1932

6 
عايل دهيم عوض حممد 

 الرشيدي
17 

55 2299
7 

عادالرمحن حمسن عادالرمحن 
 حمسن زبي  املطريى

6 
56 2303

0 
عادالرمحن حمسن عادالرمحن 

 حمسن زبي  املطريى
12 

57 2547
7 

عادالرمحن هايف عايد فهد 
 ستري

7 
58 2540

3 
عادالع ي  طالل ضايف حممد 

 العن يالنجدي 
3 

59 2004
3 

عادالع ي  عًي  عوض عياد 
 املطريى

11 
60 2125

2 
عادالع ي  على حسني عوض 

 على
7 

61 1505
5 

عادالع ي  مناحي سعود ساير 
 املطريي

15 
62 2014

5 
عادالع ي  هادى ساير ملوح 

 سيحان الظتريى
6 

63 2531
1 

عادالع ي  وليد سعود 
 عادالع ي  ابراهيم ال اهني

3 
64 2555

7 
عادهللا ابراهيم سعد شاىف 

 الرشيدى
5 

65 2358
1 

عادهللا ثويىن سعود ثويىن 
 الثويىن

8 
66 2133

3 
عادهللا خالد خليته امحد 

 الرابح
12 

67 2359
4 

عادهللا خالد خليته امحد 
 الرابح

11 
68 2173

7 
عادهللا زايد عوض لالح 

 املطريى
2 

69 1656
2 

 3 عادهللا سامل حممد امحد مسيح
70 1867

3 
عثمان عادهللا عيد سليمان 

 عجي  ال مرى
5 

71 2137
6 

 6 عثمان فرج عطيه احلرىب
72 1734

4 
 6 عتر  سامل دخي  سامل املرى

73 1377
6 

على يوسف عادهللا على حممد 
 بولخر

2 
74 2142

6 
 6 عواد مطر سالمه بريط

75 2065
1 

 4 عيد فالح عيد ال جيى العازمى
76 1670

2 
مر ى نويتع بن عياد  عيسى 

 خيارى الرشيدى
2 

77 1453
9 

غازى شوميى مرتوك عجالن 
 العازمى

8 
78 2091

1 
غ الن فارس هادى فرحان 

 العن ى
9 

79 2386
6 

فاتن مترح حميا عمر زبن 
 الرشيدى

13 
80 1877

6 
فاطمه  ابر محود خلف 

 اجلعيب
7 

81 1999
4 

فاطمه محد مجعان محد عوض 
 املرزوق

7 
82 2517

1 
فاطمه محد مجعان محد عوض 

 املرزوق
8 

83 1786
8 

فاطمه على رسام  رى حممد 
 اجلرى

7 
84 2428

1 
فهد حممد محدان غنيم حميميد 

 العازمى
2 

85 2588
2 

فيص  خلف فيص     فهد 
 التضلى

5 
86 2417

1 
فيص  حممد متلح سعود  لر 

 العازمى
8 

87 2452

8 

 4 كوكب يري سامل عادهللا سعيد
88 2559

8 

 17 ماارك غثوان راشد املطريى
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89 

 

 

 

1730

0 

ماارك فهد كليتيخ حممد 

 ا ا رى

16 
90 1730

1 
ماارك فهد كليتيخ حممد 

 ا ا رى
7 

91 2293
2 

حممد عادالرمحن حممد 
 عادالرزاق حممد النصرهللا

9 
92 1960

7 
حممد عوض عادهللا زبن دعي  

 املطريى
2 

93 1730
0 

حممد فهد كليتيخ حممد 
 ا ا رى

15 
94 1730

1 
حممد فهد كليتيخ حممد 

 ا ا رى
6 

95 1861
3 

حممد  يف عواد مسااح 
 م حن العازمى

4 
96 2554

5 
حممد يوسف عادالوهاب 

 الدواس
9 

97 1879
2 

 2 مرزوق عيد مرزوق سعيد عيد
98 2593

0 
 10 مرمي خالد عادالواحد السدر 

99 1712
1 

 12 مرمي شاكر حسن عادهللا امني
100 2221

1 
مرمي عادالرمحن مخيس شاىف 

 العتيىب
2 

101 2571
9 

مرمي عادالع ي  ابراهيم غريب 
 على

7 
102 2450

3 
مرمي عادهللا خلف عادهللا 

 السات
8 

103 2242
5 

مرمي حممد ضاعان ظويهر 
 الرشيدى

12 
104 2624

0 
 7 م اع  عادهللا ابراهيم ال طى

105 1721
0 

م ع  حسني حممد بن حسني 
 احملمد

6 
106 2487

5 
م ع  فهد فيحان مطلق 

 الاحريي ال عيب
12 

107 2441
3 

معاذ منصور الىف حممد 
 النجدى العن ى

5 
108 1458

0 
منري  م عان قطيم م عان 

 لالل ا ا ري
2 

109 2121
4 

 ديه لًر خليته امحد الصًر 
 الدوسرى

4 
110 2071

8 
 لر اثبت امحد عادهللا 

 اجلاسم
11 

111 2075
0 

 لر اثبت امحد عادهللا 
 اجلاسم

5 
112 2634

0 
 4  لر سامل عيد امل وا

113 2015
3 

 لر سعد غضيان هداب 
 احلرىب

8 
114 1546

3 
 لر سعدى عايد خالد 

 املطريى
17 

115 2148
9 

 3  لر عامر  لر العجمى
116 1918

2 
 لر ماارك سعيد ودعان 

 العازمى
10 

117 2445
5 

حممد  لر لالح نعيمه امحد 
 ابودكر

6 
118 2529

9 
نوال عادالع ي  أمحد علي أب  

 إبراهيم الكندري
6 

119 2554
9 

 14 نوال حممد فاحل ه اع املطريى
120 2110

0 
 16 نور  بداح على شاحل ا املى

121 2615
6 

 7 هيا عادل فهد ال اجيي
إمجايل 
 احلاال  :

121 

 

 ا يئة العامة للايئة
 إعــالن

 (2018-8/2017ه ع ب/املمارسة رقم  عن 
 ليانة األ ه ة املرئية والسمعية والصوتية اب يئة العامة للايئة

 ه ع  تعلن ا يئة العامة للايئة عن طرح املمارسة رقم
ليانة األ ه ة املرئية والسمعية والصوتية  2018-8/2017ب/
وذلط طاًاش للموالتا  وال روا العامة الواردة  يئة العامة للايئة(، اب

يف واثئق املمارسة، واليت ميكن احلصول عليها مبًر ا يئة العامة للايئة 
شارع رقم  -مدخ  بنط اةلي  –الدائري الرابع -ابل ويخ 

داخلي جبانب وزارة اإلعالم وبلدية الكويت خالل أوقا   19/29

ع رة د نري  د.ك( فًا 10,-الدوام الريي مًاب  رسوم قدرها  
كما ميكن سداد رسوم شراذ املمارسة عن ،  غري مسرت عةللكراسة 

، علماش أبن www.epa.org.kwطريق موقع ا يئة اإللكرتوين 
املوافق الثالاثذ آخر موعد لتًدمي العطاذا  الساعة الواحدة ظهرشا يوم 

24/10/2017 . 
تسعــني يوماش اعتاــــاراش من اتريـــــخ ( 90هــوا وتســـري العطــــاذا  ملــدة  

%( اثنان 2فــــال العطاذا ، كما تالغ الكتالة األولية  و  املمارسة  
يف املائة من الًيمــة اإلمجـــالية للعطــاذ، وينامــي أن تكون لاحلة طوال 

 مدة ســراين العطاذ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــالن
 (2018-9/2017ه ع ب/عن ممارسة رقم  

 وت مي  أ ه ة حاسب مرك ي للهيئة العامة للايئةتوريد وتركيب 
-9/2017 ه ع ب/ تعلن ا يئة العامة للايئة عن طرح ممارسة رقم

لهيئة العامة للايئة(، توريد وتركيب وت مي  حاسب مرك ي ل 2018
وذلط طاًاش للموالتا  وال روا العامة الواردة يف واثئق املمارسة، 

الدائري  -يئة العامة للايئة ابل ويخ واليت ميكن احلصول عليها مبًر ا 
داخلي جبانب وزارة  19/29شارع رقم  –مدخ  بنط اةلي –الرابع

اإلعالم وبلدية الكويت خالل أوقا  الدوام الريي مًاب  رسوم 
غري مسرت عة، كما ع رة د نري للكراسة  د.ك( فًا 10,-قدرها  

ئة اإللكرتوين ميكن سداد رسوم شراذ املمارسة عن طريق موقع ا ي
www.epa.org.kw  علماش أبن آخر موعد لتًدمي العطاذا ،
 . 24/10/2017املوافق الثالاثذ الساعة الواحدة ظهراش يوم 

يف  17/10/2017وسوف يعًد ا تماع متهيدي يوم الثالاثذ املوافق 
قاعة  -الساعة العاشرة لااحاش مبًر ا يئة العامة للايئة الدور الرابع 

 اال تماعا ، 
( تسعــني يوماش اعتاــــاراش من اتريـــــخ 90هــوا وتســـري العطــــاذا  ملــدة  

%( اثنان 2فــــال العطاذا ، كما تالغ الكتالة األولية  و  املمارسة  
إلمجـــالية للعطــاذ، وينامــي أن تكون لاحلة طيلة يف املائة من الًيمــة ا
 مدة ســراين العطاذ.

 

 ا يئة العامة للتعليم التطايًي والتدريب
 الن(ـــــــ إع

ة للتعليم التطايًي والتدريب عن ن ر اإلعالن ـــــة العامـتعلن ا يئ   
اةـــالــة  2017/2018 - 23م ــــة رقــطرح املمارسعادة اةا  إب
-عدد  -احتيا ا  األقسام العلمية بكلية التمريال  مواد بتوفري 

 أدوا ( حســب ال ــروا واملوالتا  الواردة بواثئق املمارسة. 
الراغاة يف االشرتاك يف هو  املمارسة على ال ركا  واملؤسسا  

مرا عة موقع ا يئة العامة للتعليم التطايًي والتدريب االلكرتوين 
 www.Paaet.edu.kw ) وذلط ل راذ عطاذ املمارسـة

( وتسليم العطاذا  يف 8املـــدر ـــة ضمن اةدما  االلكرتونية رقــــم  
 -( الدور األرضي 4مًر ا يئة الكائن يف منطًة العديلية ماىن رقم  
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إدارة التوريدا  خــالل  أساوعني( من اتريخ طرح اإلعالن مًاب  
 د.ك( ال ترد. 75/-  هـارســـوم قـدر 

 املدير العام
 

 ا يئة العامة للرايضة
 إعــــــالن

ــــ ع ر د  تعلـــن ا يئـــة العامـــة للرايضـــة عـــن طـــرح : املمارســــة رقـــم:  هـ
(  ب ـــأن أعمـــال اةـــدما  االست ـــارية إلعـــداد 10/2017/2018

( لـ رض اجملـاورة السـتاد MASTER PLANاملخطـا العـام  
ــــــط  ــــــدويل وذل ابألظــــــرف اململًـــــــة طاًــــــا لل ــــــروا  ــــــابر االمحــــــد ال

واملوالتا  الـواردة بواثئـق املمارسـة، والـيت ميكـن احلصـول عليهـا مـن 
مكتب  -قسم املناقصا  واملمارسا   -إدارة اةدما  والتوريدا  

( الـــدور الثالـــث مبًـــر ا يئـــة مبنطًـــة الرقعـــي خـــالل مواعيـــد 64رقـــم  
 العم  الريية .
ر سع اتريخ االقتال تـاريخ الطرح

 الوثيًة
 الكتالة األولية
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ديناراش  
 كويتياش 

%( اثنني يف املائة 2 
االمجالية  من الًيمة

للعطاذ لاحلة ملدة 
( يوماش من اتريخ 90 

 االقتال..
وقد حتدد عًد ا تمـاع متهيـدي للسـادة مًـدمي العطـاذا  مبًـر ا يئـة 

لااحاش من يوم االحـد املوافـق  11:00 الدور األول( يف متام الساعة 
 م.15/10/2017

وجيــــب تًــــدمي العطــــاذا  اعتاــــارا مــــن الســــاعة الثامنــــة لــــااحا وحــــىت 
الواحدة ظهرا من اتريخ يوم االقتال وعلى أن تسلم العطاذا  داخـ  
مظـــــاريف مملًـــــة ابل ـــــمع األمحـــــر، وتوضـــــع ابلصـــــندوق املخصـــــص 

ي عطــاذا  تــرد للممارســا  مبًــر ا يئــة  الــدور األرضــي( ولــن تًاــ  أ
 بعد املوعد احملدد إلقتال املمارسة.

( تسعني يوما اعتاارا مـن اتريـخ فـال 90هوا وتسري العطاذا  ملدة  
العطــاذا  ويســتاعد أي عطــاذ غــري مرفــق بــه ألــ  أو لــورة إيصـــال 
شراذ واثئق املمارسة ، والكتالة األولية ، وشهادة دعم العمالة الوطنية 

ال تماعيــــــة والعمــــــ  الســــــنوية لعــــــام الصــــــادرة مــــــن وزارة ال ــــــئون ا
2017/2018. 

املمارسة متتوحة جلميع ال ركا  واملؤسسا  املتخصصة يف األعمال 
املطلوبة واملسجلة لدى ا يئة العامة للرايضة وجلنة املناقصا  املرك ية 

 .2017/2018لعام 
ملحوظـة: جيــوز للهيئـة إلمــاذ املمارسـة دون إبــداذ األســااب ودون أدىن 

 من قا  املمارسني.اعرتاض 
 املـــديــــــر العـــــــــام        

 ا يئة العامة للصناعة
 إعالن

 تعلن ا يئة العامة للصناعة أبنه تًدم اليها
السادة/ شركة ساين برودك ن لتصنيع اللوحا  اإلعالنية وطااعتها 

 شركة ذ.م.م
 طالاني قيد املوكورين أد   يف السج  الصناعي

 201546حرفة لناعية: رقم الرتخيص 
نوع الن اا: ورش تصنيع لوحا  إعال   النيون والاالستيط 
واإلعال   الاارزة واإلعال   املتحركة واللوحان اإلعالنية املتنوعة 

  وأعمال الطااعة اةالة هبا(
حتت االسم التجاري: مصنع ساين برودك ن لتصنيع اللوحا  

 اإلعالنية
 2017-09-26(  بتاريخ: 5811: رقم واتريخ الًيد يف السج 

الصناعية الثالثة    الدور:االرضي   اسم املالط: -منطًة: ال ويخ
    151-150ا يئة العامة للصناعة  قطعة: ج   قسيمة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلن ا يئة العامة للصناعة أبنه تًدم اليها
 السيد/ امحد عاداحملسن علي الصاحل

 أد   يف السج  الصناعيطالاا إ راذ التعديال  املوكورة 
 20509رقم الرتخيص حرفة لناعية: 
 نوع الن اا: أعمال احلدادة

 حتت االسم التجاري: لتار امحد احملسن للحدادة
 2000-11-19( بتاريخ: 1157رقم واتريخ الًيد يف السج :  

   1منطًة: املرقاب الصناعية األوىل بلوك 
 اسم املالط: ا يئة العامة للصناعة

                  60حم :            60/سوق الصتارين             قسيمة:3قطعة: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلن ا يئة العامة للصناعة أبنه تًدمت إليها السيدة/ أياذ حممد 
 إبراهيم العجمي طالاة قيد املوكورين أد   يف السج  الصناعي

 201879رقم ترخيص احلرفة الصناعية: 
 ااري ا واذنوع الن اا: تصنيع 

 حتت االسم التجاري: نعمة لتصنيع ااري ا واذ
 2017-09-28(   بتاريخ: 5816رقم واتريخ الًيد يف السج : 

الصناعية الثالثة: الدور: األرضي قطعة: ب قسيمة: -منطًة: ال ويخ
 اسم املالط: ا يئة العامة للصناعة       5حم :14

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 ه تًدم اليهاتعلن ا يئة العامة للصناعة أبن
 السادة/شركة لوميال العمال االملنيوم

 طالاني قيد املوكورين أد   يف السج  الصناعي
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 201865رقم الرتخيص حرفة لناعية: 
 نوع الن اا: أعمال االملنيوم

 حتت االسم التجاري: مصنع لوميال العمال االملنيوم
-09-27(      بتاريخ: 5815رقم واتريخ الًيد يف السج : 

2017 
 منطًة:الري   الدور:االرضي   اسم املالط: ا يئة العامة للصناعة     

 12حم :    299قسيمة:     1قطعة: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن ا يئة العامة للصناعة أبنه تًدم اليها

 السيد/ فاحل مستر فاحل ا ا ري
 طالاا قيد املوكورين أد   يف السج  الصناعي

 12768 رقم الرتخيص حرفة لناعية:
نوع الن اا: إنتاج الاالستيط املسل  ابالايف ال  ا ية لناعة 

قوارب( وخ ا   الاالستيط املسلح ابأللياف -مظال -الًاب
 -ال  ا ية و اسما  ال ادا  املسلح اباللياف ال  ا يه

الاانيوها  حوش مرشا  دوش( من الاالستيط املسلح اباللياف 
 ال  ا يه

 نع ا ا ري للتي  السحتت االسم التجاري: مص
-07-17(      بتاريخ: 3186رقم واتريخ الًيد يف السج : 

2007 
 الصناعية   اسم املالط: ا يئة العامة للصناعة     -منطًة: ميناذ عادهللا

      37قسيمة:   10قطعة: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن ا يئة العامة للصناعة أبنه تًدم اليها

 هوسوفيطالسيدة/ دزينا  ايت مصطتى 
 طالاة قيد املوكورين أد   يف السج  الصناعي

 201320رقم الرتخيص حرفة لناعية: 
 نوع الن اا: أعمال الطااعة

 حتت االسم التجاري: السناب  العاملية للطااعة
 2017-09-26( بتاريخ: 5812رقم واتريخ الًيد يف السج : 

الصناعية الثالثة   الدور:االرضي   اسم املالط: -منطًة: ال ويخ
  9حم :   93ا يئة العامة للصناعة  قطعة:ج   قسيمة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تعلن ا يئة العامة للصناعة أبنه تًدم إليها السيد/ ال يخ/  ابر  يف 
  ابر الصااح طالااش ا راذ التعديال  املوكورة أد   يف السج  الصناعي

 26785ترخيص احلرفة الصناعية: رقم 
 نوع الن اا: انتاج ال حوم وزيو  الت ييت

 حتت االسم التجاري:  لوابل ليوب  إلنتاج ال حوم وزيو  الت ييت

 2011-02-20( بتاريخ: 3820رقم واتريخ الًيد يف السج :  
   10حم :  33منطًة: ال ويخ الصناعية الثالثة: قطعة: ج قسيمة:

 ئة العامة للصناعة               اسم املالط: ا ي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 الين ماسرت شركةتعلن ا يئة العامة للصناعة أبنه تًدم إليها السادة / 

 وشركا  الدين سعد ابراهيم سامر -واملًاوال  العامة للتجارة
 طالاني إلدار بدل فاقد حرفة لناعية

 25186رقم الرتخيص: 
 لصناعا  التمليفحتت االسم التجاري: مصنع روايل ابك 

 2006-5-30الصادر بتاريخ: 
 - بالستيط ستر  طًم - معطر  حمارم (وتمليف تعائة أعمالاملعد: 
 وكرمي(. شاماو تنظيف مواد

 الدور: األرضي  10حم : 291قسيمة:   1منطًة: الري قطعة: 
 اسم املالط: ا يئة العامة للصناعة.       

ير ى ممن يكون حبوزته الرتخيص املوكور أعال  أو لديه أي معلوما  
ب أنه أن يتًدم إىل مًر ا يئة العامة للصناعة الدور األرضي خالل 
أساوعني من اتريخ ن ر اإلعالن وإال فإن ا يئة ستًوم بعد انًضاذ 

 املهلة إبلدار بدل فاقد عن الرتخيص املطلوب. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 للصناعة أبنه تًدم اليهاتعلن ا يئة العامة 

 ابراهيم سامر -واملًاوال  العامة للتجارة الين ماسرت شركةالسادة / 
 طالاني إلدار بدل فاقد للحرفة الصناعيةوشركا   الدين سعد

 25185رقم الرتخيص: 
 حتت االسم التجاري:  ولدن ابك لصناعا  التمليف

 2006-5-1الصادر بتاريخ: 
 املواد الموائية وتمليف تعائة أعمالاملعد: 

 منطًة: الري        اسم املالط: ا يئة العامة للصناعة
 دور: األرضي             8حم : 291قسيمة:     1قطعة: 

ير ى ممن يكون حبوزته الرتخيص املوكور أعال  او لديه أي معلوما  
ب أنه أن يتًدم إىل مًر ا يئة العامة للصناعة الدور األرضي خالل 

وعني من اتريخ ن ر اإلعالن وإال فإن ا يئة ستًوم بعد انًضاذ أسا
 املهلة إبلدار بدل فاقد عن الرتخيص املطلوب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلن ا يئة العامة للصناعة أبنه تًدم اليها
سعود حممد هدمول -السادة/ شركة روشاس للحلواي  واملعجنا 

 العدواين وشريكته
 السج  الصناعيطالاني قيد املوكورين أد   يف 
 201444رقم ترخيص احلرفة الصناعية: 

 نوع الن اا: انتاج ال يكوالته والاوظة واحللواي  العربية واالفرجنية
حتت االسم التجاري: روشاس إلنتاج ال يكوالته والاوظة واحللواي  
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 العربية واإلفرجنية
 2017-08-10( بتاريخ: 5787رقم واتريخ الًيد يف السج : 

 حيحي    الدور: السرداب   اسم املالط: ا يئة العامة للصناعة منطًة: الت
 حم :السرداب ابلكام              273قسيمة:              0قطعة: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلن ا يئة العامة للصناعة أبنه تًدم اليها
 السيد/ غازي هنار حممد الصانع

 طالاا قيد املوكورين أد   يف السج  الصناعي
 201870رقم الرتخيص للحرفة الصناعية: 

 نوع الن اا: أعمال خراطة املعادن
 حتت االسم التجاري: مصنع أ ياد ةراطة املعادن

 2017-10-01( بتاريخ: 5821سج : رقم واتريخ الًيد يف ال
االرضي  اسم املالط:  : الثانية  الدور الصناعية  - منطًة: ال ويخ

  9حم :    84-83:ج   قسيمة:  ا يئة العامة للصناعة   قطعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن ا يئة العامة للصناعة أبنه تًدم اليها

السادة/ ورثة املرحوم حسني علي عادهللا الصتار / وكيال عنهم عااس 
 حسني علي الصتار 

 طالاني إلدار بدل فاقد للحرفة الصناعية
 20492رقم الرتخيص: 

 حتت االسم التجاري: مصنع لتار اإلخال  ألعمال احلدادة 
 1981-4-19الصادر بتاريخ: 

 املعد: أعمال احلدادة 
اسم املالط: ا يئة العامة  1منطًة: املرقاب الصناعية األوىل بلوك 

   19/ سوق الصتارين قسيمة: 3للصناعة قطعة: 
ير ى ممن يكون حبوزته الرتخيص املوكور أعال  او لديه أي معلوما  

ي خالل ب أنه ان يتًدم اىل مًر ا يئة العامة للصناعة الدور األرض
ستًوم بعد انًضاذ أساوعني من اتريخ ن ر اإلعالن وإال فإن ا يئة 

  املهلة إبلدار بدل فاقد عن الرتخيص املطلوب.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن ا يئة العامة للصناعة أبنه تًدم إليها

السادة/ ورثة املرحوم حسني علي عادهللا الصتار / وكيال عنهم عااس 
 حسني علي الصتار 

 بدل فاقد حرفة لناعيةطالاني إلدار 
 20491رقم الرتخيص: 

 حتت االسم التجاري: مصنع لتار االستًالل ألعمال احلدادة 
 1981-4-19الصادر بتاريخ: 

 املعد: أعمال احلدادة 
اسم املالط:   -شارع:    1منطًة: املرقاب الصناعية األوىل بلوك 

   79/ سوق الصتارين   قسيمة: 3ا يئة العامة للصناعة: قطعه 

ير ى ممن يكون حبوزته الرتخيص املوكور أعال  أو لديه أي معلوما  
ب أنه ان يتًدم اىل مًر ا يئة العامة للصناعة الدور األرضي خالل 
أساوعني من اتريخ ن ر اإلعالن وإال فان ا يئة ستًوم بعد انًضاذ 

 املهلة إبلدار بدل فاقد عن الرتخيص املطلوب. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلن ا يئة العامة للصناعة أبنه تًدم إليها السادة/ شركة الروابا للمطابخ 

 بديع حممد اةالد وشريكه طالاني الًيد يف السج  الصناعي  –اجلاه ة 
 201776رقم الرتخيص: 

 حتت االسم التجاري: مصنع الروابا ال يطانية ألعمال األملنيوم    
 2017-10-2الصادر بتاريخ: 

 املعد: أعمال األملنيوم 
الدور:  14حم : 43-42-41قسيمة: 1منطًة: الري قطعة:

 األرضي 
 اسم املالط: ا يئة العامة للصناعة   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلن ا يئة العامة للصناعة أبنه تًدم إليها السيد/ خلي  حايب حممد 

 بوشهري طالااش الًيد يف السج  الصناعي 
 201992رقم الرتخيص: 
 التجاري: هبارا  السدرة لتعائة وتمليف املواد الموائيةحتت االسم 

 2017-10-2الصادر بتاريخ: 
احلاوب  –املعد: أعمال جتهي  تعائة وتمليف املواد الموائية  الاهارا  

السكر حتميص النب وحتميص  –النب  –األع اب  –املكسرا   –
خملال  وال يتون والصلصا  وجتميد وتمليف وجتتيف  –الاهارا  

 املواد الموائية(.   
الدور  7حم  282منطًة: غرب أبو فطري  احلرفية اةدمية قسيمة

 األرضي   
 اسم املالط: شركة مدار الكويت للتجارة العامة واملًاوال    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلن ا يئة العامة للصناعة أبنه تًدم اليها
 السيد / عادالع ي  حسن حممد عااس
 طالاني تعدي  يف السج  الصناعي 

 200375رقم الرتخيص: 
 حتت االسم التجاري: مؤسسة شوكليت الغون للحلواي  وال وكوالته 

 2016-10-11الصادر بتاريخ: 
 املعد: إنتاج ال وكوالته والاوظه واحللواي  العربيه واالفرجنيه 

 منطًة: غرب ابوفطري  احلرفيه اةدميه         
 اسم املالط: شركة   يرة وربه العًارية 

 دور: األرضي              2حم :   270قطعة:احلرفيه      قسيمة: 
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 إعالن
 تعلن ا يئة العامة للصناعة أبنه تًدم إليها

السادة / شركة الدعي  والسديراوي للتجارة العامة واملًاوال  / 
 إبراهيم عاد الرمحن الدعي  وشريكه ذ.م.م

 لدار بدل فاقد عًد قسيمة لناعي طالاني إ
 املعد: أعمال الديكور واألاثث 

منطًة: لاحان الصناعية     اسم املالط: ا يئة العامة للصناعة    
     44قسيمة:   9قطعة: 

ير ى ممن يكون حبوزته الرتخيص املوكور أعال  او لديه أي معلوما  
ب أنه أن يتًدم اىل مًر ا يئة العامة للصناعة الدور األرضي خالل 
أساوعني من اتريخ ن ر اإلعالن وإال فان ا يئة ستًوم بعد انًضاذ 

 املهلة إبلدار بدل فاقد عن الرتخيص املطلوب. 
 

 اإلدارة العامة للجمارك 
 2017( لسنة   117تعليما  مجركية  رقم  

 ب أن إلدار شهادا  تتضيلية وغري تتضيلية 
 بدائرة اإليرادا  يف  ور يا

 مدير عام اجلمارك:
( 40804/9بنــاذ علــى كتــاب وزارة  اةار يــة   شــئون اورواب ( رقــم  

م واملًيـــــد لــــدينا بـــــواردة الســــج  العـــــام رقـــــم 16/8/2017بتــــاريخ 
ــاريخ  4322 ــه مــوكرة ســتارة  ور يــا 17/8/2017بت م واملرفــق طي

م 13/8/2017( بتــــاريخ 63/29849لـــدى دولـــة الكويـــت رقـــم  
م قامـت دائـرة اإليـرادا  1/7/2017املتضمنة أنه اعتااراش مـن اتريـخ 

( بتًـدمي منصـة Gergia Revenue Serviceيف  ور يـا  
كــن الكرتونيــة للتحًــق مــن ال ــهادا  وفًــاش للت ــريعا  اجلور يــة ومي

لكــ  دائــرة إيــرادا  يف  ور يــا يف غرفــة التجــارة والصــناعة اجلور يــة 
 إلدار شهادا  تتضيلية وغري تتضيلية .

لوا ير ى من السادة املدراذ العلم واإليعـاز للمختصـني لـديهم مبـا ورد 
 أعال  .

 .  2017/  10/     1لدر بتاريخ :    
 مدير عام اإلدارة العامة للجمارك

 
 

 العامة للطريان املديناإلدارة 
 إعالن

 ( 2018/  2017 – 4املمارسة رقم   
 شراذ شاشا  وطابعا  لإلدارة العامة للطريان املدين
-4تعلـــــن اإلدارة العامـــــة للطـــــريان املـــــدين عـــــن طـــــرح ممارســـــة رقـــــم  

 ـــــــــراذ شاشـــــــــا  وطابعـــــــــا  لـــــــــإلدارة ( اةالـــــــــة ب2017/2018
طاًــــــــاش لل ــــــــروا واملوالــــــــتا  املــــــــوكورة العامــــــــة للطــــــــريان املــــــــدين 

ـــــيت ميكـــــن احلصـــــول عليهـــــا مـــــن إدارة ال ـــــئون  ـــــق املمارســـــة وال بواثئ
قســـــــــم املناقصـــــــــا  والعًـــــــــود ابإلدارة العامـــــــــة للطـــــــــريان  –املاليـــــــــة 

ــــــــق   ــــــــوم   األحــــــــد ( املواف ــــــــداذ مــــــــن ي ( 8/10/2017املــــــــدين ابت
 75,-خــــالل ســـــاعا  العمـــــ  الريـــــي مًابــــ  دفـــــع مالـــــغ وقـــــدر   

مخســــة وســــاعون دينــــاراش كويتيــــاش ال غــــري ، علــــى أن يكــــون د.ك( فًــــا 
 ( .  K.netالدفع عن طريق الــ   

هـــــوا وســـــوف يعًـــــد ا تمـــــاع متهيـــــدي مبًـــــر اإلدارة العامـــــة للطـــــريان 
( يف متــــــــــام 16/10/2017املــــــــــدين يف يــــــــــوم  األثنــــــــــني( املوافــــــــــق  

 الساعة   العاشرة لااحاش ( . 
ها املســـــتندا  املطلوبـــــة وتعـــــاد الواثئـــــق بعـــــد تعائتهـــــا ومرفـــــق بـــــداخل
( مــــن قيمــــة العطــــاذ أو 2وأتمــــني ابتــــدائي جيــــب أن ال يًــــ  عــــن  %

قيمـــــة حتـــــددها اجلهـــــة العامـــــة يف لـــــورة شـــــيط مصـــــدق أو خطـــــاب 
ضـــــمان لـــــادر مـــــن أحـــــد الانـــــوك املعتمـــــدة بدولـــــة الكويـــــت وأن ال 
يكــــون قيمــــة التــــأمني ماــــالغ فيــــه ، وتــــورد الواثئــــق يف مظــــروف ريــــي 

ـــــــروض إىل   قســـــــم وخيـــــــتم ابل ـــــــمع األمحـــــــ ر ، وســـــــيتم تســـــــليم الع
 املناقصا  والعًود ( ابإلدارة العامة للطريان املدين . 

علمــــــاش أبن آخــــــر موعــــــد لتًــــــدمي العــــــروض هــــــو الســــــاعة   الواحــــــدة 
ـــــق   ـــــوم   األحـــــد ( املواف ـــــن ي ـــــرفال 22/10/2017ظهـــــراش ( م ( وي

 أي عرض بعد هوا املوعد . 
 

 اجلهاز املرك ي للمناقصا  العامة 
 تنويه

1/4/2016/2017ب أن املناقصة رقم      
 ت ويد الوزارة بعمالة فنية متخصصة

شمال العامةوزارة اال -  - 
يود اجلهاز املرك ي للمناقصا  العامة أن يسرتعي انتاا  السادة 

املناقصني اىل أن اال تماع التمهيدي  و  املناقصة  املوكورة أعال  
يف غرفة اال تماعا    6/11/2017تاريخ بهو يوم االثنني 

الواثئق والعًود يف الوزارةإدارة  
 األمني العام املساعد ل ئون املناقصا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تنويه

  2027441ب أن املناقصة رقم  
 I-حتديث وتطوير شاكة الماز واملكثتا  يف منطًة شرق الكويت 
UPGRADATION OF GAS AND 

CONDENSATE NETWORK AT EAST 
KUWAIT AREA –I 

 شركة نتا الكويت
أن يسرتعي انتاا  السادة يود اجلهاز املرك ي للمناقصا  العامة 

 دينار كوييت . 5000املناقصني إىل أن قيمة شراذ املناقصة هي 
من اجلريدة  1360وليس كما  اذ يف اإلعالن املن ور يف العدد رقم 
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 .1/10/2017الريية الصادر بتاريخ 
 االمني العام للجهاز املرك ي للمناقصا  العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن 

يعلن الجهاز المرك ي للمناقصات العامة عن طرح مناقصة رقم و 
 74/2016/2017ك م 

 في مناطق متترقة هاعمال ال راعة لًطاع ت مي  وليانة الميا
  بناء علي طلب وزارة الكهرباء و الماء

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المرك ي 
  للمناقصات العامة.

لنهائي املوعد ا الطرح
 لتًدمي العطاذا 

 الكتالة السعر

د.ك 15000 د.ك1000 7/1/2018 8/10/2017
 90لاحلة ملدة 
 ايوم

-10-2017ص يوم االحد  الموافق  10اإل تماع التمهيدي 
 نوب السرة   -مانى وزارة الكهرباء والماء  وذلط في 29

  مكتب الوكي  المساعد لت مي  وليانة الميا  -بالدورالثالث 
خر موعد للتًديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمًر آو-

 الجهاز. 
يتم دفع المًاب  النًدي الموكور أعالة بواسطة شيط مصدق أو -

 بطاقة كي نت . 
مًتصرة على ال ركات المؤهلة لدى الهيئة العامة لل راعة  -

 والثروة السمكية 
هو خر موعد لتًديم االستتسارات للمناقصة الموكورة أعال  آ-

 و إال لن يلتتت لتلط الطلاات بعد هوا التاريخ.  2017-11-22
يجب تًديم شهادة استيتاء نساة العمالة الوطنية الصادرة من قا  -

وزارة ال ئون اال تماعية و العم  الصالحة لمد  سنة مع تًديم 
 العطاء. 

لسنة  49من قانون المناقصات العامة رقم  48وفًا لنص المادة -
 نص على : والتى ت 2016

"تتتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان الماينين فى وثائق 
 المناقصة فى  لسة علنية بحضور مًدمي العطاءات أو من يمثلهم " 

يعتار هوا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغاين حيث -
 نه يحق لل ركات الراغاة بحضور  لسة فال المظاريف . إ
وعلى ال ركات الراغاة بالحضور التنسيق مع قسم فال -

العطاءات قا  اليوم المحدد لجلسة فال العطاءات واحضار 
 لورة من الاطاقة المدنية.  1.-المستندات التالية :

 لورة من اعتماد التوقيع.  2.

فى حال حضور غير المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب  3.
 الجهاز المرك ي للمناقصات. خطي من المعتمد توقيعه لدى 

 من وثائق المناقصة.  أال يتج  ايعتار هوا اإلعالن   ء-

لم يد من المعلومات ير ي زيارة موقعنا علي ال اكة العالمية -
.WWW.CTC.GOV.KW  

 األمين العام للجهاز المرك ى للمناقصات العامة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن 
يعلن الجهاز المرك ي للمناقصات العامة عن طرح مناقصة رقم و 

أعمال تنظيف مكاتب ومخازن وساحات 86/2016/2017ك م 
 التخ ين إلدارة المخازن

طلب وزارة الكهرباء و الماء ويمكن الحصول على وثائق  علىبناء 
 المناقصة من الجهاز المرك ي للمناقصات العامة

 املوعد النهائي الطرح
 لتًدمي العطاذا 

 الكتالة السعر

د.ك  45000 د.ك1000 9/1/2018 8/10/2017
 90لاحلة ملدة 
 ايوم

-10-2017يوم االحد الموافق  حلاا 10اإل تماع التمهيدي 
 وذلط في مًر ادارة المخازن بصاحان 22
خر موعد للتًديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمًر آو-

  .الجهاز
النًدي الموكور أعالة بواسطة شيط مصدق أو  يتم دفع المًاب -

  . بطاقة كي نت
خر موعد لتًديم االستتسارات للمناقصة الموكورة أعال  هو آ-

  .و إال لن يلتتت لتلط الطلاات بعد هوا التاريخ 2017-11-23
يجب تًديم شهادة استيتاء نساة العمالة الوطنية الصادرة من قا  -

الصالحة لمد  سنة مع تًديم  وزارة ال ئون اال تماعية و العم 
  .العطاء

لسنة  49من قانون المناقصات العامة رقم  48وفًا لنص المادة -
  : والتى تنص على 2016

تتتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان الماينين فى وثائق "
  " المناقصة فى  لسة علنية بحضور مًدمي العطاءات أو من يمثلهم

دعوة لحضور المناقصين الراغاين حيث  يعتار هوا اإلعالن بمثابة-
  . نه يحق لل ركات الراغاة بحضور  لسة فال المظاريفآ
وعلى ال ركات الراغاة بالحضور التنسيق مع قسم فال -

العطاءات قا  اليوم المحدد لجلسة فال العطاءات واحضار 
  .لورة من الاطاقة المدنية 1.-المستندات التالية :

  .التوقيعلورة من اعتماد  2.
فى حال حضور غير المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب  3.

  .خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المرك ي للمناقصات
  .من وثائق المناقصة أال يتج  ايعتار هوا اإلعالن   ء-
 لم يد من المعلومات ير ي زيارة موقعنا علي ال اكة العالمية-

.WWW.CTC.GOV.KW  
 للجهاز المرك ى للمناقصات العامةاألمين العام 



 م8/10/2017 -هـ  1439حمرم  18 األحد                      91                  والستون    الثالثةالسنة  1361الكويت اليوم العدد 

 إعالن
 يعلن الجهاز المرك ي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

م روع تطوير النظم االلية  /  ع(2017/2016/1ـرقم ب ب ه
  والخدمات المتكاملة بناء علي طلب وزارة الموالالت

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المرك ي 
 للمناقصات العامة.

املوعد النهائي  الطرح
 لتًدمي العطاذا 

 الكتالة السعر

د.ك 50000 د.ك1000 14/1/2018 8/10/2017
 90لاحلة ملدة 
 ايوم

خر موعد للتًديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمًر آو-
 الجهاز. 

يتم دفع المًاب  النًدي الموكور أعالة بواسطة شيط مصدق أو -
 بطاقة كي نت . 

هو  المناقصه مًتصر  على ال ركات المسجله لدى الجهاز -
 المرك ي لتكنولو يا المعلومات 

خر موعد لتًديم االستتسارات للمناقصة الموكورة أعال  هو آ-
 و إال لن يلتتت لتلط الطلاات بعد هوا التاريخ.  2017-11-26

يجب تًديم شهادة استيتاء نساة العمالة الوطنية الصادرة من قا  -
رة ال ئون اال تماعية و العم  الصالحة لمد  سنة مع تًديم وزا

 العطاء. 
لسنة  49من قانون المناقصات العامة رقم  48وفًا لنص المادة -

 والتى تنص على :  2016
"تتتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان الماينين فى وثائق 
 "  المناقصة فى  لسة علنية بحضور مًدمي العطاءات أو من يمثلهم

يعتار هوا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغاين حيث -
 نه يحق لل ركات الراغاة بحضور  لسة فال المظاريف . إ
وعلى ال ركات الراغاة بالحضور التنسيق مع قسم فال -

العطاءات قا  اليوم المحدد لجلسة فال العطاءات واحضار 
 ة. لورة من الاطاقة المدني 1.-المستندات التالية :

 لورة من اعتماد التوقيع.  2.

فى حال حضور غير المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب  3.
 خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المرك ي للمناقصات. 

 من وثائق المناقصة.  أال يتج  ايعتار هوا اإلعالن   ء -
لم يد من المعلومات ير ي زيارة موقعنا علي ال اكة  -

  WWW.CTC.GOV.KWالعالمية .
 األمين العام للجهاز المرك ى للمناقصات العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    إعالن   

يعلن الجهاز المرك ي للمناقصات العامة عن طرح مناقصة رقم 
2018/2017/16ص/م خ ع  

مين الصحي للمواطنين المتًاعدينبناء علي طلب أتًديم خدمات الت

 وزارة الصحة
الجهاز المرك ي ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من 

 للمناقصات العامة.
املوعد النهائي  الطرح

 لتًدمي العطاذا 
 الكتالة السعر

د.ك 100000 د.ك1000 9/1/2018 8/10/2017
 90لاحلة ملدة 
 ايوم

وذلط  05-11-2017اإل تماع التمهيدي يوم االحد  الموافق 
 السرداب الوزارةفي بمًر وزارة الصحة بمسرح 

العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمًر خر موعد للتًديم آو-
  .الجهاز

يتم دفع المًاب  النًدي الموكور أعالة بواسطة شيط مصدق أو -
  . بطاقة كي نت

هو  المناقصة على ال ركات المحلية واال ناية المتخصصة في -
  هوا المجال

خر موعد لتًديم االستتسارات للمناقصة الموكورة أعال  هو آ-
  .يلتتت لتلط الطلاات بعد هوا التاريخ و إال لن 2017-11-23

يجب تًديم شهادة استيتاء نساة العمالة الوطنية الصادرة من قا  -
وزارة ال ئون اال تماعية و العم  الصالحة لمد  سنة مع تًديم 

  .العطاء
لسنة  49من قانون المناقصات العامة رقم  48وفًا لنص المادة -

  : والتى تنص على 2016
ف العطاءات فى الوقت والمكان الماينين فى وثائق تتتح مظاري"

  " المناقصة فى  لسة علنية بحضور مًدمي العطاءات أو من يمثلهم
يعتار هوا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغاين حيث -
  . نه يحق لل ركات الراغاة بحضور  لسة فال المظاريفإ

سم فال وعلى ال ركات الراغاة بالحضور التنسيق مع ق-
العطاءات قا  اليوم المحدد لجلسة فال العطاءات واحضار 

  .لورة من الاطاقة المدنية 1.-المستندات التالية :
  .لورة من اعتماد التوقيع 2.
فى حال حضور غير المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب  3.

  .خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المرك ي للمناقصات
  .من وثائق المناقصة أال يتج  ان   ءيعتار هوا اإلعال-
 لم يد من المعلومات ير ي زيارة موقعنا علي ال اكة العالمية-

.WWW.CTC.GOV.KW  
 األمين العام للجهاز المرك ى للمناقصات العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 يعلن الجهاز المرك ي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة
توريد وتركيب سجاد ولااد 15/2017/2018مناقصة رقم أ.ف 

للمسا د التابعة لوزارة األوقاف وال ئون اإلسالمية بناء علي طلب 
 وزارة األوقاف وال ئون اإلسالمية

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المرك ي 
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 العامة. للمناقصات
املوعد النهائي  الطرح

 لتًدمي العطاذا 
 الكتالة السعر

د.ك 15000 د.ك1000 9/1/2018 8/10/2017
 90لاحلة ملدة 
 ايوم

خر موعد للتًديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمًر آو-
  .الجهاز

يتم دفع المًاب  النًدي الموكور أعالة بواسطة شيط مصدق أو -
  . بطاقة كي نت

ي ترط على المناقص أن يرفق مع عطائه تتالي  الخارة العملية -
  .للعًود المنج ة من قاله في نتس المجال

خر موعد لتًديم االستتسارات للمناقصة الموكورة أعال  هو آ-
  .و إال لن يلتتت لتلط الطلاات بعد هوا التاريخ 2017-11-23

درة من قا  يجب تًديم شهادة استيتاء نساة العمالة الوطنية الصا-
وزارة ال ئون اال تماعية و العم  الصالحة لمد  سنة مع تًديم 

  .العطاء
لسنة  49من قانون المناقصات العامة رقم  48وفًا لنص المادة -

  : والتى تنص على 2016
تتتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان الماينين فى وثائق "

  " ت أو من يمثلهمالمناقصة فى  لسة علنية بحضور مًدمي العطاءا
يعتار هوا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين  -

نه يحق لل ركات الراغاة بحضور  لسة فال إالراغاين حيث 
  . المظاريف

وعلى ال ركات الراغاة بالحضور التنسيق مع قسم فال -
العطاءات قا  اليوم المحدد لجلسة فال العطاءات واحضار 

  .الاطاقة المدنية لورة من 1.-المستندات التالية :
  .لورة من اعتماد التوقيع 2.
فى حال حضور غير المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب  3.

  .خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المرك ي للمناقصات
  .من وثائق المناقصة أال يتج  ايعتار هوا اإلعالن   ء-
 العالميةلم يد من المعلومات ير ي زيارة موقعنا علي ال اكة -

.WWW.CTC.GOV.KW  
 األمين العام للجهاز المرك ى للمناقصات العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

يعلن الجهاز المرك ي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة
 رقم 

توريد وتركيب وفحص وتسليم وضمان محطة  257/2018و أ 
 اإلعالمبناء علي طلب وزارة HD فضائية متنًلة

من الجهاز المرك ي ويمكن الحصول على وثائق المناقصة 
 .للمناقصات العامة

املوعد النهائي  الطرح
 لتًدمي العطاذا 

 الكتالة السعر

د.ك 15000 د.ك1000 9/1/2018 8/10/2017
 90لاحلة ملدة 
 ايوم

 31-10-2017ص يوم الثالثاء الموافق  10 تماع التمهيديالا
 -مكتب الوكي  المساعد لل ئون الهندسية  وذلط في

 شارع السور -مجمع االعالم  -الدور االرضي 
خر موعد للتًديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمًر آو-

 الجهاز. 
يتم دفع المًاب  النًدي الموكور أعالة بواسطة شيط مصدق أو -

 بطاقة كي نت . 
خر موعد لتًديم االستتسارات للمناقصة الموكورة أعال  هو آ-

 و إال لن يلتتت لتلط الطلاات بعد هوا التاريخ.  2017-11-22
يجب تًديم شهادة استيتاء نساة العمالة الوطنية الصادرة من قا  -

وزارة ال ئون اال تماعية و العم  الصالحة لمد  سنة مع تًديم 
 العطاء. 

لسنة  49ن قانون المناقصات العامة رقم م 48وفًا لنص المادة -
 والتى تنص على :  2016

"تتتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان الماينين فى وثائق 
 المناقصة فى  لسة علنية بحضور مًدمي العطاءات أو من يمثلهم " 

يعتار هوا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغاين حيث -
 ة بحضور  لسة فال المظاريف . نه يحق لل ركات الراغاإ
وعلى ال ركات الراغاة بالحضور التنسيق مع قسم فال -

العطاءات قا  اليوم المحدد لجلسة فال العطاءات واحضار 
 لورة من الاطاقة المدنية.  1.-المستندات التالية :

 لورة من اعتماد التوقيع.  2.

فى حال حضور غير المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب  3.
 خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المرك ي للمناقصات. 

 من وثائق المناقصة. يتج أال  ايعتار هوا اإلعالن   ء-
لم يد من المعلومات ير ي زيارة موقعنا علي ال اكة العالمية -
.WWW.CTC.GOV.KW  

ى للمناقصات العامة األمين العام للجهاز المرك   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
يعلن الجهاز المرك ي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة رقم و 

توريد وتركيب وت مي  وضمان أ ه ة 266/2017/2018أ 
عالم بناء إلاستًاال وإرسال رقمية لمراقاة الولالت اإلذاعية بوزارة ا

 االعالمعلي طلب وزارة 
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المرك ي للمناقصات 

 العامة 
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املوعد النهائي  الطرح
 لتًدمي العطاذا 

 الكتالة السعر

د.ك  3500 د.ك150 7/1/2018 8/10/2017
 90لاحلة ملدة 
 ايوم

 29-10-2017ص يوم االحد  الموافق  10 تماع التمهيديالا
 -لل ئون الهندسية بمكتب الوكي  المساعد  وذلط في

 شارع السور -مجمع االعالم  -الدور األرضي 
خر موعد للتًديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمًر آو-

 الجهاز. 
يتم دفع المًاب  النًدي الموكور أعالة بواسطة شيط مصدق أو -

 بطاقة كي نت . 
خر موعد لتًديم االستتسارات للمناقصة الموكورة أعال  هو آ-

 و إال لن يلتتت لتلط الطلاات بعد هوا التاريخ.  2017-11-22
يجب تًديم شهادة استيتاء نساة العمالة الوطنية الصادرة من قا  -

وزارة ال ئون اال تماعية و العم  الصالحة لمد  سنة مع تًديم 
 العطاء. 

لسنة  49من قانون المناقصات العامة رقم  48وفًا لنص المادة -
 والتى تنص على :  2016

تح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان الماينين فى وثائق "تت
 المناقصة فى  لسة علنية بحضور مًدمي العطاءات أو من يمثلهم " 

يعتار هوا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغاين حيث -
 نه يحق لل ركات الراغاة بحضور  لسة فال المظاريف . إ
وعلى ال ركات الراغاة بالحضور التنسيق مع قسم فال -

العطاءات قا  اليوم المحدد لجلسة فال العطاءات واحضار 
 لورة من الاطاقة المدنية.  1.-المستندات التالية :

 لورة من اعتماد التوقيع.  2.

فى حال حضور غير المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب  3.
 الجهاز المرك ي للمناقصات. خطي من المعتمد توقيعه لدى 

 من وثائق المناقصة.  أال يتج  ايعتار هوا اإلعالن   ء-
لم يد من المعلومات ير ي زيارة موقعنا علي ال اكة العالمية -
.WWW.CTC.GOV.KW  

 األمين العام للجهاز المرك ى للمناقصات العامة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 المناقصةطرح يعلن الجهاز المرك ي للمناقصات العامة عن طرح 

تحديث قسم مراقاة  / 255/2017/2018مناقصة رقم و ا 
الت مي  التلت يوني واالذاعي وورشة الصيانة ولالة اال ه ة بمجمع 

 بناذ على طلب وزارة االعالمالوزارة بالدور الرابع ع ر
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المرك ي للمناقصات 

 العامة.

النهائي املوعد  الطرح
 لتًدمي العطاذا 

 الكتالة السعر

د.ك  6000 د.ك300 7/1/2018 8/10/2017
 90لاحلة ملدة 
 يوم

خر موعد للتًديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمًر آو-
  .الجهاز

يتم دفع المًاب  النًدي الموكور أعالة بواسطة شيط مصدق أو -
  . بطاقة كي نت

للمناقصة الموكورة أعال  هو خر موعد لتًديم االستتسارات آ
  .و إال لن يلتتت لتلط الطلاات بعد هوا التاريخ 2017-11-22

يجب تًديم شهادة استيتاء نساة العمالة الوطنية الصادرة من قا  -
وزارة ال ئون اال تماعية و العم  الصالحة لمد  سنة مع تًديم 

  .العطاء
لسنة  49قم من قانون المناقصات العامة ر 48وفًا لنص المادة -

  : والتى تنص على 2016
تتتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان الماينين فى وثائق "

  " المناقصة فى  لسة علنية بحضور مًدمي العطاءات أو من يمثلهم
يعتار هوا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغاين حيث -

  . أنه يحق لل ركات الراغاة بحضور  لسة فال المظاريف
وعلى ال ركات الراغاة بالحضور التنسيق مع قسم فال -

العطاءات قا  اليوم المحدد لجلسة فال العطاءات واحضار 
  .لورة من الاطاقة المدنية 1.-المستندات التالية :

  .لورة من اعتماد التوقيع 2.
فى حال حضور غير المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب  3.

  .لدى الجهاز المرك ي للمناقصاتخطي من المعتمد توقيعه 
  .من وثائق المناقصة أال يتج  ايعتار هوا اإلعالن   ء-
 لم يد من المعلومات ير ي زيارة موقعنا علي ال اكة العالمية-

.WWW.CTC.GOV.KW  
 األمين العام للجهاز المرك ى للمناقصات العامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 إعالن

 يعلن الجهاز المرك ي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة
 1-2018/2017رقم

اعمال المراسلين والتندقة والادالة بمانى ديوان الخدمة المدنية 
  ال ويخ بناء علي طلب ديوان الخدمة المدنية

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المرك ي 
 للمناقصات العامة

النهائي املوعد  الطرح
 لتًدمي العطاذا 

 الكتالة السعر

د.ك  3500 د.ك150 9/1/2018 8/10/2017
 90لاحلة ملدة 
 ايوم

خر موعد للتًديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمًر آو-
  .الجهاز
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يتم دفع المًاب  النًدي الموكور أعالة بواسطة شيط مصدق أو -
  . بطاقة كي نت

  المتخصصة في هوا المجالهو  المناقصة على ال ركات -
خر موعد لتًديم االستتسارات للمناقصة الموكورة أعال  هو آ-

  .و إال لن يلتتت لتلط الطلاات بعد هوا التاريخ 2017-11-23
يجب تًديم شهادة استيتاء نساة العمالة الوطنية الصادرة من قا  -

وزارة ال ئون اال تماعية و العم  الصالحة لمد  سنة مع تًديم 
  .اءالعط

لسنة  49من قانون المناقصات العامة رقم  48وفًا لنص المادة -
  : والتى تنص على 2016

تتتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان الماينين فى وثائق "
  " المناقصة فى  لسة علنية بحضور مًدمي العطاءات أو من يمثلهم

يعتار هوا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغاين حيث -
  . نه يحق لل ركات الراغاة بحضور  لسة فال المظاريفإ

وعلى ال ركات الراغاة بالحضور التنسيق مع قسم فال -
العطاءات قا  اليوم المحدد لجلسة فال العطاءات واحضار 

  .لورة من الاطاقة المدنية 1.-المستندات التالية :
  .لورة من اعتماد التوقيع 2.
فى حال حضور غير المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب  3.

  .خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المرك ي للمناقصات
  .من وثائق المناقصة أال يتج  ايعتار هوا اإلعالن   ء-
 لم يد من المعلومات ير ي زيارة موقعنا علي ال اكة العالمية-

.WWW.CTC.GOV.KW  
 األمين العام للجهاز المرك ى للمناقصات العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

توريد وتركيب أ ه ة ال اكة  17/2017المناقصة رقم عن 
المعلوماتاة السلكية والالسلكية ونظم منع االختراق والتسل  

 و دار الحماية
 لمرك ي بيانات الصندوق الكويتي الرئيسي والتعافي من الكوارث

قتصادية العربيةالالصندوق الكويتي للتنمية ا بناء علي طلب  
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المرك ي 

 للمناقصات العامة.
املوعد النهائي  الطرح

 لتًدمي العطاذا 
 الكتالة السعر

 90لاحلة ملدة  د.ك75 14/1/2018 8/10/2017
 ايوم

ظهرا بمًر خر موعد للتًديم العطاءات هو الساعة الواحدة آو-
  .الجهاز

يتم دفع المًاب  النًدي الموكور أعالة بواسطة شيط مصدق أو -
  . بطاقة كي نت

المناقصه متتوحه لل ركات المسجلة لدى الجهاز المرك ي  هو -
  2018/2017لتكنولو يا المعلومات لعام 

خر موعد لتًديم االستتسارات للمناقصة الموكورة أعال  هو آ-

  .يلتتت لتلط الطلاات بعد هوا التاريخو إال لن  2017-11-22
 

يجب تًديم شهادة استيتاء نساة العمالة الوطنية الصادرة من قا  -
وزارة ال ئون اال تماعية و العم  الصالحة لمد  سنة مع تًديم 

  .العطاء
لسنة  49من قانون المناقصات العامة رقم  48وفًا لنص المادة -

  : والتى تنص على 2016
مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان الماينين فى وثائق تتتح "

  " المناقصة فى  لسة علنية بحضور مًدمي العطاءات أو من يمثلهم
يعتار هوا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغاين حيث -
  . نه يحق لل ركات الراغاة بحضور  لسة فال المظاريفإ

مع قسم فال  وعلى ال ركات الراغاة بالحضور التنسيق-
العطاءات قا  اليوم المحدد لجلسة فال العطاءات واحضار 

  .لورة من الاطاقة المدنية 1.-المستندات التالية :
  .لورة من اعتماد التوقيع 2.
فى حال حضور غير المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب  3.

  .خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المرك ي للمناقصات
  .من وثائق المناقصة أال يتج  ااإلعالن   ء يعتار هوا-
 لم يد من المعلومات ير ي زيارة موقعنا علي ال اكة العالمية-

.WWW.CTC.GOV.KW  
 األمين العام للجهاز المرك ى للمناقصات العامة

 _مرفق  دول التأمين األولي لك  بند على حدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 إعالن
يعلن الجهاز المرك ي للمناقصات العامة عن طرح مناقصة رقم 

توريد وتركيب أ ه ة ال اكة المعلوماتاة السلكية  2017/17
 والالسلكية ونظم منع االختراق والتسل  و دار الحماية

 لمرك ي بيانات الصندوق الكويتي الرئيسي والتعافي من الكوارث 
تنمية اإلقتصادية العربيةبناء علي طلب الصندوق الكويتي لل  

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المرك ي 
 للمناقصات العامة.

قيمة التأمين  ولف الاند مسلس 
 األولي

توريد و تركيب ا ه ة ال اكه المعلوماتيه السلكية و  1
 الالسلكية

3500 

توريد و تركيب نظم منع االختراق و التسل  و  دار  2
 الحمايه

2000 

توريد و تركيب نظام ع ل للايانات للحمايه ضد التدمير  3
 السياراني

2000 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 إعالن

 يعلن الجهاز المرك ي للمناقصات العامة عن طرح مناقصة
ت مي  وليانة وإلالح  10-2016-2017ع ر ـ رقم ه 

خدمات أحواض السااحة باألندية واالتحادات الرياضية  المنطًة 
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 األولى(
   بناء علي طلب الهيئة العامة للرياضة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المرك ي 
 للمناقصات العامة.

املوعد النهائي  الطرح
 لتًدمي العطاذا 

 الكتالة السعر

د.ك  3500 د.ك150 9/1/2018 8/10/2017
 90لاحلة ملدة 
 ايوم

-10-2017االحد الموافق  لااح يوم 10 تماع التمهيديالا
 في مًر الهيئة العامة للرياضة وذلط في 22
الواحدة ظهرا بمًر خر موعد للتًديم العطاءات هو الساعة آو-

  .الجهاز
يتم دفع المًاب  النًدي الموكور أعالة بواسطة شيط مصدق أو -

  . بطاقة كي نت
  على ال ركات المتخصصة-
خر موعد لتًديم االستتسارات للمناقصة الموكورة أعال  هو آ-

  .و إال لن يلتتت لتلط الطلاات بعد هوا التاريخ 2017-11-23
نساة العمالة الوطنية الصادرة من قا  يجب تًديم شهادة استيتاء -

وزارة ال ئون اال تماعية و العم  الصالحة لمد  سنة مع تًديم 
  .العطاء

لسنة  49من قانون المناقصات العامة رقم  48وفًا لنص المادة -
  : والتى تنص على 2016

تتتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان الماينين فى وثائق "
  " علنية بحضور مًدمي العطاءات أو من يمثلهمالمناقصة فى  لسة 

يعتار هوا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغاين حيث -
  . ه يحق لل ركات الراغاة بحضور  لسة فال المظاريفإ

وعلى ال ركات الراغاة بالحضور التنسيق مع قسم فال -
العطاءات قا  اليوم المحدد لجلسة فال العطاءات واحضار 

  .لورة من الاطاقة المدنية 1.-ات التالية :المستند
  .لورة من اعتماد التوقيع 2.
فى حال حضور غير المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب  3.

  .خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المرك ي للمناقصات
  .من وثائق المناقصة أال يتج  ايعتار هوا اإلعالن   ء-
 زيارة موقعنا علي ال اكة العالميةلم يد من المعلومات ير ي -

.WWW.CTC.GOV.KW  
 األمين العام للجهاز المرك ى للمناقصات العامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 إعالن

 يعلن الجهاز المرك ي للمناقصات العامة عن طرح مناقصة
أعمال إن اء وإنجاز وليانة  17-2016-2017ع ر ـ رقم ه

رلف طريق أستلتي خدمي للجمهور من ناحية مضمار سااق 
م بالنادي الكويتي لسااق الهجن بناء علي 15.200الهجن بطول

 طلب الهيئة العامة للرياضة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المرك ي 
 للمناقصات العامة.

املوعد النهائي  الطرح
 لتًدمي العطاذا 

 الكتالة السعر

د.ك  6000 د.ك300 9/1/2018 8/10/2017
 90لاحلة ملدة 
 ايوم

يوم االثنين الموافق  حلاا 10 تماع التمهيديالساعه الا
وذلط في مًر الهيئة العامة للرياضه 2017-11-06  

خر موعد للتًديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمًر آو-
  .الجهاز

يتم دفع المًاب  النًدي الموكور أعالة بواسطة شيط مصدق أو -
  . بطاقة كي نت

ال ركات المندر ة تحت احدى  هو  المناقصة محدودة على-
  التصنيتات اآلتية

( لطرق و المجارى(   التئة الرابعةأعمال الخدمات الخار ية ا ***
خر موعد لتًديم االستتسارات للمناقصة الموكورة أعال  هو آ- -

 .و إال لن يلتتت لتلط الطلاات بعد هوا التاريخ 2017-11-23
وطنية الصادرة من قا  يجب تًديم شهادة استيتاء نساة العمالة ال-

وزارة ال ئون اال تماعية و العم  الصالحة لمد  سنة مع تًديم 
  .العطاء

لسنة  49من قانون المناقصات العامة رقم  48وفًا لنص المادة -
  : والتى تنص على 2016

تتتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان الماينين فى وثائق "
  " مي العطاءات أو من يمثلهمالمناقصة فى  لسة علنية بحضور مًد

يعتار هوا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغاين حيث -
  . أنه يحق لل ركات الراغاة بحضور  لسة فال المظاريفإ

وعلى ال ركات الراغاة بالحضور التنسيق مع قسم فال -
العطاءات قا  اليوم المحدد لجلسة فال العطاءات واحضار 

  .لورة من الاطاقة المدنية 1.-المستندات التالية :
  .لورة من اعتماد التوقيع 2.
فى حال حضور غير المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب  3.

  .خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المرك ي للمناقصات
  .من وثائق المناقصة أال يتج  ايعتار هوا اإلعالن   ء-
 ال اكة العالميةلم يد من المعلومات ير ي زيارة موقعنا علي -

.WWW.CTC.GOV.KW  
 األمين العام للجهاز المرك ى للمناقصات العامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 إعالن

 يعلن الجهاز المرك ي للمناقصات العامة عن طرح مناقصة
أعمال الصيانة ال راعية لمالعب  18-2016-2017ع ر ـ رقم ه

 -النصر  -التضامن  -كرة الًدم الرئيسية ل ندية  الكويت 
ملعب فرعي لك  ناد بناء علي طلب  2وعدد  الجهراء( -خيطان 

  الهيئة العامة للرياضة
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ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المرك ي 
 للمناقصات العامة.

املوعد النهائي  الطرح
 لتًدمي العطاذا 

 الكتالة السعر

د.ك 15000 د.ك1000 9/1/2018 8/10/2017
 90لاحلة ملدة 
 ايوم

يوم الثالثاء الموافق حلاا 10التمهيدي الساعة  تماع الا
 وذلط في  الهيئة العامة للرياضة 2017-11-14

خر موعد للتًديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمًر آو-
  .الجهاز

يتم دفع المًاب  النًدي الموكور أعالة بواسطة شيط مصدق أو -
  . بطاقة كي نت

المتخصصة بأعمال الصيانة مًتصرة على ال ركات والمؤسسات -
  ال راعية

خر موعد لتًديم االستتسارات للمناقصة الموكورة أعال  هو آ-
  .و إال لن يلتتت لتلط الطلاات بعد هوا التاريخ 2017-11-23

يجب تًديم شهادة استيتاء نساة العمالة الوطنية الصادرة من قا  -
تًديم وزارة ال ئون اال تماعية و العم  الصالحة لمد  سنة مع 

  .العطاء
لسنة  49من قانون المناقصات العامة رقم  48وفًا لنص المادة -

  : والتى تنص على 2016
تتتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان الماينين فى وثائق "

  " المناقصة فى  لسة علنية بحضور مًدمي العطاءات أو من يمثلهم
الراغاين حيث  يعتار هوا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين-
  . نه يحق لل ركات الراغاة بحضور  لسة فال المظاريفإ

وعلى ال ركات الراغاة بالحضور التنسيق مع قسم فال -
العطاءات قا  اليوم المحدد لجلسة فال العطاءات واحضار 

  .لورة من الاطاقة المدنية 1.-المستندات التالية :
  .لورة من اعتماد التوقيع 2.
غير المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب فى حال حضور  3.

  .خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المرك ي للمناقصات
  .من وثائق المناقصة أال يتج  ايعتار هوا اإلعالن   ء-
 لم يد من المعلومات ير ي زيارة موقعنا علي ال اكة العالمية-

.WWW.CTC.GOV.KW  
 عامةاألمين العام للجهاز المرك ى للمناقصات ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 يعلن الجهاز المرك ي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة
أعمال الصيانة ال راعية  19-2016-2017ع ر ـ مناقصة رقم ه

 -التحيحي   -لمالعب كرة الًدم الرئيسية ل ندية  ال ااب 
ملعب فرعي 2الساح  ( اتحاد كرة الًدم  وعدد   الصلياخات- 

ا يئة العامة للرايضةلك   د رايضي بناذ على طلب   
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المرك ي 

 للمناقصات العامة
املوعد النهائي  الطرح

 لتًدمي العطاذا 
 الكتالة السعر

د.ك 6000 د.ك300 9/1/2018 8/10/2017
 90لاحلة ملدة 
 ايوم

-2017يوم الثالثاء الموافق حلاا 10 تماع التمهيديالساعة الا
 وذلط في الهيئة العامة للرياضة 11-14
خر موعد للتًديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمًر آو-

  .الجهاز
يتم دفع المًاب  النًدي الموكور أعالة بواسطة شيط مصدق أو -

  . بطاقة كي نت
مًتصرة على ال ركات والمؤسسات المتخصصة بأعمال الصيانة -

  ال راعية
ات للمناقصة الموكورة أعال  هو خر موعد لتًديم االستتسارآ-

  .و إال لن يلتتت لتلط الطلاات بعد هوا التاريخ 2017-11-23
يجب تًديم شهادة استيتاء نساة العمالة الوطنية الصادرة من قا  -

وزارة ال ئون اال تماعية و العم  الصالحة لمد  سنة مع تًديم 
  .العطاء

لسنة  49ة رقم من قانون المناقصات العام 48وفًا لنص المادة -
  : والتى تنص على 2016

تتتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان الماينين فى وثائق "
  " المناقصة فى  لسة علنية بحضور مًدمي العطاءات أو من يمثلهم

يعتار هوا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغاين حيث -
  . المظاريفأنه يحق لل ركات الراغاة بحضور  لسة فال 

وعلى ال ركات الراغاة بالحضور التنسيق مع قسم فال -
العطاءات قا  اليوم المحدد لجلسة فال العطاءات واحضار 

  .لورة من الاطاقة المدنية 1.-المستندات التالية :
  .لورة من اعتماد التوقيع 2.
فى حال حضور غير المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب  3.

  .توقيعه لدى الجهاز المرك ي للمناقصات خطي من المعتمد
  .من وثائق المناقصة أال يتج  ايعتار هوا اإلعالن   ء-
 لم يد من المعلومات ير ي زيارة موقعنا علي ال اكة العالمية-

.WWW.CTC.GOV.KW  
 األمين العام للجهاز المرك ى للمناقصات العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

ـ مناقصة رقم ه يعلن الجهاز المرك ي للمناقصات العامة عن طرح
أعمال الصيانة ال راعية لمالعب كرة  20-2016-2017ع ر 

 -السالمية  -الًادسية  -كاظمة  -الًدم الرئيسية ل ندية  العربي 
 اليرموك(

ملعب فرعي لك  ناد بناء علي طلب الهيئة العامة للرياضة 2وعدد   
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ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المرك ي 
 العامة.للمناقصات 
املوعد النهائي  الطرح

 لتًدمي العطاذا 
 الكتالة السعر

د.ك 15000 د.ك1000 7/1/2018 8/10/2017
 90لاحلة ملدة 
 ايوم

 29-10-2017الموافق  ص يوم االحد 10 تماع التمهيديالا
 وذلط في الهيئة العامة للرياضة

خر موعد للتًديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمًر آو-
 الجهاز. 

يتم دفع المًاب  النًدي الموكور أعالة بواسطة شيط مصدق أو -
 بطاقة كي نت . 

 مًتصرة على ال ركات المتخصصة بأعمال الصيانة ال راعية  -
خر موعد لتًديم االستتسارات للمناقصة الموكورة أعال  هو آ-

 ال لن يلتتت لتلط الطلاات بعد هوا التاريخ. و إ 2017-11-22
يجب تًديم شهادة استيتاء نساة العمالة الوطنية الصادرة من قا  -

وزارة ال ئون اال تماعية و العم  الصالحة لمد  سنة مع تًديم 
 العطاء. 

لسنة  49من قانون المناقصات العامة رقم  48وفًا لنص المادة -
 والتى تنص على :  2016
ظاريف العطاءات فى الوقت والمكان الماينين فى وثائق "تتتح م

 المناقصة فى  لسة علنية بحضور مًدمي العطاءات أو من يمثلهم " 
يعتار هوا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغاين حيث -
 نه يحق لل ركات الراغاة بحضور  لسة فال المظاريف . إ
وعلى ال ركات الراغاة بالحضور التنسيق مع قسم فال -

العطاءات قا  اليوم المحدد لجلسة فال العطاءات واحضار 
 لورة من الاطاقة المدنية.  1.-المستندات التالية :

 لورة من اعتماد التوقيع.  2.

فى حال حضور غير المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب  3.
 الجهاز المرك ي للمناقصات. خطي من المعتمد توقيعه لدى 

 من وثائق المناقصة.  أال يتج  ايعتار هوا اإلعالن   ء-
لم يد من المعلومات ير ي زيارة موقعنا علي ال اكة العالمية -
.WWW.CTC.GOV.KW  

 األمين العام للجهاز المرك ى للمناقصات العامة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 يعلن الجهاز المرك ي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

تنتيو م روع توسعة قسم الهندسة 2017/2016/11اقصة رقممن
 الكيميائية بال ويخ التابعة للهيئة العامة للتعليم التطايًي والتدريب

 بناء علي طلب الهيئة العامة للتعليم التطايًي والتدريب
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المرك ي 

 للمناقصات العامة.

النهائي املوعد  الطرح 
 لتًدمي العطاذا 

 الكتالة السعر

د.ك 17000 د.ك3500 9/1/2018 8/10/2017
 90لاحلة ملدة 
 يوما

-11-2017يوم االثنين الموافق  حلاا 10 تماع التمهيديالا
 وذلط فيمكاتب االن اءات الهندسية للهيئة في ال ويخ 06
خر موعد للتًديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمًر آو-

  .الجهاز
يتم دفع المًاب  النًدي الموكور أعالة بواسطة شيط مصدق أو -

  . بطاقة كي نت
هو  المناقصة محدودة على ال ركات المندر ة تحت احدى -

  التصنيتات اآلتية
خر موعد آ -األعمال المدنية واالن ائية   التئة األولى (  ***

-11-2017لتًديم االستتسارات للمناقصة الموكورة أعال  هو 
 .و إال لن يلتتت لتلط الطلاات بعد هوا التاريخ 23
يجب تًديم شهادة استيتاء نساة العمالة الوطنية الصادرة من قا  -

وزارة ال ئون اال تماعية و العم  الصالحة لمد  سنة مع تًديم 
  .العطاء

لسنة  49من قانون المناقصات العامة رقم  48وفًا لنص المادة -
  : لىوالتى تنص ع 2016

تتتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان الماينين فى وثائق "
  " المناقصة فى  لسة علنية بحضور مًدمي العطاءات أو من يمثلهم

يعتار هوا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغاين حيث -
  . نه يحق لل ركات الراغاة بحضور  لسة فال المظاريفإ

بالحضور التنسيق مع قسم فال وعلى ال ركات الراغاة -
العطاءات قا  اليوم المحدد لجلسة فال العطاءات واحضار 

  .لورة من الاطاقة المدنية 1.-المستندات التالية :
  .لورة من اعتماد التوقيع 2.
فى حال حضور غير المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب  3.

  .اتخطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المرك ي للمناقص
  .من وثائق المناقصة أال يتج  ايعتار هوا اإلعالن   ء-
 م يد من المعلومات ير ي زيارة موقعنا علي ال اكة العالمية-

.WWW.CTC.GOV.KW  
 األمين العام للجهاز المرك ى للمناقصات العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

الجهاز المرك ي للمناقصات العامة عن طرح مناقصة يعلن 
رغوي  فوم( لإلدارة العامة توريد مواد 2018/2017/3رقم

  بناء علي طلب اإلدارة العامة لإلطتاء لإلطتاء
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المرك ي 

  للمناقصات العامة.
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املوعد النهائي  الطرح
 لتًدمي العطاذا 

 الكتالة السعر

 90لاحلة ملدة  د.ك75 12/11/2017 8/10/2017
 ايوم

-10-2017لااحا يوم الثالثاء الموافق 10 تماع التمهيديالا
 دارةإوذلط في  مانى االدارة العامة لالطتاء منطًة الري  24

  المركاات والمعدات
خر موعد للتًديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمًر آو-

  .الجهاز
يتم دفع المًاب  النًدي الموكور أعالة بواسطة شيط مصدق أو -

  . بطاقة كي نت
ًديم االستتسارات للمناقصة الموكورة أعال  هو خر موعد لتآ-

  .و إال لن يلتتت لتلط الطلاات بعد هوا التاريخ 2017-10-18
يجب تًديم شهادة استيتاء نساة العمالة الوطنية الصادرة من قا  -

وزارة ال ئون اال تماعية و العم  الصالحة لمد  سنة مع تًديم 
  .العطاء

لسنة  49مناقصات العامة رقم من قانون ال 48وفًا لنص المادة -
  : والتى تنص على 2016

تتتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان الماينين فى وثائق "
  " المناقصة فى  لسة علنية بحضور مًدمي العطاءات أو من يمثلهم

يعتار هوا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغاين حيث -
  . سة فال المظاريفنه يحق لل ركات الراغاة بحضور  لإ

وعلى ال ركات الراغاة بالحضور التنسيق مع قسم فال -
العطاءات قا  اليوم المحدد لجلسة فال العطاءات واحضار 

  .لورة من الاطاقة المدنية 1.-المستندات التالية :
  .لورة من اعتماد التوقيع 2.
فى حال حضور غير المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب  3.

  .المعتمد توقيعه لدى الجهاز المرك ي للمناقصاتخطي من 
  .من وثائق المناقصة أال يتج  ايعتار هوا اإلعالن   ء-
 لم يد من المعلومات ير ي زيارة موقعنا علي ال اكة العالمية-

.WWW.CTC.GOV.KW  
 األمين العام للجهاز المرك ى للمناقصات العامة

 _مرفق  دول التأمين األولي لك  بند على حدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
يعلن الجهاز المرك ي للمناقصات العامة عن طرح مناقصة رقم 

 توريد مواد رغوي  فوم( لإلدارة العامة لإلطتاء 2018/2017/3
 بناء علي طلب اإلدارة العامة لإلطتاء

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المرك ي 
 للمناقصات العامة.

قيمة التأمين  ولف الاند مسلس 
 األولي

1 3% AFFF 6000 
2 B AFFF %3 - LEVEL 2000 
3 3% HIGH EXPANSION 2000 

 إعالن
 يعلن الجهاز المرك ي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

توريد مالبس ولوازم لالدارة العامة  2018/2017/5مناقصة رقم
 سنواتبناء علي طلب اإلدارة العامة لإلطتاء 3لالطتاء لمدة 

المناقصة من الجهاز المرك ي ويمكن الحصول على وثائق 
 للمناقصات العامة.

املوعد النهائي  الطرح
 لتًدمي العطاذا 

 الكتالة السعر

 90لاحلة ملدة  د.ك250 9/1/2018 8/10/2017
 ايوم

يوم الثالثاء الموافق  حلاا 10 تماع التمهيديالساعة الا
منطًة -وذلط في بمانى اإلدارة العامة لإلطتاء  2017-10-24

  
 مراقاة التوريدات والمخازن 4 -مانى رقم  -الري 

خر موعد للتًديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمًر آو-
  .الجهاز

يتم دفع المًاب  النًدي الموكور أعالة بواسطة شيط مصدق أو -
  . بطاقة كي نت

لل ركات  عن سنتنييجب أن تكون لديه سابًة أعمال ال تً   -
لط من عًود تم ابرامها وإال سيتم المحلية مع ارفاق ما يثات ذ

  .استاعاد العطاء
يجب توافر خارة لدى المناقص في مجال توريد المالبس •

  العسكرية
يجب ان تكون حياكة الًماش و الخيا ط عن مصنع له خار  في •

  سنوات 10المالبس عدل ال تً  عن  خياا
خر موعد لتًديم االستتسارات للمناقصة الموكورة أعال  هو آ

 .و إال لن يلتتت لتلط الطلاات بعد هوا التاريخ 2017-11-23
يجب تًديم شهادة استيتاء نساة العمالة الوطنية الصادرة من قا  -

وزارة ال ئون اال تماعية و العم  الصالحة لمد  سنة مع تًديم 
  .العطاء

لسنة  49من قانون المناقصات العامة رقم  48وفًا لنص المادة -
  : لىوالتى تنص ع 2016

تتتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان الماينين فى وثائق "
  " المناقصة فى  لسة علنية بحضور مًدمي العطاءات أو من يمثلهم

يعتار هوا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغاين حيث -
  . نه يحق لل ركات الراغاة بحضور  لسة فال المظاريفإ

حضور التنسيق مع قسم فال وعلى ال ركات الراغاة بال-
العطاءات قا  اليوم المحدد لجلسة فال العطاءات واحضار 

  .لورة من الاطاقة المدنية 1.-المستندات التالية :
  .لورة من اعتماد التوقيع 2.
فى حال حضور غير المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب  3.

  .خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المرك ي للمناقصات
  .من وثائق المناقصة أال يتج  ايعتار هوا اإلعالن   ء-
 لم يد من المعلومات ير ي زيارة موقعنا علي ال اكة العالمية-
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.WWW.CTC.GOV.KW  
 األمين العام للجهاز المرك ى للمناقصات العامة

 _مرفق  دول التأمين األولي لك  بند على حدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
النــــــــإع  

يعلن الجهاز المرك ي للمناقصات العامة عن طرح مناقصة رقم 
توريد مالبس ولوازم لالدارة العامة لالطتاء  2018/2017/5

 سنواتبناء علي طلب اإلدارة العامة لإلطتاء 3لمدة 
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المرك ي  

 للمناقصات العامة
التأمين قيمة  ولف الاند مسلس 

 األولي
 3000 بنطلون شتوي لون أزرق محيطي كويتي 1
 3000 قميص شتوي لون أزرق محيطي كويتي 2
 1500 قميص ليتي لون أزرق محيطي كويتي 3
 500 بنطلون لون أبيال 4
 500 قميص لون أبيال 5
 500 بنطلون لون أسود 6
 500 قميص لون أسود 7
 1500 فنيلة نص كم لون أزرق محيطي كويتي 8
 800 فنيلة كم طوي  لون أزرق محيطي كويتي 9

 150 فنيلة نص كم لون أبيال 10
 150 فنيلة كم طوي  لون أسود 11
 500  وارب لون أسود 12
 100  وارب لون أبيال 13
 8400 بدلة عم  لون أزرق محيطي 14
 1500  اكيت شتوي لون أزرق محيطي 15
 800  اكيت إداري لون أزرق محيطي 16
 2000 بدلة رسمية لون أزرق محيطي 17
 2000 كابات مع شعار معدن 18
 800 بريهة مع ال عار 19
 800 حواء أسود رسمي 20
 3000 بسطار أسود 21
 500 غايش أسود 22
 100 رتب معدنية لون أسود 23
 500 رتب قماش لون أسود 24
 100 ياقات لون أسود 25
 50 سماعة لحماية اإلذن 26
 100 نظارات حماية 27
 100 حواء سالمة 28
 50 هلمت سالمة 29

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
النــــــــإع  
/ ت مي  وليانة 2017/2016/2ب أن المناقصة رقم م م ك 

الرفعات الجسرية والرافعات الجسرية المتحركة والمعدات 
 االرضية

 في ميناء ال ويخ
 - مؤسسة الموانئ الكويتية -

يعلن الجهاز المرك ي للمناقصات العامة عن تأ ي  موعد تًديم 
يوم الثالثاء الموافق  اىلعطاءات المناقصة الموكور  أعال  

08-10-2017بدال من يوم االحد  الموافق  2017-12-12  
 األمين العام للجهاز المرك ى للمناقصات العامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
النــــــــإع  

ع /ش ا ـ ه ب أن المناقصة رقم
 ليانة ا ه ة الحاسب االلي و ملحًاته/2017/2016/50م

 - الهيئة العامة للتعليم التطايًي والتدريب -
المرك ي للمناقصات العامة عن تأ ي  موعد تًديم  يعلن الجهاز

عطاءات المناقصة الموكور  أعال  إلي يوم الثالثاء الموافق 
 03-10-2017بدال من يوم الثالثاء الموافق  2017-10-17

 األمين العام للجهاز المرك ى للمناقصات العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

النــــــــإع  
/ ت مي  وليانة 2017/2016/3ب أن المناقصة رقم م م ك 

الرفعات الجسرية والرافعات الجسرية المتحركة والمعدات 
 االرضية

 في ميناء ال عياة
 - مؤسسة الموانئ الكويتية -

يعلن الجهاز المرك ي للمناقصات العامة عن تأ ي  موعد تًديم 
عطاءات المناقصة الموكور  أعال   إلي يوم الثالثاء الموافق 

08-10-2017بدال من يوم االحد  الموافق  2017-12-12  
 األمين العام للجهاز المرك ى للمناقصات العامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
النــــــــإع  

/ توريد وتركيب 2017/2016/254ب أن المناقصة رقم و أ
 وت مي  وليانة وتجديد قسم األرشيف الرقمي بوزارة االعالم

عالمالوزارة ا -  - 
يدعو الجهاز المرك ي للمناقصات العامة السادة المناقصين الوين 

 ستالم احصلوا على وثائق المناقصة الموكورة أعال  أن ياادروا إلى 
مصطحاين معهم  -  محضر ا تماع تمهيدي ( من مًر الجهاز 

 إيصال شراء المناقصة
 األمين العام للجهاز المرك ى للمناقصات العامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
النــــــــإع  

/ أعمال الصيانة  2017/2016/39المناقصة رقم و ك م ب أن 
 السنوية للمعدات الميكانيكية في محطات توليد الًوى الكهربائية

 وتًطير الميا 
 - وزارة الكهرباء و الماء -

يدعو الجهاز المرك ي للمناقصات العامة الساد  المناقصين الوين 
ستالم ا اىلوا حصلوا علي وثائق المناقصة الموكورة أعال  أن ياادر  
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مصطحاين معهم إيصال شراء  -( من مًر الجهاز  2  ملحق رقم 
 المناقصة

 . األمين العام للجهاز المرك ى للمناقصات العامة   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
النــــــــإع  

/ تأ ير سيارات 2017/2016/6/1ب أن المناقصة رقم إ م م
 لعًود الم اريع

 - وزارة األشمال العامة -
ت العامة الساد  المناقصين الوين يدعو الجهاز المرك ي للمناقصا

ستالم احصلوا علي وثائق المناقصة الموكورة أعال  أن ياادروا إلي   
مصطحاين معهم إيصال شراء  -( من مًر الجهاز  1  ملحق رقم  

 . المناقصة
 األمين العام للجهاز المرك ى للمناقصات العامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

النــــــــإع  
/ ليانة 2017/2016/50ع /ش ا مـ ب أن المناقصة رقم ه

 ا ه ة الحاسب االلي و ملحًاته
 - الهيئة العامة للتعليم التطايًي والتدريب -

يدعو الجهاز المرك ي للمناقصات العامة الساد  المناقصين الوين 
ستالم احصلوا علي وثائق المناقصة الموكورة أعال  أن ياادروا إلي   

مصطحاين معهم إيصال شراء  -( من مًر الجهاز  2  ملحق رقم  
 . المناقصة

 األمين العام للجهاز المرك ى للمناقصات العامة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النــــــــإع    
/ أعمال ليانة 2017/2016/17ب أن المناقصة رقم م م ك 

 المن آت والطرق وأعمال االن اءات الصميرة بموانئ ال ويخ
لتخ ينية التابعة لمؤسسة الموانئ والدوحة وال عياة والمناطق ا

 الكويتية
 - مؤسسة الموانئ الكويتية -

يدعو الجهاز المرك ي للمناقصات العامة الساد  المناقصين الوين 
ستالم ا اىلحصلوا علي وثائق المناقصة الموكورة أعال  أن ياادروا   

مصطحاين معهم إيصال شراء  -( من مًر الجهاز  1  ملحق رقم  
 . المناقصة

 األمين العام للجهاز المرك ى للمناقصات العامة

 تنويــــــــــه
 أتهي  شركا  متخصصة لالشرتاك يف أعمال توريد  نتيجة ب أن

 وتسليم ومناولة املواد املضافة ل يت الوقود حملطا  توليد 
 الًوى الكهرابئية وتًطري امليا 

 وزارة الكهرابذ واملاذ 
كويت اليوم( بتاريخ الاجلريدة الريية  إحلاقاش لإلعالن الصادر يف 

 أعال .أتهي  مًاولني ل عمال املوكورة  ب أن 17/7/2016
فًد وافق اجلهاز املرك ي للمناقصا  العامة على أتهي  املًاولني 

لعدد اباإلعالن الصادر يف  املوكورين ابلك ف املرفق وليس كما  اذ
 .24/9/2017( من اجلريدة الريية بتاريخ 1359رقم  
 التنويه.ل م لوا 

 األمني العام املساعد ل ئون املناقصا 

 *اياذ ال ركا  املؤهلة يف اجل ذ األول من التأهي  :

  نسيتها ال ركة األ ناية املؤهلة اسم ال ركة  
شركة رفيف  1

للتجارة العامة 
 واملًاوال  
  وكي (

GE WATER & 
PROCESS 

TECHNOLOGIES 
MIDDLE EAST FZE  

 اإلمارا 

اموعةبيت  2
 األلي 

للتجارةالعامة 
 واملًاوال  ذ م م

  وكي (

SUN CHEMICAL 
MIDDLE EAST FZE  

 اإلمارا 

املاادر  ذ م شركة  3
 م  حتالف(

VANTAGE 
ALDONSOR 

INTERNATIONAL 
CO. LTD 

 أمريكا

 *اياذ ال ركا  املؤهلة يف اجل ذ األول والثاين من التأهي  :

  نسيتها ال ركة األ ناية املؤهلة اسم ال ركة  
شركة اجملموعة اةليجية  1

 ذ م م تضامن(
PENTOL 

GMBH  تضامن  
 أملانيا
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 بلدية الكويت
 2017/ 81إعالن رقم 

  6/2017/2018رقم عن طرح املمارسة  
 توفري خدما  لور األقمار الصناعية وك ف التميري

 6/2017/2018رقــم تعلـن بـلدية الكويت عن طـرح املمارسة 
توفري خدما  لور األقمار الصناعية وك ف التميري طاًا لل ـروا 
واملوالتا  العامة واةالـة الواردة يف واثئق املمارسـة املوكورة أعال  
شريطة أن يكون مًيد يف سج  املوردين لدى الالدية واليت ميكن 

امل رتاي ( ماىن  احلصول عليها من إدارة املناقصـــــا  والعًود  مراقاة
الدور الرابع وذلط مًابـ   –الالدية الرئيســــي  املاىن األوسا( 

د.ك  مخسة وساعون  75 طوابع مالية ـ إيصال حتصي  نًدي( بًيمة 
 دينارا فًا ال غري( غري قابلة للرد.

علماش أبن آخر موعد إليداع العطاذا  يف الصـندوق املخصـص إبدارة 
لدية الرئيسية ـ ماـىن الـوزير ـ الـدور السـابع هـو املناقصا  والعًود ابلا

/ 30يف متـام الســاعة  الثانيــة ع ــرة مـن ظهــر يــوم االثنــني  املوافـــــــــق   
وتســـــــــــري   22496597م لالستتســـــــــــار تليتـــــــــــون  2017/  10

( تســعني يومــا مــن اتريــخ فــال املظاريـــف اةالــة 90العطــاذا  ملــدة  
%  اثنان ابملائة( مـن قيمـة 2عن   هبا ، وال تً  قيمة الكتالة األوليــة

العطاذ يف لورة شيط مصدق   مصـريف( أو كتالـة مصـرفية   خطـاب 
ضمان بنكـي( لصـاحل بلديـة الكويـت سـارية طـوال مـدة سـراين العطـاذ 

  علماش أبن هو  املمارسة غري قابلة للتج ئة.
 مدير عام الالدية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 (  2017/ 82إعالن رقم   

عن فتح ابب التأهي  لل ركا  واملؤسسا  
 املتخصصة ىف اال الدعاية واإلعالن

تعلن بلدية الكويت عن فتح ابب التأهي  لل ركا  واملؤسسا  
 املتخصصة يف اال الدعاية واإلعالن.

فعلى مجيع ال ركا  واملؤسسا  املتخصصة يف هو  االعمال واليت 
مل يساق أتهيلها والراغاة يف التأهي  والدخول يف م ايدا  االعال   

إدارة  –الدور السابع  –مرا عة بلدية الكويت  املاىن اإلداري 
مراقاة املناقصا  وامل ايدا  ( أثناذ الدوام  –املناقصا  والعًود 

د ك    200/-ول على كراسة التأهي  مًاب  مالغ الريي للحص

فًا مائتا دينار ألغري ( وهوا املالغ غري قاب  للرد أبي حال من 
 االحوال .

لًاول   8/11/2017علما أبن اخر موعد هو يوم االربعاذ املوافق 
كراسا  التأهي  من ال ركا  واملؤسسا  ولن يتم استالم أي كراسة 

 بعد هوا التاريخ.
 ام الالدية مدير ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 83/2017إعــالن  رقم  

 .  * تعلن بلدية الكويت عن بيع مواد سكراب مبوقع حج  الالدية أممرة
 * بيا   املواد املراد بيعها ابمل اد ابلظرف املختوم وفق الايا   التالية:

 الايان العدد
 مركاا  حمروقة ابلكام  مركاة 580
 مركاا  مهملة  مركاة 195
 مركاا  مهملة  مركاة 215

( مكــان اســتالم كراســـة ال ــروا وعــرض امل ـــاركة يف املــ اد  بلديـــة 1
الكويت الرئيسي( مكتب مدير إدارة ال ئون املالية من اتريخ اإلعالن 

ويــتم تســليم الواثئــق مًابــ  رســم وقــدر   11/10/2017حــىت اتريــخ 
 ( د نري غري قابلة للرد تدفع يف لندوق عن ك  كراسة بلدية الكويت.5 
 . 11/10/2017عاينه : من اتريخ الن ر حىت اتريخ ( اتريخ امل2

 وقت املعاينة  : أثناذ الدوام الريي .
 ( مكان استًاال الراغاني يف املعاينة.3

 سكراب أممرة . –موقع بلدية الكويت حج  املركاا  
 -( اتريخ ومكان تًدمي العروض وفتح املظاريف :4

العاشرة لااحا حىت السـاعة تًدم العروض يوم عًد امل اد من الساعة 
لـدى بلديـة  11/10/2017الواحدة بعد الظهر يوم االربعاذ املوافق 
الــدور الثــاين ( ولــن تًاــ  أي  –الكويــت ماــىن   إدارة ال ــئون املاليــة 

 عروض بعد الساعة الواحدة بعد الظهر.
ــوم  **فــتح املظــاريف وعًــد املــ اد بعــد الســاعة الواحــدة بعــد الظهــر ي

لـــدى بلديــــة الكويـــت ماــــىن إدارة  11/10/2017وافــــق األربعـــاذ امل
 الدور الثاين. –ال ئون املالية 

 **تًدمي ال يكا  املصدقة ابسم بلدية الكويت .
 الستالم كراسة ال روا :

 ير ى االتصال ابلسيد/ سعود التورة  
 . 22434979هاتف :  

 مسؤول موقع املعاينة:
 . 99579919السيد/ عادهللا الظتريي هاتف : 

     مدير عام الالدية
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  امعة الكويت
 إعالن

 تعلن  امعة الكويت عن طرح املمارسا  الًابلة للتج ئة التالية:
 موعد اإلغالق قيمة التأمني األويل املالغ اجلهة الطالاة الصنف رقم املمارسة م

ليانة ا ه ة علمية ملدة  298/2017-2018 1
 7/11/2017 % من قيمة العطاذ2 د.ك 75 كلية الطب عامني

ليانة أ ه ة علمية ملدة  464/2017-2018 2
 7/11/2017 % من قيمة العطاذ2 د.ك 75 كلية الطب عامني 

توريد وتركيب وت مي  أ ه ة  466/2017-2018 3
 7/11/2017 % من قيمة العطاذ2 د.ك 75 كلية الصيدلة علمية

ليانة ا ه ة علمية ملدة  482/2017-2018 4
 7/11/2017 % من قيمة العطاذ2 د.ك 75 كلية الطب عامني

توريد وتركيب وت مي  أ ه ة  600/2017-2018 5
 7/11/2017 % من قيمة العطاذ2 د.ك 75 كلية الطب علمية

 7/11/2017 العطاذ% من قيمة 2 د.ك 75 كلية العلوم احلياتية خدمة برام  كمايوتر ختصصية 661/2017-2018 6
واألايم التالية أثناذ الدوام الريي وذلط من إدارة امل رتاي   قسم  8/10/2017وميكن احلصول على مستندا  املمارسا  اعتااراش من األحد 

ظهراش  12.00الساعه  7/11/2017د(  ابةالدية وآخر موعد لتًدمي العطاذا  جلميع املمارسا  هو يوم الثالاثذ 27شئون املوردين ( مباىن  
ذكر  ولن يلتتت إىل العطاذا  الىت ترد بعد هوا املوعد مع العلم أن الرسوم املوكورة غري قابلة للرد وللجامعة احلق ىف إلماذ املمارسة دون

 األسااب.
 وتوضع العطاذا  ىف لندوق قاعة ا تماعا  األمناذ املساعدين ابةالدية

 -مالحظة :
لااحاش  8.00املتخصصه ىف هوا اجملال على أن تكون مسجلة لدى قسم شئون املوردين ابجلامعة وذلط من الساعة سحب املمارسا  لل ركا  

 .2017ظهراش مع احضار كار  التسجي  لعام  12.00وحىت الساعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن  امعة الكويت عن طرح املمارسا  الًابلة للتج ئة التالية:

 موعد اإلغالق قيمة التأمني األويل املالغ اجلهة الطالاة الصنف رقم املمارسة م
 14/11/2017 % من قيمة العطاذ2 د.ك 75 كلية الرتبية ليانة أ ه ة مكتاية 699/2017-2018 1

توريد مستهلكا  وملحًا   720/2017-2018 2
 14/11/2017 % من قيمة العطاذ2 د.ك 75 إدارة األحباث أ ه ة

 املمارسا  غري الًابلة للتج ئة التالية :تعلن  امعة الكويت عن طرح 
 موعد اإلغالق قيمة التأمني األويل املالغ اجلهة الطالاة الصنف رقم املمارسة م

توريد وتركيب وت مي  نظام  2/2017-2018 1
 14/11/2017 د.ك 2000 د.ك 75 كلية طب األسنان متابعة ادوا  وعيادا  األسنان

 14/11/2017 د.ك 600 د.ك 75 إدارة األحباث أ ه ة علمية ملدة عامنيليانة  2017-2018/ 376  2

توريد أ ه ة خت ين إىل موقع  614/2017-2018 3
 14/11/2017 د.ك 2000 د.ك 75 مرك  نظم املعلوما  اةالدية

 Nintexجتديد رخص بر م   649/2017-2018 4
Workflow 14/11/2017 د.ك 600 د.ك 75 كلية الرتبية 

5 656/2017-2018 
توريد وتركيب وت مي  أ ه ة 
تنظيم ال اكة بمرفة االتصاال  

 يف برج التحرير
 14/11/2017 د.ك 2000 د.ك 75 مرك  نظم املعلوما 

 14/11/2017 د.ك 600 د.ك 75 إدارة األحباث توريد  هاز علمي 2017-2018/ 659  6
واألايم التالية أثناذ الدوام الريي وذلط من إدارة امل رتاي   قسم شئون  8/10/2017األحد وميكن احلصول على مستندا  املمارسا  اعتااراش من 

ظهراش ولن يلتتت  12.00الساعه  14/11/2017د(  ابةالدية وآخر موعد لتًدمي العطاذا  جلميع املمارسا  هو يوم الثالاثذ 27املوردين ( مباىن  
 ع العلم أن الرسوم املوكورة غري قابلة للرد وللجامعة احلق يف إلماذ املمارسة دون ذكر األسااب.إىل العطاذا  الىت ترد بعد هوا املوعد م

 وتوضع العطاذا  يف لندوق قاعة ا تماعا  األمناذ املساعدين ابةالدية.
ابجلامعة وذلط من الساعة سحب املمارسا  لل ركا  املتخصصة يف هوا اجملال على أن تكون مسجلة لدى قسم شئون املوردين  مالحظة :

 .2017ظهراش مع احضار كار  التسجي  لعام  12.00لااحاش وحىت الساعة  8.00
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 إعـــالن
 طرح امل ايدة  التالية : اعادة تعلن  امعة الكويت عن

موعد 
 اإلغالق

اجلهة  املالغ
 الطالاة

 م املوالتا 

17/10/
2017 

/150 
 د.ك

ادارة 
 التمويه

 2018-8/2017م ايدة رقم 
مــوقعني ب ــأن اســتمالل و إدارة 
فــــيال  –  كــــافترياي كليــــة الرتبيــــه 

ـــــة الو اـــــا  37 ـــــدمي خدم ( لتً
   اةتيته طاًا للموالتا  العامليه

1 

وميكن احلصول على مستندا  امل ايدة اعتاارا مـن يـوم األحـد املوافـق 
ــاذ الــدوام الريــي وذلــط مــن إدارة   1/10/2017 ــة أثن واألايم التالي

( مباــىن اإلدارا  ابةالديــة وآخــر  شــئون املــوردين  امل ــرتاي    قســم 
 موعــد لتًــدمي العطــاذا  هــو الساعـــة الثانيــه ع ــرة ظهــراش يـــوم الــثالاثذ

ولن يلتتت إىل العطاذا  اليت ترد بعد هوا املوعد   17/10/2017
املـوكورة غـري قابلـة للـرد وللجامعـة احلـق يف إلمـاذ  مع العلم أن الرسـوم

 امل ايدة دون ذكر األسااب .
بًاعة ا تماعا  األمناذ  توضع العطاذا  بصندوق املمارسا  -

 ابةالدية .املساعدين 
 مالحظـــة : 

السـاعة  11/10/2017يوم األربعاذ املوافـق  التمهيدياال تماع  -
  عاشر  والنصف لااحا إبدارة التموية ابةالدية. ال
سحب مستندا  امل ايـدة لل ـركا  املسـجلة لـدى اجلامعـة وذلـط  -

 ب را إن تكون مسجلة لدى جلنة املناقصا  املرك ية
 . 2017مع إحضار كر  التسجي  جبامعة الكويت لعام  

 

 مكتب تصتية معامال  األسهم ابأل  
 إعـــالن

ـــا ـــا تًـــدم إلين ـــدبوس إلعالمن ـــد هللا  اســـم ال عـــن  الســـيد / ســـلمان عا
ن مؤسسـة تسـوية املعـامال  املتعلًـة أبسـهم عـفًدان سـندا  لـادرة 

 واليت ح  حملهـا مكتـب تصـتية معـامال   ال ركا  اليت متت ابأل  
وبيا هتا  (،42/1988األسهم ابأل  ، مبو ب املرسوم ابلًانون رقم 

 كما يلي: ـ
 صعدد احلص رقم السند

 حصة م اركة   81616 30/12
 حصة م اركة         42 15/1011
 حصة م اركة  56938 1/1331
 حصة م اركة  20282 3/1198
 حصة م اركة  13097 3/1198

 حصة م اركة     8547 282/1004

السند، لوا ير ى  اوحيث إن املكتب بصدد إلدار بدل فاقد عن هو
ممـن لـه اعـرتاض أن يتًـدم ملرا عـة هـوا املكتـب مبًـر  الكـائن ـ مبجمـع 

ـ الدور األرضي، وذلـط خـالل مخسـة ع ـر يومـا  16الوزارا  ـ بلوك 
 من اتريخ ن ر اإلعالن.

 

 الرائسة العامة للحرس الوطنــــي
 إعــالن

 (2017/2018 -10عن طرح ممـارسة رقـم   
 ية ومستل ماهتاتوريد مواد كهرابئ

توريد تعلـن الرائسة العامة للحرس الوطين عن طرح ممارسة خالة 
وذلط على ال ركا  واملؤسسا   مواد كهرابئية ومستل ماهتا،

 املتخصصة طاًاش لل روا العامة واةالة الواردة يف واثئق املمارسة .
لوا فإنه على ال ركا  واملؤسسا  اليت ترغب  ابالشرتاك يف هو  

ارسة التسجي  ابملوقع االلكرتوين للرائسة العامة للحرس الوطين  املم
WWW.KNG.GOV.KW,   وذلط ل راذ واثئق

د.ك ( فًا مخسة وساعون  75/-املمارسة مًاب  رسم مايل وقدرة   
ديناراش ال غري , غري قاب  للرد , يتم الدفع من خالل موقع احلرس 

 (. K-NETالوطين االلكرتوين بواسطة خدمة   
هوا وسوف يعـًد ا تماع متهيـدي يف متــام الساعــة العاشرة من لااح 

( يف الرائسة العامة للحرس  17/10/2017املوافق    يوم الثالاثذ
الوطين مديرية التجهي  والعًود فرع املناقصا  واملمارسا  , وسيعت  
املمارس حضر أم مل دضر هوا اال تماع مل ما بك  ما تضمنه هوا 

 اال تماع من قرارا  أو توليا  أو إيضاحا  .
الساعة الواحدة من بعد  علماش أبن آخر موعد لتًدمي العطاذا  يف متام

 م .    2017/ 10/ 24ظهر يوم الثالاثذ املوافـق 
 مالحظة: 

على ال ركا  واملؤسسا  الراغاة يف شراذ واثئق املمارسة ت ويد  
بصورة الاطاقة املدنية الو هني    ملونة ( لل خص املخول ابحلضور 

لعم     TC@KNG.GOV.KWعلى ال يد اإللكرتوين 
تصريح دخول وذلط قا  املرا عة بيوم واحد عم  و حتديداش قا  

لااحاش مرفًاش بولط كتاب تتويال من ال ركة /  10:00الساعة 
 املؤسسة ب راذ واثئق املمارسة .

 .24999999االتصال على بدالة: 
 .66735-66770للرد على االستتسارا  داخلي: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2017/2018 -11إعــالن طرح ممـارسة رقـم  
 توريد أدوا  لحية و مستل ماهتا

توريد تعلـن الرائسة العامة للحرس الوطين عن طرح ممارسة خالة   
، وذلط على ال ركا  واملؤسسا  أدوا  لحية و مستل ماهتا 

 املتخصصة طاًاش لل روا العامة واةالة الواردة يف واثئق املمارسة .
نه على ال ركا  واملؤسسا  اليت ترغب  ابالشرتاك يف هو  لوا فإ

http://www.kng.gov.kw/
http://www.kng.gov.kw/
mailto:TC@KNG.GOV.KW
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املمارسة التسجي  ابملوقع اإللكرتوين للرائسة العامة للحرس الوطين 
 WWW.KNG.GOV.KW (،   وذلط ل راذ واثئق

د.ك ( فًا مخسة و  75/-املمارسة مًاب  رسم مايل وقدرة   
ساعون ديناراش ال غري ، غري قابلة للرد ، يتم الدفع من خالل موقع 

 (. K-NETاحلرس الوطين اإللكرتوين بواسطة خدمة   
هوا وسوف يعـًد ا تماع متهيـدي يف متــام الساعــة العاشرة من لااح يوم 

( يف الرائسة العامة للحرس الوطين مديرية  16/10/2017االثنني املوافق   
التجهي  والعًود فرع املناقصا  و املمارسا  ، وسيعت  املمارس حضر أم مل 
دضر هوا اال تماع مل م بك  ما تضمنه هوا اال تماع من قرارا  أو 

 توليا  أو إيضاحا  .
يف متام الساعة الواحدة من بعد ظهر علماش أبن آخر موعد لتًدمي العطاذا  

 م  .    2017/ 10/ 24يوم الثالاثذ املوافـق 
 مالحظة : 

على ال ركا  واملؤسسا  الراغاة يف شراذ واثئق املمارسة ت ويد  
 بصورة الاطاقة املدنية الو هني

   يناإللكرتو    ملونة ( لل خص املخول ابحلضور على ال يد 
 TC@KNG.GOV.KW   لعم  تصريح دخول وذلط  )

لااحاش  10:00قا  املرا عة بيوم واحد عم  و حتديداش قا  الساعة 
مرفًاش بولط كتاب تتويال من ال ركة / املؤسسة ب راذ واثئق 

 املمارسة .
 . 24999999االتصال على بدالة  :  

 . 66735-66770اخلي : للرد على االستتسارا  د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2017/2018 -12إعــالن طرح ممـارسة رقـم  

 توريد مواد بناذ و مستل ماته
توريد تعلـن الرائسة العامة للحرس الوطين عن طرح ممارسة خالة 

واملؤسسا  ، وذلط على ال ركا  مواد بناذ و مستل ماته 
 املتخصصة طاًاش لل روا العامة واةالة الواردة يف واثئق املمارسة .

لوا فإنه على ال ركا  واملؤسسا  اليت ترغب  ابالشرتاك يف هو  
املمارسة التسجي  ابملوقع اإللكرتوين للرائسة العامة للحرس الوطين    

WWW.KNG.GOV.KW  ،   وذلط ل راذ واثئق
د.ك ( فًا مخسة و  75/-املمارسة مًاب  رسم مايل وقدرة   

ساعون ديناراش ال غري ، غري قابلة للرد ، يتم الدفع من خالل موقع 
 (. K-NETاحلرس الوطين اإللكرتوين بواسطة خدمة   

هوا وسوف يعـًد ا تماع متهيـدي يف متــام الساعــة العاشرة من لااح 
( يف الرائسة العامة للحرس  12/10/2017يس املوافق   يوم اةم

الوطين مديرية التجهي  والعًود فرع املناقصا  و املمارسا  ، 
وسيعت  املمارس حضر أم مل دضر هوا اال تماع مل م بك  ما تضمنه 

 هوا اال تماع من قرارا  أو توليا  أو إيضاحا  .
علماش أبن آخر موعد لتًدمي العطاذا  يف متام الساعة الواحدة من بعد 

 م  .    2017/ 10/ 24ظهر يوم الثالاثذ املوافـق 
 مالحظة : 

على ال ركا  واملؤسسا  الراغاة يف شراذ واثئق املمارسة ت ويد  

بصورة الاطاقة املدنية الو هني  ملونة لل خص املخول ابحلضور على 
(  لعم    TC@KNG.GOV.KWكرتوين   ال يد اإلل

تصريح دخول وذلط قا  املرا عة بيوم واحد عم  و حتديداش قا  
لااحاش مرفًاش بولط كتاب تتويال من ال ركة /  10:00الساعة 

 املؤسسة ب راذ واثئق املمارسة .
 . 24999999االتصال على بدالة  :  

 . 66735-66770االستتسارا  داخلي : للرد على 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــالن
 (2017/2018 -13عن طرح ممـارسة رقـم  

 توريد سرياميط ورخام و مستل ماته
توريد تعلـن الرائسة العامة للحرس الوطين عن طرح ممارسة خالة 

، وذلط على ال ركا  واملؤسسا   سرياميط و رخام و مستل ماته
 ةالة الواردة يف واثئق املمارسة .املتخصصة طاًاش لل روا العامة وا

لوا فإنه على ال ركا  واملؤسسا  اليت ترغب  ابالشرتاك يف هو  
املمارسة التسجي  ابملوقع االلكرتوين للرائسة العامة للحرس 

وذلط ل راذ واثئق   , WWW.KNG.GOV.KWالوطين
د.ك ( فًا مخسة وساعون  75/-املمارسة مًاب  رسم مايل وقدرة   

ديناراش ال غري , غري قابلة للرد , يتم الدفع من خالل موقع احلرس 
 (. K-NETالوطين االلكرتوين بواسطة خدمة   

هوا وسوف يعـًد ا تماع متهيـدي يف متــام الساعــة العاشرة من لااح 
( يف الرائسة العامة للحرس  18/10/2017ذ املوافق   يوم االربعا

الوطين مديرية التجهي  والعًود فرع املناقصا  و املمارسا  , 
وسيعت  املمارس حضر أم مل دضر هوا اال تماع مل ما بك  ما 

 تضمنه هوا اال تماع من قرارا  أو توليا  أو إيضاحا  .
ام الساعة الواحدة من بعد علماش أبن آخر موعد لتًدمي العطاذا  يف مت

 م .    2017/ 10/ 31ظهر يوم الثالاثذ املوافـق 
 مالحظة : 

على ال ركا  واملؤسسا  الراغاة يف شراذ واثئق املمارسة ت ويد  
  ملونة ( لل خص املخول ابحلضور  بصورة الاطاقة املدنية الو هني

(  لعم  TC@KNG.GOV.KWعلى ال يد اإللكرتوين   
تصريح دخول وذلط قا  املرا عة بيوم واحد عم  و حتديداش قا  

لااحاش مرفًاش بولط كتاب تتويال من ال ركة /  10:00الساعة 
 املؤسسة ب راذ واثئق املمارسة .

 . 24999999االتصال على بدالة  :  
 . 66735-66770داخلي : للرد على االستتسارا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــالن

 (2017/2018 -14عن طرح ممـارسة رقـم  
 توريد مواد ترشيد الطاقة الكهرابئية و مستل ماهتا
توريد تعلـن الرائسة العامة للحرس الوطين عن طرح ممارسة خالة 

، وذلط على ال ركا   مواد ترشيد الطاقة الكهرابئية و مستل ماهتا

http://www.kng.gov.kw/
mailto:TC@KNG.GOV.KW
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طاًاش لل روا العامة واةالة الواردة يف واملؤسسا  املتخصصة 
 واثئق املمارسة .

لوا فإنه على ال ركا  واملؤسسا  اليت ترغب  ابالشرتاك يف هو  
 املمارسة التسجي  ابملوقع االلكرتوين للرائسة العامة للحرس الوطين 

  WWW.KNG.GOV.KW (   ,  ئق وذلط ل راذ واث
د.ك ( فًا مخسة وساعون  75/-املمارسة مًاب  رسم مايل وقدرة   

ديناراش ال غري , غري قابلة للرد , يتم الدفع من خالل موقع احلرس 
 (. K-NETالوطين االلكرتوين بواسطة خدمة   

هوا وسوف يعـًد ا تماع متهيـدي يف متــام الساعــة العاشرة من لااح 
( يف الرائسة العامة للحرس  19/10/2017يوم اةميس املوافق   

الوطين مديرية التجهي  والعًود فرع املناقصا  و املمارسا  , 
وسيعت  املمارس حضر أم مل دضر هوا اال تماع مل ما بك  ما 

 تضمنه هوا اال تماع من قرارا  أو توليا  أو إيضاحا  .
ة من بعد علماش أبن آخر موعد لتًدمي العطاذا  يف متام الساعة الواحد

 م  .    2017/ 10/ 31ظهر يوم الثالاثذ املوافـق 
 مالحظة : 

على ال ركا  واملؤسسا  الراغاة يف شراذ واثئق املمارسة ت ويد  
بصورة الاطاقة املدنية الو هني  ملونة( لل خص املخول ابحلضور 

(    TC@KNG.GOV.KWعلى ال يد اإللكرتوين   
لعم  تصريح دخول وذلط قا  املرا عة بيوم واحد عم  و حتديداش 

لااحاش مرفًاش بولط كتاب تتويال من ال ركة /  10:00قا  الساعة 
 املؤسسة ب راذ واثئق املمارسة .

 . 24999999االتصال على بدالة  :  
 . 66735-66770للرد على االستتسارا  داخلي : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــالن

 (2017/2018 -15ممـارسة رقـم   عن طرح
 توريد مواد ترشيد استهالك امليا  ومستل ماهتا
توريد تعلـن الرائسة العامة للحرس الوطين عن طرح ممارسة خالة 

وذلط على ال ركا   مواد ترشيد استهالك امليا  ومستل ماهتا،
واملؤسسا  املتخصصة طاًاش لل روا العامة واةالة الواردة يف 

 مارسة .واثئق امل
لوا فإنه على ال ركا  واملؤسسا  اليت ترغب  ابالشرتاك يف هو  

املمارسة التسجي  ابملوقع االلكرتوين للرائسة العامة للحرس الوطين     
WWW.KNG.GOV.KW (   ,   وذلط ل راذ واثئق

ًا مخسة وساعون د.ك ( ف 75/-املمارسة مًاب  رسم مايل وقدرة   
ديناراش ال غري , غري قابلة للرد , يتم الدفع من خالل موقع احلرس 

 (. K-NETالوطين االلكرتوين بواسطة خدمة   
هوا وسوف يعـًد ا تماع متهيـدي يف متــام الساعــة العاشرة من لااح 

( يف الرائسة العامة للحرس  22/10/2017يوم االحد املوافق   
التجهي  والعًود فرع املناقصا  و املمارسا  , الوطين مديرية 

وسيعت  املمارس حضر أم مل دضر هوا اال تماع مل ما بك  ما 
 تضمنه هوا اال تماع من قرارا  أو توليا  أو إيضاحا  .

علماش أبن آخر موعد لتًدمي العطاذا  يف متام الساعة الواحدة من بعد 
 م  .    2017/ 10/ 31ظهر يوم الثالاثذ املوافـق 

 مالحظة : 
على ال ركا  واملؤسسا  الراغاة يف شراذ واثئق املمارسة ت ويد  
بصورة الاطاقة املدنية الو هني   ملونة( لل خص املخول ابحلضور 

(    TC@KNG.GOV.KWعلى ال يد اإللكرتوين   
لعم  تصريح دخول وذلط قا  املرا عة بيوم واحد عم  و حتديداش 

لااحاش مرفًاش بولط كتاب تتويال من ال ركة /  10:00قا  الساعة 
 املؤسسة ب راذ واثئق املمارسة .

 . 24999999االتصال على بدالة  :  
 . 66735-66770للرد على االستتسارا  داخلي : 

 الوطنــــيالرائسة العامة للحرس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــالن
 (2017/2018 -27عن طرح ممـارسة رقـم  

 طااعة الة احلرس الوطين ون را  و كتب
طااعة تعلـن الرائسة العامة للحرس الوطين عن طرح ممارسة خالة 

، وذلط على ال ركا   الة احلرس الوطين ون را  وكتب
 واملؤسسا  املتخصصة طاًاش لل روا العامة واةالة الواردة يف

 واثئق املمارسة .
لوا فإنه على ال ركا  واملؤسسا  اليت ترغب  ابالشرتاك يف هو  
 املمارسة التسجي  ابملوقع االلكرتوين للرائسة العامة للحرس الوطين 

   WWW.KNG.GOV.KW (   ,   وذلط ل راذ واثئق
د.ك ( فًا مخسة وساعون  75/-املمارسة مًاب  رسم مايل وقدرة   

ديناراش ال غري , غري قابلة للرد , يتم الدفع من خالل موقع احلرس 
 (. K-NETالوطين االلكرتوين بواسطة خدمة   

هوا وسوف يعـًد ا تماع متهيـدي يف متــام الساعــة العاشرة من لااح 
( يف الرائسة العامة للحرس  15/10/2017ملوافق   يوم االحد ا

الوطين مديرية التجهي  والعًود فرع املناقصا  و املمارسا  , 
وسيعت  املمارس حضر أم مل دضر هوا اال تماع مل ما بك  ما 

 تضمنه هوا اال تماع من قرارا  أو توليا  أو إيضاحا  .
الساعة الواحدة من بعد علماش أبن آخر موعد لتًدمي العطاذا  يف متام 

 م  .   2017/ 10/ 24ظهر يوم الثالاثذ املوافـق 
 مالحظة :   

على ال ركا  واملؤسسا  الراغاة يف شراذ واثئق املمارسة ت ويد  
بصورة الاطاقة املدنية الو هني    ملونة( لل خص املخول ابحلضور 

(    TC@KNG.GOV.KWعلى ال يد اإللكرتوين   
لعم  تصريح دخول وذلط قا  املرا عة بيوم واحد عم  و حتديداش 

لااحاش مرفًاش بولط كتاب تتويال من ال ركة /  10:00قا  الساعة 
 املؤسسة ب راذ واثئق املمارسة .

 . 24999999االتصال على بدالة :  
 . 66735-66770للرد على االستتسارا  داخلي: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (2016/2017 -39إعــالن ممارسة رقـم  
ليانة محاما  السااحة والسو  والاخار واجلاكوزي 

 جلميع مواقع احلرس الوطين
تعلن الرائسة العامة للحرس الوطين عن طرح ممارسة ليانة محاما  
السااحة والسو  والاخار واجلاكوزي جلميع مواقع احلرس الوطين 

هوا اجملال طاًا لل روا الواردة وذلط على ال ركا  املتخصصة يف 
 يف واثئق املمارسة.

لوا، فإنه على ال ركا  واملؤسسا  اليت ترغب  ابالشرتاك يف هو  
املمارسة التسجي  يف املوقع االلكرتوين للرائسة العامة للحرس الوطين 

 www.kng.gov.kw  وذلط ل راذ واثئق املمارسة مبالغ ، )
فًا مخسة وساعون ديناراش ال غري ، غري قاب   KD( -\75وقدر   

للرد ، ويتم الدفع من خالل موقع احلرس الوطين اإللكرتوين بواسطة 
 (  .K-NETخدمة  

هوا وسوف يعًد ا تماع متهيدي يف متام الساعة العاشرة من لااح 
م يف الرائسة العامة للحرس  16/10/2017يوم االثنني املوافق 

فرع املناقصا  واملمارسا   -ي  والعًود الوطين مديرية التجه
وسيعت  املمارس حضر أم مل دضر مل م بك  ما تضمنه اال تماع من 

 قرارا  أو توليا  أو إيضاحا  .
علماش أبن آخر موعد لتًدمي العطاذا  يف متام الساعة الواحدة من بعد 

 م ( . 2017/ 24/10ظهر يوم الثالاثذ املوافـق  
 مالحظة : 

ال ركا  واملؤسسا  الراغاة يف حضور اال تماع التمهيدي للممارسة  على 
ت ويد  بصورة من الاطاقة املدنية  ملونة( لل خص املخول ابحلضور على 

(  لعم  تصريح دخول  mstc@kng.gov.kwال يد اإللكرتوين  
لااحاش مرفًا  10:00قا  الساعة  وذلط قا  اال تماع  بيوم عم  وحتديداش 

 بولط كتاب تتويال من ال ركة / املؤسسة حبضور اال تماع وول  ال راذ .  
( داخلي  : 24999999ألي استتسار االتصال على الادالة رقم   

66736  . 
 

 املؤسسة العامة للرعاية السكنية
 إعالن

تعلــــن املؤسســــة العامــــة للرعايــــة الســــكنية عــــن طــــرح املناقصــــة رقــــم: 
اةالــــــة أبعمــــــال الت ــــــمي   2017/2018-1116م.ع.ر.س/م/

 والصيانة الدورية والوقائية ملاىن املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
الـدور  –ميكن احلصول على واثئق املناقصة من إدارة الواثئق والعًـود 

ــة الســكنية الثالــث مبًــر املؤسســة الع  نــوب الســرة بعــد   –امــة للرعاي
تًــدمي شــهادة التســجي  بمرفــة جتــارة ولــناعة الكويــت وعًــد أتســيس 

 ال ركة .
سعر بيع  اإلقتال الطرح

 الكتالة األولية املستندا 

 د.ك 1000/ - 2017/11/06 2017/10/08
 د.ك 20,000/-

( 90لاحلة ملدة  
 يوماش 

آخر موعد لتًدمي العطاذا   اإلقتال( هو الساعة الواحدة ظهراش -
الدور  –إدارة الواثئق والعًود  -املؤسسة العامة للرعاية السكنية مبًر 
 الثالث.

يتم سداد السعر النًدي لايع املستندا  املوكور أعال  بواسطة -
 شيط مصدق أو بطاقة كي نت.

املناقصـة املـوكورة أعـال  هـو آخر موعد لتًدمي أي استتسارا  عـن -
، ولــــــن يلتتــــــت ألي أســــــئلة أو استتســــــارا  تـــــــرد 22/10/2017

 للمؤسسة بعد هوا التاريخ.
جيب تًدمي شهادة استيتاذ نساة العمالة الوطنية الصادرة من قا  -

وزارة ال ئون اال تماعية والعم  سارية املتعول مع شراذ املناقصة 
 عطاذ.وإرفاقها ابملستندا  عند تًدمي ال

الكتالة األولية ي رتا أن تكون لادرة ابللمة العربية لصاحل -
املؤسسة العامة للرعاية السكنية من أحد الانوك املعتمدة لدى دولة 
الكويت وغري م روطة وال دق للمناقص إلماهها أو احلج  عليها من 

 قا  دائنيه أو املطالاة أبي فوائد عنها.
ة لالشرتاك يف املناقصة  بعد تًدميه يًوم املتوض عن ال ركة املدعو -

ما يثات ذلط( بوضع ك  مستندا  املناقصة يف املظروف املخصص 
 ا طاًاش للتعليما  الواردة ابملستندا  وختمها ابل مع األمحر ومن 

 [مث عليه أن يضع بنتسه وعلى مسئوليته ال خصية املظروف األول
ينا  األولية التأم{والوي دتوي على ] مظروف تًدمي العطاذ 

ورقتا ليمة العطاذ وإمجايل قيمة العطاذ  نسخاش  – الكتالة األولية( 
شهادة نساة العمالة  –أللية( مستكملة الايا   وخمتومة وموقعة 

ابلصندوق املخصص لولط إبدارة الواثئق  }الوطنية  سارية املتعول(
 والعًود.

 هو  املناقصة حمدودة على ال ركا  التالية:-
 ال ركةاسم  م
 بدر املال وإخوانه 1
 فواز للت يد والتكييف 2
 اةرايف  شيو ل 3
 يوسف أمحد المامن وأوالد  4
 اةلي  ا ندسية 5
 عيسى حسني اليوستي وأوالد  6
 كاظمة للم اريع ا ندسية 7
 لناعا  الت يد والتخ ين 8
                                                           عاد احلميد يوسف العيسى 9

 املدير العــام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن املؤسسة العامة للرعاية السكنية عن طرح

 2018/ 2017- 1106املناقصة رقـم : م.ع.ر.س/م/
واةالة إبن اذ وإجناز وليانة أعمال الطرق وشاكا  الانية التحتية 

 يمة( قس3260لعدد  

mailto:mstc@kng.gov.kw
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 مب روع  نوب عادهللا املاارك . وحمطا  الكهرابذ الترعية 
سعر بيع  اإلقتال الطرح

 الكتالة األولية املستندا 

8/10/2017 21/11/2017 -/5,000 
 د.ك

-/500,000 
 د.ك

( 90لاحلة ملدة  
 يوماش 

 –أوالش : ميكن احلصول على واثئق املناقصة من إدارة الواثئق والعًود 
 نوب السرة  –مبًر املؤسسة العامة للرعاية السكنية  - الدور الثالث

، بعد تًدمي شهادة التسجي  بمرفة جتارة ولناعة الكويت وعًد 
أتسيس ال ركة سواذ بصتتها أو عن طريق وكيلها ، وفًاش لل روا 

 التالية:
.يتم دفع السعر النًدي لايع املستندا  املوكورة أعال  بواسطة 1

 نت. شيط مصدق أو بطاقة كي
.على ال ركا  العاملية األ ناية املؤهلة واملدعوة لالشرتاك يف 2

املناقصة تًدمي ما يثات و ود وكي  حملي  إحضار وثيًة عًد الوكالة 
 وشهادة قيد وكالة سارية املتعول على أن تكون مصدقة ومرتمجة(.

.ال يسمح للوكي  احمللي أن يكون وكيالش ألكثر من شركة واحدة 3
 املوكورة أعال .للمناقصة 

.من يًوم ب راذ مستندا  املناقصة جيب أن يكون متوض من 4
 ال ركة سواذ بصتتها أو عن طريق وكيلها  بعد تًدميه مايثات ذلط(.

.آخر موعد لتًدمي استتسارا  عن املناقصة املوكورة أعال  هو 5
م ، على أن تكون مًدمة ابللمة العربية ، ولن 31/10/2017

 ة أو استتسارا  ترد للمؤسسة بعد هوا التاريخ.يلتتت ألي أسئل
 -اثنياش : يتم االلت ام ابل روا التالية عند تًدمي العطاذ:

.آخر موعد لتًدمي العطاذا   اإلقتال( هو الساعة الواحدة ظهراش 1
الدور  –إدارة الواثئق والعًود  -مبًر املؤسسة العامة للرعاية السكنية 

 الثالث.
هلة واملتًدمة سواذ بصتتها أو عن طريق وكيلها .على ال ركا  املؤ 2

تًدمي شهادة استيتاذ نساة العمالة الوطنية الصادرة من قا  وزارة 
ال ئون اال تماعية والعم  سارية املتعول مع شراذ املناقصة وإرفاقها 

 عند تًدمي العطاذ.
.الكتالة األولية ي رتا أن تكون لادرة ابللمة العربية لصاحل 3

العامة للرعاية السكنية من احد الانوك املعتمدة لدي دولة املؤسسة 
الكويت وغري م روطة وال دق للمناقص إلماهها أو احلج  عليها من 

 قا  دائنيه أو املطالاة أبي فوائد عنها.
 
.يًوم املتوض عن ال ركة املدعوة لالشرتاك يف املناقصة  بعد تًدميه 4

ة يف املظروف املخصص مايثات ذلط( بوضع ك  مستندا  املناقص
 ا طاًاش للتعليما  الواردة ابملستندا  وختمها ابل مع األمحر ومن 

 [مث عليه أن يضع بنتسه وعلى مسئوليته ال خصية املظروف األول
التأمينا  األولية  الكتالة {والوي دتوي على  ]مظروف تًدمي العطاذ

نسخاش أللية( ورقتا ليمة العطاذ وإمجايل قيمة العطاذ   –األولية( 
شهادة نساة العمالة الوطنية  –مستكملة الايا   وخمتومة وموقعة 

 ابلصندوق املخصص لولط إبدارة الواثئق والعًود. } سارية املتعول(

.يستاعد من قائمة املًاولني املؤهلني اليت يتم إعدادها لإلشرتاك 5
ني رغم ابملناقصا  املًاولني الوين مل ي اركوا يف مناقصتني متتاليت

إدرا هم يف قائمة املًاولني املدعوين على أن يتم دعوهتم للم اركة يف 
املناقصا  بعد ذلط بناذ على طلب ريي من ال ركة موضحا به 
أسااب عدم امل اركة يف املناقصا  السابًة ، وجيوز للمؤسسة 
الطلب من ال ركة حتديث بيا هتا إذا ل م وموافًة املؤسسة على 

 دعوهتا.
 -: هو  املناقصة حمدودة على ال ركا  التالية: اثلثاش 
 اسم ال ركـة م

 ال ركة األمحدية للمًاوال  والتجارة 1
 شركة احتاد املًاولني  الكويت( 2
 شركة املًاولون العرب الكويتية 3
 شركة اةلي  املتحدة لإلن اذ 4
 شركة المامن انرت شيو ل للتجارة العامة واملًاوال  5
6 Sinohydro Corporation Limited - China 
7 Shapoorji Pallonji Mideast LLC - India 
8 China Railway 18th  Bureau Group – China 

9 Daewoo Engineering &Construction Co. Ltd - 
South Korea 

10 Strabag International SE- Austria 
11 Metallurgical Corporation of China Ltd.,- China 
12 SACYR Construction S.A,Madrid ,- Spain 

13 Ghantoot Transport and General Contracting 
Group - UAE 

14 Societa Italiana per Condotte d' Acque S.P.A.- 
Italy 

15 Polat Yol Yapi Sanayi ve Ticaret A.S.- Turkey 

16 Cooperative Muratoir and cementisti C.M.C di 
Ravenna - Italy 

17 Chongqing International Construction 
Corporation (CICO) - China 

18 Limak  Insaat Sanayi  Ve Ticaret A.S.- Turkey. 
19 China Railway International Group - China 

20 China State Construction Engineering 
Corporation- China 

21 Hanwha Engineering & Construction 
Corporation – South Korea 

22 Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. - Turky 
23 Itinera S.P.A.-Italy 

24 AL Sief Engineering Contracting Company - 
KSA 

25 Larsen & Toubro Limited – India 
 
 املدير العــــام
 

 االئتمان الكوييتبنط 
 إعــالن 

رقم يعلن بنط االئتمان الكوييت عن طرح املمارسة 
( اةالة ابستعانة خبدما  فنية يف اال 13/2017/2018 

الواردة  وذلط حسب ال روا واملوالتا  ،تكنولو يا املعلوما 



 م8/10/2017 -هـ  1439حمرم  18 األحد                      108                  والستون    الثالثةالسنة  1361الكويت اليوم العدد 

 –بواثئق املمارسة واليت ميكن احلصول عليها مباىن الانط الرئيسي 
 .الدور الثاين – االدارة املالية

فعلى السادة ال ركا  الراغاة يف االشرتاك مرا عة الانط يف األوقا  
ظهراش(  12:00لااحاش وحىت الساعة  8:00التالية من الساعة  

 د.ك.( 1000/-الستالم كراسة ال روا واملوالتا  مًاب  رسم قدر   
تندا  مصطحاني معهم املس-غري قابلة للرد  –ألف دينار كوييت ال غري 

 التالية: 
 لورة عن السج  التجاري. -1
 لورة عن شهادة غرفة جتارة ولناعة الكويت.-2
لورة عن إيصال التسجي  لدى اجلهاز املرك ي للمناقصا  -3

 العامة.
لورة من شهادة حتديد نسب العمالة الوطنية الصادرة عن وزارة -4

 ال ئون اال تماعية والعم .
ابألعمال اليت توالها فيما هو مطلوب أن يًدم سجالش متصالش -5

 منه، وذلط ب هادا  موثًة من اجلها  املعنية.
ن يكون لديه فريق عم  مؤه  من ذوي اة ة املهنية والدراية أ-6

 .الكاملة بطايعة العم  املطلوب
 لورة من شهادة اجلهاز املرك ي لتكنولو يا املعلوما .-7
 .CDترفق نسخة من العطاذا  على قر  -8
يرفق مع العطاذ كتالة بنكية غري م روطة يف لورة شيط مصدق  -9

أو كتاب ضمان من أحد الانوك املعتمدة يف الكويت لصاحل بنط 
/ساعة ع ر ألتا ومخسمائة دينار  - 17,500االئتمان الكوييت مبالغ 

على أن تكون لاحلة ملدة ثالثة أشهر على األق   كوييت فًا ال غري"
 الستالم العطاذا  وال تدفع عنها فوائد.من اتريخ آخر موعد 

تعنون العطاذا  ابلظرف املختوم ابسم السيد/ مدير عام بنط  -10
االئتمان الكوييت وتودع بصندوق جلنة مناقصا  الانط ابإلدارة املالية 

ظهراش من يوم  1:00لانط االئتمان الكوييت مبوعد أقصا  الساعة 
 .19/10/2017اةميس 
 مالحظة:

 احلق يف إلماذ املمارسة بدون ذكر األسااب. للانط -
 جيب أن تكون مجيع املستندا  سارية الصالحية -
 

 بيت ال كاة
 إعـالن

  31/2017م  –عن طرح املمارسة رقم ب ز 
 طرح ممارسة تصوير وإنتاج فالشا  لايت ال كاة 

يعلن بيت ال كاة عن طرح ممارسة تصوير وإنتاج فالشا  لايـت ال كـاة 
ال ـــركا  املتخصصـــة يف هــــوا اجملـــال والـــيت ترغـــب يف التًــــدم فعلـــى 

إدارة ال ــئون  –للحصــول علــى واثئــق املمارســة مرا عــة بيــت ال كــاة 
قســم اة ينــة أثنــاذ أوقــا  العمــ  الرييــة  –الــدور األرضــي  –املاليــة 

ــــدر    ـــ  رســـم مـــايل وق ـــق املمارســـة مًاب  75/-الســـتالم شـــروا وواثئ
 را كويتيا ال غري  غري قاب  للرد(.د.ك( فًا مخسة وساعون دينا

علمـا أبن آخــر موعــد لتلًــي العطــاذا  ســيكون الســاعة الثانيــة ع ــرة 
 24/10/2017( مـن يـوم الـثالاثذ املوافـق 12:30والنصف ظهـرا  

 –منطًـة الـوزارا   -مبًر بيت ال كـاة الرئيسـي الكـائن جبنـوب السـرة 
 لندوق العطاذا . –الدور الرابع 

يف الســاعة  25/10/2017ذا  يف يـوم األربعــاذ املوافــق وسـيكون فــال العطــا
( يف ماــىن بيــت ال كــاة الكــائن جبنــوب الســرة 01:30الواحــدة والنصــف ظهــراش  

 قاعة فال العطاذا   . –الدور الثاين  –منطًة الوزارا   –
ــوزارا    – نــوب الســرة  –بيــت ال كــاة  -لالستتســار :   –منطًــة ال

 .        1640داخلي  175  االتصال مرك -إدارة العالقا  العامة  
 

 مؤسسة الارتول الكويتية
-KPC/39/2017: إعالن عن املمارسة رقم

2018/CNSL 
 م روع اةدما  االست ارية املالية العامة

Call-Off Agreement 
تعلن مؤسسة الارتول الكويتية عن طرح ممارسة رقم: 

KPC/39/2017-2018/CNSL  واةالة مب روع اتتاقية
 Call-Offعلى هن    اةدما  االست ارية املالية العامة

Agreement ذلط طاًاش لل روا واملوالتا  الواردة يف واثئق ،
املمارسة واليت ميكن احلصول عليها من الدائرة التجارية واةدما  

 -ال ويخ  -امع الًطاع النتطي - قسم ال ـراذ وعًود اةدما (
خالل ساعا  العم  الريية  -الدور األول  -اةلي  العريب شارع

ظهراش اعتاارا من لااح يوم  2:00لااحاش ولماية  8:00من الساعة 
-مـًــاب  رســـم وقـــــــــــــــدر   2017/   10/  8األحـــد املوافــــق:   

د.ك  مائتني ومخسون دينارا كويتيا( غري قاب  للرد، وآخر يوم 250/
ًدمي العطاذا  الساعة الواحدة ظهر يوم الثالاثذ لت

وتعنون ابسم جلنة ال راذ العليا ملناقصا   14/11/2017املوافق:
مؤسسة الارتول الكويتية وشركاهتا التابعة ويوضع عنوان املمارسة 

الكائن مبؤسسة  -ورقمها وتودع ابلصندوق اةا  ابلعطاذا  
طاع النتطي  السرداب( قا  امع الً –ال ويخ  –الارتول الكويتية 

-موعد اإلقتال، وتالغ قيمة الكتالة األولية مالــــــــــغ وقدر   
يوما ( اعتااراش  90د ك  ع رة آالف دينار كوييت( ملدة   10,000/

من اتريخ فال املظاريف وينامي أن تكون لاحلة طوال مدة سراين 
 العطاذ.

سسة الارتول الكويتية علماش أبنه سوف يعًد ا تماع متهيدي مبًر مؤ 
الدور -شارع اةلي  العريب -ال ويخ -امع الًطاع النتطي -

غرفة اال تماعا  يوم اإلثنني املوافق: -الثامن ع ر 
الساعة التاسعة والنصف لااحاش وذلط للرد على  23/10/2017

 استتسارا  املمارسني. 
لــــن يســــمح ألي ممــــارس حضــــور اال تمــــاع التمهيــــدي إذا مل خيطــــر -
ؤسســـة الاـــرتول الكويتيـــة أبيـــاذ مرشـــحيه للحضـــور ووظـــائتهم قاـــ  م

 يومني على األق  من اال تماع التمهيدي.
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لن يسمح ألي ممارس حضور اال تماع التمهيدي ما مل يثات -
 حصوله على واثئق هو  املمارسة.

 هو  املمارسة قابلة للتج ئة وغري مسموح بتًدمي العطاذا  الاديلة.-
أو طلاا  متعلًة مبستندا  املمارسة ترس  كتابة  ألية استتسارا -

ع  ال يد اإللكرتوين 
Contractdivisiongroup@kpc.com.kw  أو

حبد أقصى  23814993- 23814198عن طريق التاكس رقم 
يوم عم  واحد بعد اتريخ عًد اال تماع التمهيدي، وسوف لن ينظر 

 يف هو  الطلاا  ألي اعتاار كان بعد هوا املوعد.
 -هو  املمارسة حمدودة على ال ركا  التالية:

1-National Bank of Kuwait – Capital. 
2-BNP Paribas. 
3-HSBC. 
4-JP Morgan. 
5-Mizuho Corporate Bank, Ltd. 
6-Societe Generale. 
7-National Bank of Abudhabi (Kuwait). 
8-SMBC. 
9-Credit Agricole Corporate & Investment Bank 

 ي رتا فيمن يتًدم للحصول على نسخة املمارسة أن يًدم: 
.كتاب رغاة مو ه ملؤسسة الارتول الكويتية ابلرغاة يف امل اركة 1

يتضمن على بيا   ال ركة  اسم ال خص املسؤول، رقم التليتون، 
 رقم التاكس، عنوان ال ركة، عنوان ال يد اإللكرتوين(.

 املمارسة. .إيصال اإليداع لرسوم شراذ واثئق2
.لورة من شهادة استيتاذ نساة العمالة الوطنية يف اجلها  المري 3

حكومية لادرة من قا  وزارة ال ئون اال تماعية والعم  لاحلة ملدة 
 سنة  يف حال انطااقها(.

.لورة عًد أتسيس ال ركة والرخصة التجارية من وزارة التجارة 4
 والصناعة.

ة التجارة والصناعة سارية املتعول .شهادة قيد وكالة لادرة من وزار 5
 يف اال العم  املطلوب.

.كتاب لصاحل مؤسسة الارتول الكويتية يتضمن على منوذج التوقيع 6
اةا  ابل خص املخول ابلتوقيع عن ال ركة مصدقة من غرفة جتارة 

 ولناعة الكويت.
.لورة من شهادة التسجي  لدى اجلهاز املرك ي للمناقصا  7

 من شهادة تسجي  لدى غرفة جتارة ولناعة الكويت. العامة، ولورة
 

 معهد الكويت ل حباث العلمية
 إعــــــــــــــــالن

-M-48يعلن معهد الكويت ل حباث العلمية عن طرح ممارسة رقم 
إلالح السور اةا  مبحطة األحباث واالبتكار /   2017/2018

 املعهد التايل:كاد وميكن احلصول على واثئق املمارسة من موقع 

http://www.kisr.edu.kw/ar 
د.ك  فًا  75/-ويف حال الرغاة ابالشرتاك يتم دفع مالغ وقدر   

مبًر املعهد  مخسة وساعون ديناراش كويتياش ال غري( يف أمانة الصندوق
 ابل ويخ.

ظهر يوم األربعاذ  12علماش أبن آخر موعد لتًدمي العطاذا  الساعة 
 .18/10/2017املوافق 

 مالحظا  سعر الواثئق اإلقتال الطرح
28/9/2017 18/10/

2017 
 االثننيوم ـا تماع متهيدي ي د.ك 75

 ق ـاملواف
الساعة  9/10/2017

 لااحشا 10.00
 واملمارسة حمدودة على ال ركا  املتخصصة.

 واملمارسة غري قابلة للتج ئة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن 
-M-49يعلن معهد الكويت ل حباث العلمية عن طرح ممارسة رقم 

توريد  هاز مراقاة لتصوير املواقع ال راعية عن طريق   2017/2018
كامريا  تعم  ابألشعة احلمراذ ل حمطة ملعاجلة الصور ، وميكن 

 -احلصول على واثئق املمارسة من موقع املعهد التايل:
http://www.kisr.edu.kw/ar/ 

د.ك  فًا  75/-ويف حال الرغاة ابالشرتاك يتم دفع مالغ وقدر   
مخسة وساعون ديناراش كويتياش ال غري( يف أمانة الصندوق مبًر املعهد 

 مبنطًة ال ويخ.
ظهر يوم األربعاذ  12علماش أبن آخر موعد لتًدمي العطاذا  الساعة 

 .1/11/2017املوافق 
سعر  اإلقتال الطرح

 الواثئق
 مالحظا 

وم ـا تماع متهيدي ي د.ك 75 1/11/2017 28/9/2017
 قـاملواف الثالاثذ

10/10/2017 
 لااحا 11الساعة 

 املسجلة لدى املعهد حتت بند أ ه ة علميةواملمارسة حمدودة على ال ركا  
 قابلة للتج ئة.واملمارسة غري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعــالن 

ــة عــن طــرح ممارســة رقــم   -51يعلــن معهــد الكويــت ل حبــاث العلمي
M-2017/2018  حمطا  مراقاة اشعاعية  6خدمة ليانة وتطوير

، وميكــن احلصــول علــى واثئــق املمارســة مــن ومركــ  الــتحكم ملــدة ســنة
قســم املناقصــا   دائــرة امل ــرتاي  واملخــازن( مبًــر املعهــد مبنطًــة ال ــويخ 

 د.ك  فًا مخسة وساعون ديناراش(. 75/-يرد وقدر  مًاب  مالغ ال 
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علماش أبن آخر موعد لتًدمي العطاذا  الساعة الثانيـة ع ـرة ظهـر يـوم 
 .1/11/2017األربعاذ املوافق 

سعر  اإلقتال الطرح
 الواثئق

 مالحظا 

ا تماع متهيدي يـوم  د.ك 75 1/11/2017 24/9/2017
 األحد املوافـق

15/10/2017 
 10.30الساعة 

 لااحاش 
 املمارسة غري قابلة للتج ئة. 

 املمارسة حمدودة على ال ركا  املسجلة لدى املعهد حتت بند أ ه ة علمية.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن 
-M-52يعلن معهد الكويت ل حباث العلمية عن طرح ممارسة رقم 

، وميكـن نظام مطيافية غامـا حممـول لك ـف االشـعاع 2017/2018
املناقصــا   دائــرة امل ــرتاي  احلصــول علــى واثئــق املمارســة مــن قســم 

-واملخــازن( مبًــر املعهــد مبنطًــة ال ــويخ مًابــ  مالــغ ال يــرد وقــدر  
 د.ك  فًا مخسة وساعون دينارا(. 75/

علمشا أبن آخر موعد لتًدمي العطاذا  الساعة الثانيـة ع ـرة ظهـر يـوم 
 .1/11/2017األربعاذ املوافق 

سعر  االقتال الطرح
 الواثئق

 مالحظا 

وم ـا تماع متهيدي ي د.ك 75 1/11/2017 24/9/2017
 ق ـاملواف االحد

15/10/2017 
 لااحشا 10.00الساعة 

 املمارسة غري قابلة للتج ئة. 
املمارسة حمدودة على ال ركا  املسجلة لدى املعهد حتت بند أ هـ ة 

 علمية.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن

-M-53يعلن معهد الكويت ل حباث العلمية عن طرح ممارسة رقم 
اةصائص التنية لعداد الوميال السائ  لًياس  2017/2018

السواي  اإلشعاعية املختضة، وميكن احلصول على واثئق املمارسة 
من قسم املناقصا   دائرة امل رتاي  واملخازن( مبًر املعهد مبنطًة 

د.ك   فًا مخسة وساعون  75/-يرد وقدر  ال ويخ مًاب  مالغ ال 
 دينارا(.

علمشا أبن آخر موعد لتًدمي العطاذا  الساعة الثانية ع رة ظهر يوم 
 .1/11/2017األربعاذ املوافق 

 مالحظا  سعر الواثئق اإلقتال الطرح
24/9/

2017 
1/11/

2017 
 ق ـاملواف األحدوم ـا تماع متهيدي ي د.ك 75

 10.00الساعة  15/10/2017
ا  لااحش

 املمارسة غري قابلة للتج ئة. 
 املمارسة حمدودة على ال ركا  املسجلة لدى املعهد حتت بند أ ه ة علمية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعـــــالن 

-M-54يعلن معهد الكويت ل حباث العلمية عن طرح ممارسة رقم 
توريد وتركيب وحدة جترياية ،  وميكن احلصـول علـى  2017/2018

 -واثئق املمارسة من موقع املعهد التايل:
http://www.kisr.edu.kw/ar 

د.ك  فًــا  75/-ويف حــال الرغاــة ابالشــرتاك يــتم دفــع مالــغ وقــدر  
وســاعون دينــاراش كويتيــاش ال غــري( يف أمانــة الصــندوق مبًــر املعهــد مخســة 

 مبنطًة ال ويخ.
ظهـر يـوم األربعـاذ  12علماش أبن آخر موعد لتًدمي العطاذا  السـاعة 

 .1/11/2017املوافق 
 مالحظا  سعر الواثئق اإلقتال الطرح

28/9 
/2017 

1/11/ 
2017 

 األربعاذوم ـا تماع متهيدي ي د.ك 75
 ق ـاملواف

الساعة  11/10/2017
 لااحا 10

 املسجلة لدى املعهد حتت بند أ ه ة علميةواملمارسة حمدودة على ال ركا  
 قابلة للتج ئةواملمارسة غري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــالن

-M-55يعلن معهد الكويت ل حباث العلمية عن طرح ممارسة رقم 
( Biovia Material Studioبر م  مع الكمايوتر  2017/2018

 ، وميكن احلصول على واثئق املمارسة من موقع املعهد التايل:
http://www.kisr.edu.kw/ar 

 فًا د.ك  75/-ويف حال الرغاة ابالشرتاك يتم دفع مالغ وقدر  
مخسة وساعون دينارا كويتيا ال غري( يف أمانة الصندوق مبًر املعهد 

 مبنطًة ال ويخ.
ظهر يوم األربعاذ  12علمشا أبن آخر موعد لتًدمي العطاذا  الساعة 

 .25/10/2017املوافق 
 مالحظا  سعر الواثئق اإلقتال الطرح

28/9/2017 25/10/
2017 

 الثالاثذوم ـا تماع متهيدي ي د.ك 75
 ق ـاملواف

الساعة  10/10/2017
 لااحشا 10:00

واملمارسة حمدودة على ال ركا  املسجلة لدى املعهد حتت بند نظم 
 وأ ه ة كمايوتر

 واملمارسة غري قابلة للتج ئة.
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 شركة الارتول الوطنية الكويتية 
 إحدى شركا  مؤسسة الارتول الكويتية 

 إعالن 
 ركا  الطااعة ثالثية األبعاد رغاة للم اركة لعن 

  للمعادن( يف مصايف التكرير  
دائـرة الاحـث والتكنولو يـا ،  –تدعو شركة الارتول الوطنيـة الكويتيـة 

ــــــة األبعــــــاد  ــــــة ذا  اةــــــ ة يف اــــــال الطااعــــــة ثالثي ال ــــــركا  العاملي
 للمعــــادن( يف مصـــــايف التكريــــر إلبـــــداذ الرغاــــة يف امل ـــــاركة يف هـــــوا 

ـــد مـــن التتالـــي   26/10/2017أقصـــا   امل ـــروع يف موعـــد . ومل ي
ميكــنكم االتصــال بــرئيس فريـــق الاحــث والتكنولو يــا الســيدة / مليـــاذ 

 .   (ly.kandari@knpc.com)الكندري 
 أمني السر 
 

KUWAIT NATIONAL PETROLEUM 
COMPANY (KNPC) 

A subsidiary of Kuwait Petroleum 
Corporation 

 Announcement for world renowned 
companies in the field of 3D printing 
(metals) in Refineries to show their 

interest 
KNPC R&T invites to world renowned 

companies in the field of 3D printing 
(metals) in Refineries  to show their 

interest in such project latest by October 
26, 2017 . For further details , you can 

contact Team leader R&T Ms. Lamyaa 
AL-Kandari (ly.kandari@knpc.com)  . 

 

 شركة لناعة الكيماواي  الارتولية
 2018-2017اةطة السنوية لعًود التوريد واملًاوال  واةدما  للسنة املالية 

 التاريخ املتوقع للطرح الًيمة التًديرية اجلهة الطالاة األعمال
FERTECON  UREA  Market Report دائرة تسويق األيدة US $ 4,300.00 Feb-2018 

FERTECON  AMMONIA Market Report دائرة تسويق األيدة US $ 4,300.00 Feb-2018 
FERTECON UREA FUTURES   تسويق األيدةدائرة US $ 4,414.00 Feb-2018 

GREEN MARKET  (Kennady Information) دائرة تسويق األيدة US $ 5,755.00 Mar-2018 
ICIS - UREA OUTLOOK   دائرة تسويق األيدة US $ 3,830.00 Dec-2017 

ICIS - AMMONIA OUTLOOK  دائرة تسويق األيدة US $ 3,830.00 Dec-2017 
ICIS - THE MARKET  دائرة تسويق األيدة US $6,710.00 Dec-2017 

PROFERCEY دائرة تسويق األيدة GBP 1,700.00 Feb-2018 
CUSTOMER SATISFACTION FEES  5,000 دائرة تسويق األيدة KD Sep-2017 

 KD Oct-2017 89,352  دائرة تسويق العطراي  عمالة فنية متخصصة
PLATTS  54,271.47$ تسويق العطراي دائرة Sep-2017 

 KD Nov-17 600,000 دائرة التخطيا ال ام  دراسة مالية لترلة استثمارية يف الصني
 KD Nov-17 230,000 دائرة التخطيا ال ام  دراسة فنية وجتارية لترلة استثمارية يف الصني

 KD Nov-17 160,000 التخطيا ال ام دائرة  دراسة حماساية وضرياية لترلة استثمارية يف الصني
 KD Oct-17 600,000 دائرة التخطيا ال ام  دراسة مالية لترلة استثمارية يف كوراي اجلنوبية

 KD Oct-17 230,000 دائرة التخطيا ال ام  دراسة فنية وجتارية لترلة استثمارية يف كوراي اجلنوبية
 KD Oct-17 160,000 دائرة التخطيا ال ام  كوراي اجلنوبيةدراسة حماساية وضرياية لترلة استثمارية يف  

 KD Jan-18 200,000 دائرة التخطيا ال ام  دراسة مالية لترلة استثمارية يف امريكا ال مالية
 KD Jan-18 230,000 دائرة التخطيا ال ام  دراسة فنية وجتارية لترلة استثمارية يف امريكا ال مالية

 KD Jan-18 160,000 دائرة التخطيا ال ام  وضرياية لترلة استثمارية يف امريكا ال ماليةدراسة حماساية 
 KD Dec-17 250,000 دائرة التخطيا ال ام  دراسة است ارية لتًييم فرلة استثمارية

 KD Dec-17 250,000 دائرة التخطيا ال ام  دراسة است ارية لتًييم لناعا  الحًة ملصانع العطراي 
 KD Dec-17 20,000 دائرة التخطيا ال ام  او تطوير النظم احلالية ISOمتطلاا  تطايق نظام اداري  ديد 

 KD  Oct-17 250,000  دائرة التخطيا ال ام  دراسة  دوى أولية ملصنع األوليتينا  الرابع يف الكويت
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عًد تعيني مكتب للمساعدة يف توظيف مست ارين/ خ اذ ألعمال 
 لل ركة 

 KD  Sep-17 70,000  دائرة التخطيا ال ام 

( HP ) Hardware Servers  
and Equipments Maintenance & Support  

 KD Oct-2017 20,000 واإلتصاال  دائرة تًنية املعلوما 

IBM Cognos BI Licenses 
and Support Renewal Contract  

 KD Oct-2017 15,000 واإلتصاال  دائرة تًنية املعلوما 

Legal Software System  10,000 واإلتصاال  دائرة تًنية املعلوما KD Oct-2017 

SAP Software Licenses & Support Renewal  واإلتصاال  دائرة تًنية املعلوما USD 65,000  Oct-2017 

 KD 14,000 Oct-2017  دائرة العمليا  معاجلة النتااي  السائلة والصلاة والتخلص منها
 KD Sep-2017 10000 واةدما  العامة دائرة اإلتصال طااعة املتكرة السنوية

 KD 800000 Nov-2017  واةدما  العامة دائرة اإلتصال اعمال ليانة مااين ومرافق ال ركة
 KD 3500000 JAN-2018  واةدما  العامة دائرة اإلتصال خدمة استئجار مركاا  مع وبدون سائق

 KD 150000 Jan-2018  واةدما  العامة دائرة اإلتصال اةدما  االعالمية وتصميم وطااعة واخراج الة كيميا
 KD 400000 Mar-2018  واةدما  العامة دائرة اإلتصال أعمال التنظيف ملكاتب ال ركة وملحًاهتا
 KD 2000000 Mar-2018  العامةواةدما   دائرة اإلتصال أعمال اةدما  اإلدارية يف مرافق ال ركة

 KD 70000 Feb-2018  واةدما  العامة دائرة اإلتصال زراعة وجتمي  احلدائق الداخلية واةارجية لل ركة
 KD 65000 Sep-2017  واةدما  العامة دائرة اإلتصال املواقف الوكية 

 KD 20000 Jan-2018  واةدما  العامة دائرة اإلتصال جتديد احواض السااحة يف  دي بوبيان
 KD Sep-2017 12,500 دائرة اةدما  التنية نظام مراقاة ظروف اجلو احمليا ابملصانع

 KD Mar-2018 177000 دائرة اةدما  التنية خدما  متنوعة أخرى
 KD Feb-2018 120,000 الدائرة التجارية عمالة مساندة لتريق العًود

 

 شركة نتا الكويت  ش.م.ك(
 إعالن

 3/  2018- 2017  /  -عن امل ايدة رقم: س  
 بيع مواد خردة  سكراب(

دعـو شركة نتا الكويت  ش.م.ك( امل ايدين  شركا  / مؤسسا ( ت

اك يف امل ايدة املوكورة أعال  للحصول على الواثئق رت الراغاني ابإلش

( 3م  ــسكراب رق ساحة / من فريق عم  إدارة املخازن ابألمحدي

خالل ساعا  الدوام الريي  من الساعة السابعة والنصف لااحاش 

املوافق:  األحدإىل الساعة الثانية بعد الظهر( اعتاارا من يوم 

مًاب   26/10/2017حىت يوم اةميس املوافق:  08/10/2017

 د.ك( مخسون دينارا كويتيا غري قابله للرد.  50/-رسوم مًدارها  

 مواد امل ايدة من: تتكون   

 مواد خردة متنوعة، أ بيب مستعملة، رهوس حتر مستعملة ل  

   حديد ل بالستيط ( حمركا  ومكيتا  مستعملة، برامي  مستعملة

وخ ا   مستعملة ، أسالك   ، حمابس، أغطية أ بيب مستعملة 

 ) (كهرابئية مستعملة ، معدا  طاية مستعملة 

يف قاعة  29/10/2017حد املوافق: سيعًد ا تماع متهيدي يوم األ 

( التابعة لتريق عم  إدارة 3اإل تماعا   ساحة السكراب رقم :

املخازن ابألمحدي، وذلط ل رح شروا امل ايدة وزايرة املوقع 

 للمعاينة.

آخر موعد لتًدمي عطاذا  امل ايدة  ابلظرف املختوم( يف لندوق  

ألربعاذ املوافق: ( هو يوم ا3امل ايدا  يف ساحة السكراب رقم  

 من الساعة السابعة والنصف لااحاش إىل الساعة  01/11/2017

 الثانية بعد الظهر( ويرفال أي عطاذ يرد بعد هوا املوعد.

مل يد من االستتسار ير ى االتصال على األرقام اآلتية: 

23867748 -23867121. 
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      1245تقدمت شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج -  
الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جـ ــو   ـينــ    13013

ةوفي  يب يت واي ليميتد ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت بتا يخ 
ـــــر أ ج02/06/2007ج ـــــة ج86183ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 30ن ال

ن 30ن هنـــو منترـــام / اـــدمام الد ـــة ج144665واملســـر ة بـــر أ ج
 ن 02/06/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة ج ا بيـــــ   13013
المـة الـيت دودهنـت بتـا يخ  ت نس ةومبـاني  ننـ( ن بط ـب لترديـد الع

ـــــر أ ج01/08/2007ج ـــــة ج87671ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 36ن ال
ن 36ن هنـــو منترـــام / اـــدمام الد ـــة ج149434واملســـر ة بـــر أ ج

 ن 01/08/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جفــاةس ملتــدن  13013

ن حتـت 23/07/2007بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج
ن هنـو 74396ن واملسر ة بر أ ج3ن الوا د   لد ة ج87429الر أ ج

احلمايــة القانونيــة ل عالمــة  ن وتنتوــي فــرت 3منترــام / اــدمام الد ــة ج
 ن 23/07/2027بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جفــاةس ملتــدن  13013
ن حتـت 23/07/2007بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج

ن هنـو 72987ج ن واملسر ة بر أ7ن الوا د   لد ة ج87430الر أ ج
ن وتنتوــي فــرت  احلمايــة القانونيــة ل عالمــة 7منترــام / اــدمام الد ــة ج

 ن 23/07/2027بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جفــاةس ملتــدن  13013

ن حتـت 23/07/2007بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج
ن 76257ن واملســـر ة بـــر أ ج21ن الـــوا د   لد ـــة ج87431الـــر أ ج

  احلمايـــة القانونيـــة ن وتنتوـــي فـــرت 21هنـــو منترـــام / اـــدمام الد ـــة ج
 ن 23/07/2027ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة ج افي و  و يتا  13013
ازايــواي   فابريكــا ايتاليــااي يفو ازيــويل اوةســياي ا(  يب  ايــ  ن بط ــب 

ن حتــت الــر أ 07/07/2007تــا يخ جلترديــد العالمــة الــيت دودهنــت ب
ـــــة ج86979ج ـــــوا د   لد  ـــــر أ ج9ن ال ن هنـــــو 72189ن واملســـــر ة ب

ن وتنتوــي فــرت  احلمايــة القانونيــة ل عالمــة 9منترــام / اــدمام الد ــة ج
 ن 07/07/2027بتا يخ ج

 

      1245تقدمت شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج -  
شــرةة ج ا ة ــو وةس الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو  13013

ــــــــــا يخ  ــــــــــيت دودهنــــــــــت بت ــــــــــد العالمــــــــــة ال ةومبــــــــــايلن بط ــــــــــب لتردي
ن 3ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج86900ن حتـــــــت الـــــــر أ ج03/07/2007ج

ن وتنتوي 3ن هنو منترام / ادمام الد ة ج81143واملسر ة بر أ ج
 ن 03/07/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245نواصـا ج     شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهنتقدمت -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة ج ا ة ــو وةس  13013
ــــــــــا يخ  ــــــــــيت دودهنــــــــــت بت ــــــــــد العالمــــــــــة ال ةومبــــــــــايلن بط ــــــــــب لتردي

ن 5ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج86901ن حتـــــــت الـــــــر أ ج03/07/2007ج
ن وتنتوي 5ن هنو منترام / ادمام الد ة ج81144واملسر ة بر أ ج

 ن 03/07/2027مة بتا يخ جفرت  احلماية القانونية ل عال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة ج ا ة ــو وةس  13013

ــــــــــا يخ  ــــــــــيت دودهنــــــــــت بت ــــــــــد العالمــــــــــة ال ةومبــــــــــايلن بط ــــــــــب لتردي
ن 3ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج89633ن حتـــــــت الـــــــر أ ج04/11/2007ج

ن 3ترــــام / اــــدمام الد ــــة جن هنــــو من100676واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 04/11/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج   ــــالد  13013
ـــا يخ  ـــيت دودهنـــت بت ـــد العالمـــة ال ـــايل ن بط ـــب لتردي ـــروداةتس ةومب ب

ـــــر أ ج03/07/2007ج ـــــة ج86904ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 16ن ال
ن 16ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج81147واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 03/07/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج   ــــالد  13013

ـــا يخ  ـــيت دودهنـــت بت ـــد العالمـــة ال ـــايل ن بط ـــب لتردي ـــروداةتس ةومب ب
ـــــر أ ج03/07/2007ج ـــــة ج86905ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 21ن ال

ن 21ة جن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــ81148واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 03/07/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج   ــــالد  13013
ـــا يخ  ـــيت دودهنـــت بت ـــد العالمـــة ال ـــايل ن بط ـــب لتردي ـــروداةتس ةومب ب

ـــــر أ ج03/07/2007ج ـــــة ج86906ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 16ن ال
ن 16ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج81149واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 03/07/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
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      1245تقدمت شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج -  
الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج   ــــالد  13013

ـــايل ن  ـــروداةتس ةومب ـــا يخ ب ـــيت دودهنـــت بت ـــد العالمـــة ال بط ـــب لتردي
ـــــر أ ج03/07/2007ج ـــــة ج86907ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 21ن ال

ن 21ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج81150واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 03/07/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج   ــــالد  13013
ـــا يخ  ـــيت دودهنـــت بت ـــد العالمـــة ال ـــايل ن بط ـــب لتردي ـــروداةتس ةومب ب

ـــــر أ ج03/07/2007ج ـــــة ج86908ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 21ن ال
ن 21ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج81151واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 03/07/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة ج ا ةينر  فو د  13013

بــــروداةتس ةومبــــايلن بط ــــب لترديــــد العالمــــة الــــيت دودهنــــت بتــــا يخ 
ن 4ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج20715ن حتـــــــت الـــــــر أ ج18/10/1987ج

ن وتنتوي 4رام / ادمام الد ة جن هنو منت19351واملسر ة بر أ ج
 ن 18/10/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة ج ي اتش دي    13013
ي ةومبـــــايل انـــــ( ن بط ـــــب لترديـــــد العالمـــــة الـــــيت دودهنـــــت بتـــــا يخ 

ـــــر أ ج ن22/08/1987ج ـــــة ج20503حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 25ن ال
ن 25ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج19218واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 22/08/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
ـ 13013 ا الصدا ا الكويتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة جميـ ون ني ـو

دو يـو ي ني بيروت ي ا( آي  ا  ال ن بط ب لترديد العالمة الـيت 
ن الـــوا د  88157ن حتــت الـــر أ ج27/08/2007دودهنــت بتـــا يخ ج

ن هنـــو منترـــام / اـــدمام 84490ن واملســـر ة بـــر أ ج14 لد ـــة ج
ــــــــة ج ــــــــا يخ 14الد  ــــــــة ل عالمــــــــة بت ــــــــة القانوني ن وتنتوــــــــي فــــــــرت  احلماي

 ن 27/08/2027ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويـتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة جشـرةة  وشـي  13013

ةـــو . م م / شـــرةة لبنانيـــة ن بط ـــب لترديـــد العالمـــة الـــيت دودهنـــت 
ــــر أ ج06/01/2007بتــــا يخ ج ــــة 82210ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال

دمام الد ــــة ن هنــــو منترــــام / اــــ74027ن واملســــر ة بــــر أ ج43ج
ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ 43ج
 ن 06/01/2027ج
      1245تقدمت شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج -  

ــــل تســــريل هنــــو شــــرةة جشــــ اتون  13013 ــــتن وةي الصــــدا ا الكوي
ننرتايشيوايل آي يبا دل دل  ين بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت 

ــــر أ ج02/09/2007بتــــا يخ ج ــــة 88239ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال
ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 95116ن واملســــر ة بــــر أ ج36ج
ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ 36ج
 ن 02/09/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ــــل تســــريل هنــــو شــــرةة جشــــ اتون  13013 ــــتن وةي الصــــدا ا الكوي
ننرتايشيوايل آي يبا دل دل  ين بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت 

ــــر أ ج13/09/2007بتــــا يخ ج ــــة 88491ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال
ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 95117ن واملســــر ة بــــر أ ج36ج
ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ 36ج
 ن 13/09/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245ودن وهننواصـا ج     شـرةة جـــا أ د ـد الدــتقدمت -  

ــــل تســــريل هنــــو شــــرةة جشــــ اتون  13013 ــــتن وةي الصــــدا ا الكوي
ننرتايشيوايل آي يبا دل دل  ين بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت 

ــــر أ ج13/09/2007بتــــا يخ ج ــــة 88492ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال
ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 95118ن واملســــر ة بــــر أ ج43ج
  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت 43ج
 ن 13/09/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ــــل تســــريل هنــــو شــــرةة جشــــ اتون  13013 ــــتن وةي الصــــدا ا الكوي
ننرتايشيوايل آي يبا دل دل  ين بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت 

ــــر أ ج02/12/2007بتــــا يخ ج ــــو 90513ن حتــــت ال ــــة ن ال ا د   لد 
ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 95119ن واملســــر ة بــــر أ ج36ج
ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ 36ج
 ن 02/12/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصــــدا ا الكويــــتن وةيــــل تســــريل هنــــو شــــرةة ج ــــتا وود  13013
ايـدا ال ال  ـين بط ـب لترديـد العالمــة هـوتي   دنـد  يـ و تس وو لدو 

ن 87737ن حتـــــت الـــــر أ ج04/08/2007الـــــيت دودهنـــــت بتـــــا يخ ج
ــــة ج ــــوا د   لد  ــــر أ ج43ال ن هنــــو منترــــام / 92077ن واملســــر ة ب
ن وتنتوـــي فـــرت  احلمايـــة القانونيـــة ل عالمـــة بتـــا يخ 43اـــدمام الد ـــة ج

 ن 04/08/2027ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245    شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج تقدمت -  
الصــــدا ا الكويــــتن وةيــــل تســــريل هنــــو شــــرةة ج ــــتا وود  13013

هـوتي   دنـد  يـ و تس وو لدوايـدا ال ال  ـين بط ـب لترديـد العالمــة 
ن 88153ن حتـــــت الـــــر أ ج27/08/2007الـــــيت دودهنـــــت بتـــــا يخ ج

ــــة ج ــــوا د   لد  ــــر أ ج36ال ن هنــــو منترــــام / 95553ن واملســــر ة ب
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مايـــة القانونيـــة ل عالمـــة بتـــا يخ ن وتنتوـــي فـــرت  احل36اـــدمام الد ـــة ج
 ن 27/08/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصــــدا ا الكويــــتن وةيــــل تســــريل هنــــو شــــرةة ج ــــتا وود  13013
هـوتي   دنـد  يـ و تس وو لدوايـدا ال ال  ـين بط ـب لترديـد العالمــة 

ن 88154ن حتـــــت الـــــر أ ج27/08/2007دودهنـــــت بتـــــا يخ جالـــــيت 
ــــة ج ــــوا د   لد  ــــر أ ج42ال ن هنــــو منترــــام / 95554ن واملســــر ة ب
ن وتنتوـــي فـــرت  احلمايـــة القانونيـــة ل عالمـــة بتـــا يخ 42اـــدمام الد ـــة ج

 ن 27/08/2027ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
ســــريل هنــــو شــــرةة ج ــــتا وود الصــــدا ا الكويــــتن وةيــــل ت 13013

هـوتي   دنـد  يـ و تس وو لدوايـدا ال ال  ـين بط ـب لترديـد العالمــة 
ن 88253ن حتـــــت الـــــر أ ج03/09/2007الـــــيت دودهنـــــت بتـــــا يخ ج

ــــة ج ــــوا د   لد  ــــر أ ج36ال ن هنــــو منترــــام / 92078ن واملســــر ة ب
ن وتنتوـــي فـــرت  احلمايـــة القانونيـــة ل عالمـــة بتـــا يخ 36اـــدمام الد ـــة ج

 ن 03/09/2027ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصــــدا ا الكويــــتن وةيــــل تســــريل هنــــو شــــرةة ج ــــتا وود  13013

هـوتي   دنـد  يـ و تس وو لدوايـدا ال ال  ـين بط ـب لترديـد العالمــة 
ن 88254ن حتـــــت الـــــر أ ج03/09/2007الـــــيت دودهنـــــت بتـــــا يخ ج

ــــة ج ــــوا د   لد  ــــر أ ج43ال ن هنــــو منترــــام / 92079ن واملســــر ة ب
ن وتنتوـــي فـــرت  احلمايـــة القانونيـــة ل عالمـــة بتـــا يخ 43اـــدمام الد ـــة ج

 ن 03/09/2027ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جويسـت  هوتيـل  13013

الـيت  ماجنمنت ال  يب  / شـرةة مـو ديالويـر ن بط ـب لترديـد العالمـة
ن الـــوا د  87717ن حتــت الـــر أ ج04/08/2007دودهنــت بتـــا يخ ج

ن هنـــو منترـــام / اـــدمام 72212ن واملســـر ة بـــر أ ج36 لد ـــة ج
ــــــــة ج ــــــــا يخ 36الد  ــــــــة ل عالمــــــــة بت ــــــــة القانوني ن وتنتوــــــــي فــــــــرت  احلماي

 ن 04/08/2027ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
وةيــل تســريل هنــو شــرةة جدةتيبويـــت الصــدا ا الكويــتن  13013

ـــــــا يخ  ـــــــيت دودهنـــــــت بت ـــــــد العالمـــــــة ال ـــــــب لتردي ـــــــ  نب ن بط  ن( ةي
ن 6ن الـــــــــوا د   لد ـــــــــة ج3273ن حتـــــــــت الـــــــــر أ ج20/08/1967ج

ن وتنتوـي 6ن هنـو منترـام / اـدمام الد ـة ج3273واملسر ة بـر أ ج
 ن 20/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

  1245د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت شـرةة جـــا أ -  
الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جدةتيبويـــت  13013

ـــــــا يخ  ـــــــيت دودهنـــــــت بت ـــــــد العالمـــــــة ال ـــــــب لتردي ـــــــ  نب ن بط  ن( ةي

ن 7ن الـــــــــوا د   لد ـــــــــة ج3274ن حتـــــــــت الـــــــــر أ ج20/08/1967ج
ن وتنتوـي 7ن هنـو منترـام / اـدمام الد ـة ج3274واملسر ة بـر أ ج

 ن 20/08/2027القانونية ل عالمة بتا يخ ج فرت  احلماية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جدةتيبويـــت  13013

ـــــــا يخ  ـــــــيت دودهنـــــــت بت ـــــــد العالمـــــــة ال ـــــــب لتردي ـــــــ  نب ن بط  ن( ةي
ن 12ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج3275حتـــــــت الـــــــر أ ج ن20/08/1967ج

ن وتنتوي 12ن هنو منترام / ادمام الد ة ج3275واملسر ة بر أ ج
 ن 20/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـــــدا ا الكويــــــتن وةيـــــل تســــــريل هنـــــو شــــــرةة جزد اب  13013
فريد يتشــافو ايــ  ـــي ن بط ــب لترديــد العالمــة الــيت دودهنــت بتــا يخ 

ن 7ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج37807ن حتـــــــت الـــــــر أ ج29/09/1997ج
ن وتنتوي 7ن هنو منترام / ادمام الد ة ج33724واملسر ة بر أ ج

 ن 29/09/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245ا ج     شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـتقدمت -  
الصـــــدا ا الكويــــــتن وةيـــــل تســــــريل هنـــــو شــــــرةة جزد اب  13013

فريد يتشــافو ايــ  ـــي ن بط ــب لترديــد العالمــة الــيت دودهنــت بتــا يخ 
ـــــر أ ج29/09/1997ج ـــــة ج37808ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 12ن ال

ن 12ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج33723واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 29/09/2027 عالمة بتا يخ جوتنتوي فرت  احلماية القانونية ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ـــو. انـــد  13013 ـــل تســـريل هنـــو شـــرةة جب ـــتن وةي الصـــدا ا الكوي
ـــا يخ  ـــيت دودهنـــت بت ـــد العالمـــة ال ـــد ن بط ـــب لتردي لومـــب انكو بو يت

ـــــر أ ج08/08/2007ج ـــــة ج87778ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 10ن ال
ن 10ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج81414واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 08/08/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة جهـــاليب تون  13013

ي   فيسسا ان(/ شرةة مو ديالوير ن بط ب لترديـد العال مـة انـ 
ن 87794ن حتـــــت الـــــر أ ج12/08/2007الـــــيت دودهنـــــت بتـــــا يخ ج

ن هنـــــو منترــــــام / 81152ن واملســـــر ة بــــــر أ ج7الـــــوا د   لد ــــــة ج
ن وتنتوــــي فــــرت  احلمايــــة القانونيــــة ل عالمــــة بتــــا يخ 7اــــدمام الد ــــة ج

 ن 12/08/2027ج
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      1245تقدمت شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج -  
ن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جمــ   شــا   الصــدا ا الكويــت 13013

آنــــد دوهــــأ ةــــو   ن بط ــــب لترديــــد العالمــــة الــــيت دودهنــــت بتــــا يخ 
ن 5ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج37584ن حتـــــــت الـــــــر أ ج27/08/1997ج

ن وتنتوي 5ن هنو منترام / ادمام الد ة ج40342واملسر ة بر أ ج
 ن 27/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     شـرةة تقدمت -  

الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جـي مـــــا   13013
ن( بي  نيــــــــ  ن بط ــــــــب لترديــــــــد العالمــــــــة الــــــــيت دودهنــــــــت بتــــــــا يخ 

ـــــر أ ج04/08/2007ج ـــــة ج87732ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 25ن ال
ن 25ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج96761واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 04/08/2027احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج وتنتوي فرت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جـي مـــــا   13013

ن( بي  نيــــــــ  ن بط ــــــــب لترديــــــــد العالمــــــــة الــــــــيت دودهنــــــــت بتــــــــا يخ 
ـــــر أ ج04/08/2007ج ـــــة ج87733ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 24ن ال

ن 24ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج96762واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 04/08/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جـي مـــــا   13013
بتــــــــا يخ  ن( بي  نيــــــــ  ن بط ــــــــب لترديــــــــد العالمــــــــة الــــــــيت دودهنــــــــت

ـــــر أ ج04/08/2007ج ـــــة ج87734ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 35ن ال
ن 35ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج96763واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 04/08/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
هنــو شــرةة جةوتونيديكيــو الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل  13013

ــــا يخ  ــــيت دودهنــــت بت ــــة ال ــــد العالم ــــ  ن بط ــــب لتردي ــــ  د( يب ني دلبي
ـــــر أ ج19/08/1997ج ـــــة ج37470ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 24ن ال

ن 24ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج33228واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 19/08/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245د ـد الدــودن وهننواصـا ج      شـرةة جـــا أتقدمت -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جةوتونيديكيــو  13013
ــــا يخ  ــــيت دودهنــــت بت ــــة ال ــــد العالم ــــ  ن بط ــــب لتردي ــــ  د( يب ني دلبي

ـــــر أ ج19/08/1997ج ـــــة ج37471ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 24ن ال
ن 24ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج33206واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 19/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج وتنتوي
 

      1245تقدمت شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج -  
الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جةوتونيديكيــو  13013

ــــا يخ  ــــيت دودهنــــت بت ــــة ال ــــد العالم ــــ  ن بط ــــب لتردي ــــ  د( يب ني دلبي
ـــــر أ ج19/08/1997ج ـــــوا د37472ن حتـــــت ال ـــــة جن ال ن 24   لد 

ن 24ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج33207واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 19/08/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جةوتونيديكيــو  13013
ــــ  ن بط ــــب  ــــ  د( يب ني ــــا يخ دلبي ــــيت دودهنــــت بت ــــة ال ــــد العالم لتردي

ـــــر أ ج06/09/1997ج ـــــة ج37672ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 24ن ال
ن 24ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج33326واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 06/09/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
صــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جـيــ     ــي  ال 13013

ةينـــوود ةو بو يشـــو ن بط ـــب لترديـــد العالمـــة الـــيت دودهنـــت بتـــا يخ 
ن 9ن الـــــــــوا د   لد ـــــــــة ج9310ن حتـــــــــت الـــــــــر أ ج27/08/1977ج

ن وتنتوـي 9ن هنـو منترـام / اـدمام الد ـة ج9189واملسر ة بـر أ ج
  ن27/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة ج انو ن بط ب  13013
ن حتــت الــر أ 31/08/1987لترديــد العالمــة الــيت دودهنــت بتــا يخ ج

ـــــة ج20541ج ـــــوا د   لد  ـــــر أ ج5ن ال ن هنـــــو 19245ن واملســـــر ة ب
احلمايــة القانونيــة ل عالمــة ن وتنتوــي فــرت  5منترــام / اــدمام الد ــة ج

 ن 31/08/2027بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة ج انو ن بط ب  13013

ن حتــت الــر أ 22/08/2007لترديــد العالمــة الــيت دودهنــت بتــا يخ ج
ـــــة ج88070ج ـــــوا د   لد  ـــــر أ ج5ن ال ن هنـــــو 85406ن واملســـــر ة ب

ن وتنتوــي فــرت  احلمايــة القانونيــة ل عالمــة 5منترــام / اــدمام الد ــة ج
 ن 22/08/2027بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شـرةة جـالـديرما ن(   13013
ن 15/10/1997ني  ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج

ن 33564ن واملسر ة بر أ ج5ن الوا د   لد ة ج37994حتت الر أ ج
ن وتنتوــــي فــــرت  احلمايــــة القانونيــــة 5هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج

 ن 15/10/2027ل عالمة بتا يخ ج
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      1245تقدمت شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج -  
  الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شـرةة جـالـديرما ن( 13013

ن 15/08/2007ني  ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج
ن واملســـــــر ة بـــــــر أ 10ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج87899حتـــــــت الـــــــر أ ج

ن وتنتوـي فـرت  احلمايـة 10ن هنو منترام / ادمام الد ة ج91495ج
 ن 15/08/2027القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصــــدا ا الكويــــتن وةيــــل تســــريل هنــــو شــــرةة ج يد ــــون ج  13013
ــــة الــــيت دودهنــــت بتــــا يخ   ــــويسن ا( ايــــ  ن بط ــــب لترديــــد العالم

ن 3ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج88060ن حتـــــــت الـــــــر أ ج21/08/2007ج
ن وتنتوي 3ن هنو منترام / ادمام الد ة ج81153واملسر ة بر أ ج

 ن 21/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شـرةة جليسـافري ايـت   13013

ـــــــــة الـــــــــيت دودهنـــــــــت بتـــــــــا يخ  ـــــــــايل ن بط ـــــــــب لترديـــــــــد العالم ةومب
ـــــر أ ج31/08/1987ج ـــــة ج20515ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 30ن ال

ن 30ام الد ــــة جن هنــــو منترــــام / اــــدم19222واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 31/08/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جالشـــــرةة  13013
الترا يــــة الد ســــطينية/ شــــرةة ا دنيــــةن بط ــــب لترديــــد العالمــــة الــــيت 

ن الـــوا د  20474ن حتــت الـــر أ ج11/08/1987تـــا يخ جدودهنــت ب
ن هنـــو منترـــام / اـــدمام 19197ن واملســـر ة بـــر أ ج30 لد ـــة ج
ــــــــة ج ــــــــا يخ 30الد  ــــــــة ل عالمــــــــة بت ــــــــة القانوني ن وتنتوــــــــي فــــــــرت  احلماي

 ن 11/08/2027ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
شـــــرةة جالشـــــرةة  الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو 13013

الترا يــــة الد ســــطينية/ شــــرةة ا دنيــــةن بط ــــب لترديــــد العالمــــة الــــيت 
ن الـــوا د  20569ن حتــت الـــر أ ج14/09/1987دودهنــت بتـــا يخ ج

ن هنـــو منترـــام / اـــدمام 19292ن واملســـر ة بـــر أ ج30 لد ـــة ج
ــــــــة ج ــــــــا يخ 30الد  ــــــــة ل عالمــــــــة بت ــــــــة القانوني ن وتنتوــــــــي فــــــــرت  احلماي

 ن 14/09/2027ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245ة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     شـرةتقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة جفيكتو ينـوةس  13013
ايــــــــ  ـــــــــي ن بط ـــــــــب لترديــــــــد العالمــــــــة الـــــــــيت دودهنــــــــت بتـــــــــا يخ 

ن 3ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج87755ن حتـــــــت الـــــــر أ ج06/08/2007ج
ن وتنتوي 3ن هنو منترام / ادمام الد ة ج81735واملسر ة بر أ ج

 ن 06/08/2027  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ جفرت 

      1245تقدمت شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج -  
الصدا ا الكويتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة جفيكتو ينـوةس  13013

ايــــــــ  ـــــــــي ن بط ـــــــــب لترديــــــــد العالمــــــــة الـــــــــيت دودهنــــــــت بتـــــــــا يخ 
ن 3ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج88112ن حتـــــــت الـــــــر أ ج26/08/2007ج
ن وتنتوي 3ن هنو منترام / ادمام الد ة ج72989ملسر ة بر أ جوا

 ن 26/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة ج ـــــايكو  13013

دودهنـت بتـا يخ  يساةوشو ةو ا ليمتد ن بط ب لترديد العالمة اليت 
ن 16ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج9257ن حتـــــــت الـــــــر أ ج13/08/1977ج

ن وتنتوي 16ن هنو منترام / ادمام الد ة ج8403واملسر ة بر أ ج
 ن 13/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

يل هنـو شـرةة جزينتـا يس آي الصدا ا الكويـتن وةيـل تسـر 13013
  نب ـي نم يب نتش ن بط ـب لترديـد العالمـة الـيت دودهنـت بتـا يخ 

ن 5ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج37598ن حتـــــــت الـــــــر أ ج31/08/1997ج
ن وتنتوي 5ن هنو منترام / ادمام الد ة ج33926واملسر ة بر أ ج

 ن 31/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245ا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     شـرةة جـــتقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جنيكست  يتايل  13013
ليمتـــــــــــد ن بط ـــــــــــب لترديـــــــــــد العالمـــــــــــة الـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بتـــــــــــا يخ 

ن 9ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج88072ن حتـــــــت الـــــــر أ ج25/08/2007ج
ن وتنتوي 9ن هنو منترام / ادمام الد ة ج74481واملسر ة بر أ ج

 ن 25/08/2027ماية القانونية ل عالمة بتا يخ جفرت  احل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شـرةة جاوم فا مـا  د(  13013

ن 23/08/1977ني  ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج
ن 8431بـــر أ جن واملســر ة 5ن الــوا د   لد ــة ج9289حتــت الــر أ ج

ن وتنتوــــي فــــرت  احلمايــــة القانونيــــة 5هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج
 ن 23/08/2027ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـدا ا الكويـتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة ج ي يوةوهامـا  13013
بتـــــا يخ  ابــــر ةــــو  ليمتــــد ن بط ــــب لترديـــــد العالمــــة الــــيت دودهنــــت 

ـــــر أ ج13/08/2007ج ـــــة ج87834ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 12ن ال
ن 12ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج76264واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 13/08/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
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      1245تقدمت شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جتويوات ـيدوشـا   13013

ةابوشيكي ةايشاا تتاـر ديضا   أ تويوات موتو  ةو بو يشو ن بط ب 
ن حتــت الــر أ 11/08/1987لترديــد العالمــة الــيت دودهنــت بتــا يخ ج

ن هنــــو 19208واملســــر ة بــــر أ جن 12ن الــــوا د   لد ــــة ج20485ج
ن وتنتوي فرت  احلمايـة القانونيـة ل عالمـة 12منترام / ادمام الد ة ج

 ن 11/08/2027بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جتويوات ـيدوشـا   13013

ات موتو  ةو بو يشو ن بط ب ةابوشيكي ةايشاا تتاـر ديضا   أ تويو 
ن حتــت الــر أ 11/08/1987لترديــد العالمــة الــيت دودهنــت بتــا يخ ج

ن هنــــو 19209ن واملســــر ة بــــر أ ج12ن الــــوا د   لد ــــة ج20486ج
ن وتنتوي فرت  احلمايـة القانونيـة ل عالمـة 12منترام / ادمام الد ة ج

 ن 11/08/2027بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245صـا ج     شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواتقدمت -  
الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جفيـــــاةوم  13013

ــب  ــوان  ديالويــر ن  انرتايشــيوايل انــ(/ شــرةة نسمــت ود ســت  ـو
ن حتـت 04/08/2007بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج

ن 80107ن واملســـر ة بـــر أ ج18ن الـــوا د   لد ـــة ج87718الـــر أ ج
ن وتنتوـــي فـــرت  احلمايـــة القانونيـــة 18 ـــة جهنـــو منترـــام / اـــدمام الد

 ن 04/08/2027ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جفيـــــاةوم  13013

ــب  ــوان  ديالويــر ن  انرتايشــيوايل انــ(/ شــرةة نسمــت ود ســت  ـو
ن حتـت 04/08/2007ت بتـا يخ جبط ب لترديد العالمة اليت دودهنـ

ن 80108ن واملســـر ة بـــر أ ج28ن الـــوا د   لد ـــة ج87719الـــر أ ج
ن وتنتوـــي فـــرت  احلمايـــة القانونيـــة 28هنـــو منترـــام / اـــدمام الد ـــة ج

 ن 04/08/2027ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
هنـــــو شـــــرةة جفيـــــاةوم  الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل 13013

ــب  ــوان  ديالويــر ن  انرتايشــيوايل انــ(/ شــرةة نسمــت ود ســت  ـو
ن حتـت 04/08/2007بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج

ن 80109ن واملســـر ة بـــر أ ج38ن الـــوا د   لد ـــة ج87720الـــر أ ج
ن وتنتوـــي فـــرت  احلمايـــة القانونيـــة 38هنـــو منترـــام / اـــدمام الد ـــة ج

 ن 04/08/2027يخ جل عالمة بتا  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج ـــوميتومو   13013

ةيميكال ةومبايل ليميتد ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت بتا يخ 
ن 5ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج37571ن حتـــــــت الـــــــر أ ج27/08/1997ج

ن وتنتوي 5هنو منترام / ادمام الد ة ج ن67441واملسر ة بر أ ج
 ن 27/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جـيــ  لــويس  13013
ـرو  جاب اين ليميتد ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت بتا يخ 

ن 3ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج37603ن حتـــــــت الـــــــر أ ج31/08/1997ج
ن وتنتوي 3ن هنو منترام / ادمام الد ة ج34229واملسر ة بر أ ج

 ن 31/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
شـــــويبي  الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة ج 13013

ـــا يخ  ـــيت دودهنـــت بت ـــد العالمـــة ال ـــد  ن بط ـــب لتردي انرتايشـــوايل ليمت
ـــــر أ ج11/08/1987ج ـــــة ج20483ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 32ن ال

ن 32ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج19206واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 11/08/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245ن وهننواصـا ج     شـرةة جـــا أ د ـد الدــودتقدمت -  

الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جداةـــــس  13013
 يمبســون ـــرو  يب نل  ــي ن بط ــب لترديــد العالمــة الــيت دودهنــت 

ــــر أ ج13/08/2007بتــــا يخ ج ــــة 87827ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال
ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 74437ن واملســــر ة بــــر أ ج25ج
القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة 25ج
 ن 13/08/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جلو  لن بط ـب  13013
ن حتــت الــر أ 06/08/1997لترديــد العالمــة الــيت دودهنــت بتــا يخ ج

ـــــة ج37374ج ـــــوا د   لد  ـــــر أ ج3ن ال ن هنـــــو 33038ن واملســـــر ة ب
ن وتنتوــي فــرت  احلمايــة القانونيــة ل عالمــة 3منترــام / اــدمام الد ــة ج

 ن 06/08/2027بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جلو  لن بط ـب  13013

ن حتــت الــر أ 15/08/2007الــيت دودهنــت بتــا يخ جلترديــد العالمــة 
ـــــة ج87902ج ـــــوا د   لد  ـــــر أ ج3ن ال ن هنـــــو 84942ن واملســـــر ة ب

ن وتنتوــي فــرت  احلمايــة القانونيــة ل عالمــة 3منترــام / اــدمام الد ــة ج
 ن 15/08/2027بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ل تســريل هنــو شــرةة جنو نتــون   الصــدا ا الكويــتن وةيــ 13013
 و( ليمتـــــــد ن بط ـــــــب لترديـــــــد العالمــــــــة الـــــــيت دودهنـــــــت بتــــــــا يخ 

ن 5ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج37574ن حتـــــــت الـــــــر أ ج27/08/1997ج
ن وتنتوي 5ن هنو منترام / ادمام الد ة ج34292واملسر ة بر أ ج
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 ن 27/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245د الدــودن وهننواصـا ج     شـرةة جـــا أ د ـتقدمت -  

الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جداةـــــس  13013
 يمبســون ـــرو  يب نل  ــي ن بط ــب لترديــد العالمــة الــيت دودهنــت 

ــــر أ ج13/08/2007بتــــا يخ ج ــــة 87826ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال
ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 74436ن واملســــر ة بــــر أ ج18ج
احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ  ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت 18ج
 ن 13/08/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جداةـــــس  13013
 يمبســون ـــرو  يب نل  ــي ن بط ــب لترديــد العالمــة الــيت دودهنــت 

ــــر أ ج13/08/2007بتــــا يخ ج ــــة87828ن حتــــت ال ــــوا د   لد   ن ال
ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 76261ن واملســــر ة بــــر أ ج18ج
ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ 18ج
 ن 13/08/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جداةـــــس  13013
العالمــة الــيت دودهنــت  يمبســون ـــرو  يب نل  ــي ن بط ــب لترديــد 

ــــر أ ج13/08/2007بتــــا يخ ج ــــة 87829ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال
ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 76262ن واملســــر ة بــــر أ ج25ج
ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ 25ج
 ن 13/08/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

لكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جيت  ــي دب   الصــدا ا ا 13013
ــــيت دودهنــــت بتــــا يخ  ــــة ال ــــب لترديــــد العالم ةــــو  دل دل  ــــي ن بط 

ـــــر أ ج31/08/1997ج ـــــة ج37619ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 43ن ال
ن 43ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج33989واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 31/08/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج      تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنـو شـرةة جتشـاينا تو ةـو  13013
هواين دندا رت ل ةو ا ليميتد ن بط ب لترديد العالمـة الـيت دودهنـت 

ــــر أ ج10/09/2007بتــــا يخ ج ــــة 88420ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال
/ اــــدمام الد ــــة  ن هنــــو منترــــام76283ن واملســــر ة بــــر أ ج34ج
ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ 34ج
 ن 10/09/2027ج

 

      1245تقدمت شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج -  
ـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة جدوشـــكو.   13013 الصـــدا ا الكوي

ةو بو يشــــــــ ن بط ــــــــب لترديــــــــد العالمــــــــة الــــــــيت دودهنــــــــت بتــــــــا يخ 
ـــــر أ 29/07/1997ج ـــــة ج37262جن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 12ن ال

ن 12ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج56478واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 29/07/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جبيـــــ  يت   13013
اه  ا اايا يت يب ةي ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت مالتيسرتادا ا  

ــــر أ ج04/08/2007بتــــا يخ ج ــــة 87710ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال
ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 80033ن واملســــر ة بــــر أ ج12ج
ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ 12ج
 ن 04/08/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245اصـا ج     شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننو تقدمت -  

الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جبيـــــ  يت   13013
مالتيسرتادا ا اه  ا اايا يت يب ةي ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت 

ــــر أ ج04/08/2007بتــــا يخ ج ــــة 87711ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال
ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 80034ن واملســــر ة بــــر أ ج12ج
احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ  ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت 12ج
 ن 04/08/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جبيـــــ  يت   13013
مالتيسرتادا ا اه  ا اايا يت يب ةي ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت 

ــــر أ ج04/08/2007بتــــا يخ ج ــــة  ن87712ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ال
ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 80035ن واملســــر ة بــــر أ ج12ج
ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ 12ج
 ن 04/08/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جبيـــــ  يت   13013
ا اه  ا اايا يت يب ةي ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت  مالتيسرتادا
ــــر أ ج04/08/2007بتــــا يخ ج ــــة 87713ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال

ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 80036ن واملســــر ة بــــر أ ج12ج
ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ 12ج
 ن 04/08/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245هننواصـا ج     شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن و تقدمت -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جدةتيبويـــت  13013
ـــــــا يخ  ـــــــيت دودهنـــــــت بت ـــــــد العالمـــــــة ال ـــــــب لتردي ـــــــ  نب ن بط  ن( ةي
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ن 4ن الـــــــــوا د   لد ـــــــــة ج9454ن حتـــــــــت الـــــــــر أ ج22/10/1977ج
ن وتنتوـي 4ن هنـو منترـام / اـدمام الد ـة ج8584واملسر ة بـر أ ج

 ن 22/10/2027المة بتا يخ جفرت  احلماية القانونية ل ع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جدةتيبويـــت  13013

ـــــــا يخ  ـــــــيت دودهنـــــــت بت ـــــــد العالمـــــــة ال ـــــــب لتردي ـــــــ  نب ن بط  ن( ةي
ن 8ن الـــــــــوا د   لد ـــــــــة ج9455حتـــــــــت الـــــــــر أ ج ن22/10/1977ج

ن وتنتوـي 8ن هنـو منترـام / اـدمام الد ـة ج8585واملسر ة بـر أ ج
 ن 22/10/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جدةتيبويـــت  13013
ـــــــا يخ ن( ة ـــــــيت دودهنـــــــت بت ـــــــد العالمـــــــة ال ـــــــب لتردي ـــــــ  نب ن بط  ي

ن 9ن الـــــــــوا د   لد ـــــــــة ج9456ن حتـــــــــت الـــــــــر أ ج22/10/1977ج
ن وتنتوـي 9ن هنـو منترـام / اـدمام الد ـة ج8586واملسر ة بـر أ ج

 ن 22/10/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصــــدا ا الكويــــتن وةيــــل تســــريل هنــــو شــــرةة ج ــــافينت  13013

يب   ن بط ــــــــــــب لترديــــــــــــد العالمـــــــــــــة الــــــــــــيت دودهنــــــــــــت بتـــــــــــــا يخ 
ن 9ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج37314ن حتـــــــت الـــــــر أ ج29/07/1997ج

ن وتنتوي 9ن هنو منترام / ادمام الد ة ج40217واملسر ة بر أ ج
 ن 29/07/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     قدمت ت -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة ج ا  ا( نيـ ن  13013
ن حتـت 05/09/2007بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج

ن هنـو 78554ن واملسر ة بر أ ج9ن الوا د   لد ة ج88281الر أ ج
احلمايــة القانونيــة ل عالمــة  ن وتنتوــي فــرت 9منترــام / اــدمام الد ــة ج

 ن 05/09/2027بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة ج ا  ا( نيـ ن  13013

ن حتـت 05/09/2007بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج
ن 78555 أ جن واملســـر ة بـــر 16ن الـــوا د   لد ـــة ج88282الـــر أ ج

ن وتنتوـــي فـــرت  احلمايـــة القانونيـــة 16هنـــو منترـــام / اـــدمام الد ـــة ج
 ن 05/09/2027ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة ج ا  ا( نيـ ن  13013
ن حتـت 05/09/2007بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج

ن 78556ن واملســـر ة بـــر أ ج35ن الـــوا د   لد ـــة ج88283الـــر أ ج
مايـــة القانونيـــة ن وتنتوـــي فـــرت  احل35هنـــو منترـــام / اـــدمام الد ـــة ج

 ن 05/09/2027ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة ج ا  ا( نيـ ن  13013

ن حتـت 05/09/2007بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج
ن 78557جن واملســـر ة بـــر أ 38ن الـــوا د   لد ـــة ج88284الـــر أ ج

ن وتنتوـــي فـــرت  احلمايـــة القانونيـــة 38هنـــو منترـــام / اـــدمام الد ـــة ج
 ن 05/09/2027ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة ج ا  ا( نيـ ن  13013
ت ن حتـ05/09/2007بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج

ن 78558ن واملســـر ة بـــر أ ج41ن الـــوا د   لد ـــة ج88285الـــر أ ج
ن وتنتوـــي فـــرت  احلمايـــة القانونيـــة 41هنـــو منترـــام / اـــدمام الد ـــة ج

 ن 05/09/2027ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة ج ا  ا( نيـ ن  13013

ن حتـت 05/09/2007ط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ جب
ن 78559ن واملســـر ة بـــر أ ج42ن الـــوا د   لد ـــة ج88286الـــر أ ج

ن وتنتوـــي فـــرت  احلمايـــة القانونيـــة 42هنـــو منترـــام / اـــدمام الد ـــة ج
 ن 05/09/2027ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة ج ا  ا( نيـ ن  13013

ن حتـت 09/09/2007بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج
ن هنـو 78560ن واملسر ة بر أ ج9ن الوا د   لد ة ج88401الر أ ج

ن وتنتوــي فــرت  احلمايــة القانونيــة ل عالمــة 9منترــام / اــدمام الد ــة ج
 ن 09/09/2027بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة ج ا  ا( نيـ ن  13013
ن حتـت 09/09/2007بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج

ن 78561ن واملســـر ة بـــر أ ج16ن الـــوا د   لد ـــة ج88402الـــر أ ج
رت  احلمايـــة القانونيـــة ن وتنتوـــي فـــ16هنـــو منترـــام / اـــدمام الد ـــة ج

 ن 09/09/2027ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة ج ا  ا( نيـ ن  13013

ن حتـت 09/09/2007بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج
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ن 78562بـــر أ ج ن واملســـر ة35ن الـــوا د   لد ـــة ج88403الـــر أ ج
ن وتنتوـــي فـــرت  احلمايـــة القانونيـــة 35هنـــو منترـــام / اـــدمام الد ـــة ج

 ن 09/09/2027ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة ج ا  ا( نيـ ن  13013

ن حتـت 09/09/2007بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج
ن 78563ن واملســـر ة بـــر أ ج38ن الـــوا د   لد ـــة ج88404الـــر أ ج

ن وتنتوـــي فـــرت  احلمايـــة القانونيـــة 38هنـــو منترـــام / اـــدمام الد ـــة ج
 ن 09/09/2027ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة ج ا  ا( نيـ ن  13013
ن حتـت 09/09/2007بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج

ن 78564ن واملســـر ة بـــر أ ج41ن الـــوا د   لد ـــة ج88405الـــر أ ج
رت  احلمايـــة القانونيـــة ن وتنتوـــي فـــ41هنـــو منترـــام / اـــدمام الد ـــة ج

 ن 09/09/2027ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة ج ا  ا( نيـ ن  13013

ن حتـت 09/09/2007بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج
ن 78565بـــر أ ج ن واملســـر ة42ن الـــوا د   لد ـــة ج88406الـــر أ ج

ن وتنتوـــي فـــرت  احلمايـــة القانونيـــة 42هنـــو منترـــام / اـــدمام الد ـــة ج
 ن 09/09/2027ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ــــتن وةيــــل تســــريل هنــــو شــــرةة جم  ســــة   13013 الصــــدا ا الكوي
رديــد ةونسـي ل تســوا جالشـرا األو ــرن / شــرةة نما اتيـةن بط ــب لت

ـــــــا يخ ج ـــــــيت دودهنـــــــت بت ـــــــر أ 16/01/2007العالمـــــــة ال ن حتـــــــت ال
ن هنــــو 72285ن واملســــر ة بــــر أ ج30ن الــــوا د   لد ــــة ج82376ج

ن وتنتوي فرت  احلمايـة القانونيـة ل عالمـة 30منترام / ادمام الد ة ج
 ن 16/01/2027بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جـــ  نو مــان الصــد 13013
ــــا يخ  ــــيت دودهنــــت بت ــــد العالمــــة ال ــــدن بط ــــب لتردي انرتايشــــوايل ليمت

ن 9ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج87153ن حتـــــــت الـــــــر أ ج11/07/2007ج
ن وتنتوي 9ن هنو منترام / ادمام الد ة ج73074واملسر ة بر أ ج

 ن 11/07/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
ـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جنيكـــــون   13013 الصـــــدا ا الكوي

ــــــــا يخ  ــــــــيت دودهنــــــــت بت ــــــــد العالمــــــــة ال ةو بو يشــــــــون بط ــــــــب لتردي

ن 9ن الـــــــــوا د   لد ـــــــــة ج9269ن حتـــــــــت الـــــــــر أ ج13/08/1977ج
وـي ن وتنت9ن هنـو منترـام / اـدمام الد ـة ج8414واملسر ة بـر أ ج

 ن 13/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جةا ولينـا ه يـرا  13013

ليمتـــــــــــد ن بط ـــــــــــب لترديـــــــــــد العالمـــــــــــة الـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بتـــــــــــا يخ 
ن 3 ـــــــة جن الـــــــوا د   لد89551ن حتـــــــت الـــــــر أ ج30/10/2007ج

ن وتنتوي 3ن هنو منترام / ادمام الد ة ج73582واملسر ة بر أ ج
 ن 30/10/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ــــل تســــريل هنــــو شــــرةة جات كــــس   13013 ــــتن وةي الصــــدا ا الكوي
ــــــــيت د ــــــــد العالمــــــــة ال ــــــــا يخ ةو بو يشــــــــون بط ــــــــب لتردي ودهنــــــــت بت

ن 14ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج3219ن حتـــــــت الـــــــر أ ج20/07/1967ج
ن وتنتوي 14ن هنو منترام / ادمام الد ة ج3219واملسر ة بر أ ج

 ن 20/07/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
ــــل تســــريل هنــــو شــــرةة ج ــــ داتو   13013 ــــتن وةي الصــــدا ا الكوي

ف اـامو ا(  يب   ني  ن بط ب لترديـد العالمـة الـيت دودهنـت بتـا يخ 
ن 3ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج87879ن حتـــــــت الـــــــر أ ج14/08/2007ج

ن وتنتوي 3الد ة جن هنو منترام / ادمام 73183واملسر ة بر أ ج
 ن 14/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      1245تقدمت شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جب ــيس وو لــد  13013
دل دل  ي / شرةة مو ديالوير ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت 

ــــر أ جن 04/08/2007بتــــا يخ ج ــــة 87722حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال
ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 74427ن واملســــر ة بــــر أ ج44ج
ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ 44ج
 ن 04/08/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جب ــيس وو لــد  13013
دل دل  ي / شرةة مو ديالوير ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت 

ن 3ن الوا د   لد ة ج87723ن حتت الر أ ج04/08/2007بتا يخ ج
ن وتنتوي 3م الد ة جن هنو منترام / ادما73759واملسر ة بر أ ج

 ن 04/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جب ــيس وو لــد  13013
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دل دل  ي / شرةة مو ديالوير ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت 
ن 5ن الوا د   لد ة ج87724ن حتت الر أ ج04/08/2007بتا يخ ج

ن وتنتوي 5ن هنو منترام / ادمام الد ة ج85331واملسر ة بر أ ج
 ن 04/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جب ــيس وو لــد  13013
دل دل  ي / شرةة مو ديالوير ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت 

ــــر أ ج04/08/2007بتــــا يخ ج ــــة 87725ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال
ام الد ــــة ن هنــــو منترــــام / اــــدم73760ن واملســــر ة بــــر أ ج42ج
ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ 42ج
 ن 04/08/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جةاو ةابوشـكي   13013
ةايشا جتتآـر ديضـا س ـأ ةـاو ةو بو يشـون ن بط ـب لترديـد العالمـة 

ن 36898ن حتـــــت الـــــر أ ج18/06/1997يخ جالـــــيت دودهنـــــت بتـــــا  
ن هنـــــو منترــــــام / 32933ن واملســـــر ة بــــــر أ ج1الـــــوا د   لد ــــــة ج
ن وتنتوــــي فــــرت  احلمايــــة القانونيــــة ل عالمــــة بتــــا يخ 1اــــدمام الد ــــة ج

 ن 18/06/2027ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
جب ــيس وو لــد  الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة 13013

دل دل  ي / شرةة مو ديالوير ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت 
ن 3ن الوا د   لد ة ج87726ن حتت الر أ ج04/08/2007بتا يخ ج

ن وتنتوي 3ن هنو منترام / ادمام الد ة ج73761واملسر ة بر أ ج
 ن 04/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245د ـد الدــودن وهننواصـا ج      شـرةة جـــا أتقدمت -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة ج ا مــواي تش  13013
بيد يج ةومبايل جنيرو ن ليمتد ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت 

ــــر أ ج12/08/2007بتــــا يخ ج ــــة 87793ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال
 ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة73538ن واملســــر ة بــــر أ ج32ج
ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ 32ج
 ن 12/08/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصــــدا ا الكويــــتن وةيــــل تســــريل هنــــو شــــرةة جبو ــــتنت  13013
انرتايشــوايل فرانشــاي  ةو بو يشــ  / د ســت   وييــة نيدــادا ن بط ــب 

ن حتــت الــر أ 29/07/1997بتــا يخ جلترديــد العالمــة الــيت دودهنــت 
ن هنــــو 49926ن واملســــر ة بــــر أ ج35ن الــــوا د   لد ــــة ج37278ج

ن وتنتوي فرت  احلمايـة القانونيـة ل عالمـة 35منترام / ادمام الد ة ج
 ن 29/07/2027بتا يخ ج

      1245تقدمت شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج -  
هنــــو شــــرةة جبو ــــتنت الصــــدا ا الكويــــتن وةيــــل تســــريل  13013

انرتايشــوايل فرانشــاي  ةو بو يشــ  / د ســت   وييــة نيدــادا ن بط ــب 
ن حتــت الــر أ 29/07/1997لترديــد العالمــة الــيت دودهنــت بتــا يخ ج

ن هنــــو 49928ن واملســــر ة بــــر أ ج39ن الــــوا د   لد ــــة ج37280ج
ن وتنتوي فرت  احلمايـة القانونيـة ل عالمـة 39منترام / ادمام الد ة ج

 ن 29/07/2027خ جبتا ي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصــــدا ا الكويــــتن وةيــــل تســــريل هنــــو شــــرةة جنيــــو لــــو   13013

ليمتـــــــــــد ن بط ـــــــــــب لترديـــــــــــد العالمـــــــــــة الـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بتـــــــــــا يخ 
ـــــر أ ج10/02/2007ج ـــــة ج83052ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 35ن ال

ن 35الد ــــة ج ن هنــــو منترــــام / اــــدمام95542واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 10/02/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج ـــاندـيت  13013
ليمتـــــــــــد ن بط ـــــــــــب لترديـــــــــــد العالمـــــــــــة الـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بتـــــــــــا يخ 

ن 7 د   لد ـــــــة جن الـــــــوا88949ن حتـــــــت الـــــــر أ ج03/10/2007ج
ن وتنتوي 7ن هنو منترام / ادمام الد ة ج73561واملسر ة بر أ ج

 ن 03/10/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج ـــاندـيت  13013

الـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بتـــــــــــا يخ ليمتـــــــــــد ن بط ـــــــــــب لترديـــــــــــد العالمـــــــــــة 
ن 9ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج88950ن حتـــــــت الـــــــر أ ج03/10/2007ج

ن وتنتوي 9ن هنو منترام / ادمام الد ة ج73562واملسر ة بر أ ج
 ن 03/10/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ل تســـريل هنـــو شـــرةة ج ـــاندـيت الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــ 13013
ليمتـــــــــــد ن بط ـــــــــــب لترديـــــــــــد العالمـــــــــــة الـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بتـــــــــــا يخ 

ـــــر أ ج03/10/2007ج ـــــة ج88951ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 11ن ال
ن 11ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج73563واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 03/10/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245لدــودن وهننواصـا ج     شـرةة جـــا أ د ـد اتقدمت -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جـا يبســون  ج  13013
يب   يت ن ليمتـــــد ن بط ـــــب لترديـــــد العالمـــــة الـــــيت دودهنـــــت بتـــــا يخ 

ـــــر أ ج29/09/1997ج ـــــة ج37816ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 30ن ال
ن 30ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج42368واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 29/09/2027حلماية القانونية ل عالمة بتا يخ جوتنتوي فرت  ا
      1245تقدمت شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جينكوم   فام   13013
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نم بيــــويت    ــــي آي نين بط ــــب لترديــــد العالمــــة الــــيت دودهنــــت 
ن 3لد ة جن الوا د   37786ن حتت الر أ ج27/09/1997بتا يخ ج

ن وتنتوي 3ن هنو منترام / ادمام الد ة ج33388واملسر ة بر أ ج
 ن 27/09/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جينكوم   فام   13013
نين بط ــــب لترديــــد العالمــــة الــــيت دودهنــــت  نم بيــــويت    ــــي آي

ن 3ن الوا د   لد ة ج37805ن حتت الر أ ج29/09/1997بتا يخ ج
ن وتنتوي 3ن هنو منترام / ادمام الد ة ج33498واملسر ة بر أ ج

 ن 29/09/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جلو  لن بط ـب  13013

ن حتــت الــر أ 13/09/2007لترديــد العالمــة الــيت دودهنــت بتــا يخ ج
ـــــة ج88493ج ـــــوا د   لد  ـــــر أ ج3ن ال ن هنـــــو 95555ن واملســـــر ة ب

ن وتنتوــي فــرت  احلمايــة القانونيــة ل عالمــة 3منترــام / اــدمام الد ــة ج
 ن 13/09/2027بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245ة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     شـرةتقدمت -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جميــواه برانــدز  13013
جن( ن يب يت ني ليمتد ن بط ب لترديـد العالمـة الـيت دودهنـت بتـا يخ 

ـــــر أ ج30/09/1987ج ـــــة ج20662ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 29ن ال
ن 29ة جن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــ21097واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 30/09/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة ج يدينيــو فــاي  13013

د( دي دن يب دتش دين بط ب لترديد العالمـة الـيت دودهنـت بتـا يخ 
ـــــر أ 01/08/2007ج ـــــة ج87662جن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 43ن ال

ن 43ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج73186واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 01/08/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جبر ا   اب اي  13013
ــــد العالمــــة الــــيت دودهنــــت بتــــا يخ ـــــي  ال ا ل  ــــي ن بط ــــب لتردي

ن 7ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج35701ن حتـــــــت الـــــــر أ ج28/01/1997ج
ن وتنتوي 7ن هنو منترام / ادمام الد ة ج44831واملسر ة بر أ ج

 ن 28/01/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جبر ا   اب اي  13013

ــــد العالمــــة الــــيت دودهنــــت بتــــا يخ  ـــــي  ال ال  ــــي ن بط ــــب لتردي
ن 9ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج35702ن حتـــــــت الـــــــر أ ج28/01/1997ج

ن وتنتوي 9 ة جن هنو منترام / ادمام الد57553واملسر ة بر أ ج
 ن 28/01/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جبر ا   اب اي  13013
ــــد العالمــــة الــــيت دودهنــــت بتــــا يخ  ـــــي  ال ال  ــــي ن بط ــــب لتردي

ـــــر أ ج28/01/1997ج ـــــة ج35703ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 37ن ال
ن 37ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج44815واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 28/01/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جنن ين ـــــوا  13013

ــــين بط ـــب لترديـــد العالمـــة الـــيت دودهنـــت بتـــا يخ ننرتايشـــيوايل ايـــ  
ـــــر أ ج29/07/2007ج ـــــة ج87551ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 41ن ال

ن 41ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج71603واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 29/07/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ــــل تســــريل هنــــو شــــرةة جةــــا لتون  13013 ــــتن وةي الصــــدا ا الكوي
 بو تس ةومبايل ليمتد ن بط ب لترديـد العالمـة الـيت دودهنـت بتـا يخ 

ـــــر أ ج28/07/2007ج ـــــة ج87502ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 25ن ال
ن 25الد ــــة جن هنــــو منترــــام / اــــدمام 87229واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 28/07/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصــــدا ا الكويــــتن وةيـــــل تســــريل هنـــــو شــــرةة جةـــــاجنول  13013

ليمتـــــــــــد ن بط ـــــــــــب لترديـــــــــــد العالمـــــــــــة الـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بتـــــــــــا يخ 
ـــــر أ ج28/07/2007ج ـــــوا د87523ن حتـــــت ال ـــــة جن ال ن 18   لد 

ن 18ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج83144واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 28/07/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصــــدا ا الكويــــتن وةيـــــل تســــريل هنـــــو شــــرةة جةـــــاجنول  13013
لـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بتـــــــــــا يخ ليمتـــــــــــد ن بط ـــــــــــب لترديـــــــــــد العالمـــــــــــة ا

ـــــر أ ج28/07/2007ج ـــــة ج87524ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 25ن ال
ن 25ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج83145واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 28/07/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
يـــــل تســــريل هنـــــو شــــرةة جةـــــاجنول الصــــدا ا الكويــــتن وة 13013

ليمتـــــــــــد ن بط ـــــــــــب لترديـــــــــــد العالمـــــــــــة الـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بتـــــــــــا يخ 
ن 3ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج87521ن حتـــــــت الـــــــر أ ج28/07/2007ج

ن وتنتوي 3ن هنو منترام / ادمام الد ة ج83142واملسر ة بر أ ج
 ن 28/07/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
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  1245ـودن وهننواصـا ج     شـرةة جـــا أ د ـد الدـتقدمت -  
الصــــدا ا الكويــــتن وةيـــــل تســــريل هنـــــو شــــرةة جةـــــاجنول  13013

ليمتـــــــــــد ن بط ـــــــــــب لترديـــــــــــد العالمـــــــــــة الـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بتـــــــــــا يخ 
ـــــر أ ج28/07/2007ج ـــــة ج87522ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 35ن ال

ن 35ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج83143واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 28/07/2027 عالمة بتا يخ جوتنتوي فرت  احلماية القانونية ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج ـــالزينررز  13013
ليمتـــــــــــد ن بط ـــــــــــب لترديـــــــــــد العالمـــــــــــة الـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بتـــــــــــا يخ 

ـــــر أ ج28/07/2007ج ـــــة ج87513ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 25ن ال
ن 25منترــــام / اــــدمام الد ــــة جن هنــــو 82926واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 28/07/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج ـــالزينررز  13013

ليمتـــــــــــد ن بط ـــــــــــب لترديـــــــــــد العالمـــــــــــة الـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بتـــــــــــا يخ 
ـــــ28/07/2007ج ـــــة ج87506ر أ جن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 35ن ال

ن 35ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج82924واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 28/07/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

 الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج ـــالزينررز 13013
ليمتـــــــــــد ن بط ـــــــــــب لترديـــــــــــد العالمـــــــــــة الـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بتـــــــــــا يخ 

ـــــر أ ج28/07/2007ج ـــــة ج87512ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 18ن ال
ن 18ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج82925واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 28/07/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج ـــالزينررز  13013

ليمتـــــــــــد ن بط ـــــــــــب لترديـــــــــــد العالمـــــــــــة الـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بتـــــــــــا يخ 
ـــــر أ ج28/07/2007ج ـــــة ج87514ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 28ن ال

ن 28ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج82927واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 28/07/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

 الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج ـــالزينررز 13013
ليمتـــــــــــد ن بط ـــــــــــب لترديـــــــــــد العالمـــــــــــة الـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بتـــــــــــا يخ 

ـــــر أ ج28/07/2007ج ـــــة ج87515ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 35ن ال
ن 35ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج82928واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 28/07/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصــــدا ا الكويــــتن وةيــــل تســــريل هنــــو شــــرةة ج ــــينتوم   13013

دوتشالند ـي ام يب اتشن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت بتا يخ 
ن 1ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج88190ن حتـــــــت الـــــــر أ ج28/08/2007ج

ن وتنتوي 1ن هنو منترام / ادمام الد ة ج79101واملسر ة بر أ ج
 ن 28/08/2027ة بتا يخ جفرت  احلماية القانونية ل عالم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصــــدا ا الكويــــتن وةيــــل تســــريل هنــــو شــــرةة ج ــــينتوم   13013
دوتشالند ـي ام يب اتشن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت بتا يخ 

ن 2ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج88191ن حتـــــــت الـــــــر أ ج28/08/2007ج
ن وتنتوي 2ن هنو منترام / ادمام الد ة ج79102واملسر ة بر أ ج

 ن 28/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصــــدا ا الكويــــتن وةيــــل تســــريل هنــــو شــــرةة ج ــــينتوم   13013

خ دوتشالند ـي ام يب اتشن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت بتا ي
ـــــر أ ج28/08/2007ج ـــــة ج88192ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 17ن ال

ن 17ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج79103واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 28/08/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرة 13013 ـــل  الصـــدا ا الكوي ة جدوتوموبي
ـــا يخ  ـــيت دودهنـــت بت ـــد العالمـــة ال ةـــال  دي بريســـيا ن بط ـــب لتردي

ـــــر أ ج15/08/2007ج ـــــة ج87903ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 14ن ال
ن 14ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج84657واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 15/08/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245ودن وهننواصـا ج     شـرةة جـــا أ د ـد الدــتقدمت -  
الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســـريل هنــو شــرةة ج اصيكـــو(ن  13013

ن حتـت 04/08/2007بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج
ن هنـو 75168ن واملسر ة بر أ ج8ن الوا د   لد ة ج87706الر أ ج

ن وتنتوــي فــرت  احلمايــة القانونيــة ل عالمــة 8منترــام / اــدمام الد ــة ج
 ن 04/08/2027تا يخ جب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســـريل هنــو شــرةة ج اصيكـــو(ن  13013
ن حتـت 04/08/2007بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج

ن هنـو 72210ن واملسر ة بر أ ج3ن الوا د   لد ة ج87705الر أ ج
ن وتنتوــي فــرت  احلمايــة القانونيــة ل عالمــة 3د ــة جمنترــام / اــدمام ال

 ن 04/08/2027بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      1245تقدمت شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة ج افت ليمتد ن  13013

ن حتـت 16/09/1967بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج
ـــر أ ـــة ج3305ج ال ـــوا د   لد  ـــر أ ج9ن ال ن هنـــو 3305ن واملســـر ة ب
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ن وتنتوــي فــرت  احلمايــة القانونيــة ل عالمــة 9منترــام / اــدمام الد ــة ج
 ن 16/09/2027بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ـل ننـ( ن  13013 الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شـرةة جــو
ن حتـت 11/10/2007عالمة اليت دودهنـت بتـا يخ جبط ب لترديد ال

ن 79108ن واملســـر ة بـــر أ ج41ن الـــوا د   لد ـــة ج89040الـــر أ ج
ن وتنتوـــي فـــرت  احلمايـــة القانونيـــة 41هنـــو منترـــام / اـــدمام الد ـــة ج

 ن 11/10/2027ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
ـل ننـ( ن الصدا ا الك 13013 ويتن وةيل تسريل هنو شـرةة جــو

ن حتـت 11/10/2007بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج
ن 79109ن واملســـر ة بـــر أ ج41ن الـــوا د   لد ـــة ج89041الـــر أ ج

ن وتنتوـــي فـــرت  احلمايـــة القانونيـــة 41هنـــو منترـــام / اـــدمام الد ـــة ج
 ن 11/10/2027ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245د ـد الدــودن وهننواصـا ج     شـرةة جـــا أ تقدمت -  

ـل ننـ( ن  13013 الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شـرةة جــو
ن حتـت 11/10/2007بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج

ن هنـو 79110ن واملسر ة بر أ ج9ن الوا د   لد ة ج89042الر أ ج
ل عالمــة  ن وتنتوــي فــرت  احلمايــة القانونيــة9منترــام / اــدمام الد ــة ج

 ن 11/10/2027بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
ـل ننـ( ن  13013 الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شـرةة جــو

ن حتـت 11/10/2007بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج
ن 79111ن واملســـر ة بـــر أ ج42ن الـــوا د   لد ـــة ج89043الـــر أ ج

ن وتنتوـــي فـــرت  احلمايـــة القانونيـــة 42م / اـــدمام الد ـــة جهنـــو منترـــا
 ن 11/10/2027ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ـل ننـ( ن  13013 الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شـرةة جــو
ن حتـت 07/11/2007بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج

ن 79113ن واملســـر ة بـــر أ ج41الـــوا د   لد ـــة جن 89704الـــر أ ج
ن وتنتوـــي فـــرت  احلمايـــة القانونيـــة 41هنـــو منترـــام / اـــدمام الد ـــة ج

 ن 07/11/2027ل عالمة بتا يخ ج

      1245تقدمت شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج -  
ـل ننـ( ن  13013 الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شـرةة جــو

ن حتـت 07/11/2007اليت دودهنـت بتـا يخ ج بط ب لترديد العالمة
ن 79114ن واملســـر ة بـــر أ ج42ن الـــوا د   لد ـــة ج89705الـــر أ ج

ن وتنتوـــي فـــرت  احلمايـــة القانونيـــة 42هنـــو منترـــام / اـــدمام الد ـــة ج
 ن 07/11/2027ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ـل ننـ( ن  13013 الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شـرةة جــو
ن حتـت 07/11/2007بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج

ن هنـو 79115ن واملسر ة بر أ ج9ن الوا د   لد ة ج89706الر أ ج
احلمايــة القانونيــة ل عالمــة  ن وتنتوــي فــرت 9منترــام / اــدمام الد ــة ج

 ن 07/11/2027بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جليــو بو نيــت   13013

ةومبــــــايل انــــــ( ن بط ــــــب لترديــــــد العالمــــــة الــــــيت دودهنــــــت بتــــــا يخ 
ـــــر أ ج27/08/1997ج ـــــة ج37586ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 35ن ال

ن 35ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج33986واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 27/08/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة جدايدر ـــيا  13013
ـــــــــــ ـــــــــــة الـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بت ـــــــــــد العالم ـــــــــــب لتردي ا يخ انـــــــــــ( ن بط 

ن 3ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج84566ن حتـــــــت الـــــــر أ ج07/04/2007ج
ن وتنتوي 3ن هنو منترام / ادمام الد ة ج71344واملسر ة بر أ ج

 ن 07/04/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
شـــرةة جدايدر ـــيا الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو  13013

ـــــــــــا يخ  ـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بت ـــــــــــة ال ـــــــــــد العالم ـــــــــــب لتردي ـــــــــــ( ن بط  ان
ن 7ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج84567ن حتـــــــت الـــــــر أ ج07/04/2007ج

ن وتنتوي 7ن هنو منترام / ادمام الد ة ج71345واملسر ة بر أ ج
 ن 07/04/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245ا ج     شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـتقدمت -  

وليا  13013 الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جاين  مونـو
مينرنيو ديري جـرو ن ةومبايل ليمتيد ن بط ب لترديد العالمة الـيت 

ن الـــوا د  88225ن حتــت الـــر أ ج02/09/2007دودهنــت بتـــا يخ ج
ن هنـــو منترـــام / اـــدمام 96764ن واملســـر ة بـــر أ ج29 لد ـــة ج
ــــــــة ج ــــــــا يخ ن وتنتوــــــــ29الد  ــــــــة ل عالمــــــــة بت ــــــــة القانوني ي فــــــــرت  احلماي

 ن 02/09/2027ج
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      1245تقدمت شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج -  
وليا  13013 الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جاين  مونـو

مينرنيو ديري جـرو ن ةومبايل ليمتيد ن بط ب لترديد العالمة الـيت 
ن الـــوا د  88226ت الـــر أ جن حتــ02/09/2007دودهنــت بتـــا يخ ج

ن هنـــو منترـــام / اـــدمام 96765ن واملســـر ة بـــر أ ج30 لد ـــة ج
ــــــــة ج ــــــــا يخ 30الد  ــــــــة ل عالمــــــــة بت ــــــــة القانوني ن وتنتوــــــــي فــــــــرت  احلماي

 ن 02/09/2027ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
ولي 13013 ا الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جاين  مونـو

مينرنيو ديري جـرو ن ةومبايل ليمتيد ن بط ب لترديد العالمة الـيت 
ن الـــوا د  88227ن حتــت الـــر أ ج02/09/2007دودهنــت بتـــا يخ ج

ن هنـــو منترـــام / اـــدمام 96766ن واملســـر ة بـــر أ ج29 لد ـــة ج
ــــــــة ج ــــــــا يخ 29الد  ــــــــة ل عالمــــــــة بت ــــــــة القانوني ن وتنتوــــــــي فــــــــرت  احلماي

 ن 02/09/2027ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245د ـد الدــودن وهننواصـا ج     شـرةة جـــا أ تقدمت -  

وليا  13013 الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جاين  مونـو
مينرنيو ديري جـرو ن ةومبايل ليمتيد ن بط ب لترديد العالمة الـيت 

ن الـــوا د  88228ن حتــت الـــر أ ج02/09/2007دودهنــت بتـــا يخ ج
مام ن هنـــو منترـــام / اـــد96767ن واملســـر ة بـــر أ ج30 لد ـــة ج
ــــــــة ج ــــــــا يخ 30الد  ــــــــة ل عالمــــــــة بت ــــــــة القانوني ن وتنتوــــــــي فــــــــرت  احلماي

 ن 02/09/2027ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصـدا ا الكويـتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة جمـايو ال مـودا  13013

نندانتيــــلا ن(  نيــــ  ن بط ــــب لترديــــد العالمــــة الــــيت دودهنــــت بتــــا يخ 
ـــــر أ جن حتـــــ02/09/2007ج ـــــة ج88243ت ال ـــــوا د   لد  ن 25ن ال

ن 25ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج76624واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 02/09/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة ج و ـيييت ديـ   13013
وديـــوتس نســـت ة ا(  ايـــ  ن بط ـــب لترديـــد العالمـــة الـــيت دودهنـــت بر 

ن 30ن الوا د   لد ة ج9340ن حتت الر أ ج07/09/1977بتا يخ ج
ن وتنتوي 30ن هنو منترام / ادمام الد ة ج8467واملسر ة بر أ ج

 ن 07/09/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245صـا ج     شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواتقدمت -  
الصـدا ا الكويــتن وةيـل تســريل هنـو شــرةة جاليبــ م ا(   13013

ــــــــــا يخ  يب  ايــــــــــ  ن بط ــــــــــب لترديــــــــــد العالمــــــــــة الــــــــــيت دودهنــــــــــت بت

ـــــر أ ج24/02/1997ج ـــــة ج35847ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 30ن ال
ن 30ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج33744واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 24/02/2027مة بتا يخ جوتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
ـــر   13013 الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج ـــي د ني

ةربو يشو جيو د(ن   شرةة مو ديالوير ن بط ب لترديد العالمة اليت 
ن الـــوا د  83229ن حتــت الـــر أ ج14/02/2007دودهنــت بتـــا يخ ج

ن هنـــو منترـــام / اـــدمام 72084واملســـر ة بـــر أ جن 17 لد ـــة ج
ــــــــة ج ــــــــا يخ 17الد  ــــــــة ل عالمــــــــة بت ــــــــة القانوني ن وتنتوــــــــي فــــــــرت  احلماي

 ن 14/02/2027ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
ينيــــو  13013 ــــل تســــريل هنــــو شــــرةة جيـو ــــتن وةي الصــــدا ا الكوي

ة الــيت دودهنــت بتــا يخ تومبـولي  ن(  يب  نيــ  ن بط ــب لترديــد العالمـ
ن 3ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج83009ن حتـــــــت الـــــــر أ ج10/02/2007ج

ن وتنتوي 3ن هنو منترام / ادمام الد ة ج73161واملسر ة بر أ ج
 ن 10/02/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ــــتن و  13013 ينيــــو الصــــدا ا الكوي ــــل تســــريل هنــــو شــــرةة جيـو ةي
تومبـولي  ن(  يب  نيــ  ن بط ــب لترديــد العالمـة الــيت دودهنــت بتــا يخ 

ـــــر أ ج10/02/2007ج ـــــة ج83010ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 18ن ال
ن 18ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج73160واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 10/02/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ينيــــو  13013 ــــل تســــريل هنــــو شــــرةة جيـو ــــتن وةي الصــــدا ا الكوي
تومبـولي  ن(  يب  نيــ  ن بط ــب لترديــد العالمـة الــيت دودهنــت بتــا يخ 

ـــــر أ ج10/02/2007ج ـــــة ج83011ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 25ن ال
ن 25ج ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة73159واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 10/02/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصــــدا ا الكويــــتن وةيــــل تســــريل هنــــو شــــرةة جد ــــيكس   13013

ةو بو يشـــــــو ن بط ـــــــب لترديـــــــد العالمـــــــة الـــــــيت دودهنـــــــت بتـــــــا يخ 
ـــــر أ ج14/09/1987ج ـــــوا د  20561ن حتـــــت ال ـــــة جن ال ن 25 لد 

ن 25ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج19264واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 14/09/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ـــل تســـريل هنـــو شـــرةة جـين يـــومي   13013 ـــتن وةي الصـــدا ا الكوي
مــــــــة الــــــــيت دودهنــــــــت بتــــــــا يخ ةو بو يشــــــــ ن بط ــــــــب لترديــــــــد العال

ن 5ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج37714ن حتـــــــت الـــــــر أ ج15/09/1997ج
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ن وتنتوي 5ن هنو منترام / ادمام الد ة ج33394واملسر ة بر أ ج
 ن 15/09/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ـــتن  13013 ـــل تســـريل هنـــو شـــرةة جـين يـــومي  الصـــدا ا الكوي وةي
ةو بو يشــــــــ ن بط ــــــــب لترديــــــــد العالمــــــــة الــــــــيت دودهنــــــــت بتــــــــا يخ 

ـــــر أ ج15/09/1997ج ـــــة ج37715ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 10ن ال
ن 10ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج33391واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 15/09/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     شـرةة تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جترا ف ننرتتريد  13013
ـــــــــا يخ  ـــــــــيت دودهنـــــــــت بت ـــــــــد العالمـــــــــة ال نيـــــــــ  ــــــــــين بط ـــــــــب لتردي

ـــــر أ ج09/09/2007ج ـــــة ج88409ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 25ن ال
ن 25ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج80757واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 09/09/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ جوتنتوي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جترا ف ننرتتريد  13013

ـــــــــا يخ  ـــــــــيت دودهنـــــــــت بت ـــــــــد العالمـــــــــة ال نيـــــــــ  ــــــــــين بط ـــــــــب لتردي
ـــــر أ ج09/09/2007ج ـــــة 88410ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 35جن ال

ن 35ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج80758واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 09/09/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنـو شــرةة ج ــي ان اتــش  13013
رديــد العالمــة الــيت دودهنــت نندا ــرت ل دمريكــا ال ال  ــين بط ــب لت

ن 12ن الوا د   لد ة ج9348ن حتت الر أ ج07/09/1977بتا يخ ج
ن وتنتوي 12ن هنو منترام / ادمام الد ة ج8474واملسر ة بر أ ج

 ن 07/09/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
ا الكويــتن وةيــل تســريل هنـو شــرةة ج ــي ان اتــش الصـدا  13013

نندا ــرت ل دمريكــا ال ال  ــين بط ــب لترديــد العالمــة الــيت دودهنــت 
ن 7ن الــوا د   لد ــة ج9349ن حتــت الــر أ ج07/09/1977بتــا يخ ج

ن وتنتوـي 7ن هنـو منترـام / اـدمام الد ـة ج8475واملسر ة بـر أ ج
 ن 07/09/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جهيونداي موتو    13013
ـــــــــة الـــــــــيت دودهنـــــــــت بتـــــــــا يخ  ـــــــــايل ن بط ـــــــــب لترديـــــــــد العالم ةومب

ـــــر أ ج09/09/2007ج ـــــة ج88407ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 12ن ال
ن 12الد ــــة جن هنــــو منترــــام / اــــدمام 80852واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 09/09/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جفييـف هي ثكـ   13013

ـــــا يخ  يـــــو ةيـــــة ليميتـــــد ن بط ـــــب لترديـــــد العالمـــــة الـــــيت دودهنـــــت بت
ن 5ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج20545جن حتـــــــت الـــــــر أ 09/09/1987ج

ن وتنتوي 5ن هنو منترام / ادمام الد ة ج19248واملسر ة بر أ ج
 ن 09/09/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج ـــيب ا(   13013
ن 18/09/2007لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ جاي  ن بط ب 

ن واملســـــــر ة بـــــــر أ 35ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج88558حتـــــــت الـــــــر أ ج
ن وتنتوـي فـرت  احلمايـة 35ن هنو منترام / ادمام الد ة ج71608ج

 ن 18/09/2027القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
صدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شـرةة جاي ـي لي ـي انـد  ال 13013

ــــــــــا يخ  ــــــــــيت دودهنــــــــــت بت ــــــــــد العالمــــــــــة ال ةومبــــــــــايلن بط ــــــــــب لتردي
ن 5ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج37748ن حتـــــــت الـــــــر أ ج22/09/1997ج

ن وتنتوي 5ن هنو منترام / ادمام الد ة ج33465واملسر ة بر أ ج
 ن 22/09/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     دمت تق -  

ـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جماةيتـــــا   13013 ـــــتن وةي الصـــــدا ا الكوي
ــــــــا يخ  ــــــــيت دودهنــــــــت بت ــــــــد العالمــــــــة ال ةو بو يشــــــــون بط ــــــــب لتردي

ن 7ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج88603ن حتـــــــت الـــــــر أ ج20/09/2007ج
 ن وتنتوي7ن هنو منترام / ادمام الد ة ج73786واملسر ة بر أ ج

 ن 20/09/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
ـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جماةيتـــــا   13013 ـــــتن وةي الصـــــدا ا الكوي

ــــــــا يخ  ــــــــيت دودهنــــــــت بت ــــــــد العالمــــــــة ال ةو بو يشــــــــون بط ــــــــب لتردي
ن 9ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج88604الـــــــر أ جن حتـــــــت 20/09/2007ج

ن وتنتوي 9ن هنو منترام / ادمام الد ة ج73787واملسر ة بر أ ج
 ن 20/09/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جةنغ ـيأ ةو ا  13013
ــــــــــ ــــــــــا يخ ليميت ــــــــــيت دودهنــــــــــت بت ــــــــــة ال ــــــــــد العالم ــــــــــب لتردي د ن بط 

ـــــر أ ج20/09/2007ج ـــــة ج88612ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 16ن ال
ن 16ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج74652واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 20/09/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
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  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جدامكـــــو  13013

انرتايشـــيوايل نيـــ /ن(ن بط ـــب لترديـــد العالمـــة الـــيت دودهنـــت بتـــا يخ 
ـــــر أ ج19/08/2007ج ـــــة ج88041ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 36ن ال

ن 36ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج73164واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 19/08/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جدامكـــــو  13013
انرتايشـــيوايل نيـــ /ن(ن بط ـــب لترديـــد العالمـــة الـــيت دودهنـــت بتـــا يخ 

ـــــر أ ج19/08/2007ج ـــــة ج88042ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 39ن ال
ن 39/ اــــدمام الد ــــة ج ن هنــــو منترــــام73163واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 19/08/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسـريل هنـو شـرةة جتـوميا انـ( ن  13013

ن حتـت 02/09/2007بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج
ن 76055ن واملســـر ة بـــر أ ج25الـــوا د   لد ـــة جن 88240الـــر أ ج

ن وتنتوـــي فـــرت  احلمايـــة القانونيـــة 25هنـــو منترـــام / اـــدمام الد ـــة ج
 ن 02/09/2027ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة جبيكــــ     13013
ب لترديــــد العالمــــة الــــيت دودهنــــت بتــــا يخ ميكينــــ ي  دل دل يبن بط ــــ

ـــــر أ ج02/09/2007ج ـــــة ج88236ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 16ن ال
ن 16ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج72811واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 02/09/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة جبيكــــ     13013

ميكينــــ ي  دل دل يبن بط ــــب لترديــــد العالمــــة الــــيت دودهنــــت بتــــا يخ 
ـــــر أ ج02/09/2007ج ـــــة ج88237ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 41ن ال

ن 41ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج72810واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 02/09/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة جبيكــــ     13013
يبن بط ــــب لترديــــد العالمــــة الــــيت دودهنــــت بتــــا يخ  ميكينــــ ي  دل دل

ـــــر أ ج02/09/2007ج ـــــة ج88238ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 42ن ال
ن 42ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج72809واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 02/09/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جليو فا ما ديـ  /  13013

ن 18/09/2007د(ن بط ب لترديد العالمـة الـيت دودهنـت بتـا يخ ج
ن 82931ن واملسر ة بر أ ج5ن الوا د   لد ة ج88557حتت الر أ ج

ن وتنتوــــي فــــرت  احلمايــــة القانونيــــة 5هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج
 ن 18/09/2027ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة ج ـــــافت  13013
دةتيبــــــــويب  ن بط ــــــــب لترديــــــــد العالمــــــــة الــــــــيت دودهنــــــــت بتــــــــا يخ 

ن 9ن الـــــــــوا د   لد ـــــــــة ج3304ن حتـــــــــت الـــــــــر أ ج16/09/1967ج
تنتوـي ن و 9ن هنـو منترـام / اـدمام الد ـة ج3304واملسر ة بـر أ ج

 ن 16/09/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويـتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة جاوتـو جــي دم  13013

ــد العالمــة الــيت دودهنــت  ــ  ـــين ن بط ــب لتردي ــد ةــو  ةي يب دتــش آن
ن 3ن الوا د   لد ة ج88513ن حتت الر أ ج16/09/2007خ جبتا ي

ن وتنتوي 3ن هنو منترام / ادمام الد ة ج74749واملسر ة بر أ ج
 ن 16/09/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

جاوتـو جــي دم الصدا ا الكويـتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة  13013
ــد العالمــة الــيت دودهنــت  ــ  ـــين ن بط ــب لتردي ــد ةــو  ةي يب دتــش آن

ن 9ن الوا د   لد ة ج88514ن حتت الر أ ج16/09/2007بتا يخ ج
ن وتنتوي 9ن هنو منترام / ادمام الد ة ج74750واملسر ة بر أ ج

 ن 16/09/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245د الدــودن وهننواصـا ج     شـرةة جـــا أ د ـتقدمت -  

الصدا ا الكويـتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة جاوتـو جــي دم  13013
ــد العالمــة الــيت دودهنــت  ــ  ـــين ن بط ــب لتردي ــد ةــو  ةي يب دتــش آن

ــــر أ ج16/09/2007بتــــا يخ ج ــــة 88515ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال
ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 74751ن واملســــر ة بــــر أ ج14ج
وـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ ن وتنت14ج
 ن 16/09/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويـتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة جاوتـو جــي دم  13013
ــد العالمــة الــيت دودهنــت  ــ  ـــين ن بط ــب لتردي ــد ةــو  ةي يب دتــش آن

ــــر أ ج16/09/2007بتــــا يخ ج ــــة  ن88516ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ال
ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 74752ن واملســــر ة بــــر أ ج18ج
ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ 18ج
 ن 16/09/2027ج



 م8/10/2017 -هـ  1439حمرم  18 األحد                      130                  والستون    الثالثةالسنة  1361الكويت اليوم العدد 

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويـتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة جاوتـو جــي دم  13013

ــ ــد ةــو  ةي ــد العالمــة الــيت دودهنــت يب دتــش آن   ـــين ن بط ــب لتردي
ــــر أ ج16/09/2007بتــــا يخ ج ــــة 88517ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال

ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 74753ن واملســــر ة بــــر أ ج25ج
ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ 25ج
 ن 16/09/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويـتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة جاوتـو جــي دم  13013
ــد العالمــة الــيت دودهنــت  ــ  ـــين ن بط ــب لتردي ــد ةــو  ةي يب دتــش آن

ــــر أ ج16/09/2007بتــــا يخ ج ــــة 88518ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال
ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 74754ن واملســــر ة بــــر أ ج30ج
عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل 30ج
 ن 16/09/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويـتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة جاوتـو جــي دم  13013
ــد العالمــة الــيت دودهنــت  ــ  ـــين ن بط ــب لتردي ــد ةــو  ةي يب دتــش آن

ــــر أ ج16/09/2007بتــــا يخ ج ــــة 88519ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال
ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 74755ة بــــر أ جن واملســــر 32ج
ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ 32ج
 ن 16/09/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويـتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة جاوتـو جــي دم  13013
ــد العالمــة  ــ  ـــين ن بط ــب لتردي ــد ةــو  ةي الــيت دودهنــت يب دتــش آن

ــــر أ ج16/09/2007بتــــا يخ ج ــــة 88520ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال
ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 74756ن واملســــر ة بــــر أ ج35ج
ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ 35ج
 ن 16/09/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويـتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة جميتسـوي آنـد   13013
ـب  ـوان  اليـا ن ا داـعا  مصـان   ةـو  ليمتـدا شـرةة د سـت  ـو
وجتـــــــــــا  ن بط ـــــــــــب لترديـــــــــــد العالمـــــــــــة الـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بتـــــــــــا يخ 

ن 29ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج9381ن حتـــــــت الـــــــر أ ج29/09/1977ج
ن وتنتوي 29ن هنو منترام / ادمام الد ة ج8542واملسر ة بر أ ج

 ن 29/09/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 

      1245تقدمت شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج -  
الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة جتشـــوة يتس  13013

الـــيت دودهنـــت بتـــا يخ  ــــا وتو  ن(   نيـــ  ن بط ـــب لترديـــد العالمـــة
ـــــر أ ج27/09/2007ج ـــــة ج88842ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 30ن ال

ن 30ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج74822واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 27/09/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة جتشـــوة يتس الصـــدا ا الكويـــتن  13013
ــــا وتو  ن(   نيـــ  ن بط ـــب لترديـــد العالمـــة الـــيت دودهنـــت بتـــا يخ 

ـــــر أ ج27/09/2007ج ـــــة ج88843ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 30ن ال
ن 30ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج74823واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 27/09/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245ة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     شـرةتقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جلينكس جلندنن  13013
ـــــــــــا يخ  ـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بت ـــــــــــد العالمـــــــــــة ال ـــــــــــب لتردي ـــــــــــدن بط  ليمت

ن 3ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج88849ن حتـــــــت الـــــــر أ ج27/09/2007ج
ن وتنتوي 3ن هنو منترام / ادمام الد ة ج72764واملسر ة بر أ ج

 ن 27/09/2027احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج فرت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جلينكس جلندنن  13013

ـــــــــــا يخ  ـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بت ـــــــــــد العالمـــــــــــة ال ـــــــــــب لتردي ـــــــــــدن بط  ليمت
ـــــر أ ج27/09/2007ج ـــــة ج88850ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 14ن ال

ن 14ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج76294ســــر ة بــــر أ جوامل
 ن 27/09/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جلينكس جلندنن  13013
ـــــــــــيت دودهنـــــــــــت  ـــــــــــد العالمـــــــــــة ال ـــــــــــب لتردي ـــــــــــدن بط  ـــــــــــا يخ ليمت بت

ـــــر أ ج27/09/2007ج ـــــة ج88851ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 18ن ال
ن 18ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج72763واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 27/09/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
و شــرةة جننرتايشــيوايل الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــ 13013

 ــــتا ز ا(   ايـــــ  ن بط ــــب لترديـــــد العالمـــــة الــــيت دودهنـــــت بتـــــا يخ 
ـــــر أ ج27/09/1997ج ـــــة ج37789ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 25ن ال

ن 25ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج33392واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 27/09/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
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 1245 ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت شـرةة جـــا أ د -  
الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جننرتايشــيوايل  13013

 ــــتا ز ا(   ايـــــ  ن بط ــــب لترديـــــد العالمـــــة الــــيت دودهنـــــت بتـــــا يخ 
ـــــر أ ج23/09/2007ج ـــــة ج88630ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 25ن ال

ن 25ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج81416واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 23/09/2027  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ جوتنتوي فرت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جآي    ــي    13013
ني   دي ماجنمنــــتا انــــ( ن بط ــــب لترديــــد العالمــــة الــــيت دودهنــــت 

ــــر أ ج23/09/2007بتــــا يخ ج ــــوا د  88639ن حتــــت ال ــــة ن ال  لد 
ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 91580ن واملســــر ة بــــر أ ج35ج
ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ 35ج
 ن 23/09/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جآي    ــي    13013
لترديــــد العالمــــة الــــيت دودهنــــت ني   دي ماجنمنــــتا انــــ( ن بط ــــب 

ــــر أ ج23/09/2007بتــــا يخ ج ــــة 88643ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال
ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 91584ن واملســــر ة بــــر أ ج35ج
ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ 35ج
 ن 23/09/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

صــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جانــ ا ليمتـــدن ال 13013
ن حتـت 27/09/2007بط ب لترديد العالمة اليت دودهنـت بتـا يخ ج

ن 76293ن واملســـر ة بـــر أ ج31ن الـــوا د   لد ـــة ج88836الـــر أ ج
ن وتنتوـــي فـــرت  احلمايـــة القانونيـــة 31هنـــو منترـــام / اـــدمام الد ـــة ج

 ن 27/09/2027ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     شـرةة تقدمت -  

ــــــون   13013 ــــــل تســــــريل هنــــــو شــــــرةة جلي ــــــتن وةي الصــــــدا ا الكوي
ــــــــا يخ  ــــــــيت دودهنــــــــت بت ــــــــد العالمــــــــة ال ةو بو يشــــــــون بط ــــــــب لتردي

ن 3ن الـــــــــوا د   لد ـــــــــة ج9375ن حتـــــــــت الـــــــــر أ ج29/09/1977ج
ن وتنتوـي 3ن هنـو منترـام / اـدمام الد ـة ج8500واملسر ة بـر أ ج

 ن 29/09/2027القانونية ل عالمة بتا يخ ج فرت  احلماية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
ـــل تســـريل هنـــو شـــرةة جف و ـــ ب  13013 ـــتن وةي الصـــدا ا الكوي

ماجنمنـــــت ةـــــومب ن بط ـــــب لترديـــــد العالمـــــة الـــــيت دودهنـــــت بتـــــا يخ 
ن 6ن الـــــــــوا د   لد ـــــــــة ج9379ن حتـــــــــت الـــــــــر أ ج29/09/1977ج

ن وتنتوـي 6ن هنـو منترـام / اـدمام الد ـة ج8502بـر أ جواملسر ة 
 ن 29/09/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

      1245تقدمت شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج -  

الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جـيـــــ م  13013
ــــد العالمــــة الــــيت دودهنــــت بتــــا يخ  هولــــدينج ــــ  ـــــين بط ــــب لتردي اي

ن 6ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج37822ن حتـــــــت الـــــــر أ ج29/09/1997ج
ن وتنتوي 6ن هنو منترام / ادمام الد ة ج33778واملسر ة بر أ ج

 ن 29/09/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جـيـــــ م  13013

ــــد العالمــــة الــــيت دودهنــــت بتــــا يخ  ــــ  ـــــين بط ــــب لتردي هولــــدينج اي
ـــــر أ ج29/09/1997ج ـــــة ج37823ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 19ن ال

ن 19ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج33773واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 29/09/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شـرةة جاي ـي لي ـي انـد   13013
ـــــــــة الـــــــــيت دودهنـــــــــت بتـــــــــا يخ  ـــــــــايل ن بط ـــــــــب لترديـــــــــد العالم ةومب

ن 5   لد ـــــــة جن الـــــــوا د37776ن حتـــــــت الـــــــر أ ج27/09/1997ج
ن وتنتوي 5ن هنو منترام / ادمام الد ة ج33483واملسر ة بر أ ج

 ن 27/09/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصـدا ا الكويــتن وةيـل تســريل هنـو شــرةة جلي ـي نيكــو(  13013

ــــــــد العال ــــــــب لتردي ــــــــيت دودهنــــــــت بتــــــــا يخ نل نل  ــــــــين بط  ــــــــة ال م
ن 5ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج88846ن حتـــــــت الـــــــر أ ج27/09/2007ج

ن وتنتوي 5ن هنو منترام / ادمام الد ة ج72462واملسر ة بر أ ج
 ن 27/09/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جـينـــــ ا   الصـــــدا ا الكويـــــتن  13013
ةو بو يشــــــــ ن بط ــــــــب لترديــــــــد العالمــــــــة الــــــــيت دودهنــــــــت بتــــــــا يخ 

ن 5ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج88696ن حتـــــــت الـــــــر أ ج23/09/2007ج
ن وتنتوي 5ن هنو منترام / ادمام الد ة ج73002واملسر ة بر أ ج

 ن 23/09/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245 ـد الدــودن وهننواصـا ج     شـرةة جـــا أ دتقدمت -  

الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جـينـــــ ا    13013
ةو بو يشــــــــ ن بط ــــــــب لترديــــــــد العالمــــــــة الــــــــيت دودهنــــــــت بتــــــــا يخ 

ن 5ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج88697ن حتـــــــت الـــــــر أ ج23/09/2007ج
ن وتنتوي 5ن هنو منترام / ادمام الد ة ج73001واملسر ة بر أ ج

 ن 23/09/2027لقانونية ل عالمة بتا يخ جفرت  احلماية ا
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      1245تقدمت شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج -  
الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جـينـــــ ا    13013

ةو بو يشــــــــ ن بط ــــــــب لترديــــــــد العالمــــــــة الــــــــيت دودهنــــــــت بتــــــــا يخ 
ن 5ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج88699ن حتـــــــت الـــــــر أ ج23/09/2007ج

ن وتنتوي 5ن هنو منترام / ادمام الد ة ج72999ج واملسر ة بر أ
 ن 23/09/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جـينـــــ ا    13013
ةو بو يشــــــــ ن بط ــــــــب لترديــــــــد العالمــــــــة الــــــــيت دودهنــــــــت بتــــــــا يخ 

ن 5ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج88700ن حتـــــــت الـــــــر أ ج23/09/2007ج
ن وتنتوي 5ن هنو منترام / ادمام الد ة ج72895واملسر ة بر أ ج

 ن 23/09/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
  الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جـينـــــ ا  13013

ةو بو يشــــــــ ن بط ــــــــب لترديــــــــد العالمــــــــة الــــــــيت دودهنــــــــت بتــــــــا يخ 
ن 5ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج88701ن حتـــــــت الـــــــر أ ج23/09/2007ج

ن وتنتوي 5ن هنو منترام / ادمام الد ة ج72998واملسر ة بر أ ج
 ن 23/09/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصــــدا ا الكويــــتن وةيــــل تســــريل هنــــو شــــرةة جهــــاو      13013
ـــا يخ  ـــيت دودهنـــت بت ـــد العالمـــة ال ـــد ن بط ـــب لتردي ةو بو يشـــو ليميت

ن 5ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج20641ن حتـــــــت الـــــــر أ ج30/09/1987ج
ن وتنتوي 5ن هنو منترام / ادمام الد ة ج21096واملسر ة بر أ ج

 ن 30/09/2027 يخ جفرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة جا  يت يب ديا  13013

ـــــــــــا يخ  ـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بت ـــــــــــة ال ـــــــــــد العالم ـــــــــــب لتردي ـــــــــــ( ن بط  ان
ـــــر أ ج30/09/1997ج ـــــة ج37844ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 43ن ال

ن 43اــــدمام الد ــــة جن هنــــو منترــــام / 34016واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 30/09/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جمامــا( انـــد  13013
ـــيت دودهنـــت  ـــد العالمـــة ال ـــد ن بط ـــب لتردي ـــدينغ ن ليميت   ( ج هول

ــــر أ ج30/09/1997بتــــا يخ ج ــــة 37846ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال
ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 33762ن واملســــر ة بــــر أ ج12ج
ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ 12ج
 ن 30/09/2027ج

      1245تقدمت شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج -  
د الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جمامــا( انـــ 13013

ـــيت دودهنـــت  ـــد العالمـــة ال ـــد ن بط ـــب لتردي ـــدينغ ن ليميت   ( ج هول
ــــر أ ج30/09/1997بتــــا يخ ج ــــة 37847ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال

ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 33765ن واملســــر ة بــــر أ ج20ج
ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ 20ج
 ن 30/09/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245دن وهننواصـا ج     شـرةة جـــا أ د ـد الدــوتقدمت -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جمامــا( انـــد  13013
ـــيت دودهنـــت  ـــد العالمـــة ال ـــد ن بط ـــب لتردي ـــدينغ ن ليميت   ( ج هول

ــــر أ ج30/09/1997بتــــا يخ ج ــــة 37848ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال
ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 33763ن واملســــر ة بــــر أ ج24ج
احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ  ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت 24ج
 ن 30/09/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جمامــا( انـــد  13013
ـــيت دودهنـــت  ـــد العالمـــة ال ـــد ن بط ـــب لتردي ـــدينغ ن ليميت   ( ج هول

ــــر أ ج29/10/1997خ جبتــــا ي ــــة 38162ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال
ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 34290ن واملســــر ة بــــر أ ج25ج
ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ 25ج
 ن 29/10/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ة جمامــا( انـــد الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرة 13013
ـــيت دودهنـــت  ـــد العالمـــة ال ـــد ن بط ـــب لتردي ـــدينغ ن ليميت   ( ج هول

ــــر أ ج29/10/1997بتــــا يخ ج ــــة 38163ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال
ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 42758ن واملســــر ة بــــر أ ج28ج
ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ 28ج
 ن 29/10/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245د ـد الدــودن وهننواصـا ج      شـرةة جـــا أتقدمت -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جنيــدويو ةــو   13013
ليمتـــــــــــد ن بط ـــــــــــب لترديـــــــــــد العالمـــــــــــة الـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بتـــــــــــا يخ 

ن 3ن الـــــــــوا د   لد ـــــــــة ج9297ن حتـــــــــت الـــــــــر أ ج27/08/1977ج
ن وتنتوـي 3ن هنـو منترـام / اـدمام الد ـة ج8433واملسر ة بـر أ ج

 ن 27/08/2027قانونية ل عالمة بتا يخ جفرت  احلماية ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جنيــدويو ةــو   13013

ليمتـــــــــــد ن بط ـــــــــــب لترديـــــــــــد العالمـــــــــــة الـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بتـــــــــــا يخ 
ن 14ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج9298ن حتـــــــت الـــــــر أ ج27/08/1977ج

ن وتنتوي 14ن هنو منترام / ادمام الد ة ج8434واملسر ة بر أ ج
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 ن 27/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جنيــدويو ةــو   13013

ليمتـــــــــــد ن بط ـــــــــــب لترديـــــــــــد العالمـــــــــــة الـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بتـــــــــــا يخ 
ن 16ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج9299ن حتـــــــت الـــــــر أ ج27/08/1977ج

ن وتنتوي 16ن هنو منترام / ادمام الد ة ج8435واملسر ة بر أ ج
 ن 27/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جنيــدويو ةــو   13013
ليمتـــــــــــد ن بط ـــــــــــب لترديـــــــــــد العالمـــــــــــة الـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بتـــــــــــا يخ 

ن 18ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج9300ن حتـــــــت الـــــــر أ ج27/08/1977ج
ن وتنتوي 18ن هنو منترام / ادمام الد ة ج8436واملسر ة بر أ ج

 ن 27/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جنيــدويو ةــو   13013

ليمتـــــــــــد ن بط ـــــــــــب لترديـــــــــــد العالمـــــــــــة الـــــــــــيت دودهنـــــــــــت بتـــــــــــا يخ 
ن 25ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج9302ن حتـــــــت الـــــــر أ ج27/08/1977ج

ن وتنتوي 25ن هنو منترام / ادمام الد ة ج9438واملسر ة بر أ ج
 ن 27/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج ـــي   يب    13013
فا ما ـــــــيوتيكال  انرتايشـــــــيوايل  ـــــــي      / شـــــــرةة  ام مســـــــ ولية 
حمــــــــــدود  ن بط ــــــــــب لترديــــــــــد العالمــــــــــة الــــــــــيت دودهنــــــــــت بتــــــــــا يخ 

ن 5د ـــــــة جن الـــــــوا د   ل89044ن حتـــــــت الـــــــر أ ج11/10/2007ج
ن وتنتوي 5ن هنو منترام / ادمام الد ة ج87231واملسر ة بر أ ج

 ن 11/10/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
ا(   الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جةــا لوات 13013

ا   ال ن بط ــــــــــــب لترديــــــــــــد العالمــــــــــــة الــــــــــــيت دودهنــــــــــــت بتــــــــــــا يخ 
ن 3ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج88161ن حتـــــــت الـــــــر أ ج28/08/2007ج

ن وتنتوي 3ن هنو منترام / ادمام الد ة ج71642واملسر ة بر أ ج
 ن 28/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245 شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج    تقدمت -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جةــا لوات ا(   13013
ا   ال ن بط ــــــــــــب لترديــــــــــــد العالمــــــــــــة الــــــــــــيت دودهنــــــــــــت بتــــــــــــا يخ 

ن 9ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج88162ن حتـــــــت الـــــــر أ ج28/08/2007ج

ن وتنتوي 9ن هنو منترام / ادمام الد ة ج77562واملسر ة بر أ ج
 ن 28/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جةــا لوات ا(   13013
ا   ال ن بط ــــــــــــب لترديــــــــــــد العالمــــــــــــة الــــــــــــيت دودهنــــــــــــت بتــــــــــــا يخ 

ـــــر أ جن حتـــــ28/08/2007ج ـــــة ج88163ت ال ـــــوا د   لد  ن 14ن ال
ن 14ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج73544واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 28/08/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جةــا لوات ا(   13013

   ال ن بط ــــــــــــب لترديــــــــــــد العالمــــــــــــة الــــــــــــيت دودهنــــــــــــت بتــــــــــــا يخ ا
ـــــر أ ج28/08/2007ج ـــــة ج88164ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 24ن ال

ن 24ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج73545واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 28/08/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جةــا لوات ا(   13013
ا   ال ن بط ــــــــــــب لترديــــــــــــد العالمــــــــــــة الــــــــــــيت دودهنــــــــــــت بتــــــــــــا يخ 

ـــــر أ ج04/10/2007ج ـــــة ج88992ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 18ن ال
ن 18ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج71604واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 04/10/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جينكوم   فام   13013

نم بيــــويت    ــــي آي نين بط ــــب لترديــــد العالمــــة الــــيت دودهنــــت 
ن 3ن الوا د   لد ة ج37915ن حتت الر أ ج11/10/1997بتا يخ ج

ن وتنتوي 3منترام / ادمام الد ة جن هنو 36421واملسر ة بر أ ج
 ن 11/10/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ـــ   13013 الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة جتينتـــان ني
ن 07/10/2007ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت بتا يخ ج ـي 

ن 82932ن واملسر ة بر أ ج5ن الوا د   لد ة ج88995أ جحتت الر 
ن وتنتوــــي فــــرت  احلمايــــة القانونيــــة 5هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج

 ن 07/10/2027ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شـرةة جليسـافري ايـت   13013

ــــــــــا يخ ةومبــــــــــايلن ب ــــــــــيت دودهنــــــــــت بت ــــــــــد العالمــــــــــة ال ط ــــــــــب لتردي
ـــــر أ ج11/10/2007ج ـــــة ج89046ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 30ن ال

ن 30ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج92080واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 11/10/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
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  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جةــا لوات ا(   13013

ا   ال ن بط ــــــــــــب لترديــــــــــــد العالمــــــــــــة الــــــــــــيت دودهنــــــــــــت بتــــــــــــا يخ 
ـــــر أ ج04/10/2007ج ـــــة ج88993ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 25ن ال

ن 25ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج75301واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 04/10/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـــــدا ا الكويــــــتن وةيـــــل تســــــريل هنـــــو شــــــرةة جتريســــــا  13013
بو  ــتندابري( ايــ  ـــين بط ــب لترديــد العالمــة الــيت دودهنــت بتــا يخ 

ن 9ن الـــــــــوا د   لد ـــــــــة ج9306ن حتـــــــــت الـــــــــر أ ج27/08/1977ج
ن وتنتوـي 9لد ـة جن هنـو منترـام / اـدمام ا8441واملسر ة بـر أ ج

 ن 27/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصـــــدا ا الكويــــــتن وةيـــــل تســــــريل هنـــــو شــــــرةة جتريســــــا  13013

بو  ــتندابري( ايــ  ـــين بط ــب لترديــد العالمــة الــيت دودهنــت بتــا يخ 
ن 21ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج9307ن حتـــــــت الـــــــر أ ج27/08/1977ج

ن وتنتوي 21ن هنو منترام / ادمام الد ة ج8442واملسر ة بر أ ج
 ن 27/08/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة ج و ـيييت ديـ   13013
(  ايـــ  ن بط ـــب لترديـــد العالمـــة الـــيت دودهنـــت بروديـــوتس نســـت ة ا

ن 5ن الــوا د   لد ــة ج3349ن حتــت الــر أ ج17/10/1967بتــا يخ ج
ن وتنتوـي 5ن هنـو منترـام / اـدمام الد ـة ج3349واملسر ة بـر أ ج

 ن 17/10/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة ج و ـيييت ديـ   13013

بروديـــوتس نســـت ة ا(  ايـــ  ن بط ـــب لترديـــد العالمـــة الـــيت دودهنـــت 
ن 5ن الــوا د   لد ــة ج3351ن حتــت الــر أ ج17/10/1967بتــا يخ ج

ن وتنتوـي 5ن هنـو منترـام / اـدمام الد ـة ج3351واملسر ة بـر أ ج
 ن 17/10/2027تا يخ جفرت  احلماية القانونية ل عالمة ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة ج و ـيييت ديـ   13013
بروديـــوتس نســـت ة ا(  ايـــ  ن بط ـــب لترديـــد العالمـــة الـــيت دودهنـــت 

ن 29ن الوا د   لد ة ج3370ن حتت الر أ ج17/10/1967بتا يخ ج
ن وتنتوي 29ن هنو منترام / ادمام الد ة ج3370واملسر ة بر أ ج

 ن 17/10/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة ج و ـيييت ديـ   13013

ت بروديـــوتس نســـت ة ا(  ايـــ  ن بط ـــب لترديـــد العالمـــة الـــيت دودهنـــ
ن 29ن الوا د   لد ة ج3371ن حتت الر أ ج17/10/1967بتا يخ ج

ن وتنتوي 29ن هنو منترام / ادمام الد ة ج3371واملسر ة بر أ ج
 ن 17/10/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

و شـرةة ج و ـيييت ديـ  الصدا ا الكويتن وةيـل تسـريل هنـ 13013
بروديـــوتس نســـت ة ا(  ايـــ  ن بط ـــب لترديـــد العالمـــة الـــيت دودهنـــت 

ن 5ن الــوا د   لد ــة ج3372ن حتــت الــر أ ج17/10/1967بتــا يخ ج
ن وتنتوـي 5ن هنـو منترـام / اـدمام الد ـة ج3372واملسر ة بـر أ ج

 ن 17/10/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     شـرةة تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة ج و ـيييت ديـ   13013
بروديـــوتس نســـت ة ا(  ايـــ  ن بط ـــب لترديـــد العالمـــة الـــيت دودهنـــت 

ن 5ن الــوا د   لد ــة ج3374ن حتــت الــر أ ج17/10/1967بتــا يخ ج
ن وتنتوـي 5ن هنـو منترـام / اـدمام الد ـة ج3374واملسر ة بـر أ ج

 ن 17/10/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة ج و ـيييت ديـ   13013

بروديـــوتس نســـت ة ا(  ايـــ  ن بط ـــب لترديـــد العالمـــة الـــيت دودهنـــت 
ن 30ن الوا د   لد ة ج3376ن حتت الر أ ج17/10/1967بتا يخ ج

ن وتنتوي 30ن هنو منترام / ادمام الد ة ج3376واملسر ة بر أ ج
 ن 17/10/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة ج و ـيييت ديـ   13013
ة ا(  ايـــ  ن بط ـــب لترديـــد العالمـــة الـــيت دودهنـــت بروديـــوتس نســـت 

ن 29ن الوا د   لد ة ج3377ن حتت الر أ ج17/10/1967بتا يخ ج
ن وتنتوي 29ن هنو منترام / ادمام الد ة ج3377واملسر ة بر أ ج

 ن 17/10/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة ج و ـيييت ديـ   13013

بروديـــوتس نســـت ة ا(  ايـــ  ن بط ـــب لترديـــد العالمـــة الـــيت دودهنـــت 
ــــر أ ج18/10/2007بتــــا يخ ج ــــة 89226ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال

ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 81742ن واملســــر ة بــــر أ ج31ج
ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة 31ج
 ن 18/10/2027ج
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  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصــــــدا ا الكويــــــتن وةيــــــل تســــــريل هنــــــو شــــــرةة جدينيــــــو   13013

ـــو ةـــو ا ليمتـــدنن بط ـــب  ـــاـر ديضـــا   ـــأ ديني ةابوشـــيكي ةايشـــا جتت
ن حتــت الــر أ 22/10/1977لترديــد العالمــة الــيت دودهنــت بتــا يخ ج

ن هنـو منترـام 8588ن واملسـر ة بـر أ ج7الوا د   لد ة جن 9458ج
ن وتنتوـــي فـــرت  احلمايـــة القانونيـــة ل عالمـــة بتـــا يخ 7/ اـــدمام الد ـــة ج

 ن 22/10/2027ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصــــــدا ا الكويــــــتن وةيــــــل تســــــريل هنــــــو شــــــرةة جدينيــــــو   13013

ـــاـر ديضـــا  ـــو ةـــو ا ليمتـــدنن بط ـــب ةابوشـــيكي ةايشـــا جتت   ـــأ ديني
ن حتــت الــر أ 31/10/1977لترديــد العالمــة الــيت دودهنــت بتــا يخ ج

ن هنـو منترـام 8636ن واملسـر ة بـر أ ج9ن الوا د   لد ة ج9510ج
ن وتنتوـــي فـــرت  احلمايـــة القانونيـــة ل عالمـــة بتـــا يخ 9/ اـــدمام الد ـــة ج

 ن 31/10/2027ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245ا ج     شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـتقدمت -  
ـــ   13013 ـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج ـــيكا ني الصـــدا ا الكوي

ن 23/10/2007ـي ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت بتا يخ ج
ن 78683ن واملسر ة بر أ ج1ن الوا د   لد ة ج89325حتت الر أ ج

ن وتنتوــــي فــــرت  احلمايــــة القانونيــــة 1هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج
 ن 23/10/2027جل عالمة بتا يخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ـــ   13013 ـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج ـــيكا ني الصـــدا ا الكوي
ن 23/10/2007ـي ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت بتا يخ ج

ن 78684ن واملسر ة بر أ ج1ن الوا د   لد ة ج89326أ جحتت الر 
ن وتنتوــــي فــــرت  احلمايــــة القانونيــــة 1هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج

 ن 23/10/2027ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
ـــ   13013 ـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج ـــيكا ني الصـــدا ا الكوي

ن 23/10/2007ديد العالمة اليت دودهنت بتا يخ جـي ن بط ب لتر
ن واملســـــــر ة بـــــــر أ 19ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج89327حتـــــــت الـــــــر أ ج

ن وتنتوـي فـرت  احلمايـة 19ن هنو منترام / ادمام الد ة ج78685ج
 ن 23/10/2027القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ـــ  الصـــدا 13013 ـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج ـــيكا ني  ا الكوي
ن 23/10/2007ـي ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت بتا يخ ج

ن 78686ن واملسر ة بر أ ج1ن الوا د   لد ة ج89328حتت الر أ ج
ن وتنتوــــي فــــرت  احلمايــــة القانونيــــة 1هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج

 ن 23/10/2027ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245ا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     شـرةة جـــتقدمت -  

ـــ   13013 ـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج ـــيكا ني الصـــدا ا الكوي
ن 23/10/2007ـي ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت بتا يخ ج

ن واملســـــــر ة بـــــــر أ 19ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج89329حتـــــــت الـــــــر أ ج
ن وتنتوـي فـرت  احلمايـة 19ن هنو منترام / ادمام الد ة ج78687ج

 ن 23/10/2027القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
ـــ   13013 ـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج ـــيكا ني الصـــدا ا الكوي

ن 23/10/2007ـي ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت بتا يخ ج
ن 78688ن واملسر ة بر أ ج1ن الوا د   لد ة ج89330أ جحتت الر 

ن وتنتوــــي فــــرت  احلمايــــة القانونيــــة 1هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج
 ن 23/10/2027ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ـــ   13013 ـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج ـــيكا ني الصـــدا ا الكوي
ن 23/10/2007ديد العالمة اليت دودهنت بتا يخ جـي ن بط ب لتر
ن واملســـــــر ة بـــــــر أ 19ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج89331حتـــــــت الـــــــر أ ج

ن وتنتوـي فـرت  احلمايـة 19ن هنو منترام / ادمام الد ة ج78689ج
 ن 23/10/2027القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ـــ  الصـــدا 13013 ـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج ـــيكا ني  ا الكوي
ن 23/10/2007ـي ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت بتا يخ ج

ن 78690ن واملسر ة بر أ ج1ن الوا د   لد ة ج89332حتت الر أ ج
ن وتنتوــــي فــــرت  احلمايــــة القانونيــــة 1هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج

 ن 23/10/2027ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
ـــ   13013 ـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج ـــيكا ني الصـــدا ا الكوي

ن 23/10/2007ـي ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت بتا يخ ج
ن 78691ن واملسر ة بر أ ج2ن الوا د   لد ة ج89333حتت الر أ ج

رت  احلمايــــة القانونيــــة ن وتنتوــــي فــــ2هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج
 ن 23/10/2027ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ـــ   13013 ـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج ـــيكا ني الصـــدا ا الكوي
ن 23/10/2007ـي ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت بتا يخ ج

 ة بـــــــر أ ن واملســـــــر17ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج89334حتـــــــت الـــــــر أ ج
ن وتنتوـي فـرت  احلمايـة 17ن هنو منترام / ادمام الد ة ج78692ج

 ن 23/10/2027القانونية ل عالمة بتا يخ ج
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  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
ـــ   13013 ـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج ـــيكا ني الصـــدا ا الكوي

ن 23/10/2007ـي ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت بتا يخ ج
ن واملســـــــر ة بـــــــر أ 19ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج89335حتـــــــت الـــــــر أ ج

ن وتنتوـي فـرت  احلمايـة 19ن هنو منترام / ادمام الد ة ج78693ج
 ن 23/10/2027القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة  13013 ـــ  الصـــدا ا الكوي ج ـــيكا ني
ن 23/10/2007ـي ن بط ب لترديد العالمة اليت دودهنت بتا يخ ج

ن واملســـــــر ة بـــــــر أ 27ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج89336حتـــــــت الـــــــر أ ج
ن وتنتوـي فـرت  احلمايـة 27ن هنو منترام / ادمام الد ة ج78694ج

 ن 23/10/2027القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245    شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جفيـا دي ـي بـ ي  13013

ـــــــا يخ  ـــــــيت دودهنـــــــت بت ـــــــد العالمـــــــة ال د(  يب  نيـــــــ  ن بط ـــــــب لتردي
ـــــر أ ج03/03/2007ج ـــــة ج83632ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 25ن ال

ن 25ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج71281واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 03/03/2027المة بتا يخ جوتنتوي فرت  احلماية القانونية ل ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جدب  ــي نيــ    13013
ـــيت دودهنـــت بتـــا يخ  ـــو د(  دل دل  ـــين بط ـــب لترديـــد العالمـــة ال ي

ن 11ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج3298ن حتـــــــت الـــــــر أ ج10/09/1967ج
ن وتنتوي 11ن هنو منترام / ادمام الد ة ج2502واملسر ة بر أ ج

 ن 10/09/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنـو شـرةة جليسـوينيت ةيـ   13013

ا يخ ف يكس ا(  بي  اي  ن بط ب لترديد العالمة الـيت دودهنـت بتـ -
ـــــر أ ج02/09/2007ج ـــــة ج88244ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 17ن ال

ن 17ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج72217واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 02/09/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

شــرةة جاب يت  ــي  الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو  13013
هولـــــدنغ . م ل ن بط ـــــب لترديـــــد العالمـــــة الـــــيت دودهنـــــت بتـــــا يخ 

ـــــر أ ج04/09/2007ج ـــــة ج88273ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 43ن ال
ن 43ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج72218واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 04/09/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245ـودن وهننواصـا ج     شـرةة جـــا أ د ـد الدـتقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شـرةة جفـا و( امـو(  13013

شـوة يت شـيبس ةـوةي  ةومبــايلا ال ال  ـين بط ـب لترديـد العالمــة 
ن 88880ن حتـــــت الـــــر أ ج30/09/2007الـــــيت دودهنـــــت بتـــــا يخ ج

ــــة ج ــــوا د   لد  ــــر أ ج30ال ن هنــــو منترــــام / 73559ن واملســــر ة ب
ن وتنتوـــي فـــرت  احلمايـــة القانونيـــة ل عالمـــة بتـــا يخ 30اـــدمام الد ـــة ج

 ن 30/09/2027ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شـرةة جفـا و( امـو(  13013

شـوة يت شـيبس ةـوةي  ةومبــايلا ال ال  ـين بط ـب لترديـد العالمــة 
ن 88881ن حتـــــت الـــــر أ ج30/09/2007الـــــيت دودهنـــــت بتـــــا يخ ج

ــــة ج ــــوا د   لد  ــــر أ ج35ال ن هنــــو منترــــام / 75300ن واملســــر ة ب
ن وتنتوـــي فـــرت  احلمايـــة القانونيـــة ل عالمـــة بتـــا يخ 35اـــدمام الد ـــة ج

 ن 30/09/2027ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جولدـــــريو  13013

ـــــ ـــــة الـــــيت دودهنـــــت بتـــــا يخ اوت ـــــب لترديـــــد العالم دو زا انـــــ( ن بط 
ـــــر أ ج15/11/1997ج ـــــة ج38265ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 25ن ال

ن 25ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج33432واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 15/11/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جداميـــــايل  13013
ـــا يخ  ـــيت دودهنـــت بت ـــد العالمـــة ال انرتايشـــيوايل يب    ن بط ـــب لتردي

ـــــر أ ج18/09/2007ج ـــــة ج88555ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 14ن ال
ن 14لد ــــة جن هنــــو منترــــام / اــــدمام ا81155واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 18/09/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جداميـــــايل  13013

ـــا يخ  ـــيت دودهنـــت بت ـــد العالمـــة ال انرتايشـــيوايل يب    ن بط ـــب لتردي
ـــــر أ 18/09/2007ج ـــــة ج88556جن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 35ن ال

ن 35ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج81156واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 18/09/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شرةة جاخلـازن ترايـدنغ  13013
/ تتعــا ا الصــناهنة والترــا   ن بط ــب لترديــد العالمــة الــيت . م م  

ن الـــوا د  84296ن حتــت الـــر أ ج27/03/2007دودهنــت بتـــا يخ ج
ن هنـو منترـام / اـدمام الد ـة 69789ن واملسر ة بر أ ج3 لد ة ج

 ن 27/03/2027ن وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج3ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245وهننواصـا ج     شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن تقدمت -  
الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة ج ي ــــا ر   13013



 م8/10/2017 -هـ  1439حمرم  18 األحد                      137                  والستون    الثالثةالسنة  1361الكويت اليوم العدد 

ـــــا يخ  ـــــيت دودهنـــــت بت ـــــد العالمـــــة ال ـــــب لتردي ـــــد ن بط  ـــــايل ليمت ةومب
ـــــر أ ج23/09/2007ج ـــــة ج88633ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 25ن ال

ن 25ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج77535واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 23/09/2027نية ل عالمة بتا يخ جوتنتوي فرت  احلماية القانو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جشــرةة  بــا    13013
ل صـــناهنة والترـــا   . م ل ن بط ـــب لترديـــد العالمـــة الـــيت دودهنـــت 

ــــر أ ج29/09/1997بتــــا يخ ج ــــة 37815ن حتــــت ال ــــوا د   لد  ن ال
ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة 35093واملســــر ة بــــر أ جن 29ج
ن وتنتوـــــــــــــي فـــــــــــــرت  احلمايـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة ل عالمـــــــــــــة بتـــــــــــــا يخ 29ج
 ن 29/09/2027ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنو شـرةة جانيـ(  و ـييت  13013
مـــة الـــيت دودهنـــت بتـــا يخ   اةســـيون يب يدييـــ ن بط ـــب لترديـــد العال

ن 9ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج83735ن حتـــــــت الـــــــر أ ج07/03/2007ج
ن وتنتوي 9ن هنو منترام / ادمام الد ة ج67849واملسر ة بر أ ج

 ن 07/03/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة جتيدـــايل آنـــد  الصـــدا ا الكويـــتن  13013

ــــــــــا يخ  ــــــــــيت دودهنــــــــــت بت ــــــــــد العالمــــــــــة ال ةومبــــــــــايلن بط ــــــــــب لتردي
ـــــر أ ج23/09/2007ج ـــــة ج88637ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 16ن ال

ن 16ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج73100واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 23/09/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة جتيدـــايل آنـــد   13013
ــــــــــا يخ  ــــــــــيت دودهنــــــــــت بت ــــــــــد العالمــــــــــة ال ةومبــــــــــايلن بط ــــــــــب لتردي

ـــــر أ ج23/09/2007ج ـــــة ج88638ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 35ن ال
ن 35ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج73099واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 23/09/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصــدا ا الكويــتن وةيــل تســريل هنــو شــرةة جهو يبــا نيــ  يب  13013

نةـــــــس  ـــــــا(ن بط ـــــــب لترديـــــــد العالمـــــــة الـــــــيت دودهنـــــــت بتـــــــا يخ 
ـــــر أ ج30/09/1997ج ـــــوا د   37856ن حتـــــت ال ـــــة جن ال ن 10لد 

ن 10ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج33937واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 30/09/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

الصدا ا الكويتن وةيل تسريل هنـو شـرةة جنيروةـو ةـا ديو  13013
عالمــــــــة الــــــــيت دودهنــــــــت بتــــــــا يخ دل دل  ــــــــي ن بط ــــــــب لترديــــــــد ال

ن 5ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج36733ن حتـــــــت الـــــــر أ ج31/05/1997ج
ن وتنتوي 5ن هنو منترام / ادمام الد ة ج47833واملسر ة بر أ ج

 ن 31/05/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
تن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جةوتـــــون الصـــــدا ا الكويـــــ 13013

ماـازاليـــ( تيكســـتايل  ـــاايي   تيكا يـــت دنونيـــوم  ـــ ةييتن بط ـــب 
ن حتــت الــر أ 16/09/2007لترديــد العالمــة الــيت دودهنــت بتــا يخ ج

ن هنــــو 73331ن واملســــر ة بــــر أ ج25ن الــــوا د   لد ــــة ج88511ج
مـة ن وتنتوي فرت  احلمايـة القانونيـة ل عال25منترام / ادمام الد ة ج

 ن 16/09/2027بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جةوتـــــون  13013

ماـازاليـــ( تيكســـتايل  ـــاايي   تيكا يـــت دنونيـــوم  ـــ ةييتن بط ـــب 
ن حتــت الــر أ 16/09/2007لترديــد العالمــة الــيت دودهنــت بتــا يخ ج

ن هنــــو 73330ن واملســــر ة بــــر أ ج35 لد ــــة ج ن الــــوا د 88512ج
ن وتنتوي فرت  احلمايـة القانونيـة ل عالمـة 35منترام / ادمام الد ة ج

 ن 16/09/2027بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جةوتـــــون  13013

ا يـــت دنونيـــوم  ـــ ةييتن بط ـــب ماـازاليـــ( تيكســـتايل  ـــاايي   تيك
ن حتــت الــر أ 18/09/2007لترديــد العالمــة الــيت دودهنــت بتــا يخ ج

ن هنــــو 79841ن واملســــر ة بــــر أ ج35ن الــــوا د   لد ــــة ج88547ج
ن وتنتوي فرت  احلمايـة القانونيـة ل عالمـة 35منترام / ادمام الد ة ج

 ن 18/09/2027بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245وهننواصـا ج     شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن تقدمت -  
الصـدا ا الكويـتن وةيــل تسـريل هنــو شـرةة جيبو اتو يــو(  13013

  ا  ميـا(ا ا(  ايـ  ن بط ـب لترديـد العالمـة الـيت دودهنـت بتـا يخ 
ن 3ن الـــــــــوا د   لد ـــــــــة ج9426ن حتـــــــــت الـــــــــر أ ج18/10/1977ج

ن وتنتوـي 3ن هنـو منترـام / اـدمام الد ـة ج8568واملسر ة بـر أ ج
 ن 18/10/2027القانونية ل عالمة بتا يخ ج فرت  احلماية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      1245تقدمت شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج -  

الصـــــدا ا الكويـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة جشـــــو  د  13013
دةسيســو ي  جديرينــدن ليمتــد ن بط ــب لترديــد العالمــة الــيت دودهنــت 

ن 3ن الوا د   لد ة ج88996ن حتت الر أ ج07/10/2007جبتا يخ 
ن وتنتوي 3ن هنو منترام / ادمام الد ة ج82933واملسر ة بر أ ج

 ن 07/10/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
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  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
ي يوةوهامـا الصـدا ا الكويـتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة ج  13013

 ابــــر ةــــو  ليمتــــد ن بط ــــب لترديـــــد العالمــــة الــــيت دودهنــــت بتـــــا يخ 
ن 17ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج3384ن حتـــــــت الـــــــر أ ج17/10/1967ج

ن وتنتوي 17ن هنو منترام / ادمام الد ة ج3919واملسر ة بر أ ج
 ن 17/10/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245وهننواصـا ج     شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن تقدمت -  

الصـدا ا الكويـتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة ج ي يوةوهامـا  13013
 ابــــر ةــــو  ليمتــــد ن بط ــــب لترديـــــد العالمــــة الــــيت دودهنــــت بتـــــا يخ 

ـــــر أ ج22/10/2007ج ـــــة ج89308ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 12ن ال
ن 12ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج74582واملســــر ة بــــر أ ج

 ن 22/10/2027قانونية ل عالمة بتا يخ جوتنتوي فرت  احلماية ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصـدا ا الكويـتن وةيـل تسـريل هنـو شـرةة ج ي يوةوهامـا  13013

 ابــــر ةــــو  ليمتــــد ن بط ــــب لترديـــــد العالمــــة الــــيت دودهنــــت بتـــــا يخ 
ـــــر أ ج22/10/2007ج ـــــة ج89309ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 35ن ال

ن 35ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج75175ر ة بــــر أ جواملســــ
 ن 22/10/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة ج ماهـــــا   13013 الصـــــدا ا الكوي
ــــــــا يخ ــــــــيت دودهنــــــــت بت ــــــــد العالمــــــــة ال  ةو بو يشــــــــون بط ــــــــب لتردي

ن 6ن الـــــــــوا د   لد ـــــــــة ج9400ن حتـــــــــت الـــــــــر أ ج05/10/1977ج
ن وتنتوـي 6ن هنـو منترـام / اـدمام الد ـة ج9196واملسر ة بـر أ ج

 ن 05/10/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
ـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة ج  13013 ماهـــــا  الصـــــدا ا الكوي

ــــــــا يخ  ــــــــيت دودهنــــــــت بت ــــــــد العالمــــــــة ال ةو بو يشــــــــون بط ــــــــب لتردي
ن 11ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج9401ن حتـــــــت الـــــــر أ ج05/10/1977ج

ن وتنتوي 11ن هنو منترام / ادمام الد ة ج9197واملسر ة بر أ ج
 ن 05/10/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245ج     تقدمت شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا -  

ـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة ج ماهـــــا   13013 الصـــــدا ا الكوي
ــــــــا يخ  ــــــــيت دودهنــــــــت بت ــــــــد العالمــــــــة ال ةو بو يشــــــــون بط ــــــــب لتردي

ن 16ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج9402ن حتـــــــت الـــــــر أ ج05/10/1977ج
ن وتنتوي 16ن هنو منترام / ادمام الد ة ج9198واملسر ة بر أ ج

 ن 05/10/2027ج فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
ـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة ج ماهـــــا   13013 الصـــــدا ا الكوي

ــــــــا يخ  ــــــــيت دودهنــــــــت بت ــــــــد العالمــــــــة ال ةو بو يشــــــــون بط ــــــــب لتردي
ن 20ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج9403ن حتـــــــت الـــــــر أ ج05/10/1977ج

ن وتنتوي 20الد ة جن هنو منترام / ادمام 9199واملسر ة بر أ ج
 ن 05/10/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

ـــــتن وةيـــــل تســـــريل هنـــــو شـــــرةة ج ماهـــــا   13013 الصـــــدا ا الكوي
ــــــــا يخ  ــــــــيت دودهنــــــــت بت ــــــــد العالمــــــــة ال ةو بو يشــــــــون بط ــــــــب لتردي

ن 25ن الـــــــوا د   لد ـــــــة ج9404الـــــــر أ جن حتـــــــت 05/10/1977ج
ن وتنتوي 25ن هنو منترام / ادمام الد ة ج9200واملسر ة بر أ ج

 ن 05/10/2027فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  
الصـــدا ا الكويـــتن وةيـــل تســـريل هنـــو شـــرةة جنولســـرتا   13013

ــــــة الــــــيت دودهنــــــت بتــــــا يخ شــــــيي  ديــــــ / ــــــب لترديــــــد العالم د(ن بط 
ـــــر أ ج03/10/2007ج ـــــة ج88982ن حتـــــت ال ـــــوا د   لد  ن 29ن ال

ن 29ن هنــــو منترــــام / اــــدمام الد ــــة ج96769واملســــر ة بــــر أ ج
 ن 03/10/2027وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل عالمة بتا يخ ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1245شـرةة جـــا أ د ـد الدــودن وهننواصـا ج     تقدمت -  

 -الصــــدا ا الكويــــتن وةيــــل تســــريل هنــــو شــــرةة جآةتــــ   13013
ـيس شــافت ديــر دي ينرــ  هوتينــويرةين بط ــب لترديــد العالمــة الــيت 

ن الـــوا د  88980ن حتــت الـــر أ ج03/10/2007دودهنــت بتـــا يخ ج
ن هنـو منترـام / اـدمام الد ـة 72790ن واملسر ة بر أ ج6 لد ة ج

 ن 03/10/2027المة بتا يخ جن وتنتوي فرت  احلماية القانونية ل ع6ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقـدمت شـرةة / ةويــت مـا   لتسـريل العالمــة الترا يـة  وهننواصــا   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

بط ـب لترديـد  -وهننواصـا      الشـرةة / دو نـي ب ةينـ   يتـال ليمتـد 
ـــة ج     ن      DOROTHY PERKINSالعالمـــة الترا ي

واملســر ة    6/4/1997ن  بتـا يخ  36216ج  املودهنـة حتـت   ـأ 
ول ع ــأ     5/4/2027ن حــات ات يـخ  25ن  لد ـة ج 31857بـر أ  ج

 مت نشـره  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقــدمت شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

الشـــرةة  / شـــن واي  ـــي ( ــــرو  ةـــو ا ليميتـــد  ا وهننواصـــا     ـــأ 
املنطقــــــة ا،ديــــــد  ا شــــــن واي ا  –ا شــــــيردادو ا بودونــــــغ  1500

ــــــة ج  -الصــــــ    ــــــة الترا ي ــــــد العالم ــــــب لتردي ن  بط 
   28/10/1997ن  بتــــــا يخ  38112ج  املودهنــــــة حتــــــت   ــــــأ 

ن حـــــــــــــات ات يـــــــــــــخ  25ن  لد ـــــــــــــة ج 37633واملســـــــــــــر ة بـــــــــــــر أ  ج
 ول ع أ  مت نشـره     28/10/2027



 م8/10/2017 -هـ  1439حمرم  18 األحد                      139                  والستون    الثالثةالسنة  1361الكويت اليوم العدد 

شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل   13120ا الصــــدا   25934     

  ــيدي(  يسو  ــي  انرتايشــيوايل هولــدن   ال يت دي    الشــرةة / ا ــا
ا 11فيكتو    رتيتا هامي تون اتش ام  7وهننوان   داي( بي دينغا 

 بط ب لت ي  ا أ وهننوان مال(  العالمة الترا ية   -برمودا  
ـــا يخ    PaperOneج  حتـــت   ـــأ    30/9/2007ن  دودهنـــت بت
ن   43864سـر ة بــر أ  جن  وامل16ن   الـوا د    لد ـة ج 51723ج

ال يت               اىل شـرةة / ابريــل انرتايشـيوايل انرتبرايــ  يب يت ني 
ا 1يــو او يب بــالزا  01-50 اف ــ  ب ــيسا   ــأ  80دي   وهننواصــا  

ن بتــا يخ 16هنــو منترـام / اــدمام الد ـة ج   048624 ـن افو ه  
10/7/2017   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترا يـة  وهننواصـا  شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة التقدمت   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل   13120ا الصــــدا   25934     
الشــرةة / ا ــا   ــيدي(  يسو  ــي  انرتايشــيوايل هولــدن   ال يت دي   

ا 11فيكتو    رتيتا هامي تون اتش ام  7وهننوان   داي( بي دينغا 
 بط ب لت ي  ا أ وهننوان مال(  العالمة الترا ية   -برمودا  

حتـت   ـأ    21/1/2004ن  دودهنـت بتـا يخ    ج
ن   55454ن  واملسـر ة بــر أ  ج16ن   الـوا د    لد ـة ج 62797ج

ال يت  اىل شـرةة / ابريــل انرتايشـيوايل انرتبرايــ  يب يت ني              
ا 1يــو او يب بــالزا  01-50 اف ــ  ب ــيسا   ــأ  80دي   وهننواصــا  

ن بتــا يخ 16ام الد ـة جهنــو منترـام / اــدم   048624 ـن افو ه  
10/7/2017   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل   13120ا الصــــدا   25934     
ــــــة ــــــد  وهننواصــــــا   نجن ي ي  103 -الشــــــرةة / ةــــــا  و دجنين ينــــــغ ليميت

ــو  ــو  1بيكر ــرتيتا لنــدن دب ي قــل بط ــب لن  -اجن ــرتا  –ال ان  6ي
ـــــــة ج  ـــــــة الترا ي ـــــــة العالم ـــــــا يخ BARTONم كي ن  دودهنـــــــت بت

ن  6ن  الـــــــوا د    لد ـــــــة ج 69320حتـــــــت   ـــــــأ  ج   19/3/2005
ن اىل شـــرةة / ليـــ يت بريسيشـــو تيـــوبس   58355واملســـر ة بـــر أ  ج

ـــة ـــد   وهننواصـــا  نجن ي ي هرتدـــو د  ـــرتيت ا لنـــدن ا املم كـــة  7 -ليمت
منترـام / اـدمام الد ـة هنـو  -آ  نتـش   7ـيـ   1املتعد ا دب يو 

   28/11/2016ن بتا يخ 6ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل   13120ا الصــــدا   25934     

ــــــة ــــــد  وهننواصــــــا   نجن ي ي  103 -الشــــــرةة / ةــــــا  و دجنين ينــــــغ ليميت
ــو  ــو 1بيكر ــرتيتا لنــدن دب ي بط ــب لنقــل   -اجن ــرتا  –ال ان  6 ي

ـــــــة ج  ـــــــة الترا ي ـــــــة العالم ـــــــا يخ BARTONم كي ن  دودهنـــــــت بت
ن  9ن  الـــــــوا د    لد ـــــــة ج 69321حتـــــــت   ـــــــأ  ج   19/3/2005

ن اىل شـــرةة / ليـــ يت بريسيشـــو تيـــوبس   58138واملســـر ة بـــر أ  ج
ـــة ـــد   وهننواصـــا  نجن ي ي هرتدـــو د  ـــرتيت ا لنـــدن ا املم كـــة  7 -ليمت

هنـو منترـام / اـدمام الد ـة  -آ  نتـش   7ـيـ   1ا دب يو املتعد 
   28/11/2016ن بتا يخ 9ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا  تقــدمت  

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل   13120ا الصــــدا   25934     
الشرةة /اصوي ـيان وواي اوتوموبيل ةو ا ال يت دي  وهننواصا     ـأ 

بط ب   - يو  ودا هيدي  ييتا اصوي بروفينسا الص ا  دوجن 176

ن  دودهنـت بتـا يخ     ج لنقـل م كيـة العالمـة الترا يـة
ن 12ن  الــــــوا د    لد ــــــة ج 72764حتــــــت   ــــــأ  ج  1/10/2005

 ن اىل شــــــــرةة / اصــــــــوي ـيــــــــاجنوواي  63365واملســــــــر ة بــــــــر أ  ج
ا   176اوتوموبيــل  ــــرو  ةــو   ا ال يت دي    وهننواصـــا       ـــأ 

هنـو منترـام /   دوجن يو  ودا هيدي  ييتا اصوي بروفينسا الصـ   
   15/1/2017ن بتا يخ 12ادمام الد ة ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل   13120ا الصــــدا   25934     
الشرةة / ـيأ ةونسوليوتينغا ان(ا  وهننواصا  فينتيو ا بوليدا د ا شـقة 

الوي م املتعـد   91403اي ا ش مان اوةسا ةاليدو نيا  307  أ 

ن  قل م كيـة العالمـة الترا يـة    ج  بط ب لن  -األمريكية  
ن  الوا د    لد ة  74931حتت   أ  ج  1/2/2006دودهنت بتا يخ 

ن اىل شــرةة / مي ــا ايدوةيشــو ا   63891ن  واملســر ة بــر أ  ج41ج
ــــــ   ــــــ(    وهننواصــــــا  اي ــــــأ   11ان ــــــوا تشــــــاو نغ  50ا    ــــــا ل ان ـي

هنـــو  -ا مجوو يـــة الصـــ  الشـــعبية  100125ديســـرتيكتا بيرينـــغ 
   7/4/2015ن بتا يخ 41منترام / ادمام الد ة ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     
 ان 50ا   ـأ   11الشرةة / مي ا ايدوةيشو ا ان(   وهننواصا    اي  

ا مجوو يـة الصـ   100125ـيا لوا تشاو نغ ديسـرتيكتا بيرينـغ 

ن    بط ــب لترديــد العالمــة الترا يــة     ج    -الشــعبية 
واملســر ة   1/2/2006ن  بتـا يخ   74931ج  املودهنـة حتـت   ـأ 

ول ع أ     30/1/2026ن حات ات يخ  41ن  لد ة ج 63891بر أ  ج
 مت نشـره                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  قدمت ت  -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     
  ــأ  –دونــغ  10 -302الســيد /   نــ  هينــغ يــو   وهننوانــ     ووم 

اةســيان   هــانغ  ود اةســيان  هــانغ ي ويــي  هــوا ا   ا  شان شــا  88
بط ب لترديد العالمة الترا ية    -الص    -هااين بروفينس - ييت



 م8/10/2017 -هـ  1439حمرم  18 األحد                      140                  والستون    الثالثةالسنة  1361الكويت اليوم العدد 

ن  بتــا يخ  76167ج  ن  املودهنــة حتــت   ــأ      ج
ن حـــــات 21ن  لد ـــــة ج 75115واملســـــر ة بـــــر أ  ج  28/3/2006

 ول ع أ  مت نشـره     27/3/2026ات يخ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

  ــأ  –دونــغ  10 -302الســيد /   نــ  هينــغ يــو   وهننوانــ     ووم 
اةســيان   هــانغ  ود اةســيان  هــانغ ي ويــي  هــوا ا   ا  شان شــا  88
بط ب لترديد العالمة الترا ية    -الص    -هااين بروفينس - ييت

ـــا يخ  76168ج  ن  املودهنـــة حتـــت   ـــأ      ج ن  بت
ن حـــــات 21ن  لد ـــــة ج 75116واملســـــر ة بـــــر أ  ج  28/3/2006

 ول ع أ  مت نشـره     27/3/2026ات يخ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

الشـــرةة /شــــرةة ديب ل كــــابالم ج اخلصواـــيةن ااــــدود  ا وهننواصــــا   
بط ــب لترديــد  -ديبا ايمــا ام العربيــة املتعــد    11529    

  ودهنــة حتـــت   ــأ ن   امل  Ducabالعالمــة الترا يــة ج  دوةـــا   
ـــا يخ  76905ج ـــر أ  ج  3/5/2006ن   بت ن   65378واملســـر ة ب

 ول ع أ  مت نشـره                       2/5/2026ن حات ات يخ  9 لد ة ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

وهننواصــا   ويــو ةر  ا( اتش ةــاي ـين   ـــي دم يب دتشالشـرةة / ني
بط ــب لترديــد  -براونشــديغا املانيــا 48/38112هانســي شرتا ــي 

 ن املودهنة حتت   أ        العالمة الترا ية ج 
ـــا يخ  77018ج  ـــر أ  ج  7/5/2006ن  بت ن  65380واملســـر ة ب

 ول ع أ  مت نشـره    6/5/2026ن حات ات يخ  9 لد ة ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقــدمت شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

وهننواصــا   الشـرةة / نيويــو ةر  ا( اتش ةــاي ـين   ـــي دم يب دتش
بط ــب لترديــد  -براونشــديغا املانيــا 48/38112هانســي شرتا ــي 

   ـأ ن املودهنـة حتـت     العالمـة الترا يـة ج 
ن  64498واملســــر ة بــــر أ  ج  7/5/2006ن  بتــــا يخ  77019ج

 ول ع أ  مت نشـره    6/5/2026ن حات ات يخ  14 لد ة ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

وهننواصــا   الشـرةة / نيويــو ةر  ا( اتش ةــاي ـين   ـــي دم يب دتش

بط ــب لترديــد  -براونشــديغا املانيــا 48/38112هانســي شرتا ــي 

ــة ج ــ العالمــة الترا ي   أ ن املودهنــة حتــت   
ن  65381واملســــر ة بــــر أ  ج  7/5/2006ن  بتــــا يخ  77021ج

 ول ع أ  مت نشـره    6/5/2026ن حات ات يخ  18 لد ة ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

وهننواصــا   يب دتشالشـرةة / نيويــو ةر  ا( اتش ةــاي ـين   ـــي دم 
بط ــب لترديــد  -براونشــديغا املانيــا 48/38112هانســي شرتا ــي 

ــة ج   ن املودهنــة حتــت   ــأ  العالمــة الترا ي
ن  65382واملســــر ة بــــر أ  ج  7/5/2006ن  بتــــا يخ  77022ج

 ول ع أ  مت نشـره    6/5/2026ن حات ات يخ  25 لد ة ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

وهننواصــا   الشـرةة / نيويــو ةر  ا( اتش ةــاي ـين   ـــي دم يب دتش
بط ــب لترديــد  -براونشــديغا املانيــا 48/38112هانســي شرتا ــي 

  دهنــة حتــت   ــأ ن املو  CENSORED  العالمــة الترا يــة ج 
ن  65383واملســــر ة بــــر أ  ج  7/5/2006ن  بتــــا يخ  77023ج

 ول ع أ  مت نشـره    6/5/2026ن حات ات يخ  25 لد ة ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

وهننواصــا   ا( اتش ةــاي ـين   ـــي دم يب دتشالشـرةة / نيويــو ةر  
بط ــب لترديــد  -براونشــديغا املانيــا 48/38112هانســي شرتا ــي 

ن   77025ج  ن املودهنـة حتـت   ـأ AMISU العالمـة الترا يـة ج 
ن حــات 9ن  لد ــة ج 65384واملســر ة بــر أ  ج  7/5/2006بتــا يخ 
 ول ع أ  مت نشـره    6/5/2026ات يخ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقــدمت شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     
وهننواصــا   الشـرةة / نيويــو ةر  ا( اتش ةــاي ـين   ـــي دم يب دتش

بط ــب لترديــد  -براونشــديغا املانيــا 48/38112هانســي شرتا ــي 
ن   77026ج  حتت   أ  ن   املودهنةAMISU  العالمة الترا ية ج 

ن حات 14ن  لد ة ج 65381واملسر ة بر أ  ج  7/5/2006بتا يخ 
 ول ع أ  مت نشـره    6/5/2026ات يخ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     
وهننواصــا   ـــي دم يب دتش الشـرةة / نيويــو ةر  ا( اتش ةــاي ـين  

بط ــب لترديــد  -براونشــديغا املانيــا 48/38112هانســي شرتا ــي 
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ن   77028ج  ن   املودهنة حتت   أ AMISU  العالمة الترا ية ج 
ن حات 18ن  لد ة ج 65385واملسر ة بر أ  ج  7/5/2006بتا يخ 
 ول ع أ  مت نشـره    6/5/2026ات يخ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  شـرةة / ةويـت مـا   لتسـتقدمت   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

وهننواصــا   الشـرةة / نيويــو ةر  ا( اتش ةــاي ـين   ـــي دم يب دتش
بط ــب لترديــد  -براونشــديغا املانيــا 48/38112هانســي شرتا ــي 
ن   77029ج  ن   املودهنة حتـت   ـأ AMISU العالمة الترا ية ج 

ن حات 25ن  لد ة ج 65386واملسر ة بر أ  ج  7/5/2006بتا يخ 
 ول ع أ  مت نشـره    6/5/2026ات يخ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     
وهننواصــا   الشـرةة / نيويــو ةر  ا( اتش ةــاي ـين   ـــي دم يب دتش

بط ــب لترديــد  -براونشــديغا املانيــا 48/38112هانســي شرتا ــي 
   ـــــأ ن   املودهنـــــة حتـــــت   العالمـــــة الترا يـــــة ج

ن  65387واملســــر ة بــــر أ  ج  7/5/2006ن  بتــــا يخ  77031ج
 ول ع أ  مت نشـره    6/5/2026ن حات ات يخ  18 لد ة ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     
وهننواصــا   ـــي دم يب دتشالشـرةة / نيويــو ةر  ا( اتش ةــاي ـين   

بط ــب لترديــد  -براونشــديغا املانيــا 48/38112هانســي شرتا ــي 
  ن   املودهنـة حتـت   ـأ          العالمـة الترا يـة ج 

ن  65388واملســــر ة بــــر أ  ج  7/5/2006ن  بتــــا يخ  77032ج
 ول ع أ  مت نشـره    6/5/2026ن حات ات يخ  25 لد ة ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  شـرةة / ةويـت مـا   لتقدمت   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

وهننواصــا   الشـرةة / نيويــو ةر  ا( اتش ةــاي ـين   ـــي دم يب دتش
بط ــب لترديــد  -براونشــديغا املانيــا 48/38112هانســي شرتا ــي 
ن   77033ج  ن   املودهنة حتـت   ـأ SMOG  العالمة الترا ية ج 

ن حات 18ن  لد ة ج 65389واملسر ة بر أ  ج  7/5/2006بتا يخ 
 ول ع أ  مت نشـره    6/5/2026ات يخ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     
وهننواصــا   دتشالشـرةة / نيويــو ةر  ا( اتش ةــاي ـين   ـــي دم يب 

بط ــب لترديــد  -براونشــديغا املانيــا 48/38112هانســي شرتا ــي 
ن   77034ج  ن   املودهنة حتت   أ     SMOGالعالمة الترا ية ج

ن حات 25ن  لد ة ج 65390واملسر ة بر أ  ج  7/5/2006بتا يخ 
 ول ع أ  مت نشـره    6/5/2026ات يخ  

ة الترا يـة  وهننواصـا  شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـتقدمت   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

الشرةة / اوتو هولدجن  ليمتد   وهننواصا  وي ينرتـون  ـرتيتا  ـ وبا 
ـــــــب  -واي يب ا املم كـــــــة املتعـــــــد    1   1ب ةشـــــــايرا ا( ال  بط 

ن   77408ج  ن املودهنـة حتـت   ـأ O2 لترديـد العالمـة الترا يـة ج 
ن حات 9ن  لد ة ج 68391واملسر ة بر أ  ج  23/5/2006بتا يخ 
 ول ع أ  مت نشـره    23/5/2026ات يخ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     
الشرةة / اوتو هولدجن  ليمتد   وهننواصا  وي ينرتـون  ـرتيتا  ـ وبا 

بط ـب لترديـد  -واي يب ااملم كة املتعد   1   1 ةشايرا ا( ال ب
ن   77409ج  ن املودهنـة حتـت   ـأ     O2   العالمـة الترا يـة ج 

ن 38ن  لد ـــة ج 65431واملســـر ة بـــر أ  ج  23/5/2006بتـــا يخ 
 ول ع أ  مت نشـره    23/5/2026حات ات يخ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     
 ريـ   154الشرةة / شرةة واي يت دو  العامليـة ااـدود   وهننواصـا    

 بط ب لترديد العالمة الترا ية  -ـيانشة ا لو نغا هينانا الص  

ــــا يخ  77510ج  ن   املودهنــــة حتــــت   ــــأ ج ن   بت
ن حــــات 12ن   لد ــــة ج 81221واملســــر ة بــــر أ  ج  28/5/2006

 ول ع أ  مت نشـره                       27/5/2026ات يخ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

الشـــــرةة / شـــــرةة  ـــــي دي يب خلـــــدمام ايدا   ااـــــدود   وهننواصـــــا   
هـــــــــا ةو م  1ا18ايـــــــــ ا ادم الـــــــــيت  ـــــــــنرتا اتو   1104 ـــــــــويت 

   يةبط ب لترديد العالمة الترا - ووداهونج ةونج

  ن   املودهنـــة حتـــت   ـــأ  ج
ن  69155واملسر ة بر أ  ج  18/9/2006ن  بتا يخ   79648ج

 ول ع أ  مت نشـره                       17/9/2026ن حات ات يخ  3 لد ة ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرةة / ةويت ما   لتسريل العالمة الترا ية  وهننواصا  تقدمت   -
ا الكويت  وةي ة تسريل  13120ا الصدا   25934     

الشرةة / شرةة  ي دي يب خلدمام ايدا   اادود   وهننواصا   
ها ةو م  1ا18اي ا ادم اليت  نرتا اتو   1104 ويت 

  يةبط ب لترديد العالمة الترا - ووداهونج ةونج

ن  بتــــا يخ   79649ن   املودهنــــة حتــــت   ــــأ  ج ج  
ن حات ات يخ  42ن  لد ة ج 69156واملسر ة بر أ  ج 18/9/2006
 ول ع أ  مت نشـره                       17/9/2026
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شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل   13120ا الصــــدا   25934     

الشــرةة / لينينــغ  ــبو . جشــن واين ةومبــايل ليمتــد    وهننوانــ   شــاينا 
 161ا   ــــــأ 3201يت دتــــــش ف ــــــو   ــــــيوم   32م شــــــانتس اتو  

ــــــازيو جنين  ود بــــــودونجا شــــــاجنواي    -لصــــــ    ا ا 200120لـو
ن  املودهنــة بط ــب لترديــد العالمــة الترا يــة ج

واملســر ة بــر أ     2/12/2006ن  بتــا يخ  81431ج  حتــت   ــأ 
ــة ج 75825ج ول ع ــأ  مت    1/12/2026ن حــات ات يــخ  18ن  لد 

 نشـره  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -
الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  ا  13120ا الصــــدا   25934     

الشــرةة / لينينــغ  ــبو . جشــن واين ةومبــايل ليمتــد    وهننوانــ   شــاينا 
 161ا   ــــــأ 3201يت دتــــــش ف ــــــو   ــــــيوم   32م شــــــانتس اتو  

ــــــازيو جنين  ود بــــــودونجا شــــــاجنواي    -ا الصــــــ     200120لـو
ن      بط ــب لترديــد العالمــة الترا يــة ج      

واملسـر ة    2/12/2006بتا يخ   ن 81432ج  املودهنة حتت   أ 
ول ع أ     1/12/2026ن حات ات يخ  25ن  لد ة ج 75826بر أ  ج

 مت نشـره  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل   13120ا الصــــدا   25934     

ليمتــد    وهننوانــ   شــاينا  الشــرةة / لينينــغ  ــبو . جشــن واين ةومبــايل
 161ا   ــــــأ 3201يت دتــــــش ف ــــــو   ــــــيوم   32م شــــــانتس اتو  

ــــــازيو جنين  ود بــــــودونجا شــــــاجنواي    -ا الصــــــ     200120لـو
ن      بط ــب لترديــد العالمــة الترا يــة ج      

واملسـر ة    2/12/2006ن  بتا يخ  81433ج  املودهنة حتت   أ 
ول ع أ     1/12/2026 ات يخ  ن حات28ن  لد ة ج 75827بر أ  ج

 مت نشـره  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرةة / ةويت ما   لتسريل العالمة الترا ية  وهننواصا  تقدمت   -
ا الكويت  وةي ة تسريل  13120ا الصدا   25934     

الشرةة / لياونينج ا( ـي اوتوموتيف ـرو  ةو  ال يت دي  
وانج  وودا هينان ديسرتةتا داندونجا  5وهننواصا    أ  شـو

 بط ب لترديد العالمة الترا ية -اونينجا الص   لي

ن  بتــــا يخ  82130ج  ن   املودهنــــة حتــــت   ــــأ  ج    
ن حـــات 12ن  لد ـــة ج 97045واملســـر ة بـــر أ  ج  27/12/2006

 ول ع أ  مت نشـره                       26/12/2026ات يخ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

ـــو ل ا ـــيتس ليمتـــد ا وهننواصـــا   ـــ   ا ــــاين 5الشـــرةة / يب ا  ـ 

  81100ا اتمان او ت  هيتسا ـوو   هرو  2/21او ت ا هيتس 
 العالمة الترا ية                 بط ب لت ي  هننوان مال( -مالي   

  حتـت   ـأ   21/1/2007ن   اودهنـت بتـا يخ      ج   
ـــة ج 82564ج ـــوا د   لد  ـــر أ  ج29ن   ال ن   71186ن  واملســـر ة ب

ــــوبا اتمــــان ب نديســــرتيو  ــــري 1اىل /     ــــ   ا ـــــاين  ــــري ب ينت
هنــــو منترــــام /    -ما ــــاي ا ـوــــو ا مــــالي     81750ا ب ينتــــوب

                   8/6/2017ن  بتا يخ 29ادمام الد ة ج 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

ـــو ل ا ـــيتس ليمتـــد ا وهننواصـــا   ـــ  ا ــــاين 5 الشـــرةة / يب ا  ـ 
  81100ا اتمان او ت  هيتسا ـوو   هرو  2/21او ت ا هيتس 

 بط ب لت ي  هننوان مال( العالمة الترا ية                 -مالي   

  حتـت   ـأ   21/1/2007ن   اودهنـت بتـا يخ      ج   
ـــة ج 82565ج ـــوا د   لد  ـــر أ  ج35ن   ال ن   70125ن  واملســـر ة ب

ــــوبا اتمــــان ب نديســــرتيو  ــــري 1 اىل /     ــــ  ا ـــــاين  ــــري ب ينت
هنــــو منترــــام /    -ما ــــاي ا ـوــــو ا مــــالي     81750ب ينتــــوبا 

                   8/6/2017ن  بتا يخ 35ادمام الد ة ج 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -
يل ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــر 13120ا الصــــدا   25934     

ـــو ل ا ـــيتس ليمتـــد ا وهننواصـــا   ـــ   ا ــــاين 5الشـــرةة / يب ا  ـ 
  81100ا اتمان او ت  هيتسا ـوو   هرو  2/21او ت ا هيتس 

 بط ب لت ي  هننوان مال( العالمة الترا ية   -مالي   

  حتـــت   ـــأ   21/1/2007ن   اودهنـــت بتـــا يخ  ج   
ـــة ج 82566ج ـــوا د   لد  ـــر أ  ج42ن   ال ن   79141ن  واملســـر ة ب

ــــوبا اتمــــان ب نديســــرتيو  ــــري 1اىل /     ــــ   ا ـــــاين  ــــري ب ينت
هنــــو منترــــام /    -ما ــــاي ا ـوــــو ا مــــالي     81750ب ينتــــوبا 

                   8/6/2017ن  بتا يخ 42ادمام الد ة ج 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عالمـة الترا يـة  وهننواصـا  شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل التقدمت   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

ـــو ل ا ـــيتس ليمتـــد ا وهننواصـــا   ـــ   ا ــــاين 5الشـــرةة / يب ا  ـ 
  81100ا اتمان او ت  هيتسا ـوو   هرو  2/21او ت ا هيتس 

 بط ب لت ي  هننوان مال( العالمة الترا ية -مالي   

ـــأ   21/1/2007بتـــا يخ   ن   اودهنـــت  ج     حتـــت   
ـــة ج 82567ج ـــوا د   لد  ـــر أ  ج29ن   ال ن   70371ن  واملســـر ة ب

ا ـاين  ري ب ينتوبا اتمان ب نديسرتيو  ري ب ينتوبا 1اىل /     
هنــو منترـــام / اـــدمام الد ـــة -ما ــاي ا ـوـــو ا مـــالي    81750

                   8/6/2017ن  بتا يخ 29ج
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شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا  تقــدمت  
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

ـــو ل ا ـــيتس ليمتـــد ا وهننواصـــا   ـــ   ا ــــاين 5الشـــرةة / يب ا  ـ 
  81100ا اتمان او ت  هيتسا ـوو   هرو  2/21او ت ا هيتس 

 ة الترا ية بط ب لت ي  هننوان مال( العالم -مالي   

  حتـــت   ـــأ   21/1/2007ن   اودهنـــت بتـــا يخ    ج   
ـــة ج 82568ج ـــوا د   لد  ـــر أ  ج35ن   ال ن   69838ن  واملســـر ة ب

ا ـاين  ري ب ينتوبا اتمان ب نديسرتيو  ري ب ينتوبا 1اىل /     
هنـو منترـام / اـدمام الد ـة ج -ما اي ا ـوـو ا مـالي    81750

                   8/6/2017ن  بتا يخ 35
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

ـــو ل ا ـــيتس ليمتـــد ا وهننواصـــا   ـــ   ا ــــاين 5الشـــرةة / يب ا  ـ 
  81100ا اتمان او ت  هيتسا ـوو   هرو  2/21 ت ا هيتس او 

ن     ج  الترا يـة بط ب لت ي  هننوان مال( العالمة  -مالي   
ن   الـوا د   82569ج  حتـت   ـأ   21/1/2007اودهنـت بتـا يخ  

ا ــــاين 1ن  اىل /   ـــ   69839ن  واملســـر ة بـــر أ  ج42 لد ـــة ج
ما ـاي ا  81750يو  ـري ب ينتـوبا  ري ب ينتـوبا اتمـان ب نديسـرت 

ـــــا يخ 42هنـــــو منترـــــام / اـــــدمام الد ـــــة ج -ـوـــــو ا مـــــالي    ن  بت
8/6/2017                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     
   وهننواصـــــا       الشـــــرةة / شـــــرةة حـــــاـي هن ـــــي حـــــاـي    م م

 الترا ية بط ب لترديد العالمة  -ا املنامةا مم كة البعريو  329

ن  بتـــــــا يخ   83571ن   املودهنـــــــة حتـــــــت   ـــــــأ  ج ج
ن حـــات ات يـــخ  7ن  لد ـــة ج 71271واملســـر ة بـــر أ  ج 3/3/2007
 ول ع أ  مت نشـره                      3/3/2027

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     
الشـــــرةة / شـــــرةة حـــــاـي هن ـــــي حـــــاـي    م م   وهننواصـــــا       

 بط ب لترديد العالمة الترا ية   -ا املنامةا مم كة البعريو  329

ن  بتـــــــا يخ   83572ن   املودهنـــــــة حتـــــــت   ـــــــأ  ج ج
ن حـات ات يـخ  11ن  لد ـة ج 71552واملسر ة بـر أ  ج 3/3/2007
 ول ع أ  مت نشـره                      3/3/2027

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

 ريــ   225الشــرةة / ـانتــا  ةو بو يشــو جشــن واين  وهننواصــا    ــأ 
ا مجوو يــة الصــ  201600يوشــو ا مقا عــة  ــون ريانغا شــان واي 

ن    GENTECج  الترا يــة بط ــب لترديــد العالمــة   -الشـعبية 
واملسـر ة  27/5/2007ن  بتـا يخ   86047ج  املودهنـة حتـت   ـأ 

ول ع أ     26/5/2027ن حات ات يخ  10ن  لد ة ج 77664بر أ  ج
 مت نشـره  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     
ا  207  أ نواصا   الشرةة  / شرةة اصوي ةونش ـرو  ليميتد ا وهن

  -   ريــ    ــ  ا وهــوا  مقا عــة دصــويا مجوو يــة  الصــ  الشــعبية  
ن  املودهنـة حتــت بط ـب لترديــد العالمـة الترا يــة ج

واملســــــر ة بــــــر أ     2/6/2007ن  بتــــــا يخ  86138ج    ــــــأ 
ــــة ج 71519ج ــــخ  19ن  لد  ول ع ــــأ  مت    2/6/2027ن حــــات ات ي

 نشـره  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

الشــرةة / يب د( ايــ   ننرتايشــيوايل ا    وهننواصــا           ب ــيس ديــو 
      -بروةسي   ا ب ريكـا  105ا  20بوييت   6-5شامب  دي ما ( ا 

العالمــــــــــــــــــة الترا يــــــــــــــــــة                                بط ــــــــــــــــــب لت يــــــــــــــــــ  هننــــــــــــــــــوان مالــــــــــــــــــ(

ـــــــــــــــــــــــا يخ    ج    ن   اودهنـــــــــــــــــــــــت بت
ن  29ن   الــــوا د   لد ــــة ج 86298ج  حتــــت   ــــأ   9/6/2007

 –نب  42ن  اىل /   و ديس فيت ينـا (  74297واملسر ة بر أ  ج
هنـــو منترـــام / اـــدمام الد ـــة ج -ب ريكـــا   –دنـــد لي ت  1070

                   29/5/2017ن  بتا يخ 29
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقــدمت شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

(  و ديـس فيت ينـا    وهننواصـا   الشـرةة / يب د( ايـ   ننرتايشـيوايل  
بط ب لترديد العالمة  -ب ريكا   –دند لي ت  1070 –نب  42

 ن    الترا ية ج
واملســر ة    9/6/2007ن  بتـا يخ  86298ج  املودهنـة حتـت   ـأ 

ول ع ـأ     6/2027//9ن حات ات يخ  29ن  لد ة ج 74297بر أ  ج
 مت نشـره  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     
الشرةة / مــا يكو ليمتـد   ا وهننواصـا    انـج شـا دا ا ةيـ   ـي مـا با 

  -اهلنـــــد  400050- نــــد ا  يكالمايشــــو  نـــــد ا جدب يــــون مومبــــاي
ن  املودهنـــة  THERAPIEبط ـــب لترديـــد العالمـــة الترا يـــة ج  

واملســر ة بــر أ     10/6/2007ن  بتــا يخ  86303ج  حتــت   ــأ 



 م8/10/2017 -هـ  1439حمرم  18 األحد                      144                  والستون    الثالثةالسنة  1361الكويت اليوم العدد 

ول ع ــــــأ  مت    9/6/2027ن حــــــات ات يــــــخ  3ن  لد ــــــة ج 72154ج
 نشـره  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا  تقــدمت  -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     
 انــج شــا داا ةيــ   ــي مــا با  وهننواصــا   الشــرةة / مــا يكو ليمتــد

 - اهلنـــد   400050 – ند ا يكالمايشـــو  نـــد ا جدب يـــون مومبـــاي 

 ن    بط ب لترديد العالمة الترا ية ج 
واملسـر ة    11/6/2007ن  بتا يخ  86324ج  املودهنة حتت   أ 

ول ع أ     11/6/2027ن حات ات يخ  42ن  لد ة ج 71532بر أ  ج
 مت نشـره  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل   13120ا الصــــدا   25934     
ا  1بي دينغ    غواجن هون ةو  ليميتد   وهننوان    الشرةة /  وانج ج 

نو ث هوااين  ودا زينشي اتونا  ييـون ديسـرتيكت ا  8يبيان       
بط ب لترديد العالمـة الترا يـة        - ـواجن هوا ـواجندونغ ا الص   

ـــــأ    ج     ن  بتـــــا يخ   86609ج  ن  املودهنـــــة حتـــــت   
ن  حــــات 3ن  لد ــــة ج 77053جواملســــر ة بــــر أ      22/6/2007

 ول ع أ  مت نشـره      22/6/2027ات يخ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا  تقــدمت  -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

ا نـو ث  509الشرةة / ـيـان  ينغ موتـو ز ةـوا ال يت دي  وهننواصـا  
ــة الصــ  يي ن بــ   ودا اينتشــانغ  ــييتا ـيان كســي بــروفينسا مجوو ي

ن  بط ـــــب لترديـــــد العالمـــــة الترا يـــــة ج    - الشـــــعبية 
واملســر ة    7/7/2007ن  بتـا يخ  86938ج  املودهنـة حتـت   ـأ 

ول ع ــأ     7/7/2027ن حــات ات يـخ  12ن  لد ـة ج 74339بـر أ  ج
 مت نشـره  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

ا نـو ث  509الشرةة / ـيـان  ينغ موتـو ز ةـوا ال يت دي  وهننواصـا  
ــة الصــ   يين بــ   ودا اينتشــانغ  ــييتا ـيان كســي بــروفينسا مجوو ي

 ن   ية جبط ب لترديد العالمة الترا- الشعبية 
واملســر ة    7/7/2007ن  بتـا يخ  86939ج  املودهنـة حتـت   ـأ 

ول ع ــأ     7/7/2027ن حــات ات يـخ  12ن  لد ـة ج 72533بـر أ  ج
 مت نشـره  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـرةة / ةويـت مـا   لتسـريل العالمـة الترا يـة  وهننواصـا  تقدمت   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل   13120ا الصــــدا   25934     
الشـــــرةة / تطـــــوير ديب جشـــــرةة  ام مســـــ ولية حمـــــدود ن    وهننوانـــــ    

مكتـــب م ـــ( ابـــراب ايمـــا اما شـــا يب الشـــيخ زايـــدا ديبا ايمـــا ام 
 الترا ية لعالمة بط ب لترديد ا  -العربية املتعد    

ــــأ     DUBAI LANDج      -   ن  املودهنــــة حتــــت   
واملســــــــــــــــر ة بــــــــــــــــر أ      2007/ 18/7ن  بتــــــــــــــــا يخ   87278ج
ول ع ـأ  مت     18/7/2027ن  حـات ات يـخ  41ن  لد ة ج72193ج

 نشـره  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا  تقــدمت  -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل   13120ا الصــــدا   25934     

الشـــــرةة / تطـــــوير ديب جشـــــرةة  ام مســـــ ولية حمـــــدود ن    وهننوانـــــ    
مكتـــب م ـــ( ابـــراب ايمـــا اما شـــا يب الشـــيخ زايـــدا ديبا ايمـــا ام 

 الترا ية عالمة بط ب لترديد ال  -العربية املتعد    
ن  87279ج  ن  املودهنة حتت   أ     DUBAI LANDج     
ن  42ن  لد ة ج 71041واملسر ة بر أ  ج    2007/ 18/7بتا يخ 

 ول ع أ  مت نشـره      18/7/2027حات ات يخ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا  تقــدمت  -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل   13120ا الصــــدا   25934     

الشـــــرةة / تطـــــوير ديب جشـــــرةة  ام مســـــ ولية حمـــــدود ن    وهننوانـــــ    
مكتـــب م ـــ( ابـــراب ايمـــا اما شـــا يب الشـــيخ زايـــدا ديبا ايمـــا ام 

جديب ينـــد ن  الترا يـــة عالمـــة بط ـــب لترديـــد ال  -العربيـــة املتعـــد    
    2007/ 18/7ن  بتــــــا يخ   87280ج  املودهنــــــة حتــــــت   ــــــأ 
ن  حــــــــــــات ات يــــــــــــخ  42ن  لد ــــــــــــة ج 72194واملســــــــــــر ة بــــــــــــر أ  ج

 ول ع أ  مت نشـره      18/7/2027
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقــدمت شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا   -
وةي ــــة تســـــريل  ا الكويـــــت   13120ا الصــــدا   25934     

الشـــــرةة / تطـــــوير ديب جشـــــرةة  ام مســـــ ولية حمـــــدود ن    وهننوانـــــ    
مكتـــب م ـــ( ابـــراب ايمـــا اما شـــا يب الشـــيخ زايـــدا ديبا ايمـــا ام 

ن  جديب ينــد  بط ــب لترديــد العالمــة الترا يــة  -العربيــة املتعــد    
    2007/ 18/7ن  بتــــــا يخ   87281ج  املودهنــــــة حتــــــت   ــــــأ 
ن  حــــــــــــات ات يــــــــــــخ  41ن  لد ــــــــــــة ج 72195واملســــــــــــر ة بــــــــــــر أ  ج

 ول ع أ  مت نشـره      18/7/2027
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا  تقــدمت  -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

 الشــرةة / ميدــا ا تشــوي  ايــ  ـــي   وهننواصــا   ة  تشرا تنســرتايس
بط ب لترديد العالمة -  يل ا  ويسرا    4051-ا  ي اتش14

 ن  GLIMEPHANالترا ية   ج
واملســر ة    7/7/2007ن  بتـا يخ  87862ج  املودهنـة حتـت   ـأ 

ول ع ــأ     7/7/2027ن حــات ات يـخ  12ن  لد ـة ج 72533بـر أ  ج
 مت نشـره  

 



 م8/10/2017 -هـ  1439حمرم  18 األحد                      145                  والستون    الثالثةالسنة  1361الكويت اليوم العدد 

شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا  تقــدمت  -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

 -60الشــــــرةة /  مو و ــــــو د( يب ايــــــ    وهننواصــــــا  فيــــــا ايزيــــــوايلا 
   -اتفاـناشـــو ا نيطاليــــا      33010فـــا ازيويل ةافاليشـــو جيـــو دين 

املودهنــة حتــت  ن MOROSOبط ــب لترديــد العالمــة الترا يــة ج
واملســــــر ة بــــــر أ     2/9/2007ن  بتــــــا يخ  88221ج    ــــــأ 

ــــة ج 74513ج ــــخ  20ن  لد  ول ع ــــأ  مت    2/9/2027ن حــــات ات ي
 نشـره  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا  تقــدمت  -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     
وتر د ايديـنج ييسـنس فونديشــو ليمتـد   الشرةة /   ي يو وب   ةمبيـ

وهننواصا  الطاب  الثالـ  ا بو تديـو هـاو(ا  نو نكا ـل  ـرتيتا دب ـو 
ن   ICDLج  بط ــب لترديــد العالمــة الترا يــة    -ا ايرلنـــدا   4

واملســر ة    2/9/2007ن  بتـا يخ  88222ج  املودهنـة حتـت   ـأ 
ول ع أ  مت    2/9/2027ن حات ات يخ  9ن  لد ة ج 75251بر أ  ج
 نشـره  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا  تقــدمت  -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     
ا  جنرــاي 231ا وهننواصــا     الشــرةة  /  ةيــا موتــو ز ةو بو يشــو

بط ــــب لترديــــد العالمــــة   -ـــــوا  ــــيولا ةـــو      -دونـــجا  ــــيكو
ن   88334ج  ن  املودهنــة حتــت   ــأ الترا يــة ج  

ن 12ن  لد ــــة ج 74714واملســــر ة بــــر أ  ج   6/9/2007بتــــا يخ 
 ول ع أ  مت نشـره     6/9/2027حات ات يخ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقــدمت شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل   13120ا الصــــدا   25934     
فولـو شـي بـيج  35  ـأ جفـردان   وهننوانـ       السيد / هي  ونج بيـاو

 -مقا عـــــة ـواجنـــــدونغ –زون شـــــان  ـــــييت  –تشـــــياين اتون  –لـــــ  
 بط ب لترديد العالمة الترا ية   -مجوو ية الص  الشعبية  

ن  بتــــــا يخ  88726ج  ن  املودهنــــــة حتــــــت   ــــــأ ج
ن حــــات 11ن  لد ــــة ج 77817واملســــر ة بــــر أ  ج   24/9/2007

 ول ع أ  مت نشـره     24/9/2027ات يخ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا  تقــدمت  -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

ا 17وهننواصا    أ     الشرةة  / شاندونج ـنيو اتيرةو ا  ال يت دي 
بط ــب لترديــد العالمــة   -ين شــو  ودا  داوانــغ  اتون ا  الصــ     

ن   89067ج  ن  املودهنة حتـت   ـأ  الترا ية ج
ــــــة  77674واملســــــر ة بــــــر أ  ج    11/10/2007بتــــــا يخ  ن  لد 

 ول ع أ  مت نشـره    11/10/2027ن حات ات يخ   12ج

شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا  تقــدمت  -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

ا 17الشرةة  / شاندونج ـنيو اتيرةو ا  ال يت دي     وهننواصا    أ 
بط ــب لترديــد العالمــة   -ين شــو  ودا  داوانــغ  اتون ا  الصــ     

ــــة ج ــــا يخ  89070ج  ن  املودهنــــة حتــــت   ــــأ  الترا ي ن  بت
ن حـات 12ن  لد ـة ج 74841واملسر ة بر أ  ج    11/10/2007

 ول ع أ  مت نشـره    11/10/2027ات يخ   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا  تقــدمت  -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

ا  جنرــاي 231ا وهننواصــا     الشــرةة  /  ةيــا موتــو ز ةو بو يشــو
بط ــــب لترديــــد العالمــــة   -ـــــوا  ــــيولا ةـــو      -دونـــجا  ــــيكو
ن   90631ج  ن  املودهنــــة حتــــت   ــــأ الترا يــــة ج  

ن 12ن  لد ة ج 75001واملسر ة بر أ  ج   11/12/2007بتا يخ 
 ول ع أ  مت نشـره     11/12/2027حات ات يخ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــة الترا يــة  وهننواصــا  تقــدمت شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العال -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     

ديــ  ـــوانج  12الشــرةة  / م  ســة اــناهنام صــال الصــ   وهننواصــا  
بط ـــــب   -مجوو يـــــة الصــــ  الشــــعبية   آن مــــ  اين ـــــي بيريــــنجا 
ــــة ج ــــد العالمــــة الترا ي   ن  املودهنــــة حتــــت   ــــأ  PLZ45لتردي

ـــا يخ  92595ج ـــر أ  ج   2/3/2008ن  بت ن  81281واملســـر ة ب
 ول ع أ  مت نشـره   2/3/2028ن حات ات يخ   13 لد ة ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقــدمت شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل  13120ا الصــــدا   25934     
تـمم    وهننواصـا    ـأ الشرةة / الشـرةة ج امموهنـةن الصـينية دهنـاد  ال

ا  100034ا ـــــاد  ـــــ   ونـــــغا مقا عــــة ة يشــــانغا بيرنـــــغا 11

ن  بط ـب لترديــد العالمـة الترا يــة ج -مجوو يـة الصـ  الشــعبية  
واملسـر ة    10/3/2008ن  بتا يخ  92723ج  املودهنة حتت   أ 

ول ع ـأ    10/3/2028ن حات ات يخ  36ن  لد ة ج 75269بر أ  ج
 مت نشـره  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقــدمت شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل   13120ا الصــــدا   25934     
الشرةة / اصوي ـيان وواي اوتوموبيل ةو ا ال يت دي  وهننواصا     أ 

بط ـــب -ا  دوجن يـــو  وداهيدـــي  ـــييتا اصـــوي بروفينساالصـــ  176
دودهنـت    ن             ج لنقـل م كيـة العالمـة الترا يـة

ن 12ن الـوا د    لد ـة ج 99824حتت   أ ج  4/12/2008بتا يخ 
ن اىل شــــــــرةة / اصــــــــوي ـيــــــــاجنوواي   87481واملســــــــر ة بــــــــر أ  ج
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ـــأ  ا   176اوتوموبيـــل ــــرو  ةـــو   ا ال يت دي    وهننواصـــا       
هنـو منترـام /   دوجن يو  ودا هيدي  ييتا اصوي بروفينسا الصـ   

   15/1/2017ن بتا يخ 12الد ة جادمام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقــدمت شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل   13120ا الصــــدا   25934     

الشرةة / اصوي ـيان وواي اوتوموبيل ةو ا ال يت دي  وهننواصا     أ 
بط ــــب -ا  دوجن يــــو  وداهيدــــي  ــــييتااصوي بروفينساالصــــ  176

دودهنت بتـا يخ   ن        لنقل م كية العالمة الترا يةج
ن 12ن الــــــــوا د    لد ــــــــة ج 99825حتــــــــت   ــــــــأ ج  4/12/2008

ن اىل شــــــــرةة / اصــــــــوي ـيــــــــاجنوواي   87482واملســــــــر ة بــــــــر أ  ج
ا   176اوتوموبيــــل ـــــرو  ةــــو   ا ال يت دي   وهننواصــــا       ــــأ 

هنـو منترـام /    دوجن يو  ودا هيدي  ييتا اصوي بروفينسا الصـ  
   15/1/2017ن بتا يخ 12ادمام الد ة ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقــدمت شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل   13120ا الصــــدا   25934     
الشرةة / اصوي ـيان وواي اوتوموبيل ةو ا ال يت دي  وهننواصا     أ 

بط ـــب - ـــييتا اصـــوي بروفينساالصـــ  ا  دوجن يـــو  وداهيدـــي 176

دودهنـت بتـا يخ    ن        ج لنقـل م كيـة العالمـة الترا يـة
ن 12ن  الـــــــوا د    لد ـــــــة ج 99826حتـــــــت   ـــــــأ ج  4/12/2008

ن اىل شــــــــرةة / اصــــــــوي ـيــــــــاجنوواي   87483واملســــــــر ة بــــــــر أ  ج
ا   176اوتوموبيــل  ــــرو  ةــو   ا ال يت دي    وهننواصـــا       ـــأ 

هنـو منترـام /    ودا هيدي  ييتا اصوي بروفينسا الصـ   دوجن يو 
   15/1/2017ن بتا يخ 12ادمام الد ة ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقــدمت شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل   13120ا الصــــدا   25934     
ــد  وهننواصــا   تت هيــلا ماملســ ي ا  الشــرةة / ديســون  يســ تش ليمت

بط ـب لنقـل م كيـة   -  آ بيـ ا املم كـة املتعـد   16ولتش  ا( ان 
ــــــــــة    ج     ــــــــــة الترا ي ــــــــــا يخ    DYSONالعالم ن  دودهنــــــــــت بت

ن  7ن   الـــــــوا د    لد ـــــــة ج 169239حتـــــــت   ـــــــأ  ج  8/6/2015
ـــــر أ  ج ي   136089واملســـــر ة ب ــــــو ن اىل شـــــرةة / دايســـــون تكنول

ــد     وهننواصــا  تيتبــ ي هيــلا مامليســ ي   16ا ولتشــاير ا( ان  ليمت

ن بتـا يخ 7آ  يبا املم كة املتعـد   هنـو منترـام / اـدمام الد ـة ج0
5/1/2017   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقــدمت شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل   13120ا الصــــدا   25934     
ــد  وهننواصــا   تت هيــلا ماملســ   ي ا الشــرةة / ديســون  يســ تش ليمت

بط ـب لنقـل م كيـة   -  آ بيـ ا املم كـة املتعـد   16ولتش  ا( ان 
  8/6/2015ن  دودهنـــت بتـــا يخ DYSONالعالمـــة الترا يـــة    ج

ــــة ج 169240حتــــت   ــــأ  ج ــــوا د    لد  ــــر أ  9ن   ال ن  واملســــر ة ب
ي ليمتــد     وهننواصــا    136090ج ن اىل شــرةة / دايســون تكنولـــو

آ  يبا املم كــــة 0  16ولتشــــاير ا( ان تيتبــــ ي هيــــلا مامليســــ ي ا 
   5/1/2017ن بتا يخ 9املتعد   هنو منترام / ادمام الد ة ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقــدمت شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل   13120ا الصــــدا   25934     
ــد  وهننواصــا   تت هيــلا ماملســ ي ا  الشــرةة / ديســون  يســ تش ليمت

بط ـب لنقـل م كيـة   -  آ بيـ ا املم كـة املتعـد   16ولتش  ا( ان 
ــــــــــة    ج     ــــــــــة الترا ي ــــــــــا يخ    DYSONالعالم ن  دودهنــــــــــت بت

ن  11ن   الـــــوا د    لد ـــــة ج 169241حتـــــت   ـــــأ  ج  8/6/2015
ـــــر أ  ج ي   136091واملســـــر ة ب ــــــو ن اىل شـــــرةة / دايســـــون تكنول

ــد     وهننواصــا  تيتبــ ي هيــلا مامليســ ي ا ولتشــاير ا( ان    16ليمت
ن بتا يخ 11آ  يبا املم كة املتعد   هنو منترام / ادمام الد ة ج0
5/1/2017   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقــدمت شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل   13120ا الصــــدا   25934     
ــد  وهننواصــا   تت هيــلا ماملســ ي ا  الشــرةة / ديســون  يســ تش ليمت

بط ـب لنقـل م كيـة   -  آ بيـ ا املم كـة املتعـد   16ولتش  ا( ان 
ـــــــــــة    ج  ـــــــــــا يخ   DYSON   العالمـــــــــــة الترا ي ن  دودهنـــــــــــت بت

ن  37ن  الــــــوا د    لد ــــــة ج 169242حتــــــت   ــــــأ  ج  8/6/2015
ـــــر أ  ج ي   136092واملســـــر ة ب ــــــو ن اىل شـــــرةة / دايســـــون تكنول

ــد     وهننواصــا  تيتبــ ي هيــلا مامليســ ي ا ولتشــاير ا( ان    16ليمت
ن بتا يخ 37آ  يبا املم كة املتعد   هنو منترام / ادمام الد ة ج0
5/1/2017  
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تقــدمت شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل   13120ا الصــــدا   25934     

ــد  وهننواصــا   تت هيــلا ماملســ ي ا  الشــرةة / ديســون  يســ تش ليمت
بط ـب لنقـل م كيـة   -ا املم كـة املتعـد     آ بيـ 16ولتش  ا( ان 

ن  دودهنــــــــــت بتــــــــــا يخ      العالمــــــــــة الترا يــــــــــة    ج  
ن  7ن  الــــــــوا د    لد ــــــــة ج 169243حتــــــــت   ــــــــأ  ج  8/6/2015

ـــــر أ  ج ي   136093واملســـــر ة ب ــــــو ن اىل شـــــرةة / دايســـــون تكنول
آ  0  16ليمتد  وهننواصا  تيتب ي هيلا مامليس ي ا ولتشاير ا( ان 

ــــة جيبا ا ــــا يخ 7ملم كــــة املتعــــد   هنــــو منترــــام / اــــدمام الد  ن بت
5/1/2017   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
تقــدمت شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا   -

ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل   13120ا الصــــدا   25934     
ــد  وهننواصــا   تت هيــلا ماملســ ي ا  الشــرةة / ديســون  يســ تش ليمت

بط ـب لنقـل م كيـة   -  آ بيـ ا املم كـة املتعـد   16ولتش  ا( ان 

  8/6/2015ن  دودهنــت بتــا يخ العالمــة الترا يــة    ج
ن  واملســــر ة بــــر أ  11ن  الــــوا د    لد ــــة ج 169245حتــــت   ــــأ  ج

ي ليمتــــد   وهننواصــــا    136094ج ن اىل شــــرةة / دايســــون تكنولـــــو
آ  يبا املم كــــة 0  16ا( ان  تيتبــــ ي هيــــلا مامليســــ ي ا ولتشــــاير

   5/1/2017ن بتا يخ 11املتعد   هنو منترام / ادمام الد ة ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقــدمت شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل   13120ا الصــــدا   25934     

ــد  وهننواصــا   تت هيــلا ماملســ ي ا  الشــرةة / ديســون  يســ تش ليمت
بط ـب لنقـل م كيـة   -  آ بيـ ا املم كـة املتعـد   16ان  ولتش  ا(

  8/6/2015ن  دودهنـــت بتـــا يخ العالمـــة الترا يـــة   ج
ن  واملســــر ة بــــر أ  37ن  الــــوا د    لد ــــة ج 169246حتــــت   ــــأ  ج

ي ليمتــــد   وهننواصــــا    136095ج ن اىل شــــرةة / دايســــون تكنولـــــو
  يبا املم كــــة آ0  16تيتبــــ ي هيــــلا مامليســــ ي ا ولتشــــاير ا( ان 

   5/1/2017ن بتا يخ 37املتعد   هنو منترام / ادمام الد ة ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقــدمت شــرةة / ةويــت مــا   لتســريل العالمــة الترا يــة  وهننواصــا   -
ا الكويـــــت  وةي ــــة تســـــريل   13120ا الصــــدا   25934     

الشرةة / اصوي ـيان وواي اوتوموبيل ةو ا ال يت دي  وهننواصا     أ 
بط ــــب - وداهيدــــي  ــــييتااصوي بروفينساالصــــ  ا  دوجن يــــو 176

دودهنـت بتـا يخ   ن    ج    لنقـل م كيـة العالمـة الترا يـة
ن 12ن الــــــــوا د    لد ــــــــة ج181194حتــــــــت   ــــــــأ ج 19/6/2016

ن اىل شــــــرةة / اصــــــوي ـيــــــاجنوواي   147620واملســــــر ة بــــــر أ  ج
ا   176اوتوموبيـــــل ـــــــرو  ةـــــو   ا ال يت دي   وهننواصــــــا     ــــــأ 

هنـو منترـام /    ودا هيدي  ييتا اصوي بروفينسا الصـ    دوجن يو
   15/1/2017ن بتا يخ 12ادمام الد ة ج
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التجارية  العالمات  التسجيل : كاليد اي يب سريفسز لتسجيل  وكيل 
والرباءات 

طالب التسجيل : ابريكروميب اند فيتش يورب اس ايه جي ال
العنوان : فيا موري، 6850 مندريسيو، سويسرا.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة » ايه اند اف ذا ارتست« ابللغة اإلجنليزية كما هو مبني 

يف منوذج الطلب.  
رقم االيداع  : 188533
التاريخ : 2017/03/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 4

التجارية  العالمات  التسجيل : كاليد اي يب سريفسز لتسجيل  وكيل 
والرباءات 

طالب التسجيل : ابريكروميب اند فيتش يورب اس ايه جي ال
العنوان : فيا موري، 6850 مندريسيو، سويسرا.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابللغة  إيفولفينج«  اولويز  ستايل،  اندورينج   « عبارة  : كتبت  العالمة 

اإلجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
رقم االيداع  : 188535
التاريخ : 2017/03/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

التجارية  العالمات  التسجيل : كاليد اي يب سريفسز لتسجيل  وكيل 
والرباءات 

طالب التسجيل : ابريكروميب اند فيتش يورب اس ايه جي ال
العنوان : فيا موري، 6850 مندريسيو، سويسرا.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كتبت عبارة » بيتش انشون« ابللغة اإلجنليزية  كما هو مبني 

يف منوذج الطلب. 
رقم االيداع  : 188537
التاريخ : 2017/03/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3

التجارية  العالمات  التسجيل : كاليد اي يب سريفسز لتسجيل  وكيل 
والرباءات 

طالب التسجيل : ابريكروميب اند فيتش يورب اس ايه جي ال
العنوان : فيا موري، 6850 مندريسيو، سويسرا.    

التينية  اند » أبحرف  ويك  الباين  فيتش  اند  ابريكروميب   «  : العالمة 
 ABERCROMBIE &  .الطلب كما هو مبني يف منوذج 

FITCH ALPINE WEEKEND
رقم االيداع  : 188527
التاريخ : 2017/03/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3

التجارية  العالمات  التسجيل : كاليد اي يب سريفسز لتسجيل  وكيل 
والرباءات 

طالب التسجيل : ابريكروميب اند فيتش يورب اس ايه جي ال
العنوان : 6850 مندريسيو، سويسرا.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة » ايه اند اف ذا فيجيناري » ابللغة اإلجنليزية كما هو 

A&F THE VISIONARY.مبني يف منوذج الطلب
رقم االيداع  : 188528
التاريخ : 2017/03/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 4

التجارية  العالمات  التسجيل : كاليد اي يب سريفسز لتسجيل  وكيل 
والرباءات 

طالب التسجيل : ابريكروميب اند فيتش يورب اس ايه جي ال
العنوان : 6850 مندريسيو، سويسرا.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كتبت عبارة » ايه اند اف ذا ثنكر« ابللغة اإلجنليزية كما هو 

A&F THE THINKER .مبني يف منوذج الطلب
رقم االيداع  : 188529
التاريخ : 2017/03/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 4

التجارية  العالمات  التسجيل : كاليد اي يب سريفسز لتسجيل  وكيل 
والرباءات 

طالب التسجيل : ابريكروميب اند فيتش يورب اس ايه جي ال
العنوان : فيا موري، 6850 مندريسيو، سويسرا.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كتبت عبارة » ايه اند اف ذا ترافيلر« ابللغة اإلجنليزية  كما 

A&F THE TRAVELER  .هو مبني يف منوذج الطلب
رقم االيداع  : 188530
التاريخ : 2017/03/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 4
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طالب التسجيل : ابريكروميب اند فيتش يورب اس ايه
العنوان : فيا موري ، 6850 مندريسيو ، سويسرا .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : تتكون من شكل متثيلي لرأس حيوان الكواال كما هو مبني يف 

منوذج الطلب.
رقم االيداع  : 188545
التاريخ : 2017/03/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 14

التجارية  العالمات  التسجيل : كاليد اي يب سريفسز لتسجيل  وكيل 
والرباءات 

طالب التسجيل : ابريكروميب اند فيتش يورب اس ايه
العنوان : فيا موري 6850 مندريسيو .سويسرا .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : تتكون من شكل متثيلي لرأس حيوان الكواال كما هو مبني يف 

منوذج الطلب.
رقم االيداع  : 188546
التاريخ : 2017/03/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3

التجارية  العالمات  التسجيل : كاليد اي يب سريفسز لتسجيل  وكيل 
والرباءات 

طالب التسجيل : ابريكروميب اند فيتش يورب اس ايه
العنوان :  فيا موري، 6850 مندريسيو، سويسرا.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : الشكل يكون دائري وجبانبة خط طويل مث االسم 

رقم االيداع  : 188644
التاريخ : 2017/03/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة مطعم فوليوم الدولية 
 3+4 39 ج / حمل   - 538 / مبىن   6 / قطعة  الشرق   : العنوان 

ارضي .    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مموجني  اسفلها خطني  التينية  : كلمة VIVIAN حبروف  العالمة 
بشكل خاص 

رقم االيداع  : 188852
التاريخ : 2017/03/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 11

العالمة : كتبت عبارة »ايه اند اف ذا دستنغويشد« ابللغة اإلجنليزية 
كما هو مبني يف منوذج الطلب.  

رقم االيداع  : 188540
التاريخ : 2017/03/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 4

التجارية  العالمات  التسجيل : كاليد اي يب سريفسز لتسجيل  وكيل 
والرباءات 

طالب التسجيل : ابريكروميب اند فيتش يورب اس ايه جي ال
العنوان : فيا موري، 6850 مندريسيو، سويسرا.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كتبت عبارة » هولسرت سريف انشن« أبحرف التينية كما هو 

مبني يف منوذج الطلب. 
رقم االيداع  : 188541
التاريخ : 2017/03/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3

التجارية  العالمات  التسجيل : كاليد اي يب سريفسز لتسجيل  وكيل 
والرباءات 

طالب التسجيل : ابريكروميب اند فيتش يورب اس ايه
العنوان :  فيا موري، 6850 مندريسيو، سويسرا.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :   تتكون العالمة من شكل متثيلي لرأس حيوان الكواال كما 

هو مبني يف منوذج الطلب.
رقم االيداع  : 188542
التاريخ : 2017/03/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 18

التجارية  العالمات  التسجيل : كاليد اي يب سريفسز لتسجيل  وكيل 
والرباءات 

طالب التسجيل : ابريكروميب اند فيتش يورب اس ايه
العنوان : فيا موري ، 6850 مندريسيو ، سويسرا.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : شكل متثيلي لرأس حيوان الكواال

رقم االيداع  : 188544
التاريخ : 2017/03/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

التجارية  العالمات  التسجيل : كاليد اي يب سريفسز لتسجيل  وكيل 
والرباءات 
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : شركة ريفوميك للتجارة العامة

العنوان : الساملية - ق 144 - مبىن 3 - مكتب 26 - دور 9, , 
     , ,22045/4434

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمة دكتيلر ابللغة الالتينية مع رسم لبصمة االصبع

رقم االيداع  : 189344
التاريخ : 2017/04/09

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة دكتيلر لالسترياد التصدير ووكيل ابلعمولة
العنوان : حويل / ق 1 / ش ابن خلدون / مبىن 14602 / مكتب 

10 الدور 1 س.    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن كلمة nishica ابللغة االجنليزية ابللون االسود 

رقم االيداع  : 189540
التاريخ : 2017/04/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة الصفار الدولية للتجارة العامة و املقاوالت 
العنوان : القبلة / قطعة 7 / مبىن 15 / حمل  دور االول .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن كلمة ocarina ابللغة االجنليزية ابللون االسود

رقم االيداع  : 189542
التاريخ : 2017/04/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة الصفار الدولية للتجارة العامة و املقاوالت 
العنوان : القبلة / قطعة 7 / مبىن 15 / حمل  الدور االول .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن كلمة r and m ابللغة االجنليزية ابللون االسود 

رقم االيداع  : 189543
التاريخ : 2017/04/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة الصفار الدولية للتجارة العامة و املقاوالت 
العنوان : القبلة / قطعة 7 / مبىن 15 / حمل  دور االول .     

واملقاوالت  العامة  للتجارة  الدولية  دايركت  شركة   : التسجيل  طالب 
)ذ.م.م(

العنوان : اجلهراء صناعية اجلهراء كراج شركة النقل العام قسيمة 14 
حمل 1.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمة WAHAJ ابللون االسود

رقم االيداع  : 188864
التاريخ : 2017/03/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 4

واملقاوالت  العامة  للتجارة  الدولية  دايركت  شركة   : التسجيل  طالب 
)ذ.م.م(

العنوان : اجلهراء صناعية اجلهراء كراج شركة النقل العام قسيمة 14 
حمل 1.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داخل  ابإلجنليزية   KHALEEGIA DIRECT  : العالمة 

شكل بيضاوي
رقم االيداع  : 188865
التاريخ : 2017/03/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 11

واملقاوالت  العامة  للتجارة  الدولية  دايركت  شركة   : التسجيل  طالب 
)ذ.م.م(

العنوان : اجلهراء صناعية اجلهراء كراج شركة النقل العام قسيمة 14 
حمل 1.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : DIRECTOR ابللغة االجنليزية مقسمة على دائرتني 

رقم االيداع  : 188866
التاريخ : 2017/03/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 11

واملقاوالت  العامة  للتجارة  الدولية  دايركت  شركة   : التسجيل  طالب 
)ذ.م.م(

العنوان : اجلهراء صناعية اجلهراء كراج شركة النقل العام قسيمة 14 
حمل 1.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : اسم الشركة ابللغة االجنليزية ابللون االسود

رقم االيداع  : 188925
التاريخ : 2017/03/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25
طالب التسجيل : مؤسسة أيوب عيسى لالحذية واحلقائب

العنوان : القبلة - ق -6 مبىن -16 حمل 4 سرداب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابللغة   CHINA GARDEN عن كلمتني  عبارة   : العالمة 
االجنليزية خبط مميز

رقم االيداع: 190720
التاريخ: 2017/05/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43

طالب التسجيل: شركة مطعم تشاينا جاردن جورمية
العنوان: الساملية - قطعه 91 - املبىن -16 احملل الوحيد االرضي.        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن كلمتني ابللغة العربية خبط مميز - تشلينا جاردن
رقم االيداع: 190721

التاريخ: 2017/05/24
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43
طالب التسجيل: شركة مطعم تشاينا جاردن جورميه

العنوان: الساملية - قطعه 91 - املبىن 16 - حمل الوحيد االرضي.        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن مستطيل وبداخله كلمة ذا نودل ابر ابللغة العربية 
والصينية خبط مميز

رقم االيداع: 190722
التاريخ: 2017/05/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43

طالب التسجيل: شركة مطعم تشاينا جاردن جورمية
العنوان: الساملية - القطعة 91 - املبىن 16 - حمل االرضي الوحيد.        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن كتابة اسم حسني ابللغة العربية بشكل مميز 
رقم االيداع: 191343

التاريخ: 2017/06/18
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 42
طالب التسجيل: حسني علي حسن الصباغة 

الصباح - قطعة )5( - شارع )502( -  املبارك  العنوان: عبد هللا 
قسيمة )78(.        

العالمة : عبارة عن كلمة brother ابللغة االجنليزية و ابللون االسود 
رقم االيداع  : 189545
التاريخ : 2017/04/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة الصفار الدولية للتجارة العامة و املقاوالت 
العنوان : القبلة / قطعة 7 / مبىن 15 / حمل  دور االول .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن اسم كرونة ابللغة االجنليزية ابللون االسود 

رقم االيداع  : 189546
التاريخ : 2017/04/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة الصفار الدولية للتجارة العامة و املقاوالت 
العنوان : القبلة / قطعة 7 / مبىن 15 / حمل  دور االول .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قنينة  داخل  واالجنليزية  العربية  ابللغتني  مرشود  : كتابة كلمة  العالمة 

عطر 
رقم االيداع  : 189581
التاريخ : 2017/04/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3

طالب التسجيل : شركة أطياب املرشود 
 - )8( احملل  مبىن )سوق زل( -   - )4( قطعة  القبلة -   : العنوان 

األرضي + سندرة , , 35859, ,     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : FJ ابإلجنليزية
رقم االيداع  : 189822
التاريخ : 2017/04/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : مطعم فرسان اجلزيرة 
العنوان : االمحدي الصناعية- مبىن -20حمل 1 ارضي.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : الوجدان ابلعربية واالجنليزية

رقم االيداع  : 190630
التاريخ : 2017/05/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
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العالمة : عبارة عن اسم الشركة ابللغة االجنليزية ابللون االمحر داخل 
مستطيل ورسم حامل الشاورما كاماًل

رقم االيداع: 184072
التاريخ: 2016/10/09

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43

طالب التسجيل: شركة مطعم شاورما الب 
العنوان: الساملية - ق 11 - ش عبد هللا الفضالة - مبىن -3612 

جممع فوزي داود املطوع - احملل ارضي وحيد.        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابللغة  إليها  ومضاف  واالجنليزية  العربية  ابللغة  ذهب  : كلمة  العالمة 
االجنليزية 24 وتعين قراط
رقم االيداع: 184248

التاريخ: 2016/10/16
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35
طالب التسجيل: شركة الوادي األهلية للتجارة العامة واملقاوالت

العنوان: حويل - قطعة )185( - مبىن )8( - مكتب )27( - الدور 
األرضي، , 32014,،         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن كلمة شارليز توسيت مكتوبة على رسم شكل خبز 

التوست ابللغة العربية واالجنليزية حسب الشكل وااللوان 
رقم االيداع: 187841

التاريخ: 2017/02/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 29
طالب التسجيل: شركة ميم للمواد الغذائية

العنوان: الصاحلية - شارع السور - ق 13 - قسيمة 14 - مكتب 3 
- عمارة يعقوب احلميضي - حمل 8 الرابع، , 13127/26671,،         
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن كلمة شارليز توسيت مكتوبة على رسم شكل خبز 
التوست ابللغة العربية واالجنليزية حسب الشكل وااللوان 

رقم االيداع: 187843
التاريخ: 2017/02/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 32

طالب التسجيل: شركة ميم للمواد الغذائية
العنوان: الصاحلية - شارع السور - ق 13 - قسيمة 14 - مكتب 3 
- عمارة يعقوب احلميضي - حمل 8 الرابع، , 13127/26671,،         

العالمة : عبارة عن حريف يب ابللغة اإلجنليزية داخل دائرة وابألسفل كتابة 
al beak & al bahar intellectual property مجلة

رقم االيداع: 191724
التاريخ: 2017/07/02

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 42

طالب التسجيل: شركة يب آند يب آي يب لالستشارات 
العنوان: القبلة - قطعة )12( - مبىن )8( - مكتب )8( - الدور 

)1م(.        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابللون  )ن(  و  )أ(  وبداخلها حرف  منارة  عن شكل  عبارة   : العالمة 
االبيض واالسود

رقم االيداع: 191993
التاريخ: 2017/07/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 14

طالب التسجيل: مصنع انور الكويت للمنتجات الذهبية والفضية
الدور   -  11 احملل   -  137 قسيمه   -  1 قطعة   - الري  العنوان: 

االرضي.        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : هي عبارة عن حرفني ابللغة االجنليزية ) SU( وحتتهما كلمتان 
ابللغة العربية ) اس يو ( 
رقم االيداع: 192120

التاريخ: 2017/07/17
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 30
طالب التسجيل: مؤسسة النبوغ للتجارة العامة واملقاوالت

العنوان: حويل / قطعة 93 / مبىن 13 / مكتب 32 / ميزانني.        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : دوائر وخريطة دولة الكويت وغصن الزيتون وجناحني ابللون 
االسود

رقم االيداع: 193725
التاريخ: 2017/09/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 45

طالب التسجيل: شركة االمن االلكرتوين حلراسة املنشآت
العنوان: الفروانية ق3 مبىن5510 مكتب1 الدور1م.
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العالمة : عبارة تصميم ابللغة االجنليزية home berry واخللفية 
ابللون البنفسجي والكتابة ابللون االصفر 

رقم االيداع: 188797
التاريخ: 2017/03/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 32
طالب التسجيل: شركة كويت بريي للمرطبات واملواد الغذائية 

العنوان: شويخ الصناعية 3 / قطعة 1 / مبىن 104/ حمل 6 ارضي.        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن اسم كلمة ذخر ابللغتني العربية واالجنليزية ابللون 
األزرق 

رقم االيداع: 188848
التاريخ: 2017/03/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 36

طالب التسجيل: شركة اخلليج للتأمني وإعادة التأمني 
العنوان: الشرق - قطعة )5( - قسيمة )1( - الدور )41( - مكتب 

         , ,13106 , ,)2+1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 VITIAL VISION العالمة : عبارة عن كتابة اسم الرخصة

رقم االيداع: 188850
التاريخ: 2017/03/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 11

طالب التسجيل: شركة اجيكو املشرتكة للتجارة العامة واملقاوالت 
 16 مكتب   19 مبىن   8+7 ق  الشيوخ  جليب  الفروانية  العنوان: 

ميزانني.        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابللون  بيضاوي  شكل  داخل  االبيض  ابللون  العالمة  اسم   : العالمة 
ابللون  دو  توستد  وبداخلها كلمة  اسود  مستطيل  واسفلها  االصفر 

االصفر 
رقم االيداع: 188879

التاريخ: 2017/03/26
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43
طالب التسجيل: شركة سيت كيتشن لتحضري الوجبات الغذائية اجلاهزة 
العنوان: املرقاب قطعة 2 شارع عبد العزيز محد الصقر مبىن 800116 

حمل رقم 20 الدور االرضي +السرداب.        

العالمة : عبارة عن اسم الشركة مع صورة رسم مميز لرجل 
رقم االيداع: 188550

التاريخ: 2017/03/15
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 30
طالب التسجيل: اباب كنافة للحلوايت واملعجنات 

العنوان: غرب بو فطرية ق 1 ش 22 مبىن 332 حمل 1.        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابللون  مبىن  عليه  ورقة شجر  من  مقارب  عبارة عن شكل   : العالمة 
األخضر مكتوب بداخله كلمة السعيدة ابلعربية واالجنليزية 

رقم االيداع: 188647
التاريخ: 2017/03/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 30

طالب التسجيل: شركة ريف اليمن للمواد الغذائية 
العنوان: الشويخ الصناعية - قطعة )أ( - مبىن )209( - حمل )5( 

- الدور األرضي.        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : NOR NOYAU ابللغة االجنليزية بشكل مميز 
رقم االيداع: 188669

التاريخ: 2017/03/20
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43
وكيل التسجيل: جاسم أمحد الفهد 

طالب التسجيل: شركة خمبز وحلوايت اور ذ م م 
 ،22 دور  العصفور،  جاسم  جممع  السور،  شارع  املرقاب،  العنوان: 

مكتب C+B، الكويت.        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن دائرة مكتوب هبا ابللغة االجنليزية من االعلى كلمة 
 maintenance e services ومن االسفل كلمتان fixers
وداخل الدائرة يوجد دائرة اثنية مرسوم داخلها صورة مفتاح تصليح 

وداخله برغي 
رقم االيداع: 188791

التاريخ: 2017/03/22
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 37
طالب التسجيل: شركة فكسرز لتصليح االجهزة الكهرابئية واإللكرتونية 
العنوان: غرب بو فطرية / قطعة 1 / مبىن 331 / حمل 3 دور ارضي.        
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العالمة : التجارية عبارة عن كلمة هضيم مكتوبة ابللغة العربية اسفلها 
كلمة هضيم ابالجنليزي Hadeem ابللون األمحر بطريقة فنية

رقم االيداع: 188980
التاريخ: 2017/03/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 32

طالب التسجيل: شركة األلبان الكويتية الدامناركية 
العنوان: الشويخ الصناعية الثانية - قطعة )الشويخ( - مبىن )78( - 

مكتب )24( - الدور األرضي، , 13009,،         
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : الشكل مربع وهو عبارة عن صورة تربة خيرج منها غصن الرتبة 
مكتوب فيها كلمة عضوي 

رقم االيداع: 189026
التاريخ: 2017/04/02

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 29

طالب التسجيل: مؤسسة خالد سلطان للتجارة العامة واملقاوالت 
العنوان: القبلة - قطعة )6( - مبىن )59( - مكتب )24( - الدور 

األول، , 13022,،         
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : شكل دائري ابللون االمحر واالسود واالبيض مع سهم ابللون 
MACC االمحر واالبيض وأربع حروف ابللون االسود

رقم االيداع: 189072
التاريخ: 2017/04/03

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 39

طالب التسجيل: مكتب مها عبد الكرمي عباس للتخليص اجلمركي
الدور   - 27 2 - مبىن  اجلابر - ق  العنوان: شرق - شارع امحد 

االول - مكتب 17 , , 15457/631,،         
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : اإلجنليزي ابألسود والربتقايل 
رقم االيداع: 189089

التاريخ: 2017/04/03
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 39
طالب التسجيل: شركة كاابجومينا إلجناز ومتابعة إجراءات التأشريات 

والتصديقات و  
العنوان: برج الراية شرق ش الشهداء برج الراية الدور 26.        

ابللغة  واالسم  العربية  ابللغة  االسم  عن  عبارة  التجارية   : العالمة 
االجنليزية ونصف دائرة بداخلها صورة شيف وألوان العالمة مكونة من 

اللون االخضر واالسود والرمادي
رقم االيداع: 188882

التاريخ: 2017/03/26
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43
طالب التسجيل: مطعم كارينديرا سا كويت 

العنوان: القبلة قطعة 13 مبىن 800545 شارع 23 حمل 21 ارضي.        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابحلروف  واملقاوالت  العامة  للتجارة  املتحدة  اسيديو  : كلمة  العالمة 
واخللفية  األمحر  ابللون  متداخلني  مربعني  مع  األسود  ابللون  الالتينية 

بيضاء 
رقم االيداع: 188956

التاريخ: 2017/03/29
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35
طالب التسجيل: شركة اسيديو املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت 

العنوان: الشرق - قطعة )8( - مبىن )14( - مكتب )18( - الدور 
         ،,13054 , ،)31(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن مطعم اورجنيال دونر ابالجنليزي فوق راس طربوش 

مع شنب 
رقم االيداع: 188959

التاريخ: 2017/03/29
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43
طالب التسجيل: شركة مطعم اورجينال دونر 

العنوان: العارضية احلرفية ق 3 مبىن 3 حمل 1 الدور األرضي.        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن شكل روماين وحتته اسم املصمم ابللغة اإلجنليزي 

رقم االيداع: 188960
التاريخ: 2017/03/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 37

طالب التسجيل: شركة ابالديو للمقاوالت العامة للمباين 
العنوان: الكويت القبلة ش علي السامل برج قبلة.        
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ابللون  االرز  شجرة  تتوسطها  األمحر  ابللون  نكهات  : كلمه  العالمة 
االخضر مكان حرف اهلاء مث يتبعها قبعه محراء و شنب اسود

رقم االيداع  : 189403
التاريخ : 2017/04/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : مطعم نكهات لبنان
العنوان : حويل - ق 9 - مبىن 8407 - احملل الوحيد ارضي.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : االسم التجاري ابللغة اإلجنليزية و مزخرف و الوان متعددة 
و يدل علي نشاط احللوايت و املعجنات  )مركز خمبز طازج لذيذ( ويف 
مستطيل االسفل ابللغة اإلجنليزية تعين السرعة و املذاق و حييطها اتج 

و كلمه بيكر ابللون البين
رقم االيداع  : 189404
التاريخ : 2017/04/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة امينه للحلوايت و املعجنات
 , , 1 الدور   - 10 59 - حمل  6 - مبىن  الفباه - ق   : العنوان 

     , ,13102/24090
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن كلمة terranaut technology يف دائرة 
 t و هبا حرف

رقم االيداع  : 189414
التاريخ : 2017/04/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة تريانوت تكنولوجي للتجارة العامة واملقاوالت 
مكتب  حمل   / 1+3ا4+  مبىن   /  66 قطعة   / الفحيحيل   : العنوان 

624 السادس .    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن حرف t + c موصلني على كل بيضاوي مكتوب 
 top clear حتتها

رقم االيداع  : 189415
التاريخ : 2017/04/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : شركة توب كلري للتجارة العامة و املقاوالت

العنوان : الفحيحيل / قطعة 66 / مبىن 1+3اا 4+ / حمل مكتب 
217 دور الثاين .    

 al aradah االجنليزية  ابللغة  املصنع  اسم  عن  عبارة   : العالمة 
ابللون  والكتابة  الفاتح  البين  ابللون  معني  شكل  داخل   factory

االبيض والذهيب
رقم االيداع: 189274

التاريخ: 2017/04/04
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 18
طالب التسجيل: مصنع العرادة إلنتاج احلقائب واالحذية واملصنوعات 

اجللدية وكيس سرير واالحلفة والشراشف واملخدات
العنوان: امغرة التوسعة الشرقية - قطعة )3( - قسيمة 183(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 al aradah االجنليزية  ابللغة  املصنع  اسم  عن  عبارة   : العالمة 
الكتابة ابللون  الفاتح و  البين  factory داخل شكل معني ابللون 

االبيض و الذهيب
رقم االيداع  : 189275
التاريخ : 2017/04/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 24

طالب التسجيل : مصنع العرادة إلنتاج احلقائب و االحذية واملصنوعات 
اجللدية و كيس سرير و األحلفة و الشراشف و املخدات

العنوان : أمغرة التوسعة الشرقية - قطعة )3( - قسيمة )183 (.    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : تتضمن العالمة اسم SULTANA MAY  ابإلجنليزي 
و مع صورة سلطان و اخللفية قصر تركي قدمي 

رقم االيداع  : 189298
التاريخ : 2017/04/05

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : مؤسسة اديسون انرتانشيوانل للتجارة العامة 

العنوان : الفروانية ق 42 مبىن 26 مكتب 9 الدور 5 .    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 EDISON THE ARABS العالمة : عبارة عن
رقم االيداع  : 189299
التاريخ : 2017/04/05

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : مؤسسة اديسون انرتانشيوانل للتجارة العامة 

العنوان : الفروانية ق 42 مبىن 26 مكتب 9 الدور 5 .    
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

العامة  للتجارة  املتحدة  الدبوس  جمموعة  شركة   : التسجيل  طالب 
واملقاوالت 

العنوان : الفحيحيل / قطعة 82 / مبىن 22 / حمل دور االول .    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : هي صورة حقيبة بداخلها حرف K ابالجنليزي وعلى اليمني 
كلمة KARRYON ابللغة االجنليزية ابللون الربتقايل والرمادي 

رقم االيداع  : 189544
التاريخ : 2017/04/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة الصفار الدولية للتجارة العامة واملقاوالت 
العنوان : القبلة - قطعة )7( - مبىن )15( - مكتب )29( - الدور 

األول .    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن قلب ابللون الذهيب صالون مرمي سبهان لتجميل 
MARYAM SABHAN SALON السيدات

رقم االيداع  : 189574
التاريخ : 2017/04/16

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44
طالب التسجيل : شركة صالون مرمي سبهان لتجميل السيدات
العنوان : الساملية ق 6 مبىن 810155 شقة 3-2-1.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن مثلث ثنائي االبعاد ابللون األمحر و االخضر الفاتح 

و مكتوب عليه اسم شركة سوكر تولز ابللغة االجنليزية 
رقم االيداع  : 189582
التاريخ : 2017/04/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 28

طالب التسجيل : شركة سوكر تولز للمستلزمات الرايضية 
العنوان : حويل / قطعة 3 / مبىن 16818 / حمل )7(1م.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الربتقايل  ابللون  االجنليزية  ابللغة  الشركة  اسم  عن  عبارة   : العالمة 
أعلى  الربتقايل  ابللون  خطني  ويوجد    madison and heig

وأسفل العالمة ويوجد خلفية زرقاء .
رقم االيداع  : 189608
التاريخ : 2017/04/17

العالمة : عبارة عن  اسم الشركة شركة ضاري الواوان لتحصيل األموال 
رقم االيداع  : 189421
التاريخ : 2017/04/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36

الغري  أموال  لتحصيل  الواوان  مبارك  : شركة ضاري  التسجيل  طالب 
بصفة ودية 

العنوان : املرقاب ق 3 مبىن 3 ب 000.    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االلوان  مميز  ابلشكل  الرسم  مع  االجنليزية  ابللغة  مكتوب   : العالمة 
ومعناها برانمج العناية العاملية املفضلة ابللغة العربية كما هو موضح 

رقم االيداع  : 189448
التاريخ : 2017/04/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36

طالب التسجيل : شركة اخلليج للتأمني و اعادة التأمني 
العنوان : شرق/ قطعة 5 / قسيمة 1 دور 41 مكتب 2+1.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن اسم كلمة برانمج مسك ابللغة العربية واالجنليزية 

ابللون االزرق
رقم االيداع  : 189449
التاريخ : 2017/04/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 9

طالب التسجيل : شركة اخلليج للتأمني وإعادة التأمني 
العنوان : شرق / قطعة 5 / قسيمة 1 /حمل دور 41 مكتب 2+1.    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن اسم كلمة ايج ابللغة االجنليزية ابللون االزرق 
رقم االيداع  : 189450
التاريخ : 2017/04/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 9

طالب التسجيل : شركة اخلليج للتأمني واعادة التأمني 
العنوان : شرق / قطعة 5 / قسيمة 1 /حمل دور 41 مكتب 2+1.    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : وصف العالمة من حيث الشكل و اللون احلرف f مكتوب 
ابللغة االجنليزية خبط كبري ابللون االزرق و مكتوب ابألسفل منه ابللغة 

 my fastoorah االجنليزية
رقم االيداع  : 189451
التاريخ : 2017/04/11
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44

طالب التسجيل : شركة مستشفى السالم 
)املبىن  احملل   - )279( مبىن   - )1( قطعة  القار -  بنيد   : العنوان 

ابلكامل(, , 35151, ,     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : مربع ابللون االزرق بداخلة مقود سفينة ابللون البين والذهيب 
داخل مقود السفينة صورة قبطان حبري ابللون االزرق الفاتح واالزرق 
الغامق واالبيض و البين الفاتح و االصفر أسفل مقود السفينة مجلة 

ابللغة االجنليزية 
رقم االيداع  : 189662
التاريخ : 2017/04/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29

طالب التسجيل : شركة كابنت فيشر للمواد الغذائية 
العنوان : املرقاب / قطعة 3 / مبىن 7 / حمل مكتب 15+16 الثالث.    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : اكوا – توتس ابللغة العربية و خبط أبيض و حدوده زرقاء يف 
األعلى عبارة عن مدارس سباحة ابألسفل و خبط أمحر

رقم االيداع  : 189742
التاريخ : 2017/04/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44

طالب التسجيل : شركه البدر للخدمات الرايضية
العنوان : حويل – ق 185 – مبىن 7 – مكتب 17 – سرداب.    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : اكوا – توتس ابللغة العربية و خبط أبيض و حدوده زرقاء يف 
األعلى عباره عن مدارس سباحه ابألسفل و خبط أمحر

رقم االيداع  : 189743
التاريخ : 2017/04/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44

طالب التسجيل : شركه البدر للخدمات الرايضية
العنوان : حويل – ق 185 – مبىن 7 – مكتب 17 – سرداب.    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والربتقايل  األسود  ابللون  شعلة  شكل  على  جتارية  عالمة   : العالمة 
واألمحر بداخلها على شكل امان 

رقم االيداع  : 189757
التاريخ : 2017/04/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة مطعم مادسينن اند هيغ
العنوان : بنيد القار / قطعة 1 / مبىن 227100 / حمل دور ارضي 

وحيد     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابللغة  حرفني  بداخلها  ومكتوب  دائرة  شكل  عن  عبارة   : العالمة 
االجنليزية m m مكتوبني بشكل مميز 

رقم االيداع  : 189609
التاريخ : 2017/04/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة ماديسن اند هيغ 
العنوان : بنيد القار / قطعة 1 / مبىن 27700 حمل ارضي كامل .    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عباره عن شكل مميز دائرة بداخلها DM ابللغة اإلجنليزية و 
أبسفلها شركه داليل املعتمدة للتجارة العامة ابللغة العربية

رقم االيداع  : 189639
التاريخ : 2017/04/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركه داليل املعتمدة للتجارة العامة
العنوان : جليب الشويخ - ق )1( - مبىن )21( - مكتب )7( - 

الدور )1(.    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عالمة دائرية بداخلها اسم الشركة ابللغة العربية شركة دلتا 
كوربوريشن لألدوات الكهرابئية  

رقم االيداع  : 189642
التاريخ : 2017/04/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 11
طالب التسجيل : شركة دلتا كوربوريشن لألدوات الكهرابئية 

العنوان : شويخ الصناعية الثانية / قطعة ب / مبىن 147 / حمل 30 
ارضي .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن دائرة مكتوب بداخلها اسم الشركة ابللون األخضر 

و ابملنتصف ثقتكم امانة 
 .aL SALAM INTERNATIONAL CO

رقم االيداع  : 189645
التاريخ : 2017/04/18
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : مطعم ومقهى غرينيتش 
العنوان : غرب أبو فطرية - قطعة )1( - مبىن )34( - احملل )2( 

- الدور األول .    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن دائرة مكتوبة ابسم املطعم ابللون البين قصر الفنون 
وداخلها مكتوب داخلها مطعم 

رقم االيداع  : 189816
التاريخ : 2017/04/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : مطعم ومقهى قصر الفنون 
العنوان : الفحيحيل / قطعة  / مبىن  / حمل ميزانني كامل .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 KUWAIT KOHINOOR  العالمة : مطعم كويت كوهينور

العالمة عبارة عن اسم الشركة ابالجنليزي و العريب 
رقم االيداع  : 189821
التاريخ : 2017/04/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : مطعم كويت كوهينور 
العنوان : الفحيحيل ق 66+65 مبىن 16 مكتب 16 مكتب 2+1.    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : اسl الشركة املبني ابللغة العربية ابللون األخضر ومن اليسار 
مبني شعار كما هو مبني أدانه 

رقم االيداع  : 189856
التاريخ : 2017/04/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة الكويت و الشرق االوسط لالستثمار املايل 
العنوان : املرقاب / قطعة 1 / مبىن 4 / حمل دور 15 ابلكامل .    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن مربع عن حريف السني والغني مكررين اربع مرات 
بشكل هندسي مزخرف 

رقم االيداع  : 189874
التاريخ : 2017/04/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة عريفجان الدولية للتجارة العامة واملقاوالت 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 9
طالب التسجيل : شركة املعتمد الذهيب للتجارة العامة واملقاوالت 

العنوان : حويل - قطعة )33( - مبىن )2+3+4( - احملل )20( 
- ميزانني.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : شكل دائري ابللون األزرق السماوي ويف أعاله لون أزرق 
داكن وحتتها االسم التجاري ابللغة االجنليزية وحييطها 3 عالمات هالل 

ابللون االصفر واالخضر الفاتح والغامق 
رقم االيداع  : 189775
التاريخ : 2017/04/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة االرنو العاملية للتجارة العامة 
العنوان : الفروانية - قطعة )مركز جتاري ( - مبىن )32( - مكتب 

)21( - الدور الرابع .    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن كلمة وليمة  walima ابللغة العربية واالجنليزية 
ابللون األمحر واألسود داخل مربع على شكل مميز 

رقم االيداع  : 189811
التاريخ : 2017/04/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29

طالب التسجيل : شركة ساتكو التجارية الغذائية 
العنوان : حمافظة الفروانية منطقة الري الصناعية قسيمة رقم )1726( 

خلف جممع االفنيوز .    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن دائرة مكتوب ابسم املطعم ابللون البين حبر الفنون 
وداخلها دائرة مكتوب داخلها مطعم 

رقم االيداع  : 189814
التاريخ : 2017/04/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : مطعم ومقهى حبر الفنون 
العنوان : الساملية / قطعة دوار اجلوازات / مبىن حمل رقم 5 قطاع 21 

ابلدور االول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابللون  مرسومة  الساعة  ساعة  وسطها  يف  دائرة  عن  عبارة   : العالمة 
األبيض واألسود للربواز اخلارجي ابللون األخضر وعدد 2 جنمة ابللون 

األمحر 
رقم االيداع  : 189815
التاريخ : 2017/04/24
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العالمة : عبارة عن كلمة ابللغة الالتينية crave too خبط عريض 
لوهنا أزرق غامق ومن اعلى الكلمة handcrated بطريقة مائلة 
بطريقة مستقيمة ومن   gourmet burger أسفلها كلمة ومن 
اعلى ميني ويسار الكلمة ثالث شروط مستقيمة والكتابة ابللون األزرق 

رقم اإليداع  : 189908
التاريخ : 2017/04/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  43

طالب التسجيل : مطعم كريف تو كو / فرع من شركة ذافود فند إلدارة 
املطاعم 

العنوان : القبلة - قطعة )11( - مبىن )26( - حمل )6( - الدور 
األرضي .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن كلمة ابللغة العربية كريف تو خبط عريض لوهنا أزرق 
أسفلها كلمة  مائلة ومن  بطريقة  هاند كرافتيد  أعلى كلمة  غامق ومن 
جورميه برجر بطريقة مستقيمة ومن على اليمني واليسار الكلمة ثالث 

شروط مستقيمة والكتابة ابللون األزرق 
رقم اإليداع  : 189909
التاريخ : 2017/04/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  43

طالب التسجيل : مطعم كريف تو كو / فرع من شركة ذافود فند إلدارة 
املطاعم 

العنوان : القبلة - قطعة )11( - مبىن )26( - حمل )6( - الدور 
األرضي .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن كلمه اوكا occa ابللغة العربية و اإلجنليزية ابللون 

األبيض داخل دائرتني مستطيلتان ابللون األمحر على شكل مميز
رقم اإليداع  : 189911
التاريخ : 2017/04/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  29

طالب التسجيل : شركة ساتكو التجارية الغذائية 
 ,  , االفينيوز  خلف   1726 قسيمة  الري  الفروانية   : العنوان 

     .13071/21067
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن شكل مثلث ويتوسطهم شكل مفتاح ابللون الذهيب 
الفاتح واسم الشركة حتت العالمة ابللغة العربية واإلجنليزية 

رقم اإليداع  : 189954
التاريخ : 2017/04/30

العنوان : الشرق - قطعة )5( - مبىن )36( - مكتب )11( - الدور 
الثاين , , 15251, , 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : ثالثة أحرف إجنليزية ابللون األبيض واألزرق داخل مضلع 
مكون من 6 أضالع وبه فروع ابللون األزرق وداخل سهمان ابللون 

األمحر وحتته ثالث كلمات ابللغة اإلجنليزية ابللون األزرق واألمحر 
رقم اإليداع  : 189875
التاريخ : 2017/04/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  9

طالب التسجيل : شركة دجييتال سكيوريت سيستمز ألدوات ومعدات 
األمن والسالمة 

العنوان : الشرق - قطعة )2( - مبىن )27( - مكتب )15( - الدور 
األول , , 15457.     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمه صيدليات روايل خبط عريض لوهنا امحر  و من أسفلها 
كلمة ابللغة الالتينية  royal  ابللون األصفر الذهيب و من أسفلها 
كلمه pharmacies ابللون األمحر و جبانبهم كاس اصفر اللون 

عالمه مميزه للصيدلية
رقم اإليداع  : 189884
التاريخ : 2017/04/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  5

طالب التسجيل : شركه جمموعه روايل العاملية الطبية
العنوان : الساملية - ق 71 - مبىن 37 - حمل مكتب رقم 12+11 

- دور 1.    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابيض  بلطو  يرتدي  و  رجل كرتون  شكل  على  مميز  شكل   : العالمة 
كرتون و على راسه اتج ذهيب و به الوان امحر و ابيض و اصفر و اسود

رقم اإليداع  : 189885
التاريخ : 2017/04/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  5

طالب التسجيل : شركه جمموعه روايل العاملية الطبية
العنوان : الساملية - ق 71 - مبىن 37 - حمل مكتب رقم 12+11 

- دور 1.
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العالمة : عبارة عن شكل مميز رجل جبسم رايضي يف وضع الوقوف و 
من اخللف مضرب و أبسفله كلمة كروس فايت

رقم اإليداع  : 190004
التاريخ : 2017/05/01

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  44

طالب التسجيل : معهد كروس فايت الصحي 
العنوان : القبلة ، قطعة 10 ، املبىن 1، حمل 1+2 ، الدور 16 .    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن شكل هندسي ابلوان خمتلفة األزرق و األمحر و 
رمادي و فوق الشكل يوجد دائرة 

رقم اإليداع  : 190045
التاريخ : 2017/05/02

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  43

طالب التسجيل : شركة أللئ الكويت للتجهيزات الغذائية 
العنوان : الري الصناعية / مبىن 1850 / حمل ميزانني كامل .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ALMANIT  العالمة : عالمة املانت عالمة سداسية ابللون األمحر

رقم اإليداع  : 190066
التاريخ : 2017/05/03

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  11

طالب التسجيل : شركة امليثاق سنرت 
العنوان : الشويخ شارع اجلوازات  .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
CENTOUR العالمة : عالمة عبارة عن كلمة سنتور

رقم اإليداع  : 190067
التاريخ : 2017/05/03

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  11

طالب التسجيل : شركة امليثاق سنرت 
العنوان : الشويخ شارع اجلوازات  .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : شكل دائري يف و سط الدائرة 3 اسهم ابجتاه اليمني اجلزء 
به خمتصر حروف الشركة يب ال سي مع  الدائرة مسجل  األعلى من 
السهم األول و الثاين مجيعها ابللون األزرق السهم الثالث مع اجلزء 

األسفل من الدائرة ابللون األسود
رقم اإليداع  : 190085
التاريخ : 2017/05/03

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  45

طالب التسجيل : شركة الدروازة للخدمات اللوجستية 
العنوان : خيطان القدمية - قطعة )61( - مبىن )1( - مكتب )2( 

- الدور اخلامس , , 86153.     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم  األمحر واألزرق وكتابة  ابللون  اإلجنليزية  ابللغة  : حرفان  العالمة 
الشركة ابللغتني العربية واإلجنليزية 

رقم اإليداع  : 189959
التاريخ : 2017/04/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  11

طالب التسجيل : شركة دميا الكويت لألدوات الكهرابئية ومقاوالهتا 
العنوان : الشويخ الصناعية - قطعة )ب( - مبىن )148( - احملل 

)14( - الدور األرضي .    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة امربس ابللغة العربية مائلة خبط عريض ذات لون أخضر 
مائلة وخبط  أيضا   )Empress( الالتينية ابللغة  أعالها كلمة  ومن 
عريض وابللون األخضر ويوجد خلفية أصفر اللون ومن أعلى الكلمة 
الالتينية رمسة لتاج أصفر غامق على أقصى يسار العالمة من األعلى.

رقم اإليداع  : 189984
التاريخ : 2017/04/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  30

طالب التسجيل : شركة امربس للتجهيزات الغذائية
العنوان : حويل-ق-147ش بن خلدون-مبىن10+8+-6حمل دور 

األول 2.    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابللغة  فوكس  عليه كلمة  مكتوب  مربع  شكل  عن  عبارة   : العالمة 
الشركة  اسم  العالمة  وحتت  سيارة  رمسة  عالمة  ويتخللها  اإلجنليزية 

ابللغتني العربية واإلجنليزية ابللون األسود واألصفر 
رقم اإليداع  : 190000
التاريخ : 2017/05/01

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  39

طالب التسجيل : فوكس انرتانشيوانل للتأجري واستئجار السيارات / 
فرع من شركة ابما للتجارة العامة واملقاوالت 

العنوان : العارضية احلرفية - قطعة )4( - مبىن )102( - حمل )15( 
- الدور األرضي , , 86153.     
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  43

طالب التسجيل : شركة فندق وهج بوليفارد 
العنوان : املهبولة / قطعة 1 / مبىن 03/279 حمل دور األرضي .    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

seasoned العالمة : عبارة عن كلمة
ابللون األبيض اخللفية ابللون متعددة 

رقم اإليداع  : 190226
التاريخ : 2017/05/09

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  35

طالب التسجيل : شركة الوافر فنشرز تو للتجارة العامة 
العنوان : القبلة ق 8 ميزانني مكتب 134.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طيبة  )مستشفى  العربية  ابلغتني  املستشفى  اسم  عن  عبارة   : العالمة 

)taiba hospital وابلغة اإلجنليزية
رقم اإليداع  : 190281
التاريخ : 2017/05/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  44

طالب التسجيل : مستشفى طيبة
العنوان : صباح السامل قطعة)3( شارع )3( قسيمة )104(.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : حروف جيه سي يب مكتوب ابلغة اإلجنليزية )JCB( ابلون 

األصفر واسود وابيض 
رقم اإليداع  : 190284
التاريخ : 2017/05/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  7
وكيل التسجيل : مكتب امحد عبد اللطيف الرويح وشركاه 

هاتف :
 j.c. طالب التسجيل : شركة جيه سي ابمفورد )إكسكافتورز (ليمتد

) bamford )excavators
العنوان : جممع الصاحلية مدخل رقم 1 الدور الثالث .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
CONCEPT : العالمة

رقم اإليداع  : 190293
التاريخ : 2017/05/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  44

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  35

طالب التسجيل : شركه خطوط األعمال للتجارة العامة
العنوان : حويل - املبىن 21415 - ق 3 - جممع ورثه حممد سعود 

املسلم - الدور السادس - مكتب 2, , 33081/7023, ,     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : مربع بداخله لون اسود وبه كلمة مجارى عبارة عن راس اسد 
وكلمة مجارى ابلغة اإلجنليزية ابلون الذهيب 

رقم اإليداع  : 190151
التاريخ : 2017/05/07

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  35

طالب التسجيل : شركة مجارى للتجارة العامة واملقاوالت 
العنوان : الفحيحيل ق 81 مبىن 1 مكتب 16 الدور الثاين .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : حرف يب مكرر مرتني مكتوب اسفل منه عبارة بيست رزان 

ابإلجنليزية
رقم اإليداع  : 190174
التاريخ : 2017/05/08

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  43

طالب التسجيل : مطعم بيست بيكري 
العنوان : املنقف - ق -4 شارع -21 مبىن -55104حمل الوحيد 

األرضي.    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن  خمتلفة  عدة  والوان  وازرق  امحر  الوان  به  مميز  شكل   : العالمة 
اسفل الشكل كلمة ابللغة العربية واإلجنليزية سوق سفر مع االحتفاظ 

ابلشكل واللون 
رقم اإليداع  : 190199
التاريخ : 2017/05/08

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  39

طالب التسجيل : شركة بودي للطريان 
الدور   ( املكتب   - )22( مبىن   - )11( قطعة  القبلة -   : العنوان 

األول ابلكامل (.    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة وهج ابلعريب ووهج بوليفارد هوتيل ابالجنليزي ابللون 
الذهيب و اخللفية سوداء

رقم اإليداع  : 190217
التاريخ : 2017/05/09
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طالب التسجيل : ميد واي للمعارض
العنوان : القبلة- ق-4 مبىن -9 حمل -133 الدور األول.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  ابللون األمحر و األخضر للزراعة و يعلوها حرف G   ابللون 

األصفر  اختصار لفرع الشركة  وأسفله اللون األبيض
رقم اإليداع  : 190452
التاريخ : 2017/05/16

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  31
طالب التسجيل : شركة التجهيزات الزراعية و املواد الغذائية 

العنوان : الشويخ الصناعية.    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : ويرب ابإلجنليزية وأبحرف كبرية ابللون األزرق
رقم اإليداع  : 190453
التاريخ : 2017/05/16

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  7

وكيل التسجيل : شركة رابطة الثراي للتجارة العامة واملقاوالت
طالب التسجيل : ويبو للمصاعد احملدودة

العنوان : طريق دونغاكسيانغ- منطقة اننكسون للتنمية االقتصادية - 
هوزهو-زهيجيانغ- الصني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن  عبارة  وهي  اإلجنليزية  ابللغة  التجارية  العالمة  سجلت  العالمة: 
حرف دبليو كبري مأخوذ من تصميم لفافة الزينة بلونه األصفر الفاتح 
 CUISINE أصغر كتبت كلمة كوزين منه خبط  وأسفل  والداكن 
ابللون األصفر وابألحرف الالتينية الكبرية وأسفلها خبط أصغر كتبت 
 BURGUR & PASTA كلميت برجر وابستا ابللغة اإلجنليزية

ابللون الرمادي  
رقم االيداع: 190484

 التاريخ: 2017/05/16
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43
طالب التسجيل: شركة مطعم دبليو كوزين / نواف ساري راشد املطريي 
العنوان: غرب أبو فطرية احلرفية – القطعة 1 – املبىن 490 – حمل 

)3( – الدرور األرضي.        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : االسم ابللغتني العربية واإلجنليزية 
رقم االيداع: 190500

التاريخ: 2017/05/17
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

طالب التسجيل : معهد و صالون كونسبت للرجال 
العنوان : حويل ق 125 مبىن 1 حمل ارضي 1+2 سرداب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 r i بداخلها جريف  الكرة األرضية ويوجد  : عبارة عن دائرة  العالمة 

وخلف احلرفني توجد خريطة الكرة األرضية 
رقم اإليداع  : 190323
التاريخ : 2017/05/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  35

طالب التسجيل : شركة الرواسي العاملية للتجارة العامة واملقاوالت 
العنوان : الفروانية - قطعة م جتاري حبيب مناور - مبىن 37 شركة 

الراية العقارية - احملل مكتب رقم 704 الدور السابع .    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة muselounge ابللون األصفر / الذهيب حبروف 
 / األصفر  ابللون   let your thoughts flow حتتها كبرية 

الذهيب حبروف صغرية 
رقم اإليداع  : 190394
التاريخ : 2017/05/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  35

طالب التسجيل : شركة مها احلساوي للتجارة العامة / أمحد عبدالوهاب 
خضر املسباح وشريكته 

العنوان : الشرق ق 2 مبىن 3 س 1 مكتب 46.    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بداخله سهمني  الرصاصي و  : عبارة عن شكل ترس ابللون  العالمة 
السهم األمحر متجه لألسفل و السهم األخضر متجه إىل األعلى

رقم اإليداع  : 190397
التاريخ : 2017/05/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  37

و  الكهرابئية  السالمل  و  للمصاعد  شولدر  شركه   : التسجيل  طالب 
مقاوالهتا

العنوان : حويل - ق 40 - مبىن 1 - مكتب 3 - الدور 2.    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة midway for fairs ابإلجنليزية ابللون األسود 
واألزرق ويف حرف m مكتوب ابإلجنليزي 

رقم اإليداع  : 190450
التاريخ : 2017/05/16

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  41
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العالمة : كتابة حيلوة ابللغة العربية ورسم وجه ضاحك كما ابلشكل 
رقم االيداع: 190712

التاريخ: 2017/05/24
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 42
طالب التسجيل: كيدز ستايل لتصميم وادارة مواقع االنرتنت 

العنوان: حويل - ق-8 م 9313 - ش 277 حمل 2 الثامن.        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن ساندويش برجر وفوق منه كلمة سلطع وحتته كلمة 
برجر ويوجد داخل الرمسة شكل كرتوين ومتثل شخصية سلطع البحر

رقم االيداع: 190726
التاريخ: 2017/05/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43

طالب التسجيل: شركة مطعم سلطع برجر
العنوان: حويل - ق 3 - مبىن -18528 حمل 11 -دور 1م.        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : شكل منزل حييط به هالالن واحد ابللون البين الغامق واآلخر 
ابللون الفاتح وحتت اسم الشركة راية جروب العقارية ابلعربية واإلجنليزية

رقم االيداع: 190798
التاريخ: 2017/05/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 36

طالب التسجيل: شركة راية جروب العقارية
العنوان: القبلة - ق -15 مبىن -26 مكتب يب - الدور الرابع.        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : ملفيه ابللغة العربية وأسفلها ابإلجنليزية ورمسة بشكل مميز
رقم االيداع: 190808

التاريخ: 2017/05/28
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35
طالب التسجيل: شركة ملفية ابالس للتجارة العامة 

العنوان: الفحيحيل - ق -79 مبىن -1 مكتب 1/-3االرضي.    

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43
طالب التسجيل: ذي كويف بني اند يت ليف

أرضي  7+7أ  حمل  1أ1+ب-  مبىن   45- ق   - الساملية  العنوان: 
وسرداب واألول.        

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
VIP : العالمة

رقم االيداع: 190534
التاريخ: 2017/05/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35

طالب التسجيل: شركة يف أي يب االبتكار للتجارة العامة
العنوان: جليب الشيوخ ق 1 ش 110008.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : 

رقم االيداع: 190598
التاريخ: 2017/05/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 45

طالب التسجيل: شركة يب ام جيه حلراسة املنشآت 
العنوان:         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ALNAWARES العالمة : النوارس ابلعربية واإلجنليزية

رقم االيداع: 190627
التاريخ: 2017/05/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 25
طالب التسجيل: مؤسسة الشارقة العاملية لألحذية واحلقائب

العنوان: القبلة - ق 6 -مبىن 16 -حمل 9+8 سرداب.        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن أشكال متداخلة ابللون األخضر واألمحر واألزرق 
RAYDAN واألصفر وابملنتصف كلمة ريدان ابللغة اإلجنليزية

رقم االيداع: 190674
التاريخ: 2017/05/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 3

طالب التسجيل: مؤسسة ريدان للعطور ومواد وأدوات التجميل 
العنوان: العقيلة - ق -5 مبىن -93 حمل) 93/8(1م.        
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 31

طالب التسجيل: مؤسسة ليليام للزهور والنبااتت
العنوان: ضاحية صباح السامل - ق )1( - مبىن )401( - حمل )1( 

- أرضي.    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : اسم العالمة ابللغة العربية حية ابللون األخضر و ام راسني 
ابللون البين بشكل مميز 

رقم االيداع  : 191289
التاريخ : 2017/06/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35

طالب التسجيل : شركة الرابطة الكويتية للتجارة الدولية 
العنوان: الشرق شارع خالد بن الوليد عمارة شاكر الكاضمي رقم 8.        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

MUROUJ  العالمة : مروج
رقم االيداع  : 191300
التاريخ : 2017/06/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 32

طالب التسجيل : شركة روايب الربكة للتجارة العامة 
العنوان: ضجيج الطائرات-ق -1 م-67 حمل مكتب 40 دور 1 م         
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : بيكرز سرتيت 
رقم االيداع: 191643

التاريخ: 2017/06/29
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43
طالب التسجيل :  مركز بيكرز سرتيت للحلوايت واملعجنات 

العنوان: الساملية - ق -10 م -19727 ش القطامي جاده -18 
حمل رقم الوحيد األرضي.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن solareen ابللغة اإلجنليزية ابللون األسود و 

حرف ال o ابللون األصفر 
رقم االيداع  : 191808
التاريخ : 2017/07/04

العالمة : عبارة عن شكل مشاعة مرسومة ابللون الذهيب بشكل مميز
رقم االيداع  : 190830
التاريخ : 2017/05/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 37
طالب التسجيل : مصبغة اليت للغسيل و الكوي على البخار

العنوان: الساملية - ق 10 - شارع عيسى القطامي - جادة 22 - 
مبىن 20503 - وحيد أرضي.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 umar العالمة : سجل العالمة ابللغة اإلجنليزية وهي عبارة عن كلمة
تلي حريف ال ll ابألحرف الالتينية الكربى و ابقي األحرف صغرية و 
الكلمة ابللون األسود و أعلى األحرف الصغرية رمسة نصف وردة تشبه 

قرص الشمس و هي ابللون األمحر 
رقم االيداع: 190958

التاريخ: 2017/06/04
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 7
طالب التسجيل: شركة ابكس التكنولوجية للتسويق والتجارة 

العنوان: الشويخ القدمية / مبىن 107 / حمل 2-3 األرضي ميزانني         
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستطيلني  داخل  واإلجنليزية  العربية  ابللغتني  : كلمة كليفر  العالمة 
ابللون األزرق 

رقم االيداع : 191055
التاريخ : 2017/06/06

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35

طالب التسجيل : شركة اي جي سي أهلية للتجارة العامة 
 -  )1( مكتب   - )9أ(  مبىن   -  )1( قطعة   - الشرق   : العنوان 

السرداب.    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : اسم مؤسسة  ليليام للزهور و من األعلى دائرة و من الداخل 
رمسة وردة على شكل مميز و كلمة lilium ابللغة اإلجنليزية ابللون 

األسود و البنفسجي و الوردي و الزهري و األخضر الفاتح
رقم االيداع  : 191223
التاريخ : 2017/06/12
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العالمة : فنجان صغري على اليمني جبانبه فنجان كبري ابليسار فوق رمز 
صينية ابللون البين وأسفل منها اسم الشركة ابلعربية واإلجنليزية 

رقم االيداع : 191849
التاريخ : 2017/07/06

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 30

طالب التسجيل : مؤسسة قهوجي للمواد الغذائية
العنوان : الشويخ الصناعية الثالثة قطعة )أ( املبىن 88 شارع 70 احملل 

رقم 20 األرضي .        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : الشكل حريف a-b الصقني يف بعضهم لون العالمة أصفر 
ولون الكتابة ابللون األسود ابللغتني العربية واإلجنليزية 

رقم االيداع : 191850
التاريخ : 2017/07/06

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35

طالب التسجيل: شركة اجملموعة العربية املتحدة لوسائل النقل للتجارة 
العامة واملقاوالت 

العنوان: العقيلة ق 5 برج اواتد الدور 8 مكتب 3.        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كتابة عبارة calvo for textile ابللغة اإلجنليزية ابللون 
الذهيب وخبلفية سوداء 

رقم االيداع  : 191859
التاريخ : 2017/07/09

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 24

طالب التسجيل: شركة نيو الين لألاثث واملفروشات 
احملل   - )الضجيج(  مبىن   - )الضجيج(  قطعة   - الفروانية  العنوان: 

)49( - الدور األرضي.        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : مربع ابللون األزرق مع خطوط  دوائر على اجلانب األيسر 
ودوائر كبرية تتوسط املربع و نصفها السفلي 

رقم االيداع: 191947
التاريخ: 2017/07/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35

طالب التسجيل: شركة سوالرين لإلدارة املشاريع 
العنوان: الساملية ق 9 ش محد املبارك مكتب 47.        

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكأس بشكل معني خبلفية سوداء ويف داخله  العالمة : شكل يشبه 
االحتفاظ  مع   the Viking مكتوب  وحتتها  جنوم   5 ابألعلى 

ابلشكل واللون 
رقم االيداع : 191844

التاريخ : 2017/07/05
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35
طالب التسجيل: هناء أمحد سامل الوهيب 

العنوان: السالم - قطعة )3( - شارع )326( - مبىن )38(.    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

mtm special ops العالمة : عبارة عن
 fhgg, khghs,] , hghfdq , hghplv

رقم االيداع  : 191845
التاريخ : 2017/07/06

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 14

طالب التسجيل: شركة كي زون للساعات 
العنوان: جممع ميار ق 6 ق 132 حمل 11.        

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السفلي ميثل احلرف  الباء ابإلجنليزي اجلزء  ترمز إىل حرف   : العالمة 
س ابإلجنليزي املثلث ميثل االحبار املخزن / الدعم اللوجسيت واالجتاه 
اليسار لون املثلث من درجات الربتقايل وحرف الباء + رمادي + أسود 

أطرف احلرف اللغة االجنليزية
رقم االيداع : 191847

التاريخ : 2017/07/06
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 42
طالب التسجيل: الشركة األامريكية لتعليم وتدريب السباحة

العنوان: حويل/ق6/مبىن603/مكتب3/الثاين.        
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العالمة : شكل سيارة مرسوم ابللون األسود والذهيب ومكتوب حتتها 
اسم املؤسسة فور رنت ابإلجنليزية ورقم 4 ابللون الذهيب 

رقم االيداع: 192113
التاريخ: 2017/07/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 39

طالب التسجيل: مؤسسة فور رنت لتأجري السيارات 
العنوان : العارضية احلرفية / ق 3 / مبىن 19/مكتب 6 األرضي.    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : حرف كبري أيخذ شكل مميز ابللغة الالتينية D وهو أخضر 
اللون وخلفية بيضاء

رقم االيداع: 192196
التاريخ: 2017/07/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 11

طالب التسجيل: شركة الدار ألنظمة اإلضاءة        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : شكل مميز مثل املربع ولونه أسود وموجود بداخل كلمة ابللغة 
اإلجنليزية yahaal بشكل مميز واللون مميز واللون األسود واألزرق 
والروز وحرف h به رمسه طفله وحرف a ملون ابللون الروز وبه رمسه 

فيونكه والعالمة أتخذ شكل مميز 
رقم االيداع  : 193212
التاريخ: 2017/08/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 39

طالب التسجيل: شركه يهال لتوصيل الطلبات االستهالكية 
العنوان: خيطان القدمية ق7ش مسقط مبىن 10 مكتب 13 دور 1.        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن تصميم دائري داخله سيارة بداخلها أدوات صيانة 
سيارات

رقم االيداع: 193660
التاريخ : 2017/09/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 37

طالب التسجيل: شركة كراج دور تو دور لتصليح السيارات 
العنوان: شويخ الصناعية ق1 املبىن000ط17حمل 1 الدور األرضي.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 37
طالب التسجيل: شركة بوسطن لغسيل وكوي على البخار 

العنوان : العارضية احلرفية / قطعة 4 / مبىن 88/ / حمل 3+4 أرضي         
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلجنليزية كويت  ابللغة  الشركة  اسم  عبارة عن كلمتني مها   : العالمة 
ميداكامينت وأول حرف من كل كلمة كابتيل ليرت مع األلوان األسود 

و األزرق الداكن و الفاتح 
رقم االيداع  : 191986
التاريخ : 2017/07/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 5

طالب التسجيل: شركة كويت ميداكامينت لالجتار ابألدوية واملستلزمات 
الطبية 

العنوان: حويل / قطعة 3 / مبىن 21415 / حمل 1 الدور اخلامس.        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن وعاء طبخ ابللون األزرق والغطاء ابللون الربتقايل 
الوعاء كلمه )جدر  عليه نقش شكل هندسي )معني( ومكتوب على 
مكتوب  الكويتية – وابألسفل  العامية  ابللغة  األبيض   ابللون   ) بييب 
 JEDER BIBI – MODERN اإلجنليزية  ابللغة 

  KUWAIT CUISINE
رقم االيداع : 192004
التاريخ: 2017/07/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43

طالب التسجيل: شركة مطعم جدر بييب
العنوان: العقيلة – القطعة 5 – املبىن 89 – حمل 3 الدور الثاين.        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كما هو مرفق حرف كيه ام ابللغة اإلجنليزية داخل شبه دائري 
مفرغ من الداخل 

رقم االيداع : 192065
التاريخ: 2017/07/16

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35

طالب التسجيل: شركة كوفورمي للتجارة العامة واملقاوالت 
العنوان: الفروانية - قطعة )م جتاري( - مبىن )12( - مكتب )8( 

- الدور الثالث.        
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الشروط:
 - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )20(
» وسائد مزخرفة«. 

وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644
طالب التسجيل: مايسيز مريشانديزينغ جروب، إنك.

العـنوان :  11 بني بالزا، نيويورك، والية نيويورك 10001، الوالايت 
املتحدة األمريكية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 استدراك

- وقع  خطأ مطبعي يف العالمة التجارية املودعة حتت رقم )180702( 
الرمسية  اجلريدة   من   )1359( العدد  يف  نشرت  واليت   )09( ابلفئة 
يف  نقص  وجود  اخلطأ  حيث  كان    2017/9/24 بتاريخ  الصادرة 

املنتجات. لذا لزم  االستدراك مع إعادة  النشر مرة أخرى.

العـــالمــة   : كلمة »snapbook« كما ابلشكل املوضح.
رقـم اإليـداع :  180702 

اتريخ اإليداع:  2016/05/26م 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(

ختزين  برجميات  خاصة  النقالة  للهواتف  احلاسوبية  التطبيقية  الربجميات 
واسرتجاع وعرض وتثبيت وادارة ومسح وتعديل ومعاجلة وطباعة الصور 
الرقمية، برجميات احلاسوب اليت تتيح امكانية ختزين واسرتجاع وعرض 
وتثبيت وادارة ومسح وتعديل ومعاجلة وطباعة الصور الرقمية، برجميات 

تعديل الصور ابستثناء الربجميات املتعلقة بشبكات التواصل«.
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: شركة مصور سناب بوك )ذ.م.م(.
العـنوان :  شرق، شارع خالد بن الوليد، برج الصوابر، الدور اخلامس، 

مكتب رقم 2، الكويت.

وهو  واالجنليزية  العربية  ابللغتني  التجارية  العالمة  سجلت   : العالمة 

 kurkure عبارة عن شكل متعرج ذو رفرفة العلم وكتبت عليه كلمة

ويف األسفل كتابة االسم التجاري أيضا ابللغتني العربية واالجنليزية 

رقم االيداع  : 188687

التاريخ : 2017/03/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة كوركوريه للتجهيزات الغذائية 

العنوان : غرب أبو فطرية - قطعة )1( - مبىن )422( - حمل )8( 

- الدور )1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عباره عن شكل دائري حيتوي على سهمني ورمسة كورة ارضية 

 Bapco global وحيتوي على اسم املؤسسة ابللغة االجنليزية

رقم االيداع  : 193476

التاريخ : 2017/09/05

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : مؤسسه اببكو العامليه للتجاره العامه 

العنوان : حويل قطعه 146 قسيمه 11 ميزانيني مكتب 15 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استدراك

وقع  خطأ مطبعي يف العالمة التجارية املودعة حتت رقم )173699( 

ابلفئة )20( واليت نشرت يف العدد )1359( من اجلريدة  الرمسية 

الصادرة بتاريخ 2017/9/24 حيث  وقع  اخلطأ يف رقم االيداع. 

لذا لزم  االستدراك مع إعادة  النشر مرة أخرى.

العـــالمــة   : األرقام )1872( وجبانبها األحرف ).EST( وأسفلها 
 )BLOCOMINGDALES( كلمة

بشكل خاص كما ابلشكل املوضح.
رقـم اإليـداع :  173699 

اتريخ اإليداع:  2015/10/25م 
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