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 الوزراءمجلس 
 2016لسنة  248مرسوم رقم 

 بالموافقة على مذكرة التفاهم
 للتعاون في المجال الصحي والدوائي
 بين حكومــــــة دولـــــة الكويـــــــت
 وحكومة جمهورية مصر العربية

 
 بعد االطالع على الدستور ،  -
وبناًء على عرض النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير  -

 ،الخارجية  
 وافقة مجلس الوزراء ،وبعد م -
 

 رسمنا باآلتي
 مادة أولى

الموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الصحي والدوائي 
بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية والموقعة 

والمرافقة نصوصها  لهذا  16/2/2015في مدينة القاهرة بتاريخ 
 المرسوم . 

 مادة ثانية
تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس  –كل فيما يخصه  –على الوزراء 

مجلس الوزراء إبالغه إلى مجلس األمة ، ويعمل به من تاريخ نشره 
 في الجريدة الرسمية . 

 
 أمير الكويت                                         

 صباح األحمد الجابر الصباح   
 

 رئيس مجلس الوزراء
 جابر مبارك الحمد الصباح

     وزير الخارجية بالنيابة       
      محمد عبد اهلل المبارك الصباح   

 هـ1437ذو القعدة    27صدر بقصر السيف في : 
 م  2016أغسطــس   30:    الموافق    

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي والدوائي 
بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر 

 العربية
كويت ممثلة بــــــ"وزارة الصحة" وحكومة جمهورية إن حكومة دولة ال

مصر العربية ممثلة بــــــــ "وزارة الصحة والسكان" المشار إليهما فيما 
بعد بـــــــــــــ "الطرفين المتعاقدين " تجسيدا للعالقات التاريخية الوطيدة 

ورغبة منهما في تطوير وتوثيق سبل ‘القائمة بين البلدين الشقيقين 
عاون في المجاالت الصحية والدوائية واعتبارا لما جاء في محضر الت

اجتماعات دورات اللجان العليا المشتركة بين البلدين ووفقا للقوانين 
 واألنظمة المعمول بها في كال البلدين.

 فقد اتفقا على ما يلي:
 المادة األولى

يتبادل الطرفان المتعاقدان الخبرات في مجاالت الرعاية الصحية 
األولية والعالجية والوقائية والسيما مكافحة األمراض المشتركة 
 والسائدة في المنطقة بغرض تطوير الخدمات الصحية في البلدين.

 المادة الثانية
يتعاون الطرفان المتعاقدان في مجال تدريب األطباء في 

التخصصات المختلفة والصيادلة والكوادر الفنية المساعدة على أن 
 المرسلة تكاليف السفر واإلقامة كاملة.تتحمل الجهة 

 
 المادة الثالثة

يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل االتصال بين المؤسسات الصحية 
 في البلدين لتحقيق التعاون الصحي.
 

 المادة الرابعة
يقوم الطرفان المتعاقدان بتقديم التسهيالت للمرضى الكويتيين  

 عربية على نفقتهم الخاصة.الراغبين في العالج في جمهورية مصر ال
 المادة الخامسة

يقوم الطرفان المتعاقدان بالتنسيق والتبادل المشترك في مجال 
 اإلعالم والتثقيف الصحي وكذلك المعلومات والمطبوعات الصحية.

 المادة السادسة
يتبادل الطرفان المتعاقدان الخبرات في مجال التخطيط واإلدارة 

 الصحية
 المادة السابعة

الطرفان المتعاقدان بالتعاون في مجال الرقابة على المنتجات  يقوم
 الدوائية وتأكيد جودتها.
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 المادة الثامنة
تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استالم حكومة  -1

جمهورية مصر العربية إلشعار خطي من حكومة دولة الكويت 
 ها.باستكمالها لكافة اإلجراءات الداخلية الالزمة لنفاذ

أي تعديالت يتم إدخالها على مذكرة التفاهم هذه بموجب  -2
االتفاق المتبادل يتم من خالل تبادل المذكرات عبر القنوات 
الدبلوماسية وإن كافة التعديالت ستدخل حيز النفاذ وفقا 

 ( من هذه المادة.1المنصوص عليها في الفقرة ) تلإلجراءا
نوات من تاريخ يسري العمل بمذكرة التفاهم هذه لمدة خمس س -3

نفاذها وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يخطر احد الطرفين 
اآلخر رغبته كتابة في تعديل أو إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر 

 من تاريخ االنتهاء.
 26حررت في مدينة القاهرة يوم الخميس الموافق 

من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما  2015فبراير
 .ذات الحجية

 عن حكومة دولة الكويت
 د. علي العبيدي
 وزير الصحة

 عن حكومة جمهورية مصر العربية
 أ.د. عادل عدوي
 وزير الصحة و السكان

 أوراق تفويض
 النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

وزير الصحة  –يفوض معالي الدكتور/ علي سعد العبيدي 
المجال الصحي والدوائي  للتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في

 بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية.
 ويخوله كافة السلطات الالزمة لهذا الغرض.

وإشهادا على ذلك وقع هذا التفويض في مدينة الكويت يوم 
فبراير  22ه الموافق 1436جمادى األولى  3األحد بتاريخ 
2015. 

                            
 ئب األول لرئيس مجلس الوزراء النا 

 ووزير الخارجية                                                         
 صباح خالد الحمد الصباح                     

 
  

بالموافقة على اتفاقية  2016لسنة  249مرسوم رقم
وحكومة  بين حكومة دولة الكويت خدمات جوية

 وجدول الطرق الملحق بها جمهورية تنزانيا المتحدة
 طالع على الدستور ، بعد اال -
بإعفاء شركات  1976لسنة  108وعلى المرسوم بالقانون رقم  -

الطيران العربية واألجنبية من الضرائب ، المعّدل بالمرسوم بالقانون 
 ،  1979لسنة  53رقم 
وبنــــاًء علــــى عــــرض النائــــب األول لــــرئيس مجلــــس الــــوزراء ووزيــــر  -

 ،   الخارجية
 وبعد موافقة مجلس الوزراء ، -

 رسمنا باآلتي
 مادة أولى

الموافقــــة علــــى اتفاقيــــة خــــدمات جويــــة بــــين حكومــــة دولــــة الكويــــت 
ـــا المتحـــدة وجـــدول الطـــرق الملحـــق بهـــا ،  ـــة تنزاني وحكومـــة جمهوري
 29والموقعة في مدينة دار السالم بجمهورية تنزانيا المتحدة بتـاريخ 

 صـها لهذا المرسوم .   والمرافقــة نصو  2016مارس 
 مادة ثانية

تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس  –كل فيما يخصه   –على الوزراء 
مجلس الوزراء إبالغه إلى مجلس األمة ، ويعمل به من تاريخ نشره 

 في الجريدة الرسمية . 
         أمير الكويت

 صباح األحمد الجابر الصباح
 رئيس مجلس الوزراء
 الصباحجابر مبارك الحمد 

 وزير الخارجية بالنيابة          
  محمد عبد اهلل المبارك الصباح        

 ه1437ذي القعدة     27صدر بقصر السيف في :  
 م2016أغسطــس     30الموافق :                    

 
 اتفاقية خدمات جوية
 بين حكومة دولة الكويت

 و
 حكمة جمهورية تنزانيا المتحدة

 ويةاتفاقية خدمات ج
 الفهرس
 الديباجة
 التعريف - 1المادة 
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 تطبيق المعاهدة - 2المادة 
 منح الحقوق واالمتيازات - 3المادة 
 التعيين والتصريح - 4المادة 
 اإللغاء والتقييد وفرض الشروط - 5المادة 
 رسوم االستخدام - 6المادة 
 اإلعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم األخرى - 7المادة 
 األحكام المالية - 8المادة 
 التمثيل الفني والتجاري - 9المادة 
 أنظمة الدخول والخروج - 10المادة 
 أحكام السعة - 11المادة 
 اعتماد جداول التشغيل والفترات الزمنية - 12المادة 
 البيانات واالحصائيات - 13المادة 
 تحديد التعريفات - 14المادة 
 سالمة الطيران - 15المادة 
 أمن الطيران - 16المادة 
 المشاورات والتعديالت - 17المادة 
 تسوية الخالفات - 18المادة 
 اإلنهاء - 19المادة 
 التوافق مع المعاهدات المتعددة األطراف - 20المادة 
 التسجيل - 21المادة 
 العناوين - 22المادة 
 الدخول حيز النفاذ - 23المادة 
 جدول الطرق -الملحق 

 اتفاقية خدمات جوية
 ن حكومة دولة الكويتبي

 وحكمة جمهورية تنزانيا المتحدة
إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة 

 المسميتان فيما بعد بالطرفين المتعاقدين، 
رغبة منهما في تنشيط وتنمية الخدمات الجوية بين دولة الكويت 

لمجال إلى وجمهورية تنزانيا المتحدة وإنماء التعاون الدولي في هذا ا
 أقصى حد مستطاع.

ورغبة منهما في أن تطبق على هذه الخدمات أحكام ومبادئ معاهدة 
الطيران المدني الدولي واالتفاق الدولي لعبور الخطوط الجوية 
الدولية اللتين عرضتا للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من 

 م.1944ديسمبر 
للخدمات الجوية ورغبة في ضمان أقصى قدر من السالمة واألمن 

الدولية وتأكيدًا لما يساورهما من القلق العميق بشأن األعمال أو 
التهديدات الموجهة ضد أمن الطائرات التي تعرض سالمة األفراد أو 
الممتلكات للخطر، وتؤثر سلبًا على تشغيل الخدمات الجوية 

 وتقوض ثقة الجمهور في سالمة الطيران المدني.

 قد اتفقتا على ما يلي:
 1المادة 
 التعاريف

فيمــــا يتعلــــق بتطبيــــق هــــذه االتفاقيــــة ومــــا لــــم يقــــتض ســــياق الــــن  
 معنى آخر:

أ( "سلطات الطيران" تعنى بالنسبة لدولة الكويت، اإلدارة العامة 
للطيران المدني، وبالنسبة لجمهورية تنزانيا المتحدة، سلطة الطيران 

أو جهة يعهد المدني التنزانية، أو بالنسبة لكليهما أي شخ  آخر 
 إليها القيام بالمهام التي تمارسها هذه السلطات حالياً.

ب( "الخدمات المتفق عليها" تعني الخدمات الجوية المجدولة على 
الطرق المحددة في ملحق هذه االتفاقية لنقل الركاب والشحن 

 والبريد ضمن أحكام السعة المتفق عليها.
لحق المرفق بها وأي ج( "االتفاقية" تعني هذه االتفاقية والم

 تعديالت يتم إدخالها على االتفاقية أو الملحق.
د( إن عبارة "خدمة جوية" ، "خدمة جوية دولية" ، "هبوط ألغراض 
غير تجارية" و "مؤسسة نقل جوي" ألغراض هذه االتفاقية، تفسر  

 ( من المعاهدة.96كلها بالمعاني المحددة لها في المادة )
النقل العام للركاب والشحن والبريد، منفردة  هـ( "النقل الجوي" يعني

 أو مجتمعة، على متن طائرة للربح أو المكافأة.
و( "المعاهدة" تعني معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت 
للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 

 ( من هذه90بما في ذلك أي ملحق تم تبنيه وفقًا للمادة ) 1944
المعاهدة وأي تعديالت أدخلت على المالحق أو المعاهدة وفقاً 

( طالما أن هذه المالحق والتعديالت قد تم 94( و )90للمادتين )
 تبنيها من قبل الطرفين المتعاقدين.

ز( "مؤسسة نقل جوي معينة" تعني أي مؤسسة نقل جوي يقوم أحد 
اقد اآلخر طبقاً الطرفين المتعاقدين بتعيينها كتابة لدى الطرف المتع

( من هذه االتفاقية كمؤسسة النقل الجوي التي يحق لها 4للمادة )
تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وفقًا للمادة 

 ( من هذه االتفاقية.3)
ح( "جدول الطرق" تعني جدول الطرق الملحق بهذه االتفاقية، أو  

 هذه االتفاقية. ( من17كما يتم تعديله طبقاً ألحكام المادة )
ط( "تعرفة" تعني األسعار التي تدفع لنقل الركاب واألمتعة والبضائع 
والشروط المطبقة على هذه األسعار بما في ذلك األسعار والشروط 
المتعلقة بالوكالة وغيرها من الخدمات اإلضافية باستثناء أي أجور 

 وشروط تتعلق بنقل البريد.
( 2فسر بالمعنى المحدد في المادة )ي( "اإلقليم" بالنسبة للدولة ت

 من المعاهدة.
ك( "أجور المستخدمين" يعني األجر الذي يطبق على مؤسسات 
النقل الجوي نظير استخدامها لمرافق أو تسهيالت المطار والمالحة 

 الجوية وأمن الطيران.
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 2المادة 
 تطبيق المعاهدة

ا هو تخضع مواد هذه االتفاقية ألحكام معاهدة شيكاغو بقدر م
 مطبق من هذه األحكام على خدمات النقل الجوي الدولي.

 3المادة 
 منح الحقوق واالمتيازات

. يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد اآلخر الحقوق  1
الموضحة في هذه االتفاقية بغرض تشغيل خطوط جوية دولية على 

 الطرق المحددة في جدول الطرق.
تتمتع مؤسسة أو مؤسسات  . مع مراعاة أحكام هذه االتفاقية 2

 النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد بالحقوق التالية:
 أ . حق الطيران عبر إقليم الطرف المتعاقد اآلخر بدون هبوط،

ب . حــــق التوقــــف فــــي أراضــــي الطــــرف المتعاقــــد اآلخــــر ألغــــراض 
 غير تجارية،

ج . حق التوقف في النقاط على الطرق المحددة ضمن جدول 
ق المرفق بهذه االتفاقية لغرض حمل وإنزال حركة نقل جوي الطر 

 دولي من ركاب وشحن والبريد، و
 د . الحقوق األخرى المحددة في هذه االتفاقية.

. يحق لمؤسسات النقل الجوي لكال الطرفين المتعاقدين،  3
( )التعيين والتصريح( 4بخالف المؤسسات المعينة بمقتضى مادة )

)أ( و  2لتمتع بالحقوق الموضحة في الفقرات من هذه االتفاقية، ا
 )ب( من هذه المادة. 2
. ليس في هذه المادة ما يخول مؤسسة )مؤسسات( النقل  4

الجوي المعينة التابعة ألحد الطرفين المتعاقدين حق االمتياز الذي 
يتيح لها أن تأخذ على متن الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد اآلخر 

يد مقابل أجر لنقطة أخرى في إقليم الطرف ركابًا وبضائع وبر 
 المتعاقد اآلخر.

 4المادة 
 التعيين والتصريح

. يحق لكل طرف متعاقد أن يعين كتابة إلى الطرف المتعاقد  1
اآلخر مؤسسة نقل جوي أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق 

 عليها وفقاً لهذه االتفاقية وسحب أو استبدال هذا التعيين.
ستالم هذا التعيين، وطلب مؤسسة أو مؤسسات النقل . عند ا 2

الجوي المعينة بالطريقة واإلجراء المتبع لتصريح التشغيل والرخصة 
الفنية، يمنح كل طرف متعاقد التصريح المناسب بغرض التشغيل 
بأقل قدر ممكن من التأخير في اإلجراءات وذلك لممارسة الحقوق 

 اقية ، شريطة تحقيق ما يلي:( من هذه االتف3الموضحة في المادة )
أ . أن يكون المقر الرئيسي لمؤسسة النقل الجوي في إقليم الطرف 
المتعاقد المعين لتلك المؤسسة، وتكون الرقابة التنظيمية والفعلية 
على مؤسسة النقل الجوي تحت سلطة هذا الطرف المتعاقد، وتكون 
ة تلك المؤسسة حاصلة على شهادة مشغل جوي )ش.م.ج( صالح

 يصدرها الطرف المتعاقد المعين لها.
ب . أن يكون الطرف المتعاقد المعين لمؤسسة النقل الجوي مطبقاً 

 (، و16( والمادة )15لألحكام المحددة في المادة )
ج . يجب أن تكون مؤسسة النقل الجوي المعينة مؤهلة للوفاء 
ة بالشروط المفروضة عليها بموجب القوانين والنظم التي تطبق عاد
على تشغيل خطوط النقل الجوي الدولي من قبل الطرف المتعاقد 

 الذي يتلقى التعيين.
( يجوز 2. عند استالم التفويض بالتشغيل الذي تضمنته الفقرة ) 3

لمؤسسة النقل الجوي المعينة أن تبدأ في أي وقت بتشغيل الخطوط 
نقل المتفق عليها التي من أجلها تم تعيينها، شريطة تطبيق مؤسسة ال

 الجوي لألحكام السارية في هذه االتفاقية.
 5المادة 

 اإللغاء والتقييد وفرض الشروط
( يحــق لســلطات الطيــران لــدى كــل طــرف متعاقــد وقــف التصــاريح 1

( مــــن هــــذه االتفاقيــــة 4( مــــن المــــادة )1المشــــار إليهــــا فــــي الفقــــرة )
الخاصـــة بمؤسســـة النقـــل الجـــوي المعينـــة مـــن قبـــل الطـــرف المتعاقـــد 

إلغــاء تلــك التصــاريح أو تعليقهــا أو فــرض شــروط علــى هــذا اآلخــر و 
 التصريح بصورة مؤقته أو دائمة، في حال :

ــــى  ــــي عل ــــة أن تبق ــــل الجــــوي المعين ــــم تســــتطع مؤسســــة النق أ . إن ل
مقــــــر عملهــــــا الرئيســــــي فــــــي إقلــــــيم الطــــــرف المتعاقــــــد الــــــذي قــــــام 
ـــــــك المؤسســـــــة  ـــــــد المعـــــــين لتل بتعيينهـــــــا أو فشـــــــل الطـــــــرف المتعاق

ــــة علــــى تلــــك المؤسســــة، بالمحافظــــة ع ــــة الفعلي ــــة التنظيمي لــــى الرقاب
ــــــــك المؤسســــــــة شــــــــهادة مشــــــــغل جــــــــوي صــــــــالحة  ــــــــم تمتل أو إن ل

 )ش.م.ج( صادرة من قبل ذلك الطرف المتعاقد.
ب . في حالة عدم قيام الطرف المتعاقد المعين لمؤسسة النقل 

 (، و16( والمادة )15الجوي بتطبيق األحكام الواردة في المادة )
لـــــــة فشـــــــل مؤسســـــــة النقـــــــل الجـــــــوي المعينـــــــة الوفـــــــاء ج . فـــــــي حا

ــــنظم التــــي تطبــــق عــــادة  بالشــــروط المفروضــــة بموجــــب القــــوانين وال
علـــــى تشـــــغيل خطــــــوط النقـــــل الجـــــوي الــــــدولي مـــــن قبـــــل الطــــــرف 

 المتعاقد الذي يتلقى التعيين.
( ما لم يكن من الضروري جدًا اتخاذ إجراء فوري لمنع الخروج 2

يها أعاله، أو ما لم يتطلب اتخاذ عن القوانين والنظم المشار إل
( يتعلق بالسالمة أو األمن، 16( و )15إجراء وفقًا ألحكام المواد )
( من هذه المادة إال بعد 1في الفقرة ) الواردةفإنه ال تمارس الحقوق 

( من 17إجراء مشاورات بين سلطات الطيران المدني وفقًا للمادة )
 هذه االتفاقية.

 6المادة 
 امرسوم االستخد

( ال يفرض أي من الطرفين المتعاقدين أو يسمح بفرض أجور 1
المستخدمين على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف 
المتعاقد اآلخر أعلى من الرسوم المفروضة على مؤسسات النقل 
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 الجوي الخاصة به والتي تشغل خدمات دولية مماثلة .
أن رسوم ( يشجع كل طرف متعاقد على عقد مشاورات بش2

المستخدمين ما بين السلطة المختصة بفرض رسوم االستخدام، أو 
مقدم خدمات المطار أو مقدم خدمات المالحة الجوية، ومؤسسات 
النقل الجوي التي تستخدم تلك الخدمات والتسهيالت التي تقدمها 
تلك السلطات أو مقدمي الخدمات، حيثما أمكن عمليًا وذلك عبر 

مثيل مؤسسات النقل الجوي. ويجب توجيه المنظمات القائمة بت
إخطار مدته معقولة ألي مقترحات لتغير رسوم االستخدام 
لمستخدمي تلك الخدمات لتمكينهم من اإلعراب عن وجهات 
نظرهم قبل إجراء التعديالت. وأيضًا يشجع كل من الطرفين 
المتعاقدين سلطات فرض الرسوم المخولة أو مقدمي الخدمة على 

 لومات الخاصة بأجور المستخدمين.تبادل المع
 7المادة 

 اإلعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم األخرى
( تعفـــــى طـــــائرات مؤسســـــة أو مؤسســـــات النقـــــل الجـــــوي المعينـــــة 1

مـــــــن قبـــــــل أحـــــــد الطـــــــرفين المتعاقـــــــدين والعاملـــــــة فـــــــي الخـــــــدمات 
الجويـــــة الدوليـــــة مـــــن جميـــــع قيـــــود االســـــتيراد والرســـــوم الجمركيـــــة، 

حليــــــة والرســــــوم الوطنيــــــة المماثلــــــة للتفتــــــي  وضــــــرائب الســــــلع الم
 الجمركي، على المواد المذكورة أدناه:

المواد التالية القادمة عن طريق مؤسسة نقل جوي معينة من قبل  –أ 
 أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد اآلخر:

 . معدات التصليح والصيانة ومعدات الخدمة وقطع الغيار األساسية،1
 عدات معاملة المسافرين وقطعها األساسية،. م2
 . معدات تحميل الشحن وقطعها األساسية،3
 . معدات األمن ومن ضمنها قطع الغيار المستخدمة في معدات األمن،4
 . وسائل التدريب والمساعدة،5
 . وثائق المؤسسة والمشغل الجوي، و6
من قبل أحد المواد التالية القادمة عن طريق مؤسسة نقل جوي معينة  –ب 

الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد اآلخر والموردة لمؤسسة نقل 
 جوي لطرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد اآلخر:

. مستودعات الطائرات )تشمل وليس محددة على المواد الغذائية 1
والمشروبات والسجائر( سواء القادمة عن طريق الطائرة أو المواد 

 لى متن الطائرة بإقليم الطرف المتعاقد اآلخر،التي أخذت ع
 . الوقود وزيوت التشحيم والمواد التقنية االستهالكية،2
 . قطع الغيار وتشمل المحركات، و3
معدات الحسابات اآللية وقطع الغيار القادمة عن طريق  –ج 

مؤسسة نقل جوي معينة من قبل طرف متعاقد على إقليم الطرف 
 للمساعدة في أحد أو بعض األمور التالية: المتعاقد اآلخر وذلك

 . إصالح، صيانة أو خدمة الطائرة،1
 . معالجة الركاب في المطار أو على متن الطائرة،2
 . تحميل الشحن للطائرة أو إفراغ حمولة الشحن منها، و3

 . الفح  األمني على الركاب والشحن،4
ى مـــتن شـــريطة أن يكـــون اســـتخدام كـــل المـــواد المـــذكورة أعـــاله علـــ

ــــدولي. يكــــون اســــتخدام تلــــك  الطــــائرة أو ضــــمن حــــدود المطــــار ال
ـــــل  ـــــي مـــــن قب المـــــواد ذي عالقـــــة بإنشـــــاء وصـــــيانة خـــــط جـــــوي دول

 مؤسسة نقل جوي معينة.
( اإلعفاء من الرسوم الجمركية، ورسوم أتعاب التفتي  الوطنية، 2

وضرائب السلع المحلية والرسوم الوطنية األخرى ال يشمل الرسوم 
لى تكلفة الخدمات المقدمة إلى المؤسسة أو مؤسسات المبنية ع

 النقل الجوي المعينة لطرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد اآلخر.
( من هذه المادة يمكن 1( المواد والمعدات المذكورة في الفقرة )3

 طلب وضعها تحت مالحظة وتصرف السلطات المخولة.
وي المعينة من ( في حالة دخول مؤسسة أو مؤسسات النقل الج4

قبل أحد الطرفين المتعاقدين بحالة طوارئ ودخلت بترتيبات مع 
مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي أخرى بغرض االستعارة أو استخدام 

( في هذه المادة، وتتاح 1أي من المواد المحددة في الفقرة )
 اإلعفاءات على المساعدات المذكورة لمؤسسة النقل الجوي تلك.

 8المادة 
 الماليةاألحكام 

يتعهد كل طرف متعاقد بمنح مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي 
المعينة التابعة للطرف المتعاقد اآلخر الحق في حرية تحويل فائض 
اإليرادات على المصروفات على أساس معدل التحويل المعمول به 
)متضمنة أية فوائد مكتسبة على اإليداعات التي يترقب تحويلها( من 

ب واألمتعة والشحنات البريدية والبضائع بواسطة حصيلة نقل الركا
مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد 
اآلخر، وفي حالة ما إذا كان هناك اتفاق خاص يحكم نظام الدفع 

 بين الطرفين المتعاقدين يطبق ذلك االتفاق.
 9المادة 

 التمثيل الفني والتجاري
ــــة مــــن قبــــل ( يحــــق لمؤسســــة أو مؤس1 ســــات النقــــل الجــــوي المعين

أحـــد الطـــرفين المتعاقــــدين أن يكـــون لهـــا تمثيــــل فـــي إقلـــيم الطــــرف 
 المتعاقد اآلخر.

( طبقًا للقوانين واللوائح التي تتعلق بالدخول واإلقامة والتوظيف 2
لدى الطرفين المتعاقدين فإنه يحق لمؤسسة أو مؤسسات النقل 

لمتعاقدين أن تستقدم وتستبقي الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين ا
في إقليم الطرف المتعاقد اآلخر موظفين إداريين وموظفي مبيعات 
وفنيين وموظفي عمليات وغيرهم من الكوادر المتخصصة الالزمة 

 لتقديم الخدمات الجوية.
( هنا، فإنه يحق لمؤسسة أو 4( بالرجوع لالستثناء في الفقرة )3

 الطرفين المتعاقدين باستخدام لمؤسسات النقل الجوي المعينة لكال
الخدمات والموظفين العاملين في أي منظمة أو شركة أو مؤسسة 

 طيران أخرى تقوم بالتشغيل في إقليم الطرف المتعاقد اآلخر.
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( في حالة ترشيح وكيل عام أو وكيل مبيعات عام، فإن هذا الوكيل 4
لمطبقة لدى  يجب أن يتم تعيينه طبقاً للقوانين واألنظمة ذات الصلة ا

 كل طرف أو متعاقد.
( طبقًا للقوانين واللوائح الوطنية المعمول بها لدى كل طرف 5

متعاقد، يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة أن تمارس مبيعات 
خدمات النقل الجوي في إقليم الطرف المتعاقد اآلخر من خالل 

 وكالئها، ويحق ألي شخ  شراء هذه الخدمات.
 10المادة 
 ل والخروجأنظمة الدخو 

( تطبق القوانين واللوائح واألنظمة السارية المفعول لدى كل من 1
الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بالدخول والخروج من إقليمه بالنسبة 
للركاب واألطقم والبضائع والبريد على الطائرة )مثل األنظمة الخاصة 
بالدخول والخروج والهجرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي( 

لى ركاب وأطقم وبضائع وبريد على طائرة تابعة لمؤسسة نقل جوي ع
معينة من قبل الطرف المتعاقد اآلخر أثناء تواجدها في إقليم الطرف 

 المتعاقد األول.
( تطبق القوانين واألنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين 2

المتعاقدين المتعلقة بدخول، تواجد، أو خروج الطائرات العاملة في 
الحة الجوية الدولية في إقليمه، أو بتشغيل ومالحة تلك الم

الطائرات أثناء تواجدها في نطاق إقليمه، على طائرات كال الطرفين 
المتعاقدين دون أي تمييز بسب الجنسية. ويجب أن تمتثل هذه 
الطائرات عند الدخول أو الخروج من  أو في حين تواجدها ضمن 

 لقوانين واألنظمة.إقليم ذلك الطرف المتعاقد لتلك ا
 11المادة 

 أحكام السعة
( يجب على كل طرف متعاقد أخذ اإلجراءات الالزمة إلزالة جميع 1

أشكال التمييز أو الممارسات التنافسية غير العادلة التي تؤثر بشكل 
معاكس على وضع المنافسة لمؤسسة نقل جوي معينة من قبل 

 الطرف المتعاقد اآلخر.
تعاقد توفير تسهيالت النقل الجوي ( يجب على كل طرف م2

 المقدمة لعامة المسافرين متصلة باحتياجات العامة لمثل هذا النقل.
( يجب أن تتوافر فرص عادلة ومتكافئة لمؤسسة أو مؤسسات 3

النقل الجوي المعينة من كال الطرفين المتعاقدين للتنافس على أي 
 من الطرق المحددة ما بين إقليميهما.

ــــــار  ( علــــــى كــــــل مــــــن4 الطــــــرفين المتعاقــــــدين أن يضــــــع فــــــي االعتب
مصــــالح مؤسســــات النقــــل الجــــوي التابعــــة للطــــرف المتعاقــــد اآلخــــر 
بحيـــــــ  ال يخـــــــل بـــــــال داع بفرصـــــــتها بتقـــــــديم الخـــــــدمات الجويـــــــة 

 المذكورة في هذه االتفاقية.
( يجب أن يظل الهدف األول لتقديم الخدمات المتفق عليها 5

لمعينة وفقًا لهذه االتفاقية هو والتي تقدمها مؤسسة النقل الجوي ا
إتاحة سعة معقولة تفي باحتياجات النقل بين البلدين، الذي تكون 

فيه مؤسسة النقل الجوي وطنية ودولة الوجهة النهائية للنقل. ممارسة 
الحق في أخذ أو إنزال حركة نقل جوي دولي في نقطة في إقليم 

دان ثالثة على الطرف المتعاقد اآلخر قادمة من أو متجهة إلى بل
نقطة أو نقاط في الطرق المحددة الموضحة في هذه االتفاقية يكون 
وفقًا للمبادئ العامة لتطوير المنتظم لحركة النقل الجوي التي يتعهد 
بها الطرفان وتكون خاضعة للمبدأ العام بأن تكون السعة متناسبة 

 مع:
قصد احتياجات الحركة الجوية بين بلد المنشأة وبلدان الم –أ 

 النهائي للحركة الجوية،
ــــوم بهــــا مؤسســــة  –ب  ــــي تق ــــابرة الت ــــات النقــــل الع احتياجــــات عملي

 النقل الجوي، و
احتياجات الحركة الجوية في المنطقة التي يمر بها الخط  –ج 

 الجوي بعد مراعات الخطوط الداخلية والخطوط اإلقليمية.
 ( يتعين على كل طرف متعاقد السماح لمؤسسة النقل الجوي6

المعينة تحديد السعة وعدد الرحالت لحركة النقل الجوي الدولي 
التي تقدمها وفقًا الحتياجات السوق التجارية. وبالتوافق مع هذا 

يجوز ألي من الطرفين المتعاقدين تقييد التشغيل بشكل  الحق، ال
فردي لمؤسسات النقل الجوي للطرف اآلخر إال وفقًا لشروط هذه 

قتضي الجمارك، أو ألسباب تقنية أو تشغيلية االتفاقية أو حسب ما ت
 ( من المعاهدة.15أو البيئية، وفقاً للشروط المذكورة في المادة )

 12المادة 
 اعتماد جداول التشغيل والفترات الزمنية

( على مؤسسات النقل الجوي المعينة أن تقدم لسلطات الطيران 1
( يوماً على 60المختصة لكال الطرفين المتعاقدين وذلك قبل ستين )

األقل قبل بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة 
( من هذه االتفاقية، مع تحديد طبيعة الخدمة و أنواع 3طبقاً للمادة )

الطائرات المستخدمة وجدول مواعيد الرحالت وتنطبق هذه 
 الجداول الزمنية على التعديالت الالحقة.

سلم جداول التشغيل هذه أن تقوم ( على سلطات الطيران التي تت2
باعتمادها والموافقة عليها أو أن تقترح أي تعديالت عليها. وفي 
جميع األحوال فإن على مؤسسات النقل الجوي المعينة عدم بدء 
تشغيل خدماتها قبل اعتماد الجداول من قبل سلطات الطيران 

 المعنية وينطبق هذا المبدأ على التعديالت الالحقة.
 13المادة 

 البيانات واالحصائيات
علــــــى ســــــلطات الطيــــــران لــــــدى كــــــل مــــــن الطــــــرفين المتعاقــــــدين أن 
تــــزود ســـــلطات الطيــــران لـــــدى الطــــرف المتعاقـــــد اآلخــــر فـــــي حـــــال 
ـــــــة أو البيانـــــــات اإلحصـــــــائية األخـــــــرى  طلبهـــــــا اإلحصـــــــائيات الدوري
التـــــي قــــــد تحتــــــاج إليهــــــا بصــــــورة معقولــــــة. علــــــى أن تتضــــــمن هــــــذه 

 مطلوبة.البيانات جميع المعلومات ال
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 14المادة 
 تحديد التعريفات

( على كال الطرفين المتعاقدين السماح لمؤسسة النقل الجوي 1
المعينة بوضع التعريفات للخدمات الجوية بناًء على أسس تجارية 
للسوق، بما في ذلك تكاليف التشغيل، وخصائ  الخدمة، ومصالح 

 .المستخدمين، والربح المعقول، وأي اعتبارات أخرى للسوق
( يجوز لكل الطرفين المتعاقدين طلب إخطار أو تسجيل 2

التعريفات المفروضة للرحالت من وإلى إقليمها من قبل مؤسسات 
النقل الجوي لدى سلطات الطيران التابعة لها. وقد يتطلب إيداع 
هذا اإلخطار أو التسجيل قبل البدء بعرض التعرفة من قبل 

 لطرفين المتعاقدين.مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل ا
( دون التميز لقوانين المنافسة وحماية المستهلك المطبقة 3

يجوز ألي من الطرفين  والسائدة لدى كل من الطرفين المتعاقدين، ال
المتعاقدين التصرف بشكل فردي لمنع البدء في أو استمرار تعرفة 
مقترحة أو مفروضة من قبل مؤسسة نقل جوي معينة لدى الطرف 

اآلخر ذات صلة بالخدمات الجوية الدولية المنصوص  المتعاقد
عليها في هذه االتفاقية. يكون التدخل كما هو موضح في الفقرة 

 ( أدناه يكون مقتصراً على:4)
 أ( منع أي أسعار أو ممارسات تمييزية غير معقولة.

ب( حماية المستهلكين من األسعار العالية بشكل غير معقول أو 
ستغالل لوضع مهيمن أو بسبب ممارسات مقيدة وذلك إلساءة ا

 متضافرة بين مؤسسات النقل الجوي.
ج( حماية مؤسسات النقل الجوي من األسعار المخفضة بصورة 

 اصطناعية وذلك بسبب الدعم المباشر أو غير المباشر.
د( حماية مؤسسات النقل الجوي من األسعار المخفضة بصورة 

 ضاء على المنافسة.اصطناعية، عند وجود دليل على نية للق
( يجوز لسلطات الطيران لكل من الطرفين المتعاقدين طلب عقد 4

مشاورات مع سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد اآلخر بشأن أية تعرفة 
تفرض من قبل مؤسسة النقل الجوي للطرف المتعاقد اآلخر لخدمات النقل 

ل بما في ذلك التعرفة الجوي الدولي من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد األو 
التي تم تقديم إخطار بعدم الموافقة عليها. تعقد هذه المشاورات بمدة ال 

( يومًا من تاريخ استالم الطلب. تتعاون سلطات 15تتجاوز خمسة عشر )
الطيران لكال الطرفين المتعاقدين في تأمين المعلومات الضرورية لوضع حل 

التفاق على التعرفة التي تم  معقول للموضوع محل الخالف، عند التوصل
إرسال إخطار بعدم الموافقة عليها، فإن سلطات الطيران لكال الطرفين تبذل 
أقصى جهدها لوضع هذا االتفاق محل النفاذ، وفي حال عدم التوصل 
 التفاق متبادل بهذا الشأن تدخل التعرفة حيز النفاذ أو يستمر العمل بها.

 15المادة 
 سالمة الطيران

لكل طرف متعاقد في أي وقت أن يطلب عقد مشاورات  ( يجوز1
بشأن معايير السالمة التي يطبقها الطرف المتعاقد اآلخر في أي 

مجال يتعلق بطاقم الطائرات والطائرات أو عملهما. ويجب أن تبدأ 
 ( يوماً من تاريخ ذلك الطلب.30هذه المشاورات خالل ثالثين )

قدين، بعد هذه المشاورات، أن ( إذا ما اكتشف أحد الطرفين المتعا2
الطرف المتعاقد اآلخر ال يحافظ أو ال يلتزم بشكل فعال بمعايير 
السالمة في أي من تلك المجاالت بما يتطابق على األقل مع الحد 
األدنى من المعايير المقررة بموجب المعاهدة، فإن الطرف المتعاقد 

كتشفه والخطوات األول يقوم بإخطار الطرف المتعاقد اآلخر حول ما ا 
الضرورية الالزمة لتطبيق الحد األدنى من تلك المعايير، وعلى الطرف 
المتعاقد اآلخر أن يتخذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة. وإذا ما أخفق 
الطرف المتعاقد اآلخر في اتخاذ هذه اإلجراءات خالل خمسة عشر 

يشكل أساساً  ( يومًا أو أي فترة أطول يتم االتفاق عليها، فإن ذلك15)
 ( من هذه االتفاقية.5لتطبيق المادة )

( 33( والمادة )16( على الرغم من االلتزامات المذكورة في المادة )3
من المعاهدة، فقد تم االتفاق على أنه عند تواجد طائرة لمؤسسة أو 
مؤسسات نقل جوي تابعة ألحد الطرفين المتعاقدين تقوم بخدمات جوية 

رف المتعاقد اآلخر، اثناء التواجد في داخل إقليم من أو إلى إقليم الط
الطرف المتعاقد اآلخر، فإن للممثلين المعتمدين من قبل هذا الطرف 
المتعاقد إخضاع الطائرة للفح  من الداخل والخارج للتأكد من سريان 
مفعول وثائق الطائرة وطاقمها وسالمة حالة الطائرة الظاهرية وأجهزتها 

دة "تفتي  الساحة"( على أال يؤدي ذلك إلى )وتسمى في هذه الما
 تأخير إقالع الطائرة بشكل غير مقبول.

( إذا ما أسفر تفتي  الساحة أو سلسلة من عمليات تفتي  4
 الساحة عن:

يستوفي الحد  أ( قلق جدي من أن الطائرة أو تشغيل الطائرة ال
 أواألدنى من المعايير المعمول بها في ذلك الوقت وفقاً للمعاهدة، 

ب( قلق جدي من أن هناك قصور في المحافظة وااللتزام بمعايير 
 السالمة المعمول بها في ذلك الوقت وفقاً للمعاهدة،

( من 33فإن للطرف المتعاقد الذي يجري التفتي ، لغرض المادة )
المعاهدة، الحرية في أن يستنتج بأن المتطلبات التي على أساسها 

الطائرة أو لطاقمها أو جعلها تم إصدار شهادة أو ترخي  لتلك 
سارية المفعول، ليست مطابقة أو تفوق الحد األدنى من المعايير 

 المقررة بموجب المعاهدة.
( في حال إذا ما رفض ممثلي مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي 5

معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين منح اإلذن بإجراء تفتي  
ا هو منصوص عليه في الفقرة الساحة على طائرة تابعة لهم وفقًا لم

( من هذه المادة فإن للطرف المتعاقد اآلخر الحرية في أن 3)
( من 4يستنتج وجود مخاوف جدية كما هو مشار إليه في الفقرة )
 هذه المادة، وله أن يستخل  النتائج المذكورة في تلك الفقرة.

( كل طرف متعاقد يحتفظ بحقه في وقف أو تعديل تصريح 6
لممنوح لمؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد التشغيل ا

اآلخر فورًا إذا ما استنتج أن هذا اإلجراء الفوري ضروري لضمان 
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سالمة عمليات مؤسسة النقل الجوي، بناًء على ما تسفر عنه نتيجة 
تفتي  الساحة أو سلسلة من عمليات تفتي  الساحة أو رفض 

ر عنه أية مشاورات يتم السماح بإجراء هذا التفتي  أو ما تسف
 إجراؤها.

( يتم وقف أي إجراء يتم اتخاذه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين 7
 ( إذا انتفى أساس اتخاذ ذلك اإلجراء.6( و )2بموجب الفقرتين )

( شهادات صالحية الطيران، وشهادات األهلية واإلجازات التي 8
قدين، تصدر أو تعتمد صالحيتها من قبل أحد الطرفين المتعا

ومازالت سارية المفعول، يجب االعتراف بصالحيتها من قبل الطرف 
المتعاقد اآلخر لغرض تشغيل الخدمات الجوية التي تتيحها هذه 
االتفاقية، شريطة أن تكون المتطلبات التي بموجبها أصدرت هذه 
الشهادات واإلجازات أو اعتمدت صالحيتها مساوية أو أعلى من 

الموضوعة أو التي يتم وضعها طبقًا للمعاهدة. الحد األدنى للقواعد 
وبالرغم من ذلك، يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في 
رفض االعتراف بصالحية شهادات األهلية واإلجازات الممنوحة 
 للعاملين لديها بواسطة الطرف المتعاقد اآلخر أو بأي دولة أخرى.

د ترخيصًا ألي ( إذا ما أصدرت سلطات الطيران في طرف متعاق9
شخ  أو مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي معينة يتضمن الحقوق 

( من هذه المادة فيما يتعلق 8والشروط المشار إليها في الفقرة )
بطائرة تقوم بتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة 
وكانت هذه الحقوق أو الشروط مسجلة لدى منظمة الطيران المدني 

مح بوجود اختالف عن المعايير المقررة بموجب الدولي ولكنها تس
المعاهدة، فإن لسلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد اآلخر أن 
تطلب إجراء مشاورات مع سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد 

( من هذه االتفاقية بهدف الوصول 17األول وفقًا ألحكام المادة )
يهما. وعند اإلخفاق إلى اتفاق بأن تلك الحقوق والشروط مقبولة لد

في التوصل إلى اتفاق مرضي فإن ذلك سوف يشكل أساسًا إلعمال 
 ( من هذه االتفاقية.5أحكام المادة )

 16المادة 
 أمن الطيران

( يؤكد الطرفان المتعاقدان، تمشيًا مع حقوقهما والتزاماتهما 1
بموجب القانون الدولي، أن التزام كل منهما نحو اآلخر بحماية أمن 

 يران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، يشكل جزءًا الالط
يتجزأ من هذه االتفاقية. وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما 
بموجب القانون الدولي، فإن على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا 
على وجه النصوص وفقًا ألحكام االتفاقية بشأن الجرائم وبعض 

تكب على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو األفعال األخرى التي تر 
م، واتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على 1963سبتمبر  14في 

م، واتفاقية 1970ديسمبر  16الطائرات، الموقعة في الهاي في 
قمع األفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سالمة الطيران المدني 

لبروتوكول المكمل م، وا1971سبتمبر  23الموقعة في مونتريال في 

له بشأن قمع األفعال غير المشروعة في المطارات التي تخدم 
م، 1988فبراير  24الطيران المدني، الموقع في مونتريال في 

واتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض اكتشافها الموقعة في 
، وأية اتفاقيات دولية أخرى تتعلق بأمن 1991مارس  1مونتريال في 

 ن ينضم إليها الطرفان المتعاقدان.الطيرا
( يقدم الطرفان المتعاقدان عند الطلب كل المساعدات الضرورية 2

لبعضهما لمنع أفعال االستيالء غير المشروع على الطائرات المدنية 
وغير ذلك من األفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سالمة تلك 

لمالحة الجوية، الطائرات وركابها وطاقهما والمطارات وتسهيالت ا
 وأي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني.

( يعمل الطرفان المتعاقدان، في عالقاتهما المتبادلة، بما يتفق مع 3
معايير أمن الطيران بقدر ما يتم تطبيقها من قبل الطرفين المتعاقدين 
والممارسات التي أوصت بها منظمة الطيران المدني الدولي وأسمتها 

، تلزم مشغلي الطائرات المسجلة لديهما، والمشغلين مالحق للمعاهدة
الذين يتخذون مركز أعمالهم الرئيسي أو محل إقامتهم الدائمة في 
إقليميهما، وكذلك مشغلي المطارات في إقليميهما بالتقيد بما يتفق مع 
األحكام الخاصة بأمن الطيران. يقوم كال الطرفين المتعاقدين بإخطار 

ر بأية اختالفات بين المعايير والممارسات الوطنية الطرف المتعاقد اآلخ
المتعلقة بأمن الطيران وبين معايير أمن الطيران الواردة في المعاهدة. 
وألي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات فورية مع 

 الطرف المتعاقد اآلخر بشأن اية اختالفات من هذا القبيل.
ان اتخاذ تدابير فعالة داخل ( يتعين على كل طرف متعاقد ضم4

أراضيها لحماية الطائرات وتفتي  المسافرين وأمتعتهم، والقيام 
بعملية التحقق المناسبة على الطاقم والشحن )بما في ذلك أمتعة 
االنتظار( ومستودعات الطائرات قبل وأثناء الصعود أو التحميل ويتم 

ر. يوافق كل تعديل تلك التدابير الالزمة لمقابلة أي زيادة للخط
طرف متعاقد على أن مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة قد 
( 3يتطلب منها مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة )

والمطلوبة من قبل الطرفين المتعاقد اآلخر لدخول، أو مغادرة، أو 
في حين تواجدها في أراضي الطرف المتعاقد اآلخر. يتعين على كل 

متعاقد التصرف بشكل إيجابي ألي طلب من الطرف المتعاقد طرف 
 اآلخر لعمل تدابير أمنية خاصة معقولة لمواجهة تهديد معين.

( عند وقوع حادث أو تهديد بحادث من حوادث االستيالء غير 5
المشروع على الطائرات المدنية أو غيرها من األعمال غير 

و ركابها أو طاقمها المشروعة الموجهة ضد سالمة هذه الطائرات أ
أو المطارات أو تسهيالت المالحة الجوية، فإن على الطرفين 
المتعاقدين مساعدة بعضهما البعض عن طريق تسهيل االتصاالت 
وغير ذلك من التدابير المالئمة التي تهدف إلنهاء هذه الواقعة أو 
 التهديد بأسرع مدة ممكنة، لتقليل احتمال تعرض األرواح للخطر.

حالة ما إذا بدأت مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة ( في 6
من أحد الطرفين المتعاقدين عمليات الخدمات الجوية المتفق عليها 
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إلى إقليم الطرف المتعاقد اآلخر، يكون لكل طرف الحق خالل 
( يومًا من صدور اإلشعار )أو أية فترة يتفق عليها بين 60ستين )

سلطات الطيران لديه بإجراء تقييم سلطات الطيران(، في أن تقوم 
في إقليم الطرف األول أو أن يخطط لمثل هذا التقييم على 
الرحالت القادمة أو المغادرة إلى إقليم الطرف المتعاقد األول وذلك 
بواسطة مشغلي الطائرات. ويتفق بين سلطات الطيران على الترتيبات 

اإلجراءات دون اإلدارية إلجراء عمليات التقييم تلك وتنفيذ تلك 
 تأخير من أجل ضمان اإلسراع في إجراء عمليات التقييم.

( يتعين على كل طرف متعاقد اتخاذ مثل هذه التدابير، والتي قد 7
تجدها عملية، لضمان احتجاز طائرة خضعت لفعل االستيالء غير 
المشروع أو غير ذلك من أعمال التدخل غير المشروع في أراضيها، 

يلها حماية الحياة البشرية. كلما كان ذلك ممكناً إال إذا اقتضى رح
 تتخذ هذه التدابير على أساس المشاورات المتبادلة.

( حينما تتوافر ألحد الطرفين المتعاقدين أسس معقولة تحمله على 8
االعتقاد بأن الطرف اآلخر قد خرج عن أحكام هذه المادة، أنه 

بدأ تلك يحق للطرف األول طلب إجراء مشاورات فورية. وت
( يومًا من تلقي مثل ذلك 15المشاورات في غضون خمسة عشر )

الطلب من أي من الطرفين المتعاقدين. عدم الوصول إلى اتفاق 
( يوماً أو أية مدة يتفق عليها من بداية 15مرض خالل خمسة عشر )

المشاورات يشكل أساسًا لعدم منح الترخي  لمؤسسة أو مؤسسات 
ا الطرف اآلخر أو إللغائه أو تعليقه أو فرض النقل الجوي التي يعينه

شروط بشأنه. حينما يبرر ذلك وجود ظرف طارئ أو من أجل منع 
المزيد من حاالت عدم االمتثال ألحكام هذه المادة، فإن الطرف 
األول الحق باتخاذ اإلجراءات المؤقتة بهذا الشأن في أي وقت. 

امتثال الطرف  يجب وقف أي إجراء يتخذ وفقًا لهذه الفقرة عند
 المتعاقد اآلخر لألحكام األمنية من هذه المادة.

 17المادة 
 المشاورات والتعديالت

( تتشاور سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين فيما بينها من 1
أجل تحقيق تعاون أوثق واالتفاق في جميع المسائل المتعلقة بتطبيق 

 هذه االتفاقية.
أن يطلب في أي وقت إجراء مشاورات ( يجوز ألي طرف متعاقد 2

مع الطرف المتعاقد اآلخر بقصد تعديل هذه االتفاقية أو جدول 
( يومًا من 30الطرق، على أن تبدأ هذه المشاورات خالل ثالثين )

تاريخ استالم هذا الطلب. وأي تعديالت هذه االتفاقية يتفق عليها 
ف متعاقد نتيجة لهذه المشاورات فيجب اعتمادها من قبل كل طر 

طبقًا إلجراءاته الدستورية، وتصبح سارية المفعول من تاريخ تبادل 
 المذكرات الدبلوماسية التي توضح هذا االعتماد.

( إذا ما كانت التعديالت تتعلق بجدول الطرق فقط، فإن 3
المشاورات تجري ما بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين. 

جدول طرق جديد أو معدل فإن وعندما تتفق هذه السلطات على 

التعديالت المتفق عليها تصبح سارية المفعول حالما يتم تأكيدها 
 بتبادل مذكرات دبلوماسية تثبت ذلك.
 18المادة 

 تسوية الخالفات
( إذا ما نشأ خالف بين الطرفين المتعاقدين فيما يخت  تفسير أو 1

ذال جهدهما في تطبيق هذه االتفاقية، فعلى الطرفين المتعاقدين أن يب
 المقام األول إلى تسويته عن طريق المفاوضات فيما بينهما.

( إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية للخالف 2
( يومًا وجب عليهما 60من خالل المفاوضات في غضون ستين )

إحالة موضوع الخالف إلى شخ  أو جهة أو بناء على طلب أحد 
ى هيئة تحكيم للفصل فيه. ويجري تشكيل الطرفين المتعاقدين إل

 هيئة التحكيم على النحو التالي:
أ( يقوم كل طرف متعاقد بترشيح محكم، فإذا فشل أحد الطرفين 

( يوماً، 60المتعاقدين بترشيح المحكم الخاص به خالل ستين )
فسوف يتم ترشيح المحكم من قبل رئيس مجلس منظمة الطيران 

 طلب الطرف المتعاقد اآلخر.المدني الدولي بناًء على 
ب( يكون المحكم الثال  من مواطني دولة ثالثة، ويتولى رئاسة هيئة 

 التحكيم ويتم تعيينه وفقاً لما يلي:
 . باالتفاق ما بين الطرفين المتعاقدين، أو1
( يوماً، يجري 60. إذا لم يتفق الطرفان على تعيينه خالل ستين )2

الطيران المدني الدولي بناًء على تعيينه بواسطة رئيس مجلس منظمة 
طلب أي من الطرفين المتعاقدين. في حال كان رئيس مجلس منظمة 
الطيران المدني من نفس جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، يقوم 
نائب الرئيس ذي المرتبة األعلى والذي يستوفي فيه األهلية، بتعيين 

 المحكم الثال .
غلبية األصوات. وتكون هذه ( تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأ3

القرارات ملزمة لكال الطرفين المتعاقدين. ويتحمل كل طرف متعاقد 
مصاريف العضو التابع له وكذلك تكاليف تمثيله في جلسات 
التحكيم، أما مصاريف رئيس هيئة التحكيم وأية تكاليف أخرى فإنه 
 يتحملها كال الطرفين المتعاقدين بالتساوي. وفيما يتعلق بجميع
النواحي األخرى فإن هيئة التحكيم أن تقوم بتحديد اإلجراءات 

 الخاصة بها.
( 60( تحاول هيئة التحكيم أن تقدم حكمًا كتابيًا خالل ستين )4

يوم بعد االنتهاء من جلسات االستماع، أو في حال أن لم تعقد 
 ( يوما من تقديم الردود.60جلسات االستماع خالل ستين )

 تحكيم يعتبر نهائياً وملزماً لكال طرفي النزاع.( إن قرار هيئة ال5
( في حال، وطالما فشل أي من الطرفين المتعاقدين في االمتثال 6

( من هذه المادة، فإنه يحق للطرف 5للقرار الصادر وفقًا للفقرة )
المتعاقد اآلخر تقييد أو تعليق أو إلغاء أيًا من الحقوق أو االمتيازات 

 تفاقية.الممنوحة بموجب هذه اال
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 19المادة 
 إنهاء االتفاقية

يجوز ألي من الطرفين المتعاقدين الحق أن يبلغ الطرف اآلخر كتابة 
عبر القنوات الدبلوماسية في أي وقت بقراره إنهاء هذه االتفاقية. 
ويجب أن يتزامن ذلك مع إرسال نسخة من هذا التبليغ إلى األمين 

ا ما تم هذا التبليغ ينتهي العام لمنظمة الطيران المدني الدولي. فإذ
( شهراً من تاريخ تسلم الطرف 12العمل بهذه االتفاقية بعد انقضاء )

المتعاقد اآلخر لهذا التبليغ، إال إذا جرى سحبها باالتفاق بين 
الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة. وفي حالة عدم إقرار 

 في حكم المبلغ به  الطرف المتعاقد اآلخر بتسلم التبليغ، فإنه يعتبر
( يومًا من تاريخ تسلم األمين العام لمنظمة الطيران 14بعد مضي )

 المدني الدولي نسخته من التبليغ.
 20المادة 

 التوافق مع المعاهدات المتعددة األطراف
إذا ما انضم الطرفان المتعاقدان إلى معاهدة نقل جوي عامة متعددة 

م تلك المعاهدة تسمو. وأي األطراف ودخلت حيز النفاذ فإن أحكا
مشاورات بهدف تحديد إلى أي مدى يتم إنهاء هذه االتفاقية أو 
تعليقها أو التعديل أو اإلضافة عليها وفقاً ألحكام المعاهدة المتعددة 

( من 19( والمادة )17األطراف فإنها يجب أن تكون وفقًا للمادة )
 هذه االتفاقية.

 21المادة 
 التسجيل

اقيـــــة وأيـــــة تعـــــديل عليهـــــا لـــــدى منظمـــــة الطيـــــران تســـــجل هـــــذه االتف
 المدني الدولي.

 22المادة 
 العناوين

إن استخدام العناوين في بداية كل مادة في هذه االتفاقية هو بغرض 
سهولة الرجوع إليها وال تعني بأي حال من األحوال تعريف أو تحديد 

 أو وصف نطاق أو فحوى هذه االتفاقية.
 23المادة 

 نفاذالدخول حيز ال
تدخل هذه االتفاقية إلى حيز النفاذ بعد استكمال اإلجراءات 
القانونية الداخلية لدى كل طرف متعاقد، ويقوم كل طرف متعاقد 
بإخطار اآلخر عن استكماله لهذه اإلجراءات من خالل تبادل 

 المذكرات الدبلوماسية.
من تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ في اليوم األول من الشهر التالي 

 تاريخ استالم اإلخطار األخير.
وإثباتًا لذلك، فإن الموقعين أدناه باعتبارهما مفوضين من قبل 

 حكومتيهما قد وقعا على هذه االتفاقية.
تـــم تحريــــره فــــي مدينـــة دار الســــالم بجمهوريــــة تنزانيـــا المتحــــدة فــــي 

م مــــن نســــختين أصــــليتين 2016مــــن شــــهر مــــارس عــــام  29اليــــوم 

ــــــة لكــــــل منهمــــــا باللغــــــة العر  ــــــة قانوني ــــــة، ولهــــــم حجي ــــــة واإلنجليزي بي
متســــــاوية، وفــــــي حالــــــة االخــــــتالف فــــــي تفســــــير هــــــذه االتفاقيــــــة أو 

 مالحقها يرجح الن  اإلنجليزي.
 

 عن حكومة        عن حكومة         
 جمهورية تنزانيا المتحدة             دولة الكويت               
 كامي مباراواب . ما        م. يوسف سليمان الفوزان      

 وزارة األشغال والنقل واالتصاالت مدير عام اإلدارة العامة للطيران المدني
 

 الملحق
 جدول الطرق

 (:1القسم )
الطرق التي يجري تشغيلها من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي 

 المعينة من قبل دولة الكويت
 نقاط فيما وراء إلى نقاط متوسطة من
 أي نقاط
 في الكويت

مطار جوليوس نيريري  -دار السالم  أي نقاط
مطار عبيد أماني   -الدولي زنجبار 

مطار   -كرومي الدولي كليمنجارو 
 كليمنجارو الدولي

 أي نقاط

 (:2القسم )
الطرق التي يجري تشغيلها من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي 

 المعينة من قبل جمهورية تنزانيا المتحدة في كال االتجاهين:
 نقاط فيما وراء إلى نقاط متوسطة نم

مطار جوليوس نيريري الدولي  -دار السالم 
مطار عبيد أماني كرومي الدولي   -زنجبار 

 مطار كليمنجارو الدولي -كليمنجارو 

 أي نقاط أي نقاط
 في الكويت

 أي نقاط

 مالحظات : 
يجوز، بناًء على اختيار مؤسسات النقل الجوي المعينة، إلغاء    -
اط المتوسطة والنقاط فيما وراء على أي أو جميع الرحالت، النق

شريطة أن تبدأ وتنتهي تلك الخدمات المتفق عليها في نقطة إقليم 
 الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين تلك المؤسسة.
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AIRSERVICES AGREEMENT 
BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF THE STATE OF 
KUWAIT 

AND 
THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 

The Government of the State of Kuwait and the 
Government of the United Republic of Tanzania 
hereinafter called the Contracting Parties, 
Desiring to foster the development of Air 
Services between the State of Kuwait and the 
United Republic of Tanzania and to promote in 
the greatest possible measure international co-
operation in this field, 
Desiring to apply to these services the principles 
and provisions of the Convention on 
International Civil Aviation and of the 
International Air Services Transit Agreement 
opened for signature at Chicago on the seventh 
day of December 1944, 
Desiring to ensure the highest degree of safety 
and security in international air services and 
reaffirming their grave concern about acts or 

threats against the security of aircraft, which 
jeopardize the safety of persons or property, 
adversely affect the operation of air services, 
and undermine public confidence in the safety 
of civil aviation. 
Have agreed as follows: 

Article 1 
DEFINITIONS 

For the purpose of this Agreement, unless the 
text otherwise requires: 

a) "Aeronautical Authorities" means in the case 
of the State of Kuwait, the Directorate General 
of Civil Aviation, and in the case of the United 
Republic of Tanzania, the Tanzania Civil 
Aviation Authority, or in both cases any other 
person or agency authorised to perform the 
functions exercised at present by the said 
authorities; 
b) "Agreed Services" means scheduled air 
services on the routes specified in the Annex to 
this Agreement for the transport of passengers, 
cargo and mail in accordance with the agreed 
capacity entitlements; 
c) "Agreement" means this Agreement, the 
Annex attached thereto, and any amendments 
to the Agreement or to the Annex; 
d) "Air service" "International Air Service" "Step for 
Non-Traffic Purposes" and "Airline" shall for the 
purpose of this Agreement, have the meaning laid 
down in Article (96) of the Convention; 
e) "Air Transportation" means the public 
carriage by aircraft of passengers, baggage, 
cargo and mail, separately or in combination, 
for remuneration or hire; 
f) "Convention" means the Convention on 
International Civil Aviation Opened for 
signature at Chicago on the seventh day of 
December 1944, and includes any annex 
adopted under Article (90) of that Convention 
and any amendment of the Annexes or 
Convention under Articles (90) and (94) thereof 
so far as these Annexes and amendments have 
been adopted by both Contracting Parties; 
g) "Designated Airline" means any airline that 
one Contracting Party has designated in writing 
to the other Contracting Party in accordance 
with Article (4) of this Agreement as being an 
airline which is to Operate the agreed services 
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on the routes specified in accordance with 
Article (3) of this Agreement; 
h) "Route Schedule" means the Route Schedule 
annexed to this Agreement or as amended in 
accordance with the provisions of Article (17) of 
this Agreement. 
i) "Tariff" means the prices to be paid for the carriage 
of passengers, baggage and cargo and the conditions 
under which those prices apply, including prices and 
conditions for agency and other auxiliary services, 
but excluding remuneration and conditions for the 
carriage of mail; 
j) "Territory" in relation to a State, has the meaning 
assigned to it in Article (2) of the Convention; 
k) "User Charge" means a charge made to airlines 
for the provision of airport, air navigation or 
aviation security property, or facilities. 

Article 2 
APPLICABILITY OF THE CONVENTION 

The provisions of this Agreement shall be 
subject to the provisions of the Chicago 
Convention insofar as those provisions are 
applicable to international air services. 

Article 3 
GRANTING OF RIGHTS AND PRIVILEGES 
1) Each Contracting Party grants to the other 
Contracting Party the rights specified in this 
Agreement for the purpose of Operating 
international air transportation on the routes 
specified in the Route Schedule. 
2) Subject to the provisions of this Agreement, the 
airline or airlines designated by each Contracting 
Party shall enjoy the following rights: 
a. The right to fly without landing across the 
territory of the other Contracting Party; 
b. The right to make stops in the territory of the 
other Contracting Party for non-traffic purposes; 
c. The right to make stops at the point(s) on the 
route(s) specified in the Route Schedule of- this 
Agreement for the purpose of taking on board 
and discharging international traffic in 
passengers, cargo and mail; and 
d. The rights otherwise specified in this Agreement. 
3) The airlines of each Contracting Party, other 
than those designated under Article (4) of this 
Agreement, shall also enjoy the rights Specified 
in paragraphs 2(a) and 2(b) of this Article. 
4) Nothing in this Article shall be deemed to 

confer on the designated airline(s) of one 
Contracting Party the privilege of taking on 
board, in the territory of the other Contracting 
Party, passengers, cargo and mail for 
remuneration and destined for another point in 
the territory of the other Contracting Party. 

Article 4 
DESIGNATION AND AUTHORIZTION 

1) Each Contracting Party shall have the right to 
designate in writing to the other Contracting 
Party one or more airlines to operate the agreed 
services, in accordance with this Agreement, 
and to withdraw or alter such designation. 
2) On receipt of such a designation, and of 
application from the designated airline, in the 
form and manner prescribed for operating 
authorization, and technical permission, each 
Contracting Party shall grant the appropriate 
Operating authorization with minimum 
procedural delay to exercise the rights specified 
in Article (3) of this agreement, provided that: 
a. The airline has its principal place of business in 
the territory of the Contracting Party designating 
the airline. And; has and maintains effective 
regulatory control of the airline and holds a 
valid Air Operator’s Certificate (AOC) issued by 
the Contracting Party designating the airline. 
b. The Contracting Party designating the airline 
is in compliance with the provisions set forth in 
Article (15) and Article (16); and 
c. The designated airline is qualified to meet 
other conditions prescribed under the laws and 
regulations normally applied to the operation of 
international air transport services by the 
Contracting Party receiving the designation. 
3) On receipt of the Operating authorization of 
paragraph (2), a designated airline may at-any 
time begin to operate the agreed services for 
which it is so designated, provided that ' the 
airline Complies 'with the applicable provisions 
of this Agreement. 

Article 5 
REVOCATION, LIMITATION AND 

IMPOSITION OF CONDITIONS 
1) The aeronautical authorities of each Contracting 
Party shall have the right to withhold the 
authorizations referred to in paragraph (1) of Article 
(4) of this Agreement with respect to an airline 
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designated by the other Contracting Party, 3 and to 
revoke, suspend or impose conditions on such 
authorizations, temporarily or permanently when: 
a. The airline fails to maintain its principal place 
of business in the territory of the Contracting 
Party designating the airline. And; to continue 
to maintain effective regulatory control of the 
airline and holds a valid Air Operator’s 
Certificate (AOC) issued by the Contracting 
Party designating the airline. 
b. In the event of failure of the Contracting Party 
designating the airline to comply with the provisions 
set forth in Article (15) and Article (16); and 
c. In the event of failure that such designated 
airline is qualified to meet other conditions 
prescribed under the laws and regulations 
normally applied to the operation of 
international air transport services by the 
Contracting Party receiving the designation. 
2) Unless immediate action is essential to 
prevent infringement of the laws and 
regulations referred to above or unless safety or 
security requires action in accordance with the 
provisions of Articles (15) or (16), the rights 
enumerated in paragraph (1) of this Article shall 
be exercised only after consultations between 
the aeronautical authorities in conformity with 
Article (17) of this Agreement. 

Article 6 
USER CHARGES 

1) Neither Contracting Party shall impose or 
permit to be imposed on the designated airlines 
of the other Contracting Party user charges 
higher than those imposed on its own airlines 
operating similar international services. 
2) Each Contracting Party shall encourage 
consultations on user charges between its 
competent billing authority, or airport or 
air navigation service provider, and airlines 
using the service and facilities provided by 
those charging authorities or service 
provider, where practicable through those 
airlines’ representative organizations. 
Reasonable notice of any proposals for 
changes in user charges should be given to 
such users to enable them to express their 
views before changes are made. Each 
Contracting Party shall further encourage 

its competent charging authority, or 
service provider, and such users to 
exchange appropriate information 
concerning user charges. 

Article 7 
EXEMPTIONS FROM CUSTOM DUTIES 

AND OTHER CHARGES 
1) Aircrafts operated in international air services 
by the designated airline or airlines of either 
Contracting Party shall be relieved from all 
import restrictions, customs duties, national 
excise taxes and similar national custom 
inspection fees on the items set out below: 
a. The following items introduced by a 
designated airline by one Contracting Party into 
the territory of the other Contracting Party: 
i. Repair, maintenance and servicing equipment 
and components parts; 
ii. Passenger handling equipment component parts; 
iii. Cargo-loading equipment and component parts; 
iv. Security equipment including component 
parts for incorporation into security equipment; 
v. Instructional material and training aids; 
vi. Airline and operators' documents; and 
b. The following items introduced by a 
designated airline of one Contracting Party into 
the territory of the other Contracting Party and 
supplied to a designated airline of one 
Contracting Party in the territory of the other 
Contracting Party: 
i. Aircraft stores (including but not limited to 
such items as food, beverages and tobacco) 
whether introduced into or taken onboard in 
the territory of the other Contracting Party; 
ii. Fuel, lubricants and consumable 
technical supplies; 
iii. Spare parts including engines; and 
c. Computer equipment and components 
introduced by a designated airline by one 
Contracting Party into the territory of the other 
Contracting Party to assist in one or more of the 
following matters; 
i. The repair, maintenance or servicing of aircraft; 
ii. The handling of passengers at the airport or 
onboard the aircraft; 
iii. The loading of cargo unto or the unloading 
of cargo from aircraft; 
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and 
iv. The carrying of security checks on 
passengers or cargo;  
Provided that in each case that they are for use 
onboard an aircraft or within the limits of an 
international airport in connection with the 
establishment or maintenance of an 
international air service by a designated airline. 
2) The relief from custom duty, national custom 
inspection fees, excise taxes and similar national 
fees shall not extend to charges based on the 
cost of services provided to the designated 
airline or airlines of a Contracting Party in the 
territory Of the other Contracting Party. 
3) Equipment and supplies referred to in 
paragraph (1) of this Article may be required to 
be kept under the supervision or control of the 
appropriate authorities. 
4) In the event that the designated airline or 
airlines of one Contracting Party owing to an 
emergency situation enter into arrangement 
with another airline or airlines for the loan or 
use of any of the items specified in paragraph (1) 
of this Article, the relieves provided in this 
article shall be available to such airline. 

Article 8 
FINANCIAL PROVISIONS 

Either Contracting Party undertakes to grant 
the designated airline or airlines of the other 
Contracting Party the right of free transfer, at 
the applicable rate of exchange, of the excess of 
receipts over expenditure (including any 
interest earned on deposit awaiting remittance) 
achieved in its territory in connection with the 
carriage of passengers, baggage, mail shipments 
and cargo by the designated airline or airlines of 
the other Contracting Party. Whenever the 
payments system between the Contracting 
Parties is governed by a special agreement, that 
agreement shall apply. 

Article 9 
TECHNICAL AND COMNIERCIAL 

REPRESENTATION 
1) The designated airline or airlines of one 
Contracting Party shall have the right to 
maintain its own representation in the territory 
of the other Contracting Party. 
2) The designated airline or airlines of one 

Contracting Party may, in accordance with the 
laws and regulations of the other Contracting 
Party relating to entry, residence and 
employment bring in and maintain in the 
territory of the other Contracting Party 
managerial sales, technical, operational and 
other specialist staff required for the provision 
of air services. 
3) Subject to the exclusion in paragraph (4) 
herein, the designated airline or airlines of each 
Contracting Party shall have the right to use the 
services and personnel of any other 
organization, company or airline operating in 
the territory of the other Contracting Party. 
4) In case of nomination of a general agent or 
general sales agent, this agent shall be appointed 
in accordance with the relevant applicable laws 
and regulations of each Contracting Party. 
5) In accordance with the applicable national 
laws and regulations at each Contracting Party, 
each designated airline shall have the right to 
engage in the sale of air transportation in the 
territory of the other Contracting Party through 
its agents and any person shall be able to 
purchase such transportation. 

Article 10 
ENTRY AND CLEARANCE REGULATIONS 
I) The laws, rules and regulations in force at 
each Contracting Party relating to entry into or 
departure from its territory of passengers, crew, 
cargo and mail of aircraft (such as regulation 
relating to entry, clearance, immigration, 
passports, customs and quarantine) shall be 
applicable to the passengers, crew, cargo and 
mail of the aircraft of an airline designated by 
the other Contracting Party while in the 
territory 'of the first Contracting Party. 
2) The laws and regulations of a Contracting 
Party relating to the admission to, stay in, or 
departure from its territory of aircraft engaged 
in international air navigation, or to the 
'operation and navigation of such aircraft while 
within its territory, shall be applied to the 
aircraft of both Contracting Parties without 
distinction as to nationality, and shall be 
complied with by such aircraft upon entering or 
departing from or while within the territory of 
that Contracting Party. 
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Article 11 
CAPACITY PROVISIONS 

1) Each Contracting Party shall take action to 
eliminate all forms of discrimination or unfair 
competitive practices adversely affecting the 
competitive position of a designated airline of 
the other Contracting Party. 
2) Each Contracting Party shall ensure 
availability of air transport facilities to the 
traveling public and should bear a close 
relationship to the requirements of the public 
for such transport. 
3) The designated airline or airlines of each 
Contracting Party shall have a fair and equal 
opportunity to compete, operate on any agreed 
route between the territories of the two 
Contracting Parties. 
4) Each Contracting Party shall take into 
consideration the interests of the airlines of the 
other Contracting Party so as not to affect 
unduly their Opportunity to offer the services 
covered by this Agreement 
5) Services provided by a designated airline 
under the Agreement shall retain as their 
primary objective the provision of capacity 
adequate to the traffic demands between the 
countries of which such airline is a national and 
the country of ultimate destination of the 
traffic. The right to embark or disembark on 
such services international traffic destined for 
and coming from third countries at a point or 
points on the routes specified in this Agreement 
shall be exercised in accordance with the 
general principles of orderly development of 
international air transport to which both 
Contracting Parties subscribe and shall be 
subject to the general principle that capacity 
should be related to: 
a; The traffic requirements between the country 
of origin and the countries of ultimate 
destination of the traffic; 
b. The requirements of through airline 
operations; and 
c. The traffic requirements of the area through 
which the airline passes, after taking account of 
local and regional services. 
6) Each Contracting Party shall allow each 
designated airline to determine the frequency and 

capacity of the international air transport it offers, 
according to commercial and market-based 
considerations. Consistent with this right, neither 
Contracting Party shall unilaterally restrict the 
Operations of the designated airlines of the other, 
except according to the terms of this Agreement 
or as may be required .for customs, technical, 
operational or environmental reasons, under 
uniform conditions consistent with Article (15) of 
the Convention  

Article 12 
TIMETABLE SUBMISSTON AND SLOTS 

1) The designated airlines shall submit to the 
relevant authorities of the Contracting Parties 
not later than sixty (60) days prior to the 
initiation of the agreed services on the specified 
routes in accordance with Article (3) of this 
Agreement, the type of service, aircraft and the 
Time Slots likewise apply to later changes. 
2) The relevant authorities receiving such Time 
Slots shall normally approve the Time Slots or 
suggest modifications thereto. In any case the 
designated airlines shall not commence their 
services before the Time Slots are approved by 
the relevant authorities concerned. This 
provision shall likewise apply to later changes. 

Article 13 
INFORMATION AND STATISTICS 

The Aeronautical Authorities of either 
Contracting Party shall furnish to the Aeronautical 
Authorities of the other Contracting Party at their 
request such periodic or other statistical data as 
may be reasonably required. Such data shall 
include all information required. 

Article 14 
ESTABLISHMENT OF TARIFFS 

1) Each Contracting Party shall allow tariffs for 
air services to be established by each designated 
airline based on commercial considerations in 
the market place, including the cost of 
Operation, the characteristics of the service, the 
interests of users, a reasonable profit and other 
market considerations. 
2) Each Contracting Party may require 
notification to or filing with its aeronautical 
authorities of tariffs to be charged to or from its 
territory by airlines of the other Contracting Party. 
Such notification or filing by the airlines of both 



 م11/9/2016 -هـ  1437 ذو الحجة 9 األحد                   17                  والستون    الثانيةالسنة  1305الكويت اليوم العدد 

Contracting Parties may be required to be made 
no later than the initial offering of a price. 
3) Without prejudice to the applicable 
competition and consumer protection laws 
prevailing in each Contracting Party, neither 
Contracting Party shall take unilateral action to 
prevent the commencement or continuation of 
a tariff proposed to be charged or charged by a 
designated airline of the other Contracting 
Party in connection with the international air 
services provided for under this Agreement. 
Intervention, as described in paragraph (4) below, 
by the Contracting Parties shall be limited to: 
a. Prevention of unreasonably discriminatory 
prices or practices; 
b. Protection of consumers from prices that is 
unreasonably high or restrictive due to the 
abuse of a dominant position or due to 
concerted practice among airlines. 
c. Protection of airlines from prices that 
are artificially low due to direct or indirect 
subsidy or support; 
d. Protection of airlines from prices that is 
artificially low, where evidence exists as to an 
intent to eliminate competition. 
4) The aeronautical authorities of each 
Contracting Party may request consultations l 
with the aeronautical authorities of the other 
Contracting Party on any tariff charged by an 
airline of the other Contracting Party for 
international air services to or from the territory 
of the first Contracting Party, including tariffs 
for which a notice of dissatisfaction has been 
given. These consultations shall be held no later 
than fifteen (15) days after receipt of the request. 
The aeronautical authorities of both 
Contracting Parties shall cooperate in securing 
the necessary information for a reasoned 
resolution of the issue. If an agreement is 
reached with respect to a tariff for which a 
notice of dissatisfaction has been given, the 
aeronautical authorities of each Contracting 
Party shall use their best efforts to put that 
agreement into effect. If such mutual 
agreement is not reached, the tariff shall go into 
effect or continue in effect. 
 
 

Article 15 
AVIATION SAFETY 

1) Each Contracting Party may request 
consultations at any time concerning safety 
standards in any area relating to aircrew, 
aircraft or their Operation adopted by the other 
Contracting Party. Such consultations shall take 
place within thirty (30) days of that request. 
2) If following such consultations, one 
Contracting Party finds that the other 
Contracting Party does not effectively maintain 
and administer safety standards in any such area 
that are at least equal to the minimum standards 
established at that time pursuant to the 
Convention, the first Contracting Party shall 
notify the other Contracting Party of those 
findings and the steps considered necessary to 
conform with those minimum standards and 
that other Contracting Party shall take 
appropriate corrective action. Failure by the 
other Contracting Party to take appropriate 
action within fifteen (15) days or such longer 
period as may be agreed shall be grounds for the 
application of Article (5) of this Agreement.  
3) Notwithstanding the obligations mentioned 
in Articles (16) and (33) of the Convention it is 
agreed that any aircraft Operated by the airline 
or-airlines of one Contracting Party on services 
to or from the territory of the other Contracting 
Party may, while within the territory of the 
other Contracting Party, be made the subject of 
an examination by the authorized 
representatives of the other Contracting Party, 
on board and around the aircraft to check both 
the validity of the aircraft documents and those 
of its crew and the apparent condition of the 
aircraft and its equipment (in this Article called 
"Ramp Inspection"), provided this does not lead 
to unreasonable delay. 
4) If any ramp inspection or series of ramp 
inspections gives rise to:  
a. Serious concerns that an aircraft or the 
operation of an aircraft does not comply with 
the minimum standards established at that time 
pursuant to the Convention, or  
b. Serious concerns that there is a lack of 
effective maintenance and administration of 
safety standards established at that time 
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pursuant to the Convention; 
The Contracting Party carrying out the 
inspection shall, for the purposes of Article (3 3.) 
of the Convention, be free to conclude that the 
requirements under which the certificate or 
licenses in respect of that aircraft or in respect of 
the crew of that aircraft had been issued or 
rendered valid, or that the requirements under 
which that aircraft is operated, are not equal to 
or above the minimum standards established 
pursuant to the Convention. 
5) In the event that access for the purpose of 
undertaking a ramp inspection of an aircraft 
operated by the airline or airlines of one 
Contracting Party in accordance t with 
paragraph (3) of this Article above is denied by 
the representative of that airline, the other 
Contracting Party shall be free to infer that 
serious concerns of the type referred to in 
paragraph (4) of this Article above arise and 
draw the conclusions referred in that paragraph. 
6) Each Contracting Party reserves the right to 
su5pend or vary the operating authorization of 
an airline of the other Contracting Party 
immediately in the event the first Contracting 
Party concludes, whether as a result of a ramp 
inspection, a series of ramp inspections, a denial 
of access for ramp inspection, consultation or 
otherwise, that immediate action is essential to 
the safety of an airline operation. 
7) Any action by one Contracting Party in 
accordance with paragraphs (2) or (6) of this 
Article above shall be discontinued once the 
basis for the taking of that action ceases to exist. 
8) Certificates of airworthiness, certificates of 
competency and licenses issued or rendered 
valid by one Contracting Party, and still in 
force, shall be recognized as valid by the other 
Contracting Party for the purpose of Operating 
services provided for in this Agreement, 
provided that the requirements under which 
such certificates or licenses were issued or 
rendered valid are equal to or above the 
minimum standards which are or may be 
established pursuant to the Convention. Each 
Contracting Party reserves the right, however to 
refuse to recognize, for the purpose of flights 
above its own territory, certificates of 

competency and licenses granted to its own 
operators or rendered valid for them by the 
other Contracting Party or by any other State. 
9) If the privileges or condition of the licenses, 
or certificates referred to in paragraph (8) of this 
Article above, issued by the Aeronautical 
Authorities of one Contracting Party to any 
person or designated airline or airlines or in 
respect of an aircraft operating the agreed 
services on the specified routes would permit a 
difference from the standards established under 
the Convention, and which difference has been 
filed with the International Civil Aviation 
Organization, the Aeronautical Authorities of 
the other Contracting Party may request 
consultations in accordance with Article .(17) of 
this Agreement with the Aeronautical 
Authorities of that Contracting Party with a 
view to satisfying themselves that the practice in 
question is acceptable to them. Failure to reach 
a satisfactory agreement will constitute grounds 
for the application of Article (5) of this 
Agreement. 

Article 16 p 
AVIATIONSECURITY 

I) The Contracting Parties reaffirm, consistent 
with their rights and obligations under 
international law, that their obligations to each 
other to protect the security of civil aviation 
against acts of unlawful interference forms an 
integral part of this Agreement. Without 
limiting the generality of their rights and 
obligations under international law, the 
Contracting Parties shall in particular act in 
conformity with the provisions of the 
Convention on Offences and Certain Other 
Acts Committed on Board Aircraft, signed at 
Tokyo on the 14th of September 1963, the 
Convention for the Suppression of Unlawful 
Seizure of Aircraft, signed at The Hague on the 
16th of December 1970, the Convention for the 
Suppression of Unlawful Acts against the Safety 
of Civil Aviation, signed at Montreal on the 
23rd of September 1971, its Supplementary 
Protocol for the Suppression of Unlawful Acts 
of Violence at Airports Serving International 
Civil Aviation, signed at Montreal on the 24‘"1 
of February 1988, the Convention on the 
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Marking of Plastic Explosives for the Purposes 
of Detection signed at Montreal on the 1St of 
March 3 1991, and any other convention 
relating to aviation security to which the 
Contracting Parties shall become party. 
2) The Contracting Parties shall provide upon 
request all necessary assistance to each other to 
prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft 
and other unlawful acts against the safety of 
such aircraft, their passengers and crew, airports 
and air navigation facilities, and any other 
threat to the security of civil aviation. 
3) The Contracting Parties shall, in their mutual 
relations, act in conformity with the aviation 
security standards and, so far as they are applied 
by them, the Recommended Practices 
established by the International Civil Aviation 
Organization and designated as Annexes to the 
Convention; and shall require that operators of 
aircraft of their registry, operators who have 
their principal place of business or permanent 
residence in their territory, and the operators of 
airports in their territory, act in conformity 
with such aviation security provisions. Each 
Contracting Party shall advise the other 
Contracting Party of any difference between its 
national regulations and practices and the 
aviation security standards established by the 
Convention. Either Contracting Party may 
request consultations with the other 
Contracting Party at any time to discuss any 
such differences. 
4) Each Contracting Party shall ensure that effective 
measures are taken within its territory to protect 
aircraft, to screen passengers and their carry-on 
items, and to carry out appropriate checks on crew, 
cargo (including hold baggage) and aircraft stores 
prior to and during boarding or loading and that 
those measures are adjusted to meet the increase in 
the threat. Each Contracting Party agrees that its 
designated airline or airlines may be required to 
observe the aviation security provisions referred to in 
paragraph (3) required by the other Contracting Party 
for entrance into, departure from, or while within, 
the territory of that other Contracting Party. Each 
Contracting Party shall also act favourably upon any 
request from the other Contracting Party for 
reasonable special security measures to meet a 

particular threat. 
5) When an incident or threat of an incident .of 
unlawful, seizure of civil aircraft or other unlawful 
acts against the safety of such aircraft, their 
passengers and crew, airports or air navigation 
facilities occurs, the Contracting Parties shall assist 
each other by facilitating communications and other 
appropriate measures intended to terminate as 
rapidly as possible commensurate with minimum 
risk to life such 
incident or threat.  
6) Each Contracting Party shall have the right, 
in the event that the designated airline or 
airlines of one Contracting Party commences 
Operations of agreed services to the territory of 
the other Contracting Party, within sixty (60) 
days following notice (or such shorter period as 
may be agreed between the Aeronautical 
Authorities), for its Aeronautical Authorities to 
conduct an assessment in the territory of the 
other Contracting Party of the security 
measures being carried out, or planned to be 
carried out, by aircraft operators in respect of 
flights arriving from, or departing to the 
territory of the first Contracting Party. The 
administrative arrangements for the conduct of 
such assessments shall be mutually determined 
by the Aeronautical Authorities and 
implemented without delay so as to ensure that 
assessments will be conducted expeditiously. 
7) Each Contracting Party shall take such 
measures, as it may find practicable, to ensure 
that an aircraft subject to an act of unlawful 
seizure or other acts of Unlawful interference 
which has land in its territory is detained on the 
ground unless its departure is necessitated by 
the overriding duty to protect human life. 
Wherever practicable, such measures shall be 
taken on the basis of mutual consultations. 
8) When a Contracting Party has reasonable 
grounds to believe that the other Contracting 
Party has departed from the provisions of this 
Article, the first Contracting Party may request 
immediate consultations. Such consultations 
shall start within fifteen (15) days of receipt of 
such a request from either Contracting Party. 
Failure to reach a satisfactory agreement within 
fifteen (15) days from the start of consultations, 
or such other period as may be agreed upon 
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between the Contracting Parties, shall 
constitute grounds for withholding, revoking, 
suspending or imposing conditions on the 
authorisations of the airline or airlines 
designated by the other Contracting Party. 
When justified by an emergency, or to prevent 
further non-compliance with the provisions of 
this Article, the first Contracting Party may take 
interim action at any time. Any action taken in 
accordance with this paragraph shall be 
discontinued upon compliance by the other 
Contracting Party with the security provisions 
of this Article. 

Article 17 
CONSULTATIONS AND MODIFICATIONS 

1) Consultations shall take place as needed 
between the Aeronautical Authorities of the 
Contacting Parties in order to achieve closer 
cooperation and agreement in all matters 
pertaining to the application of this Agreement. 
2) Each Contracting Party may at any time request 
consultations with the other Contracting Party for 
the purpose of amending this Agreement or the 
Route Schedule. Such consultations shall begin 
within a period of Thirty (30) days from the date of 
receipt of such request. Any amendment to this 
Agreement agreed to as a result of such 
consultations shall be approved by each 
Contracting Party in accordance with its 
constitutional procedures and shall enter into 
force on the date of exchange of diplomatic notes 
indicating such approval. 
3) If the amendment relates only to the Route 
Schedule, the consultations shall be between the 
Aeronautical Authorities of both Contracting 
Parties. When these authorities agree on a new 
or revised Route Schedule, the agreed 
amendments shall come into force as soon as 
they have been confirmed by an exchange of 
diplomatic notes. 

Article 18 
SETTLEMENT OF DISPUTES 

1) If any dispute arises between the Contracting 
Parties relating to the interpretation or 
application of this Agreement, the Contracting 
Parties shall in the first place endeavor to settle 
it by negotiations between themselves. 
2) If the Contracting Parties fail to reach within 
sixty (60) days a settlement by negotiations they 
shall refer the dispute for decision to a person or 
body or at the request of one of the. Contracting 

Parties to an arbitration tribunal. The arbitration 
tribunal shall be composed as follows: 
a. Each Contracting Party shall nominate an 
arbitrator; if one Contracting Party fails to 
nominate its arbitrator within sixty (60) days, 
such arbitrator shall be nominated by the 
President of the Council of the International 
Civil Aviation Organization at the request of 
the other Contracting Party. 
b. The third arbitrator, who shall be a national 
of a third state and who shall preside over the 
arbitration tribunal, shall be nominated either, 
i. By agreement between the Contracting 
Parties; or 
ii. If Within sixty (60) days the Contracting 
Parties do not so agree, by appointment of the 
President of the Council of the International 
Civil Aviation Organization by the request of 
either Contracting Party. If the President of the 
Council is of the same nationality as one of the 
Contracting Parties, the most senior Vice 
President who is not disqualified on that ground 
shall make the appointment. 
3) The arbitral tribunal shall reach its decisions 
by a majority of votes. Such decisions shall be 
binding on both Contracting Parties.' Each 
Contracting Party shall bear the cost of its own 
member as well as of its representation in the 
arbitral r proceedings; the cost of the chairman 
and any other costs shall be borne in equal parts 
by the Contracting Parties. In all other respects, 
the arbitral tribunal shall 
have its own procedure. 
E 4) The arbitral tribunal shall attempt to give a 
written decision within sixty (60) days after 
completion of the hearing or, if no hearing is 
held, sixty (60) days after the date both replies 
are submitted. 
5) The decision of the arbitral tribunal shall be final 
and binding upon the parties to the dispute. 
6) If and for so long as either Contracting Party 
fails to comply with a decision under paragraph 
(5) Of this Article, the other Contracting Party  
may limit, suspend or y ' revoke any rights or 
privileges under this Agreement 

Article 19 
TERMINATION 

Either Contracting Party may at any time notify 
the other Contracting Party in writing through 
diplomatic channels of its decision to terminate 
this Agreement. A copy of the notice shall be 
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sent simultaneously to the Secretary General of 
the International Civil Aviation Organization. If 
such notice is given, this Agreement shall 
terminate twelve (12) months after the date of 
receipt by the other Contracting Party of the 
notice to terminate, unless by agreement 
between the Contracting Parties the notice 
under reference is withdrawn before the expiry 
of that period. If the other Contracting Party 
fails to acknowledge receipt, notice shall be 
deemed to have been received fourteen (14) 
days after the date of the receipt by the 
Secretary General of the International Civil 
Aviation Organization of his copy. 

Article 20 
CONFORMITY WITH MULTILATERAL 

CONVENTIONS 
In the event of a general multilateral air 
transport convention accepted by the 
Contracting Parties entering into force, the 
provisions of such convention shall prevail. Any 
discussions with a view to determining the 
extent to Which this Agreement is terminated, 
superseded, amended or supplemented by the 
provisions of the multilateral convention, shall 
take place in accordance with Article (1 7) and 
Article (19) of this Agreement.  

Article 21 
REGISTRATION 

This Agreement and any amendment thereto 
shall be registered with the International Civil 
Aviation Organization. 

Article 22 
TITLES 

Titles are inserted in this Agreement at the head of 
each Article for the purpose of 1 reference and 
convenience and in no way to define, limit or 
describe the scope or intent of this Agreement. 

Article 23 
ENTRY INTO FORCE 

This Agreement shall. enter into force after the 
fulfillment of the internal legal requirements by 
each Contracting Party, which shall notify each 
other of the fulfillment of such requirements 
through exchange of the diplomatic notes. 
The Agreement shall come into force on the 
first day of the next month from the date of the 
receipt of the last notification. 
IN WITNESS, WHEREOF; the undersigned 
being duly authorized by their respective 
Governments have signed this Agreement . 

Done at Dar es Salaam in the United Republic 
of Tanzania this 29th day of March 2016, in two 
originals, each in the Arabic and English 
languages, all texts being equally authentic. 
However, in case of divergence of 
interpretation of this Agreement or its Annex 
the English text shall prevail. 

For the Government 
of the United Republic of 

Tanzania 
 

Prof. Maka Mbarawa 
Minister 

Ministry of Works, Transport 
and Communications 

 

For the Government 
of the State of Kuwait 

 
 

Eng. Yousef S. Al-Fouzan 
Director General 

Directorate General of 
Civil Aviation 

ANNEX 
ROUTE SCHEDULE 

Section (1) 
Routes to be operated by the Designated Airline 
or Airlines of the State of Kuwait: 

BEYOND 
POINTS 

TO INTERMEDIATE 
POINTS 

FROM 

Any 
Points 

Dar es salaam-
Julius Nyerere 
International 

Airport 
Zanzibar-Abeid 
Amani Karume 

International 
Airport 

Kilimanjaro- 
Kilimanjaro 
International 

Airport 

Any Points Any 
Points 

in 
Kuwait 

Section (2): 
Routes to be operated by the Designated Airline 
or Airlines of the United Republic of Tanzania:  

BEYOND 
POINTS 

TO INTERMEDIATE 
POINTS 

FROM 

Any 
Points 

Any 
Points 

in 
Kuwait 

Any Points Dar es salaam-
Julius Nyerere 
International 

Airport 
Zanzibar-Abeid 
Amani Karume 

International 
Airport 

Kilimanjaro- 
Kilimanjaro 
International 

Airport 
NOTES:- 
- Intermediate points and points beyond may, 
at the Option of the designated airlines, be 
omitted on any or all flights provided that the 
agreed services on these routes begin and 
terminate at a point in the territory of the 
Contracting Party designating the airline 
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 2016لسنة  250مرسوم رقم 
بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومــــــة دولـــــة 
 الكويـــــــت وحكومة الواليات المكسيكية المتحدة 

 حول التعاون في المجال الصحي
 بعد االطالع على الدستور ،  -
 وبناًء على عرض النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،   -
 د موافقة مجلس الوزراء ،وبع -

 رسمنا باآلتي
 مادة أولى

ـــت وحكومـــة  ـــى مـــذكرة تفـــاهم بـــين حكومـــة دولـــة الكوي الموافقـــة عل
الواليــات المكســـيكية المتحــدة حـــول التعــاون فـــي المجــال الصـــحي 

والمرافقــــة  2016ينــــاير  20والموقعــــة فــــي مدينــــة الكويــــت بتــــاريخ 
 نصوصها لهذا المرسوم. 

 مادة ثانية
تنفيـذ هـذا المرسـوم ، وعلـى رئـيس  –كل فيما يخصه   – على الوزراء

مجلس الوزراء إبالغه إلى مجلس األمـة ، ويعمـل بـه مـن تـاريخ نشـره 
 في الجريدة الرسمية. 

 أمير الكويت  
 صباح األحمد الجابر الصباح

 رئيس مجلس الوزراء                           
 صباح جابر مبارك الحمد ال                       

 وزير الخارجية بالنيابة      
 محمد عبد اهلل المبارك الصباح 

 هـ1437ذو القعدة  27صدر بقصر السيف في :  
 م 2016أغسطــس   30الموافق :                   

 

 مذكرة تفاهم
بين حكومة دولة الكويت وحكومة الواليات 

 المكسيكية المتحدة حول التعاون في المجال الصحي
مـــة دولـــة الكويـــت ممثلـــة بـــوزارة الصـــحة وحكومـــة الواليـــات إن حكو 

المكسـيكية المتحـدة ممثلـة بـوزارة الصـحة واللتـان يشـار إليهمـا فيمـا 
 بعد بـ "الطرفين"،

تعبيـــراً منهمـــا عـــن اهتمامهمـــا بتطـــوير التعـــاون الثنـــائي فـــي المجـــاالت 
 ية.المختلفة المتعلقة بالصحة والعلوم الطبية ووفقاً لتشريعاتهما الوطن

 فقد اتفقتا على التفاهم التالي :
 1فقرة 
 الهدف

إن الهــــدف مــــن مــــذكرة التفــــاهم هــــذه والتــــي يشــــار إليهــــا فيمــــا يلــــي       

بــــ )المذكرة( هـو تشـجيع وتطـوير التعـاون فـي مجـال الصـحة والعلـوم 
ــة ووفقــاً للتشــريعات  ــة، علــى أســاس المســاواة والمنفعــة المتبادل الطبي

 ديهما.الوطنية المطبقة في بل
 2فقرة 

 مجاالت التعاون
اتفق الطرفان على توجيه جهودهما لتشجيع التعاون وتبادل الخبرات 

 في المجاالت التالية ذات االهتمام المشتركة:
 أ( العالج والوقائية من اإلصابات المتعلقة بحوادث الطرق.

 ب( مرض نق  المناعة المكتسبة /اإليدز.
 لي.ت( االقتصاد الصحي واإلصالح الما

 ث( نظم المعلومات الصحية.
 ج( سياسات العقاقير والتطعيم.
 ح( شبكات الخدمة الصحية.

 خ( تدريب الموارد البشرية في مجال الصحة.
 د( تعزيز الصحة.

 ذ( الرعاية الصحية والتصدي لألمراض الغير معدية.
 ر( الوقاية من األمراض المعدية.

 ز( البح  الطبي، و.
 مام مشترك يتفق عليه الطرفان.ع( أي مجال آخر ذو اهت

 3فقرة 
 أشكال التعاون

 اتفق الطرفان على أن يقوما بتنفيذ أنشطة التعاون من خالل األشكال التالية :
 أ. تبادل المعلومات الصحية.

 ب. تبادل الخبراء.
ج. المشاركة في المؤتمرات الطبية واالجتماعـات وورش العمـل التـي 

 تنظم في أي من البلدين.
 بيق المشروعات المشتركة.د. تط

 هـ. تدريب العاملين في مجال الصحة والعلوم الطبية والتمريض.
و. نقل التكنولوجيا في مجال الصحة وفقا للتشـريعات الوطنيـة لكـال 

 .الطرفين، و
 ز. أي شكل آخر من التعاون يتفق عليها الطرفان.

 4فقرة 
 االختصاص

ـــذ طـــرق التعـــاون المنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرة  يتعهـــد الطرفـــان بتنفي
الثالثــة مــن هــذه المــذكرة، مــع مراعــاة كامــل اختصاصــاتهما والقواعــد 

 المؤسساتية وبموجب التشريعات الوطنية.
 5فقرة 
 المبادئ

يتعهد الطرفان ببـذل قصـارى جهـدهما لتشـجيع التعـاون المباشـر بـين 
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المؤسســـــات الطبيـــــة والمراكـــــز عاليـــــة التخصـــــ  فـــــي بلـــــديهما فـــــي 
 هتمام المشترك.المجاالت ذات اال

 6فقرة 
 آلية المتابعة

من أجل آليـة متابعـة وتنسـيق وقيـاس وتقيـيم األنشـطة التـي تـن   –1
 عليها هذه المذكرة، يقوم كل طرف بتعيين ممثل اتصال دائم.

يلتقي ممثلو الطرفين بشكل دوري في التـواريخ والمقـر الرئيسـي  –2
 الذي يتفقان عليه.

ستمدة مـن هـذه المـذكرة، مـن خـالل ترسل األعمال والنتائج الم –3
 اإلبالغ عنها بشكل دوري بين الطرفين.
 7فقرة 
 التمويل

يتحمــل كــل طــرف المصــاريف الناشــئة عــن مشــاركته فــي أنشــطة  –1
التعاون المشار إليها في المذكرة من الموارد المخصصة لميزانيـة كـل 

 نية.منهما وفقاً لتوافرها، وتقييم الميزانية وأحكام تشريعاته الوط
يجوز للطرفين تحديد مصادر التمويل الخارجي ألنشطة التعـاون  –2

 المحددة إما بشكل فردي أو بشكل مشترك.
 8فقرة 

 عالقات العمل
يــتم االتفــاق علــى أن المــوظفين المبتعثــين مــن أي مــن الطــرفين  –1

ــابعين للمؤسســة التــي ينتمــون  ــذ أنشــطة التعــاون ســوف يظلــون ت لتنفي
ولــن يــتم إقامــة أيــة عالقــات عمــل مــع الطــرف إليهــا وتحــت إدارتهــا 

ــاره بــأي حــال مــن األحــوال بــدياًل عــن أو  ــتم اعتب ــن ي اآلخــر والــذي ل
 صاحب عمل مشترك.

سوف يعتمد الطرفان علـى سـلطاتهما المختصـة لمـنح التسـهيالت  –2
الضــرورية لــدخول وإقامــة ومغــادرة المبتعثــين المشــاركين بشــكل رســمي 

ن هــذه المــذكرة، علــى أن يخضــع هــؤالء فــي أنشــطة التعــاون الناشــئة عــ
المشــاركين للتشــريعات المطبقــة فــي البلــد المضــيف ولــن يســمح لهــم 

تتعلـق بـوظيفتهم، وعلـى المشـاركين  بالمشاركة فـي أيـة أنشـطة أخـرى ال
 .مغادرة البلد المستضيف وفقًا لقوانين وأنظمة البلد المستضيف

 9فقرة 
 المشاورات
أو تنفيــذ المــذكرة الحاليــة هــذه  أي خــالف قــد ينشــأ بمناســبة تفســير

 سوف يتم حله بشكل ودي باالتصال المباشر بين الطرفين.
 10فقرة 

 أحكام نهائية 
 أ. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ إخطار حكومة دولة الكويت
كتابـة حكومــة الواليــات المكســيكية المتحـدة وعبــر القنــوات الدبلوماســية 

 .ت الالزمة لدخول المذكرة حيز النفاذباستيفائها لكافة اإلجراءا

( سـنوات مـن تـاريخ 5ب. تظل هـذه المـذكرة سـارية المفعـول لمـدة )
الدخول حيز النفاذ وتجدد تلقائيـاً لمـدة أو لمـدد مماثلـة، مـا لـم يقـم 
ـــة برغبتـــه فـــي إنهـــاء هـــذه  أحـــد الطـــرفين بإخطـــار الطـــرف اآلخـــر كتاب

 ( أشهر من تاريخ انتهائها.6المذكرة قبل )
يجـوز تعــديل هـذه المــذكرة بتراضـي الطــرفين علـى أن تكــون هــذه  ج.

ــز النفــاذ وفقــاً لإلجــراءات المتبعــة فــي  ــة، وتــدخل حي التعــديالت كتاب
 الفقرة الفرعية األولى من هذه الفقرة.

د. إن إنهـاء العمـل بهـذه الفقـرة لـن يـؤثر علـى األنشـطة المعمـول بهـا 
 خالف ذلك.خالل فترة النفاذ، ما لم يتفق الطرفان على 

هـ. تم التوقيـع علـى هـذه المـذكرة وفقـاً إلطـار االختصاصـات الوطنيـة 
للجهات المسـؤولة عـن تنفيـذها ويجـب أال تخلـق التزامـات دوليـة أو 

 مسؤوليات لبلدانهم.
ــاريخ  ،مــن نســختين  2016ينــاير  20حــررت فــي مدينــة الكويــت بت

منهمــا ذات أصــليتين باللغــات العربيــة، اإلســبانية واالنجليزيــة، ولكــل 
 الحجية. وفي حال االختالف في التفسير يرجح الن  اإلنجليزي.

 عن           عن            
 حكومة الواليات المكسيكية المتحدة حكومة دولة الكويت

 كالوديا رويز ماسيو ساليناس                 د. علي العبيدي   
 وزارة الصحة وزيرة الخارجية نيابة عن            وزير الصحة     
 

MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING BETWEEN THE 
GOVERNMENT OF THE STATE OF 
KUWAIT AND THE GOVERNMENT 
OF THE UNITED MEXICAN STATES 
ON COOPERATION IN THE FIELD 

OF HEALTH 
The Government of the State of Kuwait, 
represented by the Ministry of Health and the 
Government of the United Mexican States, 
represented by the Secretariat of Health, 
hereinafter referred to as “the Participants”; 
EXPRESSING their interest on developing 
bilateral cooperation in different field of health 
and medical sciences, in accordance with their 
national legislation; 
Have reached the following understanding: 

Paragraph 1 
Objective 

The objective of this Memorandum of 
Understanding (hereinafter referred to as 
"Memorandum") is to promote and develop 
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cooperation in the field of health and medical 
science, on the basis of. equality, reciprocity 
and mutual benefit and according to the 
applicable national legislation in. their 
respective States. 

Paragraph 2 
Areas of Cooperation 

The Participants shall direct their efforts to promote 
cooperation and exchange of experience in the 
following areas of common interest: 
a) treatment and prevention of injuries related 
to road accidents; 
b) HIV/AIDS; 
c) health economics and financial reform; 
d) health information systems; 
e) drug and vaccine policy; 
f) health service networks; 
g) training of human resources for health; 
h) health promotion; 
i) health care and control of Non-
Communicable Diseases; 
j) prevention communicable diseases; 
k) medical research; and 
l) any other area of mutual interest agreed upon 
by the Participants. 

Paragraph 3 
Modalities of Cooperation 

The Participants shall carry out cooperation 
activities through the following modalities: 
a) exchange of information on health; 
b) exchange of experts; 
c) participation in medical congresses, 
conferences, meetings and Workshops 
organized in either country; 
d) implementation of joint projects; 
e) personnel training in the fields of health, 
medical science and nursing; 
f) technology transfer in the field of health, 
according to the national legislation of the 
Participants , and V 
g) any other modality of cooperation agreed 
upon by the Participants. 

Paragraph 4 
Competence 

The Participants undertake to carry out the 
modalities of cooperation referred to in Article 
3 of this Memorandum, with full respect for 
their competences, institutional guidelines and 
in accordance with their national legislation. 
 
 

Paragraph 5 
Principles 

The Participants shall carry out their best efforts to 
encourage direct cooperation between medical 
institutions and highly specialized centers of both 
countries in areas of mutual interest. 

Paragraph 6 
Follow Up Mechanism 

1. For the follow up, coordination, assessment 
and evaluation of activities of cooperation 
developed under this Memorandum, each 
Participant shall appoint a representative for 
constant communication. 
2. Representatives of the Participants shall 
meet periodically in the dates and 
headquarter agreed upon. 
3. The works and outcomes derived from this 
Memorandum shall be communicated to the 
Participants periodically. 

Paragraph 7 
Financing 

1. Each Participant shall bear the expenses arising 
from its participation in the cooperation activities 
referred to in this Memorandum, with resources 
allocated to their respective budgets according to 
their availability, budgetary appraisal and the 
provisions of their national legislations. 
2. The Participants may identify either 
individually or jointly external financing 
sources for specific cooperation activities. 

Paragraph 8 
Labor Relations 

1. The commissioned personnel by each one of 
the Participants for the execution of 
cooperation activities shall remain under the 
direction and dependence of the institution to 
which they belong, so no labour relations shall 
be established with the other Participant ,which 
in no case shall be considered as a substitute or 
joint employer. 
2. The Participants shall lean on their 
competent authorities to grant the necessary 
facilities for the entry, stay and departure of the 
participants personnel Who are officially 
involved in the cooperation activities derived 
from this Memorandum. These participants 
personnel shall be subject to the legislation in 
force in the receiving country and shall not be 
able to participate in any other activity that does 
not pertain to their functions. 
The participants personnel shall leave the 



 م11/9/2016 -هـ  1437 ذو الحجة 9 األحد                   25                  والستون    الثانيةالسنة  1305الكويت اليوم العدد 

receiving country, in accordance with its laws 
and regulations. 

Paragraph 9 
Consultations 

Any difference arising from the interpretation 
Or implementation of the present 
Memorandum will be solved amicably through 
direct consultations between the Participants. 

Paragraph 10 
Final Provisions 

1. This Memorandum shall enter into force on the 
date on which the Government of the State of Kuwait 
notifies in writing to the Government of the United 
,Mexican States, through diplomatic channels, the 
completion of its necessary procedures for the enter 
into force of this memorandum. 
2. This Memorandum shall remain in force for five 
(5) years from its entry into force, and shall be 
automatically renewed for similar period or 
periods, unless either of the Participants express its 
decision to terminate this memorandum, through 
written communication to the other Party with six 
(6) months prior to the expiration date. 
3. This Memorandum may be modified by 
mutual consent of the Participants. 
Modifications shall. be formalized in writing, 
and they shall enter into force in accordance 
with the procedure established in the first sub- 
paragraph of this Paragraph. 
4. The termination of this Memorandum shall 
not affect the conclusion of the activities of 
00operation that may have been formalized 
while it was in force, unless the Participants 
agree otherwise. 
5. This memorandum is signed in the 
framework of the functional competences of the 
Agencies responsible for its implementation and 
shall not create international obligations or 
responsibilities to their respective countries. 
Signed in Kuwait City, on January 20th, 2016, in 
two original copies, in Arabic, Spanish and 
English languages. All texts being equally 
authentic. In case of divergence of 
interpretation the English test shall prevail. 

FOR 
THE GOVERNMENT OF 

THE 

UNITED MEXICAN STATES 
 

Claudia Ruiz Massieu Salinas 

Minister of Foreign Affairs on 

behalf of the Secretariat of 
Health 

FOR 
THE GOVERNMENT OF 

THE 

STATE OF KUWAIT 
 

Dr. Ali Al-Obaidi 
Minister of Health 

 2016لسنة  253م رقم مرسو 
 بتجديد تعيين رئيس جهاز
 متابعة األداء الحكومي

 بعد االطالع على الدستور ، -
فـي شـأن الخدمـة  1979لسـنة  15وعلـى المرسـوم بالقـانون رقـم  -

 المدنية والقوانين المعدلة له ،
هــ 1399مـن جمـادى األولـى سـنة  7وعلـى المرسـوم الصـادر فـي  -

م فــي شــأن نظــام الخدمــة المدنيــة 1979مــن ابريــل ســنة  4الموافــق 
 والمراسيم المعدلة له ،

بإنشــــاء جهــــاز متابعــــة  2007لســــنة  346وعلــــى المرســــوم رقــــم  -
 األداء الحكومي ،

بتعيــــين رئــــيس جهــــاز  2012لســــنة   211وعلــــى المرســــوم رقــــم  -
 متابعة األداء الحكومي ،

 وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، -
 موافقة مجلس الوزراء ،وبعد  -

 رسمنا باآلتي
 مادة أولى

رئــيس جهــاز  -يجــدد تعيــين/ أحمــد مشــعل األحمــد الجــابر الصــباح 
ـــع ســـنوات  -متابعـــة األداء الحكـــومي  ـــازة ، لمـــدة أرب بالدرجـــة الممت

 . 4/9/2016اعتباراً من 
 مادة ثانية

على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيـذ هـذا المرسـوم ، وينشـر 
 الجريدة الرسمية .  في

 أمير الكويت
 صباح األحمد الجابر الصباح

 رئيس مجلس الوزراء
 جابر مبارك الحمد الصباح

 وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
 محمد عبد اهلل المبارك الصباح

 هـ1437ذو القعدة  29صدر بقصر السيف في :  
 م2016ســـبتمبر      1الموافق :         
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 2016لسنة   254مرسوم رقم  
 بتعيين نائب مدير عام 

 الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة 
 بعد االطالع على الدستور ،  -
فــــــي شــــــأن  1979لســــــنة  15وعلــــــى المرســــــوم بالقــــــانون رقــــــم  -

 الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
فـــــــــي شـــــــــأن حقـــــــــوق  2010لســـــــــنة  8وعلـــــــــى القـــــــــانون رقـــــــــم  -

 األشخاص ذوي اإلعاقة ،
ــــــادر فـــــي وعلـــــى ال - ــــــوم الصــ ــــــنة  7مرســـ ــــــادى األولـــــى ســ مـــــن جمـ

م في شــأن نظام الخدمة 1979من ابريل سنة  4هـ الموافـــق 1399
 المدنية والمراسيم المعدلة له ،

 وبـناًء عــلى عــرض وزير الشئون االجتماعية والعمل ،  -
 وبعد موافقة مجلس الوزراء ، -

 رسمنا باالتي 
 مادة أولى

نائبــــاً لمــــدير عــــام الهيئــــة   -/ د. ناديــــة أبــــل حســــن صــــادق  تـــــ عين 
 بدرجة وكيـــل وزارة مســــاعد .  -العامة لشئون ذوي اإلعـــاقة 

 مادة ثانية
على وزير الشئون االجتماعية والعمل ، تنفيـذ هـذا المرسـوم ، ويعمـل 

 به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
 أمير الكويت                                       

 صباح األحمد الجابر الصباح
 رئيس مجلس الوزراء
 جابر مبارك الحمد الصباح

 
     وزير الشئون االجتماعية والعمل 

   هند صبيح براك الصبيح   
 هـ1437ذي الحجة  2صدر بقصر السيف في : 

 م   2016ســـبتمبر   4الموافق :      

 
 
 

 2016سنة ل 255مرسوم رقم  
ر عام بنقل لواء شرطة وتعيينه وآخرين نواباً لمدي

 بوزارة الداخليةاإلدارة العامة للتحقيقات 
 بعد االطالع على الدستور ، -
في شأن نظام قوة الشرطة ،  1968لسنة  23وعلى القانون رقم  -

 والقوانين المعدلة له ،
خدمـة فـي شـأن ال 1979لسـنة  15وعلى المرسـوم بالقـانون رقـم  -

 المدنية والقوانين المعدلة له ،
بشأن قانون تنظـيم  1990لسنة  23وعلى المرسوم بالقانون رقم  -

 القضاء  والقوانين المعدلة له ،
فـــي شـــأن اإلدارة العامـــة  2001لســـنة  53وعلـــى القـــانون رقـــم  -

 للتحقيقات بوزارة الداخلية ،
هــ 1399مـن جمـادى األولـى سـنة  7وعلى المرسـوم الصـادر فـي  -

م فــي شــأن نظــام الخدمــة المدنيــة 1979مــن أبريــل ســنة  4الموافــق 
 ،والمراسيم المعدلة له 

بتعـديل الجـدول المرافـق  2004لسـنة  351وعلى المرسوم رقم  -
ـــدالت وعـــالوات  2002لســـنة  84للمرســـوم رقـــم  ـــات ب بشـــأن مرتب

 أعضاء اإلدارة العامة للتحقيقات ،
ــــــــ - ــــــــيس مجلــــــــس ال ــــــــب رئ ــــــــاء علــــــــى عــــــــرض نائ ــــــــر وبن وزراء ووزي

 الداخلية،
 وبعد موافقة مجلس الوزراء ،  -

 رسمنا باآلتي
 مادة أولى

الــــــى وظيفــــــة نائــــــب  -ينقــــــل اللــــــواء / أســــــعد عبــــــدالرحمن الــــــرويح 
 مدير عام االدارة العامة للتحقيقات .
 مادة ثانية

 ي عين نائبا لمدير عام اإلدارة العامة للتحقيقات كل من :
  .فة عبد الرحمن الري المدعي العام/ جمال خلي - 1
 المدعي العام/ فارعة أسد عبد اهلل عمادي .  -2

 مادة ثالثة
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ، 

ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية . 
 أمير الكويت                                            

 حمد الجابر الصباحصباح األ
 رئيس مجلس الوزراء 
 جابر مبارك الحمد الصباح

 نائب رئيس مجلس الوزراء
 ووزير الداخلية     

 محمد خالد الحمد الصباح
 هـ1437الحجة     يذ 4صدر بقصر السيف في : 

 م   2016ســـبتمبر   6الموافق :                   
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  2016 لسنة  1168قرار رقم 

 بتعيين أعضاء بمجلس شئون األوقاف

 مجلــــس الــــــــــــوزراء 

فـي شـأن  1979ينـاير  7بعد االطالع على المرسوم الصـادر فـي  -

 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ، 

بإنشـــــاء أمانـــــة عامـــــة  1993لســـــنة  257وعلـــــى المرســـــوم رقـــــم  -

 لألوقاف ، 

بتعيــــين  2013 لســــنة 1161وعلــــى قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم  -

 أعضاء بمجلس شئون األوقاف ، 

 وبناء على عرض وزير األوقاف والشئون اإلسالمية ،  -

 قرر

 مادة أولى

ي عــين كــل مــن التاليــة أســماؤهم عضــواً بمجلــس شــئون األوقــاف لمــدة 

 ثالث سنوات : 

 الدكتور/ ناظم سلطان المسباح .  - 1

 خالد محمد عبدالعزيز الجاسر .  - 2

 اصر الغمالس . ماجد ن - 3

 مادة ثانية

على وزير األوقاف والشئون اإلسـالمية تنفيـذ هـذا القـرار ، ويعمـل بـه 

 ، وينشر في الجريدة الرسمية .  9/9/2016اعتباراً من 

 رئيس مجلس الوزراء

 جابر مبارك الحمد الصباح

 هـ  1437ذو القعدة  26صدر في : 

 م  2016أغسطس   29الموافق :   

 

 

 2016لسنة  1169رقم قرار 

 بإعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة
 مجلس الوزراء 

في شأن تنظيم  2015لسنة  1بعد االطالع على القانون رقم  -
 حمالت الحج والعمرة ،

بتعديل قرار مجلس  2015لسنة  1044وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -
 لعليا للحج والعمرة،بتشكيل اللجنة ا 2015لسنة  756الوزراء رقم 

 وبناء على عرض وزير األوقاف والشئون اإلسالمية ،  -
 قرر
 مادة أولى

    : لحج والعمرة على النحو التالييعاد  تشكيل اللجنة العليا ل
 رئيساً    وكيل وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  - 1
      نائباً للرئيس الوكيل المساعد للتنسيق الفني والعالقات  - 2

 الخارجية والحج  .
 مدير إدارة الحج والعمرة                عضواً   - 3
 عضواً                  مراقب شئون الحج  - 4
 ممثل عن وزارة الداخلية   - 5
 ممثل عن وزارة الصـــحة   - 6
 ممثل عن بلدية الكويت   - 7
 ممثل عن وزارة الخارجية   - 8
 الوزير المخت     عامة للطيران المدني     يرشحهممثل عن اإلدارة ال - 9
 ممثل عن وزارة اإلعالم   - 10
     ممثل عن وزارة التجارة والصناعة   - 11
 ممثل عن وزارة العدل  - 12
 ممثل عن جمعية الهالل األحمر الكويتي  يرشحــه مجــــــلس  - 13
    إدارة الجمعـــــــــية 
حاب حمالت الحج  يرشحه وزير ممثل أو أكثر عن أص - 14

 والشئون اإلســـالمية   األوقاف
-أمين سر اللجنة يعينه وزير األوقاف والشئون اإلسالمية   - 15

 عضواً ومقرراً  .  
 مادة ثانية

على وزير األوقاف والشئون اإلسالمية تنفيذ هذا القرار ،  ويعمل به 
 من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 رئيس مجلس الوزراء                                               
 جابر مبارك الحمد الصباح  

 هـ  1437ذي القعدة  26صدر بقصر السيف في : 
  م 2016أغسطس   29الموافق :                    
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 وزارة اإلعالم
بشأن منح  2016( لسنة 122قرار وزاري رقم )

 موظفي وزارة اإلعالمصفة الضبطية القضائية لبعض 
 وزير االعالم

 على : االطالعبعد 
ــــــانون رقــــــم  - ــــــانون اإلجــــــراءات  1960لســــــنة  17الق بإصــــــدار ق

 والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
ـــــــي  2016لســـــــنة  8القـــــــانون رقـــــــم  - بتنظـــــــيم اإلعـــــــالم االلكترون

 والئحته التنفيذية.
ينـــاير  7افـــق ه المو  1399صـــفر ســـنة  8المرســـوم الصـــادر فـــي  -

 م في شأن وزارة اإلعالم. 1979
 وبناء على عرض وكيل الوزارة. -
 وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. -

 قرر
 (1مادة )

تمـــــنح صـــــفة الضـــــبطية القضـــــائية لمـــــوظفي وزارة اإلعـــــالم التاليـــــة  -
أســماؤهم عنــد إثبــات وضــبط المخالفــات التــي تقــع ألحكــام القــانون 

إلعـــالم االلكترونـــي والئحتـــه التنفيذيـــة بتنظـــيم ا 2016لســـنة 8رقـــم 
 والقرارات الوزارية ذات الصلة وهم :

 –الوكيـــــــل المســـــــاعد لشـــــــئون الصـــــــحافة والنشـــــــر والمطبوعـــــــات -
 )بصفته(.

 )بصفته( . –مدير إدارة النشر اإللكتروني  -
 محمد مرزوق محمد الرشيدي . -
 أحمد خليفة غياض الضفيري . -
 عبداهلل فهد العجمي . -
 د عبداهلل علي صالح .خال -
 محمد جواد محمد الجدي . -
 حمد عبداهلل العجمي . -
 شذى أحمد بهمن . -

 (2مادة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى ذوي االختصاص  -

 تنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره .
 وزير اإلعالم

 ووزير الدولة لشئون الشباب
 سلمان صباح السالم الحمود الصباح

 ه1437الحجة  يذ 3صدر في : 
 م 2016سبتمبر  5الموافق :  

 

 م 2016( لسنة 123قرار وزاري رقم )
 بشأن تنظيم مزاولة نشاط حجز الفنادق والعقارات

 وزير اإلعالم،،، 
 بعد االطالع على: 

 م في شأن الخدمة المدنية وتعديالته. 1979لسنة  15المرسوم بقانون  -
م فــــي شــــأن نظــــام الخدمــــة  4/4/1979المرســــوم الصــــادر فــــي  -

 وتعديالته.المدنية 
 م في شأن وزارة اإلعالم. 7/1/1979المرسوم الصادر في  -
م بشأن اإلشراف على اإلتجار في  1979لسنة  10القانون رقم  -

السلع والخدمات واألعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين 
 المعدلة له.

م بإصــدار قـانون التجــارة والقــوانين 1980لسـنة  68القـانون رقــم  -
 عدلة له.الم
م بشـــــــأن تنظـــــــيم تـــــــراخي   2013لســـــــنة  111القـــــــانون رقـــــــم  -

 المحالت التجارية والئحته التنفيذية.
م بشـــأن  23/3/2015بتـــاريخ  441قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  -

 نقل قطاع السياحة إلى وزارة اإلعالم. 
( 53قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيـر التجـارة والصـناعة رقـم ) -

 بشأن تنظيم مزاولة نشاط حجز الفنادق والعقارات.م  2014لسنة 
 ما عرضه وكيل الوزارة. -
 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. -

 قــــــرر 
 ( 1مادة ) 

ـــق أحكـــام هـــذا القـــرار تكـــون للكلمـــات والمصـــطلحات  - ـــي تطبي ف
 التالية المعنى المبين قرين كل منها :

 الوزير : وزير اإلعالم.  -
 وزارة اإلعالم.الوزارة :  -
 الجهة المختصة بالوزارة : قطاع السياحة بوزارة اإلعالم.  -
الوكيـــل المســـاعد المخــــت  : الوكيـــل المســــاعد لقطـــاع الســــياحة  -

 بوزارة اإلعالم.
المرخ  له : الشخ  الطبيعـي أو االعتبـاري الصـادر لـه تـرخي   -

 مزاولة نشاط حجز الفنادق والعقارات وفق أحكام هذا القرار.
 ( 2مادة ) 

ـــــة حجـــــز الفنـــــادق والعقـــــارات إال  - ال يجـــــوز مزاولـــــة نشـــــاط خدم
م  2013لســـــنة  111للمـــــرخ  لهـــــم وفـــــق أحكـــــام القـــــانون رقـــــم 

والئحتــه التنفيذيــة وبعــد الحصــول علــى تــرخي  فــي ذلــك مــن الجهــة 
 المختصة بالوزارة.

  ( 3مادة ) 
 يقدم طلب الحصول على الترخي  إلى الجهة المختصة بالوزارة -
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حـــــررا علـــــى النمـــــوذج المعـــــد لـــــذلك مســـــتوفيا بياناتـــــه ومرفقـــــا بـــــه م
 المستندات التالية :

لسـنة  111صورة الترخي  الصادر له وفق أحكام القـانون رقـم  -1
 م المشار إليه على أن يكون ساريا. 2013
ــل لإللغــاء مــن أحــد البنــوك  -2 ضــمان مــالي غيــر مشــروط وغيــر قاب

د.ك( )عشرة آالف دينار  10,000المحلية لحساب الوزارة بقيمة )
علــى أن يكــون صــالحا طــوال مــدة التــرخي  والمــدد التــي  –كــويتي( 

ــة أشــهر بعــد تــاريخ انتهــاء  يتجــدد لهــا ويظــل نافــذا وســاريا لمــدة ثالث
التــرخي  أو إلغــاء ،وال يــرد الضــمان إال عنــد تغييــر النشــاط أو إلغــاء 
ات التــــرخي  وبعــــد خصــــم قيمــــة مــــا يــــتم اســــتقطاعه نظيــــر التعويضــــ
 المستحقة على المخالفات التي تثبت في حق المرخ  له.

إقــرار مــن طالــب التــرخي  بتفــويض الــوزارة فــي تســييل الضــمان  -3
البنكــي كليــا أو جزئيــا لحســاب عمالئــه ،وفــق أحكــام المــادة الســابعة 
مـن هـذا القــرار وانـه لـم يصــدر بشـأنه قـرارا بســحب أو إلغـاء تــرخي  

 سابق عن ذات النشاط.
 ( 4مادة ) 

يصــدر الوكيــل المســاعد المخــت  قــرارا فــي شــأن طلــب التــرخي   -
خـــالل ثالثـــين يومـــا مـــن تـــاريخ تقـــديم الطلـــب مســـتوفيا للمســـتندات 
المقررة بالمادة السابقة، فإذا انقضت هـذه المـدة دون صـدور القـرار 
اعتبــر الطلــب مرفوضــا، ولــذوي الشــأن الــتظلم مــن قــرار الــرفض إلــى 

ن يومـــا مـــن تـــاريخ قـــرار الـــرفض، فـــإذا ( ســـتي60الـــوزير خـــالل مـــدة )
 انقضت هذه المدة دون البت في التظلم، اعتبر التظلم مرفوضا. 

 ( 5مادة ) 
 يلتزم المرخ  له باآلتي: -
ــه فــي مكــان ظــاهر  -1 اإلعــالن عــن الرخصــة الصــادرة مــن الــوزارة ل

 بمقر مزاولة نشاطه. 
 ية: إعداد عقد مكتوب مبينا فيه كحد أدنى البيانات التال -2

 أ( الخدمة المطلوب إنجازها ومستواها ومحلها على نحو يرفع الجهالة. 
عـدد  –ومستوى الخدمة )عدد النجوم(  –ب( اسم الفندق وعنوانه 

 مواعيد الحجز(. –الليالي وأسعارها مقومة بالعملة المحلية 
 ت( مواصفات العقار محل الخدمة وموقعه تفصيال بالقدر النافي للجهالة. 

 ( 6 مادة )
تشـــكل لجنـــة دائمـــة برئاســـة الوكيـــل المســـاعد المخـــت  وعضـــوية  -

ــــوزارة ذات الصــــلة تخــــت  بتلقــــي  ــــر عــــن قطاعــــات ال ــــل أو أكث ممث
الطلبات والشكاوى التي ترد للوزارة من عمالء المـرخ  لـه بمناسـبة 
ممارسته لنشاطه وفحصها وتحديد قيمة األضرار المالية الناشئة عنها 

 إن وجدت.
  سبيل القيام بمهامها سماع أقوال ذوي الشأن. وللجنة في  -
 ويحدد قرار تشكيل اللجنة قواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاتها -

 واألغلبية الالزمة لصحة انعقادها وإصدار توصياتها.
 ( 7مادة ) 

للجنة إذا تحققـت مـن ثبـوت المخالفـة فـي حـق المـرخ  لـه دون  -
 تقديم أسباب مبررة أن توصي باتخاذ أيا من اإلجراءات التالية: 

 إنذاره كتابيا بالمخالفة إلزالة أسبابها.  -1
ـــي لحقـــت بالشـــاكي  -2 ـــة الت ـــل األضـــرار المالي إن  –اســـتقطاع مقاب

مادة الثالثـة مـن هـذا من الضمان البنكي المشار إليه في ال –وجدت 
 القرار لتعويض المضرور. 

إغالق المنشـأة أو إلغـاء التـرخي  بحسـب األحـوال عنـد تحقـق  -3
 إحدى الحاالت التالية :

أ( التقاعس عن إزالة أسباب الشكوى خـالل أسـبوع مـن تـاريخ إنـذار 
 اللجنة له. 

ب( إذا بلغت االضرار التي تم االستقطاع لحسابها من مبلغ الضمان 
بلغا يستغرق هذا الضمان دون أن يقدم المرخ  له ضمانا بديال أو م

 تأمينا آخر تحت يد الوزارة رغم مطالبته بذلك.
 ت( تكرار المخالفات على الرغم من إنذار اللجنة.

ويصدر باعتماد التوصيات السالفة قرار من رئيس اللجنة يخطر به  -
 ذوي الشأن خالل ثالثة أيام من تاريخ صدوره.

لى أن يراعي قبل إصدار القرار باعتماد التوصـيات المشـار إليهـا ع -
( من هذه المادة إنذار المرخ  له بالتوصية المقترحة مـالم 3بالبند )

 يقم بإزالة أسباب المخالفة خالل أسبوع من تاريخ اإلخطار. 
 ( 8مادة ) 

يعمـــل فيمـــا لـــم يـــرد بـــه نـــ  خـــاص بهـــذا القـــرار بأحكـــام الالئحـــة  -
م بشـــــــأن تـــــــراخي   2013لســــــنة  111للقـــــــانون رقـــــــم التنفيذيــــــة 

المحــالت التجاريــة والصــادرة بقــراري وزيــر التجــارة والصــناعة رقمــي 
 م. 2013لسنة  417م و 2013لسنة  411

 ( 9مادة ) 
علــى المــرخ  لهــم بمزاولــة النشــاط بموجــب تــراخي  قائمــة فــي  -

ة تــاريخ ســريان هــذا القــرار توفيــق أوضــاعهم وفقــا ألحكامــه خــالل مــد
 ستة أشهر من تاريخ صدوره. 

 ( 10مادة ) 
ـــوزاري رقـــم ) - م بشـــأن تنظـــيم  2014( لســـنة  53يلغـــى القـــرار ال

 مزاولة نشاط حجز الفنادق والعقارات المشار إليه.
 ( 11مادة ) 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا مـن تـاريخ  -
 تنفيذ أحكامه. –صه كل فيما يخ  –نشره، وعلى الجهات المختصة 

 
 وزير اإلعالم                                 

 ووزير الدولة لشئون الشباب                                   
 سلمان صباح السالم الحمود الصباح   

 ه 1437ذي الحجة  5صدر في : 
 م 2016سبتــمبر  7الموافق :   
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 وزارة الداخلية

 (2016لسنة  2935رقم  ي)قرار وزار 

 بشأن: معاملـة كويتي

 نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بقانون الجنسـية  15/59بعد االطالع على المرسوم األميرى رقم  -

 الكويتية والقوانين المعدلة له.

فـــي شـــأن حقـــوق األشـــخاص ذوي  8/2010القـــانون رقـــم وعلـــى  -

 االعاقة .

وعلـــــى مـــــذكرة االدارة العامـــــة للشـــــئون القانونيـــــة " ادارة الفتـــــوى  -

 م.1/8/2016واالعداد " المؤرخة 

 قــــــــرر

 (1مادة )

ــد خليــل الشــمري  ــة/ حمــده ا –تعامــل المــدعوة/ وعــد خال ــة المواطن بن

( 3لحياة عمـاًل بـن  المـادة )معاملة الكويتي مدى ا –حمود الشمري 

 المشار إليه. 8/2010من القانون رقم 

 (2مادة )

عتباراً من تاريخ نشره اعلى من يعنيهم األمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به 

 بالجريدة الرسمية .

 نـائـب رئيـس مجلـس الـــوزراء

 ووزيـــــــــــر الداخليـــــــــــة

 ـــــاحمحمــد خالـــد الحمــــد الصبـ

 ه 1437ذي القعدة  27صدر فى: 

 م 2016أغسطس  30الموافق :  

 
 

 المجلس األعلى للبيئة
2016( لسنة 6) قرار رقم  

 النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ..وزير الخارجية
 رئيس المجلس األعلى للبيئة

بعد االطالع على:   
والقوانين المعدلة له. 1960لسنة  16قانون الجزاء رقم   - 

بشأن اإلجراءات والمحاكمات  1960لسنة  17القانون رقم و  -
 الجزائية والقوانين المعدلة له. 

بشأن حماية البيئة، والمعدل  2014لسنة  42والقانون رقم  -  
.2015لسنة  99بالقانون رقم   

بشأن تولي النائب األول  2014لسنة  276والمرسوم رقم  -
ى للبيئة.لرئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس األعل  

 -وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للبيئة.
 -وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
 قــــرر
(1مادة )  

تمنح صفة الضبطية القضائية عند إثبات وضبط الجرائم والمخالفات 
، والمعدل 2014لسنة  42التي تقع بالمخالفة ألحكام القانون رقم 

ــــم  ــــرارات بشــــأ 2015لســــنة  99بالقــــانون رق ــــة، والق ــــة البيئ ن حماي
واللــوائح الصــادرة تنفيــذاً للقــانون المــذكور، لكــل مــن مــوظفي الهيئــة 

 العامة للبيئة التالية أسماؤهم:
 االسم م
 السيد/ خالد مرضي العنزي  1
 السيد/ باسل أسد تقي  2
 السيد/ نواف ماجد السرهيد  3
 السيدة/ فاطمة غضبان مشاري  4

(2) مادة  
مذكورين أعاله ،في سبيل تأديـة أعمـالهم، دخـول  يكون للموظفين ال 

كافـــة األمــــاكن التـــي تقــــع بهـــا هــــذه الجـــرائم والمخالفــــات، وتحريــــر 
المحاضـــر، وأخـــذ العينـــات، وإجـــراء القياســـات والدراســـات الالزمـــة، 
ـــدفاتر والمســـتندات والبيانـــات، وأي  واالطـــالع علـــى الســـجالت وال

الحق في الحصول وثائق أو مستندات أو أنشطة أخرى، ويكون لهم 
على المعلومات والبيانات الالزمة من أصحاب األعمال أو من ينوب 

 عنهم، وكذلك االستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى األمر ذلك.
(3مادة )  

ينشـــر هـــذا القـــرار فـــي الجريـــدة الرســـمية، وعلـــى ذوي االختصـــاص  
 تنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره.

اء وزير الخارجيةالنائب األول لرئيس مجلس الوزر   
رئيس المجلس األعلى للبيئة             

  صباح خالد الحمد الصباح                      
ه  1437الحجة  يذ 5صدر في:  

م     2016سبتمبر  7الموافق:    
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 هيئة أسواق المال
 2016( لسنة 77قرار رقم )

بشأن إلغاء ترخي  صندوق المهند لالستثمار 
 ناديق لدى الهيئةالمباشر  وإلغاء قيده من سجل الص

 بعد االطالع على:
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال  2010( لسنة 7القانون رقم ) -

 وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالته والئحته التنفيذية؛
وبناء على طلب مدير الصندوق شركة أصول لالستثمار بتصفية  -

جل صندوق المهند لالستثمار المباشر وإلغاء قيده وشطبه من س
 الصناديق لدى الهيئة؛ 

وبناًء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه  -
 ؛ 24/08/2016المنعقد بتاريخ  2016لسنة  28رقم 

 قرر ما يلي
 (1مادة )

 إلغاء ترخي  صندوق المهند لالستثمار المباشر وإلغاء قيده  
 وشطبه من سجل الصناديق  لدى هيئة أسواق المال. 

 (2مادة )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به  

 اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
 رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

 د. نايف فالح مبارك الحجرف                             
        06/09/2016صدر بتاريخ:  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016( لسنة 78قرار رقم )
بشـــأن التـرخي  لشركات االستثمار التي قامت 

 2010( لسنة 7بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم )
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق 

 المالية وتعديالته
 بعد االطالع على:

سواق المال بشأن إنشاء هيئة أ 2010( لسنة 7القانون رقم ) -
 وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالته ؛

بشأن  2016( لسنة 20وعلى المادة الثانية من القرار رقم ) -
التـرخي  لشركات االستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً 

بشأن إنشاء هيئة أسواق المال  2010( لسنة 7للقانون رقم )
 تنفيذية وتعديالتهما ؛وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته ال

وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم  -
 .30/08/2016المنعقد بتاريخ  2016( لسنة 29)

 قرر ما يلي:
 (1مادة )

يرخ  لشركة أموال الدولية لالستثمار والتي قامت بتوفيق أوضاعها 
وتعديالته وقرارات  2010لسنة  7وفق مقتضيات القانون رقم 

لهيئة وتعليماتـها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة التـرخي  ا
للشركة المشار إليها ثالث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة 
ترخي  الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخي  
لألنشطة المضافة ألغراض الشركة. وتلتـزم الشركة المذكورة بأداء 

خي  ألي فتـرة أخرى طبقًا لقانون الهيئة الرسم عند تجديد التـر 

 وتعديالته وقرارات وتعليمات الهيئة. واألنشطة المرخ  لها
 بمزاولتها وفق هذه المادة هي:

 مراقب استثمار. -
 مدير محفظة االستثمار. -

 (2مادة )
على الشركة المشار إليها في هذا القرار االلتزام باألحكام االنتقالية 

بشأن  2015( لسنة 72( للقرار رقم )3ق رقم )الواردة في الملح
 و تعديالته.  2010لسنة  7إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
 (3مادة )

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به 
 اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

                          
 مجلس مفوضي هيئة أسواق المالرئيس       

 د. نايف فالح مبارك الحجرف                             
  .06/09/2016صدر بتاريخ: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016( لسنة 79قرار رقم )
إلغاء ترخي  نشاط األوراق المالية لشركة  بشأن

 وشطبها من سجل آجال للتمويل واالستثمار
 األشخاص المرخ  لهم لدى الهيئة

 بعد االطالع على:
بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المــال  2010( لســنة 7نون رقــم )القــا -

 وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية وتعديالتهما؛
وبنـــاء علـــى طلـــب شـــركة آجـــال للتمويـــل واالســـتثمار إللغـــاء كافـــة  -

أنشطة األوراق المالية وشطب اسمها من سجل األشخاص المـرخ  
؛   2011/11/24بتـاريخ  المـؤرخ لهـم لـدى الهيئـة وتصـفية الشـركة

وبنــــاء علــــى قــــرار الجمعيــــة العموميــــة غيــــر العاديــــة لشــــركة آجــــال  -
بالموافقة على  23/10/2011للتمويل واالستثمار المنعقدة بتاريخ 

 تصفية الشركة ؛
وبنــاء علــى التأشــير فــي الســجل التجــاري بتعيــين الســيد / يعقــوب  -

 ؛ 25/10/2011محمد علي الكوت مصفيا للشركة بتاريخ 
المصــفي القــانوني  -  وبنــاء علــى طلــب الســيد / يعقــوب محمــد الكــوت -

 ؛ 11/02/2013لشركة آجال للتمويل و االستثمار المؤرخ بتاريخ 
ــة أســواق المــال رقــم ) - ــاء علــى قــرار مجلــس مفوضــي هيئ ( 44وبن

المنعقـد بتـاريخ  2015( لسـنة 18فـي اجتماعـه رقـم ) 2015لسنة 
ي بعـــــض اختصاصـــــات قطـــــاع بشـــــأن التفـــــويض فـــــ 03/06/2015

 اإلشراف.
 قرر ما يلي
 ( 1مادة ) 

إلغـــــاء تـــــرخي  نشـــــاط األوراق الماليـــــة لشـــــركة آجـــــال للتمويـــــل واالســـــتثمار  
 وشطبها من سجل األشخاص المرخ  لهم لدى هيئة أسواق المال. 

 ( 2مادة  ) 
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كـل فيمـا يخصـه ويعمـل بـه  

 ريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.اعتباراً من تا
 رئيس قطاع اإلشراف                                                                                                                                  

 محمد سليمان المرزوق
 م   09/07/2016صدر بتاريخ: 
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 بنك الكويت المركزي
 2016 / 104  1/قرار رقم

 محافظ بنك الكويت المركزي
( 32( من القانون رقم )61( و )21بعد االطالع على المادة )

في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة  1968لسنة 
 المصرفية ، والقوانين المعدلة له. 

 2003( لسنة 39( من القرار الوزاري رقم )7( ، )5( ، )4وعلى المواد )
بشأن الئحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي  وبناًء على  

بشأن  4/8/2016كتب البنك التجاري الكويتي والتي كان آخرها بتاريخ 
 طلب تعديل بـــــيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

 قــــــــــــرر
 مــــادة أولـى
العادية وغير العادية لمساهمي استنادًا إلى قرارات الجمعية العامة 

، يؤشر في سجل البنوك 26/3/2016البنك والمنعقدتين بتاريخ 
لدى بنك الكويت المركزي بالتعديالت التالية على بيانات البنك 

 التجاري الكويتي : 
دينار كويتي إلى  141.194.480زيادة رأس مال البنك من  -

 دينار كويتي.  149.666.149
  % من رأس مال البنك كأسهم منحة.6ا نسبته وتمثل الزيادة م

دينار كويتي إلى  137.388.060زيادة االحتياطي القانوني من  -
دينار كويتي ، )متضمنًا عالوة اصدار بمبلغ  182.768.337
 دينار كويتي( . 66.790.820

 31/12/2015وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 
مساعد البزيع مراقبا لحسابات البنك بداًل من  تعيين السيد نايف -

 البزيع وشركاهم. RSMالدكتور شعيب عبداهلل شعيب من مكتب 
 مـــــادة ثانيـة

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره. -
       المحافــــــــــظ  

 د. محمد يوسف الهاشل
 ه  1437ـــــــــــدة القعــــ يذ 28صـــدر في : 
 م 2016أغسطــــــــــــــس  31المــــــوافــــق : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016  /168 /1 رقمقرار 
 محافظ بنك الكويت المركزي 
 1968( لسنة 32( من القانـون رقـم )21بعد االطالع على المادة )

صرفية ، فـي شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة الم
 والقوانين المعدلة له .
في  1984( من القرار الوزاري لسنة 10( ، )7وعلى المادتين )

 شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناًء على مراسالت شركة المال العالمية للصيرفة والتي كان آخرها 

، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل  10/8/2016بتاريخ 
 الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .شركات 

  

 قـــرر
 مـادة أولـى

استنادًا إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المال 
، يؤشر في  14/7/2016العالمية للصيرفة المنعقدتين بتاريخ 

سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي 
 لعالمية للصيرفة : على بيانات شركة المال ا

دينار كويتي إلى  12.000.000زيادة رأس مال الشركة من  -
دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته نحو  14.000.000

 % من رأس المال كأسهم منحة .16.6
 مـادة ثانيـة

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره .
 المــحـــافـــــظ                                 

 د. محمد يوسف الهاشل
 ه1437القعـــــدة   يذ  26صدر في :  
 م 2016أغسطــــس    29الموافــــــــــق :  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/171/2016قرار رقم 
 محافظ بنك الكويت المركزي :
 1968 ( لسنة32( من القانـون رقـم )21بعد االطالع على المواد )

فـي شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، 
 والقوانين المعدلة له .
في  1984( من القرار الوزاري لسنة 10( ، ) 7وعلى المادتين )

 شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي . 
 11/8/2016وبناًء على كتابي شركة المزيني للصيرفة المؤرخين 

شأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك ب
 الكويت المركزي . 

 قــــــــــــــــرر
 مـادة أولـى

يؤشـــر في سجل شركات الصرافة لدى بنــك الكـــويت المـركزي 
 بالتعديل التـالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة :  

 -( 19بنى )م –( 8قطعة ) –فتح فرع للشركة في منطقة حولي  -
محل رقم  –الدور األرضي  -ملك الهيئة العامة لالستثمار 

(17+19.) 
مبنى  –( 78قطعة ) –فتح فرع للشركة في منطقة الفروانية  -
 الدور األرضي. -ملك بيت التمويل الكويتي  -( 10)

 مـادة ثانيـة
 . ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره
       المــحـــافـــــظ

 د. محمد يوسف الهاشل
 هـ     1437ذي القعـــــــــــــدة  26ي : ــصدر ف

 م     2016أغسطـــــــــــــــــس  29الموافـــــــق :  
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مجلس الوزراء
اســـــــــــــــــــــــــــــــــتدراك

المالية السنة  عن  الختامية  الحسابات  قوانين  بعض  نشر  في  األخطاء  بعض   وقعت 

،  2017/2016 المالية  للسنة  الميزانيات  ربط  قوانين  وبعض   ،2015/2014 

 المنشورة في ملحق العددين )1297 ،1299( من الجريدة الرسمية ) الكويت اليوم (

 الصادرين في 2016/7/20 ،2016/8/2 ، تمثل في عدم وضوح الجداول المنشورة

)  80  ( رقم  القانون  من  جداول كل  نشر  في  خطأ  ووقع   ، القوانين  بهذه   والمرفقة 

 لسنة 2016 بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة االنباء الكويتية عن السنة المالية

 2015/2014 ، والقانون رقم )81(لسنة 2016بربط ميزانية وكالة االنباء الكويتية

رقم القانون  من  ديباجة كل  في  مطبعي  وقع خطأ  المالية 2017/2016 كما   للسنة 

 )37(لسنة 2016 باعتماد الحساب الختامي لإلدارة المالية للدولة عن السنة المالية

واالدارات الوزارات  ميزانية  بربط   2016 )38(لسنة  رقم  والقانون   2015/2014 

الحكومية للسنة المالية 2017/2016 حيث وردت عبارة : وعلى القانون رقم )106(

 لسنة 1976 في شأن احتياطي األجيال القادمة والصحيح هو ) وعلى المرسوم بالقانون

. ) رقم )106( لسنة 1976 في شأن احتياطي األجيال القادمة

. لذا – نعيد فيما يلي نشر هذه القوانين تدارك هذه األخطاء
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 الهيئة العامة للصناعة
 استدراك

وقع خطأ مطبعي عند نشر اإلعالن الخاص بالهيئة العامة للصناعة 
تحت االسم التجاري :مصنع العبدلي إلنتاج أكياس البالستيك 

حيث ذكر اسم  4/9/2016بتاريخ  1304والصادر في العدد 
طالب الترخيص/مناحي ذعار داير العتيبي والصحيح هو / مناحي 

 ذعار داير العبدلي .
 لذا لزم االستدراك مع إعادة نشر اإلعالن.

 

 وزارة األشغال العامة
 قطاع الرقابة والتدقيق

 إعالن
عن النتيجة النهائية لتقييم العروض المقدمة ألعمال االتفاقيـة 

( دراسة وتصميم واإلشراف على 219االستشارية رقم : )أ هـ/ط/
إنشاء وصيانة الطرق والبنية التحتية للمنطقة الصناعية والسكراب في 

 منطقة النعايم 
 -ج التقييم :أواًل : نتائ

المكتب 
 االستشاري

نسب 
التقييم 
الفني 
%80 

نسب 
التقييم 
المالي 
%20 

النسبة 
النهائية 

%100 

 الترتيب

 1 83.62 20 63.62 دار الدويلة
دار أس أس 
 أتش

66.36 16.85 83.21 2 

دار مستشارو 
 الخليج

62.34 15.44 77.78 3 

يم من قبل مكتب ونظرًا لتدني قيمة األتعاب المقدرة لمرحلة التصم
دار الدويلة )أقل األسعار( وانخفاضها بصورة غير معقولة ال تدعو 
إلى االطمئنان على ُحسن التنفيذ لمشروع كبير ومعقد تبلغ ميزانية 
تنفيذه مائة وستون مليون دينار فقد تم استبعاده استنادا للمصلحة 

 سعار(.العامة وإسناد االتفاقية إلى دار )أس أس أتش( )ثاني أقل األ
 -ثانيًا : المكتب االستشاري الفائز بأعمال االتفاقية في ضوء ما ورد أعاله :
 االستشاري/ دار أس أس أتش انترناشيونال لالستشارات الهندسية

كما نود أن نتقدم بجزيل الشكر للمكاتب االستشارية المتقدمة   ●
 ولم توفق في الفوز وذلك على مشاركتها.
 )رئيس اللجنة(                     

 الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم : أ /هـ ط/ االتفاقية االستشارية : إعالن عن 
الخدمات االستشارية لدراسة وتصميم   218

 واإلشراف على تحسين أداء الطريق الدائري الرابع
ــة الكويــت عــن تأييــل موعــد تقــديم  تعلــن وزارة األشــغال العامــة بدول

العـــروض الفنيـــة والماليـــة لالتفاقيـــة المـــذكورة أعـــاله إلـــى يـــوم األحـــد 
ـــــــــق:  23/10/2016الموافـــــــــق: ـــــــــوم األحـــــــــد المواف ـــــــــداًل مـــــــــن ي ب

25/9/2016. 
كمـا تعلــن عـن دعــوة  السـادة االستشــاريين الـذين تســلموا مســتندات 

( وذلـــك بمبنـــى 1االتفاقيـــة موضـــوع البحـــث الســـتالم الملحـــق رقـــم )
 –إدارة الوثــــائق والعقــــود  –الــــدور الثالــــث  –وزارة األشــــغال العامــــة 

A4 .)خالل ساعات الدوام الرسمي )وحتى الساعة الواحدة ظهرًا 
 

ANNOUNCEMENT 
Ministry of  Public Works 
Road Engineering Sector 

Subject: Agreement NO.EF\R\218 
Study, Design and Supervision of the 

Construction and Maintenance of the 4th 
Ring Road Improvement 

The Ministry of Public Works announces 
the extension of the technical and 
financial submission date of the above – 
mentioned agreement until Sunday 
corresponding to 23/10/2016 instead of 
Sunday corresponding to 25/9/2016. 
And invites the consultants to collect the 
Addendum No. (1) Of the above 
agreement, at the building of the 
Ministry of Public Works Head quarter - 
3rd floor – Contracting & Documents 
Department during the official working 
hours (i.e., 7.30 a.m. To 1:00 p.m.). 
 

 وزارة اإلعالم
 إعـــــــالن

/ 472تعلـــن وزارة اإلعـــالم عــــن اســـتدراج عـــروض أســـعار رقـــم : و أ/
 بشأن صيانة وإصالح أبواب الشترات بمجمع اإلعالم.   2016

ـــي  ـــة المـــذكورة أعـــاله  والت وذلـــك طبقـــا للشـــروط والمواصـــفات الفني
ور الــد -التوريــدات  –يمكــن الحصــول عليهــا مــن إدارة المشــتريات 

مجمع اإلعالم فـي مواعيـد العمـل الرسميــة اعتبـاراً مـن يـوم  -األرضي
( د.ك 50/-مقابــــل رســــم وقــــدره ) 18/9/2016األحــــد الموافــــق 

 خمسون ديناراً كويتياُ فقط ال غير غير قابل للرد.
وتُقدم العروض إلى نفس الجهة التي ُسحبت منها الجداول 

ديم عينات/ أو  والمتطلبات داخل مظاريف مغلقة مع ضرورة تق
كتالويات المواد المطلوبة  وأن يكون المظروف مختوما بالشمع 
األحمر ويكتب عليه من الخارج رقم استدراج العروض على النحو 
المبين أعاله مع تجنب ذكر اسم ُمقدمه أو أية إشارة تدل عليه  
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وآخر موعد لتسليم العطاء هو الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم 
 .25/9/2016وافق: األحد الم

للحصول على نسخة يجب على الشركة أو المؤسسة تقديم كتاب  -
رسمي مرفقًا به صورة من إيصال التسجيل لدى غرفة تجـارة وصـناعة 

 الكويت بذلك.
يشـترط فـيمن يتقــدم للحصـول علــى نسـخة مــن الشـروط أن يكــون  -

 شركة. تايراً كويتيا فرداً  أو
 شهادة نسبة العمالة الوطنية. -
 الرقم المدني للشركة أو المؤسسة. -

 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
 إعـالن
 م2016/2017-32عن طرح الممارسة رقم 

 طباعة كتاب )الملخص المفيد في أحكام المسلم الجديد( 
 م التالية:2016/2017-32تعلن وزارة األوقاف عن طرح الممارسة رقم

رسوم كراسة قيمة  الجهة الطالبة موضوع الممارسة م
 الشروط والمواصفات

 موعد اإلغالق

طباعة كتاب  1
)الملخص المفيد 
في أحكام 
 المسلم الجديد(

مركز تعزيز 
 الوسطية

 م25/9/2016 د.ك 75

م 4/9/2016ويمكن الحصول علي الممارسة اعتبارا من يوم األحد 
ـــك ) بقســـم المناقصـــات (  ـــدوام الرســـمي وذل ـــاء ال ـــة أثن ـــام التالي واألي

وآخـر موعـد   (16الـدور  Bالوزارة الكائن ببـرج التـوأم )بـرج بمبنى 
 1:00م الســـاعة 25/9/2016األحـــد لتقـــديم العطـــاءات هـــو يـــوم 

ظهراً ولن يتم النظر في العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد مع العلم 
 أن الرسوم المذكورة غير قابلة للرد.

ع وتوضـــع العطـــاءات فـــي صـــندوق العطـــاءات بقســـم المناقصـــات مـــ
د.ك( ألفـان دينـار كـويتي فـي صـورة  2000تقديم تأمين أولـي قـدره )

خطــاب ضــمان خــال مــن أي تحفظــات معتمــد مــن شــيك مصــدق أو 
أحد البنوك المحلية بدولـة الكـويت وينبغـي أن يكـون سـاري المفعـول 

 يوما ( .  90طـوال مدة سريان العطاء و هي ) 
 مالحظة :

فــــــــي هـــــــذا المجــــــــال  ســـــــحب الممارســـــــة للشــــــــركات المتخصصـــــــة
شــــريطة أن تكــــون مســــجلة لــــدي قســــم المناقصــــات بــــالوزارة وذلــــك 

ظهـــــراً مـــــع إح ـــــار  1:00صـــــباحاً وحتـــــى الســـــاعة  8مـــــن الســـــاعة 
 م .2016كارت التسجيل لعام 

 

 التجارة والصناعة وزارة
 إعـــــالن

 تقـــــــــــــــــــــدمت: السيدة / مريم مبارك عبد اهلل الهايري 
 ارة الشركات بهذا الوزارة : بطلب الى إد

 470/2006تحويل الترخيص الفردي التجاري الصادر برقم  
تحت االسم  التجاري مؤسسة الجزيرة لنقل  27/2/2006بتاريخ  

 الب ائع وتحولت الى شركة  ذ. م.م مع أطراف أخرى . 
يريى ممن له اعتراض يتقدم لإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر 

شر اإلعالن باعتراض خطى مرفقا به سند المديونية يومًا من تاريخ ن
 وإال فلن يؤخذ بعين االعتبار .

 إعالن
 تقدم :

 السيدة / عواطف عبد الرحمن ابراهيم الهايري   كويتية الجنسية 
 بطلب الى ادارة الشركات  بهذه الوزارة : 

بتاريخ    2354/2015تحويل الترخيص الفردي التجاري برقم  -
تحت االسم  مطعم أوغلو التركي وتحولت الى    19/5/2015

 شركة ذ.م.م مع أطراف أخرى .
يريى ممن له اعتراض أن يتقدم لإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ  نشر االعالن باعتراض خطي مرفقًا به سند المديونية 

 وإال فلن يؤخذ بعين االعتبار . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم : 

 .خالد فهد الزعبي.1
 واطف محمد فهاد الزعبي..ع2

 أصحاب شركة هبكو للتجارة العامة /ت.
 بطلب الى إدارة الشركات بهذه الوزارة : 

 تعديل الكيان القانوني للشركة من ت امنية الى ذات مسؤولية محدودة.
يوما من  60يريى ممن له اعتراض أن يتقدم لإلدارة المذكورة خالل 

ًا به سند المديونية وإال فلن تاريخ نشر اإلعالن باعتراض خطي مرفق
 يؤخذ بعين االعتبار .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدم : 
 يوسف حمود العنزي -1
 سعاد بريد فرحان  -2

 أصحاب شركة سبيل للمقاوالت العامة للمباني 
 بطلب إلى إدارة الشركات بهذه الوزارة : 

*تعديل الكيان القانوني للشركة من ت امنية إلى ذات مسؤولية 
 محدودة.
يومًا من  60من له اعتراض يتقدم لإلدارة المذكورة خالل يريى م

تاريخ نشر اإلعالن باعتراض خطي مرفقًا به سند المديونية وإال فلن 
 يؤخذ بعين االعتبار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدم : 
 عمر صنيتان العصيمي ومحمد عبد الرحمن عمر العصيمي 
 وعمر عبد السالم العصيمي وعبد اهلل عبد السالم العصيمي

 ب شركة عمر العصيمي للتجارة العامة .أصحا
 بطلب الى إدارة الشركات بهذه الوزارة : 
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تعديل الكيان القانوني للشركة من توصية بسيطة الى ذات مسؤولية 
 محدودة.

يريى ممن له اعتراض أن يتقدم لإلدارة المذكورة خالل ستين يوما 
نية وإال من تاريخ نشر اإلعالن باعتراض خطي مرفقًا به سند المديو 

 فلن يؤخذ بعين االعتبار .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــــــالن
 تقدم السيد: محمد محسن ياسم العنزي. 

ـــــديكور / شـــــركة  صـــــاحب شـــــركة/ أم كونســـــبت ألعمـــــال تصـــــميم ال
 الشخص الواحد.

بطلب إلى إدارة الشركات بهذه الوزارة: تغيير الكيان القانوني للشركة 
محـــدودة مـــع مـــن شـــركة الشـــخص الواحـــد إلـــى شـــركة ذات مســـئولية 

 أطراف أخرى.
يريى ممن له اعتراض يتقـدم لـإلدارة المـذكورة خـالل سـتين يومـا مـن 
تاريخ نشر اإلعالن باعتراض خطي مرفقا به سـند المديونيـة وإال فلـن 

 يؤخذ بعين االعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم :
 ياسم محمد سليمان الغانم/السيد 

 يطلب إلى ادارة الشركات بهذه الوزارة: 
خيص الفردي الصادر من وزارة التجارة والصناعة باسم: تحويل التر 

بتاريخ  569/2014ياسم محمد سليمان الغانم برقم
تحت االسم التجاري مجموعة يي ام يي  10/2/2014

 للساعات وتصليحها.
يريى ممن له اعتراض يتقدم لإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر 

به سند المديونية يوما من تاريخ نشر االعالن باعتراض خطي مرفقا 
 وإال فلن يؤخذ بعين االعتبار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقــدم :السيد / عيد محمد سعد العازمي           كويتي الجنسية
 بطلب الى إدارة الشركات بهذه الوزارة :

ـــــاريخ  3762/2015تحويـــــل التـــــرخيص الفـــــردي الصـــــادر بـــــرقم  بت
تحـــــــــت االســـــــــم التجـــــــــاري / مؤسســـــــــة المدينـــــــــة  02/09/2015

مقــــــاوالت العامــــــة للمبــــــاني وتحولــــــت الــــــى شــــــركه ذ.م.م العــــــامرة لل
 مع أطراف أخرى.

يريى ممن له اعتراض أن يتقدم لإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر االعالن بـاعتراض خطـي مرفقـاً بـه سـند المديونيـة 

 وإال فلن يؤخذ بعين االعتبار.
 
 

 إعالن
 تقدم :

 ويتيالسيد/ مشاري متعب محمد الشالحي/ ك
 بطلب إلى إدارة الشركات بهذه الوزارة : 

تحويـل التــرخيص الفـردي الصــادر مـن وزارة التجــارة والصـناعة باســم: 
بتــــــاريخ  4383/2015مشــــــاري متعــــــب محمــــــد الشــــــالحي بــــــرقم 

تحت االسم التجاري كالنـدر فـالور بوتيـك للزهـور  18/10/2015
 والنباتات إلى شركة ذ م م مع أطراف أخرى .

ه اعتــراض يتقــدم لــالدارة المــذكورة خــالل خمســة عشــر يريــى ممــن لــ
يوما من تاريخ نشر االعالن بـاعتراض خطـي مرفقـا بـه سـند المديونيـة 

 وإال فلن يؤخذ بعين االعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 السيدة: أسيا محمد عسيلي/كويتية الجنسية. تقدمت

بطلب إلى إدارة الشـركات بهـذه الـوزارة: تحويـل التـرخيص الفـردي الصـادر 
تحـــــت االســـــم التجـــــاري/   23/6/2009بتـــــاريخ  1923/2009م بـــــرق

 كوهينور للمجوهرات وتحولت إلى شركة ذ.م.م مع أطراف أخرى. 
يريــى ممــن لــه اعتــراض يتقــدم لــإلدارة المــذكورة خــالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ نشر اإلعالن بـاعتراض خطـي مرفقـا بـه سـند المديونيـة 

 وإال فلن يؤخذ بعين االعتبار. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم : 

 –ليلـى عبـداهلل عبدالسـالم مـال  –عبدالسالم عبداهلل دخيـل الـدخيل 
 محمد عبداهلل دخيل –دخيل عبداهلل دخيل  –ضرار عبداهلل دخيل 

 أصحاب شركة سبيريت إلدارة المطعم والتجهيزات الغذائية 
  :بطلب إلى إدارة الشركات بهذه الوزارة 
 د.ك 82200د.ك إلى  325000بتخفيض رأس المال من  -

يريــى ممــن لــه إعتــراض يتقــدم لــإلدارة المــذكورة خــالل خمســة عشــر  
يومًا من تاريخ نشر اإلعالن بـاعتراض خطـي مرفقـاً بـه سـند المديونيـه 

 وإال فلن يؤخذ بعين االعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن
 تقـدم :

 شركة المرر القاب ة )ش.م.ك.م( . -1
 عبداهلل عيسى عبداهلل العثمان . -2
 ى حسين .نادية محمد فهم -3
 خالد فهد عيسى العثمان . -4
 مها فهد عيسى العثمان . -5
 مريم فهد عيسى العثمان . -6
 عبدالعزيز فهد عيسى العثمان . -7

ـــــاء عيســـــى عبـــــداهلل العثمـــــان للتجـــــارة العامـــــة  أصـــــحاب شـــــركة / أبن
 والمقاوالت )ذ.م.م(.
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من بطلب إلى إدارة الشركات بهذه الوزارة :  زيادة رأس مال الشركة 
 د.ك . 1,500,000د.ك إلى  500,000

بمقـر الشـركة  وتـم  12/6/2016وتم انعقاد يمعية عمومية بتـاريخ 
التوقيــــع علــــى المح ــــر مــــن قبــــل الشــــركاء : شــــركة المــــرر القاب ــــة 
ـــم يح ـــروا ايتمـــاع  ـــة الشـــركاء ل ـــا بقي ـــداهلل عيســـى العثمـــان   أم وعب

 الجمعية العمومية.
ارة المذكورة خالل خمسة عشر يريى ممن له اعتراض أن يتقدم لإلد

يومًا من تاريخ نشر اإلعالن بـععتراض خطـى مرفقـا بـه سـند المديونيـة 
 وإال فلن يؤخذ بعين االعتبار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدم :
 السيد/ عبد الجليل حامد سلطان الهندال/ كويتي

 يطلب إلى إدارة الشركات بهذه الوزارة: 
ة والصناعة برقم تحويل الترخيص الفردي الصادر من وزارة التجار 

تحت االسم التجاري  27/9/2009بتاريخ  3089/2009
النورين للشحن البحري وتحولت إلى شركة ش  ش و  مع أطراف 

 أخرى
يريى ممن له اعتراض يتقدم لإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر االعالن باعتراض خطي مرفقا به سند المديونية 

 االعتبار.وإال فلن يؤخذ بعين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 : تتقدم
 السيدة/ منيرة مفلح يهيم المطيري      كويتية الجنسية 

 بطلب إلى إدارة الشركات بهذه الوزارة: 
بتـــــــــــــاريخ/ 2826/2014تحويـــــــــــــل التـــــــــــــرخيص الفـــــــــــــردي بـــــــــــــرقم

ــــــة 14/7/2014 ــــــة العالمي تحــــــت االســــــم التجــــــاري مؤسســــــة الدان
أعــاله مــع  لالســتيراد و التصــدير ووكيــل بالعمولــة وتحولــت إلــى شــركة

 أطراف أخرى
يريــى ممــن لــه اعتــراض يتقــدم لــإلدارة المــذكورة خــالل خمســة عشــر  
يومًا من تاريخ نشر اإلعالن بـاعتراض خطـي مرفقـاً بـه سـند المديونيـة 

 وإال فلن يؤخذ بعين االعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( قاب ة.ك.م.شركة أمالك كابيتال القاب ة ) ش
 ايتماع الجمعية العمومية العامة غير العادية

ايتمعت الجمعية العمومية غير العادية لشركة أمالك كابيتال القاب ة 
في تمام  2016/06/23) ش.م.ك.ق( في يوم الخميس الموافق 

الساعة الحادية عشرة بوزارة التجارة والصناعة الدور الثالث قاعة 
  -بح ور كال من : 2332

  السيد/د. محمود عبد الرسول حسن الجمعة   رئيس مجلس اإلدارة
 وقد ح ر ممثال عن وزارة التجارة والصناعة : 

 السيدة / دالل الخياط 

 وقد ح ر عن الشركة الخليجية للمقاصة : األستاذ / فهد عبد الرحمن 
 9728814% وعـــدد األســـهم 91.5وقـــد بلغـــت نســـبة الح ـــور 

سهم ) فقط سبعة وتسعون مليون ومائتان وثمانية وثمانون الف ومائة 
ســـهم وتـــوكيالت  20475000صـــالة / ح ـــور وأربعـــون ســـهماً ) أ

ـــــــــــدرها  76813140 ( مـــــــــــن إيمـــــــــــالي األســـــــــــهم المصـــــــــــدرة وق
 سهم ) فقط مائة وخمسون مليون سهما (  105.000.000

ــــديم الشــــكر لجميــــع الحاضــــرين مــــن  ــــد قــــام الســــيد الــــرئيس بتق وق
  -المساهمين الكرام ثم بدأ مناقشة يدول األعمال اآلتي :

 شركة وفقا للقانون : تمت الموافقة على أوضاع ال
 إدارة الشركة : 

 مجلس اإلدارة : –أ 
 ( من النظام األساسي : 14أوال : تمت الموافقة على تعديل المادة )

 النص قبل التعديل : 
ثالثة أع اء تنتخبهم  (3)) يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من 

 الجمعية العامة بالتصويت السري . 
 النص بعد التعديل : 

خمسة أع اء تنتخبهم  (5)ى إدارة الشركة مجلس مؤلف من ) يتول
 الجمعية العامة بالتصويت السري . 

 من النظام األساسي :  (20)ثانيا : تمت الموافقة على تعديل المادة 
  النص قبل التعديل :

) يجوز لمجلس اإلدارة أن يعين من بين أع ائه ع وا منتدبا لإلدارة 
يتهم ومكافأتهم ويجوز لمجلس أو أكثر ويحدد المجلس صالح

 اإلدارة أن يعين مديرا عام للشركة ويحدد اختصاصاته ومكافأته ( .  
  النص بعد التعديل :

) ال يجوز لمجلس اإلدارة أن يعين من بين أع ائه ع وا منتدبا 
لإلدارة أو أكثر   ويجوز لمجلس اإلدارة أن يعين مديرا عام للشركة 

وكذلك يجوز لمجلس اإلدارة تعيين  ويحدد اختصاصاته ومكافأته
   .أمين سر ويحدد اختصاصاته ومكافأته (  
 من النظام األساسي :  (21)ثالثا : تمت الموافقة على تعديل المادة 

 النص قبل التعديل : 
)يملــك حــق التوقيــع عــن الشــركة علــى انفــراد كــل مــن رئــيس مجلــس 

ـــــــــدبين ـــــــــس اإلدارة المنت ـــــــــه وأع ـــــــــاء مجل بحســـــــــب  اإلدارة أو نائب
الصـــالحيات المحـــددة لهـــم مـــن مجلـــس اإلدارة أو أي ع ـــو آخـــر 

 .يفوضه مجلس اإلدارة لهذا الغرض ( 
 النص بعد التعديل : 

)يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس 
 .اإلدارة أو نائبه أو ع و آخر يفوضه مجلس اإلدارة لهذا الغرض( 

 من النظام األساسي : (22)ل المادة رابعا : تمت الموافقة على تعدي
 النص قبل التعديل : 

) يجتمع مجلس اإلدارة أربع مرات على األقل خالل السنة المالية 
الواحدة بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أي ا إذا طلب إليه ذلك 
اثنان من أع ائه على األقل ويكون ايتماع المجلس صحيحا 

لح ور بالوكالة في ايتماعات بح ور أغلبية أع ائه وال يجوز ا
 .المجلس أو التمرير ( 
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 النص بعد التعديل : 
) يجتمع مجلس اإلدارة ست مرات على األقل خالل السنة المالية 
الواحدة بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أي ا إذا طلب إليه ذلك 
اثنان من أع ائه على األقل ويكون ايتماع المجلس صحيحا 

ئه وال يجوز الح ور بالوكالة في ايتماعات بح ور أغلبية أع ا
 المجلس أو التمرير ( .

 الجمعية العامة –ب 
 من النظام األساسي :  (29)تمت الموافقة على تعديل المادة 

 النص قبل التعديل : 
) تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على األقل في السنة في 

ة ولمجلس اإلدارة دعوة المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشرك
الجمعية كلما رأي ذلك ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب 
إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما ال يقل عن عشر رأس 
المال وتويه الدعوة لح ور االيتماع مت منة خالصة واضحة عن 

 يدول األعمال بعحدى الطريقتين اآلتيتين : 
يميع المساهمين قبل الموعد خطابات مسجلة ترسل إلى  -1

 المحدد النعقادها بأسبوع على األقل . 
إعالن في صحيفتين يوميتين على األقل تصدران باللغة العربية  -2

ويجب أن يحصل اإلعالن مرتين على أن يتم اإلعالن في المرة 
الثانية بعد م ي مدة ال تقل عن أسبوع من تاريخ نشر اإلعالن 

معية العامة بأسبوع على األقل مع نشر األول وقبل انعقاد الج
 .اإلعالن في الجريدة الرسمية باإلضافة إلى الصحيفتين اليوميتين 

 النص بعد التعديل : 
) تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على األقل في السنة في 
المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة ولمجلس اإلدارة دعوة 

ذلك ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب الجمعية كلما رأي 
إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما ال يقل عن عشر رأس 
المال وتويه الدعوة لح ور االيتماع مت منة خالصة واضحة عن 

 يدول األعمال بعحدى الطريقتين اآلتيتين : 
خطابات مسجلة ترسل إلى يميع المساهمين قبل الموعد  -1

 دها بأسبوع على األقل . المحدد النعقا
إعالن في صحيفتين يوميتين على األقل تصدران باللغة العربية  -2

ويجب أن يحصل اإلعالن مرتين على أن يتم اإلعالن في المرة 
الثانية بعد م ي مدة ال تقل عن أسبوع من تاريخ نشر اإلعالن 
األول وقبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع على األقل مع نشر 

 عالن في الجريدة الرسمية باإلضافة إلى الصحيفتين اليوميتين .اإل
 اإلعالن في الموقع االلكتروني الخاص بالشركة .  -3

ويجب أن تت من الدعوة يدول األعمال وي ع المؤسسون يدول 
أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة تأسيسية وي ع مجلس اإلدارة 

 صفه عادية وغير عادية . يدول أعمال الجمعية العامة منعقدة ب
هذا وقد انتهى االيتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف 

 وقدم السيد الرئيس الشكر لجميع الحاضرين . 
  رئيس مجلس اإلدارة    

      

 شركة الصفاة ميديا للدعاية واإلعالن)ش.م.ك( مقفلة
 مح ر ايتماع الجمعية العمومية غير العادية 

 11/08/2016لخميس بتاريخ المنعقدة يوم ا
عقدت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة الصفاة ميديا 
للدعاية و اإلعالن )ش.م.ك( مقفلة ايتماعها في تمام الساعة 
الحادية عشرة والخمس وأربعين دقيقة من صباح يوم الخميس 

شارع  –  بقاعة االيتماعات في حولي 11/08/2016الموافق 
  وبح ور السيدة/ لولوة الربيع 17الدور  -الصفاة  برج -بيروت 

% من أسهم 100ممثلة وزارة التجارة والصناعة وبنسبة ح ور 
 سهم. 5,000,000رأس مال الشركة البالغ 

وفي بداية االيتماع أعلنت السيدة/ لولوة الربيع ممثلة وزارة التجارة 
معية والصناعة عن اكتمال النصاب القانوني وترأس ايتماع الج

نائب رئيس مجلس اإلدارة  –السيد/ يوسف مبارك المباركي  
والرئيس التنفيذي  وافتتح االيتماع مرحبًا بالسادة الح ور وتم 

 بحث البنود المدرية على يدول األعمال  على النحو التالي: 
 البند األول: مناقشة تصفية الشركة

لسادة عرض نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي على ا
المساهمين األوضاع التي آلت إليها الشركة  باإلضافة إلى كتاب 
وزارة التجارة والصناعة بعلغاء ترخيص الشركة والتوقف عن مزاولة 

 النشاط   وعليه وافق المساهمين على قرار تصفية الشركة.
 البند الثاني: تعيين مصفي 

ادة عرض نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي على الس
المساهمين اقتراح ترشيح السيد/ صاحب صالح حسين خاية من 
شركة الصفاة لالستشارات ليقوم بأعمال تصفية الشركة  وعليه وافق 

 المساهمين على تعيين المذكور للقيام بأعمال التصفية للشركة. 
 البند الثالث: تحديد مدة تعيين المصفي

هي سنة واحدة  وافق مساهمي الشركة على أن تكون مدة التصفية
من تاريخ صدور قرار التصفية وتجدد المهلة المذكورة سنويًا في 

 حال عدم االنتهاء من أعمال التصفية.
 البند الرابع: تحديد أتعاب المصفي

أشار نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للشركة إلى العرض 
شركة المقدم من شركة الصفاة لالستشارات للقيام بأعمال تصفية ال

دينار كويتي  وعليه وافق مساهمي  2000نظير أتعاب سنوية تبلغ 
 د.ك سنوياً. 2000الشركة على تحديد أتعاب المصفي بواقع 

وفي ختام االيتماع تقدم السيد/ يوسف مبارك المباركي بالشكر 
للسادة الح ور  واختتمت أعمال االيتماع الجمعية العمومية غير 

يا للدعاية واإلعالن )ش.م.ك( مقفلة في العادية لشركة الصفاة ميد
 تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

 نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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 مقفلة )شركة نظارات كيفان ) ش . م . ك 
 مح ر ايتماع الجمعية العمومية غير العادية

ـــوم االحـــد الموافـــق  ـــه فـــي ي و فـــي تمـــام الســـاعة  14/08/2016إن
نعقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة نظارات  العاشرة صباحا ا

% بــوزارة التجــارة و الصــناعة  100كيفــان و ذلــك بنصــاب قــانوني 
 وذلك بح ور ممثل وزارة التجارة السيدة/ دالل المسبحي .

 وقد تمت مناقشة و اعتماد يدول األعمال التالي :
ـــــــــن  – 1 ـــــــــادة رأس المـــــــــال م ـــــــــراح زي ـــــــــى اقت تمـــــــــت الموافقـــــــــة عل
ــــــى ) 1,650,000) ــــــادة  2,145,000د.ك( إل د.ك( بمقــــــدار زي

ســهم بســعر  4,950,000د.ك( موزعــة علــى  495,000قــدرها )
ســهم  4,950,000فلـس( للسـهم الواحــد و ذلـك بعصـدار  100)

)فقـــط أربعـــة ماليـــين و تســـعمائة و خمســـون الـــف ســـهم( أي بنســـبة 
ـــادة علـــى المســـاهمين 30 % مـــن رأس المـــال المـــدفوع و تـــوزع الزي

ين بســـجالت الشـــركة بتـــاريخ انعقـــاد الجمعيـــة العامـــة كأســـهم المقيـــد
منحة مجانية كل بنسبة ما يملكه على أن تغطى قيمة هذه الزيادة من 

 حساب األرباح المرحلة.
( من عقد 6( من النظام األساسي و المادة )5تم تعديل المادة ) –2

 التأسيس المتعلقة برأس مال الشركة. 
 النص قبل التعديل:-

د.ك )مليـون و سـتمائة  1,650,000أس مال الشركة بمبلـغ حدد ر 
ســـهم  16,500,000و خمســـون الـــف دينـــار كـــويتي( مقســـم الـــى 

فلس  100)ستة عشر مليون و خمسمائة الف سهم( قيمة كل سهم 
 )مائة فلس( و يميع هذه األسهم نقدية و عينية.

 النص بعد التعديل:-
اثنــــان مليــــون د.ك ) 2,145,000حــــدد رأس مــــال الشــــركة بمبلــــغ 

ومائــــــــة و خمســــــــة و أربعــــــــون الــــــــف دينــــــــار كــــــــويتي( مقســــــــم الــــــــى 
سهم )واحد و عشرون مليون و أربعمائة وخمسون  21,450,000

فلــس )مائــة فلــس( و يميــع هــذه  100الــف ســهم( قيمــة كــل ســهم 
 األسهم نقدية و عينية

 رئيس مجلس اإلدارة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة نور لالستثمار المالي)ش.م.ك.ع( 
 ية العامة غير العادية )المؤيلة(مح ر ايتماع الجمع

 م 2016أغسطس  31المنعقدة في يوم األربعاء الموافق 
عقدت الجمعية العامة غير العادية )المؤيلة( لشركة نور لالستثمار 
المالي )ش.م.ك.ع( ايتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة 

م    2016اغسطس  31والنصف من صباح يوم األربعاء الموافق 
تقاطع شارع  –شركة نور لالستثمار المالي الكائن في الشويخ بمقر 

 بجوار الهالل االحمر الكويتي. -الجهراء وطريق المطار
رئيس مجلس  –وقد ترأس االيتماع الدكتور/ فهد سليمان الخالد 

اإلدارة   وقد ح ر ممثاًل عن وزارة التجارة والصناعة األستاذة / 
%  أصالة  66.75 ور تمثل منال الحمد   وقد كانت نسبة الح

ووكالة  وبعد التحقق من اكتمال النصاب القانوني الالزم لصحة 
انعقاد الجمعية العامة غير العادية )المؤيلة(  تف ل الدكتور/ فهد 

رئيس مجلس اإلدارة  بافتتاح الجلسة مرحباً  -سليمان الخالد 
ل  وقد بالح ور ومن ثم بدء بمناقشة البنود الواردة بجدول األعما

 تم اآلتي:
 ( إلى مواد النظام 53تمت الموافقة على إضافة المادة رقم )

 األساسي للشركة والتي تنص على التالي:
" يجوز للشركة شراء أو بيع أسهمها " أسهم الخزينة " بما ال يتجاوز 

% من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقا  10
بشأن إنشاء  2010لسنة  7ون رقم ألحكام الالئحة التنفيذية للقان

 هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالته " .
 وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

 رئيس مجلس اإلدارة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشركة الكويتية المشتركة إلنتاج وتصنيع األلمونيوم  
والرخام والطابوق ش.م.ك.م )تحت التصفية( محـ ــر 

 مة غير العاديةايتماع الجمعية العا
للشــركة الكويتيــة المشــتركة عقــد ايتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 

فــــي تمــــام  إلنتــــاج وتصــــنيع األلمونيــــوم والرخــــام والطــــابوق ش.م.ك.م
وذلك  29/8/2016ظهراً من يوم االثنين الموافق  12:30الساعة 
وبح ـور ( 3( الـدور )2332قاعـة ) –وزارة التجارة والصناعة  بمقر
 %   بح ور كل من السادة:99.3مين يمثلون ما نسبته مساه
 رئيس االيتماع )مصفي الشركة(. عبداهلل عبد الرزاق العصفور السيد/  -
ــــيم  عــــن مكتــــب يرانــــت ثورنتــــون  - ــــد غن القطــــامي  –الســــيد/ خال

 والعيبان وشركاهم.
 السيدة/ دالل الخياط  عن وزارة التجارة والصناعة. -

ــــرزاق العصــــفور )مصــــفي وتــــرأس االيتمــــاع الســــيد/  ــــد ال ــــداهلل عب عب
الشـــركة( وبعـــد إعـــالن اكتمـــال النصـــاب القـــانوني اليتمـــاع الجمعيـــة 
العامــة غيــر العاديــة   تمــت مناقشــة يــدول األعمــال وتمــت الموافقــة 

 على يميع هذه البنود من قبل المساهمين حسب اآلتي :
الموافقــــة باإليمـــــاع علــــى شطــــــب الشـــــركة نهائيــــاً مـــــن السجــــــل . 1
 تجـاري وإغـالق ملفها لدى وزارة التجارة والصناعة.ال

 ظهرًا. 12:45وقد انتهى االيتماع في تمام الساعة 
 مصفــي الشركــة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشركة الوطنية األولى لالستشارات االدارية 

 واالقتصادية ش.م.ك مقفلة
 مح ر ايتماع الجمعية العمومية غير العادية

العاديـــة فـــي تمـــام الســـاعة  تــــم عقــــد ايتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة غيـــر
في مبنـى  28/08/2016الموافق في  االحدالعاشرة من صباح يوم 
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ــــــث  -وزارة التجــــــارة والصــــــناعة ــــــدور الثال ــــــوك ) –ال قاعــــــة  –( 2بل
 % وبح ور كل من: 100( وبنسبة ح ور 2332)

 ممثلي عن وزارة التجارة والصناعة:
 / ساره الشبلي       المحترمة األستاذة -

 يتماع من الشركة:كما ح ر اال
 اآلنسة/ لطيفة سامي الجوعان  نائب رئيس مجلس اإلدارة
نائـب رئـيس  –وقد ترأست االيتماع اآلنسة / لطيفة سامي الجوعان 

ــــة وزارة التجــــارة  والصــــناعة  ــــت ممثل مجلــــس اإلدارة و بعــــد أن أعلن
اكتمــال النصــاب القــانوني لاليتمــاع  افتــتح االيتمــاع اآلنســة/ نائــب 

اإلدارة مرحبــــاً بالح ـــــور ثــــم تمـــــت مناقشــــة البنـــــود رئــــيس مجلـــــس 
 المدرية على يدول أعمال على النحو التالي: 

اواًل : تحويــل الكيــان القــانوني للشــركة مــن مســاهمة مقفلــة إلــى ذات 
 مسؤولية محدودة.

تمـــت الموافقـــة علـــى تحويـــل الكيـــان القـــانوني للشـــركة مـــن مســـاهمة 
 مقفلة إلى ذات مسؤولية محدودة.

ــــــيس الجلســــــة وفــــــي نها ــــــب رئ ــــــة االيتمــــــاع شــــــكرت اآلنســــــة/ نائ ي
الح ـــــــور وقــــــــد اختــــــــتم االيتمــــــــاع فــــــــي تمــــــــام الســــــــاعة العاشــــــــرة  

 والنصف في نفس اليوم.
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة الصناعات الغذائية )ش.م.ك( مقفلة

 مح ر ايتماع الجمعية العمومية غير العادية 
 07/04/2014يوم االثنين الموافق 

ية العمومية غير العادية لشركة الصناعات الغذائية عقدت الجمع
قاعة ب   وذلك  -ايتماعها بوزارة التجارة والصناعة الدور األول 

في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم األثنين الموافق 
رئيس  -برئاسة السيد / عبد اهلل خالد المطوع  07/04/2014

من المساهمين %  82.16مجلس ادارة الشركة   وبح ور 
المالكين ألسهم الشركة وبح ور السيدة  / زينب القالف عن وزارة 

 التجارة والصناعة   وقد وافق الحاضرين على التالي :  
مــــن عقـــد تأســــيس الشــــركة والنظــــام   20أواًل : تعـــديل نــــص المــــادة 

 االساسي لها والتي تنص علي : ـ 
 واً منتدباً لإلدارة ) يجوز لمجلس االدارة أن يعين من بين أع ائه ع

 أو أكثر ويحدد المجلس صالحياتهم ومكافآتهم ( . 
 النص بعد التعديل ليصبح 

) يجوز أن يكون للشركة رئيسًا تنفيذًا يتم اختياره من بين أع اء  
مجلس االدارة أو من غيرهم   ويجوز الجمع بين منصبي رئيس 

كون رئيساً مجلس االدارة والرئيس التنفيذي   ويجوز للشخص ان ي
 لمجلس إدارة اكثر من شركة مساهمة مقفلة ( .

  21ثانياً : تعديل نص المادة 
من عقد تأسيس الشركة والنظام االساسي لها والتي تنص علي : 
)يملك حق التوقيع على انفراد كل من رئيس مجلس االدارة أو نائبه 
 أو أع اء مجلس االدارة المنتدبين أو أي ع و آخر ينتخبه مجلس

االدارة لهذا الغرض   ويجوز لمجلس االدارة أن يعين مديرًا عاماً 
 للشركة يحدد صالحياته ( .
 النص بعد التعديل ليصبح 

) يملك حق التوقيع على انفراد كل من رئيس مجلس االدارة أو نائبه 
أو الرئيس التنفيذي الذي يتم انتخابه من مجلس االدارة أو الغير   

للمجلس لتدوين محاضر االيتماعات وتوقيع  ويجوز تعيين أمين سر
األع اء الحاضرين عليها وللع و الذي لم يوافق على قرار اتخذه 

 المجلس أن يثبت اعتراضه في مح ر االيتماع (  .
من عقد تأسيس الشركة والنظام األساسي   22ثالثًا :  تعديل المادة 

على  لها والذي ينص على : ) يجتمع مجلس االدارة أربع مرات
األقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أي ًا إذا طلب 
ذلك أربعة من أع اء المجلس ويكون المجلس صحيحًا بح ور 
 أغلبية أع ائه وال يجوز الح ور بالوكالة في ايتماعات المجلس .

 النص بعد التعديل ليصبح 
لى )  يجتمع مجلس االدارة ست مرات على األقل في السنة بناء ع

دعوة رئيسه ويجتمع أي ًا إذا طلب ذلك اربعة من أع اء المجلس 
ويكون صحيحًا بح ور اغلبية أع ائه   ويجوز االيتماع باستخدام 
وسائل االتصال الحديثة   ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة 

 يميع أع اء المجلس  (  . 
 رئيس مجلس االدارة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة )ش.م.ك( مقفلةشركة المشاريع الصناعية واإلنشائي

  2015مح ر ايتماع الجمعية العامة غير العادية لعام 
السـاعة الحاديـة عشـرة  29/12/2015انه في يوم الثالثاء الموافق 

والنصف صباحا في قاعة ايتماعات بالدور الثاني بفندق بستكي تـم 
عقـــد الجمعيـــة العموميـــة غيـــر العاديـــة للشـــركة بعـــد اكتمـــال النصـــاب 

 من : %( بح ور كل92)
 عن وزارة التجارة  –اآلنسة : منال الحمد  -1
 رئيس مجلس ادارة الشركة  –السيد : محمد حمد العتيقي  -2

علـى وتمت مناقشة واعتماد يـدول االعمـال الـذي يت ـمن الموافقـة 
تعــديل نصــوص بعــض مــواد عقــد التأســيس والنظــام األساســي لشــركة 

كويتيــة مقفلــة  وفقــاً   شــركة مســاهمة –المشــاريع الصــناعية واإلنشــائية 
 2012لســـنة  25ألحكــام وقواعـــد المرســوم بقـــانون الشــركات رقـــم 

ــــم  ــــواده بالقــــانون رق ــــه  2013لســــنة  97المعــــدل بعــــض م وتعديالت
 والئحته التنفيذية وذلك وفق الجدول أدناه :

( مـــن عقـــد تأســـيس 1الموافقـــة علـــى تعـــديل نـــص المـــادة رقـــم ) -1
 الشركة لتصبح كالتالي : ( من النظام األساسي1والمادة رقم )

 -نص المادة قبل التعديل :
تأسست طبقا ألحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام األساسي 
بـين مــالكي األسـهم المبينــة أحكامهــا فيمـا بعــد شـركة مســاهمة كويتيــة 
مقفلة تسـمى : شـركة المشـاريع الصـناعية واإلنشـائية )شـركة مسـاهمة  

 كويتية مقفلة(.
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 -بعد التعديل :نص المادة 
 2012لســـــنة  25تأسســــت طبقــــا ألحكــــام قـــــانون الشــــركات رقــــم 

وتعديالته والئحته التنفيذية بين مالكي األسهم المبينـة أحكامهـا فيمـا 
بعــد شــركة مســاهمة كويتيــة عامــة )ش.م.ك( تســمى : شــركة المشــاريع 

 الصناعية واإلنشائية )شركة مساهمة كويتية مقفلة( .
( من النظام األساسي 12ل نص المادة رقم )الموافقة على تعدي -2

 للشركة لتصبح كالتالي :
 -نص المادة قبل التعديل :

ــادة رأس المــال إال إذا كانــت أقســاط األســهم قــد دفعــت   ال يجــوز زي
كاملة وال يجوز إصدار األسهم الجديـدة بأقـل مـن قيمتهـا االسـمية   
ات وإذا صـــدرت بقيمـــة أعلـــى خصصـــت الزيـــادة أوال لوفـــاء مصــــروف

اإلصـــــدار ثـــــم لالحتيـــــاطي أو الســـــتهالك األســـــهم . ولكـــــل مســـــاهم 
األولوية في االكتتـاب بحصـة مـن األسـهم الجديـدة متناسـبة مـع عـدد 
أسهمه وتمنح لممارسة حق األولوية مدة خمسة عشر يوماً من تـاريخ 
نشــر دعــوة المســاهمين لــذلك ويجــوز تنــازل المســاهمين مقــدما عــن 

 هذا الحق بأي قيد .حقهم في األولوية أو تقييد 
 -نص المادة بعد التعديل :

ــــت قيمــــة  ــــه إال إذا كان ــــادة رأس المــــال المصــــرح ب أواًل: ال يجــــوز زي
األســـهم األصـــلية قـــد دفعـــت كاملـــة   ويجـــوز للجمعيـــة العامـــة غيـــر 
العادية أن تفوض مجلس اإلدارة في تحديد تـاريخ تنفيـذه   علـى أنـه 

ة رأس المــال المصــدر فــي يجــوز بقــرار مــن مجلــس إدارة الشــركة زيــاد
حدود رأس المال المصرح به على أن يكون رأس المال المصدر قد 
ــم ســداده بالكامــل   وال يجــوز إصــدار األســهم الجديــدة بأقــل مــن  ت

 قيمتها األسمية .
ثانيًا: إذا كانت قيمة األسهم األصلية قد دفعت بالكامل يجـوز بقـرار 

موافقــة الجهــات الرقابيــة يصــدر مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بعــد 
زيــادة رأس مــال الشــركة المصــرح بــه وذلــك بنــاء علــى اقتــراح مســبب 
من مجلس اإلدارة وتقرير من مراقب الحسابات في هذا الشأن على 
 أن يت من القرار الصادر بزيادة رأس المال مقدار وطرق الزيادة .

ي ( من النظام األساسـ13الموافقة على تعديل نص المادة رقم ) -3
 للشركة لتصبح كالتالي :
 -نص المادة قبل التعديل :

( أع ـــاء تنتخـــبهم 3يتـــولى إدارة الشـــركة مجلـــس إدارة مؤلـــف مـــن )
 الجمعية العامة بالتصويب السري .

 -نص المادة بعد التعديل :
أع اء( ثالثـة أع ـاء  3يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من )

ة فـي الشـركة والتـي يجـوز لهـا تعين منهم الجهة أو الجهات المساهم
إنتداب ممثلين عنها في مجلس اإلدارة بمويب قانون الشركات رقم 

وتعديالتــه ولالحتــه التنفيذيــة عليهــا عــددا يتناســب  2012لســنة  25
مع ما تملكه من أسهم في رأس مال الشركة وتنتخب الجمعية العامة 

 األع اء الباقون بالتصويت السري .
( من النظام األساسـي 14ديل نص المادة رقم )الموافقة على تع -4

 للشركة لتصبح كالتالي :
 

 -نص المادة قبل التعديل :
 مدة ع وية مجلس اإلدارة ثالث سنوات قابلة للتجديد .

 -نص المادة بعد التعديل :
مـدة ع ـوية مجلـس اإلدارة ثــالث سـنوات قابلـة للتجديـد وإذا تعــذر 

المحــــدد لــــذلك اســــتمر انتخــــاب مجلــــس إدارة يديــــد فــــي الميعــــاد 
المجلـــــس القـــــائم فـــــي إدارة أعمـــــال الشـــــركة لحـــــين زوال األســـــباب 

 وانتخاب مجلس إدارة يديد .
( من النظام األساسـي 15الموافقة على تعديل نص المادة رقم ) -5

 للشركة لتصبح كالتالي :
 -نص المادة قبل التعديل :

ية أو يشترط في ع و مجلس اإلدارة أن يكون مالكا بصفته الشخص
يكون الشخص المعنوي الذي يمثله مالكـا لعـدد مـن األسـهم ال يقـل 

%  مـــن رأس المـــال أي القيمتـــين  1د.ك( أو 7,500قيمتهـــا عـــن )
أقل فعذا كان الع و وقـت انتخابـه ال يملـك أو يمثـل هـذا العـدد مـن 
األسـهم ويــب عليــه خــالل شــهر مــن انتخابــه أن يكــون مالكــا لــه وإال 

شخص المعنوي مسؤوال عن أعمال ممثليه سقطت ع ويته ويكون ال
 تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها .

 -نص المادة بعد التعديل :
 يجب أن تتوافر فيمن يرشح لع وية مجلس اإلدارة الشروط التالية :

 أن يكون متمتعا بأهلية التصرف . -
أال يكون قد سبق الحكم عليـه فـي ينايـة بعقوبـة مقيـدة للحريـة أو  -

بالتقصير أو التدليس أو يريمـة مخلـة بالشـرف األمانـة يريمة إفالس 
أو بعقوبـة مقيــدة للحريــة بســبب مخالفتــه ألحكــام هــذا القــانون مــا لــم 

 يكن قد رد إليه إعتباره .
أن يكون مالكا بصـفة شخصـية أو الشـخص الـذي يمثلـه لعـدد مـن  -

 أسهم الشركة .
وإذا فقـــــــد ع ـــــــوية مجلـــــــس اإلدارة أيـــــــا مـــــــن الشـــــــروط المتقدمـــــــة 

 ت عنه الع وية .زال
( من النظام األساسـي 16الموافقة على تعديل نص المادة رقم ) -6

 للشركة لتصبح كالتالي :
 -نص المادة قبل التعديل :

ـــــس اإلدارة أو أحـــــد أع ـــــاء هـــــذا  ـــــرئيس مجل ال يجـــــوز أن يكـــــون ل
المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشـرة فـي العقـود والصـفقات التـي 

ها إال إذا كـان ذلـك بتـرخيص مـن الجمعيـة تبرم مـع الشـركة أو لحسـاب
العامة   وال يجوز ألي مـن هـؤالء أن يشـترك فـي إدارة شـركة مشـابهه 
أو منافســة لشــركتهم   وال يجــوز لــرئيس مجلــس اإلدارة أو ألي مــن 

أن يستغل المعلومات  -ولو كان ممثال لشخص اعتباري   -أع ائه 
ئــدة لنفســه أو التــي وصــلت إليــه بحكــم منصــبه فــي الحصــول علــى فا

لغيـــره   كمـــا ال يجـــوز لـــه البيـــع أو شـــراء أســـهم الشـــركة طيلـــة مــــدة 
 ع ويته في مجلس اإلدارة .
 -نص المادة بعد التعديل :

ال يجـــوز أن يكـــون لمـــن لـــه ممثـــل فـــي مجلـــس اإلدارة أو لـــرئيس  -
مجلــس اإلدارة أو أحــد أع ــاء مجلــس اإلدارة التنفيذيــة أو أزوايهــم 

الثانيـــة مصـــلحة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة فـــي  أو أقـــاربهم مـــن الدريـــة
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العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إال إذا كان ذلك 
 بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية . 

وال يجـــوز لـــرئيس مجلـــس اإلدارة أو الي مـــن أع ـــاء المجلـــس   أن  -
رك فــي يجمــع بــين ع ــوية مجلــس إدارة شــركتين متنافســتين   أو أن يشــت

أي عمل من شأنه منافسـة الشـركة أو أن يتجـر لحسـابه أو لحسـاب غيـره 
فـــي أحـــد فـــروع النشـــاط الـــذي تزاولـــة الشـــركة   وإال كـــان لهـــا أن تطالبـــه 
بالتعويض أو باعتبار العمليات التـي زوالهـا لحسـابه كأنـه أيريـت لحسـاب 

 الشركة . ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية .
يجـــــوز لـــــرئيس أو ع ـــــو مجلـــــس اإلدارة   ولـــــو كـــــان ممـــــثال  وال -

لشخص طبيعي أو اعتباري   أن يستغل المعلومات التي وصلت إليـه 
 بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره .

ويجــوز لع ــو مجلــس اإلدارة التصــرف فــي أســهمة بالشــركة أثنــاء  -
األســـهم ع ــويته بــالمجلس وذلــك دون إخـــالل بقيــود التصــرف فــي 

 المنصوص عليها في قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام .
( من النظام األساسـي 17الموافقة على تعديل نص المادة رقم ) -7

 للشركة لتصبح كالتالي :
 -نص المادة قبل التعديل :

إذا شـــغر مركـــز ع ـــو فـــي مجلـــس اإلدارة خلفـــه فيـــه مـــن كـــان حـــائزا 
ــر األصــوات مــن المســاهمين الــذين لــم يفــوزوا بع ــوية مجلــس  ألكث

 اإلدارة في آخر انتخاب .
أما إذا بلغت المراكز الشـاغرة ربـع المراكـز األصـلية أو لـم يويـد مـن 
ــة  ــه يتعــين علــى مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعي تتــوافر فيــه الشــروط فعن
العامـة لتجميـع فـي ميعـاد شـهرين مــن تـاريخ شـغر آخـر مركـز لتنتخــب 

وفــي يميــع هــذه األحــوال يكمــل الع ــو   مــن يمــم المراكــز الشــاغرة
 الجديد مدة سلفه فقط .
 -نص المادة بعد التعديل :

ـــات  ـــي إنتخاب ـــم يفـــوزوا ف ـــذين ل ـــاطيين ال تعـــد قائمـــة باألع ـــاء اإلحتي
مجلــس اإلدارة   وبالترتيــب وفقــا لعــدد األصــوات التــي حصــل عليهــا  
كــل مـــنهم   وفــي حالـــة شـــغر مركــز ع ـــو مجلــس اإلدارة ولـــم تكـــن 

كز الشاغرة قد بلغت ربع المراكز األصـلية خلفـه مـن كـان حـائزا المرا 
ألكثـر األصـوات فـي تلــك القائمـة وإذا قـام لديـه مــانع خلفـه مـن يليــه 

 في الترتيب على أن يكمل الع و الجديد مدة سلفة .
أمــــا إذا كانــــت المراكــــز الشــــاغرة قــــد بلغــــت ربــــع المراكــــز األصــــلية 

يــــــــة العامــــــــة العاديــــــــة فيتعــــــــين علــــــــى مجلــــــــس اإلدارة دعــــــــوة الجمع
لإليتمـــــــاع فـــــــي ميعـــــــاد شـــــــهرين مـــــــن تـــــــاريخ شـــــــغر آخـــــــر مركـــــــز   

 وتنتخب من يمم المراكز الشاغرة .
فــــعذا لــــم يقــــم مجلــــس اإلدارة بالــــدعوة لهــــذه الجمعيــــة فــــي الميعــــاد 
المــــــذكور دعــــــت إليهــــــا وزارة التجــــــارة والصــــــناعة خــــــالل أســــــبوعين 

ـــاريخ إنتهـــاء الميعـــاد الســـالف   وهـــذا كلـــه مـــع عـــ دم اإلخـــالل مـــن ت
بحـــــق المســــــاهمين الــــــذين لهــــــم ممثلـــــين فــــــي مجلــــــس اإلدارة فــــــي 
ــــــــين مــــــــن يخلفهــــــــم إذا شــــــــغر مركــــــــز أحــــــــدهم خــــــــالل المــــــــدة  تعي

 المحددة لمجلس اإلدارة.
( من النظام األساسـي 18الموافقة على تعديل نص المادة رقم ) -8

 للشركة لتصبح كالتالي :

 -نص المادة قبل التعديل :
ــاً للــرئيس لمــدة ينتخــب مجلــس اإلدارة  بــاالقتراع الســري رئيســاً ونائب

ثالث سنوات على أن ال تزيد على مدة ع ـويتهم بمجلـس اإلدارة   
ــل الشــركة لــدى الق ــاء وأمــام  ــيس مجلــس اإلدارة هــو الــذي يمث ورئ
ـــه تنفيـــذ القـــرارات التـــي يصـــدرها المجلـــس ويقـــوم نائـــب  ـــر وعلي الغي

 به . الرئيس بمهام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع
 -نص المادة بعد التعديل :

ينتخــــب مجلـــــس اإلدارة بـــــاالقتراع الســـــري رئيســـــا للمجلـــــس ونائبـــــا 
للــرئيس ويمثــل رئــيس مجلــس اإلدارة الشــركة فــي عالقاتهــا مــع الغيــر 
وأمـــام الق ـــاء إلـــي يانـــب االختصاصـــات األخـــري المبينـــة بالعقـــد   

ير   وعليه ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس اإلدارة في عالقة الشركة بالغ
تنفيــذ قــرارات المجلــس وأن يتقيـــد بتوصــياته   ويحــل نائــب الـــرئيس 
 محل الرئيس عند غيابه   أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته 

( من النظام األساسـي 19الموافقة على تعديل نص المادة رقم ) -9
 للشركة لتصبح كالتالي :
 -نص المادة قبل التعديل :
أن يعين من بـين أع ـائه ع ـوا منتـدبا لـإلدارة  يجوز لمجلس اإلدارة

أو أكثـــر ويحـــدد المجلـــس صـــالحياتهم ومكافـــآتهم ويجـــوز لمجلـــس 
 اإلدارة أن يعين مديرا عاما للشركة ويحدد اختصاصاته ومكافأته .

 -نص المادة بعد التعديل :
يجوز أن يكون للشركة رئيسًا تنفيذيًا يعينه مجلس اإلدارة من أع اء 

مــــن غيــــرهم ينــــاط بــــه إدارة الشــــركة ويحــــدد المجلــــس المجلــــس أو 
مخصاصــاته وصــالحياته فــي التوقيــع عــن الشــركة ويجــوز الجمــع بــين 

 رئيسي مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي .
ــــة علــــى تعــــديل نــــص المــــادة رقــــم ) -10 ( مــــن النظــــام 20الموافق

 األساسي للشركة لتصبح كالتالي :
 -نص المادة قبل التعديل :

وقيع عـن الشـركة علـى انفـراد كـل مـن رئـيس مجلـس اإلدارة يملك حق الت
أو نائبه وأع اء مجلس اإلدارة المنتدبين بحسـب الصـالحيات المحـددة 
لهم مـن مجلـس اإلدارة   أو أي ع ـو آخـر يفوضـه مجلـس اإلدارة لهـذا 

 الغرض .
يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد  -نص المادة بعد التعديل :
اإلدارة أو نائبــة وذلــك عنــد غيــاب الــرئيس أو  كــل مــن رئــيس مجلــس

قيام مانع لديه مـن ممارسـة اختصاصـاته أو الـرئيس التنفيـذي بحسـب 
الصالحيات المحددة له بمقت ي قرارات مجلس اإلدارة   أو ع ـو 

 آخر يفوضه مجلس اإلدارة لهذا الغرض .
ــــة علــــى تعــــديل نــــص المــــادة رقــــم ) -11 ( مــــن النظــــام 21الموافق

 شركة لتصبح كالتالي :األساسي لل
 -نص المادة قبل التعديل :

يجتمــع مجلــس اإلدارة أربــع مــرات علــى األقــل خــالل الســنة الماليــة 
ــه  الواحــدة   بنــاء علــى دعــوة مــن رئيســه ويجتمــع اي ــاً إذا طلــب إلي
ذلــــك اثنــــان مــــن أع ــــائه علــــى األقــــل   ويكــــون ايتمــــاع المجلــــس 

ر بالوكالــــة فــــي صــــحيحاً بح ــــور اغلبيــــه اع ــــائه وال يجــــوز الح ــــو 
 ايتماعات المجلس .
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 -نص المادة بعد التعديل :
ال يكـون ايتمــاع مجلــس اإلدارة صــحيحا إال إذا ح ــره نصــف عــدد 
األع ــاء علــى اال يقــل عــدد الحاضــرين عــن ثالثــة   ويجــوز االتفــاق 
علـــى نســـبة أو عـــدد أكبـــر   وااليتمـــاع باســـتخدام وســـائل االتصـــال 

 ير بموافقة يميع اع اء المجلس .الحديثة   واتخاذ قرارات بالتمر 
ويجب أن يجتمع مجلس اإلدارة ست مرات على األقل خالل السنة 

 الواحدة   ويجوز االتفاق على عدد مرات أكثر .
ــــة علــــى تعــــديل نــــص المــــادة رقــــم ) -12 ( مــــن النظــــام 22الموافق

 األساسي للشركة لتصبح كالتالي :
 -نص المادة قبل التعديل :
ـــة األع ـــاء الحاضـــرين   فـــعذا تصـــدر قـــرارات مجلـــس  اإلدارة بأغلبي

تســـاوت األصـــوات ريـــح الجانـــب الـــذي فيـــه الـــرئيس   ويعـــد ســـجل 
خــاص تثبــت فيــه محاضــر يلســـات المجلــس يوقعــه الــرئيس ويجـــوز 

 للع و المعارض أن يطلب تسجيل رأيه .
 -نص المادة بعد التعديل :

اوت تصــدر قــرارات المجلــس بأغلبيــة االع ــاء الحاضــرين   فــعذا تســ
األصوات ريح الجانب الذي فيه الرئيس   ويعد سـجل خـاص تثبـت 
فيـــه محاضـــر ايتماعـــات مجلـــس اإلدارة وتوقـــع مـــن قبـــل األع ــــاء 
الحاضــرين وأمــين ســر المجلــس وللع ــو الــذي لــم يوافــق علــى قــرار 
اتخــذه المجلــس أن يثبــت اعتراضــه فــي مح ــر االيتمــاع   ويجــوز 

 أع اء المجلس .إتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة يميع 
ــــة علــــى تعــــديل نــــص المــــادة رقــــم ) -13 ( مــــن النظــــام 23الموافق

 األساسي للشركة لتصبح كالتالي :
 -نص المادة قبل التعديل :

إذا تخلف أحد أع اء المجلس عن الح ور ثالث يلسـات متتاليـة 
 بدون عذر مشروع ياز   اعتباره مستقيال بقرار من مجلس اإلدارة .

 -عديل :نص المادة بعد الت
إذا تخلف أحد أع ـاء المجلـس عـن الح ـور أربـع يلسـات متتاليـة 
 بدون عذر مشروع ياز إعتباره مستقيال بقرار من مجلس اإلدارة .

ــــة علــــى تعــــديل نــــص المــــادة رقــــم ) -14 ( مــــن النظــــام 24الموافق
 األساسي للشركة لتصبح كالتالي :

 -نص المادة قبل التعديل :
ن الشــركات التجاريــة تحــدد الجمعيــة مــع عــدم اإلخــالل بأحكــام قــانو 

 العامة العادية مكافأة أع اء مجلس اإلدارة .
 -نص المادة بعد التعديل :

لســـــــنة  25مــــــع عـــــــدم اإلخــــــالل بأحكـــــــام قــــــانون الشـــــــركات رقــــــم 
وتعديالتــــــــه والئحتــــــــه التنفيذيــــــــة تحــــــــدد الجمعيــــــــة العامــــــــة  2012

 العادية مكافأة أع اء مجلس اإلدارة .
ــــة علــــى تعــــ -15 ( مــــن النظــــام 25ديل نــــص المــــادة رقــــم )الموافق

 األساسي للشركة لتصبح كالتالي :
 -نص المادة قبل التعديل :

ـــــع  ـــــام بجمي لمجلـــــس اإلدارة أوســـــع الســـــلطات إلدارة الشـــــركة والقي
األعمــال التــي تقت ــيها إدارة الشــركة وفقــا ألغراضــها   وال يحــد مــن 

ـــانون أو هـــذا النظـــام أو  ـــص عليـــه الق ـــا ن قـــرارات هـــذه الســـلطة إال م
ـــارات الشـــركة أو  ـــع عق ـــة العامـــة   ويجـــوز لمجلـــس اإلدارة بي الجمعي
ـــا ت ـــيفه  ـــى م ـــاء عل رهنهـــا أو إعطـــاء الكفـــاالت أو عقـــد القـــروض بن

 مصلحة الشركة .
 -نص المادة بعد التعديل :

ـــــع  ـــــام بجمي لمجلـــــس اإلدارة أوســـــع الســـــلطات إلدارة الشـــــركة والقي
ألغراضــها وال يحــدد مــن األعمــال التــي تقت ــيها إدارة الشــركة وفقــاً 

ـــانون أو هـــذا النظـــام أو قـــرارات  ـــص عليـــه الق ـــا ن هـــذه الســـلطة إال م
ـــارات الشـــركة أو  ـــع عق ـــة العامـــة . ويجـــوز لمجلـــس اإلدارة بي الجمعي
رهنهــا أو إعطــاء الكفــاالت أو التبرعــات أو عقــد القــروض أو الصــلح 

 أو التحكيم بناء على ما تقت يه مصلحة الشركة .
ــــة علــــ -16 ( مــــن النظــــام 27ى تعــــديل نــــص المــــادة رقــــم )الموافق

 األساسي للشركة لتصبح كالتالي :
 -نص المادة قبل التعديل :

رئــيس مجلــس اإلدارة واع ــاوه مســئولون عــن أعمــالهم تجــاه الشــركة 
والمساهمين والغير عن يميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة 

الخطـــأ فـــي  وعــن كـــل مخالفـــة ألحكـــام القـــانون أو لهــذا النظـــام وعـــن
اإلدارة وال يحــول دون إقامــة دعــوى المســؤولية اقتــراع مــن الجمعيــة 

 العامة بعبراء ذمة أع اء مجلس اإلدارة .
 -نص المادة بعد التعديل :

رئـيس مجلـس اإلدارة وأع ـاوه مســؤولون تجـاه الشـركة والمســاهمين 
والغير عن يميـع أعمـال الغـش وإسـاءة اسـتعمال السـلطة   وعـن كـل 

لقانون أو لعقد الشركة   وعن الخطأ في اإلدارة   وال يحول مخالفة ل
ــعبراء ذمــة  ــراع مــن الجمعيــة العامــة ب دون إقامــة دعــوى المســؤولية اقت
مجلــــس اإلدارة   وال يجــــوز ألع ــــاء مجلــــس اإلدارة اإلشــــتراك فــــي 
التصـــويت علـــى قـــرارات الجمعيـــة العامـــة الخاصـــة بـــعبراء ذمـــتهم مـــن 

تي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو ألزوايهم المسؤولية عن إدارتهم أو ال
 أو أقاربهم من الدرية األولى أو بخالف قائم بيهم وبين الشركة .

( من النظام األساسـي 28الموافقة على تعديل نص المادة رقم ) 17
 للشركة لتصبح كالتالي :
 -نص المادة قبل التعديل :

تويـــــــه الـــــــدعوة إلـــــــى المســـــــاهمين لح ـــــــور ايتماعـــــــات الجمعيـــــــة 
ــــالتوقيع الشخصــــي ال ــــب مســــجلة  وب ــــت صــــفتها بكت ــــا كان عامــــة   أي

ــــل  ــــدعوة قب ــــدعوة علــــى أن تكــــون ال ــــى ورقــــة ال مــــن المســــاهمين عل
ــــة بأســــبوع علــــى األقــــل   ويجــــب  الموعــــد المحــــدد بانعقــــاد الجمعي

 أن تت من الدعوة يدول األعمال .
وي ـــع المؤسســـون يــــدول أعمـــال الجمعيـــة العامــــة منعقـــدة بصــــفة  

لس اإلدارة يدول أعمال الجمعيـة العامـة منعقـدة تأسيسية وي ع مج
 بصفة عادية أو غير عادية .
 -نص المادة بعد التعديل :

تويـــه الـــدعوة إلـــى ح ـــور إيتمـــاع الجمعيـــة العامـــة مت ـــمنة يـــدول 
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 األعمال وزمان ومكان إنعقاد اإليتماع بأحد الطرق التالية :
ــــى يميــــع المســــاهمين قبــــل الموعــــد  -أ خطابــــات مســــجلة ترســــل إل
 لمحدد النعقاد االيتماع بأسبوعين على األقل .ا
ـــــتم  -ب اإلعـــــالن   ويجـــــب أن يحصـــــل اإلعـــــالن مـــــرتين علـــــى أن ي

ـــام  ـــة بعـــد م ـــي مـــدة ال تقـــل عـــن ســـبعة أي ـــي المـــرة الثاني اإلعـــالن ف
مــــــن تــــــاريخ نشــــــر اإلعــــــالن األول وقبــــــل إنعقــــــاد االيتمــــــاع بســــــبعة 

 أيام على األقل .
مــن ينــوب عــنهم قانونــا تســليم الــدعوة باليــد إلــى المســاهمين أو  - ج

قبل موعد اإليتماع بيوم على األقل   ويؤشر على صورة الـدعوة بمـا 
 يفيد اإلستالم .

أي وسيلة أخرى من وسائل اإلتصال الحديثة )البريـد اإللكترونـي  - د
  الفــــاكس( ويجــــب إخطــــار وزارة التجــــارة والصــــناعة كتابيــــا بجــــدول 

سبعة أيام على األقـل األعمال وبميعاد ومكان اإليتماع قبل إنعقاده ب
 وذلك لح ور ممثلها .

ــــة علــــى تعــــديل نــــص المــــادة رقــــم ) -18 ( مــــن النظــــام 29الموافق
 األساسي للشركة لتصبح كالتالي :

 -نص المادة قبل التعديل :
فــي األحــوال التــي يجــوز فيهــا عقــد الجمعيــة العامــة بنــاء علــى طلــب 

ناعة   ي ـع المساهمين أو مراقبـي الحسـابات أو وزارة التجـارة والصـ
يـــدول األعمـــال مـــن طلـــب انعقـــاد الجمعيـــة   وال يجـــوز بحـــث أيـــة 

 مسألة غير مدرية في يدول األعمال .
 -نص المادة بعد التعديل :

فــي األحــوال التــي يجــوز فيهــا عقــد الجمعيــة العامــة بنــاء علــى طلــب 
المساهمين أو مراقبـي الحسـابات أو وزارة التجـارة والصـناعة   ي ـع 

من طلب انعقاد الجمعية   وال يجوز للجمعية العامة يدول األعمال 
ــر مدريــة فــي يــدول األعمــال إال إذا   العاديــة مناقشــة موضــوعات غي
كانت من األمور العايلة التي طرأت بعد اعداد الجدول أو تكشفت 
فــي أثنــاء االيتمــاع   أو إذا طلبــت ذلــك أحــدي الجهــات الرقابيــة أو 

ين يملكــون خمســة بالمائــة مراقــب الحســابات أو عــدد مــن المســاهم
من رأسمال الشركة   وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومـات 
المعلقــة بــبعض المســائل المعروضــة   تعــين تأييــل االيتمــاع مــدة ال 
تزيد عن عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون 
ون ربــــع أســــهم رأس المــــال المصــــدر   وينعقــــد االيتمــــاع المؤيــــل د

 الحاية إلي إيراءات يديدة للدعوة .
ــــة علــــى تعــــديل نــــص المــــادة رقــــم ) -19 ( مــــن النظــــام 30الموافق

 األساسي للشركة لتصبح كالتالي :
 -نص المادة قبل التعديل :

لكل مساهم عدد من األصوات يعادل عدد أسهمه   ويجـوز التوكيـل 
قانونـاً في ح ور االيتماع ويمثل القصر والمحجورين النائبون عـنهم 

  وال يجوز ألي ع و أن يشترك في التصويت عن نفسـه أو عـن مـن 
يمثله قانوناً في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له أو بخالف قائم 

 بينه وبين الشركة .
 -نص المادة بعد التعديل :

ـــا كـــان عـــدد أســـهمه حـــق ح ـــور الجمعيـــة العامـــة    لكـــل مســـاهم أي

عـدد األصـوات المقـررة لـذات ويكون له عـدد مـن األصـوات يسـاوي 
الفئــة مــن األســهم وال يجــوز للمســاهم التصــويت عــن نفســه أو عمــن 
يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له   أو بخالف قائم بينه 
وبين الشـركة   ويقـع بـاطال كـل شـرط أو قـرار يخـالف ذلـك   ويجـوز 
للمســـاهم أن يوكـــل غيـــره فـــي الح ـــور عنـــه وذلـــك بمقت ـــي توكيـــل 
خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض . ويجوز لمـن يـدعي حقـا 
على االسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سـجل مسـاهمي الشـركة أن 
يتقدم إلي قاضي األمور الوقتيـة الستصـدار أمـر علـى عري ـة بحرمـان 
االسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحـددها القاضـي اآلمـر أو 

نـزاع مـن قبـل المحكمـة المختصـة وذلـك لحين الفصل في موضـوع ال
 وفقا لإليراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ــــة علــــى تعــــديل نــــص المــــادة رقــــم ) -20 ( مــــن النظــــام 32الموافق
 األساسي للشركة لتصبح كالتالي :

 -نص المادة قبل التعديل :
امــة تســري علــى النصــاب الوايــب تــوافره لصــحة انعقــاد الجمعيــة الع

بصــفاتها المختلفــة وعلــى األغلبيــة الالزمــة التخــاذ القــرارات   أحكــام 
 قانون الشركات التجارية .
 -نص المادة بعد التعديل :

تســري علــى النصــاب الوايــب تــوافره لصــحة انعقــاد الجمعيــة العامــة 
بصــفاتها المختلفــة وعلــى األغلبيــة الالزمــة التخــاذ القــرارات   أحكــام 

 وتعديالته والئحته التنفيذية   2012لسنة  25قانون الشركات رقم 
ــــة علــــى تعــــديل نــــص المــــادة رقــــم ) -21 ( مــــن النظــــام 35الموافق

 األساسي للشركة لتصبح كالتالي :
 -نص المادة قبل التعديل :

تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على األقل في السنة بناء على 
ء الســـنة الماليـــة دعـــوة مجلـــس اإلدارة خـــالل ثالثـــة أشـــهر مـــن انتهـــا

للشـــركة. ولمجلــــس اإلدارة دعــــوة هـــذه الجمعيــــة كلمــــا رأى ذلــــك   
ويتعـــين عليـــه دعوتهمـــا كلمـــا طلـــب إليـــه ذلـــك عـــدد مـــن المســـاهمين 
يملكون ما ال يقل عن عشر رأس المال   كمـا تنعقـد الجمعيـة العامـة 

 أي اً إذا ما طلبت ذلك وزارة التجارة والصناعة.
 -نص المادة بعد التعديل :

تنعقد الجمعية العامة العاديـة السـنوية بنـاء علـى دعـوة مـن مجلـس اإلدارة 
خــالل األشــهر الثالثــة التاليــة النتهــاء الســنة الماليــة   وذلــك فــي الزمــان 
والمكــان اللــذين يعينهمــا مجلــس اإلدارة   وللمجلــس أن يــدعو الجمعيــة 
رة العامــة لاليتمــاع كلمــا دعــت ال ــرورة إلــى ذلــك   وعلــى مجلــس اإلدا

أن يويــه دعــوة الجمعيــة لاليتمــاع بنــاء علــى طلــب مســبب مــن عــدد مــن 
المســاهمين يملكــون عشــرة بالمائــة مــن رأســمال الشــركة   أو بنــاء علـــى 
طلــب مراقـــب الحســـابات   وذلــك خـــالل خمســـة عشــر يومـــاً مـــن تـــاريخ 
الطلب   وتعد يدول األعمال الجهة التي تـدعوة إلـى االيتمـاع   يسـري 

الجمعيـــــة العامــــة ونصــــاب الح ــــور والتصـــــويت  علــــى إيــــراءات دعــــوة
األحكام الخاصة بالجمعية التأسيسـية المنصـوص عليهـا بقـانون الشـركات 

 وتعديالته . 2012لسنة  25رقم 
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ــــة علــــى تعــــديل نــــص المــــادة رقــــم ) -22 ( مــــن النظــــام 36الموافق
 األساسي للشركة لتصبح كالتالي :

 -نص المادة قبل التعديل :
ة منعقـــدة بصـــفة عاديـــة بكـــل مـــا يتعلـــق بـــأمور تخـــتص الجمعيـــة العامـــ

الشــركة عــدا مــا احــتفا بــه القــانون أو هــذا النظــام األساســي للجمعيــة 
 العامة منعقدة بصفة غير عادية أو بصفتها يمعية تأسيسية .

 -نص المادة بعد التعديل :
مع مراعاة أحكام القانون تختص الجمعية العامة العادية في ايتماعها 

ذ قــرارات فــي المســائل التــي تــدخل فــي إختصاصــاتها الســنوي باتخــا
 وعلى ويه الخصوص ما يلي :

تقريــر مجلــس اإلدارة عــن نشــاط الشــركة ومركزهــا المــالي للســنة  -1
 المالية المنتهية.

 تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة . -2
تقريــر بأيــة مخالفــات رصــدتها الجهــات الرقابيــة وأوقعــت بشــأنها  -3

 لى الشركة .يزاءات ع
 البيانات المالية للشركة . -4
 اقتراحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح . -5
 إبراء ذمة أع اء مجلس اإلدارة . -6
 انتخاب أع اء مجلس اإلدارة أو عزلهم   وتحديد مكافأتهم . -7
تعيــــين مراقــــب حســــابات الشــــركة   وتحديــــد أتعابــــه أو تفــــويض  -8

 مجلس اإلدارة في ذلك .
التي تمت أو ستتم مـع األطـراف ذات الصـلة   تقرير التعامالت  -9

 وترف األطراف ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية .
ــــة علــــى تعــــديل نــــص المــــادة رقــــم ) -23 ( مــــن النظــــام 39الموافق

 األساسي للشركة لتصبح كالتالي :
 -نص المادة قبل التعديل :

مجلـس تجتمع الجمعية العامة بصـفة غيـر عاديـة بنـاء علـى دعـوة مـن 
اإلدارة   أو بناء على طلب من مساهمين يملكون ما ال يقل عن ربع 
أسـهم الشـركة وفـي هـذه الحالـة يجـب علـى مجلـس اإلدارة أن يــدعو 

 الجمعية خالل شهر من تاريخ وصول الطلب إليه.
 -نص المادة بعد التعديل :

تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس اإلدارة 
و بنـــاء علـــى طلـــب مســـبب مـــن مســـاهمين يمثلـــون خمســـة عشـــر   أ

بالمائة من رأسمال الشركة المصـدر أو مـن وزارة التجـارة والصـناعة   
ويجـــب علـــى مجلـــس اإلدارة أن يـــدعو الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة 
لاليتمـاع خــالل ثالثـين يومــاً مـن تــاريخ تقـديم الطلــب . وإذا لـم يقــم 

العامة خـالل المـدة المنصـوص عليهـا مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية 
ــوزارة بالــدعوة لاليتمــاع خــالل مــدة خمســة  ــالفقرة الســابقة تقــوم ال ب
 عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة .

ــــة علــــى تعــــديل نــــص المــــادة رقــــم ) -24 ( مــــن النظــــام 40الموافق
 األساسي للشركة لتصبح كالتالي :

 -تعديل :نص المادة قبل ال
المســــائل التاليــــة ال تنظرهــــا إال الجمعيــــة العامــــة منعقــــدة بصــــفة غيــــر 

 عادية: 

 تعديل عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة . -1
بيــع كــل المشــروع الــذي قامــت بــه الشــركة أو التصــرف فيــه بــأي  -2

 ويه آخر .
 حل الشركة أو اندمايها في شركة أو هيئة أخرى . -3
 تخفيض رأس مال الشركة . -4
ل تعديل نظام الشـركة ال يكـون نافـذا إال بعـد موافقـة وزارة التجـارة وك

 والصناعة 
 -نص المادة بعد التعديل :

مع مراعاة االختصاصات األخرى التي ينص عليهـا القـانون تختصـص 
 الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية :

 تعديل عقد الشركة .  -1
 له الشركة أو التصرف فيه بأي ويه آخر.بيع كل المشروع الذي قام من أي -2
 حل الشركة أو إندمايها أو تحولها أو انقسامها . -3
 زيادة رأس مال الشركة أو تخفي ه . -4

كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية ال يكون نافذاً إال بعد 
 اتخاذ إيراءات الشهر .

إذا كـان القـرار ويجب الحصول علـى موافقـة وزارة التجـارة والصـناعة 
 متعلقاً باسم الشركة أو أغراضها أو رأسمالها .

ــــة علــــى تعــــديل نــــص المــــادة رقــــم ) -25 ( مــــن النظــــام 43الموافق
 األساسي للشركة لتصبح كالتالي :

 -نص المادة قبل التعديل :
كـون للمراقـب الصـالحيات وعليــه االلتزامـات المنصـوص عليهـا فــي ي

خـاص الحـق فـي اإلطـالع فـي أي  قانون الشركات التجارية وله بويـه
ــع دفــاتر الشــركة وســجالتها ومســتنداتها وفــي طلــب  وقــت علــى يمي
البيانـــات التـــي يـــري ضـــرورة الحصـــول عليهـــا   ولـــه كـــذلك أن يحقـــق 
مويــــودات الشــــركة والتزاماتهــــا وإذا لــــم يــــتمكن مــــن اســــتعمال هــــذه 
الصـــالحيات اثبـــت ذلـــك كتابـــه فـــي تقريـــر يقـــدم إلـــي مجلـــس اإلدارة 

 لى الجمعية العامة وله دعوة الجمعية العامة لهذا الغرض .ويعرض ع
 -نص المادة بعد التعديل :

يكـون للمراقـب الصـالحيات وعليــه االلتزامـات المنصـوص عليهـا فــي 
بعصــــدار قـــانون الشــــركات  2012لســـنة  25المرســـوم بقـــانون رقــــم 

وتعديالتــــه الالحقــــة والئحتــــه التنفيذيــــة ولــــه بويــــه خــــاص الحــــق فــــي 
لـــى يميـــع دفـــاتر الشـــركة وســـجالتها ومســـتنداتها   وفـــي االطـــالع ع

طلـــب البيانـــات التـــي يـــرى ضـــرورة الحصـــول عليهـــا   ولـــه كـــذلك أن 
يحقق مويودات الشركة والتزاماتها وعليـه فـي حـال عـدم تمكينـه مـن 
استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابـة فـي تقريـر يقـدم إلـى مجلـس 

 ر به الوزارة والهيئة .اإلدارة ويعرض على الجمعية العامة ويخط
ــــة علــــى تعــــديل نــــص المــــادة رقــــم ) -26 ( مــــن النظــــام 44الموافق

 األساسي للشركة لتصبح كالتالي :
 -نص المادة قبل التعديل :

ـــت  ـــه مـــا إذا كان ـــين في ـــراً يب ـــة العامـــة تقري ـــي الجمعي يقـــدم المراقـــب إل
ــه  ــر بأمان ــاح والخســائر متفقــة مــع الواقــع وتعب الميزانيــة وحســاب األرب
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ضوح عن المركـز المـالي الحقيقـي للشـركة   ومـا إذا كانـت الشـركة وو 
تمســــك حســــابات منتظمــــة   ومــــا إذا كــــان الجــــرد قــــد أيــــري وفقــــا 
لمصــول المرعيــة   ومــا إذا كانــت البيانــات الــواردة فــي تقريــر مجلــس 
اإلدارة متفقة مع ما هو وارد في دفـاتر الشـركة   ومـا إذا كانـت هنـاك 

لشـركة أو ألحكـام القـانون قـد وقعـت خـالل مخالفات ألحكام نظـام ا
السنة المالية على ويه يؤثر فـي نشـاط الشـركة أو فـي مركزهـا المـالي 
مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات ال تزال قائمة وذلك في حدود 
المعلومــات التــي تــوافرت لديــه  ويكــون المراقــب مســئوال عــن صــحة 

ن يميـــع المســـاهمين   البيانـــات الـــواردة فـــي تقريـــره بصـــفته وكـــيال عـــ
ــاقش المراقــب وأن  ــة العامــة أن ين ــاء إنعقــاد الجمعي ولكــل مســاهم أثن

 يستوضحه عما ورد في تقريره .
 -نص المادة بعد التعديل :

علــى مراقــب الحســابات أو مــن ينيبــه مــن المحاســبين الــذين اشــتركوا 
معه في أعمال المرايعة أن يح ر ايتماعات الجمعية العامة العادية 

ن يقدم تقريرًا عن البيانات المالية للشركة   وعما إذا كانـت هـذه   وأ
البيانات تظهر الوضـع المـالي للشـركة فـي نهايـة السـنة الماليـة ونتـائج 
أعمال الشركة لتلك السنة   وبيان مـا إذا كانـت البيانـات الـواردة فـي 
تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع ما هو في دفاتر الشركة ومسـتنداتها   

ك وفقـــا للمبـــادئ المحاســـبية المتعـــارف عليهـــا   ومـــا نـــص عليـــه وذلـــ
القــانون وإذا كــان للشــركة أكثــر مــن مراقــب للحســابات تعــين علــيهم 
إعــداد تقريــر موحــد   وفــي حالــة ويــود إخــتالف بيــنهم حــول بعــض 
األمور يجب إثبات ذلك في التقريـر مـع بيـان ويهـة نظـر كـل مـنهم   

أثناء وبعـد إنتهـاء عملـه بالشـركة  ويلتزم مراقب الحسابات بالمحافظة
على سرية البيانات والمعلومات التي وصـلت إليـه بحكـم عملـه   وال 
يستعمل هذه البيانات في تحقيق منفعـة لنفسـه أو لغيـره وال يـذيع أيـة 
أسـرار تتعلـق بالشـركة وإذا خـالف المراقــب وايباتـه المشـار إليهـا فــي 

 يض عند اإلقت اء .الفقرة السابقة ياز عزله ومطالبته بالتعو 
ــــة علــــى تعــــديل نــــص المــــادة رقــــم ) -27 ( مــــن النظــــام 46الموافق

 األساسي للشركة لتصبح كالتالي :
 -نص المادة قبل التعديل :

 توزيع األرباح الصافية على الويه التالي :
ــاطي  10أواًل: يقتطــع ) ــة تخصــص لحســاب االحتي %( عشــرة بالمائ

هـــــذا االقتطـــــاع إذا زاد  االيبـــــاري   ويجـــــوز للجمعيـــــة العامـــــة وقـــــف
 االحتياطي على نصف رأس مال الشركة.

%( تخصـــــــــص لحســـــــــاب مؤسســـــــــة الكويـــــــــت 1ثانيـــــــــًا: يقتطـــــــــع )
 للتقدم العلمي .

ثالثـــًا: يقتطـــع نســـبة مئويـــة تخصـــص لحســـاب االحتيـــاطي االختيـــاري 
يقترحهـــا مجلـــس اإلدارة وتوافـــق عليـــه الجمعيـــة العامـــة ويوقـــف هـــذا 

 لعادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة .االقتطاع بقرار من الجمعية ا
رابعًا: يقتطع يزء من األرباح بناء علـى اقتـراح مجلـس اإلدارة وتقـرره 
ــة العامــة لموايهــة االلتزامــات المترتبــة علــى الشــركة بمويــب  الجمعي

 قوانين العمل وال يجوز توزيع هذه األموال على المساهمين . 
 صة أولى من األرباحخامسًا: يقتطع المبلغ الالزم لتوزيع ح

%( خمســــة فــــي المائــــة للمســــاهمين يحــــددها مجلــــس  5قــــدرها ) 
 اإلدارة وتقرها الجمعية العامة .

سادسًا: يقتطع بعد ما تقدم مبلغ تقرره الجمعية العامة العادية بحيـث 
%( عشـــرة بالمائـــة مـــن البـــاقي يخصـــص لمكافـــأة  10ال يزيـــد عـــن )

 مجلس اإلدارة .
األربــاح بعــد ذلــك علــى المســاهمين كحصــة  ســابعًا: يــوزع البــاقي مــن

إضـــافية فـــي األربـــاح أو يرحـــل بنـــاء علـــى اقتـــراح مجلـــس اإلدارة إلـــي 
ـــــاطي عـــــام أو مـــــال  الســـــنة المقبلـــــة أو يخصـــــص إلنشـــــاء مـــــال احتي

 لالستهالك غير عاديين.
 -نص المادة بعد التعديل :

 توزيع األرباح الصافية على الويه التالي :
بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على أواًل: يقتطع سنويا   

اقتــراح مجلــس اإلدارة   نســبة ال تقــل عــن عشــرة بالمائــة مــن األربــاح 
ــة وقــف  ــاري للشــركة   ويجــوز للجمعي ــاطي إيب الصــافية لتكــوين احتي
ــــى نصــــف رأســــمال  ــــاري عل ــــاطي االيب هــــذا االقتطــــاع إذا زاد االحتي

تيــاطي االيبــاري إال فــي الشــركة المصــدر . وال يجــوز اســتخدام االح
تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ال 
تزيد على خمسة بالمائـة مـن رأس المـال المـدفوع فـي السـنوات التـي 
ال تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسـبة   وذلـك بسـبب عـدم 

ـــ ـــع هـــذه النســـبة مـــن األرب ـــاري يســـمح بتوزي ـــاطي اختب اح . ويـــود احت
ويجب أن يعاد إلـى االحتيـاطي االيبـاري مـا اقتطـع مـه عنـدما تسـمح 
بذلك أرباح السنوات التالية   مـا لـم يكـن هـذا االحتيـاطي يزيـد علـى 

 نصف رأس المال المصدر.
%( واحـــــد بالمائـــــة تخصـــــص لحســـــاب مؤسســـــة  1ثانيـــــًا: يقتطـــــع )

 الكويت للتقدم العلمي .
ديــة أن تقــرر اقتطــاع نســبة مــن ثالثــًا: يجــب علــى الجمعيــة العامــة العا

األربـــاح لموايهـــة االلتزامـــات المترتبـــة علـــى الشـــركة بمويـــب قـــوانين 
العمـــــل والتأمينـــــات االيتماعيـــــة   ويجـــــوز إنشـــــاء صـــــندوق خــــــاص 

 لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها .
رابعًا: يجوز أن يقتطع سنوياً   بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية 

مجلس اإلدارة  نسبة ال تزيد على عشرة بالمائـة مـن بناء على اقتراح 
األربــاح الصــافية لتكــوين احتيــاطي اختيــاري يخصــص لمغــراض التــي 

 تحددها الجمعية . 
خامســًا: يقتطــع المبلــغ الــالزم لتوزيــع حصــة أولــى مــن األربــاح قــدرها 

%( خمســة بالمائــة للمســاهمين يحــددها مجلــس اإلدارة وتقرهـــا 5)
 الجمعية العامة .

ادسًا: يقتطع بعد ما تقدم مبلغ تقرره الجمعية العامة العادية بحيـث س
ــة مــن البــاقي يخصــص لمكافــآت  10ال يزيــد عــن ) %(عشــرة بالمائ

 مجلس اإلدارة ويجوز االتفاق على نسبة أعلى .
سابعًا: يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن توزع 

علـى المسـاهمين ويشـترط لصـحة هـذا في نهاية السـنة الماليـة أرباحـًا 
التوزيـــــع أن يكـــــون مـــــن أربـــــاح حقيقيـــــة ووفقـــــاً للمبـــــادئ المحاســـــبية 
 المتعارف عليها وأال يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة .

ــــة علــــى تعــــديل نــــص المــــادة رقــــم ) -28 ( مــــن النظــــام 50الموافق
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 األساسي للشركة لتصبح كالتالي :
 -نص المادة قبل التعديل :

 .في قانون الشركات التجاريةعليها تنق ي الشركة بأحد األسباب المنصوص 
 -نص المادة بعد التعديل :

تنق ي الشركة بأحد األسباب المنصـوص عليهـا فـي قـانون الشـركات 
 وتعديالته والئحته التنفيذية . 2012لسنة  25رقم 
ــــة علــــى تعــــديل نــــص المــــادة رقــــم ) -29 ( مــــن النظــــام 51الموافق
 سي للشركة لتصبح كالتالي :األسا

 -نص المادة قبل التعديل :
تجري تصفية أموال الشـركة عنـد انق ـائها وفقـا لمحكـام الـواردة فـي 

 قانون الشركات التجارية .
 -نص المادة بعد التعديل :

تجري تصفية الشركة على النحو المبين بأحكام قانون الشركات رقـم 
 نفيذية وتعديالته والئحته الت 2012لسنة  25
ــــة علــــى تعــــديل نــــص المــــادة رقــــم ) -30 ( مــــن النظــــام 52الموافق

 األساسي للشركة لتصبح كالتالي :
 -نص المادة قبل التعديل :

 1960لســـــنة  15تطبـــــق أحكـــــام قـــــانون الشـــــركات التجاريـــــة رقـــــم 
وتعديالتــــــه فــــــي كــــــل مــــــا لــــــم يــــــرد بشــــــأنه نــــــص خــــــاص فــــــي عقــــــد 

 التأسيس أو في هذا النظام .
 -تعديل :نص المادة بعد ال

ـــــــــــم  ـــــــــــانون الشـــــــــــركات رق ـــــــــــق أحكـــــــــــام ق  2012لســـــــــــنة  25تطب
وتعديالتـــه والئحتـــه التنفيذيـــة فـــي كـــل مـــا لـــم يـــرد بشـــأنه نـــص خـــاص 

 في عقد التأسيس أو في هذا النظام .
 وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة 

 صباحا 11.45هذا وقد انتهى االيتماع الساعة 
 رئيـس مجلـس اإلدارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المتحدة العقارية ) ش.م.ك( مقفلة شركة الشويخ

 مح ر ايتماع الجمعية العامة العادية
لشـــركة الشــــويخ المتحـــدة العقاريــــة  العامــــة العاديـــةِقـــدت الجمعيـــة عُ 

)ش.م.ك( مقفلـــــــــــة ايتماعهـــــــــــا للســـــــــــنة الماليـــــــــــة المنتهيـــــــــــة فـــــــــــي 
فـــــي تمـــــام  16/8/2016يـــــوم الثالثـــــاء الموافـــــق  31/12/2015

ـــي مقـــ ظهـــراً  12:30الســـاعة  ـــك ف  –ر وزارة التجـــارة والصـــناعة وذل
( وذلـك بنـاًء علـى 2332قاعـة ) -الدور الثالث  –مجمع الوزارات 

دعـــوة مجلـــس إدارة الشـــركة وموافقـــة وزارة التجـــارة والصـــناعة علـــى 
 موعد الجمعية العامة العادية.

ترأس االيتماع السيد/حسين عبـد اهلل يـوهر نائـب رئـيس مجلـس  -
 ل من: اإلدارة كما ح ــر االيتماع ك

 .السيد/ أحمد حسين أحمد  المدير المالي.  1
 السيدة / دالل الخياط ممثل وزارة التجارة والصناعة..2
وبعــــــد أن قامــــــت إدارة الشــــــركة بتــــــدقيق ومرايعــــــة يميــــــع أوراق  -

وتوكيالت الحاضرين باألصـالة والوكالـة   أعلـن رئـيس الجلسـة صـحة 

امـــة العاديـــة لشـــركة اكتمـــال النصـــاب القـــانوني اليتمـــاع الجمعيـــة الع
الشــويخ المتحــدة العقاريــة ش.م.ك مقفلــة بح ــور مســاهمين يمثلــون 

% مـن 100سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته  42,500,000
 سهم . 42,500,000إيمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ 

ـــيس الجلســـة بالســـادة  - ـــد اهلل يـــوهر  رئ رحـــب الســـيد/ حســـين عب
بــدأ االيتمــاع بعــرض ومناقشــة البنــود  المســاهمين الح ــور  ومــن ثــم

 المدرية في يدول األعمال والتصويت عليها.
أواًل: ســـماع تقريـــر مجلـــس اإلدارة عــــن الســـنة الماليـــة المنتهيـــة فــــي 

 والمصادقة عليه : 31/12/2015
تــم ســـماع  تقريــر مجلـــس اإلدارة عــن الســـنة الماليــة المنتهيـــة فـــي  -
نـــد بعيمـــاع الســـادة وتمـــت المصـــادقة علـــي هـــذا الب31/12/2015

 المساهمين الح ور .
ثانيـًا: سـماع تقريـر مراقـب الحسـابات عـن السـنة الماليـة المنتهيـة فـي 

 والمصادقة عليه: 31/12/2015
تــم ســماع تقريــر مــدقق الحســابات وتمــت المصــادقة عليــه بعيمــاع  -

 السادة المساهمين الح ور .                     
لعموميـة والحسـابات الختاميـة للسـنة الماليـة ثالثًا: مناقشة  الميزانيـة ا

 : 31/12/2015المنتهية في 
رئــيس الجلســة بــتالوة كتــاب  –قـام الســيد/ حســين عبــداهلل يـوهر  -

 MOCI-13369-2016وزارة التجـــارة والصـــناعة إشـــارة رقـــم 
 والمت من المالحظات التالية :  2/8/2016بتاريخ 

 المالية ديم البيانات( في تق206مخالفة الشركة لنص المادة ) -
 ودعوة انعقاد الجمعية العمومية.

 ( ألنها مملوكة بالكامل لشركة أخرى.235مخالفة الشركة لنص المادة ) -
 تتحفا الوزارة على تجاوز المطلوبات المتداولة عن المويودات المتداولة . -
عدم استقاللية الشركة بعدارتها وإدارتها من ِقبل الشركة األم وعدم  -
 يود موظفين .و 

رئـــيس الجلســـة بأنـــه قـــد تـــم  -وأفــاد الســـيد/ حســـين عبـــد اهلل يـــوهر
تســـليم كتـــاب لـــوزارة التجـــارة والصـــناعة للـــرد والتوضـــيح علـــى كتـــاب 

 المخالفات ينص على اآلتي :
( فــي تقــديم البيانــات الماليــة 206.مخالفــة الشــركة لــنص المــادة )1

 ودعوة انعقاد الجمعية العمومية :
 ( والتقديم في المواعيد النظامية مستقباًل.206اة نص المادة )سوف يتم مراع

 ( ألنها مملوكة بالكامل لشركة أخرى :235.مخالفة الشركة لنص المادة )2
رئـــيس الجلســـة بـــأن الشـــركة  –أفـــاد الســـيد/ حســـين عبـــد اهلل يـــوهر 

مملوكـــة ألربعـــة أطـــراف أخـــرى بخـــالف الشـــركة األم لتصـــبح خمســـة 
ســـجل مســـاهمي الشـــركة المرســـل لـــوزارة أطـــراف وكمـــا هـــو موضـــح ب
 التجارة والصناعة سابقاً .

 .تتحفا الوزارة على تجاوز المطلوبات المتداولة عن المويودات المتداولة:3
ســـــتراعى إدارة الشـــــركة ذلـــــك مســـــتقباًل مـــــع العلـــــم أن رصـــــيد المطلوبـــــات 
 المتداولة هو رصيد مستحق للشركة األم كما هو موضح بالبيانات المالية.

.عدم استقاللية الشركة بعدارتها وإدارتها من ِقبل الشركة األم وعدم 4
 ويود موظفين:

 سيتم مراعاة ذلك مستقباًل وفصل إدارة الشركة عن الشركة األم في المستقبل.
تمــــــت مناقشــــــة البيانــــــات الماليــــــة للســــــنة الماليــــــة المنتهيــــــة فــــــي  -
ة وتمــت المصــادقة علــى هــذا البنــد بعيمــاع الســاد 31/12/2015
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 المساهمين الح ور .
رابعـــًا: الموافقـــة علـــى توصـــية مجلـــس اإلدارة بعـــدم توزيـــع أربـــاح عـــن 

 :31/12/2015السنة المالية  المنتهية في 
تمــت المصــادقة بعيمــاع الســادة المســاهمين الح ــور علــى عــدم  -

 . 31/12/2015توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 
جلـــس اإلدارة بعـــدم توزيـــع مكافـــأة خامســـًا: الموافقـــة علـــى توصـــية م

ـــــــــة فـــــــــي  ـــــــــة المنتهي ألع ـــــــــاء مجلـــــــــس اإلدارة عـــــــــن الســـــــــنة المالي
31/12/2015 : 
تمـــت الموافقـــة بعيمـــاع الســـادة المســـاهمين الح ـــور علـــى عـــدم  -

صرف مكافأة ألع اء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهيـــــة في 
31/12/2015. 

تــي تمــت مــع أطــراف ذات صــلة سادســًا: الموافقــة علــى التعــامالت ال
والتـــي ســـتتم عـــن  31/12/2015عـــن الســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 

 :  31/12/2016السنة المالية المنتهية في 
 على تمت الموافقة بعيماع السادة المساهمين الح ور -

التعــــامالت التــــي تمــــت مــــع أطــــراف ذات صــــلة عــــن الســــنة الماليــــة 
ن السنة الماليـة المنتهيـة والتي ستتم ع 31/12/2015المنتهية في 

 . 31/12/2016في 
سابعًا: إخالء طرف السادة أع اء مجلـس اإلدارة وإبـراء ذمـتهم عـن  
كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونيـة عـن السـنة الماليـة المنتهيـة 

 :31/12/2015في 
تمــت الموافقــة بعيمــاع الســادة المســاهمين الح ــور علــى إخــالء  -

مجلـس اإلدارة وإبـراء ذمـتهم عـن كـل مـا يتعلـق طرف السادة أع ـاء 
بتصـــــرفاتهم  الماليـــــة والقانونيـــــة عـــــن الســـــنة الماليـــــة المنتهيـــــة فـــــي 

31/12/2015. 
ثامنــــاً : تعيــــين أو إعــــادة تعيــــين مراقبــــي حســــابات الشــــركة للســــنة الماليــــة 

 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهما: 31/12/2016المنتهية في 
اع المســاهمين الح ــور علــى تعيــين الــدكتور/ تمـت الموافقــة بعيمــ -

بيتـــك  –( فئـــة )أ( 194قيـــد رقـــم ) –طـــالل عبـــد الوهـــاب الســـهيل 
لتـــدقيق الحســـابات محاســـبون قـــانونيون كمراقـــب لحســـابات الشـــركة 

وتفـويض مجلـس اإلدارة  31/12/2016للسنة المالية المنتهية في 
 بتحديد أتعابه.

لعامـة العاديـة للسـنة الماليـة هذا وقـد انتهـت وقـائع ايتمـاع الجمعيـة ا
من بعد ظهر  1:00في  تمام الساعة  31/12/2015المنتهية في 

 نفس اليوم.          
 نائب رئيس مجلس اإلدارة/رئيس الجلسة
 
 
 

 إعـــالن
 اء أشخاص آخرين :تقدم إلى  هذه الوزارة السادة المذكورين أدناه طالبين تحويل التراخيص والمحالت التجارية العائدة إليهم الى أسم

موقع  االسم التجاري نوع العمل المتنازل رقم الترخيص
 المتنازل إليه المحل

استيراد و تصدير ووكيل  وسمية أحمد الخرس 5193/2002
 بالعمولة

مؤسسة أنسام كلكشن لالستيراد و التصدير 
عواطف أحمد سلطان  السالمية و وكيل بالعمولة

 علي
 عواطف أحمد سلطان الجابرية خياط أنسام كولكشن للسيدات خياطة مالبس للسيدات سوسمية أحمد الخر  2772/2003

مؤسسة رد ستار للتجارة العامة و  تجارة عامة و مقاوالت دنيا منصور يعقوب 1361/2000
 غازي أيوب فتح اهلل حولي المقاوالت

سناء حبيب إسماعيل  5030/2013
حبيب إسماعيل  محمود السالمية مطعم ماما عوده مطعم عباس

 عباس

فؤاد محمد أمين  704/2016
 فايزة عزت اللحام حولي ديفي ديرا للمالبس الجاهزة المالبس الجاهزة العوضي

شاديه شفيق إبراهيم عبد  1943/2016
 مريم يمعه محمد الفروانية ملك القصب للعصير المرطبات السالم

حسين عبداهلل أحمد  الشعيبة الصناعية مطعم الشعيبة مطعم دالل فتيخ حمد العزيز 2751/2011
 يوهر

ناقل عبدالرحمن  3701/2015
 العجمي

غسيل و كوي على 
 مريم فهد ركاد النومس المنقف مصبغة تايجر كلين البخار

شريفة ادغيم ضاوي  4583/2014
 الديحاني

توصيل الطلبات 
الجهراء  المهره لخدمة توصيل الطلبات االستهالكية االستهالكية

 عيةالصنا
نورة فيحان فالح 

 المطيري

يوسف صالح عبدالقادر  الري الصناعية مركز الست تاتشي تلميع و وقاية السيارات علي منصور علي الخزيم 4718/2015
 العثمان

ي اعتراض مالم وال يقبل أ يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن يريى ممن له اعتراض على ذلك مرايعة إدارة التراخيص التجارية خالل خمسة عشر
 يكن مبنياً على حكم ق ائي أو أمر والئي وايب النفاذ  .                                                          

 وكيل وزارة التجارة والصناعة
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إحصائية الوكاالت الصادرة عن شهر 

 2016يونيو
 لدولةا اسم المنتج اسم الوكيل اسم الموكل تاريخ اإلصدار رقم القيد

201600923 2016-07-03 BERETTA USA 
CORP., 

شركة مجموعة الفهيد 
الواليات المتحدة  من انتاج الموكل العامة للتجارة الدولية

 االمريكية

201600923 2016-07-03 BERETTA USA 
CORP., 

شركة مجموعة الفهيد 
 العامة للتجارة الدولية

وكيل لكافة انواع المسدسات 
 احجامهااليدوية بمختلف 

الواليات المتحدة 
 االمريكية

201600924 2016-07-03 
TERRAM 

GEOSYNTHETICS 
PVT LTD., 

 العامةشركة المشتركة 
 العامة للتجارة

 والمقاوالت

, GEO CELL خاليا ارضية, 
GEOTEXTILE  موزع

 نسيج ارضي
 الهند

201600925 2016-07-03 

HEMISCHER 
PRAPARATE VON 

DR. RICHARD 
STHAMER GMBH & 

شركة تحدى العصر 
للتجارة العامة 
 والمقاوالت

وكيل لمنتجات مركزات رغوة اطفاء 
 المانيا االتحادية) الغربية الحريق

201600926 2016-07-03 
AIK CHEONG 

COFFEE ROASTER 
SDN. BHD., 

شركة ييسيسي الين 
للتجارة العامة 
 والمقاوالت

"KARAK CO OP" 
م وكيل لمنتجات شاي تحت االس

 التجاري
 ماليزيا

201600927 2016-07-03 
XIZI UNITE 

ELEVATOR CO., 
LTD. 

شركة خالد وحازم 
الخالد  مشاري
 للتجارةوشركاهم 
 العامة

موزع لمصاعد وساللم ومنحدرات  
 الصيـن الشعبية كهربائية مع قطع الغيار

201600928 2016-07-04 MTM INDUSTRIES 
.Z.O.O., 

شركة النجم الف ي 
رة العامة للتجا

 والمقاوالت

موزع اروما لمعطر يو السيارات 
 بولندا ,فالكون لمنتجات

201600928 2016-07-04 MTM INDUSTRIES 
.Z.O.O., 

شركة النجم الف ي 
للتجارة العامة 
 والمقاوالت

هواء المنزل , فور كار لكماليات 
 بولندا السيارات

201600929 2016-07-11 

NINGBO LIANTONG 
EQUIPMENT 

MANUFACTURING 
CO.LTD 

الشركة المتحدة 
الهندسية للتجارة 
 العامة والمقاوالت

النارية ووحدات  المدافئوكيل 
 الصيـن الشعبية النقل الحراري من

201600930 2016-07-11 TECHKING TIRES 
LIMITED 

شركة الزاحم 
للصناعات والمقاوالت 

 والنقل العام

موزع اطارات الشاحنات 
 لصيـن الشعبيةا تالوالحاف

201600931 2016-07-13 TASK FZCO  شركة يوسف احمد
 الغانم واوالده

موزع ايهزة االتصاالت المتنقلة 
 مارات العربية المتحدةاال وااليهزة المرتبطة من

 م م ح األوسطمؤسسة خنيد الشرق  2016-07-13 201600932
آفاق االنجاز 
للمقاوالت العامة 

 للمباني

والمقابس وكيل المفاتيح 
 االمارات العربية المتحدة السالك الكهربائيةرات اواكسسو 

201600933 2016-07-13 RAGOLDS GMBH ( شركة ناصر محمد
 الساير للمواد الغذائية

موزع حلويات توفي وكارميال 
 المانيا االتحادية ) الغربية بأنواعها من انتاج الموكل

201600934 2016-07-13 GENCO CO LTD 
هيت سرفيسز  شركة 

للتجارة العامة 
 والمقاوالت

وكيل أداء الحراريات الخاصة من 
 كوريـا الجنوبية انتاج الموكل

 شركة الترا للمنتجات الطبية 2016-07-17 201600935
شركة أثمان المتحدة 
للتجارة العامة 
 والمقاوالت

وكيل االدوية والمستلزمات  .
 مصــر الطبية من انتاج الموكل

201600936 2016-07-18 FIREPRO SYSTEMS 
LIMITED 

 كويتشركة بروتك 
 العامة للتجارة

نظام  -موزع معدات اطفاء  .
 قبرص اطفاء حريق ايروسول

201600937 2016-07-18 

INTERGRATED  
DRILLING & WELL 

SERVICES 
COMPANY LTD 

شركة ثروات الخير 
 العامة للتجارة

وكيل العمال الحفر البحرية 
 يمهورية كرواتيا ليتم تأهيلها واالرضية

شركة الخليج العمال  قاسيون لصناعة المقطورات 2016-07-18 201600938
 وصيانة المنشآت النفطيه

والهياكل المركبة على شاحنات 
 االمارات العربية المتحدة وخزنات الديزل وتخزين
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 قاسيون لصناعة المقطورات 2016-07-18 201600938
 شركة الخليج العمال
وصيانة المنشآت 

 النفطيه

وكيل مجال تصنيع التناكر نصف 
 االمارات العربية المتحدة ويميع انواع -المقطورة 

201600939 2016-07-19 
MR.PRETZELS 

INTERNATIONAL.LL
C 

شركة التمايز العالمية 
الواليات المتحدة  تشغيل اكشاك الدارة المطاعم

 االمريكية

لديار لصناعة االشغال المعدنية شركة ا 2016-07-19 201600940
 للمباني ذ.م .م

شركة الخنيني للتجارة 
 مارات العربية المتحدةاإل األبواب المقاومـــة للحريــــق العامة ت

201600941 2016-07-19 VALEANT DW- LLC  شركة بلسم الخليج
 االمارات العربية المتحدة موزع أدوية من قبل الموكل . التجاريه

201600942 2016-07-20 
PNC 

TECHNOLOGIES CO. 
LTD. 

مؤسسة وارة الذهبية 
للتجارة العامة 
 والمقاوالت

وكيل مرحالت الحماية والتشغيل 
 كوريـا الجنوبية التي من انتاج الموكل

201600943 2016-07-20 
SUZHOU XUJIANG 

FIRE FIGHTING 
FACILITY FACTORY 

مؤسسة فاسكو 
 لمعدات السالمة

موزع معدات 
مكافحةالحريق)مطفات حريق(من 

 انتاج الموكل
 الصيـن الشعبية

201600944 2016-07-21 
FAB - TECH WORKS 
& CONSTRUCTIONS 
PRIVATE LIMITED., 

شركة مجموعة يمز 
 التجاريه

وكيل الخزانات الخاصة والكروية 
 الهند ,والبايبات ...الخ

مؤسسة فهد خلف  نمؤسسة بدر سالم عبداهلل بقشا 2016-07-21 201600945
 الفجى للتجارة العامة

موزع انابيب طفايات الحريق تحت 
 المملكة العربية السعودية االسم التجاري بونبيت

201600946 2016-07-21 
BURGERFI 

INTERNATIONAL, 
LLC., 

المجموعة النمساوية 
لتطوير العمال للتجارة 
 العامة والمقاوالت

(BURGERFI)  مطاعم
ري برير فايتحت االسم التجا  

الواليات المتحدة 
 االمريكية

201600947 2016-07-21 MICHEL GERMAIN 
PARFUMS LTD., 

شركة النورس  الف ي 
للتجارة العامة 
 والمقاوالت

موزع لبيع وتوزيع منتجات 
 كندا العطورات تحت االسم التجاري

201600948 2016-07-21 DIRECTALAB., 

مؤسسة ايطاليا نوفا 
دوية الستيراد اال

والمستلزمات 
الطبية/تم     تحويل 
الترخيص الفردي الى 
ش ش و بنفس االسم 

والنشاط 
2015/12/17 

موزع مستح رات التجميل 
 ايطاليا ومنتجات العناية بالجلد

201600949 2016-07-24 

FIREPRO SYSTEMS 
LIMITED 

 
 

شركة بروتك كويت 
 للتجاره العامه

نظام اطفاء  -موزع معدات اطفاء
 قبرص يق ايروسول من انتاجحر 

201600950 2016-07-24 HARRIS 
CORPORATION 

شركة وزانا للتجارة 
 العامة والمقاوالت

أو المعدات بغرض استعادة 
 الهيدروكربون

الواليات المتحدة 
 االمريكية

201600950 2016-07-24 HARRIS 
CORPORATION 

شركة وزانا للتجارة 
 العامة والمقاوالت

لتشغيل والصيانة والتركيب وا
 واالستدامة والتحليل

 

الواليات المتحدة 
 االمريكية

201600950 2016-07-24 HARRIS 
CORPORATION 

شركة وزانا للتجارة 
 العامة والمقاوالت

وكيل تكنولوييا تسخين هوائيات 
 سلكي والتسليماللالتردد ا

الواليات المتحدة 
 االمريكية

201600951 2016-07-24 
BIOMET 

MICROFIXATION, 
LLC., 

شركة التقدم 
 التكنولويى

المعدات وااليهزة الطبية 
 والجراحية وملحقاتها من

الواليات المتحدة 
 االمريكية

201600952 2016-07-24 SIEYUAN ELECTRIC 
CO., LTD, 

شركة المجموعة 
العالمية للطاقة والتنمية 

 للتجارة العامة

وضوئيات الطاقة ومعدات الكهر 
 الصيـن الشعبية تجهيزاتدوات والاألو 

201600952 2016-07-24 SIEYUAN ELECTRIC 
CO., LTD, 

شركة المجموعة 
العالمية للطاقة والتنمية 

 للتجارة العامة

شخاص  واستيراد ملالمملوكة 
 الصيـن الشعبية وتصدير خدمات السلع

201600952 2016-07-24 SIEYUAN ELECTRIC 
CO., LTD, 

ية شركة المجموعة العالم
 للطاقة والتنمية للتجارة العامة

وادائها وتقديم االستثمارات 
 الصيـن الشعبية الصناعية وخدمات إدارة
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201600952 2016-07-24 SIEYUAN ELECTRIC 
CO., LTD, 

شركة المجموعة 
العالمية للطاقة والتنمية 

 للتجارة العامة

واالستشارات والخدمات والتنمية 
 صيـن الشعبيةال والنقل في مجاالت اتمتة

201600952 2016-07-24 SIEYUAN ELECTRIC 
CO., LTD, 

شركة المجموعة 
العالمية للطاقة والتنمية 

 للتجارة العامة

والمعدات الكهربائية ومعدات 
 الصيـن الشعبية مراقبة الطاقة والمعدات

201600952 2016-07-24 SIEYUAN ELECTRIC 
CO., LTD, 

شركة المجموعة 
اقة والتنمية العالمية للط

 للتجارة العامة

وتوصيل مشروعات الهندسة 
 الصيـن الشعبية والشراء والتشييد حول العالم

201600952 2016-07-24 SIEYUAN ELECTRIC 
CO., LTD, 

شركة المجموعة 
العالمية للطاقة والتنمية 

 للتجارة العامة

وكيل البحث والتنمية والتصنيع 
 لشعبيةالصيـن ا والبيع لمعدات الحماية

201600953 2016-07-25 PROCESS S.R.L.,  الشركه الوطنيه
 للخدمات البتروليه

وكيل خدمات التفتيش  طرف 
 ايطاليا ثالث للمعدات والمواد تدقيق

201600954 2016-07-25 
YANTAI JEREH 

OILFIELD SERVICES 
GROUP CO., 

الشركه الوطنيه 
 للخدمات البتروليه

حصيل الحقل السطحية )هندسة,ت
 الصيـن الشعبية والبناء( التي تقدمها

201600954 2016-07-25 
YANTAI JEREH 

OILFIELD SERVICES 
GROUP CO., 

الشركه الوطنيه 
 الصيـن الشعبية انجينير كوربوريشن للخدمات البتروليه

201600954 2016-07-25 
YANTAI JEREH 

OILFIELD SERVICES 
GROUP CO., 

الشركه الوطنيه 
 ت البتروليهللخدما

وكيل  JEREHعلى الشاطىء 
 الصيـن الشعبية ييريه -رووس ابار بليكسوس  

201600955 2016-07-25 VULCAN 
INDUSTRIES 

للتجارة  األولىالعالميه 
 *والمقاوالتالعامة 

المقاومة وغير  الفوالذموزع أبواب 
 االمارات العربية المتحدة المقاومة للحريق وعازلة

201600955 2016-07-25 VULCAN 
INDUSTRIES 

العالمية االولى للتجارة 
 العامة والمقاوالت*

واالبواب الخشبية المقاومة وغير 
 االمارات العربية المتحدة المقاومة للحرائق

201600956 2016-07-25 SCOMI OILTOOLS 
(CAYMAN)LTD. 

شركة ابراج انجري 
للتجارة العامة 
 والمقاوالت

الصلبة  أيهزة التحكم في المواد
 والرمال العمال حفر اآلبار

 
 االمارات العربية المتحدة

201600956 2016-07-25 SCOMI OILTOOLS 
(CAYMAN)LTD. 

شركة ابراج انريي 
للتجارة العامة 
 والمقاوالت

أيهزةالتخلص من النفايات وغير 
 االمارات العربية المتحدة ذلك من الخدمات

201600956 2016-07-25 SCOMI OILTOOLS 
(CAYMAN)LTD. 

شركة ابراج انريي 
للتجارة العامة 
 والمقاوالت

بيع وتأيير المعدات من قبل 
 االمارات العربية المتحدة الموكل

201600957 2016-07-26 

VELATH 
ENGINEERING 

INTERNATIONAL 
FZC 

شركه ايون يلف  
للتجاره العامه 
 والمقاوالت

الخدمات الهندسيةللقطاع النفطي 
 مارات العربية المتحدةاال والغاز

201600957 2016-07-26 

VELATH 
ENGINEERING 

INTERNATIONAL 
FZC 

شركه ايون يلف  
للتجارة العامة 
 والمقاوالت

 االمارات العربية المتحدة والمواد الكيميائية

201600958 2016-07-26 RAJESH POWER 
SERVICES PVT LTD. 

شركة ابناء عبدالحميد 
عامة سالم للتجارة ال
 والمقاوالت

 الهند مشاريع كهربائية ياهزة التشغيل

201600958 2016-07-26 RAJESH POWER 
SERVICES PVT LTD. 

شركة ابناء عبدالحميد 
سالم للتجارة العامة 

 والمقاوالت

موزع منتجات ذات الصلة بالطاقة /
 الهند الشمسية وكابالت ال تي

201600959 2016-07-26 TEKNO LOGAM 
SDN.BHD. 

شركه ايون يلف  
للتجارة العامة 
 والمقاوالت

خدمات تجديد وتحويل وفحص 
 ماليزيا الم خات والسدادات في صناعة

201600960 2016-07-26 CRETEDEFENDER 
INC. 

مؤسسة يمال نايف 
الدبوس للتجارة العامة 

 والمقاوالت
 

موزع مادة تت من حماية دائمة  )
 للخرسانة)الكونكريت

دة الواليات المتح
 االمريكية
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201600961 2016-07-26 MEDASYS S.A.  شركة مكتب
 العملية االستشارات

تصميم وانجاز نظم المعلومات 
 فرنسا الخاصة بالمستشفيات

 زينر قطر للتجارة والمقاوالت 2016-07-26 201600962
شركة القطامى الدولية 
للتجارة والمقاوالت 

 المحدودة

 -الكبائن  -بكرات الخرطوم 
 قطـــر ايات الحرقطف

 زينر قطر للتجارة والمقاوالت 2016-07-26 201600962
شركة القطامي الدولية 
للتجارة والمقاوالت 

 المحدودة

توريد وتركيب وصيانة معدات 
 قطـــر ومكافحة الحريق وأي انظام

 زينر قطر للتجارة والمقاوالت 2016-07-26 201600962
شركة القطامي الدولية 

لمقاوالت للتجارة وا
 المحدودة

والنتاب المعنيةبالتصنيع تشمل 
 قطـــر فوهات-صمامات التوصيل 

201600963 2016-07-27 BAYER MEDICAL 
CARE B.V. 

شركة التقدم 
 التكنولويى

أيهزة الحقن الخاصة بايهزة 
 هولندا الكشف عن الشرايين وأيهزة

201600963 2016-07-27 BAYER MEDICAL 
CARE B.V. 

تقدم شركة ال
 التكنولويى

أيهزة الحقن الخاصة بأيهزة 
 هولندا ومعدات الطب النووي

201600963 2016-07-27 BAYER MEDICAL 
CARE B.V. 

شركة التقدم 
 التكنولويى

موزع أيهزة الحقن الخاصة بأيهزة 
 هولندا ومعدات االشعة المقطعية

201600964 2016-07-27 SEALMATIC INDIA 
PVT LTD. الهند وكيل السدادات الميكانيكية الهندسيه شركة العرفج 

201600965 2016-07-27 FONDERIE 
VITERBESI SRL 

شركة كي سي سي 
 للهندسة والمقاوالت

تصنيع منتجات انارة الشوارع من 
 الحديد الصلب والحديد

 
 ايطاليا

201600965 2016-07-27 FONDERIE 
VITERBESI SRL 

شركة كي سي سي 
 تللهندسة والمقاوال

الداخلية ومنتجات الثاث الح ري 
 ايطاليا وأنظمة LEDمن الحديد

201600965 2016-07-27 FONDERIE 
VITERBESI SRL 

شركة كي سي سي 
 ايطاليا والصلب المقاوم للصدأ للهندسة والمقاوالت

201600966 2016-07-27 
NINGBO KAIXUAN 

FIRE CONTROL CO. 
LTD. 

شركة يلف سيفتي اند 
 ستري لمعدات
 السالمة

 الصيـن الشعبية معدات مكافحة الحريق

201600967 2016-07-27 INABENSA BHARAT 
PVT LTD. 

شركة كنار لخدمات 
الطاقة والتجارة لعامه 

 والمقاوالت
توريد الهياكل الحديدية من انتاج 

 الهند الموكل

201600968 2016-07-27 SIEX 2002 SL 
شركه رضا المتحده 
لتجاره المواد 

ماوية ومعدات الكي
 االمن  والسالمة

انظمة الحريق -IG541-انظمة
 اسبانيا بالعامل المنظف انيرت ياس

201600968 2016-07-27 SIEX 2002 SL 
شركه رضا المتحده 
لتجاره المواد 

الكيماويه ومعدات 
 االمن   والسالمة

 FM200-انظمةاخماد
انيرت IG100-انظمةاخماد الغاز

 ياس
 اسبانيا

شركة أشرف محمد الشاذلي للتكييف  2016-07-27 201600969
 ومقاوالتها والتبريد

 ةاإلقليميشركة الجبر 
لمقاوالت التكييف 

 والتبريد
وكيل أيهزة ومستلزمات 

 مصــر التبريدوالتكييف من قبل الموكل

شركة أحمد حسن البدري لمصباغ  2016-07-27 201600970
 والديكور ومقاوالتها

شركة ريم يلوبل 
الصباغ لتجارة 

 ومقاوالتها
وكيل مواد اصباغ والديكور من  .

 مصــر قبل الموكل

201600971 2016-07-27 BDH MIDDLE EAST 
LLC. شركة انتون باريي ام بي 1وكيل / شركة العرفج الهندسيه

 االمارات العربية المتحدة لميهزة-االلمانية-اتش 

201600971 2016-07-27 BDH MIDDLE EAST 
LLC. أيهزة -اليابانية-شركة ميتسوبيشي  لعرفج الهندسيهشركة ا

 االمارات العربية المتحدة 2محلالت العناصر/

201600971 2016-07-27 BDH MIDDLE EAST 
LLC. شركة العرفج الهندسيه 

 شركة
أنظمة -االلمانية-فيشر-اي  

 3التقطير من قبل موكله/
 االمارات العربية المتحدة

201600972 2016-07-27 GEORGIAN 
AIRWAYS,LTD 

شركة يلوبال دولية 
لخطوط الطيران 

 الدولي
 

وكيل مبيعات عام من قبل  .
 يورييا الموكل

201600973 2016-07-27 MAESTRO DO 
OLIVA 

شركة ورد الربيع 
للتجارة العامة 
 والمقاوالت

وكيل زيت زيتون من انتاج  .
 اسبانيا الموكل

201600974 2016-07-28 DANOS AND  شركة ابراج انريي -خدمات تكامل آالت ونظم  الواليات المتحدة 
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CUROLE MARINE 
CONTRACTORS 

LLC. 

للتجارة العامة 
 والمقاوالت

 االمريكية تصنيع أيهزة -خدمات انشاءات

201600974 2016-07-28 
DANOS AND 

CUROLE MARINE 
CONTRACTORS 

LLC. 

شركة ابراج انريي 
للتجارة العامة 
 والمقاوالت

عبوات  -ت تحكم فوهة البئرلوحا
 نظم تحكم-حقن كيميائي 

الواليات المتحدة 
 االمريكية

201600975 2016-07-28 ONGC TERI 
BIOTECH LTD. 

شركة دلهام للتجارة 
 العامة والمقاوالت

والرواسب النفطية من قبل  .
 الهند الموكل

201600975 2016-07-28 ONGC TERI 
BIOTECH LTD. 

رة شركة دلهام للتجا
 العامة والمقاوالت

وكيل خدمات المعالجةالبيولويية 
 الهند لمناطق انسكاب النفط

201600976 2016-07-28 COWAN DYNAMIS 
INC. 

شركة ريماس  الشرقية 
للتجارة العامة 
 والمقاوالت

محبس هوائي بأداء مزدوج  .
1سلسلة   كندا من انتاج الموكل "

201600976 2016-07-28 COWAN DYNAMIS 
INC. 

شركة ريماس  الشرقية 
للتجارة العامة 
 والمقاوالت

وكيل محركات"محبس هوائي 
 كندا محبس نماذج-بتدوير زنبرك

201600977 2016-07-28 
CHINA RAILWAY 21 

BUREAU GROUP 
CO.LTD. 

شركة كي سي سي 
 الصيـن الشعبية مشروع السكني لجنوب المطالع للهندسة والمقاوالت

201600978 2016-07-28 
SUMBOW MEDICAL 
INSTRUMENTS CO. 

LTD. 

شركة فور أس  
ميديكال لتجارة مواد 

 التغليف
 الصيـن الشعبية أيهزة طبية من انتاج الموكل

201600979 2016-07-28 ASBIS MIDDLE EAST 
FZE, 

شركة بريمير تكنولويي 
 للتجارة العامة

-وكيل سبورة بريستيجو الذكية
 االمارات العربية المتحدة منأيهزة التوقيع االلكترونية 

شركة مصنع يراسيا للمباني سابقة  2016-07-28 201600980
 التجهيز

شركة ايجاز الوطنية 
 للتطوير العقاري

وكيل "صناعة المباني سابقة 
 االردن التجهيزباستخدام تقنيةال

201600981 2016-07-28 
STERANCO 

HEALTHCARE PVT 
LTD. 

شركة نجمة برقان 
العامة للتجارة 

 والمقاوالت
موزع يهاز تحديد النزيف وتجلط 

 الهند الدم من قبل الموكل و

201600981 2016-07-28 
STERANCO 

HEALTHCARE PVT 
LTD. 

شركة نجمة برقان 
للتجارة العامة 
 والمقاوالت

HAEMOSCOPE 
PRODUCTS الهند و 

201600982 2016-07-28 
CHINA HARBOUR 

ENGINEERING 
COMPANY LTD,. 

شركة شاطيء الزور 
 الصيـن الشعبية الطرق والكباري من قبل الموكل . للتجاره العامه

201600982 2016-07-28 
CHINA HARBOUR 

ENGINEERING 
COMPANY LTD,. 

شركة شاطيء الزور 
 للتجاره العامه

-وكيل خدمات النقل البحري
 الصيـن الشعبية أعمال الهندسةالمدنيةكانشاء

201600983 2016-07-28 DVG AUTOMATION 
S.P.A., 

الشركة المتحدة 
الهندسية للتجارة 
 العامة والمقاوالت

تعمل بشكل منفردأومزدوج -
 ايطاليا وغازيةونفطيةوأنظمةالتحكم

201600983 2016-07-28 DVG AUTOMATION 
S.P.A., 

الشركة المتحدة 
الهندسية للتجارة 
 العامة والمقاوالت

ام وأداة التحكم التام بالصم .
 ايطاليا الذكي من قبل الموكل

201600983 2016-07-28 DVG AUTOMATION 
S.P.A., 

الشركة المتحدة 
الهندسية للتجارة 
 العامة والمقاوالت

"وكيل- -المحركات هوائية
مباشرةغازية-خطية-هيدروليكية  ايطاليا 

201600984 2016-07-02 
MAVINCI BILISIM 

SANAYI VE TICARET 
A.S. 

العالمية  شركة كاستلو
للتجارة العامة 
 والمقاوالت

 تركيــا مشروعات تكنولويياالمعلومات

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت  2016-07-31 201600985
 االمارات

شركة المجموعة 
 المشتركة للمقاوالت

 –مشاريع كبرى لعمال الطرق 
 االمارات العربية المتحدة وزارة االشغال العامة

201600986 2016-07-31 
HYGIENA 

INTERNATIONAL 
LTD. 

شركة نجمة برقان 
للتجارة العامة 
 والمقاوالت

وكيل أنظمة مراقبة هايجينا السريعة 
 المملكة المتحدة من انتاج الموكل
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 وزارة التربية
 إعالن

  2017-12/2016ممارسة رقم م م /
تنفيذ أعمال فحص وإصالح وتشغيل وصيانة شبكة اإلنذار 

ريق لمواقع تابعة لديوان عام الوزارة ومجمع مخازن ومكافحة الح
  وزارة التربية بمنطقة صبحان

ـــــة عـــــن طـــــرح ممارســـــة لتنفيـــــذ أعمـــــال فحـــــص وإصـــــالح   ـــــن وزارة التربي تعل
وتشـــــغيل وصـــــيانة شـــــبكة اإلنـــــذار ومكافحـــــة الحريـــــق لمواقـــــع تابعـــــة لـــــديوان 
ــــــــة صــــــــبحان وذلــــــــك   ــــــــة بمنطق ــــــــوزارة ومجمــــــــع مخــــــــازن وزارة التربي عــــــــام ال

 ب الشروط والمواصفات الواردة بوثائق الممارسة .حس
ــــــــي هــــــــذه الممارســــــــة مــــــــن الشــــــــركات  ــــــــي االشــــــــتراك ف علــــــــى راغب
المتخصصــــــــــــة مرايعــــــــــــة إدارة التوريــــــــــــدات والمخــــــــــــازن بمنطقــــــــــــة 
ــــى  ــــدوام الرســــمي للحصــــول عل ــــات ال ــــوبي خــــالل أوق صــــبحان الجن

ــــــــل ) دك( فقــــــــط خمســــــــة وســــــــبعون 75/-وثــــــــائق الممارســــــــة  مقاب
يـــر قابلـــة للـــرد علـــى أن يـــتم تســـليم العطـــاءات فـــي دينـــاراً كويتيـــاً   غ
 ( عشرة أيام من تاريخ نشر اإلعالن .10موعد أقصاه )

 وكيل وزارة التربية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2017-17/2016الممارسة رقم م م /

إعداد وتوريد وتقديم ويبات غذائية للطلبة 
المشاركين في دورة عرفاء الطالئع واللقاء الثالث 

حري الثالث للعام الدراسي لمشبال ولقاء المخيم الب
(2016-2017 ) 

لتوريد ويبات غذائية للطلبة  تعلـن وزارة التربيـة عن حايتهـا
المشاركين في دورة عرفاء الطالئع واللقاء الثالث لمشبال ولقاء 

 (2017-2016المخيم البحري الثالث للعام الدراسي )
 حسب وذلكلحايـة / إدارة الخدمات العامة ) قسم التغذية ( 

بوثائق الممارسة الواردة الشروط العامـة والخاصة والمواصفات الفنية 
على راغبـي االشتـراك في هـذه الممارسـة من الشركـات المتخصصة  
مرايعـة إدارة التوريـدات والمخـازن بمنطقة صبحـان الجنوبي خـالل 
ــم أوقات الــدوام الرسمـي للحصـول علـى وثـائق الممارسـة مقابــل رس

 وغيرغير الد.ك( فقط خمسة وسبعون  دينارًا  75/--وقــدره )
(  10موعـد أقصاه ) فيقابـل للـرد على أن يتـم تسليم العطاءات 

 الن .ـاإلع عشرة أيام من تاريـخ نشـر
 وكيل وزارة التربية                                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
 2016-50/2015عن الممارسة : رقم م . م /

لتنفيذ أعمال اصالح وصيانة واستبدال بداالت 
 الكترونية لمباني ومدارس منطقة حولي التعليمية

لتنفيذ أعمال اصالح وصيانة واستبدال  تعلـن وزارة التربيـة عن حايتهـا
بداالت الكترونية لمباني ومدارس منطقة حولي التعليمية  للعام الدراسي 

للمنشآت التربوية والتخطيط  ( لحايـة / الوكيل المساعد2015/2016)
بوثائق الواردة الشروط العامـة والخاصة والمواصفات الفنية  حسب وذلك

على راغبـي االشتـراك في هـذه الممارسـة من الشركـات المتخصصة  الممارسة 
مرايعـة إدارة التوريـدات والمخـازن بمنطقة صبحـان الجنوبي خـالل أوقات 

 75/-علـى وثـائق الممارسـة مقابــل رســم وقــدره)الــدوام الرسمـي للحصـول 
قابـل للـرد على أن يتـم تسليم  وغيرغير الد.ك( فقط خمسة وسبعون دينارا 

 .النـاإلع خمسة عشر يوما من تاريـخ نشـر(15موعـد أقصاه ) فيالعطاءات 
 وكيل وزارة التربية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
 2017 –2016/ 1الممارسة رقم م ت /

وقصص أطفال لحاية إدارة المكتبات لتوريد سالسل  
تعلن وزارة التربية عـن حايتهـا لتوريـد سالسـل وقصـص أطفـال وذلـك 

 حسب الشروط العامة والخاصة الواردة بوثائق الممارسة .
على راغبي االشـتراك فـي هـذه الممارسـة مـن الشركــــــات المتخصصـة 

الجنـوبي خـالل مرايعـــــة إدارة التوريـــدات والمخازن بمنطقـة صـبحان 
ــائق الممارســة مقابــل رســم  أوقــات الــدوام الرســمي للحصــول علــى وث

ـــة  75/ ---قــدره ) ـــون دينــاراً غيــر قابلـــ ـــة وسبعــ د.ك ( فقــط خمســـ
(  عشــرة 10للــرد علــى أن يــتم تســليم العطــاءات فــي موعــد أقصــاه )

 أيام من تاريخ نشر اإلعالن .
 يةوكيل وزارة الترب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

  2017– 4/2016رقم م ن/ عن  الممارسة 
 لطباعة وتوريد نموذج دراسة حالة

تعلن وزارة التربية عن حايتها لطباعة وتوريد نموذج دراسة حالة  
وذلك حسب الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية الواردة 

 بوثائق الممارسة .
على راغبي االشتراك في هذه الممارسة من الشركات المتخصصة 

ة التوريدات والمخازن بمنطقة صبحان الجنوبي خالل مرايعة إدار 
أوقات الدوام الرسمي للحصول على وثائق الممارسة مقابل رسم 

د . ك ( فقط عشرون دينارا ال غير غير قابل للرد  20/-قدره )
( عشرة أيام من 10وآخر موعد لتقديم العطاءات في موعد أقصاه )

 تاريخ نشر اإلعالن.
      وكيل وزارة التربية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
 2016-49/2015عن الممارسة رقم م .م /

لتنفيذ أعمال إصالح وصيانة واستبدال بداالت 
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 الكترونية لمباني ومدارس منطقة الجهراء التعليمية
تعلـن وزارة التربيـة عن حايتهـا لتنفيذ أعمال إصالح وصيانة    

ليمية  واستبدال بداالت الكترونية لمباني ومدارس منطقة الجهراء التع
( لحايـة / الوكيل المساعد 2016/2017للعام الدراسي )

للمنشآت التربوية والتخطيط وذلك حسب الشروط العامـة والخاصة 
والمواصفات الفنية الواردة بوثائق الممارسة على راغبي االشتـراك في 
هـذه الممارسـة من الشركـات المتخصصة  مرايعـة إدارة التوريـدات 

قة صبحـان الجنوبي خـالل أوقات الــدوام الرسمـي والمخـازن بمنط
د.ك (  75/-للحصـول علـى وثـائق الممارسـة مقابــل رســم وقــدره  )

فقط خمسة وسبعون دينارا ال غير وغير قابـل للـرد على أن يتـم 
( عشرة أيام من تاريـخ   10تسليم العطاءات في موعـد أقصاه ) 

 نشـر اإلعـالن .
 التربيةوكيل وزارة 

 

 وزارة الداخلية
 69/2015تنويه بتمديد موعد إغالق الممارسه رقم )

( دوريه وآلية 1000( استئجار عدد )2016 -
عسكريه لمختلف قطاعات الوزارة لإلدارة العامة 

 بوزارة الداخلية –لإلمداد والتموين )إدارة اآلليات( 
طـــاءات ( يريــــى العلـــم بأنـــه تـــم تمديـــد موعـــد اإلغـــــالق ) تســـليم الع

ـــــى يـــــوم ) األحـــــد ( الموافـــــق  بشـــــأن الممارســـــة المـــــذكورة أعـــــاله ال
بعدارة الخدمات المجتمعية بمبنى وزارة الداخلية   - 8/10/2016

الـــدور األول ( اعتبـــارا مـــن  –( 2مبنـــى رقـــم ) –الجديـــد ) صـــبحان 
ـــاعة )الواحــدة( ظهــراً   ولــن 1ـــاعة )الثامنــة( صــباحاً وحتــى الســـ8الســـ

 ت تقدم قبل أو بعد الموعد المذكور.تقبل أي عطاءا
 وكيل الوزارة المساعد للشــئون الماليـــة بالتكليف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه عن تمديد موعد إغالق الممارسة رقم 

( توريد وضمان مستلزمات 14/2016-2017)
عسكرية متنوعة لزوم اإلدارة العامة لقوات األمن 

الخاصة )إدارة مكافحة الشغب( لإلدارة العامة لإلمداد 
 والتموين )إدارة التجهيزات األمنية( بوزارة الداخلية

ـــالق )تســليم العطــاءات(  يريـــى العلــم بأنــه قــد تــم تمديــد موعــد اإلغـ
بشــــــأن الممارســــــة المــــــذكورة أعــــــاله إلــــــى يــــــوم )الثالثــــــاء( الموافــــــق 

ـــى وزارة الداخليـــة  20/9/2016 ـــعدارة الخـــدمات المجتمعيـــة بمبن ب
ــــد )صــــبحان  ــــى رقــــم ) –الجدي ــــدور األول( اعتبــــارا مــــن ا –( 2مبن ل

الســاعة )الثامنة( صـباحاً وحتـى الســـاعة )الواحـدة( ظهـراً   ولـن تقبـل 
 أي عطاءات تقدم قبل أو بعد الموعد المذكور.

 وكيل الوزارة المساعد للشــئون الماليـــة بالتكليف
 

 إعالن
-17/2015تعلـــــــــــن وزارة الداخليـــــــــــة عـــــــــــن الممارســـــــــــة رقــــــــــــم )

( طابعـــــــــة  2يـــــــــد وتركيـــــــــب عـــــــــدد )إعـــــــــادة الطـــــــــرح تور  -( 2016
ـــــــة  ـــــــة ألمـــــــن الحـــــــدود البري ـــــــزوم اإلدارة العام كـــــــروت بالســـــــتيكية ل

 لإلدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية.
فعلــى الســادة الشــركات / المؤسســات المتخصصــة فــي هــذا المجــال مرايعــة 

مدرسـة الصـديق  –إدارة المناقصـات )الشـرق  -اإلدارة العامة للشئون المالية 
-( للحصــول علــى وثــائق هــذه الممارســة مقابــل رســــــــم قــدره )2بوابــة رقــم  –
ك فقط خمسة وسـبعون دينـاراً كويتيـاً ال غيـر )عـن طريـق الكـي نـت( 0( د75/

)ال تـــرد(   مصـــطحبين معهـــم صـــورة مـــن إعـــالن الممارســـة بالجريـــدة الرســـمية 
 )كويت اليوم(   والمستندات التالية :

 (.أو2016ارة الداخلية عن عام )إيصال التسجيل لدى وز  -
 . صورة عن السجل التجاري .1
 .2016. صورة عن شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام 2
. صـــــــــورة عـــــــــن إيصـــــــــال التســـــــــجيل لـــــــــدى لجنـــــــــة المناقصـــــــــات 3

 .2016المركزية لعام 
 وذلك للتسجيل بالوزارة ومن ثم شراء وثائق الممارسة. -

العطــــاءات( هــــو يــــوم الثالثـــــاء علمــــاً بــــأن موعــــد اإلغــــالق )تســــليم 
ــــــــاعة )الثامنــــــــة( 8اعتبــــــــارا مــــــــن الســـــــــ - 4/10/2016الموافــــــــق  ـ

ـــــــل أي 1صـــــــباحاً وحتـــــــى الســــــــ ـــــــاعة )الواحـــــــدة( ظهـــــــراً   ولـــــــن تقب ـ
ـــــدم  ـــــى أن تق ـــــل أو بعـــــد الموعـــــد المـــــذكور   عل عطـــــاءات تقـــــدم قب
العطـــــــاءات بـــــــعدارة الخـــــــدمات المجتمعيـــــــة بمبنـــــــى وزارة الداخليـــــــة 

 الدور األول(. –( 2مبنى رقم ) –)صبحان 
 وكيل الــوزارة المساعد للشـــئون الماليـــــة بالتكليف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

( 2017-43/2016تعلـــــن وزارة الداخليـــــة عـــــن الممارســـــة رقـــــم )
ــة  لــإلدارة العامــة  -مشــروع ربــط االليــاف ال ــوئية بجهــاز أمــن الدول

 بوزارة الداخلية. -لنظم المعلومات 
المتخصصــة فــي هــذا المجــال فعلــى الســادة الشــركات / المؤسســات 

مرايعــــــــــة اإلدارة العامــــــــــة للشــــــــــئون الماليــــــــــة )إدارة المناقصــــــــــات(     
للحصول على وثـائق هـذه الممارسـة مقابـل رســـــــم قـدره  -بالعارضية 

( د.ك فقـط خمسـة وسـبعون دينــارا كويتيـا ال غيـر )عـن طريــق 75/-)
ة الكــي نــت( )ال تــرد(   مصــطحبين معهــم صــورة مــن إعــالن الممارســ

 بالجريدة الرسمية )كويت اليوم(    والمستندات التالية :
 ( أو.2016إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام ) -
 . صورة عن السجل التجاري .1
 .2016. صورة عن شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام 2
 .2016. صورة عن إيصال التسجيل لدى لجنة المناقصات المركزية لعام 3
 ذلك للتسجيل بالوزارة ومن ثم شراء وثائق الممارسة.و  -

علمًا بأن موعد اإلغالق )تسليم العطاءات( هو يـوم الثالثـاء الموافـق 
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اعتبارا من الســاعة )الثامنة( صباحاً وحتى الســاعة  - 4/10/2016
)الواحــدة( ظهــراً   ولــن تقبــل أي عطــاءات تقــدم قبــل أو بعــد الموعــد 

م العطاءات بعدارة الخدمات المجتمعية بمبنى المذكور   على أن تقد
 الدور األول(. –( 2مبنى رقم ) –وزارة الداخلية )صبحان 

 وكيل الــوزرة المساعد للشـــئون الماليـــــة بالتكليف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تنويه
 بتمديد موعد إغالق الممارسة رقم

توريد وتركيب وتشغيل  (45/2016-2017) 
الكاميرات  وضمان وصيانة أنظمة المراقبة بواسطة

لزوم اإلدارة العامة ألمن المطار )مطار الكويت 
 بوزارة الداخلية -لإلدارة العامة لمنظمة األمنية  -الدولي( 

يريـى العلم بأنه تم تمديد موعد اإلغــالق ) تسليم العطاءات ( 
بشأن الممارسة المذكورة أعاله إلى  يوم ) األحد ( الموافق 

ت المجتمعية بمبنى وزارة الداخلية بعدارة الخدما - 2/10/2016
ـاعة 8الدور األول( اعتبارا من السـ –( 2مبنى رقم ) –)صبحان 

ـاعة )الواحدة( ظهرًا   ولن تقبل أي 1)الثامنة( صباحًا وحتى السـ
 عطاءات تقدم قبل أو بعد الموعد المذكور.

 وكيل الوزارة المساعد للشــئون الماليـــة بالتكليف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــــــالن
ــــــم ) ـــــة عـــــن طـــــرح الممارســـــة رق  - 55/2016تعلـــــن وزارة الداخلي

( رافعة شوكية كهربائية لإلدارة العامة لإلمداد 1( توريد عدد )2017
 بوزارة الداخلية. -والتموين )إدارة المخازن( 

فعلـــى الســـادة الشركات/المؤسســـات المتخصصـــة فـــي هـــذا المجـــال 
 –ة المناقصات )الشرق إدار  -مرايعة اإلدارة العامة للشئون المالية 

( للحصـول على وثائق هـذه الممارسـة 2بوابة رقم  –مدرسة الصديق 
( د.ك فقـط خمسـة وسـبعون دينــــارا كويتــــيا 75/-مقابل رسـم قـدره )

ال غيـر"كي نت" )ال ترد(   مصطحبيــــن صـــورة مـن إعــالن الممارسـة 
 التالية : بالجريدة الرســــمية )كويت اليوم( ومعهم المستندات

 (  أو.2016إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام ) -
 .صورة عن السجل التجاري.1
 .2016.صورة عن شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام 2
 .2016.صورة عن إيصال التسجيل لدى لجنة المناقصات المركزية لعام 3

 وذلك للتسجيل بالوزارة ومن ثم شراء وثائق الممارسة .
علمـاً بــأن آخـر موعــد لتسـليم العطــاءات هـو يــوم األربعـاء الموافــق  -
بعدارة الخدمات المجتمعية بمبنى وزارة الداخلية  -12/10/2016

ــــد )صــــبحان  ــــى رقــــم ) –الجدي ــــدور االول( اعتبــــارا مــــن  –( 2مبن ال
الســاعة )الثامنة( صـباحاً وحتـى الســـاعة )الواحـدة( ظهـراً   ولـن تقبـل 

 قبل أو بعد الموعد المذكور.أي عطاءات تقدم 
 وكيل الوزارة المساعد للشــئون الماليـــة بالتكليف 

 إعـــــــــالن
( توريد 2017-86/2016تعلن وزارة الداخلية عن الممارسة رقم )

وتركيب وتشغيل وضمان وصيانة أنظمة المراقبة بواسطة الكاميرات 
 -واف األحمد واألنظمة األمنية األخرى  لمبنى الوزارة )مبنى ن

 بوزارة الداخلية. -لإلدارة العامة لمنظمة األمنية  -صبحان( 
فعلى السادة الشركات / المؤسسات المتخصصة في هذا المجال مرايعة 

مدرسة الصديق  –إدارة المناقصات ) الشرق -اإلدارة العامة للشئون المالية 
-ســــــم قدره )( للحصول على وثائق هذه الممارسة مقابل ر  2بوابة رقم  –
( د.ك فقط خمسة وسبعون دينارا كويتيا ال غير )عن طريق الكي نت( 75/

)ال يرد(   مصطحبين معهم صورة من إعالن الممارسة بالجريدة الرسمية 
 )الكويت اليوم(    والمستندات التالية :

 (أو2016إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام ) -
 .ي .صورة عن السجل التجار 1
 2016.صورة عن شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام2
.صورة عن إيصال التسجيل لدى لجنة المناقصات المركزية لعام 3

2016. 
 وذلك للتسجيل بالوزارة ومن ثم شراء وثائق الممارسة. -

علمًا بأن موعد اإلغالق )تسليم العطاءات( هو يوم األحد الموافق 
ـاعة 1ـاعة )الثامنة( صباحًا وحتى السـ8سـاعتبارا من ال - 16/10/2016

)الواحدة( ظهرًا   ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو بعد الموعد المذكور   
على أن تقدم العطاءات بعدارة الخدمات المجتمعية بمبنى وزارة الداخلية 

 الدور األول(. –( 2مبنى رقم ) –)صبحان 
لمشتركة بالممارسة وسيتم عقد ايتماع تمهيدي ملزم مع الشركات ا

في مقر اإلدارة العامة لمنظمة  20/9/2016يوم الثالثاء الموافق 
ص(   علمًا بأن أي توصيات أو  10:00األمنية في تمام الساعة )

قرارات ناتجة عن هذا االيتماع تعد يزءًا ال يتجزأ من وثائق 
الممارسة وملزمة لجميع الشركات سواء ح ر الممارس أو لم 

 تماع التمهيدي الملزم.يح ر االي
 وكيل الوزارة المساعدللشـــئون الماليـــــة بالتكليف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

ــــــــائق الســــــــفر أن األشــــــــخاص  ــــــــة للجنســــــــية ووث ــــــــن اإلدارة العام تعل
 شــــــهادات ينســــــياتهمالمدريــــــة أســــــمائهم أدنــــــاه يــــــدعون فقــــــدان 

الكويتيــــــة الخاصــــــه بهــــــم   فيريــــــى ممــــــن يعثــــــر علــــــى أي منهــــــا أن 
ـــــــي اإلدارة خـــــــال ـــــــاريخ نشـــــــر هـــــــذا يســـــــلمها إل ـــــــن ت ل أســـــــبوعين م

ــــــده الرســــــمية   وإال فســــــتمنح لهــــــؤالء األشــــــخاص  اإلعــــــالن بالجري
 حسب اإليراءات المتبعة . شهادات ينسية كويتية

 رقم الجنسية االســـــــــــــــم م
 117875952 حنان طارق حمد خلفيه على الصقر  1
 104436812 سعاد محمد حسين صالح الفوردى  2
 107055535 يل ابراهيم زيد النافع العليان محمد خل 3
 100687558 عبدالحميد محمد حسين عيدان  4
 133284191 بتول صالح عبدالكريم حاييه عوض دشتى 5
 128173804 محمد احمد على سلطان بن عيسى  6
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 104274966 فيصل عبدالرحمن عامر سالم البيدان  7
 117971772 طارق محمد صالح مهاوش سلمان 8
 117925136 سيف مت ى مرضى محمد سيف محمد الهايرى 9
 119543571 ريم مجبل افنيطل مزيد البحا 10
 107815790 شيخه سويد نادر محمد سويد العجمى 11
 119989761 مى سويد نادر محمد سويد العجمى 12
 100176246 شيخه عبدالعزيز الناصر الصقعبى 13
 102231257  لجعه نهار محمد حزام العجمى 14
 123755105 رائد فيصل عالى على مجبل الرشيدي  15
 100724796 عامر خلف فالح عمار الرشيدي 16
 136311109 بندر راشد ناصر مرعى شايع الهايرى  17
 119806268 شهد عبدالرحمن عبدالعزيز سالم العمران 18
 107641261 عائشه ياسم حسن احمد عبداهلل الجيران 19
 105434569 ور عويد عجيل نايى الظفيرىمنص 20
 104304365 مها مهدى هادى خلف العازمى 21
 106248374 استقالل مبارك االسود عوده سمير الحسينى 22
 104645821 بدر حماد حمود عبدالهادى العداونى 23
 106546220 مها ابراهيم حسن عبداهلل محمد عبدارسول القالف 24
 202271701 ازمى هدى نصار عماش الع 25
 107302733 هند نصار عماش نصار مهينى العازمى  26
 122859434 راشد احمد مبارك سعد ابراهيم الحوطى 27
 107085639 على مبارك سالم شريده يمعان الشريده 28
 121758105 شهد صادق ياسم على ياسم 29
 106405679 على فيصل طاهر نقي  30
 105905009 الح يرى الدوسرىناصر براك هادى حسين  31
 102205226 شريفه دهيرب خزيم 32
 102175475 عايده ظاهر باقر حسين 33
 101945078 ثامر صقر يعيثن سرور المطيرى 34
 105078717 سلمان عجاب شمروخ عجاب  35
 105038909 فاطمه ثنيان يوسف احمد الثنيان  36
 106744646 ىذكرى عبدالهادى حتالن ضبيان فهد العجم 37
 103116049 مها محمد حمود خليفه المجرب 38
 101241700 فؤاد صالح ياسم محمد الشهاب 39
 105826127 يوسف خشمان عبداهلل عبدالهادى مطلق الحربى 40
 106269231 طارق عبداللطيف ياسم محمد البعنون  41
 102776226 محمد على محمد الكندرى  42

 مة للجنسية ووثائق السفر مدير عام االدارة العا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــالن
تعلــــن اإلدارة العامــــة للجنســــية ووثــــائق الســــفر أن األشــــخاص المدريــــة 
أســماوهم أدنــاه يــدعون فقــدان يــوازات ســفرهم الكويتيــة الخاصــة بهــم  
فيريـى ممــن يعثــر علــى أي منهـا أن يســلمها إلــى اإلدارة خــالل أســبوعين 

ة  وإال فســتمنح لهـــؤالء مــن تــاريخ نشـــر هــذا اإلعــالن بالجريـــده الرســمي
 حسب اإليراءات المتبعة.  األشخاص يوازات سفر كويتية

 الرقم المسلسل رقم الجواز االســم م

 3595612 106915759 غزالن بدر ابراهيم سليمان الفصام 1
 3697644 101711578 هدى ابراهيم محمد المريشد 2
ايمان فالح مدلول غامض حطاب  3

 الشمرى
107912984 3850893 

 3595083 152783471 اميره فالح مدلول غامض الشمرى 4

 3978550 167278193 فهد فالح مدلول غامض الشمرى 5
 3253899 107817332 علياء حسين عبداهلل خالد عباس ابراهيم 6
 3469797 241412062 عبدالرحمن حمد رشيد سالم رشيد 7
 3456405 148195723 فيصل حمد رشيد سالم رشد 8
 3211744 190895234 ساره حمد رشيد سالم رشيد 9
 3456494 140477220 ريم حمد رشيد سالم رشيد 10
 3212440 155972538 ريانه حمد رشيد سالم رشيد 11
 4405288 107668689 ناديه غصن مجيد حسن على 12
 408932 102748776 ساير عايز راشد زهيميل المطيرى 13
 1128243 103097325 بلوشىحصه احمد حمد احمد ال 14
 4120280 215017825 يعقوب يوسف سعيد محمد الرشيدي 15
عبدالرحمن حميد حمدان البنيه مذخر  16

 الرويعى
124616733 4080362 

 3567809 105813358 دانه فهد عبدالرحمن احمد عبداهلل ناصر 17
 2471980 105486169 نجاه مثقال يليل صياح السعيدى 18

 3309841 195044556 لرحمن خالد مطلق يبر الف لىعبدا 19

 153044 124252396 سعد عبداللطيف سعد فارس 20

 3595084 158764583 شيخه فالح مدلول غامض الشمرى 21

 3390985 202314515 حسين بدر عبداهلل محمد االستاذ 22

 3291854 120515720 العنود فارس ثحن منصور مزيد المطيرى 23

 2764119 100102347 لمجيد عبدالعزيز ياسم صادقعبدا 24

 4149722 260683223 ضحى سعد ناصر محمد العجمى 25

 3078378 129959434 ابراهيم اركان منصور ابراهيم منصور المناصير 26

 2835219 101322206 طالل عمران احمد العمران 27

سيد احمد حبيب سيد موسى سيد  28
 حسن الموسوى

135573527 3827466 

 3195071 135809883 ساره فهاد مذكر زويد حزام العجمى 29

مصعب عبدالعظيم اسماعيل  30
 عبدالهادى العلى

182585416 3981606 

 3479677 136115844 عمر محمد عناد مشحن سطاب العنزى 31

 2717061 101025391 ضواء طاهر موسى محمد حسن الموسى 32

 3588849 108015116 مروه اكرم بكداش 33

 994468 117719649 (17زبن معيذر عويد الشمرى )ماده 34

 3517509 100993697 عباس محمد عباس غلوم 35

 3183571 185995704 يوسف خالد محسن ابراهيم المطيرى 36

 3890434 102337539 حصه مبارك مزعل محمد المزعل 37

 3660838 107135943 مشعل متروك بجاد خالد نمر المطيرى 38

 3047014 102545199 فاطمه بالل الخميس 39

 3107241 143414792 على حسين عبداهلل عبداهلل العتيبى 40

 3819133 146659085 فاطمه طالل عمران احمد العمران 41

 2477952 106696803 امنه نعمه شافى رويعى زيدان العنزى 42

 2998197 141685735 احمد سالم ريحان مبارك محسن 43

 183338 128134064 (17ماده(احمد عادل ناصر سلمان  44

 4196888 142033985 عبداهلل نواف عبداهلل محمد المشوط 45
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 3527017 107005122 فاطمه يوسف احمد حسن احمد محمد 46

 3755400 118541911 فهد نزال عايد الدغيم الشمرى 47

 1211553 105485827 محمد فهد رماح نشاء العتيبي 48

 4285647 102798055 صالح خالد صالح محمد الحمير المرى 49

 3458635 153961635 على عباس عبداهلل ابراهيم الدشتى 50

 4343374 120289029 ابراهيم صالح ابراهيم ناصر المريخى 51

 3292222 117692123 مسلط زبن محروت الهذال 52

 2893444 102559748 بدريه مطر هليل مبارك 53

 3831458 100681192 عيد خشان سلطان العنزى 54

 3176321 106848574 ناصر سعود خلف محمد حدران العتيبي 55

 2835224 101708496 خلود معتوق عواد معتوق احمد العواد 56

 426261 103052111 تركى على محمد سيف محمد الهايرى 57

 3727404 119806268 شهد عبدالرحمن عبدالعزيز سالم العمران 58

شيماء يميل سيد يواد اسماعيل اغا  59
 بهبهانى

107612125 3748549 

 4393498 104275652 عبدالرحمن غازى عيسى سلمان العطار 60

 3788795 132495692 عبداهلل سلمان عبداهلل على صنيدح العجمى 61

 2277752 107711436 عصام سلمان مبارك يوسف مبارك المازر 62

 4049791 104995788 عبداهلل عيسى االقعسبدر عيسى  63

 3623741 106837806 مبارك حسين محسن حسين ابوشلفه 64

 1920695 103088778 يونس عباس حسين على حيدر دشتى 65

 158207 198993251 خلف عيد خلف سلطان 66

 3636467 129225695 عبدالعزيز عبدالرحمن عثمان بكر سعيد 67

 2109488 101715372 ى محمد العونسناء عبداهلل عيس 68

 4020568 152869601 محمد طالل محمد يوده العنزى 69

 3219878 106603237 افراح خلف عبيد معدى عوض الزعبوط 70

 2904284 104625983 منيره بدر صقر غانم الق يبي 71

 3884145 137793985 فواز عايض سعود عجيان المرعى الحيانى 72

 3751886 105999919 عبداهلل شويمى حمد الهايرى كامله شويمى 73

 4042189 121758105 شهد صادق ياسم على ياسم 74

عبدالرحمن حمد محمد حمد شقيري  75
 العجمى

131067367 2580739 

 4127893 105746710 احمد فهد راشد سالم على بوقماز 76

 3980581 261695700 فهد فيصل شدهان شالل العنزى 77

 3386105 106047134 ر حمود بجاد حمد بجاد الهايرىناص 78

 3317925 105078085 تهانى يبر عيد سالم 79

 3452903 100407324 راشد دخيل حمد العويهان العنزى 80

 3993896 206482261 رتاج اسامه عيسى موسى القروى 81

 4102150 107641261 عائشه ياسم حسن احمد عبداهلل الجيران 82

حسين على عبداهلل على الغانم  بدور 83
 القطان

118525979 4297870 

حنان حسين على عبداهلل على الغانم  84
 القطان

126346585 4297871 

 4127893 105746710 احمد فهد راشد سالم على بوقماز 85

 مدير عام اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر
 

 وزارة الدفاع
 إعـــالن

لتوريد  2411525163ــم عن طـرح الممارسة رق
 قطع غيار مان/ لزوم وزارة الدفاع

تعلــن وزارة الدفــــاع عـــن طــرح الممارســة المحـــدودة المــذكورة أعـــاله 
على الشركات والمؤسسات المحلية المسـجلة والمصـنفة لـدى إدارة 

  وذلــــك طبقــــا للشــــروط  2016التجهيــــز المحلــــي بــــالوزارة للعــــام 
مارسة والتي يمكن الحصول عليها والمواصفات الواردة في وثائق الم

مـــن إدارة التجهيـــز المحلـــي مراقبـــة التجهيـــزات الفنيـــة وذلـــك خـــالل 
ســــــــاعات الــــــــدوام الرســــــــمي اعتبــــــــارا مــــــــن يــــــــوم االثنــــــــين الموافــــــــق 

د.ك( فقــــط /  75/-مقابــــل رســــوم مبلــــغ وقــــدره ) 19/09/2016
ـــــرد وإن آخــــر موعــــد لتقــــديم  خمســــة وســــبعون دينــــاراً ال غيـــــر   ال ت

ـــق العطـــاءات  ـــاء المواف ـــوم الثالث هـــو الســـاعة الواحـــدة ظهـــرا مســـاء ي
علــى أن تقــدم بمقــر الــوزارة س مركــز تســـليم البريـــد  11/10/2016

{ (12على الدائري الرابع بجانب بوابة رقم )والمناقصـات بالسيارة )
 قبل موعد اإلغالق  

( يومـــا اعتبـــارا مـــن تـــاريخ فـــض 90هـــذا وتســـرى العطـــاءات لمـــدة )
 ات كما وتبلغ الكفالة األولية لهذه المناقصة مظاريف العطاء

ــــة  2000)  ــــر مــــن القيمــــة اإليمالي ــــار ال غي د.ك ( فقــــط ألفــــان دين
 للعطاء. وينبغي أن تكون صالحة طيلة مدة سريان العطـاء .
 ويشترط بالشركات التي ترغب في المشـاركة بالممارسة:

ـــــدفاع / إدارة الت1 ـــــدى وزارة ال ـــــز . أن تكـــــون الشـــــركة مســـــجلة ل جهي
 .2016المحلى للعام 

 فقط. K-NET. سداد الرسوم المقررة لشراء وثائق الممارسة عن طريق 2
ــراء وثائق الممارسة.3 ــ  . كتاب تفويض من الشركة بشــ
. أن تكــون الشــركة متخصصــة فــي هــذا المجــال ومصــنفة لــدى مراقبــة 4

 تصنيف الشركات بالوزارة .
ـــــة5 ـــــدى الشـــــركات  . أن تقـــــدم الشـــــركة شـــــهادة دعـــــم العمال الوطنيـــــة ل

 غير الحكومية.
(  113داخلــــــــــي )  – 24820156 لالستفســــــــــار: تليفــــــــــون:

  24893686فاكس: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــالن
لتوريد  2411524162عن طـرح الممارسة رقــم 

 قطع غيار أيفكو/ لزوم وزارة الدفاع
تعلــن وزارة الدفــــاع عـــن طــرح الممارســة المحـــدودة المــذكورة أعـــاله 
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سسات المحلية المسـجلة والمصـنفة لـدى إدارة على الشركات والمؤ 
  وذلــــك طبقــــا للشــــروط  2016التجهيــــز المحلــــى بــــالوزارة للعــــام 

والمواصفات الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها 
مـــن إدارة التجهيـــز المحلـــى مراقبـــة التجهيـــزات الفنيـــة وذلـــك خـــالل 

الموافــــــــق ســــــــاعات الــــــــدوام الرســــــــمي اعتبــــــــارا مــــــــن يــــــــوم االثنــــــــين 
د.ك( فقــــط /  75/-مقابــــل رســــوم مبلــــغ وقــــدره ) 19/09/2016

ـــــرد وأن آخــــر موعــــد لتقــــديم  ـــــر   ال ت خمســــة وســــبعون دينــــاراً ال غي
ـــاء الموافـــق  ـــوم الثالث العطـــاءات هـــو الســـاعة الواحـــدة ظهـــرا مســـاء ي

علــى أن تقــدم بمقــر الــوزارة س مركــز تســـليم البريـــد  11/10/2016
{ (12ى الدائري الرابع بجانب بوابة رقم )علوالمناقصـات بالسيارة )
 قبل موعد اإلغالق  

( يومـــا اعتبـــارا مـــن تـــاريخ فـــض 90هـــذا وتســـرى العطـــاءات لمـــدة )
 مظاريف العطاءات كما وتبلغ الكفالة األولية لهذه المناقصة 

% ( من القيمة اإليمالية للعطاء. وينبغي أن تكون صالحة طيلة 2) 
 مدة سريان العطـاء .

 بالشركات التي ترغب في المشـاركة بالممارسة: ويشترط
ـــــز 1 ـــــدفاع / إدارة التجهي ـــــدى وزارة ال . أن تكـــــون الشـــــركة مســـــجلة ل

 .2016المحلى للعام 
 فقط.K-NET. سداد الرسوم المقررة لشراء وثائق الممارسة عن طريق 2
ــراء وثائق الممارسة.3 ــ  . كتاب تفويض من الشركة بشــ
صــة فــي هــذا المجــال ومصــنفة لــدى مراقبــة . أن تكــون الشــركة متخص4

 تصنيف الشركات بالوزارة .
ـــــدى الشـــــركات 5 ـــــة الوطنيـــــة ل . أن تقـــــدم الشـــــركة شـــــهادة دعـــــم العمال

 غير الحكومية.
(  113داخلــــــــــي )  – 24820156 لالستفســــــــــار: تليفــــــــــون:

  24893686فاكس: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــالن
   2411926160رقــم  عن طـرح الممارسة

 زارة الدفاعلتوريد إطارات/ لزوم و 
تعلــن وزارة الدفــــاع عـــن طــرح الممارســة المحـــدودة المــذكورة أعـــاله 
على الشركات والمؤسسات المحلية المسـجلة والمصـنفة لـدى إدارة 

  وذلــــك طبقــــا للشــــروط  2016التجهيــــز المحلــــى بــــالوزارة للعــــام 
والمواصفات الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها 

جهيـــز المحلـــى مراقبـــة التجهيـــزات الفنيـــة وذلـــك خـــالل مـــن إدارة الت
ســــــــاعات الــــــــدوام الرســــــــمي اعتبــــــــارا مــــــــن يــــــــوم االثنــــــــين الموافــــــــق 

د.ك( فقــــط /  75/-مقابــــل رســــوم مبلــــغ وقــــدره ) 19/09/2016
ال غيـــــر   ال تـــــرد  وان آخــــر موعــــد لتقــــديم  اً خمســــة وســــبعون دينــــار 

الموافـــق  العطـــاءات هـــو الســـاعة الواحـــدة ظهـــرا مســـاء  يـــوم الثالثـــاء
علــى أن تقــدم بمقــر الــوزارة س مركــز تســـليم البريـــد  11/10/2016

 على الدائري الرابع  بجانب بوابة رقم والمناقصـات بالسيارة )
 { قبل موعد اإلغالق  ( 12) 

( يومـــا اعتبـــارا مـــن تـــاريخ فـــض 90هـــذا وتســـرى العطـــاءات لمـــدة )

 ممارسة مظاريف العطاءات كما وتبلغ الكفالة األولية لهذه ال
%( مــــن القيمــــة اإليماليــــة للعطـــــاء وينبغــــي أن تكــــون صـــــالحة 2) 

 طيلة مدة سريان العطـاء .
 ويشترط بالشركات التي ترغب في المشـاركة بالممارسة:

ـــــز  .1 ـــــدفاع / إدارة التجهي ـــــدى وزارة ال أن تكـــــون الشـــــركة مســـــجلة ل
 .2016المحلى للعام 

-Kيــــق ســــداد الرســــوم المقــــررة لشــــراء وثــــائق الممارســــة عــــن طر  .2
NET .فقط 

ــراء وثائق الممارسة. .3 ــ  كتاب تفويض من الشركة بشــ
أن تكــون الشــركة متخصصــة فــي هــذا المجــال ومصــنفة لــدى مراقبــة  .4

 تصنيف الشركات بالوزارة .
ـــــدى الشـــــركات  .5 ـــــة الوطنيـــــة ل أن تقـــــدم الشـــــركة شـــــهادة دعـــــم العمال

 غير الحكومية.
(  113داخلــــــــــي )  – 24820156 لالستفســــــــــار: تليفــــــــــون:

  24893686س: فاك

 وزارة الصـحة
 إعالن

ــــــن وزارة الصــــــحة عــــــن تمديـــــد موعـــــد إغـــــالق الممارســــــة رقـــــم  تـعـل
لتوريـــــــــــــــد وتركيـــــــــــــــب بدالـــــــــــــــة  2017/  2016/  6ص / م س / 
 ( بعدارة المستودعات الطبية  1000+  100الكترونية سعة) 

علما بأن آخر موعد لتقديم العطاءات هـو السـاعة الواحـدة مـن ظهـر 
م فـــي صـــندوق العطـــاءات  2016/  9/  28عـــاء الموافـــق يـــوم االرب

( يومـــا 90بـــالعنوان المـــذكور أعـــاله   كمـــا تســـرى العطـــاءات لمـــدة )
%( فقــط اثنــان 2اعتبــارا مــن تــاريخ اإلقفــال وتبلــغ الكفالــة األوليــة )

 بالمائة من قيمة العطاء صالحة طيلة  مدة سريان العطاء .
 وكيل وزارة الصحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

صحة )إدارة الهندسة الطبية( عن طرح الممارسات تعلن وزارة ال
 التالية:

تاريخ 
 م رقم الممارسة الوصـــــــــــف الرسوم اإلقفــــال

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

20 

(6TN437) 
 ,RETRACTORSتوريد 

TUBE OCCLUDING 
FORCEPS, TOWEL 

CLAMPS   و آالت يراحية
أخرى لحاية مجلس أقسام الصدري 

 الدبوس للقلب مركز سلمان  -

 هـ.ط.
2016-

2017/437 
1 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

20 

(6TN456) 
 2D DIGITAL توريد أيهزة 

PANORAMIC X-
RAY  وملحقاتها لحاية مجلس

توزيعة عدة  –أقسام األسنان 

 هـ.ط.
2016-

2017/456 
2 
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 مستشفيات

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

20 

(6TN611) 
 توريد يهاز 

ELECTROSURGICAL 
UNITS و ملحقاته لحاية مجلس

مركز سلمان الدبوس  -أقسام الصدري
 للقلب

 هـ.ط.
2016-

2017/611 
3 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

20 

(6TN615) 
 METAL توريد

CORONARY 
PROBES, KNIFE 

HANDLES FORCEPS 
  -لحاية مجلس أقسام الصدري
 مستشفى األمراض الصدرية

 هـ.ط.
2016-

2017/615 
4 

شهر من 
تاريخ 
 ناإلعال

20 

6TN621 
 OMNICON  توريد يهاز

ANTIBIOTIC ZONE 
READER وملحقاته 

لحاية إدارة تسجيل ومراقبة االدوية  
 الرقابة الدوائية –

 هـ.ط.
2016-

2017/621 
5 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

20 

(6TN777) 
 SILICONEتوريد  

MATTRESSES, 
HEAD SUPPORT 

PADS 
لحاية اقسام الجراحة العامة 

ة )مستشفى ابن سينا/ والتخصصي
 يراحة التجميل(

 هـ.ط.
2016-

2017/777 
6 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

20 

(6TN778) 
 OPERATIONتوريد أيهزة 

THEATER CHAIRS, 
INSTRUMENT 

SERVING TABLES, 
BOWL STANDS   و
 أدوات طبية أخرى ملحقاتها
لحاية اقسام الجراحة العامة 

 والتخصصية )مركز مكافحة السرطان (

 هـ.ط.
2016-

2017/778 
7 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

20 

(6TN779) 
 AIR  توريد  أيهزة 

ASSISTED 
INFLATED 

MATTRESS و ملحقاتها 
لحاية اقسام الجراحة العامة 
والتخصصية )مستشفى ابن سينا/ 

 يراحة التجميل(

 هـ.ط.
2016-

2017/779 
8 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

40 

(6TN783) 
 TELEMETRY توريد أيهزة 

SYSTEMS WITH 
TRANSMITTERS   و
ملحقاتها لحاية مجلس أقسام 

مستشفى األمراض   -الصدري
 الصدرية

 هـ.ط.
2016-

2017/783 
9 

شهر من  40 (6TN785) .10 هـ.ط 

تاريخ 
 اإلعالن

 و ملحقاتها
COAGULATOR 

UNIT  توريد أيهزة لحاية مجلس
 أقسام العيون  ) مركز الدخان (

2016-
2017/785 

الطبية )رقم  الهندسةع العطاءات في صندوق العطاءات بعدارة توض
يوما( من  90(  وعلى أن تكون العطاءات سارية المفعول لمدة )2

%( من  2تاريخ االقفال   كما تبلغ الكفالة األولية لهذه الممارسة )
القيمة اإليمالية للعطاء المقدم وينبغي أن تكون صالحة طوال مدة 

 سريان العطاء.
 يشترط بالشركات التي ترغب في المشاركة بالممارسة مايلي:و  -
 الهندسة.أن تكون مقصورة على الشركات المسجلة لدى إدارة 1

 الطبية.
.أن تكون الشركة متخصصة في هذا المجال مع إح ار ما يفيد 2

 ذلك.
 .سداد الرسوم المقررة لشراء وثائق الممارسة نقدا.3
 ثائق الممارسة..كتاب تفويض من الشركة بشراء و 4
 .أن تقدم الشركات المشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية.5
 21.ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من تاريخ النشر ولمدة 6

 يوما فقط.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن وزارة الصحة )إدارة الهندسة الطبية( عن طرح الممارسات التالية :
تاريخ 
 اإلقفــــال

 م الممارسةرقم  الوصـــــــــــف الرسوم

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 

(6TN638) 
 FORWORDتوريد 

OBLIQUE 
TELESCOPES, 

TROCARS 
 وآالت يراحية أخرى

لحاية اقسام الجراحة العامة والتخصصية 
 )مستشفى ابن سينا/يراحة مخ واعصاب( 

 638ه.ط / 

2017-2016 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

 

20 
 
 
 
 

6TN762 
 PATIENTتوريد يهاز

TRANSFER TROLLEYS 
 وملحقاته

 لحاية مجلس اقسام الطوارئ

 762ه.ط / 

2017-2016 
 
 

2 
 
 
 
 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

 

20 
 
 
 
 

(6TN766) 
أيهزة  توريد

CHOLEDOSCOPES   
وملحقاتها لحاية أقسام الجراحة العامة 
 والتخصصية )مستشفى مبارك الكبير(

 766ه.ط / 

2017-2016 
 
 

3 
 
 
 
 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

 
 

20 
 
 
 
 

6TN769 
 LEADS ECG 12توريد أيهزة 

MACHINE  وملحقاته لحاية
 مجلس اقسام الطوارئ

 769ه.ط / 

2017-2016 
 
 

4 
 
 
 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

20 
 
 
 

6TN770 
 TRAUMAتوريد 

STRETCHERS وملحقاتها 
 لحاية مجلس اقسام الطوارئ

 770ه.ط / 

2017-2016 
 
 

5 
 
 
 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

20 

 
 

(6TN789) 

 MOBILE يهاز توريد

OPERATING TABLE  و

 789ه.ط / 

2017-2016 
 

6 
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ملحقاته لحاية مجلس أقسام العظام 
 )مستشفى الفروانية(

  
 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

 
 
 

20 
 
 
 
 
 

(6TN790) 

 PATIENT CARE توريد

KITS, LEG BOARDS  و
 SPINALة ملحقات أخرى أليهز 

SURGERY TABLES 

لحاية مجلس أقسام العظام )مستشفى 
 الرازي(

 790ه.ط / 

2017-2016 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

 

20 
 
 
 

(6TN793) 

أليهزة   FILTERSتوريد
SMOKE EVACUATORS 

لحاية أقسام الجراحة العامة والتخصصية 
 )مستشفى االميري (

 793ه.ط / 

2017-2016 
 
 

8 
 
 
 

ر من شه
تاريخ 
 اإلعالن

 
 

20 
 
 
 
 

(6TN794) 
 WOUND يهاز توريد

THERAPY SYSTEM 
وملحقاته لحاية أقسام الجراحة العامة 
والتخصصية )مستشفى ابن سينا/يراحة 

 الحروق والتجميل(

 794ه.ط / 

2017-2016 
 
 

9 
 
 
 
 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

 
 
 

20 

 
 
 
 
 

6TN819 

 BIPOLAR توريد

ELECTRODES, 
ELECTROSURGICAL 

PENCILS  و آالت يراحية أخرى
لحاية مجلس أقسام األنف واألذن 

 مستشفى زين –والحنجرة 

 819ه.ط / 

2017-2016 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

 
 
 

20 
 
 
 
 

6TN820 
أيهزة   توريد

LARYNGOSCOPES 
وملحقاتها لحاية مجلس أقسام األنف 

 مستشفى الجهراء –واألذن والحنجرة 

 820/ ه.ط 

2017-2016 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

الطبيـة )رقـم  الهندسـةتوضع العطاءات في صـندوق العطـاءات بـعدارة 
( يومـا مـن 90(  وعلى أن تكون العطـاءات سـارية المفعـول لمـدة )2

%( من  2تاريخ االقفال   كما تبلغ الكفالة األولية لهذه الممارسة )
الحة طـوال مـدة القيمة اإليمالية للعطاء المقـدم وينبغـي أن تكـون صـ

 سريان العطاء.
 ويشترط بالشركات التي ترغب في المشاركة بالممارسة ما يلي:

 الطبية. الهندسةأن تكون مقصورة على الشركات المسجلة لدى إدارة  -1
 أن تكون الشركة متخصصة في هذا المجال مع اح ار ما يفيد ذلك. -2
 ا.سداد الرسوم المقررة لشراء وثائق الممارسة نقد -3
 كتاب تفويض من الشركة بشراء وثائق الممارسة.  -4
 أن تقدم الشركات المشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية. -5
ــائق الممارســة مــن تــاريخ النشــر ولمــدة  -6 يمكــن الحصــول علــى وث
 يوما فقط. 21

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تعلن وزارة الصحة )إدارة الهندسة الطبية( عن طرح الممارسات 
 التالية:

تاريخ 
 ـــالاإلقفـ

 م رقم الممارسة الوصـــــــــــف الرسوم

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

20 

(6TN399) 

 LED HEAD توريد أيهزة 

LIGHTS SYSTEM, 

RETRACTORS و آالت

 هـ.ط.

2016-
2017/399 

1 

طبية أخرى لحاية مجلس أقسام 
مستشفى األمراض   -الصدري

 الصدرية

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

20 

(6TN403) 

 ,PINCES توريد 

CANNULA 
ASPIRATIONS, 

SCISSORS و آالت يراحية
أخرى لحاية مجلس أقسام 

مستشفى األمراض   -الصدري
 الصدرية

 هـ.ط.

2016-
2017/403 

2 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

20 

(6TN407) 

 RETRACTORS توريد 
  -لحاية مجلس أقسام الصدري
 مستشفى األمراض الصدرية

 هـ.ط.

2016-
2017/407 

3 

 شهر من
تاريخ 
 اإلعالن

20 

(6TN409) 

 PEDIATRIC توريد يهاز 

SURGERY 

CARDIAC TOWER و
ملحقاته لحاية مجلس أقسام 

مستشفى األمراض   -الصدري
 الصدرية

 هـ.ط.

2016-
2017/409 

4 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

20 

6TN711 

 ICUتوريد يهاز 

STRETCHERS, 
HOT AIR BODY 

WARMERS 
&SYRINGE PUMPS   

 -التخدير والعناية المركزة ملحقاتها
FARWANIYA  

HOSPITAL 

 هـ.ط.

2016-
2017/711 

5 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

20 

6TN714 

 PORTABLEتوريد أيهزة 

ICU MONITORS 
AND PORTABLE 
SPO2 & ETCO2 

MONITORS  و ملحقاتها 

مجلس أقسام التخدير والعناية 
 مستشفى الفروانية -المركزة

 هـ.ط.

2016-
2017/714 

6 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

20 

6TN731 
 PORTABLEتوريد ايهزة 

VIDEO-
LARYNGOSCOPES   
و ملحقاتها التخدير والعناية 

  JAHRA -المركزة

HOSPITAL 

 هـ.ط.

2016-
2017/731 

7 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

30 

6TN732 
و  BIPAPتوريد أيهزة 

 -ملحقاتها التخدير والعناية المركزة
JAHRA HOSPITAL 

 .ط.هـ

2016-
2017/732 

8 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

20 

6TN735 

 THROMBOتوريد أيهزة 

ELASTOGRAPHY   و
 -ملحقاتها التخدير والعناية المركزة
ADAN  HOSPITAL 

 هـ.ط.

2016-
2017/735 

9 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

20 

6TN747 
 PORTABLEتوريد أيهزة 

ULTRASOUND 

SYSTEM وملحقاتها 
ارئ والحوادث لحاية مجلس الطو 

 عدة مستشفيات –

 هـ.ط.

2016-
2017/747 

10 
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شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

20 

(6TN760) 

 HOLMIUMتوريد 

LASER وملحقاته 

لحاية اقسام الجراحة العامة 
والتخصصية )مركز صباح االحمد 

 للكلى(

 هـ.ط.

2016-
2017/760 

11 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

20 

6TN780 

 Endocavityتوريد 

Transducer Soaking 
Cups  وملحقاتها مجلس أقسام

 -األشعة والعالج االشعاعي 
 مستشفى الوالدة

 هـ.ط.

2016-
2017/780 

12 

الطبية )رقم  الهندسةتوضع العطاءات في صندوق العطاءات بعدارة 
يوما( من  90(  وعلى أن تكون العطاءات سارية المفعول لمدة )2

%( من  2لية لهذه الممارسة )تاريخ االقفال   كما تبلغ الكفالة األو 
القيمة اإليمالية للعطاء المقدم وينبغي أن تكون صالحة طوال مدة 

 سريان العطاء.
 ويشترط بالشركات التي ترغب في المشاركة بالممارسة مايلي:

 الهندســةأن تكــون مقصــورة علــى الشــركات المســجلة لــدى إدارة  (1
 الطبية.

إح ـار مـا يفيـد  أن تكون الشركة متخصصة في هذا المجـال مـع (2
 ذلك.
 سداد الرسوم المقررة لشراء وثائق الممارسة نقدا. (3
 كتاب تفويض من الشركة بشراء وثائق الممارسة. (4
 .أن تقدم الشركات المشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية (5
ويمكــن الحصــول علــى وثــائق الممارســة مــن تــاريخ النشــر ولمــدة  (6
 .يوما فقط 21

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 إعالن

 ة الهندسة الطبية( عن طرح الممارسات التالية :تعلن وزارة الصحة )إدار 
تاريخ 
 اإلقفــــال

 م رقم الممارسة الوصـــــــــــف الرسوم

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

20 
 
 

(6TN545) 
 NSK توريد 

CARTILAGES  وملحقاتها
 –لحاية مجلس أقسام األسنان 
 توزيعة عدة مستشفيات

 545ه.ط/

2017-2016 
 
 

1 
 
 
 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

 
 

20 
 
 
 
 

(6TN608) 
 ENDOSCOPE توريد يهاز 

DRYING CABINET  
وملحقاته لحاية مجلس أقسام 

مستشفى األمراض   -الصدري
 الصدرية

 608ه.ط/

2017-2016 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

 
 

20 
 
 
 
 

(6TN623) 
 توريد يهاز 

HEMODYNAMIC 
SUPPORT PUMP و

 ملحقاته
مركز   -صدريلحاية مجلس أقسام ال

 سلمان الدبوس للقلب

 623ه.ط/

2017-2016 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

 

20 

 
 
 
 

(6TN632) 
 BLOOD توريد أيهزة 

SALVAGE 
MACHINESو ملحقاتها 

مركز  -لحاية مجلس أقسام الصدري

 632ه.ط/

2017-2016 
 
 
 

4 

 
 
 
 

 
 

 سلمان الدبوس للقلب

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

 
 
 

20 
 
 
 
 
 

6TN657 
 PLATELETS  توريد أيهزة

STORAGE SYSTEM 
وملحقاته لحاية إدارة خدمات نقل 

 بنك الــدم –الدم المركزي 

 657ه.ط/

2017-2016 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

 
 

20 
 
 
 
 

6TN694 
 ICU & CCUتوريد أيهزة 

BEDS WITH FOAM 
MATTRESSES  وملحقاتها

مجلس أقسام التخدير والعناية 
 مستشفى الوالدة -ركزةالم

 694ه.ط/

2017-2016 
 
 
 

6 
 
 
 
 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

 
 
 

20 
 
 
 
 

6TN695 
 CRASHتوريد أيهزة

TROLLEY WITH 
DEFIBRILLATORS  
وملحقاتها مجلس أقسام التخدير 

 مستشفى الوالدة -والعناية المركزة

 695ه.ط/

2017-2016 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

 
 
 

20 
 
 
 
 
 

6TN715 

 PLASMAتوريد أيهزة 

THAWERS, VEIN 
VIEWERS & PCA 
INFUSION PUMPS 
وملحقاتها مجلس أقسام التخدير 

 مستشفى الفروانية -والعناية المركزة

 715ه.ط/

2017-2016 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

 
 

20 
 
 
 
 

(6TN745) 

 ,PR KNIVES توريد 

PERIOSTEAL BUSER  
 وآالت طبية أخرى

 –اية مجلس أقسام األسنان لح
 توزيعة عدة مستشفيات

 745ه.ط/

2017-2016 
 
 
 

9 
 
 
 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

 
 
 

20 
 
 
 
 
 

(6TN746) 
 RC توريد 

EXCAVATORS, 

FINGER RULERS  وآالت
طبية أخرى لحاية مجلس أقسام 

 توزيعة عدة مستشفيات –األسنان 

 746ه.ط/

2017-2016  
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

شهر من 
 تاريخ
 اإلعالن

 
 
 

20 
 
 
 
 
 

(6TN772) 
 ACTIVEتوريد أيهزة 

COMPRESSION 
SYSTEM PUMPS  

وملحقاتها لحاية اقسام الجراحة 
العامة والتخصصية )مستشفى مبارك 

 الكبير(

 772ه.ط/

2017-2016 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 

شهر من 
تاريخ 
 اإلعالن

 
 
 

20 
 
 
 
 
 

6TN781 
 HD IMAGING توريد

SYSTEMS FOR RIGID 
AND FLEXIBLE 

SCOPES  وأدوات طبية أخرى 

لحاية مجلس أقسام األنف واألذن 
 مستشفى الفروانية –والحنجرة 

 781ه.ط/

2017-2016 
 
  
 
 

12 
 
 
 
 
 

الطبيـة )رقـم  الهندسـةتوضع العطاءات في صـندوق العطـاءات بـعدارة 
( يومـا مـن 90(  وعلى أن تكون العطـاءات سـارية المفعـول لمـدة )2

%( من  2ما تبلغ الكفالة األولية لهذه الممارسة )تاريخ االقفال   ك
القيمة اإليمالية للعطاء المقـدم وينبغـي أن تكـون صـالحة طـوال مـدة 

 سريان العطاء.
 ويشترط بالشركات التي ترغب في المشاركة بالممارسة مايلي:
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 الطبية. الهندسةأن تكون مقصورة على الشركات المسجلة لدى إدارة  -1
 كة متخصصة في هذا المجال مع اح ار ما يفيد ذلك.أن تكون الشر  -2
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 مح ر ايتماع لجنة المواليد والوفيات بجلستها

 14/08/2016المنعقدة  50/2016رقم 
للطلبات المقدمة بتعديل البيانات بسجالت المواليد والوفيات قررت بالتعديل المدرج أدناه بالجريدة الرسمية ) الكويت اليوم ( فعذا  هاوبعد بحث

ر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن فسيجرى التعديل بالسجالت وتصدر شهادات الميالد أو الوفاة لم تتلق اللجنة أي اعتراض خالل خمسة عش
 طبقا للتعديل اآلتي :

 مح ر ايتماع لجنة المواليد والوفيات بجلستها
 50/2016لجنة  14/08/2016المنعقدة بتاريخ 
  124/2008والمشكلة بالقرار الوزاري رقم  36/69رقم  من القانون 15ايتمعت لجنة المواليد والوفيات المنصوص عليها بالمادة 

 ع وا             السيد / مدير إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات          رئيسا                  الدكتور/ رئيس المجلس الطبي العام     
 ع وا                   السيد / رئيس قسم القيد                       ع وا                               السيدة / رئيسة قسم البحوث والرأي 

 ع وا                  ع وا                 السيد / الباحث القانوني                                        السيد / رئيس قسم الوفيات 
 ع وا                  السيد / رئيس قسم السجالت

 عمال سكرتارية اللجنة السيدة / نورية حسن عبداهللوقامت بأ
(( بالكشف المرفـق والخاصـة بتعـديل البيانـات فـي سـجالت المواليـد والوفيـات 1441إلى رقم )) (((1416ونظرت اللجنة الطلبات من رقم)))

دات   تقرر اإلعالن عن التعـديالت والطلبـات فـي بطلبات سواقط قيد الميالد والوفاة فعن اللجنة بعد بحثها والتأكد من استيفاء الوثائق والمستن
م يتقدم الجريدة الرسمية ) الكويت اليوم ( في عددين متتاليين حتــى إذا ما انق ت المدة القانونية ) خمسة عشر يوما ( من تاريخ آخر إعالن ول

 أحد بأي اعتراض تجرى التعديالت بالدفاتر وتصدر شهادات الميالد والوفاة 
 لبحوث والرأي          رئيس قسم القيد             رئيس قسم الوفيات                                         رئيس قسم السجالترئيس قسم ا

 مواليدمركزي للالباحث القانوني                      سكرتير اللجنة               رئيس المجلس الطبي العام                  مدير إدارة السجل ال
 رقم
 الطلب

 رقم الشهادة
 ومصدرها

الرقم المدني او الجنسية  الجنسية 988/88االسم المطلوب تغييره بمويب القانون رقم 
التعديل  او يواز السفر

 في اسم
اسم 
 المولود

 إلى من

 100997955ج كويتي خلف عبداهلل خزيم الشمري خلف عبداهلل خزيم  عادل الوالد حولي 598/1960 1416
 100847047ج كويتي شافي دخيل فراج المطيري شافي دخيل فراج  فوزيه الوالد المركزي 8048/73 1417
 102268744ج كويتي عبداهلل فرحان السرحان  عبداهلل فرحان سرحان صالح الوالد القبله 1585/1965 1418
 283110300314ج كويتي رك العازميسعود مرهج مبا سعود مرهج مبارك محمد الوالد الفحيحيل 1س 1355/83 1419
 100786550ج كويتي مطلق مبارك غانم مبارك الخواف السبيعي مطلق مبارك غانم ساره الوالد االحمدي 2س 781/77 1420
 101095742ج كويتي محمد راشد حمد يدعان بداح  محمد راشد حمد  تهاني الوالد المركزي 2س 703/1984 1421
 100721811ج كويتي مطلق دغيم مطلق الداهوم العازمي مطلق دغيم مطلق الداهوم منيره الوالد الفحيحيل 2297/71 1422
 101573050ج كويتي ياسم سالم ياسم ياسم سالم  منى الوالد دسمان 5149/60 1423
 102385225ج كويتي خلف فهد مطر الشمري خلف فهد مطر نايف  الوالد الجهراء  1س 849/85 1424
 106494391ج كويتي سعيد نعير فالح محمد الهايري سعيد نعير فالح يمله الوالد االحمدي 2س 250/1979 1425
 101045142ج كويتي هيا أحمد الفراج أحمد الخرافي هيا أحمد فراج شيخه الوالد الشامية 183/1954 1426
 101484159ج كويتي حسين محمد فيصل عبداهلل علي فيصل عبداهلل علي حسين هبه الوالد المركزي 2س 2358/93 1427
 101484159ج كويتي فيصل عبداهلل علي حسين محمد فيصل عبداهلل علي محمد  علي الوالد المركزي 1س 7346/95 1428
 281012001207ج كويتي بدريه منور صنيتان حليلي العنزي بدريه منور صنيتان العنزي سنده  الوالده الجهراء 2س 1939/2012 1429
 281012001207ج كويتي بدريه منور صنيتان حليلي العنزي بدريه منور صنيتان العنزي بدريه الوالده الجهراء 2س 656/2014 1430
 281012001207ج كويتي بدريه منور صنيتان حليلي العنزي بدريه منور صنيتان العنزي محمد الوالده الجهراء  1س 558/2015 1431
 273112900234ب م سوري ليوتيان تيان عماد سلطان الشرع عماد سلطان الشرع سويت ودالمول المركزي 4س 3099/2016 1432
 280051800293ب م كويتي حور ابراهيم يواد اسماعيل محمد رم ان ابراهيم يواد اسماعيل محمد رم ان سليل  المولود المركزي 2س 986/2015 1433
فالح سعيد فالح محمد  سالمه المولود المركزي2س11041/2015 1434

 الفالح العجمي
نوره فالح محمد فالح سعيد الفالح 

 العجمي
 286021301474ب م كويتي



 م11/9/2016 -هـ  1437 ذو الحجة 9 األحد                   146                  والستون    الثانيةالسنة  1305الكويت اليوم العدد 
فالح عبداهلل سعد سعود ربعي  فاطمه  المولود المركزي 2س 5982/2016 1435

 الرشيدي
غوالي فالح عبداهلل سعد سعود ربعي 

 الرشيدي
 275020500435ب م كويتي

 284052702001ب م هندي افي ماريا ريجو فيكتور اراتوشيرا ريجو فيكتور اراتوشيرا افي مديا مولودال الفروانيه 4س 2250/2013 1436
 286042406427ب م هندي بارثيف براييش بوثينفيلي برثابان براييش بوثينفيلي برثابان بارديفي المولود الجهراء 3س 1011/2016 1437
 285081900677ب م كويتي رقيه عبداللطيف محمود عبدالهادي محمد للطيف محمود عبدالهادي محمدعبدا رتاج  المولود المركزي 2س 9140/2015 1438
 274121001534ب م سوري عبدالرحمن يمعه ثلج الشحاذه يمعه ثلج الشحاذه عبداهلل  المولود الفروانيه 3س 1763/2016 1439

 
رقم 
 14/08/2016تاريخ االنعقاد :  مقدم الطلب الطلب

 م لهذه الوزارة السيد /محمد بن عطا اهلل بن محمد الصعيري المطيري             بصفته : االب / وليدتقد 1440
 طالبا تسجيله بسجالت الوفيات////// فمن له اعتراض يتقدم به لهذه الوزارة .

 08/06/2002المتوفى/  بتاريخ :
 403906T -يواز سفر–الكويت –وفاة 

 د /سعود عايد يابر العنزي                                 بصفته : االب / عبدالعزيزتقدم لهذه الوزارة السي 1441
 طالبا تسجيله بسجالت المواليد////// فمن له اعتراض يتقدم به لهذه الوزارة .

 22/03/2013المولود /  بتاريخ :
 107135971ج  –السعوديه -والدة خاريية 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ات بجلستهامح ر ايتماع لجنة المواليد والوفي
 51/2016لجنة رقم:  - 17/8/2016المنعقدة بتاريخ 

م ( فعذا وبعد بحثها للطلبات المقدمة بتعديل البيانات بسجالت المواليد والوفيات قررت بالتعديل المدرج أدناه بالجريدة الرسمية ) الكويت اليو 
الن فسيجرى التعديل بالسجالت وتصدر شهادات الميالد أو الوفاة لم تتلق اللجنة أي اعتراض خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلع

 طبقا للتعديل اآلتي :

 مح ر ايتماع لجنة المواليد والوفيات بجلستها
 51/2016لجنة رقم:  - 17/8/2016المنعقدة بتاريخ 

 . 124/2008لقرار الوزاري رقم والمشكلة با 36/69من القانون رقم  15ايتمعت لجنة المواليد والوفيات المنصوص عليها بالمادة 
                 الســيد / مــدير إدارة الســجل المركــزي للمواليــد والوفيــات         رئيســا                  الــدكتور/ رئــيس المجلــس الطبــي العــام     

 ع وا
 / رئيس قسم القيد                                ع وا السيد          ع وا                                   السيدة / رئيسة قسم البحوث والرأي 

 ع وا                  ع وا                  السيد / الباحث القانوني                                         السيد / رئيس قسم الوفيات 
 ع وا                 السيد / رئيس قسم السجالت

 اللجنة السيدة / نورية حسن عبداهلل.وقامت بأعمال سكرتارية 
( بالكشف المرفق والخاصة بتعديل البيانات في سجالت المواليد والوفيات بطلبات 1472إلى رقم ) (1442ونظرت اللجنة الطلبات من رقم )

عن التعديالت والطلبات فـي الجريـدة  سواقط قيد الميالد والوفاة فعن اللجنة بعد بحثها والتأكد من استيفاء الوثائق والمستندات   تقرر اإلعالن
أحد بأي الرسمية ) الكويت اليوم ( في عددين متتاليين حتــى إذا ما انق ت المدة القانونية ) خمسة عشر يوما ( من تاريخ آخر إعالن ولم يتقدم 

 اعتراض تجرى التعديالت بالدفاتر وتصدر شهادات الميالد والوفاة. 
 رئيس قسم القيد             رئيس قسم الوفيات                                         رئيس قسم السجالت     رئيس قسم البحوث والرأي     

 مركزي للمواليدالباحث القانوني                      سكرتير اللجنة               رئيس المجلس الطبي العام                  مدير إدارة السجل ال
 رقم
 الطلب

 رقم الشهادة
 ومصدرها

الرقم المدني او الجنسية  الجنسية 988/88االسم المطلوب تغييره بمويب القانون رقم 
التعديل  او يواز السفر

 في اسم
اسم 
 المولود

 إلى من

 100315709ج كويتي حمد علي هليل العازمي حمد على هليل مريم  الوالد المركزي 2س 3410/77 1442
 101274666ج كويتي فريح سالم فرحان العنزي فريح سالم فرحان يمال الوالد بلهالق 344/67 1443
عبدالرزاق ظاهر عبداهلل يابر  احمد الوالد المركزي1س11678/2012 1444

 سهيل المطيري
عبدالرزاق ظاهرعبداهلل يابر السهيل 

 المطيري
 280021801287ج كويتي

شيماء نايف عيد يابر سهيل   الوالده  ------
 المطيري

شيماء نايف عيد يابر السهيل 
 المطيري

 281031300501ج كويتي

عبدالرزاق ظاهر عبداهلل يابر  خالد  الوالد س المركزي10106/2005 1445
 سهيل المطيري

عبدالرزاق ظاهرعبداهلل يابر السهيل 
 المطيري

 280021801287ج كويتي

شيماء نايف عيد يابر سهيل   الوالده  ------
 المطيري

شيماء نايف عيد يابر السهيل 
 المطيري

 281031300501ج كويتي

عبدالرزاق ظاهر عبداهلل يابر  هدى الوالد المركزي 2س 993/2010 1446
 سهيل المطيري

عبدالرزاق ظاهرعبداهلل يابر السهيل 
 المطيري

 280021801287ج كويتي
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شيماء نايف عيد يابر سهيل   الوالده  ------

 المطيري
عيد يابر السهيل  شيماء نايف
 المطيري

 281031300501ج كويتي

عبدالرزاق ظاهرعبداهلل يابر السهيل  عبدالرزاق ظاهر عبداهلل سهيل  بدر الوالد المركزي 1س 3227/2007 1447
 المطيري

 280021801287ج كويتي

شيماء نايف عيد يابر السهيل  شيماء نايف عيد المطيري  الوالده  ------
 المطيري

 281031300501ج كويتي

 278042300569ج كويتي ضيدان ضرباح نايف قطيم المطيري ضيدان ضرباح نايف قطيم تركي  الوالد الفروانيه 1س 312/2006 1448
 101331493ج كويتي عيسى سلطان  سويد فرحان السهلي عيسى سلطان  السهلي سلطان الوالد المركزي 1س 4059/79 1449

 101823448ج كويتي الجطيلي أمل علي ناصر ناصر أمل علي  الوالده  ------
 103101155ج كويتي حامد ضحوي راضي البدان العنزي حامد ضحوي راضي البدان  يوسف  الوالد الفحيحيل 1س 2032/98 1450
 103101155ج كويتي حامد ضحوي راضي البدان العنزي حامد ضحوي راضي البدان  عمر الوالد الفحيحيل 1س 1106/98 1451
 103101155ج كويتي حامد ضحوي راضي البدان العنزي حامد ضحوي راضي البدان  خالد الوالد الفحيحيل 1س 2250/93 1452
 103101155ج كويتي حامد ضحوي راضي البدان العنزي حامد ضحوي راضي البدان  عبير الوالد الفحيحيل 2س 534/2003 1453
 103101155ج كويتي حامد ضحوي راضي البدان العنزي حامد ضحوي راضي البدان  حمنعبدالر  الوالد الفحيحيل1س2465/2001 1454
 103101155ج كويتي حامد ضحوي راضي البدان العنزي حامد ضحوي راضي البدان  طالل الوالد الفحيحيل1س1057/2000 1455
 103101155ج كويتي البدان العنزيحامد ضحوي راضي  حامد ضحوي راضي البدان  أنس  الوالد الفحيحيل1س1694/2005 1456
 103101155ج كويتي حامد ضحوي راضي البدان العنزي حامد ضحوي راضي البدان  علي الوالد الفحيحيل 1س 102/2009 1457
 103101155ج كويتي حامد ضحوي راضي البدان العنزي حامد ضحوي راضي البدان  عبداهلل  الوالد الفحيحيل1س2339/1999 1458
 100284667ج كويتي عبدالرحمن محمد على العبدالرحمن عبدالرحمن محمد على محمد  الوالد حولي 741/1964 1459
 101358005ج كويتي باني سنيد باني مطر العجمي باني سنيد باني مطر يمال الوالد الجهراء 1س 11/88 1460
 281090700505ب م  هندي ردان فارييس بيني بيني فارييس يورجيو  بيني فارييس يورج يوردان بيني المولود المركزي 3س 1227/2012 1461
األدهم صالح مناحي حصين  رتاج  المولود الفحيحيل2س1045/2016 1462

 يبر السبيعي
شهد األدهم صالح مناحي حصين 

 يبر السبيعي
 289083001761ب م  كويتي

سين خالد وليد محمد علي ح ياسمين  المولود المركزي 2س 6594/2016 1463
 الحربان 

سنا خالد وليد محمد علي حسين 
 الحربان

 285122500857ب م  كويتي

عبدالرحمن عبدالعزيز فيصل  شيخه  المولود المركزي 2س 1979/2016 1464
 سالم المطوع

بسمة عبدالرحمن عبدالعزيز فيصل 
 سالم المطوع

 275042001127ب م  كويتي

 268072501901ب م  ايراني ياسمين عبدالحميد ابراهيم محمدي بدالحميد ابراهيم محمديع ريان  المولود الجهراء 4س 884/2016 1465
 288033001689ب م  سعودي غال عمر عبدالهادي مياح العنزي عمر عبدالهادي مياح العنزي مالك المولود الجهراء 4س 704/2016 1466
 282111001581ب م  سعودي هيفا عوي ه ناصر حمد العجمي يعوي ه ناصر حمد العجم هيفه المولود الفحيحيل 4س 829/2016 1467
انس طالل عثمان محمد عثمان  سناء المولود المركزي 2س 256/2015 1468

 الزامل
سنا انس طالل عثمان محمد عثمان 

 الزامل
 284011601431ب م  كويتي

 
رقم 
 17/8/2016تاريخ االنعقاد :  مقدم الطلب الطلب

 ة السيد /نايف سالم عدنان العجمي       بصفته : وكيل / حمد سالم عنان عرار حسن العجميتقدم لهذه الوزار  1469
 طالبا تسجيله بسجالت الوفيات فمن له اعتراض يتقدم به لهذه الوزارة .

 17/4/2011المتوفى بتاريخ :
 105696698ج  –السعودية  –وفاة خاريية 

 مد صالح مانع العجمي                           بصفته : اب / شهرهتقدم لهذه الوزارة السيد /مبارك مانع مح 1470
 طالبا تسجيلها بسجالت المواليد فمن له اعتراض يتقدم به لهذه الوزارة .

 10/4/2014المولودة بتاريخ :
 117971304ج  –السعودية -والدة خاريية 

 خلف                       بصفته : اب / يعقوبتقدم لهذه الوزارة السيد /مايد سلطان محمد سلطان محمد ال 1471
 طالبا تسجيله بسجالت المواليد فمن له اعتراض يتقدم به لهذه الوزارة .

 13/11/2014المولود بتاريخ :
 106281079ج  –الواليات المتحدة االمريكية –والدة خاريية 

 بصفته : اب / شيماء                         تقدم لهذه الوزارة السيد /فيصل محمد عبداهلل محمد العنجري  1472
 طالبا تسجيلها بسجالت المواليد فمن له اعتراض يتقدم به لهذه الوزارة .

 16/12/2011المولودة بتاريخ :
 105035567ج  –الفلبين -والدة خاريية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مح ر ايتماع لجنة المواليد والوفيات بجلستها

 52/2016لجنة: 21/8/2016المنعقدة بتاريخ 
( فعذا وبعد بحث للطلبات المقدمة بتعديل البيانات بسجالت المواليد والوفيات قررت بالتعديل المدرج أدناه بالجريدة الرسمية ) الكويت اليوم 

اة لم تتلق اللجنة أي اعتراض خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن فسيجرى التعديل بالسجالت وتصدر شهادات الميالد أو الوف
 طبقا للتعديل اآلتي :

 مح ر ايتماع لجنة المواليد والوفيات بجلستها
 52/2016لجنة: 21/8/2016المنعقدة بتاريخ 
  124/2008والمشكلة بالقرار الوزاري رقم  36/69من القانون رقم  15ايتمعت لجنة المواليد والوفيات المنصوص عليها بالمادة 

ـــدكتور/ رئـــيس المجلـــس الطبـــي العـــام      الســـيد / مـــدير إدارة الســـجل المركـــزي لل ـــات          رئيســـا                  ال               مواليـــد والوفي
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 ع وا
 ع وا                       السيد / رئيس قسم القيد                ع وا                                    السيدة / رئيسة قسم البحوث والرأي 

 ع وا                 ع وا                 السيد / الباحث القانوني                                          قسم الوفيات  السيد / رئيس
 ع وا                  السيد / رئيس قسم السجالت

 وقامت بأعمال سكرتارية اللجنة السيدة / نورية حسن عبداهلل.
( بالكشف المرفق والخاصة بتعديل البيانات في سجالت المواليد والوفيات بطلبات 1509إلى رقم ) (1473ونظرت اللجنة الطلبات من رقم )

الجريـدة سواقط قيد الميالد والوفاة فعن اللجنة بعد بحثها والتأكد من استيفاء الوثائق والمستندات   تقرر اإلعالن عن التعديالت والطلبات فـي 
متتاليين حتــى إذا ما انق ت المدة القانونية )خمسة عشـر يومـا( مـن تـاريخ آخـر إعـالن ولـم يتقـدم أحـد بـأي الرسمية )الكويت اليوم( في عددين 

 اعتراض تجرى التعديالت بالدفاتر وتصدر شهادات الميالد والوفاة 
 رئيس قسم السجالت                  رئيس قسم البحوث والرأي          رئيس قسم القيد             رئيس قسم الوفيات                       

 مركزي للمواليدالباحث القانوني                      سكرتير اللجنة               رئيس المجلس الطبي العام                  مدير إدارة السجل ال
 رقم
 الطلب

 رقم الشهادة
 ومصدرها

الرقم المدني او الجنسية  يةالجنس 988/88االسم المطلوب تغييره بمويب القانون رقم 
التعديل  او يواز السفر

 في اسم
اسم 
 المولود

 إلى من

 100487410ج كويتي الشمري سالم مطر مريى الجنفاوي سالم مطر مريى الجنفاوي لطيفه الوالد الفروانيه 1869/68 1473
 101241549ج كويتي حسين بدر محمود علي غلوم بدر محمود علي ساره الوالد المركزي 2س 2153/84 1474
 100185826ج كويتي عبدالمحسن ناصر الحرز عبدالمحسن ناصر حياه الوالد القبله 5491/1960 1475
 106803388ج كويتي محسن ناصر محمدعلي عبداهلل الصراف محسن ناصر محمد الصراف علي الوالد المركزي1س 7065/2001 1476
 106653390ج كويتي عايده محمد صالح محمد حسين عايده محمد صالح محمد  الوالده  ----
 106803388ج كويتي محسن ناصر محمدعلي عبداهلل الصراف محسن ناصر محمد الصراف حوراء الوالد المركزي2س 5283/2003 1477
 106653390ج كويتي عايده محمد صالح محمد حسين عايده محمد صالح محمد  الوالده  ----
 100346578ج كويتي سيف محمد القرعوطه الرشيدي سيف محمد القرعوطه حمود الوالد هراءالج 1س 312/1981 1478
 100685503ج كويتي نايي منيع اهلل البغيلي الرشيدي نايي منيع اهلل البغيلي مشاري الوالد المركزي 1س 4114/77 1479
 105976422ج كويتي مشاري نايي منيع اهلل البغيلي الرشيدي مشاري نايي منيع اهلل البغيلي مزون الوالد الفروانيه 2س 774/2007 1480
 105976422ج كويتي مشاري نايي منيع اهلل البغيلي الرشيدي مشاري نايي منيع اهلل البغيلي نايي الوالد الفروانيه 1س 834/2005 1481
 100509396ج تيكوي ساري راشد نهار المطيري ساري راشد نهار نادر الوالد الفروانيه 7097/1963 1482
 101359002ج كويتي ملوح العازمي حماد عيد صعنين حماد عيد صعنين نايف  الوالد االحمدي 1387/73 1483
 100394507ج كويتي عماش براز ثامر مسعود عماش براز ثامر حال الوالد المركزي 2س 1838/83 1484
 105852788ج كويتي ح عبيد عبداهلل رشود الرشيديصال صالح عبيد عبداهلل لولوه الوالد المركزي 2س 889/76 1485
 102077569ج كويتي خالد عبداهلل فالح شوق الرشيدي خالد عبداهلل فالح شوق شيخه الوالد المركزي 2س 3423/91 1486
 104607438ج كويتي تركي محمد مريي الرشيدي تركي محمد مريي عبير الوالد المركزي 2س 7934/74 1487
 101805469ج كويتي حيدر داود طاهر واون ضيدان الشمري حيدر داود طاهر ضيدان حمد الوالد المركزي 1س 6469/95 1488
 105091691ج كويتي مصطفى عباس عبدالحسين سيد عباس مصطفى عباس عبدالحسين عدنان الوالد المركزي 1س 4453/77 1489
 101653777ج كويتي ظمن سعد ظمن الصواغ العازمي ظمن سعد ظمن الصواغ عمر الوالد المركزي 1س 894/1992 1490
 101557473ج كويتي اسماعيل مال عباس حسين البلوشي اسماعيل مال عباس يمال الوالد حولي 279/60 1491
 288112900412ج كويتي أحمد مساعد ياسر محمد صالح النجدي أحمد مساعد ياسر صالح النجدي فهد الوالد المركزي1س 5546/2016 1492
 100105354ج كويتي خلف سعد الخلف خلف سعد خلف سعود الوالد القبله 333/1962 1493
 102358489ج كويتي يوسف أحمد محمد الرشيد يوسف احمد رشيد بدريه الوالد القبله 3874/67 1494
 100743475ج كويتي قبالن  رياء رشيد رومي العازمي قبالن  رياء رشيد طارق الوالد المركزي 1س 680/82 1495
 101345656ج كويتي فهاد شبيب مشيط العجمي فهاد شبيب مشيط مشيط الوالد الفحيحيل 38/1963 1496
 101921687ج كويتي محمد فهيد محمد الحيمر المري محمد فهيد محمد الحيمر راشد الوالد الفحيحيل1س 430/2001 1497
 101921687ج كويتي محمد فهيد محمد الحيمر المري لحيمرمحمد فهيد محمد ا فرح الوالد الفحيحيل2س2514/2005 1498
 101921687ج كويتي محمد فهيد محمد الحيمر المري محمد فهيد محمد الحيمر عبداهلل الوالد الفحيحيل 1س 573/98 1499
 101921687ج كويتي محمد فهيد محمد الحيمر المري محمد فهيد محمد الحيمر دالل الوالد الفحيحيل 2س 779/1992 1500
 101921687ج كويتي محمد فهيد محمد الحيمر المري محمد فهيد محمد الحيمر فهيد الوالد الفحيحيل 1س 819/93 1501
 101921687ج كويتي محمد فهيد محمد الحيمر المري محمد فهيد محمد الحيمر آمنه الوالد الفحيحيل 2س  1118/96 1502
 101921687ج كويتي محمد فهيد محمد الحيمر المري مد فهيد محمد الحيمرمح نوره الوالد االحمدي 2س 295/89 1503
محمد  المولود المركزي 57/2016 1504

 امشاري
عيسى مكي حمود مكي 

 المتروك
محمد مشاري  عيسى مكي حمود 

 مكي المتروك
 252082001242ب م  كويتي

 288081900347ب م  ايراني حوراء محمد صادق عبدالحسن شهيد محمد صادق عبدالحسن شهيد حور المولود المركزي 4س 3335/2016 1505
 276090101231ب م  كويتي ديمة دخيل عبيد دخيل شافي يزاع العنزي دخيل عبيد دخيل شافي يزاع العنزي سارة المولود الجهراء 2س 1073/2016 1506
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باردهافي  المولود الفحيحيل4س1096/2016 1507
 ناير

وهان  سريكانث كوالنبامبيل م
 كومار

باردهافي سريكانث كوالنبامبيل 
 موهان كومار

 285051405253ب م  هندي

 
رقم 
 21/8/2016تاريخ االنعقاد :  مقدم الطلب الطلب

 تقدمت لهذه الوزارة السيدة: عاليه حمد علي الحربي  بصفتها : االم + وكيل / نجديه عبداهلل مناحي زيد علي العتيبي 1508
 ت المواليد فمن له اعتراض يتقدم به لهذه الوزارة .طالبة تسجيله بسجال

 20/4/2014المولودة بتاريخ :
 105895331ج  –السعودية -والدة خاريية 

 تقدم لهذه الوزارة السيد :عادل عبيد حريرفراج سعيد الظفيري  بصفته : اب / عبيد 1509
 ارة .طالبا تسجيله بسجالت المواليد فمن له اعتراض يتقدم به لهذه الوز 

 18/8/2015المولود  بتاريخ :
 106995845ج  –بريطانيا –والدة خاريية 

 
 

 وزارة العدل
 شـركـة أم تي سي القاب ة 
 شركة مساهمة كويتية قاب ة

 عقد التأسيس
 23/8/2016إنه في يوم :الثالثاء الموافق 

 ح ـــر  :    
ـــاني الجنســـية ويحمـــل بط ـــرك / لبن ـــدالرحمن  الت ـــة أواًل : محمـــد عب اق

 طرف أول.                       265052503738مدنية رقم 
ــاً : محمــد ياســم عبــدالعزيز القطــامي / كــويتي الجنســية ويحمــل  ثاني

 طرف ثان.                 258121000144بطاقة مدنية رقم 
ثالثًا : خالد مهلهل محمـد الم ـف / كـويتي الجنسـية ويحمـل بطاقـة 

 طرف ثالث.                    268122600212مدنية رقم 
رابعًا : خالد عبدالرزاق خالد الخالد / كويتي الجنسية ويحمل بطاقـة 

 طرف رابع.                     270092800178مدنية رقم 
خامســاً : حصــة عبــدالعزيز القطــامي / كويتيــة الجنســية وتحمــل بطاقــة 

 طرف خامس.                   237090600012مدنية رقم 
دســــاً : شــــركة غــــازي يوســــف العبــــدالرزاق/ شــــركة ذات مســــئولية سا

بتـــــــاريخ  1يلـــــــد  6044محـــــــدودة موثـــــــق عقـــــــد تأسيســـــــها بـــــــرقم 
ويمثلهــــــا بــــــالتوقيع / غــــــازي يوســــــف عبــــــداللطيف  15/08/2004

ـــــــــم  ـــــــــة رق ـــــــــة مدني ـــــــــدالرزاق/ كـــــــــويتي الجنســـــــــية ويحمـــــــــل بطاق العب
بصــــفته شــــريكاً ومــــديراً مخــــواًل بــــالتوقيع عــــن  240121400011

ة وذلــك بمويــب مســتخرج صــادر مــن وزارة التجــارة والصــناعة الشــرك
 بتاريخ                                          طرف سادس بصفته.

ســـابعاً : حســـن عبـــدالرحمن التـــرك / لبنـــاني الجنســـية ويحمـــل بطاقـــة 
 طرف سابع.                   279082501677مدنية رقم  

ة لتأســـيس شـــركة مســـاهمة كويتيـــة يقـــر المؤسســـون بـــأهليتهم القانونيـــ 
ــــزامهم بالقواعــــد  ــــنهم والت ــــة )ش.م.ك.م( شــــركة قاب ــــة فيمــــا بي مقفل

لســــنة  25المقــــررة لتأسيســــها طبقــــاً ألحكــــام قــــانون الشــــركات رقــــم 
 وتعديالته والئحته التنفيذية. 2012

ــالتزامهم بكافــة القواعــد المقــررة لتأســيس الشــركة  كمــا يقــرون أي ــا ب
 التالية:وفقاً ألحكام المواد 

 
 

 (1مــادة )
 تعتبر المقدمة يزءاً ال يتجزأ من هذا العقد.

 (2مــادة )
يقر المؤسسون بأن الشركة تأسست طبقا ألحكام المرسوم بقانون 

وتعديالته والئحته التنفيذية وأحكام  2012لسنة  25الشركات رقم 
 هذا العقد.

 شهر.وتتمتع الشركة بالشخصية االعتبارية اعتباراً من تاريخ ال
وال يجوز لها مزاولة نشاطها إال من تاريخ الشهر وموافقة كافة 

 الجهات الرقابية على مزاولتها للنشاط.
 (3مــادة )

اسم الشركة : شركة أم تي سي القاب ة وعنوانها التجاري الكويت 
 شركة مساهمة كويتية قاب ة )ش.م.ك.قاب ة(.

 (4مـادة )
ويت وموطنها الكويت ويجـوز مقر مركز الشركة الرئيسي في دولة الك

ــــة  ــــى أي يهــــة أخــــرى داخــــل دول للشــــركاء نقــــل المركــــز الرئيســــي إل
 الكويت   وفتح فروع ووكاالت للشركة داخل وخارج دولة الكويت.
ـــه فـــي  ـــذي يعتـــد ب ـــر مقـــر الشـــركة هـــو المـــوطن القـــانوني لهـــا ال ويعتب
ــــــه  ــــــت بيانات توييــــــه المراســــــالت واإلعالنــــــات الق ــــــائية إليهــــــا وتثبي

جل التجــــاري  وال يعتــــد بتغييــــر هــــذا المقــــر إال بعــــد قيــــده فــــي الســــ
 في السجل التجاري.

 (5مـادة )
 مدة الشركة غير محددة تبدأ من تاريخ الشهر.

 (6مـادة )
 25/2012مع عدم اإلخالل بأحكام المرسوم بقانون الشركات رقم 

بعصدار قانون الشركات وتعديالته والئحتـه التنفيذيـة   فـعن األغـراض 
 أسست الشركة من أيلها هي :التي 
إدارة الشــــركات التابعـــــة لهــــا أو المشـــــاركة فــــي إدارة الشـــــركات  -1

 األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها.
استثمار أموالها في اإلتجار باألسـهم والسـندات واألوراق الماليـة -2

 األخرى.
الحـدود تملك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها في -3

 المسموح بها وفقاً للقانون.
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تمويــل أو إقــراض الشــركات التــي تملــك فيهــا أســهما أو حصصــا -4
وكفالتها لـدى الغيـر    وفـي هـذه الحالـة يتعـين أال تقـل نسـبة مشـاركة 
 الشركة القاب ة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة.

ع والعالمــات تملــك حقــوق الملكيــة الفكريــة مــن بــراءات االختــرا -5
التجاريـة أو النمــاذج الصـناعية وحقــوق واالمتيــاز وغيرهـا مــن الحقــوق 
المعنوية   واستغاللها وتأييرهـا للشـركات التابعـة أو لغيرهـا سـواء فـي 

 داخل دولة الكويت أو خاريها.
 "يجوز مباشرة كل أو بعض هذه األغراض"

 (7مـادة )
ديسمبر من كل  31هي في آخر تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنت

عامل ويستثني من ذلك السنة المالية األولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في 
 ديسمبر من السنة المالية التالية. 31السجل التجاري وتنتهي في 

 (8مـادة )
 د.ك( خمسمائة  500.000حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره )

 ألف دينار كويتي.
د.ك ( خمســــمائة ألــــف  500.000مبلــــغ )ورأس المــــال المصــــدر ب

 دينار كويتي.
د.ك( خمســـمائة  500.000ورأس المـــال المـــدفوع بمبلـــغ وقـــدره )

 ألف دينا كويتي.
 (9مـادة )

اكتتـــب المؤسســـون الموقعـــون علـــى هـــذا العقـــد فـــي كامـــل رأس مـــال 
 -الشركة على الويه اآلتي:

 اسـم صـاحب الحصـة
 

 عدد األسهم 
 

قيمتها بالدينار 
 تيالكوي

 محمد عبدالرحمن الترك -1
 

 د.ك 229.000 سهم 2.290.000

 محمد ياسم عبدالعزيز القطامي-2
 

 د.ك 127.500 سهم 1.275.000

 خالد مهلهل محمد الم ف -3
 

 د.ك 71.500 سهم 715.000

 خالد عبدالرزاق خالد الخالد -4
 

 د.ك 20.500 سهم 205.000

 شركة غازي عبدالرزاق -5
 

 د.ك 20.500 سهم 205.00

 حصة عبدالعزيز القطامي -6
 

 د.ك 20.500 سهم 205.00

 حسن عبدالرحمن الترك -7
 

 د.ك 10.500 سهم 105.000

 المجموع
 

 د.ك 500.000 سهم 5.000.000

ويقر المؤسسون بأنهم قاموا  بعيداع قيمة رأس المال النقدي للشركة 
% مــــــن قيمــــــة رأس المـــــال النقــــــدي للشــــــركة بنســــــبة  100بنســـــبة 
 500.000% مـــن قيمـــة األســـهم التـــي اكتتبـــوا بهـــا وقـــدرها )100

د.ك خمســـمائة ألـــف دينـــار كـــويتي( مـــنهم بنســـبة اكتتابـــه لـــدى بنـــك 
التجـــاري الكـــويتي بمويـــب الشـــهادة الصـــادرة مـــن البنـــك المــــذكور 

 والمرفقة بأصل هذا العقد. 16/05/2016والمؤرخة في 
 

 (10مـادة )
ليف التي التزمت الشركة المصروفات والنفقات واأليور والتكا

د.ك عشرون  20.000بأدائها بسبب تأسيسها هي مبلغ وقدره )
ألف دينار كويتي( وفقًا للبيان المرفق بأصل هذا العقد تخصم من 

 حساب المصروفات العامة.
 (11مـادة )

يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالقيام بجميع 
ركة ويلتزمون باستبعاد وإلغاء اإليراءات الالزمة إلتمام تأسيس الش

طلبات االكتتاب الوهمية والمكررة واتخاذ اإليراءات الالزمة 
 لتحقيق ذلك.

ولهذا الغرض وكلوا عنهم السيد / خالد مهلهل الم ف في اتخاذ 
اإليراءات القانونية واستيفاء المستندات الالزمة وإدخال التعديالت 

في العقد أو في النظام  التي ترى الجهات الرسمية ضرورة إدخالها
 األساسي المرفق به.

وعلـــــى المؤسســـــين خـــــالل ثالثـــــة أشـــــهر مـــــن تـــــاريخ االنتهـــــاء مــــــن 
االكتتــــــاب وقبــــــل ايتمــــــاع الجمعيــــــة التأسيســــــية أن يقــــــدموا لــــــوزارة 
التجــــــارة والصــــــناعة بيانــــــا بعــــــدد األســــــهم التــــــي أكتتــــــب فيهــــــا كــــــل 
مؤســـــــس وبقيـــــــامهم بـــــــدفع األقســـــــاط الوايـــــــب دفعهـــــــا وأســـــــمائهم 

 وينهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته.وعنا
 (12مـادة )

يسأل مؤسسو الشركة بالت امن فيما بينهم عن تعويض ال رر الذي 
 يصيب الشركة أو مساهميها أو الغير بسبب بطالن عقد الشركة.

 (13مـادة )
تحرر هذا العقد من أصل وأربع نسخ كل نسخة تتكون من    صفحة 

ركة المكـون مـن أربـع نسـخ كـل نسـخة ومرفق به النظام األساسي للش
 تتكون من     صفحة ويت من عدد   مادة بال شطب أو إضافة.

ويــتم االحتفــاس بنســخة أصــلية مــن عقــد الشــركة فــي مركزهــا الرئيســي 
وعلــى موقعهــا اإللكترونــي كمــا تحفــا نســخة أصــلية مــن هــذا العقــد 

لكـل بملف الشركة لدى اإلدارة المختصـة بـوزارة التجـارة والصـناعة و 
مــن يرغــب فــي الحصــول علــى نســخة مطابقــة لمصــل أن يطلبهــا مــن 

 الشركة مقابل رسم معين تحدده الشركة.
 (10مـادة )

حـــــرر هـــــذا العقـــــد بنـــــاء علـــــى كتـــــاب وزارة التجـــــارة والصـــــناعة رقـــــم  
ــــــــــــاريخ  13851 ــــــــــــرقم آلــــــــــــي           10/08/2016بت والمســــــــــــجل ب
 بتاريخ 

 الطرف الثالث        الطرف األول          الطرف الثاني
 الطرف السادس        الطرف الخامس   الطرف الرابع
 الطرف السابع

 النظام األساسي
 تأسيس الشركة

 عناصر تأسيس الشركة -أ
 (1مادة )

 25/2012تأسست الشركة طبقا ألحكام قانون الشركات رقم 
وتعديالته والئحته التنفيذية وهذا النظام األساسي بين مالكي األسهم 
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ينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية مقفلة)ش.م.ك.م( المب
شركة قاب ة تسمى شركة أم تي سي القاب ة / شركة مساهمة كويتية 

 مقفلة / )ش.م.ك.م( شركة قاب ة .
 (2مادة )

مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في دولة الكويت وهو الموطن 
ات الق ائية وال يعتد الذى يعتد به في توييه المراسالت واالعالن

 بتغيير هذا الموطن إال اذا تم قيد التغيير بالسجل التجاري .
ويجوز لمجلس االدارة أن ينشئ لها فروعا أو توكيالت أو مكاتب 

 بدولة الكويت أو بالخارج.
 (3مادة )

 مدة هذه الشركة غير محددة وتبدا من تاريخ الشهر.
 (4مادة )
بعصدار  25/2012لشركات رقم مع عدم اإلخالل بأحكام قانون ا

قانون الشركات وتعديالته والئحته التنفيذية فعن األغراض التي 
 أسست الشركة من أيلها هي :

إدارة الشركات التابعة أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى -1
 التي تساهم فيها وتوفير الدعم  الالزم لها.

ات واالوراق اســــــتثمار أموالهــــــا فــــــي االتجــــــار باألســــــهم والســــــند-2
 المالية األخرى .

تملك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها في الحدود -3
 المسموح بها وفقا للقانون.

تمويل أو اقراض الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصاً -4
وكفالتها لدى الغير  وفي هذه الحالة يتعين أال تقل نسبة مشاركة 

 الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة . الشركة القاب ة في رأس مال
تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات االختراع والعالمات -5

التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق 
المعنوية واستغاللها وتأييرها للشركات التابعة أو لغيرها سواء في 

 داخل دولة الكويت أو خاريها .
الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استغالل -6

 استثمارها في محافا تدار من قبل شركات ويهات متخصصة .
 يجوز مباشرة كل أو بعض هذه األغراض "

 رأس المال وطرق زيادته -ب
 (5مادة )
( د.ك )خمسمائة  500.000حدد رأس المال المصرح به بمبلغ )

 ألف  دينار كويتي ( .
( د.ك ) خمسمائة ألف  500,000در بمبلغ )ورأس المال المص
 دينار كويتي ( .

 د.ك خمسمائة ألف دينار كويتي. 500.000ورأس المال المدفوع 
 (6مادة )

أسهم الشركة اسمية )يجوز ( لغير الكويتيين تملكها وفقا ألحكام 
 القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

 (7) مادة
صرح به إال إذا كانت قيمة األسهم ال يجوز زيادة رأس المال الم

األصلية قد دفعت كاملة  ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن 

تفوض مجلس اإلدارة في تحديد تاريخ تنفيذه  على أن يجوز بقرار 
 من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس 

 م سداده بالكامل.المال المصرح به على أن يكون رأس المال المصدر قد ت
 وال يجوز إصدار األسهم الجديدة بأقل من قيمتها االسمية.

 (8) مادة
إذا كانت قيمة األسهم األصلية قد دفعت بالكامل . يجوز بقرار 
يصدر من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الجهات الرقابية 
 زيادة رأس مال الشركة المصرح به وذلك بناء على اقتراح مسبب
من مجلس اإلدارة وتقرير من مراقب الحسابات في هذا الشأن على 

 أن يت من القرار الصادر بزيادة رأس المال مقدار وطرق الزيادة.
 (9) مادة

إذا تقرر زيادة رأس مال الشركة ولم يمارس بعض المساهمين حق 
أولوية االكتتاب في أسهم زيادة رأس المال يتم تخصيص األسهم 

ها لمن يرغب في ذلك من مساهمي الشركة  فعن غير المكتتب في
تجاوزت طلبات االكتتاب عدد األسهم المطروحة تم تخصيصها 

 على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به.
وفي يميع األحوال التي ال يتم االكتتاب فيها في كامل  األسهم 
الجديدة ياز لمجلس اإلدارة أن يقوم بتخصيص األسهم غير 

اهمين يدد   وتعتبر األسهم الجديدة غير المكتتب فيها لمس
 المكتتب فيها ملغاة بقوة القانون.
 (10مادة )

رأس المال عن طريق االكتتاب العام وذلك على  يجوز للشركة زيادة
لسنة  25من قانون الشركات رقم   273النحو المبين بالمادة 

 وتعديالته والئحته  التنفيذية. 2012
 (11مادة )

 االكتتاب
المؤسسون الموقعين على عقد التأسيس في كامل رأس مال اكتتب 

سهم )خمسة ماليين  5,000,000الشركة بأسهم يبلغ عددها 
د.ك )خمسمائة ألف دينار كويتي  500,000سهم( قيمتها االسمية 

ال غير( موزعة فيما بينهم كل بنسبة اكتتابه المبينة في عقد التأسيس 
لقيمة االسمية   لالسهم التي وقد تم دفع مليون دينار كويتي من ا

اكتتبوا بها لدى البنك التجاري  وذلك بمويب شهادة البنك 
 م. 16/05/2016المرفقة المؤرخة في 

 (12مادة )
يترتب حتما على ملكية السهم قبول المساهم عقد التأسيس وأحكام 

 النظام األساسي للشركة وقرارات يمعياتها العامة 
 (13مادة )

حبة الحق في حصة معادلة لحصة غيره بال كل سهم يخول صا  
 تمييز في ملكية مويودات الشركة وفي األرباح المقتسمة. 

 (14مادة )
 يكون للشركة سجل خاص يحفا لدى وكالة مقاصة وتقيد 

فيه اسماء المساهمين وينسياتهم وموطنهم وعدد األسهم المملوكة 
 لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم .

التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات  ويتم
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المسجلة فيه وفقا لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات   
ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده 

 ببيانات من هذا السجل .       
 الجمعية التأسيسية

 (15مادة )
أشهر من تاريخ االنتهاء من االكتتاب على المؤسسين خالل ثالثة 

وقبل ايتماع الجمعية التأسيسية أن يقدموا لوزارة التجارة والصناعة 
 بيانا بعدد االسهم التي  اكتتب بها. 
 (16مادة )

علــــى المؤسســــين دعــــوة الجمعيــــة التأسيســــية لالنعقــــاد خــــالل ثالثــــة 
ـــاريخ االنتهـــاء مـــن االكتتـــاب فـــعذا انق ـــت هـــذه المـــدة  أشـــهر مـــن ت
دون أن تعقـــــــد الجمعيـــــــة قامـــــــت وزارة التجـــــــارة والصـــــــناعة خـــــــالل 
ـــــدعوة  ـــــاريخ انق ـــــاء المـــــدة المـــــذكورة ب خمســـــة عشـــــر يومـــــا مـــــن ت

 الجمعية  التأسيسية لالنعقاد.
 (17مادة )

تويه الدعوة الى ح ور ايتماع الجمعية التأسيسية مت منة يدول 
 : االعمال وزمان ومكان انعقاد االيتماع بأحد الطرق التالية

/ خطابات مسجلة ترسل الى يميع المكتتبين قبل الموعد 1
 المحدد النعقاد االيتماع بأسبوعين على األقل.

/ االعالن   ويجب أن يحصل االعالن مرتين على أن يتم اإلعالن 2
في المرة الثانية بعد م ى مدة ال تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر 

 بعة أيام على األقل.اإلعالن األول وقبل انعقاد االيتماع بس
ـــــوب عـــــنهم 3 ـــــن ين ـــــد الـــــى المســـــاهمين أو م ـــــدعوة بالي / تســـــليم ال

قانونــــا قبــــل موعــــد االيتمــــاع بيــــوم علــــى األقــــل ويؤشــــر علــــى صــــورة 
 الدعوة بما يفيد االستالم .

/ أي وسيلة أخرى من وسائل االتصال الحديثة المبينة بالالئحة 4
 التنفيذية لقانون الشركات.
ـــــا بجـــــدول األعمـــــال ويجـــــب إخطـــــار وزارة  التجـــــارة والصـــــناعة كتابي

ــــاد ومكــــان االيتمــــاع قبــــل انعقــــاده بســــبعة أيــــام علــــى االقــــل  وبميع
 وذلك لح ور ممثلها .

 يترأس ايتماع الجمعية التأسيسية من تنتخبه الجمعية لهذا الغرض .
 ( 18مادة ) 

ال يكون ايتماع الجمعية التأسيسية صحيحا إال إذا ح ره 
لتصويت يمثلون أكثر من نصف عدد األسهم مساهمون لهم حق ا

المكتتب بها . فعذا لم يتوفر هذا النصاب ويب دعوة الجمعية الى 
ايتماع ثان لذات يدول األعمال يعقد خالل مدة ال تقل عن سبعة 
أيام وال تزيد عن ثالثين يوما من تاريخ االيتماع األول   ويكون 

 ين .االيتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضر 
ويجوز أال تويه دعوة يديدة لاليتماع الثاني إذا كان حدد تاريخه 

 في هذه الدعوة الى االيتماع األول .
 وتصدر القرارات باألغلبية المطلقة لمسهم الحاضرة في االيتماع .

 (19مادة )
يقــــــــدم المؤسســــــــون الـــــــــى الجمعيــــــــة التأسيســـــــــية تقريــــــــراً يت ـــــــــمن 

ســــــيس والمبــــــالغ التــــــي معلومــــــات وافيــــــة عــــــن يميــــــع عمليــــــات التأ

ـــر فـــي  ـــدة  لـــذلك ويوضـــع هـــذا التقري انفقـــت مـــع المســـتندات المؤي
مكــــان يحـــــدده المؤسســــون الطـــــالع المكتتبـــــين عليــــه وذلـــــك قبـــــل 
ــــي  ــــك ف ــــى ذل ــــى االقــــل ويشــــار ال ــــام عل ــــة بســــبعة أي ايتمــــاع الجمعي

 دعوة المكتتبين لح ور االيتماع. .
 ( 20مادة ) 

 تية :تختص الجمعية التأسيسية بالمسائل اآل
الموافقة على ايراءات تأسيس الشركة بعد التثبيت من صحتها  /1

 وموافقتها ألحكام قانون الشركات ولعقد الشركة .
الموافقة على تقويم الحصص العينية إن ويدت   وذلك على  /2

 ( من قانون الشركات .11النحو الوارد بالمادة )
 / انتخاب أع اء مجلس اإلدارة األول3
 راقب الحسابات وتحديد أتعابه ./ اختيار م4
/ تعيين أع اء هيئة الرقابة الشرعية إذا كانت الشركة تزاول 5

 نشاطها وفقا ألحكام الشريعة االسالمية.
 / إعالن تأسيس الشركة نهائياً.6

وترسل صورة من مح ر ايتماع الجمعية التأسيسية الى وزارة 
 التجارة والصناعة مت منة القرارات التي اتخذت .

ـــــــــس االدارة األول أن يجـــــــــري نشـــــــــر عقـــــــــد الشـــــــــركة  وعلـــــــــى مجل
ــــاريخ إعــــالن  ــــا مــــن ت ــــين يوم ــــدها بالســــجل التجــــاري خــــالل ثالث وقي

 تأسيس الشركة نهائيا.
 حقوق والتزامات المساهمين

 (21مادة )
 يتمتع الع و في الشركة بويه خاص بالحقوق التالية 
 .  توزيعها/ قبض األرباح والحصول على أسهم المنحة التي يتقرر 1
/ المشاركة في إدارة الشركة عن طريق الع وية في مجلس االدارة 2

وح ور الجمعيات العامة واالشتراك في مداوالتها وذلك طبقا 
ألحكام قانون الشركات وهذا النظام   ويقع باطال أي اتفاق على 

 خالف ذلك. 
ى /  الحصول قبل ايتماع الجمعية العامة بسبعة أيام على األقل عل3

البيانات المالية للشركة عن الفترة المحاسبية المنق ية وتقرير 
 مجلس االدارة  وتقرير مراقب الحسابات. 

ـــــي االكتتـــــاب 4 ـــــة ف ـــــه واألولوي ـــــي األســـــهم المملوكـــــة ل /التصـــــرف ف
 باألسهم الجديدة .

/الحصول على نصيب من مويودات الشركة عند التصفية بعد 5
 الوفاء بما عليها من ديون .

 (22 مادة )
 يلتزم الع و في الشركة بويه خاص بما يلي :

/تسديد االقساط المستحقة على ما يملكه من أسهم عند حلول 1
 مواعيد االستحقاق ودفع التعويض عن التأخير في السداد .

/ دفع النفقات التي تكون الشركة قد تحملتها في سبيل استيفاء 2
ة التنفيذ على االقساط غير المدفوعة من قيمة أسهمه   وللشرك

 األسهم استيفاء لحقوقها .
 / تنفيذ القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للشركة .3
/ االمتناع عن أي عمل يؤدي إلى اإلضرار بالمصالح المالية أو 4
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 األدبية للشركة وااللتزام بتعويض االضرار التي تنشأ عن مخالفة ذلك 
 (23مادة )
 مين القيام بما يلي :ال يجوز للجمعية العامة للمساه

 / زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة السهم االسمية .1
/ إنقاص النسبة المئوية الوايب توزيعها من األرباح الصافية على 2

 المساهمين والمحددة في عقد الشركة .
/ فرض شروط يديدة غير الشروط المذكورة في عقد التأسيس أو 3

ية المساهم في ح ور الجمعيات العامة هذا النظام تتعلق بأحق
 والتصويت فيها .

ويجوز الخروج على هذه األحكام بقبول يميع المساهمين كتابيًا أو 
بتصويت إيماعي يشترك فيه يميع المساهمين   واستيفاء 

 االيراءات الالزمة لتعديل عقد الشركة .
 إدارة الشركة

 مجلس اإلدارة –أ 
 (24مادة )

كة مجلس إدارة  مكون من  ثالثة أع اء   وتكون يتولى إدارة الشر 
 مدة الع وية ثالث سنوات قابلة للتجديد .

وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة  يديد في الميعاد المحدد لذلك 
استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال األسباب 

 وانتخاب مجلس إدارة يديدة .
 (25مادة )

اء مجلس اإلدارة بالتصويت السري   ينتخب المساهمون أع 
ويجوز أن يشترط في عقد الشركة انتخاب عدد ال يجاوز نصف 

 أع اء مجلس االدارة األول من بين مؤسسي الشركة .
 (26مادة )

 ينتخب مجلس االدارة باالقتراع السري رئيساً للمجلس ونائبا 
ير للرئيس ويمثل رئيس مجلس االدارة الشركة في عالقاتها مع الغ

وأمام الق اء الى يانب االختصاصات األخرى المبينة بالعقد   
ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس االدارة في عالقة الشركة بالغير   وعليه 
تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته   ويحل نائب الرئيس 
 محل الرئيس عند غيابه   أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته 

 (27مادة )
جوز أن يكون للشركة رئيسًا تنفيذيا يعينه مجلس االدارة من أع اء ي

المجلس أو من غيرهم يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس 
 مخصصاته وصالحياته في التوقيع عن الشركة .

 (28مادة )
لمجلس االدارة أن يوزع العمل بين أع ائه وفقا لطبيعة أعمال 

أحد أع ائه أو لجنة من الشركة   كما يجوز للمجلس أن يفوض 
بين أع ائه أو أحدًا من الغير في القيام بعمل معين أو أكثر أو 
اإلشراف على ويه من ويوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض 

 السلطات أو االختصاصات المنوطة بالمجلس.   
 (29مادة )

ء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين يجوز لكل مساهم سوا
له في مجلس إدارة بالشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها ويستنزل 

عدد أع اء مجلس االدارة المختارين بهذه  الطريقة من مجموع 
أع اء مجلس االدارة الذين يتم انتخابهم   وال يجوز للمساهمين 

تراك مع المساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس االدارة االش
اآلخرين في انتخاب بقية أع اء مجلس االدارة إال في حدود ما زاد 
عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس اإلدارة   ويجوز 
لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم تعيين ممثل أو 

 أكثر عنهم في مجلس اإلدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة .
ـــــوق  ويكـــــون ـــــين مـــــن الحق ـــــين مـــــا لمع ـــــاء المنتخب لهـــــؤالء الممثل

 والوايبات  
ويكـــــــون المســـــــاهم مســـــــؤوال عـــــــن أعمـــــــال ممثليـــــــة تجـــــــاه الشـــــــركة 

 ودائنيها ومساهميها. 
 (30مادة )

ال يكون ايتماع مجلس االدارة صحيحا إال اذا ح ره نصف عدد 
األع اء على أال يقل عدد الحاضرين عن ثالثة   ويجوز االتفاق 

نسبة أو عدد أكبر  وااليتماع باستخدام وسائل االتصال  على
 الحديثة  واتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة يميع اع اء المجلس. 

ويجب أن يجتمع مجلس االدارة ست مرات على األقل خالل  
 السنة الواحدة  ويجوز االتفاق على عدد مرات أكثر. 

 (31مادة )
توقع من قبل االع اء تدون محاضر ايتماعات مجلس االدارة و 

 الحاضرين وأمين سر المجلس  وللع و الذى لم يوافق
 على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه   في مح ر االيتماع. 

 (32مادة )
إذا شغر مركز ع و في مجلس االدارة   خلفه فيه من كان حائزا 
على أكثر األصوات من المساهمين الذين لم  يفوزوا بع وية مجلس 

ارة  وإذا قام مانع لديه خلفه من يليه  ويكمل الع و الجديد االد
 مدة سلفه فقط. 

أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز األصلية  فعنه يتعين علي 
مجلس االدارة دعوة الجمعية العامة للمساهمين لتجتمع في ميعاد 

 .  شهرين من تاريخ شغر آخر مركز   وتنتخب من يمم المراكز الشاغرة
 (33مادة )

 يجب أن تتوافر في من يرشح ع وية مجلس اإلدارة الشروط التالية:
 / أن يكون متمتعا بأهلية التصرف. 1
/ أال يكون قد سبق الحكم عليه في يناية بعقوبة مقيدة للحرية أو 2

في يريمة إفالس بالتقصير أو التدليس أو يريمة مخلة  بالشرف أو 
حرية بسبب مخالفته ألحكام هذا القانون األمانة أو بعقوبة مقيدة لل
 مالم يكن قد رد له اعتباره .

/ أن يكون مالكا بصفة شخصية أو الشخص الذي يمثلها لعدد 3
 ( من أسهم الشركة .10,000)

وإذا فقد ع و مجلس االدارة أيا من الشروط المتقدمة زالت عنه 
 صفة الع وية.

 (34مادة )
الشركة ضمن الحد األقصى لعدد ال تدخل الع وية في مجلس إدارة 
 من قانون الشركات.  225الع ويات المشار اليها بالمادة 
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ويجوز للشخص أن يكون رئيس مجلس إدارة ألكثر من شركة 
 مساهمة مقفلة.

 (35مادة)
ال يجوز لرئيس أو ع و مجلس االدارة  ولو كان ممثال لشخص 

يه بحكم طبيعي أو اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت ال
 منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره. 

ويجوز لع و مجلس االدارة التصرف في أسهمه بالشركة اثناء 
ع وية بالمجلس وذلك دون اإلخالل بقيود التصرف في األسهم 
 المنصوص عليها في قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام 

 ( 36مادة )
ة أن يفصحوا الى المساهمين في غير ال يجوز ألع اء مجلس االدار 

ايتماعات الجمعية العامة أو الى الغير عما وقفوا عليه من أسرار 
الشركة بسبب مباشرتهم إلدارتها وإال ويب عزلهم ومسائلتهم عن 

 تعويض االضرار الناتجة عن المخالفة. 
 (37مادة )

 ال يجوز لرئيس مجلس االدارة أو ألي من أع اء المجلس  أن 
ع بين ع وية مجلس إدارة شركتين متنافستين  أو أن يشترك في يجم

أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب 
غيره في أحد فروع النشاط الذى تزاوله الشركة   وإال كان لها أن 
تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها 

 لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.  ايريت لحساب الشركة  ما
 (38مادة )

ال يجوز تقدير مجموع مكافآت رئيس وأع اء مجلس االدارة بأكثر 
من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استنزال االستهالك 
واالحتياطيات وتوزيع ربح ال يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال 

 على نسبة أعلى (.على المساهمين )ويجوز االتفاق 
ويجــــــوز توزيــــــع مكافــــــأة ســــــنوية ال تزيــــــد علــــــى ســــــتة آالف دينـــــــار  
ــــــرئيس مجلــــــس االدارة ولكــــــل ع ــــــو مــــــن أع ــــــاء هــــــذا  كــــــويتي ل
ــــاح التــــي  المجلــــس مــــن تــــاريخ تأســــيس الشــــركة لحــــين تحقيــــق األرب
ــــــه الفقــــــرة  ــــــع المكافــــــآت وفقــــــا لمــــــا نصــــــت علي تســــــمح لهــــــا بتوزي

ــــــة ــــــرار يصــــــدر عــــــن الجمعي ــــــة للشــــــركة  الســــــابقة . ويجــــــوز بق العام
اســــــــتثناء ع ــــــــو مجلــــــــس االدارة المســــــــتقل مــــــــن الحــــــــد األعلــــــــى 

 للمكافآت المذكورة ) إذا كان في الشركة أع اء مستقلون (
ويلتزم مجلس االدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة 
العادية للشركة للموافقة عليه على أن يت من على يه دقيق بيانا 

والمنافع والمزايا التي حصل عليها مجلس مفصال عن المبالغ 
 االدارة أيا كانت طبيعتها ومسماها .
 (39مادة )

ال يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس االدارة أو لرئيس أو أحد 
أع اء مجلس االدارة أو أحد اع اء االدارة التنفيذية أو ازوايهم 

شرة في أو اقاربهم من الدرية الثانية مصلحة مباشرة أو غير مبا
العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إال إذا كان ذلك 

 بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية .
 

 (40مادة )
ال يجوز للشركة أن تقرض أحد أع اء مجلس ادارتها أو الرئيس 
التنفيذي أو أزوايهم أو اقاربهم حتى الدرية الثانية أو الشركات 

يكن هناك تفويض من الجمعية العامة العادية  التابعة لهم   مالم
للشركة   وكل تصرف يتم بالمخالفة لذلك ال ينفذ في موايهة 

 الشركة   وذلك دون إخالل بحقوق الغير حسن النية. 
 (41مادة ) 

رئيس مجلس االدارة وأع اوه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين 
سلطة   وعن كل والغير عن يميع أعمال الغش وإساءة استعمال ال

 مخالفة للقانون أو لعقد الشركة   وعن الخطأ في االدارة .
وال يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة 
بعبراء ذمة مجلس االدارة وال يجوز ألع اء مجلس االدارة االشتراك 
في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بعبراء ذمتهم من 

لية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو ألزوايهم المسؤو 
 أو أقاربهم من الدرية األولى أو بخالف قائم بينهم وبين الشركة. 

 (42مادة )
تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسؤولية 
شخصية تلحق ع وا بالذات  وإما مشتركة فيما بين أع اء مجلس 

ا  وفي الحالة األخيرة يكون األع اء مسؤولين يميعا االدارة يميع
على ويه الت امن بأداء التعويض   إال من اعترض على القرار الذي 

 رتب المسئولية واثبت اعتراضه على المح ر. 
 (43مادة )

للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أع اء مجلس االدارة بسبب 
عذا كانت الشركة في دور األخطاء التي تنشأ عنها اضرار للشركة ف

 التصفية تولى المصفى رفع الدعوى. 
 (44مادة )

لكل مساهم أن يرفع دعوى المسؤولية منفردًا نيابة عن الشركة في 
حالة عدم قيام الشركة برفعها   وفي هذه الحالة يجب اختصام 
الشركة ليحكم لها بالتعويض إن كان له مقتض . ويجوز للمساهم 

بالتعويض إذا كان الخطأ قد ألحق به ضررًا .  رفع دعواه الشخصية
 ويقع باطال كل اتفاق يقت ي بغير ذلك .

 الجمعية العامة   -ب
 (45مادة )

تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس 
اإلدارة خالل األشهر الثالثة التالية النتهاء السنة المالية وذلك في 

يعينهما مجلس اإلدارة  وللمجلس أن يدعو الزمان والمكان الذين 
الجمعية العامة لاليتماع كلما دعت ال رورة لذلك وعلى مجلس 
اإلدارة أن يويه دعوة الجمعية لاليتماع بناء على طلب مسبب من 
عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأس مال الشركة   أو 

عشر يوما من  بناء على طلب مراقب الحسابات  وذلك خالل خمسة
 تاريخ الطلب  وتعد يدول األعمال الجهة التي تدعو الى االيتماع 

ويسري على ايراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الح ور 
والتصويت األحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها 
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 وتعديالته     2012لسنة  25بقانون الشركات رقم 
 (46مادة )

عدد أسهمه حق ح ور الجمعية العامة  ويكون لكل مساهم أيا كان 
له عدد من األصوات يساوي عدد األصوات المقررة لذات الفئة من 
األسهم  وال يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في 
المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له  أو بخالف قائم بينه وبين 

ك  ويجوز للمساهم الشركة  ويقع باطال كل شرط أو قرار يخالف ذل
أن يوكل غيره في الح ور عنه   وذلك بمقت ى توكيل خاص أو 

 تفويض تعده الشركة لهذا الغرض.
ويجوز لمن يدعي حقا على األسهم يتعارض مع ما هو ثابت في 
سجل مساهمي الشركة أن يتقدم الى قاضى األمور الوقتية الستصدار 

ا من التصويت لمدة أمر على عري ة بحرمان األسهم المتنازع عليه
يحددها القاضي اآلمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل 
المحكمة المختصة وذلك وفقا لإليراءات المقررة في قانون 

 المرافعات المدنية والتجارية .
 (47مادة )

يخ ع التصويت على المرشحين لع وية مجلس اإلدارة لنظام 
م قدرة تصويتية بعدد التصويت التراكمي  والذي يمنح كل مساه

األسهم التي يملكها  بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو 
 توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه األصوات.

 (48مادة )
يرأس ايتماع  الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو من  

معية العامة من ينتدبه مجلس اإلدارة لذلك الغرض أو من تنتخبه الج
 المساهمين أو من غيرهم 

 (49مادة )
مع مراعاة أحكام القانون تختص الجمعية العامة العادية في ايتماعها 
السنوي باتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في اختصاصاتها 

 وعلى ويه الخصوص ما يلى:
/ تقرير مجلس االدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة 1

 ة المنتهية .المالي
 / تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة .2
/ تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها 3

 يزاءات على الشركة. 
 / البيانات المالية للشركة. 4
 / اقتراحات مجلس االدارة بشأن توزيع األرباح. 5
 / إبراء ذمة أع اء مجلس اإلدارة .  6
 / انتخاب أع اء مجلس اإلدارة أو عزلهم وتحديد مكافآتهم. 7
/ تعيين مراقب حسابات الشركة  وتحديد اتعابه أو تفويض مجلس 8

 االدارة في ذلك.
/ تقرير التعامالت التي تمت أو ستتم مع األطراف ذات الصلة 9

 وتعرف األطراف ذات الصلة طبقا لمبادئ المحاسبة الدولية .   
 (50مادة)

ـــــة يجـــــ ـــــة للشـــــركة إقال ـــــة العامـــــة العادي وز بقـــــرار يصـــــدر عـــــن الجمعي
ــــــس االدارة أو حــــــل  ــــــر مــــــن أع ــــــاء مجل ــــــيس أو ع ــــــو أو  أكث رئ

ــــى  ــــاء عل ــــك بن ــــد وذل مجلــــس إدارة الشــــركة وانتخــــاب مجلــــس يدي
ـــراح يقـــدم بـــذلك مـــن عـــدد مـــن المســـاهمين يملكـــون مـــاال يقـــل  اقت

 عن ربع رأس مال الشركة المصدر.
لس اإلدارة  وتعذر انتخاب مجلس يديد وعند صدور قرار بحل مج

في ذات االيتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا 
المجلس في تسيير أمور الشركة الى حين انتخاب المجلس الجديد 
أو تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكون مهمتها األساسية دعوة الجمعية 

 يينها.العامة النتخاب المجلس الجديد  وذلك خالل شهر من تع
 (51مادة )

ال يجوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غير مدرية في 
يدول األعمال إال إذا كانت من األمور العايلة التي طرأت بعد 

 إعداد الجدول أو تكشفت في أثناء االيتماع.
أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو 

خمسة بالمائة من رأس مال الشركة    عدد من المساهمين يملكون
وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض 
المسائل المعروضة  تعين تأييل االيتماع مدة ال تزيد عن عشرة أيام 
عمل إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ربع أسهم رأس 

إلى إيراءات  المال المصدر  وينعقد االيتماع المؤيل دون الحاية
 يديدة للدعوة.

 (52مادة )
علي مجلس االدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة مالم تكن تلك 

 القرارات مخالفة للقانون أو عقد التأسيس أو هذا النظام.
وعلى مجلس اإلدارة إعادة عرض القرارات المخالفة على الجمعية 

 لفة. العامة في ايتماع يتم الدعوة له لمناقشة أويه المخا
 (53مادة )

تسري على الجمعية العامة غير العادية األحكام المتعلقة بالجمعية 
 العامة العادية مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في المواد التالية 

 (54مادة )
تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس  

خمسة عشر  االدارة أو بناء على طلب مسبب من مساهمين يمثلون
بالمائة من رأس مال الشركة المصدر أو من وزارة التجارة والصناعة  
ويجب على مجلس االدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية 

 لاليتماع خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. 
وإذا لم يقم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية العامة خالل المدة 

ة السابقة تقوم الوزارة بالدعوة لاليتماع المنصوص عليها بالفقر 
خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في 

 الفقرة السابقة. 
 (55مادة )

ال يكون ايتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ما لم يح ره 
مساهمين  يمثلون ثالثة أرباع رأس مال الشركة المصدر  فعذا لم 

ا النصاب ويهت الدعوة الى ايتماع ثان يكون صحيحا يتوافر هذ
 إذا ح رة من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر. 
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وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأسمال 
 الشركة المصدر. 

 (56مادة )
مع مراعاة االختصاصات األخرى التي ينص عليها القانون تختص 

 ة بالمسائل التالية :الجمعية العامة غير العادي
 / تعديل عقد الشركة. 1
/ بيع كل المشروع الذي قامت من أيله الشركة أو التصرف فيه 2

 بأي ويه آخر. 
 / حل الشركة أو اندمايها أو تحولها أو انقسامها .3
 / زيادة رأس مال الشركة أو تخفي ه. 4

                                        (                                                57مادة )
كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية ال يكون نافذا إال بعد 

 اتخاذ إيراءات الشهر  
ويجب الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة إذا كان القرار 

 متعلقاّ باسم الشركة أو أغراضها أو رأسمالها .
 (58مادة )

م إقامة الدعوى ببطالن أي قرار يصدر عن مجلس يجوز لكل مساه
االدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية مخالفا للقانون أو 
عقد تأسيس الشركة أو هذا النظام أو كان يقصد به اإلضرار بمصالح 

 الشركة  والمطالبة بالتعويض عند االقت اء .
عادية وغير العادية كما يجوز الطعن على قرارات الجمعية العامة ال

التي يكون فيها إيحاف بحقوق األقلية ويتم الطعن من قبل عدد من 
مساهمي الشركة يملكون خمسة عشر بالمائة من رأس مال الشركة 

 المصدر   وال يكونوا ممن وافقوا على تلك القرارات .
 (59مادة )

عن ديون شركاتها  –على سبيل الت امن  –تكون الشركة مسؤولة 
 عة في حالة توافر الشروط التالية:التاب
 / عدم كفاية أموال الشركة التابعة للوفاء بما عليها من التزامات .1
/ أن تتملك الشركة في الشركة التابعة نسبة من رأس مالها تمكنها 2

من التحكم في تعيين غالبية أع اء مجلس االدارة أو المديرين أو 
 في القرارات التي تصدر عن االدارة .

ــــــــــوم بتصــــــــــرفات 3 ــــــــــرارات أو تق / أن تتخــــــــــذ الشــــــــــركة التابعــــــــــة ق
تســــــتهدف مصــــــلحة الشــــــركة المالكــــــة والمســــــيطرة عليهــــــا وت ــــــر 
بمصــــــــلحة الشــــــــركة التابعــــــــة أو دائنيهــــــــا  وتكــــــــون هــــــــي الســــــــبب 
ــــاء بمــــا عليهــــا  ــــة علــــى الوف ــــي عــــدم قــــدرة الشــــركة التابع الرئيســــي ف
مـــــن التزامـــــات  وذلـــــك كلـــــه مـــــالم تكـــــن الشـــــركة القاب ـــــة مســـــئولة 

 ن ديون الشركة التابعة استنادا الى سبب آخر .ع
 حسابات الشركة

 (60مادة )
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير  وتنتهي في آخر ديسمبر من  
كل عام ويستثنى من ذلك السنة المالية األولى فتبدأ من تاريخ قيد 

 . ليةمن السنة المالية التا 12/ 31الشركة في السجل التجاري وتنتهى في 
 (61مادة )

يقتطع سنويا بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح 

مجلس اإلدارة   نسبة ال تقل عن عشرة بالمائة من األرباح الصافية 
 لتكوين احتياطي إيباري للشركة .

ــــــــــاطي  ــــــــــة وقــــــــــف هــــــــــذا االقتطــــــــــاع إذا زاد االحتي ويجــــــــــوز للجمعي
ــــــال الشــــــركة ا ــــــى نصــــــف رأس م ــــــاري عل لمصــــــدر وال  يجــــــوز اإليب

ــــة خســــائر الشــــركة أو  ــــي تغطي ــــاري إال ف ــــاطي االيب اســــتخدام االحتي
لتــــأمين توزيــــع أربــــاح علــــى المســــاهمين بنســــبة ال تزيــــد عــــن خمســــة 
بالمائـــــة مـــــن رأس المـــــال المـــــدفوع فـــــي الســـــنوات التـــــي ال تســـــمح 
ـــع هـــذه النســـبة وذلـــك بســـبب عـــدم ويـــود  فيهـــا أربـــاح الشـــركة بتوزي

 بتوزيع هذه النسبة من األرباح .احتياطي اختياري يسمح 
ويجب أن يعاد الى االحتياطي اإليباري ما اقتطع منه عندما تسمح 
بذلك أرباح السنوات التالية  مالم يكن هذا االحتياطي يزيد على 

 نصف رأس المال المصدر. 
 (62مادة)

يقتطع سنويا من األرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس 
رأي مراقب الحسابات الستهالك مويودات الشركة  اإلدارة بعد أخذ

أو التعويض عن نزول قيمتها  وتستعمل هذه األموال لشراء المواد 
واآلالت والمنشآت الالزمة أو إلصالحها   وال يجوز توزيع هذه 

 االموال على المساهمين. 
 (63مادة )

ح يجب على الجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من األربا 
لموايهة االلتزامات المترتبة على الشركة بمويب قوانين العمل 

 والتأمينات االيتماعية  
 ويجوز إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها. 

 (64مادة )
يجوز أن يقتطع سنويا   بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على 

شرة بالمائة من األرباح الصافية اقتراح مجلس االدارة نسبة ال تزيد عن الع
 لتكوين احتياطي اختياري يخصص لمغراض التي تحددها الجمعية. 

 (65مادة )
يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس االدارة أن توزع في 
نهاية السنة المالية أرباحا على المساهمين ويشترط لصحة هذا 

 لمبادئ المحاسبية التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية  ووفقا ل
 المتعارف عليها وأال يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة 

 مراقب الحسابات
 (66مادة )

 25/2012تطبق أحكام المواد الواردة بقانون الشركات رقم 
  264حتى 258وتعديالته وهي المواد من رقم 

 (67مادة )
انية مجمعة يجب على الشركة أن تعد في نهاية كل سنة مالية  ميز 

وبيانات باألرباح والخسائر لها ولجميع شركاتها التابعة مشفوعة 
 باإلي احات والبيانات وفقا لما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية 

 انق اء الشركة وتصفيتها
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 (68مادة  )
تنق ي الشركة بأحد األمور المنصوص عليها في المواد من رقم 

 عديالته والئحته التنفيذية. من قانون الشركات وت 308حتى 279
 (69مادة )

تجري تصفية الشركة على النحو المبين بأحكام المواد من رقم 
 من قانون الشركات وتعديالته والئحته التنفيذية  326حتى  309

 (70مادة )
وتعديالته والئحته  25/2012تطبق أحكام قانون الشركات رقم 

ي عقد التأسيس أو في التنفيذية في كل مالم يرد بشأنه نص خاص ف
 هذا النظام .

 (71مادة )
تحفا نسخة أصلية من هذا العقد بمركز الشركة الرئيسي وعلى 
موقعها اإللكتروني  كما تحفا نسخة أصلية من هذا الملف بملف 

 الشركة لدى االدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة. 
لبها ولكل شخص يريد الحصول على نسخة مطابقة لمصل أن يط

 من الشركة مقابل رسم معين تحدده الشركة 
 (72مادة )

 يقر المؤسسون باآلتي :
أوال: بأنهم قد اكتتبوا بجميع األسهم  وأودعوا القدر الذي يويب 

 القانون أداءه من قيمتها في أحد البنوك المحلية تحت تصرف الشركة.
وقد تم ثانيا :  إن الحصص العينية قد قومت وفقا ألحكام القانون   

 الوفاء بها كاملة .
 ثالثا: بأنهم قد عينوا األيهزة اإلدارية الالزمة إلدارة الشركة .

رابعا: حفا األوراق والمستندات المؤيدة لإلقرارات المتقدمة الذكر 
 مع المحرر الرسمي .

  الطرف األول          الطرف الثاني           الطرف الثالث 
 الخامس       الطرف السادس الطرف الرابع         الطرف

 الطرف السابع
 وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تالوته على الحاضرين وقعوه 

 الموثقة :اسرار سعد المؤنس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع  عقار  بالمزاد العلني
تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية عن العقار الموصوف فيما يلي 

 –قاعة  – 3/10/2016ق بالمزاد العلني وذلك يوم االثنين المواف
وذلك  –بالدور الثاني بقصر العدل الساعة التاسعة صباحًا   - 48

 336/2014تنفيذا لحكم المحكمة الصادر في الدعوى رقم 
 .1بيوع/

 المرفوعة مـن: يسرى نعمة شافي العنزي.
 ضــــــــــــــــــــــــــــد:

 خالد نعمة شافي العنزي . -1

 نزي .يوسف نعمة شافي الع -2
 خلود نعمة شافي العنزي . -3
 آمنه نعمة شافي العنزي .-4
 مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر بصفته. -5

 أوال: أوصاف العقار:
الواقع ب احية يابر العلي  8153/2005عقار الوثيقة رقم  -

قطعة  36969من المخطط م/ 203السالم الصباح قسيمة رقم 
 36969المخطط رقم م/من  19منزل  – 23شارع  3رقم 

 متراً مربعاً.  392ومساحتها 
 2م 392عقار النزاع عن بيت سكن خاص   يقع على مساحة  -

 .حسب الوثيقة 
العقار بطن وظهر   الوايهة األساسية له تقع على طريق الملك  -

ومن الخلف  فهد السريع مباشرة وله ارتداد عبارة عن حديقة كبيرة 
 ا يقع على سكة يانبية   وله مدخالن .يقع على شارع داخلي   كم

العقار قديم   مكسو من الخاريي بالحجر الجيري والتكييف  -
 عادي ) شباك (. 

 ثانيا: شروط المزاد: 
د.ك ثالثمائة  324000أوال: يبدأ المزاد بالثمن األساسي قدره 

وأربعة و عشرون ألف دينار كويتي  ويشترط للمشاركة في المزاد 
الثمن على األقل بمويب شيك مصدق من  سداد خمس ذلك

البنك المسحوب عليه أو بمويب خطاب ضمان من أحد البنوك 
 لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثانيا: يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد 
يلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل. 

ن اعتمد عطاوه الثمن كامال ويب عليه إيداع ثالثا: فعن لم يودع م
خمس الثمن على األقل وإال أعيدت المزايدة على ذمته في نفس 

 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
رابعا:  في حالة إيداع من اعتمد عطاوه خمس الثمن على األقل 

 يؤيل البيع مع زيادة العشر. 
لثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد خامسا: إذا أودع المزايد ا

عليه إال إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر 
مصحوبا بعيداع كامل ثمن المزاد ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في 

 نفس الجلسة على أساس هذا الثمن .
 سادسا:  إذا لم يقم المزايد األول بعيداع الثمن كامال في الجلسة
التالية ولم يتقدم احد للزيادة بالعشر تعاد المزايدة فورا على ذمته 
على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السابقة وال 
يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بعيداع كامل قيمته . 

 ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار 
ه المزاد في يميع الحاالت رسوم نقل سابعًا:  يتحمل الراسي علي

د.ك  200وتسجيل الملكية ومصروفات إيراءات التنفيذ ومقدارها 
وأتعاب المحاماة والخبرة ومصاريف اإلعالن والنشر عن البيع في 

 الصحف اليومية .
ثامنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب المباشرين إليراءات 

ن تتحمل إدارة الكتاب بالمحكمة البيع وعلى مسئوليتهم دون أ
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 الكلية أية مسئولية . 
 تاسعا :  يقر الراسي عليه المزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة

 تنبيه:
ينشر هذا اإلعالن عن البيع بالجريدة الرسمية طبقا للمادة  -1

 من قانون المرافعات .  266
أيام من تاريخ حكم رسو المزاد قابل لالستئناف خالل سبعة  - 2

 من قانون المرافعات .  277النطق بالحكم طبقا للمادة 
من قانون المرافعات انه "  276تنص الفقرة األخيرة من المادة  -3

إذا كان من نزعت ملكيته ساكنًا في العقار بقي فيه كمستأير بقوة 
القانون ويلتزم الراسي عليه المزاد بتحرير عقد إيجار لصالحه بأيرة 

 "  المثل
 ملحوظة هامة :

يحظر على يميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد  
على القسائم أو البيوت المخصصة ألغراض السكن الخاص عمال 

من قانون الشركات التجارية الم افة بالقانون  230بأحكام المادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيس المحكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بالمزاد العلني  إعالن عن بيع  حصة في عقار
تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية عن حصة في العقار الموصوفة 

  3/10/2016فيما يلي بالمزاد العلني وذلك يوم االثنين الموافق 
بالدور الثاني بقصر العدل الساعة التاسعة صباحاً   - 48 –قاعة  –
وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الصادر في الدعوى رقم  –

 .1بيوع/ 306/2015
 المرفوعة مـن: اكرم حامد عبدالعزيز محمد.

  ضــــــــــــــــــــــــــــد:
 عبداهلل شويمي شافي السبيعي . -1
 هدي هادي شعوفي المطيري . -2
 هوية شنار سلطان . -3
مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر بصفته وصيا على قصر  -4

 نالمرحوم / عبداهلل شويمي / ريوف   ويدا
 أوال: أوصاف العقار:

 180( منزل رقم 2( شارع )7يقع العقار في منطقة الرقة قطعة )
 12821/1993والموصوف بالوثيقة رقم  2م 400ومساحته 

والحصة المعروضة للبيع مقدارها ثلث  27029المخطط رقم م/
 العقار مشاعا .

 العقار يقع على شارع داخلي ومكون من دورين ) ارضي + اول ( .
 لة العقار قديمة والتكييف وحدات. وحا

الدور األرضي ) صالة + غرفتين + مطبخ + حمامين ( ويويد 
 ملحق خاريي مكون من ) ديوانية + غرفتين + حمام (.

الدور األول مكون من ) صالة + غرفتين + مطبخ + حمامين ( 
 مطبخ تح يري.

 

 ثانيا: شروط المزاد: 
دره ثالثة وستون الفًا وثالثمائة أوال: يبدأ المزاد بالثمن األساسي ق

فلسًا للحصة المباعة ويشترط  333وثالثة وثالثون دينارًا و 
للمشاركة في المزاد سداد خمس ذلك الثمن على األقل بمويب 
شيك مصدق من البنك المسحوب عليه أو بمويب خطاب ضمان 

 من أحد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
ن يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد ثانيا: يجب على م

 يلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل. 
ثالثا: فعن لم يودع من اعتمد عطاوه الثمن كامال ويب عليه إيداع 
خمس الثمن على األقل وإال أعيدت المزايدة على ذمته في نفس 

 ه البيع .الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا ب
رابعا: في حالة إيداع من اعتمد عطاوه خمس الثمن على األقل 

 يؤيل البيع مع زيادة العشر. 
خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد 
عليه إال إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر 

ه الحالة تعاد المزايدة في مصحوبا بعيداع كامل ثمن المزاد ففي هذ
 نفس الجلسة على أساس هذا الثمن .

سادسا:  إذا لم يقم المزايد األول بعيداع الثمن كامال في الجلسة 
التالية ولم يتقدم احد للزيادة بالعشر تعاد المزايدة فورا على ذمته 
على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السابقة وال 

ه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بعيداع كامل قيمته . يعتد في هذ
 ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار 

سابعًا:  يتحمل الراسي عليه المزاد في يميع الحاالت رسوم نقل 
د.ك  200وتسجيل الملكية ومصروفات إيراءات التنفيذ ومقدارها 
عن البيع في  وأتعاب المحاماة والخبرة ومصاريف اإلعالن والنشر

 الصحف اليومية .
ثامنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب المباشرين إليراءات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب بالمحكمة 

 الكلية أية مسئولية . 
 تاسعا :  يقر الراسي عليه المزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة

 تنبيه: 
هذا اإلعالن عن البيع بالجريدة الرسمية طبقا للمادة ينشر  -1

 من قانون المرافعات .  266
حكم رسو المزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أيام من تاريخ - 2

 من قانون المرافعات .  277النطق بالحكم طبقا للمادة 
من قانون المرافعات انه "  276تنص الفقرة األخيرة من المادة  -3

نزعت ملكيته ساكنًا في العقار بقي فيه كمستأير بقوة إذا كان من 
 القانون ويلتزم الراسي عليه المزاد بتحرير عقد إيجار لصالحه بأيرة المثل " 

 ملحوظة هامة :
يحظر على يميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في  

المزاد  على القسائم أو البيوت المخصصة ألغراض السكن الخاص 
من قانون الشركات التجارية الم افة  230ام المادة عمال بأحك
  2008لسنة  9بالقانون رقم 

 رئيس المحكمة الكلية
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 إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
العقــــــــــار بيــــــــــع تعلــــــــــن إدارة الكتــــــــــاب بالمحكمــــــــــة الكليــــــــــة عــــــــــن 

الموصــــوف فيمــــا يلــــي بــــالمزاد العلنــــي وذلــــك يــــوم االثنــــين الموافــــق 
بالــــــدور الثــــــاني بقصــــــر العــــــدل   - 48 –قاعــــــة  – 3/10/2016

وذلــــــــك تنفيــــــــذا لحكــــــــم المحكمــــــــة  –الســــــــاعة التاســــــــعة صــــــــباحاً 
 1بيوع / 103/2011الصادر في الدعوى رقم 

 المرفوعة مــن: 
 عايدة كامل عبدالنبي  -1
 محمد عبداهلل عيد الجرمان -2

 ضـد: أوال : ورثة المرحومة / وضحة علي عيد الجرمان وهم 
 د الجرمان ورثة المرحومة / وضحة علي عي -1
 ناصر عبداهلل عيد الجرمان  -2
 هدى عبداهلل عيد الجرمان -3
 منى عبداهلل عيد الجرمان -4
 موزة عبداهلل عيد الجرمان -5
 نوال عبداهلل عيد الجرمان -6

 أوال: أوصاف العقار:
قسـيمة  2الكائن بالرقة قطعة رقـم  6416/1992عقار الوثيقة رقم 

 21ع شار  2م 400ومساحته  27029مخطط رقم م/ 191رقم 
عقار النزاع عبارة عن بيت حكـومي يقـع علـى شـارع وسـكة ونافـذة  -

 ومكون من دورين وملحق مكون من دورين 
غرفــــــة + مطــــــبخ +  2الــــــدور األرضــــــي مــــــن البيــــــت مكــــــون مــــــن  -

 صالة + حمام 
 حمام  2غرف +  5الدور األول من البيت مكون من  -
غرفـــــة + صـــــالة +  2الـــــدور األرضـــــي مـــــن الملحـــــق مكـــــون مـــــن  -

 مام مطبخ + ح
ــــدور األول مكــــون مــــن  - ــــف  4ال غــــرف + صــــالة + حمــــام والتكيي

 عادي 
 حالة البيت قديم ويويد بالحوش ديوانية + حمام خاريي  -

 ثانيا: شروط المزاد: 
د.ك مائـة وتسـعة  189000أوال: يبدأ المزاد بالثمن االساسي قـدره 

وثمانون ألف دينار كويتي  ويشترط للمشاركة في المزاد سداد خمس 
الثمن على األقل بمويب شيك مصـدق مـن البنـك المسـحوب ذلك 

عليه أو بمويب خطاب ضمان من احـد البنـوك لصـالح إدارة التنفيـذ 
 بوزارة العدل.

ثانيـــا: يجـــب علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــاءه أن يـــودع حـــال انعقـــاد 
 يلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل.

اعتمـد عطـاوه الـثمن كـامال ويـب عليـه إيـداع  ثالثا: فعن لـم يـودع مـن
خمــس الــثمن علــى األقــل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــه فــي نفــس 

 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
ــثمن علــى األقــل  ــة إيــداع مــن اعتمــد عطــاوه خمــس ال رابعــا: فــي حال

 يؤيل البيع مع زيادة العشر. 
من في الجلسة التالية حكم برسو المزاد خامسا: إذا أودع المزايد الث

عليه إال إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبـل الشـراء مـع زيـادة العشـر 
مصحوبا بعيداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذه الحالـة تعـاد المزايـدة فـي 

 نفس الجلسة على أساس هذا الثمن .
ــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة  سادســا: إذا لــم يقــم المزايــد األول بعي

تاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة بالعشــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــه ال
على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السـابقة وال 
يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بعيـداع كامـل قيمتـه . 

 ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار 
مــزاد فــي يميــع الحــاالت رســوم نقــل ســابعًا: يتحمــل الراســي عليــه ال

د.ك  200وتسجيل الملكية ومصروفات إيراءات التنفيـذ ومقـدارها 
وأتعــاب المحامــاة والخبــرة ومصــاريف اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي 

 الصحف اليومية .
ثامنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب المباشرين إليراءات 

حمــــل إدارة الكتــــاب بالمحكمــــة البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تت
 الكلية أية مسئولية . 

 تاسعا: يقر الراسي عليه المزاد إنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عن البيع بالجريدة الرسمية طبقا للمادة  -1تنبيه: 
 من قانون المرافعات .  266
ن تــاريخ حكـم رسـو المـزاد قابـل لالسـتئناف خـالل سـبعة أيـام مـ - 2

 من قانون المرافعات .  277النطق بالحكم طبقا للمادة 
مــــــــــن قــــــــــانون  276تــــــــــنص الفقــــــــــرة األخيــــــــــرة مــــــــــن المــــــــــادة  -3

المرافعـــــات إنـــــه " إذا كـــــان مـــــن نزعـــــت ملكيتـــــه ســـــاكناً فـــــي العقـــــار 
ـــــه المـــــزاد  ـــــزم الراســـــي علي ـــــوة القـــــانون ويلت ـــــه كمســـــتأير بق ـــــي في بق

 بتحرير عقد إيجار لصالحه بأيرة المثل " 
 حوظة هامة :مل

يحظر على يميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد  
علـى القسـائم أو البيــوت المخصصـة ألغـراض الســكن الخـاص عمــال 

من قـانون الشـركات التجاريـة الم ـافة بالقـانون  230بأحكام المادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيس المحكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لنيإعالن عن بيع  عقار  بالمزاد الع
تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية عن العقـار الموصـوفة فيمـا يلـي 

 –قاعـة  – 3/10/2016بالمزاد العلني وذلك يوم االثنـين الموافـق 
وذلـك  –بالدور الثاني بقصر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 48

ـــذا لحكـــم المحكمـــة الصـــادر فـــي الـــدعوى رقـــم   187/2015تنفي
 1بيوع/

 حسين علي زويد الزويدالمرفوعة مـن: 
 ضــد: منيره ملفي سعد العازمي 

 أوال: أوصاف العقار:
 2الواقع بالقرين القصور قطعة  10393/1996عقار الوثيقة رقم  -

ـــــــزل  8ش 18قســـــــيمة  ومســـــــاحته  1695مخطـــــــط رقـــــــم م/ 17من
 2م 400,20
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بيت حكومي مكون من دوريـن ومكسـي مـن الخـارج بحجـر ييـري  -
وظهر وسـكة حيـث إن احـدى وايهتـه  اصفر ويقع على شارعين بطن

تطــل علــى الشــارع الرئيســي بالقطعــة وقــدم المــدعي بجلســة المناقشــة 
 (3قبل المعاينة نسخة من مخطط العين ) مرفق 

ــة و 2الــدور األرضــي مكــون مــن -أ حمامــات  3غرفــة وصــالة وديواني
 ومطبخ وغرفة خدم

 غرف وصالة وحمامين  4الدور األول مكون من -ب
 يد به مباني السطح اليو -ج

تشطيب العين وحالته بحالة مجددة من الداخل حيـث إن االرضـيات 
ســيراميك عــادي والســقف ديكــور يــبس والتكييــف وحــدات ويويــد 

 ترخيم لصبغ الصالة 
 ثانيا: شروط المزاد: 

د.ك مائتـــــان  260000أوال:يبـــــدأ المـــــزاد بـــــالثمن االساســـــي قـــــدره 
ي المزاد سـداد خمـس وستون الف دينار كويتي  ويشترط للمشاركة ف

ذلك الثمن على األقل بمويب شيك مصـدق مـن البنـك المسـحوب 
عليه أو بمويب خطاب ضمان من احـد البنـوك لصـالح إدارة التنفيـذ 

 بوزارة العدل.
ثانيـــا: يجـــب علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــاءه أن يـــودع حـــال انعقـــاد 
 يلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل 
ثالثا:  فعن لم يودع من اعتمد عطـاوه الـثمن كـامال ويـب عليـه إيـداع 
خمــس الــثمن علــى األقــل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــه فــي نفــس 

 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
ــثمن علــى األقــل  ــة إيــداع مــن اعتمــد عطــاوه خمــس ال رابعــا: فــي حال

 يؤيل البيع مع زيادة العشر. 
ا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد خامس

عليه إال إذا تقدم في هذا الجلسـة مـن يقبـل الشـراء مـع زيـادة العشـر 
مصحوبا بعيداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذه الحالـة تعـاد المزايـدة فـي 

 نفس الجلسة على أساس هذا الثمن .
الــثمن كــامال فــي الجلســة سادســا:  إذا لــم يقــم المزايــد األول بعيــداع 

التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة بالعشــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــه 
على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السـابقة وال 
يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بعيـداع كامـل قيمتـه . 

 ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار 
ًا: يتحمــل الراســي عليــه المــزاد فــي يميــع الحــاالت رســوم نقــل ســابع

د.ك  200وتسجيل الملكية ومصروفات إيراءات التنفيـذ ومقـدارها 
وأتعــاب المحامــاة والخبــرة ومصــاريف اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي 

 الصحف اليومية .
ـــــب المباشـــــرين  ـــــا:  ينشـــــر هـــــذا اإلعـــــالن تطبيقـــــا للقـــــانون وبطل ثامن

وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تتحمــــل إدارة الكتــــاب  إليــــراءات البيــــع
 بالمحكمة الكلية أية مسئولية . 

 تاسعا :  يقر الراسي عليه المزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عن البيع بالجريدة الرسمية طبقا للمادة  -1تنبيه: 
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لالسـتئناف خـالل سـبعة أيـام مـن تــاريخ  حكـم رسـو المـزاد قابـل - 2
 من قانون المرافعات .  277النطق بالحكم طبقا للمادة 

من قانون المرافعات انه "  276تنص الفقرة األخيرة من المادة  -3
إذا كان من نزعـت ملكيتـه سـاكنًا فـي العقـار بقـي فيـه كمسـتأير بقـوة 

ار لصـالحه بـأيرة القانون ويلتزم الراسي عليه المزاد بتحريـر عقـد إيجـ
 المثل " .

 ملحوظة هامة :
ــة المشســاركة فــي   يحظــر علــى يميــع الشــركات والمؤسســات الفردي

المزاد  على القسائم أو البيوت المخصصة ألغراض السكن الخاص 
مــن قــانون الشــركات التجاريــة الم ـــافة  230عمــال بأحكــام المــادة 

  2008لسنة  9بالقانون رقم 
 رئيس المحكمة الكلية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الن عن بيع عقار بالمزاد العلنيإع

ــــــاب بالمحكمــــــة الكليــــــة عــــــن العقــــــار الموصــــــوف  تعلــــــن إدارة الكت
فيمــــــــــا يلــــــــــي بــــــــــالمزاد العلنــــــــــي وذلــــــــــك يــــــــــوم االثنــــــــــين الموافــــــــــق 

بالــــــدور الثــــــاني بقصــــــر العــــــدل   - 48 –قاعــــــة  – 3/10/2016
وذلــــــــك تنفيــــــــذا لحكــــــــم المحكمــــــــة  –الســــــــاعة التاســــــــعة صــــــــباحاً 
 .1بيوع/ 90/2014الصادر في الدعوى رقم 

 المرفوعة مـن: دليله محمد بلعيدي.
 ضد:
 .ورثة المرحوم / عبداهلل عبدالفتاح عبداهلل إسماعيل .1
 .يميلة خليل إبراهيم .1
 .طالل عبداهلل عبدالفتاح عبداهلل .2
 .دعيج عبداهلل عبدالفتاح عبداهلل.3
 .ساره عبداهلل عبدالفتاح عبداهلل.4
 ح عبداهلل..عبدالعزيز عبداهلل عبدالفتا 5
 .عذاري عبداهلل عبدالفتاح عبداهلل.6
 .فيصل عبداهلل عبدالفتاح عبداهلل.7
.الهيئة العامة لشئون القصر باعتبارها وصية على المدعى عليه 2

 القاصر / يوسف عبداهلل عبدالفتاح عبداهلل.
 أوال: أوصاف العقار:
 -الواقع بـالقرين ) القصـور ( ب 21298/1995عقار الوثيقة رقم 

ـــــــم  36950مخطـــــــط م/ 648قســـــــيمة  2 ـــــــة رق ومســـــــاحته  1قطع
 13شارع  5منزل  2م 400,20

 ثانيا: شروط المزاد: 
ــــالثمن األساســــي قــــدره  ــــدأ المــــزاد ب ــــان  220000أوال: يب د.ك مائت

وعشـــرون الـــف دينـــار كـــويتي  ويشـــترط للمشـــاركة فـــي المـــزاد ســـداد 
خمـــس ذلـــك الـــثمن علـــى األقـــل بمويـــب شـــيك مصـــدق مـــن البنـــك 

ب عليــه أو بمويـب خطــاب ضـمان مــن أحـد البنــوك لصــالح المسـحو 
 إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثانيـــا: يجـــب علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــاءه أن يـــودع حـــال انعقـــاد 
 يلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل.
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ثالثا: فعن لـم يـودع مـن اعتمـد عطـاوه الـثمن كـامال ويـب عليـه إيـداع 
ثمن علــى األقــل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــه فــي نفــس خمــس الــ

 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
ــثمن علــى األقــل  ــة إيــداع مــن اعتمــد عطــاوه خمــس ال رابعــا: فــي حال

 يؤيل البيع مع زيادة العشر. 
خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد 

إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبـل الشـراء مـع زيـادة العشـر عليه إال 
مصحوبا بعيداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذه الحالـة تعـاد المزايـدة فـي 

 نفس الجلسة على أساس هذا الثمن .
ــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة  سادســا: إذا لــم يقــم المزايــد األول بعي

دة فــورا علــى ذمتــه التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة بالعشــر تعــاد المزايــ
على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السـابقة وال 
يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بعيـداع كامـل قيمتـه . 

 ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار 
ســابعًا: يتحمــل الراســي عليــه المــزاد فــي يميــع الحــاالت رســوم نقــل 

د.ك  200مصروفات إيراءات التنفيـذ ومقـدارها وتسجيل الملكية و 
وأتعــاب المحامــاة والخبــرة ومصــاريف اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي 

 الصحف اليومية .
ثامنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب المباشرين إليراءات 
البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تتحمــــل إدارة الكتــــاب بالمحكمــــة 

  الكلية أية مسئولية .
 تاسعا :  يقر الراسي عليه المزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة

 تنبيه: 
ينشـــر هـــذا اإلعـــالن عـــن البيـــع بالجريـــدة الرســـمية طبقـــا للمـــادة  -1

 من قانون المرافعات .  266
حكـم رسـو المـزاد قابـل لالسـتئناف خـالل سـبعة أيـام مـن تــاريخ  - 2

 ون المرافعات. من قان 277النطق بالحكم طبقا للمادة 
مــــــــــن قــــــــــانون  276تــــــــــنص الفقــــــــــرة األخيــــــــــرة مــــــــــن المــــــــــادة  -3

المرافعـــــات انـــــه " إذا كـــــان مـــــن نزعـــــت ملكيتـــــه ســـــاكناً فـــــي العقـــــار 
ـــــه المـــــزاد  ـــــزم الراســـــي علي ـــــوة القـــــانون ويلت ـــــه كمســـــتأير بق ـــــي في بق

 بتحرير عقد إيجار لصالحه بأيرة المثل " 
 ملحوظة هامة :

الفرديـــة المشســـاركة فـــي يحظـــر علـــى يميـــع الشـــركات والمؤسســـات 
المزاد  على القسائم أو البيوت المخصصة ألغراض السكن الخاص 

مــن قــانون الشــركات التجاريــة الم ـــافة  230عمــال بأحكــام المــادة 
 . 2008لسنة  9بالقانون رقم 

 رئيس المحكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع  عقارات بالمزاد العلني
لعقارات الموصوفة فيما تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية عن ا

 –  3/10/2016يلي بالمزاد العلني وذلك يوم االثنين الموافق 
 –بالدور الثاني بقصر العدل الساعة التاسعة صباحًا   - 48 –قاعة 

 وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الصادر في الدعوى رقم

 1بيوع/. 263/2014 
 المرفوعة مــن:

 .ناصر خالد الجاسر.1
 .سر.صالح خالد الجا2
 . سارة خالد الجاسر.3

ضـــــد:ورثة المرحوم / محمد خالد الجاسر الرايحي وورثة المرحومة 
 / عيده فالح محمد الهبيده وهم :

 .منيره سالم عايد الرشيدي.1
 .فوزية محمد خالد الجاسر الرايحي.2
 .مها محمد خالد الجاسر الرايحي.3
 .أنوار محمد خالد الجاسر الرايحي.4
 مد خالد الجاسر الرايحي..يميلة مح5
 .وسمية محمد خالد الجاسر الرايحي.6
 .عائشة محمد خالد الجاسر الرايحي.7
 .مريم محمد خالد الجاسر الرايحي.8
 .هيام محمد خالد الجاسر الرايحي.9

 أوال: أوصاف العقارات:
الكائن في يليب الشيوخ  5460/1975.عقار الوثيقة رقم 1

أ    20294مخطط م/ 35 القسيمة رقم 162قسيمة رقم 
بالثمن األساسي  139شارع  2هو قطعة  2م 50/887ومساحته 
د.ك) ثالثمائة وستون الفًا وثمانمائة وخمسة  360855وقدره 

 وخمسون ديناراً كويتياً( 
العقار يقع على شارعين زاوية وله سكة غير نافذة ويار واحد 

لخاريية طابوق ومكون من أدوار أرضي وأول والبناء قديم والكسوة ا
 ييري والتكييف عادي.

 د.ك شهريا والعقار به دكان واحد مغلق وقت . 1300البناية 
 2الكائن في العارضية قطعة   5487/1985عقار الوثيقة رقم  -2

مخطط رقم  39منزل  5شارع  2م 750ومساحة  85قسيمة 
عبارة عن بيت سكن خالص بنائه قديم يقع على شارع  29687م/

وله يارين ومكون من أدوار أرضي وأول وسطح  واحد وسكة
 والتكييف مركزي عادي والكسوة الخاريية حجر.

 الدور االرضي عبارة عن حوش كبير ومالحق من كيربي ومالحق 
 غرفة وحمام ومطبخ آخر. 2مبنية مكونة من مطبخ وحمام و 

البناء الرئيسي بالدور االرضي مكون من صالة وغرفة ومطبخ وغرفة 
 بيرة وحمام. أخرى ك

 3الدور االول عبارة عن موزع وغرفة وغرفة رئيسية مع حمام وعدد 
 262,440غرف أخرى وحمامين السطح  ليس به بناء بالثمن األساسي 
 د.ك ) مائتين واثنين وستين الفًا واربعمائة واربعين دينارًا كويتي  ( 

 ثانيا: شروط المزاد: 
مبين قرين كل عقار ويشترط أوال: يبدأ المزاد بالثمن األساسي ال

للمشاركة في المزاد سداد خمس ذلك الثمن على األقل بمويب 
شيك مصدق من البنك المسحوب عليه أو بمويب خطاب ضمان 

 من احد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل .
ثانيا: يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد 
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 الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل يلسة البيع كامل الثمن 
ثالثا:  فعن لم يودع من اعتمد عطاوه الثمن كامال ويب عليه إيداع 
خمس الثمن على األقل وإال أعيدت المزايدة على ذمته في نفس 

 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
قل رابعا: في حالة إيداع من اعتمد عطاوه خمس الثمن على األ

 يؤيل البيع مع زيادة العشر. 
خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد 
عليه إال إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر 
مصحوبا بعيداع كامل ثمن المزاد ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في 

 نفس الجلسة على أساس هذا الثمن .
ا:  إذا لم يقم المزايد األول بعيداع الثمن كامال في الجلسة سادس

التالية ولم يتقدم احد للزيادة بالعشر تعاد المزايدة فورا على ذمته 
على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السابقة وال 
يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بعيداع كامل قيمته . 

 المتخلف بما ينقص من ثمن العقار ويلزم المزايد 
سابعًا:  يتحمل الراسي عليه المزاد في يميع الحاالت رسوم نقل 

د.ك  200وتسجيل الملكية ومصروفات إيراءات التنفيذ ومقدارها 
وأتعاب المحاماة والخبرة ومصاريف اإلعالن والنشر عن البيع في 

 الصحف اليومية .
قانون وبطلب المباشرين إليراءات ثامنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا لل

البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب بالمحكمة 
 الكلية أية مسئولية . 

 تاسعا :  يقر الراسي عليه المزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة
 تنبيه: 
ينشر هذا اإلعالن عن البيع بالجريدة الرسمية طبقا للمادة  -1

 المرافعات .  من قانون 266
حكم رسو المزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أيام من تاريخ  - 2

 من قانون المرافعات .  277النطق بالحكم طبقا للمادة 
من قانون المرافعات انه " إذا  276تنص الفقرة األخيرة من المادة  -3

كان من نزعت ملكيته ساكنًا في العقار بقي فيه كمستأير بقوة القانون 
 تزم الراسي عليه المزاد بتحرير عقد إيجار لصالحه بأيرة المثل " ويل

 ملحوظة هامة : 
يحظر على يميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد  
على القسائم أو البيوت المخصصة ألغراض السكن الخاص عمال 

من قانون الشركات التجارية الم افة بالقانون  230بأحكام المادة 
  2008لسنة  9رقم 

 رئيس المحكمة الكلية                                                               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع  عقار  بالمزاد العلني
ــــــاب بالمحكمــــــة الكليــــــة عــــــن العقــــــار الموصــــــوف  تعلــــــن إدارة الكت
فيمــــــــــا يلــــــــــي بــــــــــالمزاد العلنــــــــــي وذلــــــــــك يــــــــــوم االثنــــــــــين الموافــــــــــق 

بالــــــدور الثــــــاني بقصــــــر العــــــدل   - 48 –قاعــــــة  – 3/10/2016
وذلــــــــك تنفيــــــــذا لحكــــــــم المحكمــــــــة  –الســــــــاعة التاســــــــعة صــــــــباحاً 

 .1بيوع/ 68/2015   67الصادر في الدعوى رقم 
 المرفوعة مـن: شركة كاب كورب لالستثمار ش.م.ك مقفلة.

 ضـد: 
 .نجيب عبدالعزيز عبداهلل الحمي ي.1
 .شركة صواف العقارية .2
 ركة رحال اللويستية..ش3
 ال: أوصاف العقار:أو 
الواقع في المهبولة ووصفه بناية  3287/2010عقار الوثيقة رقم  -

من  2م 1937ومساحته   1قطعة رقم  175استثمارية وقسيمة رقم 
 . 36800المخطط رقم م/

( وشــــارع خلفــــي رقــــم 10يقــــع العقــــار علــــى شــــارع رئيســــي رقــــم ) -
 ( ومساحة يانبيه. 103)
 ) ريستر للشقق الفندقية ( . العقار عبارة عن فندق باسم -
( أدوار دوبلكس 4الفندق مكون من سرداب وارضي وميزانين و ) -

 ( أدوار كما يويد دورين فوق الدوبلكس.8أي )
( صاالت وحمـامين 4الدور األرضي عبارة عن مكتب استقبال و ) -

 ومصعد. 
 السرداب مكون من مطبخ ومخازن . -
 . الميزانين مكون من صاالت مختلفة -
( غرفة 2( شقق كل شقة مكونة من )8( أدوار دوبلكس )4عدد ) -
 ( حمام وصالة ومطبخ تح ير .3و )
ـــدور الخـــامس والســـادس متطـــابقين كـــل طـــابق مكـــون مـــن ) - ( 4ال

( غرفة وكل يناح مكون من غرفة وصالة وحمام ولكل 12اينحة و )
 غرفة بها حمام. 

 ثانيا: شروط المزاد: 
د.ك ستة ماليين  6050000ثمن االساسي قدره أوال:يبدأ المزاد بال

وخمســـون الـــف دينـــار كـــويتي  ويشـــترط للمشـــاركة فـــي المـــزاد ســـداد 
خمـــس ذلـــك الـــثمن علـــى األقـــل بمويـــب شـــيك مصـــدق مـــن البنـــك 
المسـحوب عليــه أو بمويـب خطــاب ضـمان مــن أحـد البنــوك لصــالح 

 إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اءه أن يـــودع حـــال انعقـــاد ثانيـــا: يجـــب علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــ

 يلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل 
ثالثا:  فعن لم يودع من اعتمد عطـاوه الـثمن كـامال ويـب عليـه إيـداع 
خمــس الــثمن علــى األقــل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــه فــي نفــس 

 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
فــي حالــة إيــداع مــن اعتمــد عطــاوه خمــس الــثمن علــى األقــل  رابعــا: 

 يؤيل البيع مع زيادة العشر. 
خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد 
عليه إال إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبـل الشـراء مـع زيـادة العشـر 

مزايـدة فـي مصحوبا بعيداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذه الحالـة تعـاد ال
 نفس الجلسة على أساس هذا الثمن .

سادســا:  إذا لــم يقــم المزايــد األول بعيــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة 
التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة بالعشــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــه 
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على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السـابقة وال 
ء غير مصحوب بعيـداع كامـل قيمتـه . يعتد في هذه الجلسة بأي عطا

 ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار 
ســابعًا:  يتحمــل الراســي عليــه المــزاد فــي يميــع الحــاالت رســوم نقــل 

د.ك  200وتسجيل الملكية ومصروفات إيراءات التنفيـذ ومقـدارها 
وأتعــاب المحامــاة والخبــرة ومصــاريف اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي 

 حف اليومية .الص
ـــــب المباشـــــرين  ـــــا:  ينشـــــر هـــــذا اإلعـــــالن تطبيقـــــا للقـــــانون وبطل ثامن
إليــــراءات البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تتحمــــل إدارة الكتــــاب 

 بالمحكمة الكلية أية مسئولية . 
 تاسعا :  يقر الراسي عليه المزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة

 تنبيه: 
البيـــع بالجريـــدة الرســـمية طبقـــا للمـــادة ينشـــر هـــذا اإلعـــالن عـــن  -1

 من قانون المرافعات .  266
حكـم رسـو المـزاد قابـل لالسـتئناف خـالل سـبعة أيـام مـن تــاريخ  - 2

 من قانون المرافعات .  277النطق بالحكم طبقا للمادة 
مــــــــــن قــــــــــانون  276تــــــــــنص الفقــــــــــرة األخيــــــــــرة مــــــــــن المــــــــــادة  -3

كناً فـــــي العقـــــار المرافعـــــات انـــــه " إذا كـــــان مـــــن نزعـــــت ملكيتـــــه ســـــا 
ـــــه المـــــزاد  ـــــزم الراســـــي علي ـــــوة القـــــانون ويلت ـــــه كمســـــتأير بق ـــــي في بق

 بتحرير عقد إيجار لصالحه بأيرة المثل " 
 ملحوظة هامة :

فـــي  المشـــاركةيحظـــر علـــى يميـــع الشـــركات والمؤسســـات الفرديـــة  
المزاد  على القسائم أو البيوت المخصصة ألغراض السكن الخاص 

مــن قــانون الشــركات التجاريــة الم ـــافة  230عمــال بأحكــام المــادة 
  2008لسنة  9بالقانون رقم 

 رئيس المحكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
ــــــاب بالمحكمــــــة الكليــــــة عــــــن العقــــــار الموصــــــوف  تعلــــــن إدارة الكت
فيمــــــــــا يلــــــــــي بــــــــــالمزاد العلنــــــــــي وذلــــــــــك يــــــــــوم االثنــــــــــين الموافــــــــــق 

صــــــر العــــــدل بالــــــدور الثــــــاني بق  - 48 –قاعــــــة  – 3/10/2016
وذلــــــــك تنفيــــــــذا لحكــــــــم المحكمــــــــة  –الســــــــاعة التاســــــــعة صــــــــباحاً 
 .1بيوع/ 227/2015الصادر في الدعوى رقم 

 المرفوعة مـن: أحالم محمد رشيد عقيل .
 ضد:
 .فواز عبداهلل شيلويح الهايري .1
 .بنك االئتمان الكويتي. 2
 .بنك بيت التمويل الكويتي.3

 أوال: أوصـــاف العقار:
 12الواقــع بالســالمية قطعــة  15057/1993قــة رقــم عقــار الوثي -

ــو ذو الغفــاري يــادة  أ  31قســيمة رقــم  42منــزل رقــم  19شــارع أب
 .2م 520ومساحته  19604مخطط رقم م/

العقـار مثــار النـزاع عبــارة عــن بيـت ســكن خـاص ) نظــام حكــومي (  -
ويقــــع علــــى شــــارع واحــــد داخلــــي ومكــــون مــــن دوريــــن ) دور أرضــــي 

 ة والتكييف وحدات.  وأول( وحالته ييد
الدور األرضي : مكون من ) صالتين   صالون   غرفة مع حمامهـا  -

  غرفة   مطبخ   حمام ( كما يويد ) مطبخ خاريي مع غرفة خادمة 
 بحمامها (   كذلك يويد ملحق عبارة عن ) غرفة سائق مع حمامها( 

ــــــن ) صــــــالة   غــــــرفتين مــــــع حمــــــامين   - ــــــدور األول : مكــــــون م ال
 ح يري (. غرفة   ت

 ثانيا: شروط المزاد:  -
أوال: يبدأ المزاد بالثمن االساسي قدره اربعمائة وثالثة وعشرون الـف 

د.ك ( ويشترط للمشاركة في المـزاد سـداد  423000دينار كويتي )
خمـــس ذلـــك الـــثمن علـــى األقـــل بمويـــب شـــيك مصـــدق مـــن البنـــك 
المسـحوب عليــه أو بمويـب خطــاب ضـمان مــن أحـد البنــوك لصــالح 

 دارة التنفيذ بوزارة العدل.إ
ثانيـــا: يجـــب علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــاءه أن يـــودع حـــال انعقـــاد 
 يلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل.
ثالثا: فعن لـم يـودع مـن اعتمـد عطـاوه الـثمن كـامال ويـب عليـه إيـداع 

فــس خمــس الــثمن علــى األقــل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــه فــي ن
 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .

ــثمن علــى األقــل  ــة إيــداع مــن اعتمــد عطــاوه خمــس ال رابعــا: فــي حال
 يؤيل البيع مع زيادة العشر. 

خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد 
العشـر عليه إال إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبـل الشـراء مـع زيـادة 

مصحوبا بعيداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذه الحالـة تعـاد المزايـدة فـي 
 نفس الجلسة على أساس هذا الثمن .

ــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة  سادســا: إذا لــم يقــم المزايــد األول بعي
التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة بالعشــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــه 

به عليه في الجلسة السـابقة وال  على أساس الثمن الذي كان قد رسا
يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بعيـداع كامـل قيمتـه . 

 ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار 
ــــع الحــــاالت رســــوم  ــــي يمي ــــه المــــزاد ف ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي علي
نقـــــل وتســـــجيل الملكيـــــة ومصـــــروفات إيـــــراءات التنفيـــــذ ومقـــــدارها 

المحامــــــــــاة والخبــــــــــرة ومصــــــــــاريف اإلعــــــــــالن  د.ك وأتعــــــــــاب 200
 والنشر عن البيع في الصحف اليومية .

ـــــب المباشـــــرين  ـــــا:  ينشـــــر هـــــذا اإلعـــــالن تطبيقـــــا للقـــــانون وبطل ثامن
إليــــراءات البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تتحمــــل إدارة الكتــــاب 

 بالمحكمة الكلية أية مسئولية . 
 ار معاينة نافية للجهالةتاسعا : يقر الراسي عليه المزاد انه عاين العق

 تنبيه:
ينشــر هــذا اإلعــالن عــن البيــع بالجريــدة الرســمية طبقــا للمـــادة  -1 

 من قانون المرافعات .  266
حكـم رسـو المـزاد قابـل لالسـتئناف خـالل سـبعة أيـام مـن تــاريخ  - 2

 من قانون المرافعات.  277النطق بالحكم طبقا للمادة 
مــــــــــن قــــــــــانون  276تــــــــــنص الفقــــــــــرة األخيــــــــــرة مــــــــــن المــــــــــادة  -3
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المرافعـــــات انـــــه " إذا كـــــان مـــــن نزعـــــت ملكيتـــــه ســـــاكناً فـــــي العقـــــار 
ـــــه المـــــزاد  ـــــزم الراســـــي علي ـــــوة القـــــانون ويلت ـــــه كمســـــتأير بق ـــــي في بق

 بتحرير عقد إيجار لصالحه بأيرة المثل " 
 ملحوظة هامة :

يحظر على يميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد  
وت المخصصـة ألغـراض الســكن الخـاص عمــال علـى القسـائم أو البيــ

من قـانون الشـركات التجاريـة الم ـافة بالقـانون  230بأحكام المادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيس المحكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية عن بيـع العقـار الموصـوف فيمـا 

 – 3/10/2016االثنـــين الموافـــق يلـــي بـــالمزاد العلنـــي وذلـــك يـــوم 
 –بالدور الثاني بقصر العدل السـاعة التاسـعة صـباحاً  - 48 –قاعة 

ـــــــدعوى رقـــــــم  ـــــــي ال ـــــــذا لحكـــــــم المحكمـــــــة الصـــــــادر ف ـــــــك تنفي وذل
 1بيوع / 318/2014

 المرفوعة مــن: علي سعد مسعود االحمد
 ضـــــــد:

 فهد سعد مسعود االحمد -1
 عبداهلل سعد مسعود االحمد -2
عود االحمـــد عـــن نفســـه وقـــيم علـــى المحجـــور احمـــد ســـعد مســـ -3

 عليهما ) عائشة   مسعود ( ابناء المرحوم / محمد سعد االحمد
 خالد سعد مسعود االحمد -4
 خديجة سعد مسعود االحمد -5
 نوال سعد مسعود االحمد -6
 باسمه سعد مسعود االحمد -7
عفـــاف محمـــد حســـن احمـــد عـــن نفســـها وبصـــفتها وصـــيه علـــى  -8

 سعد مسعود االحمدسمية  –ابنتها المحجور عليها 
 سلوى سعد مسعود االحمد -9

 فارس سعد مسعود االحمد -10
 سعد سعد مسعود االحمد -11

 ورثة المرحوم / محمد سعد مسعود االحمد
 عزه ابراهيم احمد العزيزي  -12
 وداد محمد سعد مسعود االحمد -13
 احمد محمد سعد مسعود االحمد -14
 ابراهيم سعد مسعود االحمد -15

 ورثة خالده سعد مسعود االحمد
سالم عبدالكريم عبدالهادي عن نفسه وولي طبيعي عن  حسام -16

 ابنته / شمايل حسام سالم عبدالكريم عبدالهادي
 منصور سعد مسعود االحمد -17

 أوال: أوصاف العقار :
الواقع في السـالمية وهـو يمثـل البيـت  5942/1984الوثيقة رقم  -

 203مشروع  19613أ من المخطط رقم م/51قسيمة رقم  2رقم 

 30منزل  2ش  4قطعة  – 2م 414ومساحته  معدل 6نموذج 
عقــار النــزاع عبــار عــن فــيال ســكنية قديمــة وتطــل علــى شــارع واحــد  -

 وتطل على ساحة وليس لها يار من الخلف .
 فيال موضوع النزاع عبارة عن دورين وملحق كالتالي : -
 الدور االرضي مكون من غرفتين وصالة وحمام -أ
 مامين وصالة الدور االول مكون من ثالث غرف وح-ب
ــــــــالث -ت ــــــــة وحمامهــــــــا ومطــــــــبخ وث المحلــــــــق مكــــــــون مــــــــن ديواني

 حمامات وثالث غرف 
 تكييف المنزل تكييف وحدات  -
 عبارة عن ييري تكسية المنزل الخاريية  -

 ثانيا: شروط المزاد: 
أوال: يبــدأ المــزاد بــثمن أساســي قــدره ثالثمائــة وأربعــة وعشــرون الــف 

لمشاركة في المزاد سداد د.ك " ويشترط ل 324000دينار كويتي " 
خمـــس ذلـــك الـــثمن علـــى األقـــل بمويـــب شـــيك مصـــدق مـــن البنـــك 
المسـحوب عليــه أو بمويـب خطــاب ضـمان مــن احـد البنــوك لصــالح 

 إدارة التنفيذ بوزارة العدل .
ثانيـــا: يجـــب علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــاءه أن يـــودع حـــال انعقـــاد 

 م التسجيل.يلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسو 
ثالثا: فعن لـم يـودع مـن اعتمـد عطـاوه الـثمن كـامال ويـب عليـه إيـداع 
خمــس الــثمن علــى األقــل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــه فــي نفــس 

 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
ــثمن علــى األقــل  ــة إيــداع مــن اعتمــد عطــاوه خمــس ال رابعــا: فــي حال

 شر. يؤيل البيع مع زيادة الع
خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد 
عليه إال إذا تقدم في هذا الجلسـة مـن يقبـل الشـراء مـع زيـادة العشـر 
مصحوبا بعيداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذه الحالـة تعـاد المزايـدة فـي 

 نفس الجلسة على أساس هذا الثمن .
ــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة  سادســا: إذا لــم يقــم المزايــد األول بعي

التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة بالعشــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــه 
على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السـابقة وال 
يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بعيـداع كامـل قيمتـه . 

 ار ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العق
ســابعًا: يتحمــل الراســي عليــه المــزاد فــي يميــع الحــاالت رســوم نقــل 

د.ك  200وتسجيل الملكية ومصروفات إيراءات التنفيـذ ومقـدارها 
وأتعــاب المحامــاة والخبــرة ومصــاريف اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي 

 الصحف اليومية .
ـــــب المباشـــــرين  ـــــا:  ينشـــــر هـــــذا اإلعـــــالن تطبيقـــــا للقـــــانون وبطل ثامن

ات البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تتحمــــل إدارة الكتــــاب إليــــراء
 بالمحكمة الكلية أية مسئولية . 

 تاسعا : يقر الراسي عليه المزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة
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ينشر هذا اإلعالن عن البيع بالجريدة الرسمية طبقا للمادة  -1تنبيه: 
 من قانون المرافعات .  266
اد قابـل لالسـتئناف خـالل سـبعة أيـام مـن تــاريخ حكـم رسـو المـز  - 2

 من قانون المرافعات .  277النطق بالحكم طبقا للمادة 
مــــــــــن قــــــــــانون  276تــــــــــنص الفقــــــــــرة األخيــــــــــرة مــــــــــن المــــــــــادة  -3

المرافعـــــات انـــــه " إذا كـــــان مـــــن نزعـــــت ملكيتـــــه ســـــاكناً فـــــي العقـــــار 
ـــــه المـــــزاد  ـــــزم الراســـــي علي ـــــوة القـــــانون ويلت ـــــه كمســـــتأير بق ـــــي في بق

 عقد إيجار لصالحه بأيرة المثل " بتحرير 
 ملحوظة هامة :

يحظر على يميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد  
علـى القسـائم أو البيــوت المخصصـة ألغـراض الســكن الخـاص عمــال 

من قـانون الشـركات التجاريـة الم ـافة بالقـانون  230بأحكام المادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 يةرئيس المحكمة الكل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
ــــــاب بالمحكمــــــة الكليــــــة عــــــن العقــــــار الموصــــــوف  تعلــــــن إدارة الكت
فيمــــــــــا يلــــــــــي بــــــــــالمزاد العلنــــــــــي وذلــــــــــك يــــــــــوم االثنــــــــــين الموافــــــــــق 

بالـــــــــدور الثـــــــــاني بقصـــــــــر العـــــــــدل  - 48 –قاعـــــــــة  3/10/2016
وذلــــــــك تنفيــــــــذا لحكــــــــم المحكمــــــــة  –الســــــــاعة التاســــــــعة صــــــــباحاً 
 1بيوع/ 191/2014الصادر في الدعوى رقم 

 المرفوعة مـن: 
 مشعل مطلق دليم المطيري  -1
 محسن مطلق دليم المطيري -2
 خالد مطلق دليم المطيري -3
 مشاعل مطلق دليم المطيري -4
 تهاني مطلق دليم المطيري -5
 مها مطلق دليم المطيري -6
 مثله مطلق محمد العميري -7

 ضد:
 فهد مطلق دليم المطيري -1
 مطلق دليم المطيريف ه  -2
 مطيريمطلق دليم النوف  -3

 أوال: أوصاف العقار:
الواقـــع ب ــاحية صـــباح الناصــر قســـيمة  1935/2013الوثيقــة رقــم 

مخطـــــط رقـــــم  13منـــــزل  8شـــــارع رقـــــم  2قطعـــــة رقـــــم  294رقـــــم 
 متر مربع  500ومساحته  32738م/
العقار عبارة عن منزل سكن خاص يقع على شارع وسـكة ومكسـي  -

 بالحجر األردني 
وملحق والتكييف سـنترال عـدا أدوار وسرداب  3العقار مكون من  -

 الملحق وحدات وبه مصعد . 

غـــرف وحمــامين ومطـــبخ امـــا  5الــدور األرضـــي مكــون مـــن صــالة و -
 الملحق فهو مكون من ديوانيتين وحمام ومطبخ

ــــــى مكونــــــة مــــــن  - ــــــن شــــــقتين الشــــــقة االول ــــــدور األول مكــــــون م ال
ــــــن  ــــــة م ــــــة مكون  3غــــــرفتين وصــــــالة وحمــــــام ومطــــــبخ والشــــــقة الثاني

 خ . غرف وحمام ومطب
الــــــدور الثــــــاني مكــــــون مــــــن شــــــقتين الشــــــقة االولــــــى مكونــــــة مــــــن  -

غـــرفتين وصـــالة وحمــــام ومطـــبخ والشــــقة الثانيـــة مكونــــة مـــن غــــرفتين 
 وصالة ومطبخ وحمام 

 السرداب مكون من غرفتين ومخزن  -
 ثانيا: شروط المزاد: 

ـــالثمن االساســـي قـــدره  ـــة  315000أوال: يبـــدأ المـــزاد ب د.ك ثالثمائ
ر كويتي  ويشترط للمشاركة فـي المـزاد سـداد وخمسة عشر الف دينا

خمـــس ذلـــك الـــثمن علـــى األقـــل بمويـــب شـــيك مصـــدق مـــن البنـــك 
المسـحوب عليــه أو بمويـب خطــاب ضـمان مــن احـد البنــوك لصــالح 

 إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
ثانيـــا: يجـــب علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــاءه أن يـــودع حـــال انعقـــاد 

 والمصروفات ورسوم التسجيل. يلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد
ثالثا: فعن لـم يـودع مـن اعتمـد عطـاوه الـثمن كـامال ويـب عليـه إيـداع 
خمــس الــثمن علــى األقــل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــه فــي نفــس 

 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
ــثمن علــى األقــل  ــة إيــداع مــن اعتمــد عطــاوه خمــس ال رابعــا: فــي حال

 بيع مع زيادة العشر. يؤيل ال
خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد 
عليه إال إذا تقدم في هذا الجلسـة مـن يقبـل الشـراء مـع زيـادة العشـر 
مصحوبا بعيداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذه الحالـة تعـاد المزايـدة فـي 

 نفس الجلسة على أساس هذا الثمن .
ــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة سادســا: إذا لــم ي قــم المزايــد األول بعي

التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة بالعشــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــه 
على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السـابقة وال 
يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بعيـداع كامـل قيمتـه . 

 ينقص من ثمن العقار ويلزم المزايد المتخلف بما 
ســابعًا: يتحمــل الراســي عليــه المــزاد فــي يميــع الحــاالت رســوم نقــل 

د.ك  200وتسجيل الملكية ومصروفات إيراءات التنفيـذ ومقـدارها 
وأتعــاب المحامــاة والخبــرة ومصــاريف اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي 

 الصحف اليومية .
لمباشرين إليراءات ثامنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب ا

البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تتحمــــل إدارة الكتــــاب بالمحكمــــة 
 الكلية أية مسئولية . 

 تاسعا : يقر الراسي عليه المزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عن البيع بالجريدة الرسمية طبقا للمادة  -1تنبيه: 
 من قانون المرافعات .  266
حكـم رسـو المـزاد قابـل لالسـتئناف خـالل سـبعة أيـام مـن تــاريخ  - 2

 من قانون المرافعات.  277النطق بالحكم طبقا للمادة 
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مــــــــــن قــــــــــانون  276تــــــــــنص الفقــــــــــرة األخيــــــــــرة مــــــــــن المــــــــــادة  -3
المرافعـــــات انـــــه " إذا كـــــان مـــــن نزعـــــت ملكيتـــــه ســـــاكناً فـــــي العقـــــار 

ـــــه  ـــــزم الراســـــي علي ـــــوة القـــــانون ويلت ـــــه كمســـــتأير بق ـــــي في المـــــزاد بق
 بتحرير عقد إيجار لصالحه بأيرة المثل " 

 ملحوظة هامة :
يحظر على يميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد 
علـى القسـائم أو البيــوت المخصصـة ألغـراض الســكن الخـاص عمــال 

من قـانون الشـركات التجاريـة الم ـافة بالقـانون  230بأحكام المادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 المحكمة الكلية رئيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقارات بالمزاد العلني
تعلــن إدارة الكتــاب بالمحكمــة الكليــة عــن العقــارات الموصــوفة فيمــا 

 – 3/10/2016يلـــي بـــالمزاد العلنـــي وذلـــك يـــوم االثنـــين الموافـــق 
 –بالدور الثاني بقصر العدل الساعة التاسعة صباحاً   - 48 –قاعة 

ـــــــذا لحكـــــــم المحكمـــــــة ال ـــــــك تنفي ـــــــدعوى رقـــــــم وذل ـــــــي ال صـــــــادر ف
 1بيوع/ 335/2015

 المرفوعة مـن:
.ميسر مطر عبداهلل الحربي عن نفسها وبصفتها وصية على أبنائها 1

 من المرحوم / فيحان هايف الجميلي .
 .بدور فيحان هايف الجميلي.2
 .محمد فيحان هايف الجميلي.3
 .غدير فيحان هايف الجميلي.4
 .أسماء فيحان هايف الجميلي.5

 ضد:
 .هايف فيحان هايف الجميلي.1
 .نايف فيحان هايف الجميلي.2
 .عادل فيحان هايف الجميلي.3
 .بدرية فيحان هايف الجميلي.4
 .نواف فيحان هايف الجميلي.5
 .مطلق فيحان هايف الجميلي.6
 .هزاع رويحان عامر اللبيدان .7
 .عادل محارب غريب فالح .8
 .عالء محارب غريب فالح .9
 ب غريب فالح ..اقبال محار 10
 .دالل محارب غريب فالح. 11
 .سعود سالم مجالد الرشيدي .12
 .الهيئة العامة لشئون القصر بصفتها.13

 وفى الدعوى الفرعية
 المرفوعة من : 

 .هايف فيحان هايف الجميلي.1
 .نايف فيحان هايف الجميلي.2
 .عادل فيحان هايف الجميلي.3

 .بدرية فيحان هايف الجميلي.4
 فيحان هايف الجميلي..نواف 5
 .مطلق فيحان هايف الجميلي.6
 ضـد
 .المدير العام للهيئة العامة لشئون القصر بصفته وصيا على قصر 1

 المرحوم / فيحان هايف عوض الجميلي .
 .ميسر مطر عبداهلل الحربي .2
 .بدور فيحان هايف الجميلي.3
 .محمد فيحان هايف الجميلي.4
 خصم مدخل (. .وكيل وزارة العدل بصفته ) 5

تجــــــاري مــــــدني كلــــــي  1373/2007رقــــــم ثانيــــــا : فــــــي الــــــدعوى  
 .9حكومة/

 مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر. المرفوعة من :  
 هايف فيحان خايف الجميلي .ضد : 

 أوال: أوصاف العقارات:
 80قســيمة  3يليــب الشــيوخ ق  4980/80.عقــار الوثيقــة رقــم 1

مشــــاع منــــه ومســــاحته  2م 95/247ومســــاحته  2371مخطــــط م /
 .د.ك  110000قدر قيمته بمبلغ  2م 752.5الكلية 

 61الواقــع يليــب الشــيوخ قســيمة  1226/2000.عقــار الوثيقــة 2
ويمتلـــــــك مـــــــورث الطـــــــرفين  3قطعـــــــة  32980مـــــــن المخطـــــــط م /

ـــة  2م 250ومســـاحته  ـــه ومســـاحته الكلي قـــدر  2م 1000مشـــاع من
 .د.ك  155000قيمته بمبلغ 

مـــن  112يليـــب الشـــيوخ قســـيمة  3930/1982.عقـــار الوثيقـــة 3
 587.50الجــزء الغربــي ومســاحته  22قطعــة  26641المخطــط م/

 د.ك . 290000قدر قيمته بمبلغ  2م
 ثانيا: شروط المزاد: 

أوال: يبـــدأ المـــزاد بـــالثمن االساســـي المبـــين قـــرين كـــل عقـــار ويشـــترط 
للمشــاركة فــي المــزاد ســداد خمــس ذلــك الــثمن علــى األقــل بمويــب 

صدق من البنك المسحوب عليـه أو بمويـب خطـاب ضـمان شيك م
 من أحد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثانيـــا: يجـــب علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــاءه أن يـــودع حـــال انعقـــاد 
 يلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل.

ب عليـه إيـداع ثالثا: فعن لـم يـودع مـن اعتمـد عطـاوه الـثمن كـامال ويـ
خمــس الــثمن علــى األقــل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــه فــي نفــس 

 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
ــثمن علــى األقــل  ــة إيــداع مــن اعتمــد عطــاوه خمــس ال رابعــا: فــي حال

 يؤيل البيع مع زيادة العشر. 
سو المزاد خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم بر 

عليه إال إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبـل الشـراء مـع زيـادة العشـر 
مصحوبا بعيداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذه الحالـة تعـاد المزايـدة فـي 

 نفس الجلسة على أساس هذا الثمن .
ــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة  سادســا: إذا لــم يقــم المزايــد األول بعي

بالعشــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــه  التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة
على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السـابقة وال 
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يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بعيـداع كامـل قيمتـه . 
 ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار 

قــل ســابعًا: يتحمــل الراســي عليــه المــزاد فــي يميــع الحــاالت رســوم ن
د.ك  200وتسجيل الملكية ومصروفات إيراءات التنفيـذ ومقـدارها 

وأتعــاب المحامــاة والخبــرة ومصــاريف اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي 
 الصحف اليومية .

ـــــب المباشـــــرين  ـــــا:  ينشـــــر هـــــذا اإلعـــــالن تطبيقـــــا للقـــــانون وبطل ثامن
إليــــراءات البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تتحمــــل إدارة الكتــــاب 

 الكلية أية مسئولية . بالمحكمة 
 تاسعا : يقر الراسي عليه المزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة

 تنبيه:
ينشــر هــذا اإلعــالن عــن البيــع بالجريــدة الرســمية طبقــا للمـــادة  -1 

 من قانون المرافعات .  266
حكـم رسـو المـزاد قابـل لالسـتئناف خـالل سـبعة أيـام مـن تــاريخ  - 2

 من قانون المرافعات .  277ا للمادة النطق بالحكم طبق
مــــــــــن قــــــــــانون  276تــــــــــنص الفقــــــــــرة األخيــــــــــرة مــــــــــن المــــــــــادة  -3

المرافعـــــات انـــــه " إذا كـــــان مـــــن نزعـــــت ملكيتـــــه ســـــاكناً فـــــي العقـــــار 
ـــــه المـــــزاد  ـــــزم الراســـــي علي ـــــوة القـــــانون ويلت ـــــه كمســـــتأير بق ـــــي في بق

 بتحرير عقد إيجار لصالحه بأيرة المثل " 
 ملحوظة هامة :
ع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد  يحظر على يمي

علـى القسـائم أو البيــوت المخصصـة ألغـراض الســكن الخـاص عمــال 
من قـانون الشـركات التجاريـة الم ـافة بالقـانون  230بأحكام المادة 

 . 2008لسنة  9رقم 
 رئيس المحكمة الكلية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن عن بيع حصة في عقار بالمزاد العلني

ـــ ـــع  حصـــة فـــي العقـــار تعلـــن إدارة الكت ـــة عـــن بي اب بالمحكمـــة الكلي
ـــوم األربعـــاء الموافـــق  ـــالمزاد العلنـــي وذلـــك ي الموصـــوف فيمـــا يلـــي ب

بالــدور الثــاني بقصــر العــدل الســاعة  - 48 –قاعــة   5/10/2016
وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الصادر في الدعوى  –التاسعة صباحًا 

 .2بيوع/ 156/2013رقم 
 رقان المرفوعة مــــن: بنك ب

 ضــــــد:
 .وليد يعفر مهدي الصفار.1
 .بنك التسليف واالدخار )خصم مدخل(.2
 .حنان حسن علي العلي ) خصم مدخل (. 3

 أوال: أوصاف العقار:
 2م 756مســاحته  7قطعــة  148يقــع العقــار بمنطقــة ســلوى قســيمة  -

ــــــم  6شــــــارع  12منــــــزل   17128/1997الموصــــــوف بالوثيقــــــة رق
 مقدارها نصف العقار مشاعا. والحصة المعروضة للبيع

 وايهة العقار حجر بيج. -
 العقار يقع على شارع واحد وسكة يانبية. -

ــــه - ومــــدخلين علــــى الســــكة  6مــــداخل )مــــدخل شــــارع  3العقــــار ل
 الجانبية( وهو بتشطيب قديم.

العقــــــــــار يتكــــــــــون مــــــــــن دور أرضــــــــــي + أول + ثــــــــــان + ملحــــــــــق -
 والتكييف وحدات .
 ثانيا: شروط المزاد:

د.ك ". ويشـترط  186300يبدأ المزاد بـثمن أساسـي قـدره "  أوال: 
للمشــاركة فــي المــزاد ســداد خمــس ذلــك الــثمن علــى األقــل بمويــب 
شيك مصدق من البنك المسحوب عليـه أو بمويـب خطـاب ضـمان 

 من أحد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل .
عقـــاد ثانيـــا: يجـــب علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــاءه أن يـــودع حـــال ان

 يلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل.
ثالثا: فعن لـم يـودع مـن اعتمـد عطـاوه الـثمن كـامال ويـب عليـه إيـداع 
خمــس الــثمن علــى األقــل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــه فــي نفــس 

 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
ــة إيــداع مــن اع ــثمن علــى األقــل رابعــا: فــي حال تمــد عطــاوه خمــس ال
 يؤيل البيع مع زيادة العشر. 

خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد 
عليه إال إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبـل الشـراء مـع زيـادة العشـر 
مصحوبا بعيداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذه الحالـة تعـاد المزايـدة فـي 

 على أساس هذا الثمن . نفس الجلسة
ــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة  سادســا: إذا لــم يقــم المزايــد األول بعي
التاليــة ولــم يتقــدم أحــد للزيــادة بالعشــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــه 
على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السـابقة وال 

مـل قيمتـه . يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بعيـداع كا
 ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار 

ســابعًا: يتحمــل الراســي عليــه المــزاد فــي يميــع الحــاالت رســوم نقــل 
د.ك  200وتسجيل الملكية ومصروفات إيراءات التنفيـذ ومقـدارها 

وأتعــاب المحامــاة والخبــرة ومصــاريف اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي 
 الصحف اليومية .

شر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب المباشرين إليراءات ثامنا: ين
البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تتحمــــل إدارة الكتــــاب بالمحكمــــة 

 الكلية أية مسئولية . 
 تاسعا : يقر الراسي عليه المزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة

 تنبيه: 
بقـــا للمـــادة ينشـــر هـــذا اإلعـــالن عـــن البيـــع بالجريـــدة الرســـمية ط -1

 من قانون المرافعات .  266
حكـم رسـو المـزاد قابـل لالسـتئناف خـالل سـبعة أيـام مـن تــاريخ  - 2

 من قانون المرافعات.  277النطق بالحكم طبقا للمادة 
مــــــــــن قــــــــــانون  276تــــــــــنص الفقــــــــــرة األخيــــــــــرة مــــــــــن المــــــــــادة  -3

المرافعـــــات انـــــه " إذا كـــــان مـــــن نزعـــــت ملكيتـــــه ســـــاكناً فـــــي العقـــــار 
ـــــه كم ـــــي في ـــــه المـــــزاد بق ـــــزم الراســـــي علي ـــــوة القـــــانون ويلت ســـــتأير بق

 بتحرير عقد إيجار لصالحه بأيرة المثل " 
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 ملحوظة هامة :
يحظر على يميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد  
علـى القسـائم أو البيــوت المخصصـة ألغـراض الســكن الخـاص عمــال 

الم ـافة بالقـانون من قـانون الشـركات التجاريـة  230بأحكام المادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيس المحكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقارات بالمزاد العلني
تعلــن إدارة الكتــاب بالمحكمــة الكليــة عــن العقــارات الموصــوفة فيمــا 

 – 5/10/2016يلــي بـــالمزاد العلنـــي وذلـــك يـــوم االربعـــاء الموافـــق 
 –سعة صباحاً بالدور الثاني بقصر العدل الساعة التا  - 48 –قاعة 

ـــــــدعوى رقـــــــم  ـــــــي ال ـــــــذا لحكـــــــم المحكمـــــــة الصـــــــادر ف ـــــــك تنفي وذل
 2بيوع/ 334/2005

 المرفوعة مـن: 
 احمد عبداهلل مشيلح المرزوق  -1
 عبداهلل مشيلح المرزوقحمود  -2
 عبداهلل مشيلح المرزوقعبدالرزاق  -3
 عبداهلل مشيلح المرزوقسليمان  -4
 عبداهلل مشيلح المرزوقمحمد  -5
 رزوقعبداهلل مشيلح المنورية  -6
 عبداهلل مشيلح المرزوقحصة  -7
 عبداهلل مشيلح المرزوقسارة  -8
 عبداهلل مشيلح المرزوقهناء  -9

 عبداهلل مشيلح المرزوق وهم ورثة المرحومة / ف ه 
 هادي خويشان مفلح الرشيدي -10
 لولوه هادي خويشان  -11
 فهد هادي خويشان -12
 ضد:
عبــــــداهلل مشــــــيلح المــــــرزوق عــــــن نفســــــه وبصــــــفته عبــــــدالرحمن  -1

 التركةموصى له بثلث 
 طارق عبداهلل مشيلح  -2
 الهام عبداهلل مشيلح  -3
 احسان عبداهلل مشيلح  -4
 ايمان عبداهلل مشيلح  -5
 حنان عبداهلل مشيلح  -6
 فخرية كشيش محمد  -7
 االمانة العامة لالوقاف  -8
 سعد غانم الصلبوخ  -9
 سليمه غانم الصلبوخ  -10
ـــدالرحمن الســـويلم عـــن نفســـها  -11 ـــن يوســـف عب فهيمـــه يوســـف ب

 ث الخيرات على شيلح مرزوق المشيلح وبصفتها الوصية على ثل
 طيبة درويش صالح -12
 غنيمة درويش صالح  -13

 سهيلة درويش صالح  -14
 عادل عبدالحميد خميس الخميس  -15
 طالل عبدالحميد خميس الخميس -16
 راشد عبدالحميد خميس الخميس -17
 وفاء عبدالحميد خميس الخميس -18
 مها عبدالحميد خميس الخميس -19
 سناء عبدالحميد خميس الخميس -20
 دالحميد خميس الخميسأسماء عب -21
 سارة عبدالحميد خميس الخميس -22
 شهاب حمد هنيدي  -23

 أوال: أوصاف العقارات:
العقار االول : يقـع العقـار فـي منطقـة الشـامية شـارع ياسـم الصـقر  -

 74قسـيمة رقـم  8وقطعـة  7يقع على شارع واحد فاصـل بـين قطعـة 
بــثمن  4161/1966والموصـوف بالوثيقــة رقـم  2م 750ومسـاحته 
مقـــــــداره مليـــــــون ومائتـــــــان وخمســـــــة عشـــــــر الـــــــف دينــــــــار  أساســـــــي

 د.ك  1,215,000
 52قســيمة رقــم  7العقــار الثــاني : يقــع فــي منطقــة الشــامية قطعــة  -

ــــثمن أساســــي  10306/2001الوثيقــــة رقــــم  2م 750ومســــاحته  ب
 د.ك.810000مقداره ثمانمائة وعشرة آالف دينار 

 ثانيا: شروط المزاد: 
ساســـي المبـــين قـــرين كـــل عقـــار ويشـــترط أوال: يبـــدأ المـــزاد بـــالثمن اال

للمشــاركة فــي المــزاد ســداد خمــس ذلــك الــثمن علــى األقــل بمويــب 
شيك مصدق من البنك المسحوب عليـه أو بمويـب خطـاب ضـمان 

 من احد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
ثانيـــا: يجـــب علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــاءه أن يـــودع حـــال انعقـــاد 

 الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل.يلسة البيع كامل 
ثالثا: فعن لـم يـودع مـن اعتمـد عطـاوه الـثمن كـامال ويـب عليـه إيـداع 
خمــس الــثمن علــى األقــل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــه فــي نفــس 

 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
ــثمن ع ــة إيــداع مــن اعتمــد عطــاوه خمــس ال لــى األقــل رابعــا: فــي حال

 يؤيل البيع مع زيادة العشر. 
خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد 
عليه إال إذا تقدم في هذا الجلسـة مـن يقبـل الشـراء مـع زيـادة العشـر 
مصحوبا بعيداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذه الحالـة تعـاد المزايـدة فـي 

 نفس الجلسة على أساس هذا الثمن .
ــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة  سادســا: إذا لــم يقــم المزايــد األول بعي
التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة بالعشــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــه 
على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السـابقة وال 
يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بعيـداع كامـل قيمتـه . 

 ايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار ويلزم المز 
ســابعًا: يتحمــل الراســي عليــه المــزاد فــي يميــع الحــاالت رســوم نقــل 

د.ك  200وتسجيل الملكية ومصروفات إيراءات التنفيـذ ومقـدارها 
وأتعــاب المحامــاة والخبــرة ومصــاريف اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي 
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 الصحف اليومية .
للقانون وبطلب المباشرين إليراءات  ثامنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا

البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تتحمــــل إدارة الكتــــاب بالمحكمــــة 
 الكلية أية مسئولية . 

ــــة  ــــة نافي ــــه عــــاين العقــــار معاين ــــه المــــزاد ان ــــر الراســــي علي تاســــعا : يق
 للجهالة تنبيه:

ينشـــر هـــذا اإلعـــالن عـــن البيـــع بالجريـــدة الرســـمية طبقـــا للمـــادة  -1
 ن المرافعات . من قانو  266
حكـم رسـو المـزاد قابـل لالسـتئناف خـالل سـبعة أيـام مـن تــاريخ  - 2

 من قانون المرافعات.  277النطق بالحكم طبقا للمادة 
مــــــــــن قــــــــــانون  276تــــــــــنص الفقــــــــــرة األخيــــــــــرة مــــــــــن المــــــــــادة  -3

المرافعـــــات انـــــه " إذا كـــــان مـــــن نزعـــــت ملكيتـــــه ســـــاكناً فـــــي العقـــــار 
ـــــوة القـــــانون ويل ـــــه كمســـــتأير بق ـــــي في ـــــه المـــــزاد بق ـــــزم الراســـــي علي ت
 بتحرير عقد إيجار لصالحه بأيرة المثل " 

 ملحوظة هامة :
يحظر على يميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد  
علـى القسـائم أو البيــوت المخصصـة ألغـراض الســكن الخـاص عمــال 

من قـانون الشـركات التجاريـة الم ـافة بالقـانون  230بأحكام المادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيس المحكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
ــــــاب بالمحكمــــــة الكليــــــة عــــــن العقــــــار الموصــــــوف  تعلــــــن إدارة الكت
ـــــــــق  ـــــــــوم االربعـــــــــاء المواف ـــــــــك ي ـــــــــي وذل ـــــــــالمزاد العلن ـــــــــي ب فيمـــــــــا يل

بالــــــدور الثــــــاني بقصــــــر العــــــدل   - 48 –قاعــــــة  - 5/10/2016
كــــــــم المحكمــــــــة وذلــــــــك تنفيــــــــذا لح –الســــــــاعة التاســــــــعة صــــــــباحاً 
 2بيوع/ 288/2014الصادر في الدعوى رقم 

 المرفوعة مـن: 
 ابراهيم محمد علي طاهر العنزي  -1
 عبدالقادر  محمد علي طاهر العنزي -2
 مسلم محمد علي العنزي  -3
 ياسين محمد علي العنزي  -4
 عجائب محمد علي العنزي  -5
 نهاية محمد علي العنزي -6
 خديجة محمد علي العنزي  -7
 نزي  فاطمة محمد علي الع -8
 أمل محمد علي العنزي  -9

 ضـد:
 فهيمة عطية دياب عمرو  -1
 علي محمد علي العنزي  -2
 حسين محمد علي العنزي  -3
مــــدير عــــام الهيئــــة العامــــة للشــــئون بصــــفته الوصــــي علــــى قصــــر  -4

 المرحوم / محمد علي العنزي وهم :

 القاصر/ داود محمد علي العنزي -1
 القاصر/يابر محمد علي العنزي -2
 محمد علي العنزي القاصر/عيسي -3
 القاصر/حمزه محمد علي العنزي-4
 القاصر/روان محمد علي العنزي -5
 القاصرة/ زهره محمد علي العنزي -6
 القاصرة / هناء محمد علي العنزي -7
 القاصرة/حنين محمد علي العنزي -8
 القاصرة/حليمة محمد علي العنزي -9

 أوال: أوصاف العقار:
 5مبنى رقم  284 قسيمة 1يقع العقار في منطقة الصباحية قطعة  -

والموصـــــــــــوف بالوثيقـــــــــــة رقـــــــــــم  2م 600ومســـــــــــاحته  15شـــــــــــارع 
العقار مكـون مـن دور أرضـي + أول علـوي ويطـل  16808/1993

ـــى شـــارع  ـــه واحـــدة عل ـــران وتكييفـــه وحـــدات  15بوايهت ـــاقي يي والب
 والوايهة طابوق ييري

 3غـــــرف وصـــــالتين +  4الـــــدور االرضـــــي مكـــــون مـــــن ديوانيـــــة +  -
 خزن أغراض.حمامات ومطبخ رئيسي وم

 غرف نوم + صالة + حمامين + مطبخ 5الدور االول العلوي  -
 ثانيا: شروط المزاد: 

أوال: يبــــــدأ المــــــزاد بــــــالثمن االساســــــي قــــــدره مائتــــــان وعشــــــرة الــــــف 
وســـــــتمائة دينـــــــار كـــــــويتي ويشـــــــترط للمشـــــــاركة فـــــــي المـــــــزاد ســـــــداد 
خمــــــس ذلــــــك الــــــثمن علــــــى األقــــــل بمويــــــب شــــــيك مصــــــدق مــــــن 

ويـــــب خطـــــاب ضــــــمان مـــــن احــــــد البنـــــك المســـــحوب عليــــــه أو بم
 البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثانيـــا: يجـــب علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــاءه أن يـــودع حـــال انعقـــاد 
 يلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل.
ثالثا: فعن لـم يـودع مـن اعتمـد عطـاوه الـثمن كـامال ويـب عليـه إيـداع 

ل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــه فــي نفــس خمــس الــثمن علــى األقــ
 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .

ــثمن علــى األقــل  ــة إيــداع مــن اعتمــد عطــاوه خمــس ال رابعــا: فــي حال
 يؤيل البيع مع زيادة العشر. 

خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد 
هذا الجلسـة مـن يقبـل الشـراء مـع زيـادة العشـر عليه إال إذا تقدم في 

مصحوبا بعيداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذه الحالـة تعـاد المزايـدة فـي 
 نفس الجلسة على أساس هذا الثمن .

ــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة  سادســا: إذا لــم يقــم المزايــد األول بعي
ذمتــه التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة بالعشــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى 

على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السـابقة وال 
يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بعيـداع كامـل قيمتـه . 

 ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار 
ســابعًا: يتحمــل الراســي عليــه المــزاد فــي يميــع الحــاالت رســوم نقــل 

 د.ك  200ءات التنفيذ ومقدارها وتسجيل الملكية ومصروفات إيرا
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وأتعــاب المحامــاة والخبــرة ومصــاريف اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي 
 الصحف اليومية .

ثامنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب المباشرين إليراءات 
البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تتحمــــل إدارة الكتــــاب بالمحكمــــة 

 الكلية أية مسئولية . 
 ر الراسي عليه المزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالةتاسعا : يق
ينشر هذا اإلعالن عن البيع بالجريدة الرسمية طبقا للمادة  -1تنبيه: 
 من قانون المرافعات .  266
حكـم رسـو المـزاد قابـل لالسـتئناف خـالل سـبعة أيـام مـن تــاريخ  - 2

 من قانون المرافعات.  277النطق بالحكم طبقا للمادة 
مــــــــــن قــــــــــانون  276تــــــــــنص الفقــــــــــرة األخيــــــــــرة مــــــــــن المــــــــــادة  -3

المرافعـــــات انـــــه " إذا كـــــان مـــــن نزعـــــت ملكيتـــــه ســـــاكناً فـــــي العقـــــار 
ـــــه المـــــزاد  ـــــزم الراســـــي علي ـــــوة القـــــانون ويلت ـــــه كمســـــتأير بق ـــــي في بق

 بتحرير عقد إيجار لصالحه بأيرة المثل " 
 ملحوظة هامة :

كة في المزاد  يحظر على يميع الشركات والمؤسسات الفردية المشار 
علـى القسـائم أو البيــوت المخصصـة ألغـراض الســكن الخـاص عمــال 

من قـانون الشـركات التجاريـة الم ـافة بالقـانون  230بأحكام المادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيس المحكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
فيمـا تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية عن بيـع العقـار الموصـوف 

  -29/09/2016يلـي بــالمزاد العلنــي وذلــك يــوم الخمــيس الموافــق 
 –بالدور الثاني بقصر العدل الساعة التاسعة صباحاً   - 52 –قاعة 

ـــــــدعوى رقـــــــم  ـــــــي ال ـــــــذا لحكـــــــم المحكمـــــــة الصـــــــادر ف ـــــــك تنفي وذل
 .3بيوع/ 135/2012

 المرفوعة من:  بنــك الخــليــج 
 يةضـــــــــد   :  شركة درة الدار العقار 

 أوال :  أوصـاف العقـار :
أ من المخطط رقم  1يقع العقار بمنطقة الفحيحيل قسيمة رقم  -1

المؤرخة  6910/2005الموصوف بالوثيقة رقم  18655م / 
28/6/2005  
العقار عبارة عن ارض ف اء يحدها من الشمال شارع الدبوس  -2

الرئيسي ومن الجنوب خزانات النفط التابعة لشركة النفط ومن 
ق فندق روتانا المنشر ومن الغرب يحدها دوار المنطقة الشر 

الصناعية لمنطقة الفحيحيل ومركز اإلطفاء والعقار بمساحة قدرها 
طبقا لوثيقة العقار والمخطط التنظيمي المرفق بملف  2م 231803
 الدعوى.

  ثانيا : شروط المزاد :
ستون )مائة وسبعة و بالثمن االساسي وقدره فقط اوال : يبدأ المزاد 

مليون وستمائة وخمسون الف وسبعمائة واربعون دينارًا كويتياً( 
ويشترط للمشاركة في المزاد سداد خمس ذلك الثمن على األقل 

بمويب شيك مصدق من البنك المسحوب عليه أو بمويب خطاب 
  ضمان من أحد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل .

عطاءه أن يودع حال انعقاد  ثانيا : يجب على من يعتمد القاضي
 يلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد 

 والمصروفات ورسوم التسجيل .
ثالثا : فعن لم يودع من اعتمد عطاوه الثمن كامال ويب عليه إيداع 

 خمس الثمن على األقل وإال 
أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة على أساس الثمن الذي  

 كان قد رسا به البيع .
ابعا : في حالة إيداع من اعتمد عطاوه خمس الثمن على األقل ر 

 يؤيل البيع مع زيادة العشر .
خامسا : إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو 

 المزاد عليه إال إذا تقدم في هذه الجلسة 
من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بعيداع كامل ثمن المزاد 

 تعاد المزايدة في  ففي هذه الحالة
 نفس الجلسة على أساس هذا الثمن .

سادسا : إذا لم يقم المزايد األول بعيداع الثمن كامال في الجلسة 
التالية ولم يتقدم أحد للزيادة بالعشر تعاد المزايدة فورا على ذمته 
على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السابقة وال 

ة بأي عطاء غير مصحوب بعيداع كامل قيمته   يعتد في هذه الجلس
 ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار .

سابعا : يتحمل الراسي عليه المزاد في يميع الحاالت رسوم نقل 
د.ك  200وتسجيل الملكية ومصروفات إيراءات التنفيذ ومقدارها 

يع في وأتعاب المحاماة والخبرة ومصاريف اإلعالن والنشر عن الب
 الصحف اليومية.

ـــــب المباشـــــرين  ـــــا : ينشـــــر هـــــذا اإلعـــــالن تطبيقـــــا للقـــــانون وبطل ثامن
إليــــراءات البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون ان تتحمــــل إدارة الكتــــاب 

 بالمحكمة الكلية أية مسئولية .
 تاسعا : يقر الراسي عليه المزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة 

  تنبيــه :
الن عن البيع بالجريدة الرسمية طبقا لنص المادة ينشر هذا اإلع -1

 من قانون المرافعات . 266
حكم رسو المزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أيام من تاريخ  -2

 من  277النطق بالحكم طبقا لنص المادة 
  قانون المرافعات .    
من قانون المرافعات انه "  276تنص الفقرة األخيرة من المادة  -3

عت ملكيته ساكنا في العقار بقي فيه كمستأير بقوة اذا كان من نز 
  القانون ويلتزم الراسي عليه المزاد بتحرير عقد ايجار لصالحه بأيرة المثل "

 ملحوظة هامة :
يحظر على يميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد 
على القسائم أو البيوت المخصصة ألغراض السكن الخاص عمال 

من قانون الشركات التجارية الم افة بالقانون  230مادة بأحكام ال
 .2008لسنة  9رقم 

 رئيس المحكمة الكلية  
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 إعالن عن بيع  عقار  بالمزاد العلني
العقار الموصوف فيما بيع تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية عن 

 – 6/10/2016يلي بالمزاد العلني وذلك يوم الخميس الموافق 
 –لدور الثاني بقصر العدل الساعة التاسعة صباحًا با - 52 –قاعة 

وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الصادر في الدعوى رقم 
 3بيوع/ 242/2015

 المرفوعة مـن :عجمي سعود محمد المعصب
 .احمد سعود محمد الرشيد المعصب 1ضـــد: 
 .محمد سعود محمد الرشيد المعصب2
 .فارس محمد الرشيد المعصب 3
 مد الرشيد المعصب.حامد سعود مح4
 .ميثاء سعود محمد الرشيد المعصب5
 .يميلة سعود محمد الرشيد المعصب6

 أوال: أوصاف العقار:
العقار الكائن بمنطقة العمرية الموصوف بالوثيقة رقم 

من المخطط رقم  177قسيمة رقم  4قطعة  4664/1992
  2م 600ومساحته  26679
قار موضوع الدعوى قمنا باالنتقال الى الع 3/9/2014بتاريخ 

( بح ور وإرشاد 45( شارع رقم )4الكائن في منطقة العمرية قطعة )
المدعى والمدعى عليه األول وخبير الدراية السيد / رياض الشرهان 

 حيث تمت المعاينة على النحو التالي :
العقار يقع على شارع من االمام وسكة من الخلف وهو بيت -1

بع طبقا لصورة الشهادة العقارية متر مر  600قديم بمساحة قدرها 
 المرفقة بالملف .

 العقار مكون من دورين وملحق -2
 غرفة وحمام  2الدور األرضي مكون من صالة و  -
 غرف ومطبخ وحمام  3الدور األول مكون من  -
 غرف  3الملحق مكون من مطبخ وحمام و  -
 غرف  3التكييف مكون من مطبخ وحمام و -3

 : ثانيا: شروط المزاد
د.ك أربعمائة  400000أوال: يبدأ المزاد بالثمن االساسي قدره 

ألف دينار كويتي  ويشترط للمشاركة في المزاد سداد خمس ذلك 
الثمن على األقل بمويب شيك مصدق من البنك المسحوب عليه 
أو بمويب خطاب ضمان من احد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة 

 العدل.
عتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد ثانيا: يجب على من ي

 يلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل 
فعن لم يودع من اعتمد عطاوه الثمن كامال ويب عليه  ثالثا:  

إيداع خمس الثمن على األقل وإال أعيدت المزايدة على ذمته في 
 البيع .نفس الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به 

رابعا:  في حالة إيداع من اعتمد عطاوه خمس الثمن على األقل 
 يؤيل البيع مع زيادة العشر. 

خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد 

عليه إال إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر 
الحالة تعاد المزايدة في  مصحوبا بعيداع كامل ثمن المزاد ففي هذه

 نفس الجلسة على أساس هذا الثمن .
سادسا:  إذا لم يقم المزايد األول بعيداع الثمن كامال في الجلسة 
التالية ولم يتقدم احد للزيادة بالعشر تعاد المزايدة فورا على ذمته 
على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السابقة وال 

الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بعيداع كامل قيمته .  يعتد في هذه
 ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار 

سابعًا:  يتحمل الراسي عليه المزاد في يميع الحاالت رسوم نقل 
د.ك  200وتسجيل الملكية ومصروفات إيراءات التنفيذ ومقدارها 
عن البيع في وأتعاب المحاماة والخبرة ومصاريف اإلعالن والنشر 

 الصحف اليومية .
ثامنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب المباشرين إليراءات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب بالمحكمة 

 الكلية أية مسئولية . 
 تاسعا :  يقر الراسي عليه المزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة

ا اإلعالن عن البيع بالجريدة الرسمية طبقا للمادة ينشر هذ -1تنبيه: 
 من قانون المرافعات .  266
حكم رسو المزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أيام من تاريخ - 2

 من قانون المرافعات .  277النطق بالحكم طبقا للمادة 
من قانون المرافعات إنه "  276تنص الفقرة األخيرة من المادة  -3

عت ملكيته ساكنًا في العقار بقي فيه كمستأير بقوة إذا كان من نز 
 القانون ويلتزم الراسي عليه المزاد بتحرير عقد إيجار لصالحه بأيرة المثل " 

 ملحوظة هامة :
يحظر على يميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في  

المزاد  على القسائم أو البيوت المخصصة ألغراض السكن الخاص 
من قانون الشركات التجارية الم افة  230المادة  عمال بأحكام
 . 2008لسنة  9بالقانون رقم 

 رئيس المحكمة الكلية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
تعلـــن إدارة الكتـــاب بالمحكمـــة الكليـــة عـــن العقـــار الموصـــوف فيمـــا يلـــي 

(  48م قاعــة ) 3/10/2016بــالمزاد العلنــي وذلــك يــوم االثنــين الموافــق 
ر الثــاني بقصــر العــدل الســاعة التاســعة صــباحاً وذلــك تنفيــذا لحكــم بالــدو 

 .1بيوع/ 384/2013المحكمة الصادر في الدعوى رقم: 
 المرفوعة مـن:      

 بشرى طارق نجم عبداهلل  -1
 أسماء طارق نجم عبداهلل -2
 هنادي طارق نجم عبداهلل -3
 محمد طارق نجم عبداهلل -4
 فاطمة سلطان سليمان عيسى -5

 ضـــــد:
 وائل طارق نجم عبداهلل -1
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 خالد طارق نجم عبداهلل -2
 هيثم طارق نجم عبداهلل -3
 عائشة محمد خلف  -4
 ناصر طارق نجم عبداهلل -5
 الهيئة العامة لشئون القصر بصفتها وصية على كل من: -6
 ليالي طارق نجم عبداهلل -
 طارق وليد طارق نجم -
 عبداهلل وليد طارق نجم -
 ن وليد طارق نجمسلطا -
 عواطف وليد طارق نجم -
 أمل وليد طارق نجم -
 آية وليد طارق نجم -
 بنك الكويت الوطني -7

 أوال: أوصاف العقار:
الكـائن فـي منطقـة الفحيحيـل  19405/1993عقار الوثيقة رقـم  -

 7شــارع  27028مــن المخطــط رقــم م/ 200قســيمة رقــم  1قطعــة 
 2م 600ومســـاحته بيـــت حكـــومي ســـكن خـــاص علـــى شـــارع واحـــد 

 وبناوه قديم ومكون من دورين وملحقين والتكييف عادي.
يحــد العقــار يــارا مــن الجهــة الشــرقية ومــن الجهــة الشــمالية ســكة  -

 ومن الغربية ساحة ترابية صغيرة.
غــــرف وحمــــامين وصــــالة ومطــــبخ  4الــــدور االرضــــي: مكــــون مــــن  -

 وديوانية ومقلط وحمام.
 لكل شقة مدخل خاص مفصولالدور االول : مكون من شقتين  -

 ومكوناتها على النحو التالي:
 الشقة االولى : غرفتان وصالة وحمام ومطبخ وهى خالية وغير مؤيرة. -
 غرف وحمامين ومطبخ وصالة وهي مؤيرة. 4الشقة الثانية :  -
المالحــــق : لهــــم مــــداخل منفصــــلة يهــــة الســــاحة ويهــــة الســــكة  -

 لتالي:ويميعها مؤيرة ومكوناتهم على النحو ا
 غرف وصالة ومطبخ وحمام. 3الملحق االول :  -
 الملحق الثاني : غرفتان وحمام ومطبخ. -

 ثانيا: شروط المزاد: 
أوال:يبدأ المزاد بثمن أساسي قدره مائتان وثمانية وثمانون ألف دينـار  
كويتي ويشـترط للمشـاركة فـي المـزاد سـداد خمـس ذلـك الـثمن علـى 

نـك المسـحوب عليـه أو بمويـب األقل بمويب شيك مصدق من الب
 خطاب ضمان من احد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثانيـــا: يجـــب علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــاءه أن يـــودع حـــال انعقـــاد 
 يلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل. 
داع ثالثا: فعن لـم يـودع مـن اعتمـد عطـاوه الـثمن كـامال ويـب عليـه إيـ

خمــس الــثمن علــى األقــل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــه فــي نفــس 
 الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.

ــثمن علــى األقــل  ــة إيــداع مــن اعتمــد عطــاوه خمــس ال رابعــا: فــي حال
 يؤيل البيع مع زيادة العشر. 

خامسا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد 
عليه إال إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبـل الشـراء مـع زيـادة العشـر 

مصحوبا بعيداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذه الحالـة تعـاد المزايـدة فـي 
 نفس الجلسة على أساس هذا الثمن .

ــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة  سادســا: إذا لــم يقــم المزايــد األول بعي
اد المزايــدة فــورا علــى ذمتــه التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة بالعشــر تعــ

على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السـابقة وال 
يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بعيـداع كامـل قيمتـه   

 ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار. 
ســابعًا:  يتحمــل الراســي عليــه المــزاد فــي يميــع الحــاالت رســوم نقــل 

د.ك  200ل الملكية ومصروفات إيراءات التنفيـذ ومقـدارها وتسجي
وأتعــاب المحامــاة والخبــرة ومصــاريف اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي 

 الصحف اليومية .
ـــــب المباشـــــرين  ـــــا:  ينشـــــر هـــــذا اإلعـــــالن تطبيقـــــا للقـــــانون وبطل ثامن
إليــــراءات البيــــع وعلــــى مســــئوليتهم دون أن تتحمــــل إدارة الكتــــاب 

 ية مسئولية . بالمحكمة الكلية أ
 تاسعا:  يقر الراسي عليه المزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

 تنبيه: 
ينشـــر هـــذا اإلعـــالن عـــن البيـــع بالجريـــدة الرســـمية طبقـــا للمـــادة  -1

 من قانون المرافعات.  266
 حكم رسو المزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أيام من تاريخ -2

 من قانون المرافعات.  277النطق بالحكم طبقا للمادة 
مــن قــانون المرافعــات إنــه  "إذا   276تــنص الفقــرة األخيــرة مــن المــادة  -3

كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً فــي العقــار بقــي فيــه كمســتأير بقــوة القــانون 
 المثل".  بأيرةويلتزم الراسي عليه المزاد بتحرير عقد إيجار لصالحه 
ــة ملحوظــة هامــة : يحظــر علــى يميــع الشــركات  والمؤسســات الفردي

المشــاركة فــي المــزاد  علــى القســائم أو البيــوت المخصصــة ألغــراض 
مـــن قـــانون الشـــركات  230الســـكن الخـــاص عمـــال بأحكـــام المـــادة 

 .2008لسنة  9التجارية الم افة بالقانون رقم 
 رئيس المحكمة الكلية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حصر وراثة

ــــدالرحمن  ــــات الشــــرعية الســــيد/ عب ــــدى إدارة التوثيق عــــايض تقــــدم ل
 –العجمي وح ر معـه شـاهدان وهمـا /حسـن عـايض ناصـر العجمـي 

)كــويتي الجنســية( وعــامر عــايض ناصــر العجمــي )كــويتي الجنســية( 
ــة للمرحومــة/ صــافيه ســيف مجــول العجمــي   وطلــب عمــل حصــر وراث

وانحصـر ارثهـا  11/11/2015كويتية الجنسية التي توفيـت بتـاريخ 
ا/منيرة محمـد راسـم العجمـي وابنتهـ –في ابنتها /نـوره عـامر العجمـي 

 فقط من غير وراث لها سوى من ذكر .
واإلدارة تعلـــــن ذلـــــك لمـــــدة أســـــبوعين مـــــن تـــــاريخ النشـــــر بالجريـــــدة 
الرســـمية فـــي عـــددين متتـــاليين فمــــن لـــه أي اعتـــراض علـــى مـــا ذكــــر 

إدارة التوثيقـــــــات الشـــــــرعية مبـــــــدياً  –فليتقـــــــدم لـــــــدى وزارة العـــــــدل 
يهـــــا عاليـــــه ســـــوف تتخـــــذ اعتراضـــــه وبعـــــد م ـــــي المـــــدة المشـــــار إل

 اإليراءات المتبعة بهذا الخصوص وللبيان نعلن .
 مدير إدارة التوثيقات الشرعية 
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 إعالن عن بيع منقوالت بالمزاد العلني
 591/2014تعلن محكمة حولي إدارة التنفيذ الجبري الق ية رقـم 

المرفوعــــة مــــن المــــدعي / يــــابر احمــــد حســــن  24إيجــــارات كلــــى /
لفنــدق الــدولي أنــه فــي اليــوم الثالثــاء الموافــق الصــراف ضــد  /شــركة ا

ـــــة  27/9/2016 الســـــاعة التاســـــعة صـــــباحاً بمكـــــان الكـــــائن بمنطق
ـــدق 4609( قســـيمة )4الســـالمية قطعـــة ) ـــى الفن ـــة مبن ( شـــارع الدمن

 -الدولي ستباع بالمزاد العلني المنقوالت اآلتية :
 8يم غـاز كبيـر قـد –أواًل المطبخ : ) ثالية كبيـرة نظـام غرفـة قديمـة 

أوانــي مطبخيــة  –طــاوالت سـتيل قديمــة متعــددة االسـتخدام  –عيـون 
 –فــــرن كهربــــائي قــــديم  –خــــزائن إســــتيل قديمــــة  –قديمــــة متعــــددة 

 –ثاليــات واقفــة للحاويــات حجــم وســط  –ثاليــات ســطح صــغيرة 
مكيـف قـديم نـوع يونيـون  –ماكينـة لحـم  –خـالط  –مطحنة حمـص 

وى وميكروويــف صــغير مقــالة بطاطــا ويريــل شــ –عجانــة للطحــين  –
 ومستلزمات متفرقة صيني النوع ( .

مكيفـــات نظــام كاســـيت  8 –ســجاد –ثانيــاً الصــالة : )ثريـــات معلقــة 
ـــة  15 –كرســـي قـــديم لـــون أحمـــر   200 –طـــن  4باناســـونيك  طاول

 طن باناسونيك ( . 2.5تكييف  2عدد  –قديمة 
ولـة طا 4عـدد  –قطعـة  8ثالثًا اللوبي : ) طقمين قنافات قديم عـدد 

مكتبين لالستقبال يحتوي على طاوالت  –بوصة  4تلفزيون وانسا  –
مكاتــــب مـــــع كراســـــيها وأدوات مكتبيــــة وأدوات قرطاســـــية وتلفزيـــــون 

عدد  –طن  2تكييف شارب وباناسونيك  2عدد  –بوصة  40وانسا
ماكينة تصوير أوراق نوع ريكو و خزانة بالمكتب  –يهاز كمبيوتر  2

 طن نوع ميديا( 3.5طن و  4.5تكييف  2عدد  –الرئيسي 
ســرير قيــاس  28غرفــة تحتــوي علــى عــدد  42رابعــاً الغــرف : ) عــدد 

2x180  2ســـرير قيـــاس  28 –ســـم م ـــغوط إمـــاراتيx120  ســـم
 42 –بوصــة  32تلفزيــون قـديم ماركــة ونســا 42 –م ـغوط إمــاراتي 

تســريحة و طـــاوالت  42 –طاولــة صـــغيرة مــع كرســـين  42 –خزانــة 
 –سجاد قديم في كل غرفة  –ستارة  42 –ريحة السرير التابعة للتس

 20عــدد  –طــن نــوع ميــديا وباناســونيك  2تكييــف قــديم  42عــدد 
كيلو   6غسالة عادية حجم  20عدد  –ميكروويف للغرف نوع ميديا 

كــوب   150عـدد  –سـخان مـاء كهربــاء نـوع ميـديا  20 –نـوع ميـديا 
كــــوب   40كــــوب للمرطبــــات و   170كــــوب عصــــير و   200مــــاء و 
 صينية( 15عدد  –فنجان قهوه  40و  شأى

 رئيس إدارة التنفيذ                                                                                                       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مح ر إعالن بيع محجوزات
أنـه فـي يـوم  –قسـم التنفيـذ الجبـري  –إدارة التنفيـذ  –تعلن وزارة العـدل 

م( ابتــداء مــن الســاعة التاســعة صــباحاً 27/09/2016موافــق )الثالثــاء ال
ق ج .  –ســـتباع بـــالمزاد العلنـــي بمقـــر المحجـــوزات )الشـــويخ الصـــناعية 

( منقـــــوالت شـــــركة مجموعـــــة المـــــانع العالميـــــة 40. شـــــارع  64قســـــيمة 
للتجارة العامة والمقاوالت والموضـحة تفصـياًل بمح ـر الحجـز التنفيـذي 

التـــي توقـــع الحجـــز عليهـــا لصالح/شـــركة ( 30/03/2015المـــؤرخ فـــي )
تنفيــــذًا لحكــــم  –عــــابرة القــــارات الدوليــــة للتجــــارة العامــــة والمقــــاوالت 

 وفـــــاء لمبلـــــغ  13تجـــــاري / 4348/2013  4337االســـــتئناف رقـــــم 
د.ك( وإذا لــــم يكــــف هــــذا اليــــوم إلتمــــام البيــــع  88370.700وقــــدره )

لشـراء الح ـور فـي سيجري إتمامه في األيـام الثالثـة التاليـة فعلـى راغبـي ا
الزمان والمكان المحـددين أعـاله ومـن يـرد المزيـد مـن المعلومـات يرايـع 

 قسم التنفيذ الجبري أثناء الدوام الرسمي   وللبيان نعلن.
 رئيس اإلدارة العامة للتنفيذ

 وزارة العـــــدل
 إدارة تنفيــذ حولي

تعلن إدارة التنفيذ بوزارة العدل أنه في يوم األحد الموافق 
عصرًا سوف تباع بالمزاد   4:00اعتبارا من الساعة  18/9/2016

العلني بمكتب البيوع الحكومي بالرقعي السيارات  التالية وذلك 
 .  تنفيذاً لعدة أحكام

 النوع المدعي عليه المدعي ملف التنفيذ
شركة التسهيالت  120440240

 التجارية
آالء فاضل 
 محمد الصراف

 8-95611لوحه -1
صالون اخ ر  الفاروميو

 2000غامق طراز 
م.ق لبنك  060228700

 الخليج
عبدالرحمن يبر 
 عبدالرحمن

فورد  5-1676لوحة -1
صالون يراند ماركيز ازرق 

 2006فاتح طراز 
م.ق لبنك  130781920

 الخليج
فهد علي دريع 
 العازمي

  3-16183لوحة -1
كرايزلر صالون رمادي طراز 

2006 
م.ق لبنك  130781920

 الخليج
وضحة علي 
 حمد المجرن

 47-1035لوحه -1
فورد اكسبدشن بوكس اسود 

 2002طراز 
شركة االمانة  160416110

 لالستثمار
  10-77214لوحة -1 محمد مثنى نواره

كيا اوبتيما صالون ذهبي 
 2011طراز 

شركة االمانة  153640450
 لالستثمار

احمد ابراهيم 
 عمر

 3-12673لوحه -1
يالنت صالون ميتسوبيشي 

 2011بيض طراز ا
شركة االتصاالت  151616050

 المتنقلة
علي عادل 
 موسى

 5-65880لوحة -1
شيفروليه كابرس صالون 

 1994اخ ر غامق طراز 
الشركة الكويتية  161457530

 للتمويل
فيصل حسين 
 محمد

 2-55461لوحة -1
شيفرولية لومينا صالون 

 2002ابيض طراز 
شركة أصول  142443440

 يللإليارة والتمو 
محمد مجاهد 
 المطيري

 3-29826لوحة -1
دودج تشالنجر صالون 

 2012ابيض طراز 
شركة ياس  142671110

 انستولمنتس
محمد ابراهيم 

 علي
 4-44884لوحة -1

مازدا صالون رمادي طراز 
2007 

شركه الرك  يايناب داتو اتو 141368400
 للتجاره العامه

 6-65817لوحه -1
فولكس فاين بوكس ابيض 

 1999طراز 
 رئيس إدارة تنفيذ محافظة حولي
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 كشف بأسماء المتوفين 
تعلـــن اإلدارة العامـــة للتنفيـــذ " بـــوزارة العـــدل " عـــن وفـــاة األشـــخاص 
الموضــحة أســماوهم أدنــاه.. فيريــى مــن يميــع وزارات الدولــة ذات 
االختصـاص .. ومـن يميـع البنـوك والشــركات وسـائر األفـراد ممـن لــه 

دناه مرايعة قسم التركات باإلدارة أثناء حق أو عليه دين للمذكورين أ
 الدوام الرسمي .
( يومـــاً مـــن تـــاريخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن بالجريـــدة  15وذلـــك خـــالل ) 

الرســــمية وبم ــــي هــــذه المــــدة تكــــون اإلدارة غيــــر مســــئولة عــــن أي 
 تصرف بالتركة للمستحقين لها .

 رقم الملف االســـــــــم م
 668/2016 أحمد فرج عثمان 1
 669/2016 خلف فرحان السعدزيد  2
 670/2016 روبرت اليكس لويس وليام أف لويس 3
 671/2016 فهد راشد مبارك سالم العازمي 4
 672/2016 محمد هادي العوضي 5
 673/2016 يوزيف بوتن مادوم يون بي 6
 674/2016 سعيد مبارك عبداهلل الدويلي 7
 675/2016 هنيدي محمد شفيق الملقي 8
 676/2016 رفيع حمود الشمريألطاف  9
 677/2016 أسماء عبدالقادر شعبان 10
 678/2016 يراغ أحمد يراغ قاسم 11
 679/2016 سعاد عبداهلل الجليل 12
 680/2016 فايزة أحمد عاشور االبراهيم 13
 681/2016 الشيخ محمد محمد السلمان الصباح 14

 اإلدارة العامة للتنفيذ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  2016/ 377إعالن رقم )
 تقدم إلينا السيد/ ياسم عبداهلل البصري .

طالبًا إصدار )عوض مفقود( عن  23/8/2016بكتابه المؤرخ في 
 م   الكائنة في : )القادسية( 1971لسنة  4091الوثيقــة رقـــــم : 
 د1/2/8( مخطط رقـم: ت.م/7(  قطعة رقم : )81) :قسيمة رقم 

 . والمسجلة باسم : عبداهلل ياسم حمد البصري
يريى ممن تكون بحوزته الوثيقة المذكورة أو لديه أية معلومات 
بشأنها أن يتقدم إلى إدارة التسجيل العقاري / قسم المحفوظات 
مبديا معلوماته خالل أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن في 
الجريدة الرسمية وإال فعن اإلدارة ستقوم بعد انق اء المهلة بعصدار 

 وب وللبيان نعلن   )عوض مفقود( المطل
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2016/  378إعالن رقم ) 

 تقدمت إلينا السيدة/ إقبال راشد الخليفة.
طالبـــــــــة إصـــــــــدار )عـــــــــوض  25/8/2016 بكتابهــــــــا المـــــــــؤرخ فـــــــــي
ـــــــــة      2009لســــــــ    6260 رقـــــــــــــ   مفقــــــــود( عــــــــن الوثيقـ

ــــ   ــــس ال ــــخ     قســــخ   رق ــــب   شيوخ ــــ       114ش :الكائ 

 32980   /         خطط رقـ 2  رق    شقطع

 : إقبال راشد أحمد الخليفة . والمسجلة باسم
يريـــى ممـــن تكـــون بحوزتـــه الوثيقـــة المـــذكورة أو لديـــه أيـــة معلومـــات 
بشــأنها أن يتقــدم إلـــى إدارة التســجيل العقـــاري / قســم المحفوظـــات 
ـــاريخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي  مبـــديا معلوماتـــه خـــالل أســـبوعين مـــن ت

دة الرسمية وإال فعن اإلدارة ستقوم بعـد انق ـاء المهلـة بعصـدار الجري
 )عوض المفقود( المطلوب وللبيان نعلن .

 مدير إدارة التسجيل العقاري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2016/ 379إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد / علي أحمد طه .
طالبًا إصدار )عوض مفقود( عن  11/8/2016بكتابه المؤرخ في 
 م الكائنة في : )حولي(. 2012لسنة  9056الوثيقــة رقـــــم : 
 30433( مخطط رقـم: م/196( قطعة رقم : )13) :قسيمة رقم 

 والمسجلة باسم : سليمان وخالد ووليد عبداهلل المريخي .
يريى ممن تكون بحوزته الوثيقة المذكورة أو لديه أية معلومات 

ظات بشأنها أن يتقدم إلى إدارة التسجيل العقاري / قسم المحفو 
مبديا معلوماته خالل أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن في 
الجريدة الرسمية وإال فعن اإلدارة ستقوم بعد انق اء المهلة بعصدار 

 )عوض مفقود( المطلوب وللبيان نعلن   
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2016/ 380إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد / علي أحمد طه .
طالبًا إصدار )عوض مفقود( عن  11/8/2016في  بكتابه المؤرخ
 م    الكائنة في : )حولي( 2012لسنة  9057الوثيقــة رقـــــم : 
 24042( مخطط رقـم: م/155(   قطعة رقم : )5) :قسيمة رقم 

 والمسجلة باسم : سليمان وخالد ووليد عبداهلل المريخي .
أية معلومات يريى ممن تكون بحوزته الوثيقة المذكورة أو لديه 

بشأنها أن يتقدم إلى إدارة التسجيل العقاري / قسم المحفوظات 
مبديا معلوماته خالل أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن في 
الجريدة الرسمية وإال فعن اإلدارة ستقوم بعد انق اء المهلة بعصدار 

 )عوض مفقود( المطلوب وللبيان نعلن   
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2016/ 385الن رقم )إع

 تقدم إلينا السيد/ عيد رايح المخيال .
إصدار )عوض مفقود( عن  اً طالب 30/8/2016بكتابه المؤرخ في 
 م  الكائنة في : )اشبيليه( 2014لسنة  2965الوثيقــة رقـــــم : 
 37877( مخطط رقـم: م/4( قطعة رقم : )270) :قسيمة رقم 

 يال .والمسجلة باسم : عيد رايح المخ
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يريى ممن تكون بحوزته الوثيقة المذكورة أو لديه أية معلومات 
بشأنها أن يتقدم إلى إدارة التسجيل العقاري / قسم المحفوظات 
مبديا معلوماته خالل أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن في 
الجريدة الرسمية وإال فعن اإلدارة ستقوم بعد انق اء المهلة بعصدار 

 المطلوب وللبيان نعلن .)عوض المفقود( 
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2016/  386إعالن رقم ) 

 تقدم إلينا السيد/ سالم عباس خليف العنزي .
ـــــــــه المـــــــــؤرخ فـــــــــي ـــــــــاً إصـــــــــدار )عـــــــــوض  30/8/2016 بكتاب طالب

ـــــــم :  ـــــــة رقــــ ــــــة  1995لســــــنة  1729مفقــــــود( عــــــن الوثيقـ م  الكائن
 في : )الجهراء(
 36878: م/( مخطط رقـم2عة رقم : )(  قط220) :قسيمة رقم 

 : سالم عباس خليف العنزي . والمسجلة باسم
يريـــى ممـــن تكـــون بحوزتـــه الوثيقـــة المـــذكورة أو لديـــه أيـــة معلومـــات 
بشــأنها أن يتقــدم إلـــى إدارة التســجيل العقـــاري / قســم المحفوظـــات 
ـــاريخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي  مبـــديا معلوماتـــه خـــالل أســـبوعين مـــن ت

مية وإال فعن اإلدارة ستقوم بعـد انق ـاء المهلـة بعصـدار الجريدة الرس
 )عوض مفقود( المطلوب وللبيان نعلن   

 مدير إدارة التسجيل العقاري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2016/  387إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ علي حسن عبداهلل كمشاد وليلى عبداهلل صالح ناصر.
عن  إصدار )عوض مفقود( اً طالب 30/8/2016بكتابه المؤرخ في 
م   الكائنة في : )ض .صباح  2013لسنة  1289الوثيقــة رقـــــم : 

 ( 5(                قطعة رقم : )81) :السالم(     قسيمة رقم 
 36895مخطط رقـم: م/

 والمسجلة باسم : علي حسن عبداهلل كمشاد وليلى عبداهلل صالح ناصر.
ة معلومات يريى ممن تكون بحوزته الوثيقة المذكورة أو لديه أي

بشأنها أن يتقدم إلى إدارة التسجيل العقاري / قسم المحفوظات 
مبديا معلوماته خالل أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن في 
الجريدة الرسمية وإال فعن اإلدارة ستقوم بعد انق اء المهلة بعصدار 

 )عوض المفقود( المطلوب وللبيان نعلن .
 مدير إدارة التسجيل العقاري

 ة الماليةوزار 
 إدارة إسكان موظفي الدولة

 2017/ 2016(38إعالن رقم )
تعلن إدارة إسكان موظفي الدولة عن حايتها إلى استئجار مبنى 

 وذلك الستخدامه كمكاتب إلحدى مرافق الدولة.

 -وذلك وفقا للشروط والمواصفات التالية :
 أن يقع المبنى في منطقة الفروانية. -1
( غرفة 20ى عدد من الغرف بحدود )أن يحتوي المبنى عل -2

 باإلضافة إلى الخدمات .
يف ل أن يكون المبنى حديث البناء وياهزًا من حيث أعمال  -3

 التشطيب ووصول التيار الكهربائي.
 أن يتوافر أمام المبنى مواقف للسيارات. -4
 أن يقع المبنى على شارع عام يسهل االستدالل عليه. -5
 اً تكييفاً مركزياً.أن يكون المبنى مكيف -6

فعلى الراغبين في التأيير ممن تتوفر لديهم الشروط والمواصفات 
 -11مبنى رقم  -المذكورة مرايعة الوزارة في  مجمع الوزارات 

الدور الثاني( وذلك لتعبئة نماذج عروض خاصة بذلك في موعد 
أقصاه أسبوعين من تاريخ نشر اإلعالن مصطحبين معهم صور من 

اء ووثيقة العقار ومخطط البناء المعتمد من قبل بلدية ترخيص البن
الكويت والبطاقة المدنية للمالك وكذلك اعتماد اإلدارة العامة 
لإلطفاء لشروط األمن والسالمة بالمبنى وصور حديثة للمبنى من 

 الداخل والخارج.
 وكيل وزارة المالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إدارة إسكان موظفي الدولة

 2016/2017(39إعالن رقم )
إدارة إسكان موظفي الدولة عن حايتها إلى استئجار مساحات  تعلن

 مكتبية وذلك الستغاللها كمكاتب إلحدى مرافق الدولة.
 -وذلك وفقا للشروط والمواصفات التالية:

 .حولي ( –العاصمة  أن يقع المبنى في إحدى المحافظات التالية ) -1
( 2م 2500 أن يكون المبنى نظام مساحات مفتوحة بحدود ) -2

 باإلضافة إلى الخدمات.
يف ل أن يكون المبنى حديث البناء وصالحا لالستخدام فورا  -3

 وياهزاً من حيث أعمال التشطيب ووصول التيار الكهربائي.
 أن يتوافر أمام المبنى مواقف للسيارات. -4
 أن يكون المبنى مكيفاً تكييفا مركزياً. -5

هم الشروط والمواصفات المذكورة فعلى الراغبين في التأيير ممن تتوفر لدي
الدور الثاني( وذلك -11مبنى رقم  -مرايعة الوزارة في  ) مجمع الوزارات 

لتعبئة نماذج عروض خاصة بذلك في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ نشر 
اإلعالن مصطحبين معهم صور من ترخيص البناء ووثيقة العقار ومخطط 

والبطاقة المدنية للمالك وكذلك  البناء المعتمد من قبل بلدية الكويت
اعتماد اإلدارة العامة لإلطفاء لشروط األمن والسالمة بالمبنى وصور حديثة 

 للمبنى من الداخل والخارج.
 وكيل وزارة المالية
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 إعـالن
 بالمزاد بالظرف المختوم عن بيع

ماكينة غسيل  -تعلن وزارة المالية عن بيع ماكينة تجفيف مالبس
برادة ماء ومواد سكراب  -مكيف شباك -هامالبس مع ملحقات

 –تكييف  –خزان ديزل  –بايبات  –مولدات كهرباء  –متنوعة 
غالية ماء بالمزاد  –باب خشب  –باب المنيوم  –دكات حديد 

بالظرف المختوم  لدى وزارة الصحة بالمزاد بالظرف المختوم وفق 
 -البيانات التالية :

وعـرض المشاركـة في المـزاد : مكـان استـالم كراسـة الشـروط  -1
قسم الحفا  –الشؤون المالية  –وزارة الصحة  –ديوان عام الوزارة 

 22/9/2016المركزي والملفات مـن تاريـخ صـدور اإلعـالن حتى 
( دنانير غير قابلة للرد 5ويتـم تسليـم الوثائق مقابل رسـم وقدره )

ع وثيقتين تدفـع في صندوق وزارة الصحة علمًا بأنه سيتم بي
 منفصلتين وهما :

ماكينة  -( : وثيقة بيع ماكينة تجفيف مالبس 1527مزاد ) –أ 
 برادة ماء . -مكيف شباك –غسيل مالبس مع ملحقاتها 

مولدات   –( : وثيقة بيع مواد سكراب متنوعة 1528مزاد ) –ب
باب  –دكات حديد  –تكييف  –خزان ديزل  –بايبات  –كهرباء 
 غالية ماء . –باب خشب  –المنيوم 

 – 18/9/2016( أيام عمل اعتبارا من 5تاريخ المعاينة  : ) -2 
22/9/2016  . 

وقــت المعاينــة : ســيتم تجميــع المزايــدين واطالعهــم علــى المــواد معــاً 
  .صباحاً  11صباحًا حتى  10وتحديد ساعة معاينة الموقع   من الساعة 

مزاد  -: أ مكـان استقبال الراغبين في المعاينة للمزادين -3
 الغسيل المركزي . –( : مستشفى الصباح 1527)
 الشؤون الهندسية . –( : مستشفى الصباح 1528مزاد ) -ب
 تاريخ ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف : -4
تقديـم العروض يوم عقــد المزاد من الساعـة العاشـرة صباحـا حتى  -

لدى وزارة   28/9/2016الثانيـة عشـرة ظهـرًا األربعاء الموافـق 
إدارة  –الدور الثالث – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –المـاليـة 

قسم البيع المركزي ولن تقبل أية عروض  –شؤون التخزين العامة 
 بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً .

فتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر  -
مجمع  -لدى وزارة المالية  28/9/2016يــوم األربعاء الموافق 

 إدارة شئون التخزين العامة –الدور الثالث  - 12بلوك  -الوزارات 
يتم االعالن عن المزايد الراسي عليه المزاد في لوحة اعالنات  -

إدارة شئون التخزين العامة عند مدخل اإلدارة يوم عقد المزاد وذلك 
 28/9/2016وافق ظهر يوم األربعاء الم 1.00في تمام الساعة 

واستكمال الراسي عليه المزاد ايراءات المزاد مع لجنة البيع 
المركزي  وتسليم الشيكات للمزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد 

 بنفس اليوم .
 تقدم الشيكات المصدقة باسم وزارة الصحة . -
 شروط  خاصة للمزادين : ) المزاد للشركات والمؤسسات فقط ( -

مقيدًا في السجل  –فردًا أو شركة  –مزايد كويتيًا أن يكون ال -
التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت   ويجوز أن يكون 
 أينبياً بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاير بعقد موثق .

يجب على الراسي عليه المزاد عدم قص أو تقطيع أي من المواد  -
 داخل الموقع .

وط  للمزادين: يريـى االتصـال بالسيدة / الستالم كراسـة الشـر  -
 زينب حسين آغا   

 ( . 2129) داخلي :  24877422 – 65936932هاتف : 
( : يريى االتصال  1527مزاد ) -مسؤول موقع المعاينة : أ  -

 . 99828558السيد / وليد السابج   هاتف : 
( : يريى االتصال بالمهندس / محمود يواد 1528مزاد ) -ب

  القطان
 51222650والسيد / محمد الحالق   هاتف : 

 مقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية   /   هاتف 
 (22481966 ) 

  www.mof.gov.kw عنوان صفحة االنترنت
 وكيل وزارة المالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعالن عن بيع مواد كهربائية ومواد متنوعة أخرى 

 الظرف المختوم بالمزاد ب
لوحات  -معلقات مختلفة -تعلن وزارة المالية عن بيع مواد كهربائية

 -مكبرات صوت ووحدات تكييف -سماعات -سخانات -توزيع
بالط ساحات متداخل  -برادات -أثاث مكتبي -شفاطات ومراوح

ومواد كهربائية ومواد متنوعة أخرى لدى وزارة األوقاف والشئون 
 الظرف المختوم وفق البيانات التالية:االسالمية بالمزاد ب

مكــــان استــــالم كراســــة الشــــروط وعــــرض المشاركــــة فـــي المــــزاد : -1
الــدور  -المناقصــات -اإلدارة الماليــة -بــرج التــوأم –وزارة األوقــاف 

ـــــــــخ صــــــــدور اإلعـــــــــالن حتــــــــى  -(16الســــــــادس عشــــــــر ) ــــــــن تاري م
نــانير ( د5ويتـــم تسليـــم الوثــائق مقابــل رســـم وقــدره ) 25/9/2016

 غير قابل للـرد تدفــع فـي صـندوق وزارة األوقـاف والشـئون اإلسـالمية
 علماً بأنه سيتم بيع وثيقتين منفصلتين وهما:

ـــاء 1525مـــزاد ) –أ   ـــع كـــوم مـــواد متنوعـــة ) مـــواد كهرب ( :وثيقـــة بي
 -ســـماعات -ســـخانات -لوحـــات توزيـــع -ومعلقـــات نوعيـــة مختلفـــة

ـــرات صـــوت ـــرادات -مكب ـــف منفصـــل -ب  -ة و مركزيـــةوحـــدات تكيي
ـــاه -شـــفاطات و مـــراوح ـــد و تغطيـــات -خزانـــات مي  -قطاعـــات حدي

 ( (2أثاث مكتبي )مخزن رقم ) -أبواب المنيوم و خشب
 -( : وثيقة بيع كوم مواد متنوعة ) برادات1526مزاد ) –ب

خزانات  -شفاطات و مراوح -وحدات تكييف منفصلة و مركزيه
ب المنيوم أبوا -سخانات -قطاعات حديد و تغطيات -مياه

مواد   -بالط متداخل -بالط ساحات -أثاث مكتبي -وخشب
سماعات ومكبرات  –لوحات توزيع  –كهرباء و معلقات نوعيات 

 ( (3صوت )مخزن رقم )
 

http://www.mof.gov.kw/
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 – 18/9/2016( أيـام عمـل اعتبـارا مـن 6تاريخ المعاينـة  : ) -2 
25/9/2016 . 

 وقت المعاينة : أثناء الدوام الرسمي .
(: مقر 1525لراغبين في المعاينة : مزاد رقم )مكـان استقبال ا-3

 (.2مخازن الوزارة بجليب الشيوخ مخزن رقم )
(: مقر مخازن الوزارة بجليب الشيوخ مخزن رقم 1526مزاد رقم )

(3) 
 تاريخ تقديم العروض وفتح المظاريف: -4
  تقدم العروض يوم عقـد المزاد من الساعـة العاشرة صباحـا حتى

لدى وزارة المـاليـة  26/9/2016ـر االثنين الموافـق الثانيـة عشرة ظه
إدارة شؤون  –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –

)صندوق العطاءات( قسم البيع المركزي ولن تقبل  –التخزين العامة 
 أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً.

 نصـف ظهـر فتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عشـرة وال
مجمع  -لدى وزارة المالية  26/9/2016يــوم االثنين الموافق 

إدارة شئون التخزين  –الدور الثالث  - 12بلوك  -الوزارات 
 العامة.

  يتم االعالن عن المزايد الراسي عليه المزاد في لوحة اعالنات
إدارة شئون التخزين العامة عند مدخل اإلدارة يوم عقد المزاد وذلك 

 26/9/2016ظهر يوم االثنين الموافق  1.00ام الساعة في تم
واستكمال الراسي عليه المزاد ايراءات المزاد مع لجنة البيع 

المركزي  وتسليم الشيكات للمزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد 
 بنفس اليوم.

 تقدم الشيكات المصدقة باسم وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمية -
 اد للشركات والمؤسسات فقط(شروط خاصة : )المز 

مقيداً في السجل  –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتياً 
التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت  ويجوز أن يكون أينبياً 

 بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاير بعقد موثق.
ل الستالم كراسـة الشـروط للمزادين: يريـى االتصـال بالسيد/ طال -

 99891671عواد الظفيري  هاتف: 
مسؤولي موقع المعاينة للمزادين: يريى االتصال بالسيد/ يوسف  -

 99771800عيد الرشيدي  هاتف: 
 66673380والسيد/ غازي أحمد مندي  هاتف: 

 ( 22481966مقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية هاتف) 
  www.mof.gov.kw عنوان صفحة االنترنت

 وكيل وزارة المالية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع بالمزاد بالظرف المختوم
تعلن وزارة المالية عن بيع كوم أسلحة مقطعة بالمزاد بالظرف 
المختوم لدى وزارة الدفاع بالمزاد بالظرف المختوم وفق البيانـات 

 التاليـة : 
 :لمشاركة في المـزاد مكان استالم كراسة الشروط وعرض ا -1

 -صبحان -موقع تجميع المواد الخارية عن نطاق االستخدام

ويتم  2016/ 9/ 29 الصندوق من تاريخ صدور اإلعالن حتى
( دنانير غير قابلة للرد تدفع في 5تسليـم الوثائق مقابـل رسم وقدره )

 صندوق وزارة الدفاع .
الى  18/9/2016( يوم عمل اعتبارًا من 15تاريخ المعاينة : ) -2
9/10/2016  

 ظهراً . 1.00صباحاً حتى  8.00وقت المعاينة : من الساعة 
ـــــــة تجميـــــــع  -3 ـــــــة : منطق ـــــــراغبين فـــــــي المعاين مكـــــــان اســـــــتقبال ال

 المواد بصبحان
 تاريخ ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف : -4
تقديم العروض يوم عقـد المزاد من الساعـة العاشرة صباحـًا حتى -

لدى وزارة  10/10/2016ة عشرة ظهـرًا األثنين الموافـق الثانيـ
إدارة  –الدور الثالث  – 12بلوك –مجمـع الوزارات  –المـاليـة 

شؤون التخزين العامة ) قسم البيع المركزي ( ولن تقبل أية عروض 
 بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً .

لنصف بعد فتـح المظـاريف وعقـد المزاد الساعـة الثانية عشرة وا -
لـدى وزارة المالية مجمع  10/10/2016ظهر يوم األثنين الموافق 

 إدارة شئون التخزين العامة.  –الدور الثالث  - 12بلوك  –الوزارات 
يتم االعالن عن المزايد الراسي عليه المزاد في لوحة اعالنات  -

إدارة شئون التخزين العامة عند مدخل اإلدارة يوم عقد المزاد وذلك 
 10/10/2016ظهر يوم األثنين الموافق  1.00ي تمام الساعة ف

واستكمال الراسي عليه المزاد ايراءات المزاد مع لجنة البيع 
المركزي  وتسليم الشيكات للمزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد 

 بنفس اليوم .
 يقدم الشيك المصدق باسم : وزارة الدفاع . -
 والمؤسسات فقط (. شروط خاصة : ) المزاد للشركات -
مقيدًا في السجل  –فردًا أو شركة  –.أن يكون المزايد كويتيًا 1

التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت   ويجوز أن يكون 
 أينبياً بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاير بعقد موثق . 

.لوزارة الدفاع الحق في قبول أو رفض بعض األفراد من العاملين 2
 الراسي عليه المزاد لرفع المواد دون إبداء األسباب . لدى
.يقتصر دخول المزاد على الشركات والمؤسسات بعد الموافقة 3

 عليهم من قبل هيئة األمن واالستخبارات .
.يجب على الراسي عليه المزاد صهر المواد موضوع المزاد بنفس 4

دفاع يوم التحميل وبح ور ضابط األمن المكلف من قبل وزارة ال
 ومرافقة المزايد إلى موقع الصهر .

.يتم تحميل المواد تحت إشراف ضابط األمن وذلك بعد التنسيق بين 5
 اللجنة الفنية وهيئة األمن واالستخبارات والمزايد الراسي عليه المزاد .

ألخذ موافقة هيئة األمن واالستخبارات : يريى مرايعة النقيب / 
نقال :  –/ أحمد عبد الرسول عبداهلل الصباح   والوكيل أول 

99135259 . 
الستالم كراسة الشروط : يريى االتصال على الجندي / عبد اهلل 

 .  97284068نقال :  –الشمري 
نقال :  –مسؤولي معاينة المواد : الرائد / يوسف الحريص 

97676521  . 

http://www.mof.gov.kw/
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مقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية / هاتف 
(22481979    . ) 

    www.mof.gov.kwعنوان صفحة االنترنت: 
 وكيل وزارة المالية

                                

 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
 إعالن

-4/2016رقم : هـ ز / م س/ عن طرح الممارسة
2017 

ز أبحاث إصالح وصيانة المحلب اآللي بمرك   
 األبقار بالصليبية

ويمكن للشركات والمؤسسات التي ترغب في االشتراك في هذه 
الممارسة الحصول علي وثيقة الممارسة بمويب كتاب برغبتها في 
شراء الممارسة موقعا من المخول بالتوقيع عن الشركة أو المؤسسة 
وذلك أثناء الدوام الرسمي من إدارة الشئون الماليــة ) قسم 

 شارع الغزالي . –الرابية  –ناقصات( بالهيئة الم
 الكفالة اإلقفال السعر

بعد أربعين يوما من تاريخ  د.ك 75/ -
النشر بالجريدة الرسمية 

 )الكويت اليوم(

 د.ك 2000/-
 ( يوما90صالحة لمدة )

في تمام  -سيتم عقد ايتماع تمهيدي بعد أسبوعين من تاريخ اإلعالن 
في قاعة االيتماعات بمكتب نائب المدير العام صباحًا وذلك  10الساعة 

 لشئون الثروة الحيوانية مبنى الهيئة.
وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرًا بمقر  -

 الهيئة.
يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعاله بواسطة شيك مصدق أو  -

 بطاقة كي نت.
سات المتخصصة هذه الممارسة مقتصرة على الشركات والمؤس -

 في هذا المجال .
يجب تقديم أي تحفظات أو استفسارات بخصوص الممارسة  -

المذكورة أعاله خالل أسبوعين من تاريخ اإلعالن عن طرح 
 الممارسة وإال لن يلتفت لتلك الطلبات .

يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل  -
والصالحة لمدة سنة  2016العمل لعام وزارة الشئون االيتماعية و 

 مع شراء الممارسة وتقديم العطاء.
 المدير العام

 الهيئة العامة للرياضة
 موعد إقفال المزايدة رقمتـنــويــه عن تمديد 

(1-2016/2017 ) 
ـــــــة العامـــــــة للرياضـــــــة عـــــــن طـــــــرح  ـــــــدة رقـــــــم )تعلـــــــن الهيئ -1المزاي

يــة داخــل ( بشــأن اســتغالل كافتيريــا بمواصــفات عالم2016/2017

ساحة مبارك الكبير بغرض تقديم خدمة القهوة والمشروبات الساخنة 
والبـــاردة والحلويـــات والمرطبـــات طبقـــا للمواصـــفات العالميـــة وذلـــك 

وذلــك بــاألظرف المغلقــة طبقــاً  للشــروط  لخدمــة المــوظفين والــزوار 
والمواصـفات الـواردة بوثـائق المزايـدة   والتـي يمكـن الحصـول عليهـا 

 –قسم الممارسات والمناقصات  –لخدمات والتوريدات  من إدارة ا
( الدور الثالث بمقر الهيئة العامة للرياضـة بمنطقـة 324مكتب رقم )

 الرقعي خالل مواعيد الرسمية .
 

 تاريخ الطرح
 

 
 تاريخ اإلقفال

 
 سعر الوثيقة

 
 الكفالة االولية

21/8/2016 
 
 

29/9/2016 
 
 

د.ك(  20/-)
عشــــــــــــرون دينـــــــــــــارا  

 ط ال غيركويتيا فق
 (k_net ) 

%( اثنــــــــــــان فــــــــــــي 2) 
المائــــــــــة مــــــــــن القيمــــــــــة 
اإليماليـــــــــــــة للعطــــــــــــــاء 

( 90صــــــــالحة لمـــــــــدة )
 يوماً  من تاريخ اإلقفال 

وقد تحدد عقـد ايتمـاع تمهيـدي للسـادة مقـدمي العطـاءات بمقـر   -
الهيئة العامة للرياضة )الدور الخامس( بعدارة الرقابة الهندسية وشئون 

ختصـــة( مـــع إدارة الخـــدمات والتوريـــدات فـــي االســـتثمار اإلدارة )الم
تمـــــام الســـــاعة الحاديـــــة عشـــــرة صـــــباحاً مـــــن يـــــوم األربعـــــاء الموافـــــق 

31/8/2016. 
ويجــب تقــديم العطــاءات اعتبــاراً مــن الســاعة الثامنــة صــباحاً وحتــى  -

الواحــدة ظهــراً مــن تــاريخ اإلقفــال  وعلــى أن تســلم العطــاءات داخــل 
وضـــع بالصـــندوق المخصـــص المظـــاريف مغلقـــة بالشـــمع األحمـــر  وت

للمزايـدات بمقـر الهيئـة )الـدور األرضـي( ولـن تقبـل أي عطـاءات تـرد 
 بعد الموعد المحدد إلقفال المزايدة .

( تسعين يوماً  اعتباراً  من تاريخ 90هذا وتسري العطاءات لمدة ) -
اإلقفال ويستبعد أي عطاء غير مرفق به أصـل أو صـورة إيصـال شـراء 

كفالة االولية  وشهادة دعم العمالة الوطنية الصادرة وثائق المزايدة وال
 .  2016من وزارة الشئون االيتماعية والعمل السنوية لعام 

المزايــدة مفتوحــة لجميــع الشــركات والمؤسســات المتخصصــة فــي  -
 األعمال المطلوبة .

مالحظــة: يجــوز للهيئــة إلغــاء المزايــدة دون إبــداء األســباب ودون  -
 المزايدين. أدنى اعتراض من قبل

 المدير العام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تــنــويــه إعــــــــــــالن 
رقـم  الصـادر باإلشارة إلى اإلعالن المنشور بالجريدة الرسـمية بالعـدد

المزايــــــــدة رقــــــــم طــــــــرح بشــــــــأن  21/8/2016( المــــــــؤرخ 1302)
(2/2016/2017  ). 

ـــــــدين المتقـــــــدمين لشـــــــراء وثـــــــائق  ـــــــوه علـــــــى الســـــــادة المزاي ـــــــذا نن ل
مديـــــد موعـــــد اإلقفـــــال الخـــــاص باألعمـــــال المزايـــــدة بأنـــــه قـــــد تـــــم ت
  -لتصبح على النحو التالي :

المزايــــــــــدة رقــــــــــم تعلــــــــــن الهيئــــــــــة العامــــــــــة للرياضــــــــــة عــــــــــن طــــــــــرح 
ــــة 2/2016/2017) ــــا بمواصــــفات عالمي ( بشــــأن اســــتغالل كافتيري

داخــل ســاحة الصــليبخات بغــرض تقــديم خدمــة القهــوة والمشــروبات 

http://www.mof.gov.kw/
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لمواصــفات العالميــة الســاخنة والبــاردة والحلويــات والمرطبــات طبقــا ل
  وذلـــك بـــاألظرف المغلقـــة طبقـــاً  وذلـــك لخدمـــة المـــوظفين والـــزوار.

للشـــــروط والمواصـــــفات الـــــواردة بوثـــــائق المزايـــــدة    والتـــــي يمكـــــن 
قسم الممارسات  –الحصول عليها من إدارة الخدمات والتوريدات  

( الدور الثالث بمقـر الهيئـة العامـة 324مكتب رقم ) –والمناقصات 
 ة  بمنطقة الرقعي خالل مواعيد الرسمية .للرياض

 
 تاريخ الطرح

 

 
 تاريخ اإلقفال

 
 سعر الوثيقة

 
 الكفالة األولية 

21/8/2016 
 
 

29/9/2016 
 
 

(-/20 
د.ك( عشرون 
ديناراً كويتياً 
 فقط 
 ال غير

 (k_net ) 

ـــــــــي 2)  ـــــــــين ف %( اثن
ــــــــة مــــــــن القيمــــــــة  المائ
ـــــــــــة للعطـــــــــــاء  اإليمالي

( 90صــــــالحة لمــــــدة )
ــــــــــا ريخ يومــــــــــاً  مــــــــــن ت

 اإلقفال .
وقد تحدد عقد ايتماع تمهيدي للسادة مقدمي العطاءات بمقر  
الهيئة العامة للرياضة ) الدور الخامس ( بعدارة الرقابة الهندسية 
وشئون اإلستثمار اإلدارة ) المختصة ( مع إدارة الخدمات 
والتوريدات  في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً  من يوم  الثالثاء 

 . 30/8/2016فق الموا
ويجب تقديم العطاءات اعتباراً  من الساعة الثامنة صباحاً  وحتى 
الواحدة ظهراً  من تاريخ اإلقفال , وعلى أن تسلم العطاءات داخل 

 المظاريف مغلقة بالشمع األحمر , وتوضع بالصندوق 
المخصص للمزايدات بمقر الهيئة ) الدور األرضي ( ولن تقبل أي 

 الموعد المحدد إلقفال المزايدة  . عطاءات ترد بعد
( تسعون يوماً  اعتباراً  من تاريخ 90هذا وتسري العطاءات لمدة )

اإلقفال ويستبعد أي عطاء غير مرفق به أصل أو صورة إيصال شراء 
وثائق المزايدة   والكفالة األولية   وشهادة دعم العمالة الوطنية 

   2016مل السنوية لعام الصادرة من وزارة الشئون االيتماعية والع
المزايدة مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات المتخصصة  في 

 مجال األعمال المطلوبة .
مالحظة   يجوز للهيئة إلغاء المزايدة دون إبداء األسباب ودون أدنى 

 اعتراض من قبل المزايدين .
 المدير العام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تــنــويــه إعــــــــــــالن .

رقم  الصادر المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد باإلشارة إلى اإلعالن
المزايدة رقم طرح بشأن  21/8/2016( المؤرخ 1302)
(3/2016/2017  ). 

لـــــــذا ننـــــــوه علـــــــى الســـــــادة المزايـــــــدين  المتقـــــــدمين لشـــــــراء وثـــــــائق 
المزايـــــدة بأنـــــه قـــــد تـــــم تمديـــــد موعـــــد اإلقفـــــال الخـــــاص باألعمـــــال 

  -لتصبح على النحو التالي :
المزايـــــــــدة  رقــــــــــم امـــــــــة للرياضـــــــــة عـــــــــن طـــــــــرح تعلـــــــــن الهيئـــــــــة الع

( بشـــــأن اســـــتغالل ملعـــــب كـــــرة القـــــدم إلنشـــــاء 3/2016/2017)
أكاديمية رياضية لكرة القـدم وماكينـة بيـع المـواد الغذائيـة والمرطبـات 
وكشـــك لبيـــع المالبـــس واألدوات الرياضـــية  بمركـــز شـــباب القصـــور  

بوثـائق  وذلك بـاألظرف المغلقـة طبقـاً  للشـروط والمواصـفات الـواردة
المزايـــــدة  , والتــــــي يمكـــــن الحصــــــول عليهـــــا مــــــن إدارة الخــــــدمات 

مكتــــــب رقــــــم  –قســــــم الممارســــــات والمناقصــــــات  –والتوريــــــدات  
( الــدور الثالــث بمقــر الهيئـــة العامــة للرياضــة  بمنطقــة الرقعـــي 324)

 خالل مواعيد الرسمية .
 

 تاريخ الطرح
 

 
 تاريخ اإلقفال

 
 سعر الوثيقة

 
 الكفالة األولية 

21/8/2016 
 
 

29/9/2016 
 
 

(-/20 
د.ك( عشرون 
ديناراً كويتياً 
 فقط ال غير

 (k_net ) 

ـــــــــين 2)  %( اثن
فــــي المائـــــة مـــــن 
القيمة اإليمالية 
للعطــــاء صــــالحة 

( 90لمــــــــــــــــــدة )
يومـــاً  مـــن تـــاريخ 

 اإلقفال .
وقد تحدد عقد ايتماع تمهيدي للسادة مقدمي العطاءات بمقر  

خامس ( بعدارة الرقابة الهندسية الهيئة العامة للرياضة ) الدور ال
وشئون االستثمار اإلدارة ) المختصة ( مع إدارة الخدمات 

يوم  االثنين  والتوريدات  في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً  من
 .29/8/2016الموافق 

ويجب تقديم العطاءات اعتباراً  من الساعة الثامنة صباحاً  وحتى 
فال   وعلى أن تسلم العطاءات داخل الواحدة ظهراً  من تاريخ اإلق

 المظاريف مغلقة بالشمع األحمر   وتوضع بالصندوق 
المخصص للمزايدات بمقر الهيئة ) الدور األرضي ( ولن تقبل أي 

 عطاءات ترد بعد الموعد المحدد إلقفال المزايدة  .
( تسعون يوماً  اعتباراً  من تاريخ 90هذا وتسري العطاءات لمدة )

يستبعد أي عطاء غير مرفق به أصل أو صورة إيصال شراء اإلقفال و 
وثائق المزايدة   والكفالة األولية   وشهادة دعم العمالة الوطنية 

   2016الصادرة من وزارة الشئون االيتماعية والعمل السنوية لعام 
المزايدة مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات المتخصصة  في 

 األعمال المطلوبة .
يجوز للهيئة إلغاء المزايدة دون إبداء األسباب ودون أدنى مالحظة   

 اعتراض من قبل المزايدين .
 المدير العام

 هيئة أسواق المال
 اعالن
 /CMA/PROCعن طرح مناقصة رقم 

 أعمال ال يافة والبوفيه بشأن 07/2016
تعلـــــــــــن هيئــــــــــــة أســـــــــــواق المــــــــــــال عــــــــــــن طـــــــــــرح مناقصــــــــــــة رقــــــــــــم 

CMA/PROC/07/2016 والبوفيه. بشأن أعمال ال يافة 
ــــة الرئيســــي  ــــائق المناقصــــة مــــن مقــــر الهيئ ــــى وث يمكــــن الحصــــول عل



 م11/9/2016 -هـ  1437 ذو الحجة 9 األحد                   180                  والستون    الثانيةالسنة  1305الكويت اليوم العدد 

ـــــرج الحمـــــراء  ـــــت  ب ـــــي الكوي ـــــدور  -الكـــــائن ف ـــــرة  20ال   دائ
 المشتريات والخدمات.

 الكفالة األولية  السعر  االقفال  الطرح

18/09/2016 29/09/2016 -/200 
 د.ك.

-/5,000 
 دك

صالحة لمدة 
 يوماً  90

 عطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمقر هيئة آخر موعد لتقديم ال
 (. 20دور ) –برج الحمراء  -أسواق المال

   يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعاله بواسطة شيك مصدق أو
 نت. -كي
  :لمزيد من المعلومات 
o  يريى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية

www.cma.gov.kw    
o   أو مراسلتنا عن طريق البريد االلكتروني

tenders@cma.gov.kw  
 ادارة الشؤون المالية والخزينة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صندوق األهلي الخليجي

 إعالن عن فقدان بطاقة وحدات
تعلـــن هيئـــة أســـواق المـــال عـــن فقـــدان بطاقـــة وحـــدات فـــي صـــندوق 

ـــا وذلـــك األهلـــي الخليجـــي ء علـــى الطلـــب المقـــدم مـــن الشـــركة بن
 حسب البيان التالي: الخليجية لحفا األوراق المالية

 الوحداتعدد  رقم البطاقة رقم المشترك االســم
 892 3436 1318 شريفة غلوم قاسم يمشير

يريــى ممــن يعثــر عليهــا أو لديــه أيــة معلومــات بشــأنها مرايعــة وحــدة 
بالشـركة الخليجيـة لحفـا مساهمي الشركات والصـناديق االسـتثمارية 

عمارة زيـد  -ش مبـارك الكبير  -األوراق المالية الكائن في: الشـرق 
داخلي:  22250600الكويـت )هاتف:  -الدور الرابع -الكاظمي 

 (22416289فاكس: -617-613-610
وذلــك خــالل خمســة عشــر يومــاً اعتبــاراً مــن تــاريخ نشــر اإلعــالن فــي 

الشــركة ســتقوم بعــد إنق ــاء المهلــة يريــدة الكويــت اليــوم  وإال فــعن 
 بعصدار شهادة بدل فاقد للمشترك المذكور أعاله.

 

 االدارة العامة للطيران المدني
 إعالن

 (2016/2017-3الممارسة رقم )
لنظام المفقودات باإلدارة  kioskشراء أيهزة 

 العامة للطيران المدني
-3ح ممارســة رقـم )تعـلـن اإلدارة العامــــة للطـيـــران المدنــــي عـــن طـر 

لنظــام المفقــودات  kioskبشــراء أيهــزة ( الخاصــة 2016/2017
ـــــران المـــــدني  ــــــمواصفات بـــــاإلدارة العامـــــة للطي   طبقـــــا للشـــــروط وال

المـــذكورة بـــوثائق الممـــارسة والتــي يمـــكن الحـــصول علـــيها مـــن إدارة 
ران قسم المناقصات والعقود باإلدارة العامـــة لـلطيـــ –الشـئون المالية 

( خـــالل 18/9/2016الـمدنــــي ابـتـــداء مـــن يـــوم )األحــد( الموافـــق )
د.ك( فقـط  75 -,سـاعات العمل الرسمي مقابل دفع مبلغ وقــدره )

خمسة وسبعون ديناراً كويتياً ال غير   على أن يكون الدفع عن طريـق 
 ( . k.netال )

للطــــيران  هـــذا وســــوف يعــــقد ايتمـــاع تمـهيـــــدي بمقـــــر االدارة العامـــة
( في تمام الساعة 26/9/2016الـمدني فـي يوم )االثنين( المـوافق )

 )العاشرة صباحا(.
وتعاد الوثائق بعد تعبئتها ومرفق بداخلها المستندات المطلوبة وتأمين 

ــار كــويتي ال  2000-,ابتــدائي بمبلــغ وقــدره ) د.ك( فقــط الفــان دين
دق أو خـطــــاب غيـــر , مـــن قيمـــة الـعــــطاءات فـــي صــــورة شـيــــك مــــص

ضـمـــــان صـــــادر مــــن أحـــــد الـبـــــنوك المعتمــــدة بدولــــة الكويــــت وتـــــورد 
ـــــروف رسمـــــي ويـختـــــم بالشــمـــــع األحمــــر   وســــيتم  الـوثائـــــق فــــي مـظـ
تــســـليم الـعــــروض الـــى ) قســـم المناقصــات والعقـــود( بـــاإلدارة العامـــة 

 للطيران المدني . 
الـسـاعــة )الواحـدة ظهـرا(  علما بأن آخـر موعــد لتقـديـم الـعــروض هــو

ـــموافق ) ـــوم )الخمــيس( ال ـــن يــ ( ويــرفض أي عــرض 6/10/2016مــ
 بعد هذا الموعد.

 بلدية الكويت
 78/2016إعـــالن رقم 
 تقدم للبلدية صاحب الرخصة التالية

 شركة الدالل العربية للتجارة العامة والمقاوالت االسم التجاري
 )الرابعة( اإلنشائية الفئـــة

 6400068 رقم التسجيل
بطلــب إلغــاء إيــازة المقــاوالت الصــادرة لــه ومطالبــاً بســحب الكفالــة 

 المصرفية المودعة لدى البلدية نظير تسجيلها بالفئة المذكورة .
( 161/2009( مـــــن قـــــرار البلديـــــة رقـــــم )19بنـــــاًء علـــــى المـــــادة )

ـــــاء والهـــــدم فـــــي  ـــــرخيص مقـــــاولي أعمـــــال البن فـــــي شـــــأن تصـــــنيف وت
والتــــــي تـــــنص علـــــى أنــــــه للمقـــــاول أن يقـــــدم طلبــــــاً  بلديـــــة الكويـــــت

للبلديـــــــة بعلغـــــــاء ترخيصـــــــه قبـــــــل انتهـــــــاء مدتـــــــه أو إلغـــــــاء تســـــــجيله 
وللجنـــــة المنصـــــوص عليهـــــا بالمـــــادة األولـــــى مـــــن هـــــذه الالئحـــــة أن 

 -تصدر قرارها بذلك بعد استيفاء الشرطين اآلتيين:
 انتهاء المقاول من يميع األعمال المتعاقد عليها . -1
( خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا الطلب في 15) انق اء -2

 الجريدة الرسمية.
ــــة المصــــرفية  ــــاء التــــرخيص أو التســــجيل رد الكفال ــــى إلغ ــــب عل ويترت
المقدمــــــة مــــــن المقــــــاول مــــــع مراعــــــاة الفقــــــرة األخيــــــرة مــــــن المــــــادة 

 ( من هذا القرار.10)
وعليــــه فــــعن البلديــــة تناشــــد مــــن لــــه أيــــة مطالبــــات اتجــــاه المقــــاول 

ر أعــــاله نظيــــر عقــــود مقـــــاوالت البنــــاء المبرمــــة بيــــنهم ولـــــم المــــذكو 
ـــــــه بعـــــــد    أو حجـــــــوزات ق ـــــــائية لصـــــــالحهم بســـــــبب أعمـــــــال  تنت
ـــــة   أن  مقـــــاوالت مخالفـــــة أو مســـــتحقات ناشـــــئة عـــــن عقـــــد المقاول

http://www.cma.gov.kw/
http://www.cma.gov.kw/
mailto:tenders@cma.gov.kw
mailto:tenders@cma.gov.kw
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يقومــــوا بمرايعــــة قســــم المقــــاولين بــــعدارة األنظمــــة الهندســــية خــــالل 
لــــن تنظــــر  مــــدة أقصــــاها خمســــة عشــــر يومــــاً مــــن تاريخــــه   والبلديــــة

 بأية مطالبات تقدم لها بعد المدة المقررة .
 مدير عام البلدية
 

 يامعة الكويت
 الممارسات القابلة للتجزئةعن إعـــــالن 

الجهة  الصنف رقم الممارسة م
 الطالبة

سعر 
 البيع

التأمين 
 االولي

موعد 
 اإلغالق

1 11 
2017/2016 

صيانة 
أيهزة 
علمية 
لمدة 
 سنتين

 75 كلية الطب
 د.ك

% من 2
قيمة 
 العطاء

4/10/
2016 

2 239 
2017/2016 

صيانة 
ايهزة 
علمية 
لمدة 
 سنتين

كلية طب 
 األسنان

20 
 د.ك

% من 2
قيمة 
 العطاء

4/10/
2016 

3 282 
2017/2016 

صيانة 
يهاز 
 علمي

كلية طب 
 األسنان

75 
 د.ك

% من 2
قيمة 
 العطاء

4/10/
2016 

4 288 
2017/2016 

توريد 
مستهلكا
 ت

كلية طب 
 ناألسنا

75 
 د.ك

% من 2
قيمة 
 العطاء

4/10/
2016 

5 290 
2017/2016 

صيانة 
يهاز 
 علمي

كلية 
الهندسة 
 والبترول

20 
 د.ك

% من 2
قيمة 
 العطاء

4/10/
2016 

 إعـــــالن عن الممارسات غير القابلة للتجزئة
 الصنف رقم الممارسة م

الجهة 
 الطالبة

سعر 
 البيع

التأمين 
 االولي

موعد 
 اإلغالق

1 
293 

2017/2016 

تجديد 
االشتراك 
في قواعد 
 المعلومات
ISLA
MIC 
INFO 
ECOL
INK 

إدارة 
 المكتبات

75 
 د.ك

 د.ك 600
4/10/

2016 

2 
314 

2017/2016 

تجديد 
اإلشتراك 
في قاعدة 
 معلومات
Wiley 
Refere

nce 
Works 

إدارة 
 المكتبات

75 
 د.ك

 د.ك 600
4/10/

2016 

3 
348 

2017/2016 

تجديد عقد 
صيانة 
 خوادم

العلوم كلية 
 اإلدارية

75 
 د.ك

 د.ك 600
4/10/

2016 

ويمكـــن الحصــــول علـــى مســــتندات الممارســــات اعتبـــاراً مــــن األحــــد 
وااليــام التاليــة أثنــاء الــدوام الرســمي وذلــك مــن إدارة  18/9/2016

خ(  بالخالدية وآخـر 27المشتريات) قسم شئون الموردين ( بمبنى )
الســــاعه  4/10/2016موعـــد لتقـــديم العطــــاءات هـــو يــــوم الثالثـــاء 

ظهراً ولن يلتفـت إلـى العطـاءات التـى تـرد بعـد هـذا الموعـد  12.00

ــة للــرد وللجامعــة الحــق فــى  مــع العلــم أن الرســوم المــذكوره غيــر قابل
 إلغاء الممارسة دون ذكر األسباب.

وتوضع العطاءات فى صندوق مكتب األمين العام المسـاعد للشـئون 
 اإلدارية بالخالدية

ـــى هـــذا ســـحب الم -مالحظـــة : مارســـات للشـــركات  المتخصصـــه ف
المجال على أن تكون مسـجلة لـدى قسـم شـئون المـوردين بالجامعـة 

ظهـراً مـع  12.00صـباحاً وحتـى السـاعة   8.00وذلـك مـن السـاعه 
 . 2016إح ار كارت التسجيل لعام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلن يامعة الكويت عن طرح الممارسة غير القابلة للتجزئة التالية: 

رقم  م
الجهة  الصنف سةالممار 

 الطالبة
المبل
 غ

قيمة 
التأمي
ن 
األول
 ي

 موعد اإلغالق

 
1 
 
 
 
 
 

435  /
2016-
2017 

 
 
 
 
 

عمل 
ديكورات 
وبوثات 
الكرنفال 
المصاحب 
لليوبيل 
 الذهبي

إدارة 
العالقا
ت 
العامة 
 واإلعالم
 
 
 

75 
 د.ك
 
 
 
 
 
 

600 
 د.ك
 
 
 
 
 
 

4/10/2016 
 
 
 
 
 
 
 

سـة اعتبـاراً مـن يـوم األحـد ويمكن الحصول على مسـتندات الممار  -
واأليام التالية أثناء الدوام الرسمي وذلك من  18/9/2016الموافق 

ــة 27إدارة المشــتريات )قســم شــئون المــوردين( بمبنــى ) خ( بالخالدي
وآخــــــــر موعــــــــد لتقــــــــديم العطــــــــاءات هــــــــو يــــــــوم الثالثــــــــاء الموافــــــــق 

ظهـــراً ولـــن يلتفـــت إلـــى العطـــاءات  12:00الســـاعه  4/10/2016
بعــد هــذا الموعــد مــع العلــم أن الرســوم المــذكورة غيــر قابلــة التــي تــرد 

 للرد وللجامعة الحق في إلغاء الممارسة دون ذكر األسباب.
وتوضـــع العطـــاءات فـــي صـــندوق مكتـــب األمـــين العـــام المســـاعد  -

 للشئون اإلدارية بالخالدية.
مالحظة:ســـــحب الممارســـــات للشـــــركات المتخصصـــــة فـــــي هـــــذا  -

ة لـدى قسـم شـئون المـوردين بالجامعـة المجال على أن تكون مسـجل
ظهـــراً مـــع  1:00صـــباحاً وحتـــى الســـاعة  8:00وذلـــك مـــن الســـاعة 

 .2016اح ار كارت التسجيل لعام 
 

 لجنة المناقصات المركزية
 إعالن

  226بشأن المناقصة رقم :  هـ م خ / 
 –إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مجمع الوزارات 

 امةوزارة األشغال الع -محافظة الجهراء 
ــة عــن تأييــل موعــد تقــديم عطــاءات  ــة المناقصــات المركزي تعلــن لجن



 م11/9/2016 -هـ  1437 ذو الحجة 9 األحد                   182                  والستون    الثانيةالسنة  1305الكويت اليوم العدد 

 25/10/2016المناقصة المذكورة أعاله إلـى يـوم الثالثـاء الموافـق 
 .25/9/2016بداًل من يوم األحد الموافق 

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 2017/2018 – 4بشأن المناقصة رقم : 

تلفة توفير عمال ألعمال النظافة لمواقع الجامعة المخ
قسم النظافة والتجهيزات  –إدارة الخدمات العامة  –

 يامعة الكويت –الفنية 
ــة عــن تأييــل موعــد تقــديم عطــاءات  ــة المناقصــات المركزي تعلــن لجن

 9/10/2016المناقصـــة المـــذكورة أعـــاله إلـــى يـــوم األحـــد الموافـــق 
 .4/9/2016بداًل من يوم األحد الموافق 

الســــادة المناقصــــين الــــذين  كمــــا تــــدعو لجنــــة المناقصــــات المركزيــــة
( 1ملحق رقـم حصلوا على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )ال
 من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة.

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 RFP – 2037219بشأن المناقصة رقم :

أعمال خاريية حول مرافق اإلنتاج الجوارسية في 
 مناطق شمال الكويت

JURASSIC PRODUCTION 
FACILITIES OFF 

 PLOT WORK AT NORTH AREAS 
 شركة نفط الكويت

تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تأييل موعد تقديم عطاءات 
 9/10/2016المناقصة المذكورة أعاله إلى يوم األحد الموافق 

 . 20/9/2016بداًل من يوم الثالثاء الموافق 
 السادة المناقصين الذينكما تدعو لجنة المناقصات المركزية 

( 1ملحق رقم حصلوا على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )ال
 من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة.

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 2013/2014 – 95بشأن المناقصة رقم : م ع / 

توريد وتركيب وصيانة وتشغيل وتحديث غرفة 
 خمة وملحقاتها التابعة التشغيل وأيهزة الخدمة ال

  NEW DATA CENTERللوزارة 
 وزار التربية -لحاية إدارة نظم المعلومات 

تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تأييل موعد تقديم عطاءات 

 9/10/2016المناقصة المذكورة أعاله إلى يوم األحد الموافق 
 .20/9/2016بداًل من يوم الثالثاء الموافق 

( 3ة وإضافة عبارة أو ما يماثلها بالبند رقم )كما قررت اللجن
CSECURITY SOLUTION من يدول األعمال. 

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تنويه
 CA / CPD /0170بشأن المناقصة رقم :

أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء واإلعداد والتشغيل 
 (UNIFLUC)مشروع استبدال مسخنات 

لمصفاة ميناء  3و  2و  1وحدات الغاز المسال 
 شركة البترول الوطنية الكويتية -األحمدي 

تود لجنة المناقصات المركزية أن تسترعى انتباه السادة المناقصين 
إلى أن السادة / شركة متاير الخليج المتحدة للتجارة والمقاوالت 

 , SAIPEM S.P.Aادة / شركة سهي الوكيل المحلي لل
ITALY. 

 لذا اقت ى التنويه.
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

  RFP – 2042203 أن المناقصة رقم :بش
(   10(   )9إلدارة المياه في مراكز التجميع رقم )

شركة نفط  -( في منطقة شرق الكويت 22(   )20)
 الكويـت 

 تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تأييل موعد تقديم عطاءات
 11/10/2016المناقصة المذكورة أعاله إلى يوم الثالثاء الموافق 

 .20/9/2016ن يوم الثالثاء الموافق بداًل م
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

  RFP – 2042199 بشأن المناقصة رقم :
(   4(   )3إلدارة المياه في مراكز التجميع رقم )

 ( في منطقة ينوب الكويت21(   )7)
WATER MANAGEMENT AT GCS 

 شركة نفط الكويت
عطاءات تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تأييل موعد تقديم 

 9/10/2016المناقصة المذكورة أعاله إلى يوم األحد الموافق 
 .20/9/2016بداًل من يوم الثالثاء الموافق 

 أمـين الســر
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 إعالن

  RFP – 2042201 بشأن المناقصة رقم :
(   8(   )6إلدارة المياه في مراكز التجميع رقم )

 ( في منطقة ينوب شرق الكويت19(   )11)
 تشركة نفط الكوي

تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تأييل موعد تقديم عطاءات 
 9/10/2016المناقصة المذكورة أعاله إلى يوم األحد الموافق 

 .20/9/2016بداًل من يوم الثالثاء الموافق 
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 RFP – 2043104بشأن المناقصة رقم : 
 تزويد خراطيم بحرية مزدوية للمراسي الروحية
SUPPLY OF DOUBLE CARCASS 

 MARINE HOSES FOR CALM BUOYS 

 شركة نفط الكويت
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تأييل موعد تقديم عطاءات 

 9/10/2016المناقصة المذكورة أعاله إلى يوم األحد الموافق 
 .20/9/2016بداًل من يوم الثالثاء الموافق 

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن 
 2016/2017 – 26: م ع / بشأن المناقصة رقم 

الستئجار حافالت مع سائقين لنقل طلبة وطالبات 
مدارس منطقة الفروانية والعاصمة وحولي التعليمية 
ومدارس التربية الخاصة والمعاهد الدينية وتوفير 
مرافقات ومرافقين لطلبة وطالبات مدارس التربية 

 وزارة التربية -الخاصة اثناء النقل 
صات المركزية عن تأييل موعد تقديم عطاءات تعلن لجنة المناق

 23/10/2016المناقصة المذكورة أعاله إلى يوم األحد الموافق 
 .6/9/2016بداًل من يوم الثالثاء الموافق 

 أمـين الســر

 
 إعالن

 RFP – 2038690 بشأن المناقصة رقم : 
 (GC – 32)إنشاء مركز تجميع يديد رقم 
 ة نفط الكويتشرك -في منطقة ينوب شرق الكويت

تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا 
( من مقر 3ملحق رقم على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )ال
 اللجنة مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة.

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن

  RFQ – 2036309بشأن المناقصة رقم :
 تزويد أنابيب تبطين قياس 

(10-3/4) (13-5/8) (18-5/8) (24) & ((30)  
 -وملحقاتها مع وصالت بريميوم للحفر العميق 

 -ركة نفط الكويت ش
تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا 

( من مقر 3ملحق رقم على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )ال
 صة.اللجنة مصطحبين معهم إيصال شراء المناق

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن

 RFQ – 2036314 بشأن المناقصة رقم :
 تزويد أنابيب تبطين وحفر قياس

(8/5-7&  4/3-7 ,2,7/1-5,5 ,2/1-4 ,
( وملحقاتها مع وصالت 2/1-3,8/7-2, 4

 ركة نفط الكويت ش -بريميوم للحفر العميق 
تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا 

( من مقر 3ملحق رقم وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )ال على
 اللجنة مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة.

 أمـين الســر
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 إعالن

 تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح 
 2016/2017 – 2المناقصة رقم : 

تقديم خدمات استشارية في مجال نظم وتقنية 
 ن القصرالهيئة العامة لشئو  -المعلومات 

تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا 
مح ر ايتماع على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )

 www.ctc.gov./kw( من الموقع اإللكتروني تمهيدي
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

في أعمال بشأن تأهيل شركات متخصصة لالشتراك 
توريد وتسليم ومناولة المواد الم افة لزيت الوقود 
-لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه 

 وزارة الكهرباء والماء
تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا 

(من مقر 2ملحق تعديلي رقم على التأهيل أن يبادروا إلى استالم)
 ( مصطحبين معهم إيصال شراء التأهيل.15اللجنة )الطابق 

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن

 – 10بشأن المناقصة رقم : و ك م / 
تطوير وإدارة وتشغيل منظومة  2016/2017

للعدادات الذكية وشبكة االتصاالت الخاصة بها في 
 وزارة الكهرباء والماء -دولة الكويت 

عطاءات  تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تأييل موعد تقديم
 30/10/2016المناقصة المذكورة أعاله إلى يوم األحد الموافق 

 .27/9/2016بداًل من يوم الثالثاء الموافق 
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

  266بشأن المناقصة رقم : هـ ط / 
 تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة طرق ويسور وصرف

صحي ومجاري مياه أمطار وخدمات آخرى بين الدائري 
 ق الغزالي وشارع محمد بن القاسمالخامس وطري

 وزارة األشغال العامة
إلحاقًا إلعالننا بالجريدة الرسمية كويت اليوم فقد وافقت لجنة 

 المناقصات المركزية على إضافة السادة :
 شركة يلفار للهندسة والمقاوالت ش م ك م. - 1
 شركة مشرف للتجارة والمقاوالت ش م ك ع. – 2
 ونال ش م ك م.شركة الخرافي ناشي – 3

 ضمن الشركات المدعوة لالشتراك في المناقصة المذكورة أعاله
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح 
 2016/2017 – 3المناقصة رقم : 

تصنيع وتوريد وتركيب وصيانة قواطع داخلية وتجهيز 
 مبنى قطاع الوقاية التابع لإلدارة العامة لإلطفاء بمنطقة

 اإلدارة العامة لإلطفاءمبارك العبداهلل )غرب مشرف( 
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تأييل موعد تقديم عطاءات 

 11/10/2016المناقصة المذكورة أعاله إلى يوم الثالثاء الموافق 
 .18/9/2016بداًل من يوم األحد  الموافق 

الذين كما تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين 
+  1ملحق رقم حصلوا على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )

( من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال مح ر ايتماع تمهيدي
 شراء المناقصة.

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن

 تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح 
 2016/2017 – 248المناقصة رقم:  و أ / 

 ة بدون سائق ( سيارة متنوع34استئجار عدد )
 ( باص مع سائق لوزارة اإلعالم 2وعدد )

ويمكـــن الحصـــول علـــى   -وزارة اإلعـــالم –وذلـــك بنـــاء علـــى طلـــب 
 وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.

 الكفالة السعر االقفال الطرح

 د.ك 150/  - 25/10/2016 11/9/2016
د.ك صالحة   6000/-

 يوماً  90لمدة 

http://www.ctc.gov./kw
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 25/9/2016صــباحاً يــوم األحــد الموافــق  9التمهيــدى فــي تمــام الســاعة ســيعقد االيتمــاع 
 ( بالشويخ.2وذلك في مكتب السيد / مدير إدارة الخدمات العامة بمبنى الوزارة رقم )

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرًا بمقر اللجنة. -
صـدق أو دفع المقابل النقدي المذكور أعـاله بواسـطة شـيك م يتم -

 بطاقة كي نت.
آخـــر موعـــد لتقـــديم أي تحفظـــات أواستفســـارات للمناقصـــة المـــذكورة  -

 ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا التاريخ . 3/10/2016أعاله هو 
يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل  -

نة والصالحة لمدة س 2016وزارة الشئون االيتماعية والعمل لعام 
 تقديم العطاء.شراء المناقصة و مع 
 
لمزيد من المعلومات يريى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية  -

WWW.CTC.GOV.KW . 
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح
 2016/2017 – 2المناقصة رقم: 

 أعمال التنظيف والعمالة لمعسكر التحرير ونادي ال باط
ويمكن   -الرئاسة العامة للحرس الوطنــــــــي  –لى طلب وذلك بناء ع

 الحصول على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
 الكفالة السعر االقفال الطرح

 د.ك  1000/  - 30/10/2016 11/9/2016
د.ك صالحة   20000/-

 يوماً  90لمدة 
 19/9/2016وم االثنين الموافق صباحًا ي 10سيعقد االيتماع التمهيدى في تمام الساعة 
 وذلك في مقر الرئاسة العامة للحرس الوطني.

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرًا بمقر اللجنة. -
دفع المقابل النقدي المذكور أعـاله بواسـطة شـيك مصـدق أو  يتم -

 بطاقة كي نت.
لة لدى هذه المناقصة محدودة على الشركات والمؤسسات المؤه -

 بلدية الكويت بالفئة األولى.
آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة المذكورة  -

 ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا التاريخ. 5/10/2016أعاله هو
يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل  -

لصالحة لمدة سنة وا 2016وزارة الشئون االيتماعية والعمل لعام 
 تقديم العطاء.شراء المناقصة و مع 
لمزيد من المعلومات يريى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية  -

WWW.CTC.GOV.KW . 
 أمـين الســر

 

 إعالن

 تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح 
 2015/2016 – 23المناقصة رقم : أ ف / 

د / أعمال هدم وإعادة إنشاء وإنجاز وصيانة مسج
 ( 9يزيد بن الحارث بمنطقة السالمية قطعة )

ــــى طلــــب  ــــاء عل ــــك بن ــــاف والشــــئون اإلســــالمية  –وذل   -وزارة األوق
 ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.

 الكفالة السعر االقفال الطرح

 د.ك  1000/  - 30/10/2016 11/9/2016
د.ك صالحة   20000/-

 يوماً  90لمدة 
 21/9/2016صباحاً يوم األربعاء الموافق  10سيعقد االيتماع التمهيدى في تمام الساعة 

 بمنطقة الرقعي. –قطاع المسايد  –وذلك في وزارة األوقاف

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرًا بمقر اللجنة. -
أو دفع المقابل النقدي المذكور أعـاله بواسـطة شـيك مصـدق  يتم -

 بطاقة كي نت.
هذه المناقصة محدودة على الشركات والمؤسسات المصنفة  -

 بالفئة الثانية لمعمال المدنية واإلنشائية باللجنة
آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة المذكورة  -

 ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا التاريخ.5/10/2016أعاله هو 
فاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل يجب تقديم شهادة استي -

والصالحة لمدة سنة  2016وزارة الشئون االيتماعية والعمل لعام 
 تقديم العطاء.شراء المناقصة و مع 
لمزيد من المعلومات يريى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية  -

WWW.CTC.GOV.KW . 
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 ن طرح تعلن لجنة المناقصات المركزية ع
 2016/2017 - 1المناقصة رقم: هـ ع ر / 

أعمال تشغيل والصيانة واإلصالح لخدمات التبريد 
 والتكييف والميكانيكا في مقر الهيئة والجهات التابعة لها

ويمكـن الحصـول   -الهيئـة العامـة للرياضـة  –وذلك بناء على طلب 
 على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.

 الكفالة السعر القفالا الطرح

 د.ك  150/  - 25/10/2016 11/9/2016
د.ك صالحة   6000/-

 يوماً  90لمدة 
صباحًا يوم االثنين الموافق  10سيعقد االيتماع التمهيدى في تمام الساعة 

 وذلك في إدارة اإلنشاءات بالهيئة العامة للرياضة. 10/10/2016

 الواحدة ظهرًا بمقر اللجنة.وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة  -
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دفع المقابل النقدي المذكور أعـاله بواسـطة شـيك مصـدق أو  يتم -
 بطاقة كي نت.

هذه المناقصة محدودة على الشركات والمؤسسات المصنفة  -
 بالفئة الثانية ألعمال التكييف. 

 آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة المذكورة-
 ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا التاريخ. 3/10/2016أعاله هو

يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل  -
والصالحة لمدة سنة  2016وزارة الشئون االيتماعية والعمل لعام 

 تقديم العطاء.شراء المناقصة و مع 
لمزيد من المعلومات يريى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية  -

WWW.CTC.GOV.KW . 
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح 
 – 1المناقصة رقم : ص / م خ ع / 

توريد وتركيب وصيانة نظام مراقبة  2016/2017
ومتابعة األيهزة والوحدات الطرفية في يميع 
المستشفيات والمناطق الصحية بمنطقة الفروانية 

 الصحية )المرحلة الثانية(
ـــة –ك بنــاء علــى طلــب وذلــ ويمكــن الحصــول علــى   -وزارة الصحـــــــ

 وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
 الكفالة السعر االقفال الطرح

 د.ك  75/  - 11/10/2016 11/9/2016
د.ك صالحة   2000/-

 يوماً  90لمدة 

 ة.وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرًا بمقر اللجن -
دفع المقابل النقدي المذكور أعـاله بواسـطة شـيك مصـدق أو  يتم -

 بطاقة كي نت.
هذه المناقصة مقتصرة على الشركات والمؤسسات المتخصصة  -

 في هذاً المجال.
آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة المذكورة  -

 .ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا التاريخ26/9/2016أعاله هو
يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل  -

والصالحة لمدة سنة  2016وزارة الشئون االيتماعية والعمل لعام 
 تقديم العطاء.شراء المناقصة و مع 
لمزيد من المعلومات يريى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية  -

WWW.CTC.GOV.KW . 
 أمـين الســر

 إعالن

 جنة المناقصات المركزية عن طرح تعلن ل
 –90المناقصة رقم : ص / م خ ع / 

 توريد وتركيب مولدات طوارئ مع  2014/2015
 ملحقاتها لمبنى األشعة التشخيصية بمستشفى

 األمراض الصدرية 
ويمكن الحصول على   -وزارة الصحــــــــة  –وذلك بناء على طلب 

 كزية.وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المر 
 الكفالة السعر االقفال الطرح

 د.ك  1000/  - 11/10/2016 11/9/2016
د.ك صالحة   20000/-

 يوماً  90لمدة 

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرًا بمقر اللجنة. -
دفع المقابل النقدي المذكور أعـاله بواسـطة شـيك مصـدق أو  يتم -

 بطاقة كي نت.
حدودة على الشركات والمؤسسات المصنفة هذه المناقصة م -

 بالفئة الثانية لمعمال الكهرباء .
ومقتصرة على نوعية المولدات التي تمت الموافقة عليهـا مـن قبـل  -

 الوزارة والمذكورة بوثائق المناقصة.
آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة المذكورة  -

 الطلبات بعد هذا التاريخ.ولن يلتفت لتلك 26/9/2016أعاله هو 
يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل  -

والصالحة لمدة سنة  2016وزارة الشئون االيتماعية والعمل لعام 
 تقديم العطاء.شراء المناقصة و مع 
لمزيد من المعلومات يريى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية  -

WWW.CTC.GOV.KW . 
 ـين الســرأم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 242بشأن المناقصة رقم : هـ ط / 
إنشاء واستكمال وصيانة طريق يربط ما بين الجزء 
القائم للطريق الدائري السابع مع الجزء الجنوبي 

 وزارة األشغال العامة -للطريق اإلقليمي 
ــة عــن تأييــل موعــد تقــديم عطــاءات  ــة المناقصــات المركزي تعلــن لجن

 11/10/2016ه إلـى يـوم الثالثـاء الموافـق المناقصة المذكورة أعال
 .18/9/2016بداًل من يوم األحد الموافق 

كمــــا تــــدعو لجنــــة المناقصــــات المركزيــــة الســــادة المناقصــــين الــــذين 
+  1ملحق رقـم حصلوا على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )
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( مــن مقــر اللجنــة مصــطحبين معهــم إيصــال مح ــر ايتمــاع تمهيــدي
 قصة.شراء المنا

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن

  2016 – 5بشأن المناقصة رقم :  ب ز / 
 مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مقر إداري لبيت الزكاة

 بيت الزكاة -)منطقة مبارك الكبير(  
ــة عــن تأييــل موعــد تقــديم عطــاءات  ــة المناقصــات المركزي تعلــن لجن

 20/9/2016المناقصــة المــذكورة أعــاله إلــى يــوم الثالثــاء الموافــق 
 .6/9/2016بداًل من يوم الثالثاء الموافق 

كمــــا تــــدعو لجنــــة المناقصــــات المركزيــــة الســــادة المناقصــــين الــــذين 
+  1ملحق رقـم حصلوا على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم )

( مــن مقــر اللجنــة مصــطحبين معهــم إيصــال مح ــر ايتمــاع تمهيــدي
 شراء المناقصة.

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن

 2016 – 4اقصة رقم :ب ز / بشأن المن
 مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مقر إداري 

 بيت الزكاة -لبيت الزكاة )منطقة غرناطة( 
ــة عــن تأييــل موعــد تقــديم عطــاءات  ــة المناقصــات المركزي تعلــن لجن

 20/9/2016المناقصــة المــذكورة أعــاله إلــى يــوم الثالثــاء الموافــق 
 .6/9/2016بداًل من يوم الثالثاء الموافق 

كمــــا تــــدعو لجنــــة المناقصــــات المركزيــــة الســــادة المناقصــــين الــــذين 
مح ـر ايتمـاع حصلوا على وثائق المناقصة أن يبـادروا إلـى اسـتالم )

 ( من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة.تمهيدي
 أمـين الســر

 
 

 إعالن

 2016 – 6بشأن المناقصة رقم :ب ز / 
 إداري مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مقر 
 بيت الزكاة -لبيت الزكاة )منطقة فهد األحمد( 

ــة عــن تأييــل موعــد تقــديم عطــاءات  ــة المناقصــات المركزي تعلــن لجن
 20/9/2016المناقصــة المــذكورة أعــاله إلــى يــوم الثالثــاء الموافــق 

 .6/9/2016بداًل من يوم الثالثاء الموافق 
الــــذين كمــــا تــــدعو لجنــــة المناقصــــات المركزيــــة الســــادة المناقصــــين 

مح ـر ايتمـاع حصلوا على وثائق المناقصة أن يبـادروا إلـى اسـتالم )
 ( من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة.تمهيدي

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن

 – 16بشأن المناقصة رقم :هـ ش ر / 
أعمال صيانة شاملة بالمرافق  2015/2016

 الرياضية بالهيئات الرياضية للمنطقة الثانية 
 لهيئة العامة للرياضةا

ــة عــن تأييــل موعــد تقــديم عطــاءات  ــة المناقصــات المركزي تعلــن لجن
 11/10/2016المناقصة المذكورة أعاله إلـى يـوم الثالثـاء الموافـق 

 .18/9/2016بداًل من يوم األحد الموافق 
كمــــا تــــدعو لجنــــة المناقصــــات المركزيــــة الســــادة المناقصــــين الــــذين 

مح ـر ايتمـاع أن يبـادروا إلـى اسـتالم )حصلوا على وثائق المناقصة 
 ( من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة.تمهيدي

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن

 – 17بشأن المناقصة رقم :هـ ش ر / 
أعمال صيانة شاملة بالمرافق  2015/2016

الهيئة  -الرياضية بالهيئات الرياضية للمنطقة الثالثة 
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 العامة للرياضة
ــة ــة عــن تأييــل موعــد تقــديم عطــاءات  تعلــن لجن المناقصــات المركزي

 11/10/2016المناقصة المذكورة أعاله إلـى يـوم الثالثـاء الموافـق 
 .18/9/2016بداًل من يوم األحد الموافق 

كمــــا تــــدعو لجنــــة المناقصــــات المركزيــــة الســــادة المناقصــــين الــــذين 
تمـاع مح ـر ايحصلوا على وثائق المناقصة أن يبـادروا إلـى اسـتالم )

 ( من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة.تمهيدي
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن

 – 18بشأن المناقصة رقم :هـ ش ر / 
بشأن أعمال تنفيذ الصيانة الشاملة  2015/2016

 الهيئة العامة للرياضة -لمركز الشباب والمعسكرات 
ــة عــن تأييــل موعــد تقــديم عطــا ــة المناقصــات المركزي ءات تعلــن لجن

 11/10/2016المناقصة المذكورة أعاله إلـى يـوم الثالثـاء الموافـق 
 .18/9/2016بداًل من يوم األحد الموافق 

كمــــا تــــدعو لجنــــة المناقصــــات المركزيــــة الســــادة المناقصــــين الــــذين 
مح ـر ايتمـاع حصلوا على وثائق المناقصة أن يبـادروا إلـى اسـتالم )

 ال شراء المناقصة.( من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصتمهيدي
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن

 – 19بشأن المناقصة رقم :هـ ش ر / 
بشأن أعمال الصيانة الشاملة  2015/2016

 للمالعب النموذيية وبيوت الشباب 
 الهيئة العامة للرياضة

ــة عــن تأييــل موعــد تقــديم عطــاءات  ــة المناقصــات المركزي تعلــن لجن
 11/10/2016ء الموافـق المناقصة المذكورة أعاله إلـى يـوم الثالثـا

 .9/10/2016بداًل من يوم األحد الموافق 
 

كمــــا تــــدعو لجنــــة المناقصــــات المركزيــــة الســــادة المناقصــــين الــــذين 
مح ـر ايتمـاع حصلوا على وثائق المناقصة أن يبـادروا إلـى اسـتالم )

 ( من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة.تمهيدي
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن

 – 20لمناقصة رقم :هـ ش ر / بشأن ا
بشأن أعمال تنفيذ الصيانة لديوان  2015/2016

 الهيئة العامة للرياضة -الهيئة العامة للرياضة ومرفقاتها
ــة عــن تأييــل موعــد تقــديم عطــاءات  ــة المناقصــات المركزي تعلــن لجن

 11/10/2016المناقصة المذكورة أعاله إلـى يـوم الثالثـاء الموافـق 
 .9/10/2016حد الموافق بداًل من يوم األ

كمــــا تــــدعو لجنــــة المناقصــــات المركزيــــة الســــادة المناقصــــين الــــذين 
مح ـر ايتمـاع حصلوا على وثائق المناقصة أن يبـادروا إلـى اسـتالم )

 ( من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة.تمهيدي
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن

 – 21بشأن المناقصة رقم :هـ ش ر / 
أعمال الصيانة شاملة للمرافق  2015/2016

 الرياضية والهيئات الرياضية )للمنطقة األولى(
 الهيئة العامة للرياضة

ــة عــن تأييــل موعــد تقــديم عطــاءات  ــة المناقصــات المركزي تعلــن لجن
 11/10/2016المناقصة المذكورة أعاله إلـى يـوم الثالثـاء الموافـق 

 .9/10/2016بداًل من يوم األحد الموافق 
لجنــــة المناقصــــات المركزيــــة الســــادة المناقصــــين الــــذين  كمــــا تــــدعو

مح ـر ايتمـاع حصلوا على وثائق المناقصة أن يبـادروا إلـى اسـتالم )
 ( من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة.تمهيدي

 أمـين الســر
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 إعالن

   RFQ – 2036351بشأن المناقصة رقم: 
ية بمستشفى توفير القوى العاملة لدعم الرعاية الصح

 شركة نفط الكويت -األحمدي 
ــة عــن تأييــل موعــد تقــديم عطــاءات  ــة المناقصــات المركزي تعلــن لجن

 11/10/2016المناقصة المذكورة أعاله إلـى يـوم الثالثـاء الموافـق 
 .18/9/2016بداًل من يوم األحد الموافق 

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن

   RFQ – 2040013بشأن المناقصة رقم:  
 ر طائرات مروحية خدمات تأيي

HIRE OF HELICOPTER SERVICES 

 شركة نفط الكويت
ــة عــن تأييــل موعــد تقــديم عطــاءات  ــة المناقصــات المركزي تعلــن لجن

بداًل  3/1/2017المناقصة المذكورة أعاله إلى يوم الثالثاء الموافق 
 .20/9/2016من يوم الثالثاء الموافق 

 أمـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تنويه
 2016/2017 – 243أ / بشأن المناقصة رقم: و 

توريد وتركيب وتشغيل وتدريب وضمان وتطوير 
 بوزارة اإلعالم -المراقبة الرئيسية لإلذاعة 

تـود لجنــة المناقصـات المركزيــة أن تســترعى انتبـاه الســادة المناقصــين 
إلى أن يوم االقفال للمناقصة المذكورة أعاله هو يوم الثالثاء الموافق 

 . 30/8/2016لثالثاء الموافق بداًل من يوم ا 27/9/2016
 لذا اقت ى التنويه.

 أمـين الســر
 

 إعالن

 تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح 
 2016/2017 - 4المناقصة رقم: و ش ج ع / 

أعمال خدمة النزيل لذوي االحتيايات الخاصة بقطاع 
 الرعاية االيتماعية بوزارة الشئون االيتماعية والعمل

ويمكن   -وزارة الشئون االيتماعية والعمل – وذلك بناء على طلب
 الحصول على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.

 الكفالة السعر االقفال الطرح

 د.ك  3500/  - 23/10/2016 11/9/2016
د.ك   150000/-

 يوماً  90صالحة لمدة 
 2/10/2016موافق صباحًا يوم األحد ال 10سيعقد االيتماع التمهيدى في تمام الساعة 

وذلك بمقر دور الرعاية االيتماعية مكتب الوكيل المساعد للرعاية االيتماعية بوزارة 
 الشئون االيتماعية والعمل منطقة الصليبخات.

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرًا بمقر اللجنة.  -
 دق أودفع المقابل النقدي المذكور أعاله بواسطة شيك مص يتم -

 بطاقة كي نت.
هــذه المناقصــة مقتصــرة علــى الشــركات والمؤسســات المتخصصــة  -

 في الخدمات الطبية المساندة.
آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة المذكورة  -

 ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا التاريخ.2/10/2016أعاله هو 
لوطنية الصادرة من قبل يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة ا -

والصالحة لمدة سنة  2016وزارة الشئون االيتماعية والعمل لعام 
 تقديم العطاء.شراء المناقصة و مع 
لمزيد من المعلومات يريى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية  -

WWW.CTC.GOV.KW . 
 أمـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن

 2015/2016 – 33بشأن المناقصة رقم :م ع / 
ميم وترخيص وإنشاء وإنجاز وصيانة عدد مشروع تص

( صاالت تربية بدنية في مدارس وزارة التربية 10)
 بمنطقة األحمدي التعليمية بنظام تسليم المفتاح
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 وزارة التربية
ــة عــن تأييــل موعــد تقــديم عطــاءات  ــة المناقصــات المركزي تعلــن لجن

 11/10/2016المناقصة المذكورة أعاله إلـى يـوم الثالثـاء الموافـق 
 .27/9/2016بداًل من يوم الثالثاء الموافق 

 أمـين الســر
 

 المؤسسة العامة للرعاية السكنية
 إعـــــــــــــــــــــــــــالن

يريى من السيدة / سعدية عبد اللطيف الزبيدي   المخصص لها 
[ بمنطقة األحمدي  3[ قطعة ]  693البيت الحكومي رقم ] 

السكنية بمقرها الكائن بمنطقة  مرايعة المؤسسة العامة للرعاية
ينوب السرة بالطابق األول إدارة التوزيع أثناء الدوام الرسمي خالل  
] خمسة عشر يومًا [ من تاريخ نشر هذا اإلعالن وفي حالة عدم 
الح ور سوف تتخذ المؤسسة العامة للرعاية السكنية اإليراءات 

 .القانونية الالزمة بشأن البيت المخصص لها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نإعال
  - 1079عن طرح المناقصة رقم:م.ع.ر.س/ م/

2016/2017 
الخاصة بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة برامج 
 هندسية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية

 –يمكن الحصول على وثائق المناقصة من إدارة الوثائق والعقود 
 ينوب السرة –الدور الثالث بمقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية 

ديم شهادة التسجيل بغرفة تجارة وصناعة الكويت وعقد بعد تق
 تأسيس الشركة.

سعر بيع  اإلقفال الطرح
 المستندات

 الكفالة األولية

18/9 /
2016 

 د.ك 10000/- د.ك 300/- 9/10/2016
صالحة لمدة 

 ( يوماً 90)

آخر موعد لتقديم العطاءات )اإلقفال( هو الساعة الواحدة ظهراً  -

 –إدارة الوثائق والعقود  -مة للرعاية السكنية بمقر المؤسسة العا
 الدور الثالث.

يتم سداد السعر النقدي لبيع المستندات المذكور أعاله بواسطة  -
 شيك مصدق أو بطاقة كي نت.

آخر موعد لتقديم أية تحفظات أو أسئلة أو استفسارات عن  -
حد المناقصة المذكورة أعاله وذلك الساعة العاشرة من صباح يوم األ

ولن يلتفت إلى أي منها يتم تقديمه بعد  2016/  10/ 2الموافق 
 هذا الموعد .

يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل  -
وزارة الشئون االيتماعية والعمل سارية المفعول وإرفاقها 

 بالمستندات عند تقديم العطاء .
رة باللغة العربية لصالح الكفالة األولية يشترط أن تكون صاد -

المؤسسة العامة للرعاية السكنية من بنك كويتي أو محلي معتمد 
وغير مشروطة وال يحق للـمناقص إلغاوها أو الحجز عليها من قبل 

 دائنيه أو المطالبة بأي فوائد عنها.
هذه المناقصة مفتوحة على الشركات المتخصصة في البرامج  -

 الهندسية
 المدير العــــام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن عن إلغاء المناقصة رقـم : م.ع.ر.س / م / 
1042 - 2016  /2017 

المناقصــة رقــــم : تعلــن المؤسســة العامـــة للرعايــة الســـكنية عــن إلغـــاء 
تصــــــــــــــميم وتنفيــــــــــــــذ  2017/  2016 - 1042م.ع.ر.س / م / 

( يهـــــــــــد Z2وتركيـــــــــــب وصـــــــــــيانة محطـــــــــــة محـــــــــــوالت رئيســـــــــــية )
 المبارك. نة غرب عبداهللك.ف( بمشروع مدي 400/132/11)

 المدير العــــام

 شــركة إدارة المرافــق العموميــة)ش.م.ك(
تعلن شركة إدارة المرافق العمومية عن طرح المناقصة 

 (9/2016/أ.م.ع/8رقم)
الخاصة بعنجاز مبنى تجاري دور أرضي داخل سكن 

 "صبحان" العمالة الوافدة
وثـائق  وذلك طبقا للشروط والمواصفات الخاصة والعامـة الـواردة فـي

المناقصـــة ويمكـــن الحصـــول علـــى وثـــائق المناقصـــة مـــن مقـــر الشـــركة 
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ش. المعـري متفـرع مـن ش. الخلـيج العربـي  –الكائن في ) الكويـت 
الـــدور الرابـــع (   مقابــل رســـم قـــدره  –موقــف األحمديـــة المتعــدد  –
د.ك( ) فقــط خمســون دينـــاراً كويتيــاً ال غيــر ( غيــر قابــل للــرد   50)

يم العطــــــــاءات يــــــــوم الخمــــــــيس الموافـــــــــق وإن آخــــــــر موعــــــــد لتقــــــــد
13/10/2016 . 

ــة  ــة األولي توضــع العطــاءات فــي صــندوق الشــركة   هــذا وتبلــغ الكفال
 %( من قيمة العطاء .5)

وتقتصر هذه المناقصة على الشركات والمؤسسات المتخصصة لهذه 
األعمال درية ثالثة وما فوق المعتمدة لدى الشركة مع ويوب تقديم 

ـــــا يفيـــــد التزام ــــــة وشـــــهادة لجنـــــة م ـــــانون دعـــــم العمالـــــة الوطني هـــــا بق
 المناقصات المركزية ) أعمال إنشائية درية ثالثة على األقل (.

 أميـن الســر
 

 شركة البترول الوطنية الكويتية
 إعـــــــــــالن تنـــــــــويه

 – RFQ/1012347-عن الممارسة رقم: 
SPARE PARTS FOR FLARE GAS 

COMPRESSOR - MAA 
اقا الى اإلعالن الصادر في الجريدة الرسمية )الكويت اليوم( الح

 7/8/2016( بتاريخ 166( الصفحة رقم )1300العدد رقم )
بخصوص هذا الموضوع فعن شركة البترول الوطنية الكويتية تسترعي 

الممارسة إلى أنه  انتباه السادة / الشركات الحاصلين على وثائق هذه
لهذه الممارسة الى يوم الثالثاء قد يرى تأييل موعد اإلقفال 

 .30/8/2016بدال من يوم الثالثاء الموافق  27/9/2016الموافق 
  لذا اقت ى التنويه.   

 أمين السر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــالن
عـن  –تعلن شركة البترول الوطنية الكويتية )مصـفاة مينـاء األحمـدي( 

 RFQ/1012765 –  Empty-طـــرح المناقصـــة رقـــم: 
Catalyst Drums For Train 1 & 2 S/D وذلـك  

ـــائق  ـــواردة فـــي وث طبقــــا للشــــروط و المواصفــــات العامــــة والخاصــــة ال
المناقصـــة ويمكـــن الحصـــول علـــى هـــذه الوثـــائق مـــن خـــالل الصـــفحة 

 :العالميـة الشـبكة موقعنـا علـى علـى (CWPااللكترونية التجارية )
(https://esourcing.knpc.com.) 

 الكفالة اإلقفال التمهيدي الطرح
د.ك وصالحة  1,750 4/10/2016 ---- 18/9/2016

 يوماً  90لمده 

  ــــــق ــــــاء المواف ــــــوم الثالث آخــــــر موعــــــد لتقــــــديم العطــــــاءات هــــــو ي
 Noonفـــي تمـــام الســـاعة الثانيـــة عشـــرة ظهـــرا ) 4/10/2016

مالحظــة أن تقــديم  مــعبالتوقيــت المحلــي لدولــة الكويــت  (12:00
يجــــب أن يكــــون مــــن خــــالل الصــــفحة االلكترونيــــة التجاريــــة  العطــــاء

 الموضحة أعاله.
  علــى المنــاقص أن ي ــع ال ــمان البنكــي األولــى )الكفالــة( فقــط

فــي مظــروف مــدون عليــه اســم وعنــوان المناقصــة وتــاريخ اإلقفــال فــي 
 1A-046الصندوق المخصص له الكائن بالطابق األول غرفة رقم 

خلية بمبنى الشركة الرئيسي باألحمدي في مقر لجنة المناقصات الدا
( من Noon 12:00الساعة الثانية عشرة ظهرا )في موعد أقصاه 

 . 4/10/2016يوم الثالثاء الموافق 
 .هذه المناقصة عامة / وغير قابلة للتجزئة 
  يجــــــــب أن يرفــــــــق بالعطــــــــاء يميــــــــع المســــــــتندات والشــــــــهادات

ــــــة هــــــو  مــــــن خــــــالل الصــــــفحة االلكترونيــــــة التجاريــــــة كمــــــا المطلوب
   موضح في وثائق المناقصة.

  ــــــــق يجــــــــب تقــــــــديم أي تحفظــــــــات أو استفســــــــارات فيمــــــــا يتعل
بالمواصــفات الفنيــة بخصــوص هــذه المناقصــة بحــد أقصــى أســبوعين 
قبــل موعــد اإلقفــال وســوف يــرفض ولــن يــتم النظــر فــي هــذه الطلبــات 

 ألي اعتبار كان بعد هذا الموعد.
 ـــدخ ول علـــى للحصـــول علـــى اســـم المســـتخدم وكلمـــة المـــرور لل

الصــــــفحة االلكترونيــــــة التجاريــــــة يريــــــى االتصــــــال بأرقــــــام الهواتــــــف 
23887793/23887794 / .23887792.  

cwphelp@knpc.com.kw)) 
  يويد إرشادات توضيحية على موقعنا اإللكتروني خاصة بكيفية

 لتجارية.تقديم العطاء من خالل الصفحة االلكترونية ا
 أمين الســر

https://esourcing.knpc.com/
mailto:cwphelp@knpc.com.kw
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 شركة صناعة الكيماويات البترولية

 تنويه

ــــــة  ـــــات البترولي ــــــوه شركــــــة صناعــــــة الكيماوي لجنـــــة المناقصـــــات  -تـن

 03/2016للشركـات المؤهلـة للمناقصة  رقم : م ن ع/ -الداخلية 

ـــانع ومـــرافق الشـــركة  ـــة بمصـ ـــات الفني ـــانة والخدمـ ـــال الصي بشــأن أعمــ

ـــاريخ عـــن تمديـــد مو  عـــد إقفـــال المناقصـــة المـــذكورة أعـــاله ليكـــون بت

 .  21/9/2016بـداًل من تاريـخ  9/10/2016

 أمين السر 

 

 شركة نفط الكويت 

KUWAIT OIL COMPANY 

(K.S.C.)  

 تمديد موعد اإلقفالعن إعالن 

 RFP-2041662بشأن الممارسة رقم:  

 تصميم وبناء وتوريد زوارق الطاقم والمرشدين البحريين

DESIGN, CONSTRUCTIONAND 

DELIVERY OF CREW AND PILOT 

BOATS 

 تعلن شركة نفط الكويت عن تأييل موعد إقفال الممارسة المذكورة أعاله

  حتى 20/9/2016  بداًل من يوم 11/10/2016إلى يوم 

وتودع العطاءات بواسطة الظرف المختوم في  الساعة الثانية ظهراً 

 نفط الكويت.بشركة  صندوق العطاءات الخاص

 

 السمكية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة

 دعوة لتأهيل المكاتب االستشارية

 مشروع حصر وتقييم أمالك الدولة العقارية

تعلــن الهيئــة العامــة لشــئون الزراعــة والثــروة الســمكية عــن فــتح بــاب 

التأهيــل للمكاتــب االستشــارية المحليــة المعتمــدة لــدى لجنــة اختيــار 

ستشــارية الراغبــة فــي التأهيــل لــديها للمشــاركة فــي مشــروع البيــوت اال

 حصر وتقييم أمالك الدولة العقارية.

ويمكــــن للمكاتــــب االستشــــارية الراغبــــة فــــي التأهيــــل تقــــديم بياناتهــــا 

ومســتنداتها بمويــب كتــاب برغبتهــا فــي االشــتراك بالتأهيــل موقعــا مــن 

الرســمي  المخــول بــالتوقيع بالمكتــب االستشــاري وذلــك أثنــاء الــدوام

شــارع الغزالــي ) إدارة المشــاريع الهندســية(  –الرابيــة  –بمقــر الهيئــة 

وأن آخر موعد لتقديم المسـتندات بعـد أسـبوعين مـن تـاريخ اإلعـالن 

عن التأهيل وللهيئة الحق في إلغاء التأهيل دون ذكـر األسـباب   كمـا 

نهـــا غيـــر ملزمـــة بـــالنظر فـــي تأهيـــل أي مكتـــب يقـــدم مســـتنداته بعـــد أ

 يخ المذكور أعاله. التار 

 المديـر العـام 
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العاجلة  السفرات  حقائب  فارغة،  تباع  الحالقة  علب  فارغة،  تباع 
تباع  الداخلية  المالبس  تباع فارغة، علب  التجميل  والقصيرة، علب 
فارغة، حقائب البدالت للسفر، شمسيات، حقائب األحذية للسفر 
بشكل أساسي؛ حقائب الحفاظات؛ لبادات الكتف لسيود الحقائب، 
تباع كمكونات الحقائب؛ مكمالت داخلية لحقائب السفر، بالتحديد، 
السفر؛  هدايا  أطقم  للماء؛  مقاومة  التغليف؛ حقائب كبيرة  مكعبات 
تحتوي قناع العينين، سدادات األذن، وسادة الرقبة وأكياس قماشية؛ 

أكياس في شكل منظم لمحفظة الجيب.
طالب التسجيل: سامسونايت آي بي هولدينغز إس.أيه.آر.إل. / شركة 

خاصة ذات مسؤولية محدودة يسري عليها قوانين لوكسمبورغ.
العنوان: لوكسمبورغ / 13-15 أفينيو دي ال ليبرتي إل - 1931 

لوكسيمبورغ، لوكسمبورغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: AMERICAN TOURISTER )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 138924
التاريخ: 2013/4/4

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 138921 

وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(

خدمات محالت البيع بالتجزئة تعرض حقائب األمتعة والشنط وأغراض 
وإكسسوارات السفر؛ خدمات على االنترنت لمحالت بيع الحقائب 
وإكسسوارات  وأغراض  والشنط  األمتعة  حقائب  تعرض  بالتجزئة 
السفر؛ خدمات منح االمتياز، بالتحديد، عرض المساعدة في إدارة 
العمل في تأسيس و/أو تشغيل بيع التجزئة الحقائب األمتعة والشنط 

وأغراض وإكسسوارات السفر.
طالب التسجيل: سامسونايت آي بي هولدينغز إس.أيه.آر.إل. / شركة 

خاصة ذات مسؤولية محدودة يسري عليها قوانين لوكسمبورغ.
العنوان: لوكسمبورغ / 13-15 أفينيو دي ال ليبرتي إل - 1931 

لوكسيمبورٍغ، لوكسمبورغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشكل  )باإلنجليزية( كتبت   SIGMA PAINTS العالمة: 
خاص مع الرسم )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 142735
التاريخ: 2013/8/20 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 
52633, 52634 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )02(
تلف  وضد  الصدأ  ضد  حافظه  مواد  والكرات،  ورنيش  أصباغ، 
خام،  طبيعية  راتنجات  األلوان،  تثبيت  مواد  ملونات،  األخشاب، 
معادن في شكل شرائح ومسحوق للصباغين والمزخرفين، مواد تجفيف 
األصباغ، تنرات، مستحضرات لصق ومزج ليست موجودة في فئات 

)كما  الرسم  مع  خاص  بشكل  )باإلنجليزية( كتبت   2 اوه  العالمة: 
بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 135228
التاريخ: 2012/12/3

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )36(
خدمات التأمين؛ خدمات الشؤون المالية؛ خدمات الشؤون النقدية؛ 
خدمات الشئون العقارية، خدمات تقديم المعلومات والنصائح المالية 
المتعلقة بالتعرفات، خدمات تقديم المعلومات والنصائح المتعلقة بالتمويل 
والتأمين، خدمات الدفع المالي، خدمات معالجة الدفع، خدمات الدفع 
اإللكتروني، خدمات الدفع األوتوماتيكي، خدمات وكاالت تحصيل 
اإلنترنت، خدمات  عبر  الدفع  معامالت  معالجة  الدفعات، خدمات 
دفع  خدمات  إلكترونيا،  األموال  تحويل  خدمات  النقدي،  التحويل 
الفواتير، خدمات إصدار العمالت ذات القيم الرمزية المتعلقة ببرامج 
والء الزبائن، خدمات تقديم المعلومات والنصائح المتعلقة بالخدمات 
آنفة الذكر، خدمات تقديم المعلومات والنصائح المتعلقة بالخدمات آنفة 
الذكر إلكترونيا  عبر قواعد بيانات الحاسوب أو اإلنترنت، خدمات 
تقديم المعلومات والنصائح المتعلقة بالخدمات آنفة الذكر عبر شبكات 

االتصاالت بعيدة المدى.
طالب التسجيل: أوه 2 هولدينغ ليميتد.

العنوان: انجليزية / 260 باث رود، سلوغ، بيركشاير أس أل 1  4 دي 
أكس، المملكة المتحدة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: AMERICAN TOURISTER )باإلنجليزية( 

كتبت بشكل خاص مع الرسم )كمل بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 138920

التاريخ:2013/4/4
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 138923 
وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )18(
خفيفة  حقائب  األغراض،  لجميع  الحمل  أكياس  األمتعة،  حقائب 
ذات  التخييم  حقائب  التخييم  حقائب  الثياب،  صناديق  للمالبس، 
للحمل،  خفيفة  حقائب  رياضية،  حقائب  الحمل،  حقائب  دواليب، 
حقائب السفر، حقائب الظهر، أكياس للحمل على الظهر، محافظ، 
حقائب الكتب، حقائب الرزم على الظهر، حقائب الرزم على الظهر 
خفيفة  حقائب  واألوراق،  المستندات  حقائب  دوارة،  دواليب  مع 
للملفات، حقائب المراسلين، حقائب بوسطن، سيور للحقائب، بطاقة 
أمنية،  حقائب  الجيب،  محافظ  النقود،  حامالت  للحقائب،  تعريف 
محافظ للنقود الورقية، جزادين، جزادين للنقود المعدنية، محافظ ذات 
اليد، علب  حقائب  الكتف،  حقائب  المالية،  األوراق  يحبس  ملقط 
بطاقات االئتمان، علب المفاتيح، حقائب تحمل على الخصر، علب 
الزينة تباع فارغة، أدوات تنظيم مواد التزين تباع فارغة، علب الزينة 
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الكمبيوتر، الدراسات الفنية للمشاريع.
طالب التسجيل: كيرفيوجين جيرماني 326 جي أم بي أتش.

العنوان: المانية / رواستراسي 1 - 3، 53539 كيلبيرج، المانيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: ROWA VMAX )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 148256
التاريخ: 2014/2/13 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 148252 

وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )09(

مناولة  ألجهزة  اإللكترونية  التحكم  أجهزة  اآللية؛  التوزيع  ماكينات 
الطرود أو األشياء بمساعدة الكمبيوتر، بالتحديد المواد الصيدالنية 
وبرامج الكمبيوتر وأجهزة التحكم المذكورة أعاله، آالت تلقي األوامر، 

بالتحديد المواد الصيدالنية.
طالب التسجيل: كيرفيوجين جيرماني 326 جي أم بي أتش.

العنوان: المانية / رواستراسي 1 - 3، 53539 كيلبيرج، المانيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: glade )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص مع الرسم )كما 
بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 149688
التاريخ: 2014/3/20 

الشروط: 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )03(

عطورات للغرف أو الجو؛ زيوت أساسية عطرية للجو؛ مستحضرات 
تطييب رائحة الهواء؛ مستحضرات تعطير الهواء؛ أكياس التعطير؛ بخور؛ 
مستحضرات التنظيف والتلميع والصقل والكشط؛ شموع؛ مواد فتح 

المجاري؛ صابون؛ مواد إزالة الدهون في الفئة 3 .
من  شركة   / إنك  سن،  اند  جونسون  إس.سي.  التسجيل:  طالب 

ويسكونسين صناعيون وتجار.
ويسكونسين  راسين،  ستريت،  هوي   1525  / أمريكية  العنوان: 

53403-2236، الواليات المتحدة األمريكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: glade )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص مع الرسم )كما 
بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 149690
التاريخ: 2014/3/20 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 
6657, 49264 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )05(
مستحضرات تنقية الهواء؛ مستحضرات تعقيم الهواء؛ مستحضرات 
تحييد الروائح؛ مزيالت الرائحة ليست لالستعمال الشخصي؛ معطرات 

بضائع أخرى، المصطكاء ومركبات توقيف. فئة 2.
طالب التسجيل: بي بي جي كوتينجز نيدرالند بي.في.

أيه دي يوتهورن،  العنوان: هولندية / أمستردامسيويج 14، 1422 
هولندا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: BRIAN DALES )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 145290
التاريخ: /2013/11/14 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )25(

المالبس، ألبسة القدم، أغطية الرأس.
طالب التسجيل: ميرسانتي فينيتي أس.أر.إل.

جرابا  ديل  باسانو   -  36061  ،3 فيا كولومبا   / ايطالية  العنوان: 
)فيسينزا(، ايطاليا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: rowa )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 148252
التاريخ: 2014/2/13 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 
148256 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )09(
جهاز التحكم عن بعد بمساعدة الكمبيوتر والميكانيكية لمناولة السلع 
السائبة، وخاصة، علب األدوية، المدرجة في هذه الفئة؛ آالت التوزيع 
األجهزة  على  السيطرة  أجهزة  السائبة،  السلع  أو  للبضائع  اآللي 
السائبة،  السلع  أو  البضائع  لمناولة  الكمبيوتر  بمساعدة  اإللكترونية 
بالتحديد، علب األدوية؛ ماكينات البيع اآللي؛ أجهزة القراءة الضوئية 
للحروف؛ معدات معالجة البيانات، وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر 
الفحص  اإلشارة،  أطالق  القياس،  الوزن،  ووسائل  أجهزة  الطرفية؛ 
والصور  الصوت  إنتاج  إعادة  أو  نقل  تسجيل،  أجهزة  (؛  التفتيش   (
والبيانات؛ شاشات فيديو وكاميرات؛ برامج الكمبيوتر وناقل البيانات 
لبرامج الكمبيوتر، بالتحديد، برامج الكمبيوتر للتحكم والتشغيل لنظم 
السلع السائبة ونظم التخزين اآللي أو التوزيع اآللي أو التحكم عن بعد 
بتوزيع  السلع السائبة ونظم المبيعات، باألخص  األنظمة الصيدالنية؛ 

مراقبة البرامج والكمبيوتر لطابعات التسمية.
طالب التسجيل: كيرفيوجين جيرماني 326 جي أم بي أتش.

العنوان: المانية / رواستراسي 1 - 3، 53539 كيلبيرج، المانيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: rowa )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 148254
التاريخ: 2014/2/13

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )42(
تأجير  الحاسوب؛  برامج  وتأجير  وصيانة  وتحديث  وتركيب  تصميم 
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العالمة: TruFlow )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 150235
التاريخ: 2014/4/2 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(
اإلعالن، ادارة األعمال، ضبط األعمال، أعمال المكاتب.

طالب التسجيل: اكتيبوالجيت إليكتروليكس.
العنوان: سويدية / أس إي - 105 45 ستوكهولم، السويد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: PowerTilt )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 150237
التاريخ: 2014/4/2 

الشروط: 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )11(

أجهزة التحميص، آالت وغاليات القهوة.
طالب التسجيل: اكتيبوالجيت إليكتروليكس.

العنوان: سويدية / أس إي - 105 45 ستوكهولم، السويد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: PowerTilt )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 150238
التاريخ: 2014/4/2 

الشروط: 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(

اإلعالن، ادارة األعمال، ضبط األعمال، أعمال المكاتب.
طالب التسجيل: اكتيبوالجيت إليكتروليكس.

العنوان: سويدية / أس إي - 105 45 ستوكهولم، السويد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: ROWA SMART )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 150442
التاريخ: 2014/4/27 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 
148252, 148256 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )09(
توزيع  أجهزة  األدوية؛  باألخص  الكمبيوتر  بمساعدة  التقاط  أجهزة 
بمساعدة الكمبيوتر باألخص األدوية؛ أجهزة آلالت مدعمة بالكمبيوتر 
لمناولة وتغليف قطع البضائع، بالتحديد األدوية وعلب األدوية؛ ماكينات 
التوزيع اآللي للبضائع أو قطع البضائع؛ أجهزة تحكم الكترونية ألجهزة 
آلالت مدعمة بالكمبيوتر لمناولة وتغليف قطع البضائع بالتحديد علب 
األدوية؛ ماكينات البيع اآللي؛ برمجيات وأجهزة كمبيوتر ألنظمة مساندة 
وسلعها؛  وقطعها  الصيدالنية   المنتجات  وتوزيع  لتخزين  بالكمبيوتر 
وأجهزة  البيانات، كمبيوترات  معالجة  أجهزة  بصرية؛  قراءة  أجهزة 
كمبيوتر طرفية؛ أجهزة ووسائل وزن، قياس، إطالق اإلشارة، وفحص 
الصور  أو  الصوت  إنتاج  وإعادة  وبث  تسجيل  أجهزة  (؛  تفتيش   (

الغرفة أو الجو؛ معطرات السجاد؛ معطرات األقمشة؛ مستحضرات 
مبيدة للجراثيم؛ سائل وبخاخ المواد المطهرة في الفئة 5 .

من  شركة   / إنك  سن،  اند  جونسون  إس.سي.  التسجيل:  طالب 
ويسكونسين صناعيون وتجار.

ويسكونسين  راسين،  ستريت،  هوي   1525  / أمريكية  العنوان: 
53403-2236، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: RHYTHM NATION 1814 )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 150230
التاريخ: 2014/4/2

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )25(

المالبس وأغطية الرأس.
طالب التسجيل: جانيت جاكسون.

العنوان: أمريكية / 9100 ويلشير بوليفارد، سويت 1000، بيفيرلي 
هيلز، كاليفورنيا 90212، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: RHYTHM NATION 1814 )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 150231
التاريخ: 2014/4/2 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )41(

العروض  وتقديم  وإنتاج  تطوير  خدمات  تحديدا،  الترفيه،  خدمات 
المسرحية والموسيقية الحية؛ خدمات إنتاج الوسائط المتعددة للعروض 
المسرحية والموسيقية؛ خدمات تقديم عروض األداء الحّية؛ الخدمات 
الترفيهية، تحديدا، الحفالت الموسيقية المباشرة؛ الخدمات الترفيهية، 
تحديدا، خدمات توفير المواقع اإللكترونية لتقديم العروض الموسيقية 
الغير قابلة للتحميل ومقاطع الفيديو الموسيقية ولقطات األفالم المتعلقة 
لعرض  األخرى  المتعددة  الوسائط  ومواد  الفوتوغرافية  والصور  بها 
الموسيقى؛ خدمات توفير المواقع اإللكترونية ألغراض ترفيهية لتمكين 

المستخدمين من مشاهدة وإضافة تعليق وصور ومقاطع فيديو.
طالب التسجيل: جانيت جاكسون.

العنوان: أمريكية / 9100 ويلشير بوليفارد، سويت 1000، بيفيرلي 
هيلز، كاليفورنيا 90212، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: TruFlow )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 150234
التاريخ: 2014/4/2 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )11(
أجهزة التحميص، آالت وغاليات القهوة.

طالب التسجيل: اكتيبوالجيت إليكتروليكس.
العنوان: سويدية / أس إي - 105 45 ستوكهولم، السويد 
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مغازل وخيوط الستعمال القماش.
طالب التسجيل: سابك جلوبال تكنولوجيز بي. في.

العنوان: هولندية / بالستيكسالن 1، 4612 بيه أكس بيرجين اوب 
زوم، هولندا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: سابك )بالعربية(
رقم اإليداع: 151128
التاريخ: 2014/5/11 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )40(
معالجة مخصصة للمنتجات والمواد بالتحديد المواد الكيميائية المستخدمة 
في الصناعة  والعلوم والتصوير الفوتوغرافي إلى جانب البستنة والزراعة 
والتحريج، راتينج اصطناعي غير مصنع، مواد بالستيكية غير مصنعة؛ 
أسمدة؛ تركيبات لمكافحة الحريق؛ مستحضرات تقسية ولحام؛ مواد 
الصقة  مواد  الدباغة؛  مواد  الغذائية؛  المواد  على  للحفاظ  كيميائية 
المستخدمة في الصناعة؛ معادن رخيصة وخالئطها؛ مواد بناء معدنية، 
قضبان وألواح معدنية، منتجات مدرفلة على الساخن، بالتحديد، مباني 
متنقلة  مباني  ومواسير،  أنابيب  السفن،  بناء  الصنع،  مسبقة  فوالذية 
من المعدن؛ مواد معدنية لقاطرات وخطوط السكك الحديدية،كيبالت 
وأسالك غير كهربائية من معدن رخيص؛ الخردوات واألغراض المعدنية 
أنابيب  معدنية؛  وقضبان  األسالك  من  قضبان  بالتحديد  الصغيرة، 

ومواسير معدنية، خزائن معدنية؛ خامات المعادن.
طالب التسجيل: سابك جلوبال تكنولوجيز بي. في.

العنوان: هولندية / بالستيكسالن 1، 4612 بيه أكس بيرجين اوب 
زوم، هولندا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: سابك )بالعربية(
رقم اإليداع: 151129
التاريخ: 2014/5/11 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )42(
خدمات االستشارات الفنية في استخدام المنتجات الكيميائية والمواد 
والخدمات  لآلخرين،  والمنشآت  المصانع  وتصميم  االصطناعية، 
االستشارية الهندسية فيما يتعلق بتصميم وبناء المصانع والمنشآت؛ 
والتكنولوجية  واالستشارات  والعلمية،  الكيميائية  العمليات  محاكاة 
والبحوث العلمية في مجال الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء وعلم األحياء 
والبحوث  التحليل  وخدمات  الوراثة،  وعلم  الجراثيم  وعلم  الدقيقة، 

الصناعية .
طالب التسجيل: سابك جلوبال تكنولوجيز بي. في.

العنوان: هولندية / بالستيكسالن 1، 4612 بيه أكس بيرجين اوب 
زوم، هولندا

الكمبيوتر،  لبرامج  البيانات  وحامالت  برامج كمبيوتر  البيانات؛  أو 
بالتحديد برمجيات الكمبيوتر لضبط وتشغيل األنظمة اآللية لتخزين 
قطع البضائع أو األنظمة المؤتمتة لتوزيع وبيع قطع البضائع؛ برمجيات 
تحكم وبرامج كمبيوتر لطابعات الليبل؛ جميع البضائع السالفة الذكر 

في الفئة 9 .
طالب التسجيل: كيرفيوجين جيرماني 326 جي أم بي أتش.

العنوان: المانية / رواستراسي 1 - 3، 53539 كيلبيرج، المانيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: سابك )بالعربية(
رقم اإليداع: 151124
التاريخ: 2014/5/11 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )01(
المواد الكيميائية المستخدمة في الصناعة والعلوم والتصوير الفوتوغرافي، 
وكذلك في البستنة والزراعة والتحريج؛ راتينج اصطناعي غير مصنع، 
الحريق؛  لمكافحة  تركيبات  أسمدة؛  مصنعة؛  غير  بالستيكية  مواد 
المواد  على  للحفاظ  كيميائية  مواد  ولحام؛  تقسية  مستحضرات 
الدباغة؛ مواد الصقة المستخدمة في الصناعة؛ مواد  الغذائية؛ مواد 
بالستيكية المدرجة في هذه الفئة، بالتحديد، راتينج اصطناعي خام؛ 
مواد بالستيكية غير مصنعة؛ لدائن هندسية، بالتحديد، تركيبات صب 
قوالب البالستيك لالستعمال في صنع األغراض البالستيكية المقولبة؛ 
راتينج صناعي؛ بالستيك غير مصنع، باألخص بالستيك معاد تجميعها، 
خلطات، تركيبات ومواد تشتيت من البالستيك، كلها لالستعمال في 

صناعة البالستيك األخرى.
طالب التسجيل: سابك جلوبال تكنولوجيز بي. في.

العنوان: هولندية / بالستيكسالن 1، 4612 بيه أكس بيرجين اوب 
زوم، هولندا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: سابك )بالعربية(
رقم اإليداع: 151126
التاريخ: 2014/5/11 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )17(
مواد بالستيكية في شكل مثقب لالستعمال في الصناعة؛ مواد تغليف 

وعزل .
طالب التسجيل: سابك جلوبال تكنولوجيز بي. في.

العنوان: هولندية / بالستيكسالن 1، 4612 بيه أكس بيرجين اوب 
زوم، هولندا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: سابك )بالعربية(
رقم اإليداع: 151127
التاريخ: 2014/5/11 

الشروط: 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )23(
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العالمة: ابتكـار وأنت )بالعربية( كتبت بشكل خاص مع الرسم )كما 
بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 151436
التاريخ: 2014/5/15 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 145101 

وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )09(

وأدوات  وأجهزة  والمساحية  والمالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة 
التصوير الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة 
وأدوات الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ والتعليم؛ 
أجهزة وأدوات توصيل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم 
في الطاقة الكهربية؛ أجهزة التلفاز؛ أجهزة التحكم وبرامج برمجيات 
الحاسوب ألنظمة اإلضاءة غير المتضمنة في فئات أخرى؛ الصمامات 
الثنائية الباعثة للضوء ووحدات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء التي 
تتكون بشكل كامل أو جزئي من الصمامات الثنائية الباعثة للضوء أو 
الصمامات الثنائية الباعثة للضوء العضوية والصمامات الثنائية الباعثة 
وأجهزة  البصري  التحكم  أجهزة  لمتكاملة؛  البوليمرات  ذات  للضوء 
أو  األصوات  نسخ  أو  إرسال  أو  تسجيل  أجهزة  الحراري؛  التحكم 
األقراص  التسجيل؛  وأقراص  المغناطيسية  البيانات  ناقالت  الصور؛ 
المضغوطة وأقراص الفيديو الرقمية ووسائط التسجيل الرقمية األخرى؛ 
فأرات  الحاسوب؛  برمجيات  والحواسيب؛  البيانات  معالجة  معدات 
التحكم  التتبع، وأدوات  البيانات وكرات  إدخال  الحواسيب وأجهزة 
التحكم  أجهزة  المقابض؛  ذات  باأللعاب  التحكم  وأدوات  باللمس 
عن بعد وأجهزة التحكم الطرفية للحواسيب الشخصية، الحواسيب 
الشخصية للمراكز اإلعالمية وأجهزة التأشير والمؤشرات اإللكترونية 
الليزر  وحساسات  الليزر  ومؤشرات  الحمراء  تحت  باألشعة  والعامل 
باإلضافة إلى األجهزة التي تتضمن الوظائف المذكورة سابقا؛ الكاشفات 
والرقاقات؛ برمجيات التشغيل للبضائع المذكورة سابقا؛ أجهزة اإلنذار؛ 
موازين األطفال الرضع؛ شاشات االتصاالت بعيدة المدى الالسلكية 
الرقمية المعززة وموازين الحرارة وموازين الحرارة اإللكترونية عدا عن 
التي للغايات الطبية؛ تتضمن موازين الحرارة المهدئة؛  المالبس المقاومة 
لإلشعاعات؛ المنشورات اإللكترونية قابلة للتحميل المقدمة إلكترونيا 
واألقراص  التخزين  ووسائط  اإلنترنت  على  أو  البيانات  قواعد  من 
المضغوطة التفاعلية واألقراص المدمجة؛ االسطوانات واألشرطة واألقراص 
والكاسيتات والخراطيش والبطاقات والناقالت المماثلة األخرى التي 
تتضمن جميعها أو تستخدم لألصوات المسجلة أو الفيديو أو البيانات أو 
الصور أو األلعاب أو النصوص أو البرامج أو المعلومات؛ جميع البضائع 
المذكورة سابقا من أجل أو التي تتعلق بالرضع واألطفال الصغار والنساء 
الحوامل واألمهات المرضعات واألمهات الصغار بالعمر؛ برامج برمجيات 
الحاسوب وتطبيقات البرمجيات للهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية 
الرقمية النقالة المحمولة يدويا األخرى وتطبيقات الهواتف النقالة؛ برامج 

العالمة: ابتكـار وأنت )بالعربية( كتبت بشكل خاص مع الرسم )كما 
بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 151434
التاريخ: 2014/5/15 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 145099 

وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )07(

معدات الغايات المنزلية غير المتضمنة في فئات أخرى والخالطات 
الفاكهة  وعصارات  الطعام  ومجهزات  العلب  وفتاحات  الكهربائية 
والمطاحن والخالطات )مكائن(؛ السكاكين الكهربائية؛ معدات المطبخ 
الكهربائية  الغبار  إزالة  أجهزة  أخرى؛  فئات  في  متضمنة  غير  للطعام 
المكانس  الكهربائية؛ خراطيم  المكانس  التنظيف؛ متضمنة  ألغراض 
الكهربائية؛ حقائب المكانس الكهربائية وقطع المكانس الكهربائية؛ 

آالت الكي مكابس الكي؛ قطع من البضاعة المذكورة سالفا.
طالب التسجيل: كونينكليجكي فيليبس  إن . في .

العنوان: هولندية / هاي تيك كامباس 5، 5656 إيه إي، إيندهوفن، 
هولندا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ابتكـار وأنت )بالعربية( كتبت بشكل خاص مع الرسم )كما 

بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 151435
التاريخ: 2014/5/15 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 145100 

وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )08(

العدد والمعدات اليدوية )المشغلة يدويا(؛ أمواس الحالقة؛ مقصات 
الشعر ومشذبات الشعر الكهربائية وغير الكهربائية؛ مقصات تشذيب 
الشعر؛ مقصات األظافر؛ معدات إزالة الشعر؛ أيضا تعمل كمنظفات 
مبارد  الشعر؛  إلزالة  الكهربائية  غير  أو  الكهربائية  المالقط  األنف؛ 
األظافر الكهربائية أو غير الكهربائية؛ أطقم العناية والتجميل لألظافر 
وأظافر القدم الكهربائية أو غير الكهربائية؛ المثاقب إلحداث الثقوب  
في حلمات األذن )عدد يدوية(؛ مالقط التقاط الحلمات واألجسام 
األخرى من المعقمات؛ المكاوي الكهربائية ومكاوي البخار؛ مصففات 

الشعر الكهربائية؛ قطع البضائع المذكورة سالفا.
طالب التسجيل: كونينكليجكي فيليبس  إن . في .

العنوان: هولندية / هاي تيك كامباس 5، 5656 إيه إي، إيندهوفن، 
هولندا
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واحدة؛ واقيات الحلمات؛ أكياس الثلج للغايات الطبية؛ قوارير حفظ 
حليب الصدر؛ األكياس واألوعية األخرى المماثلة؛ والتي أيضا ممكن 
أن تبرد أو تسخن؛ الدمى لألطفال الرضع؛ موازين الحرارة لألذن وجبهة 
الرأس لالستخدام الطبي؛ أجهزة طبية إلزالة مخاط األنف، تحديدا، 
موسعات األنف الخارجية وشفاطات األنف وأوعية ري األنف وأوعية 
غسيل األنف؛ الليزر للمعالجة الطبية والتجميلية للوجه والبشرة؛ أجهزة 
تجديد البشرة، تحديدا: أنظمة الليزر المحمولة التي تتكون من الليزر 
المحمول باليد لالستخدام في المعالجة التجميلية والطبية والجلدية للوجه 
األسنان،  تبييض  أو  لتلميع  األسنان  وأدوات طب  معدات  والبشرة؛ 
تحديدا: أضواء عالج األسنان وقوالب أخذ طبعة األسنان والمصابيح 
الفموية الداخلية وأجهزة البلمرة لغايات طب األسنان؛ قطع للبضائع 

المذكورة سابقا غير المتضمنة في فئات أخرى.
طالب التسجيل: كونينكليجكي فيليبس  إن . في .

العنوان: هولندية / هاي تيك كامباس 5، 5656 إيه إي، إيندهوفن، 
هولندا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ابتكـار وأنت )بالعربية( كتبت بشكل خاص مع الرسم )كما 

بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 151439
التاريخ: 2014/5/15 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 145104 

وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )21(

أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ؛ أمشاط وإسفنج، 
ُفَرش )عداُ فَرش التلوين أو الدهان(؛ فراشي األسنان وفراشي األسنان 
لالستعمال  واللثة؛  األسنان  تنظيف  أجهزة  األصابع؛  في  الموضوعة 
المنزلي؛ أدوات التنظيف للعناية باألسنان؛ األجهزة التي تستخدم المياه 
والهواء للعناية باألسنان؛ لالستعمال المنزلي؛ مواد صناعة الفراشي؛ 
أدوات التنظيف؛ األواني الزجاجية والخزفية والفخارية غير المتضمنة في 
فئات أخرى؛ بما في ذلك التماثيل والتماثيل الصغيرة؛ األكواب واألوعية 
المعدة  األكواب  فوهات  واألطفال؛  الرضع  وتغذية  إلرضاع  المعدة 
إلرضاع وتغذية الرضع واألطفال؛ أكواب الطعام؛ األوعية لالستخدام 
في تعقيم زجاجات اإلرضاع ومغلقات هذه األوعية؛ موزعات مسحوق 
الحليب؛ األوعية العازلة للحرارة لالستعمال المنزلي، تتضمن األوعية 
العازلة للحرارة لزجاجات إرضاع الرضع؛ أوعية طعام األطفال الرضع؛ 
صمامات وأغطية عدم االنسكاب لالستخدام مع األكواب؛ الحمامات 
الصناديق  الشرب؛  أوعية  والدالء؛  العميقة  الزبادي  األطفال؛  ونونية 
وصناديق النقود؛ صناديق وحامالت لالستخدام المنزلي، بما في ذلك 
للتخزين والتجميد والحفظ والنقل والتسخين لحليب الصدر؛ األوعية 
المنزلية الحرارية ومتساوية الحرارة لإلبقاء على الزجاجات واألكواب 
دافئة أو باردة، بما في ذلك األوعية العازلة؛ القوارير المعزولة والهوائية 

الحاسوب للدخول والتصفح والبحث في قواعد البيانات على اإلنترنت 
وبرمجيات الحاسوب والبرامج الثابتة، تحديدا: برامج أنظمة التشغيل 
وبرامج مزامنة البيانات وبرامج برمجيات الحاسوب لتطوير التطبيقات 
باليد؛ إطارات النظارات ونظارات  للحواسيب الشخصية والمحمولة 
الثالجات؛  مغناطيسات  الشمسية؛  والنظارات  البصر  تصحيح 
أجهزة المراقبة الكهربائية؛ أجهزة مراقبة األطفال؛ شاشات الصوت؛ 
شاشات الفيديو الرقمية؛ شاشات المراقبة )أجهزة(؛ شواحن البطاريات 
الكهربائية؛ شواحن البطاريات؛ البطاريات والبطاريات القابلة إلعادة 
الشحن؛ عبوات البطاريات القابلة إلعادة الشحن؛ وحدات المعالجة 
المركزية ألجهزة مراقبة األطفال؛ الوصالت اإللكترونية ألجهزة مراقبة 
األطفال؛ أسالك تمديد الطاقة الكهربية؛ حماالت الشواحن لوحدات 
األصل؛ أجزاء أجهزة مراقبة األطفال؛ موازين الحرارة للحمام والغرف؛ 
إطارات الصور الفوتوغرافية الرقمية؛ مقاييس التوتر ليست لالستعمال 

الطبي؛ قطع البضائع المذكورة سالفا.
طالب التسجيل: كونينكليجكي فيليبس  إن . في .

العنوان: هولندية / هاي تيك كامباس 5، 5656 إيه إي، إيندهوفن، 
هولندا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ابتكـار وأنت )بالعربية( كتبت بشكل خاص مع الرسم )كما 

بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 151437
التاريخ: 2014/5/15 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 145102 

وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )10(

المعدات واألجهزة الجراحية والطبية ولطب األسنان والبيطرية والمالبس 
خاصة بغرف العمليات واألضواء والمصابيح لالستخدام الطبي والعالجي 
واألسنان  والعيون  األطراف  والبيطري؛  األسنان  ولطب  والجراحي 
االصطناعية؛ البطانيات الكهربائية لالستخدام الطبي؛ أجهزة وأدوات 
ومعدات اإلشعاعات فوق البنفسجية وتحت الحمراء لالستخدام الطبي؛ 
أجهزة وأنابيب وتجهيزات وأدوات األشعة السينية لالستخدام الطبي؛ 
تتضمن  والمهدئات  الحلمات  اإلرضاع؛  زجاجات  السمع؛  أدوات 
المماثلة  أيضا السالسل وكلبسات والحامالت األخرى  المصاصات 
لذلك؛ حلقات التسنين؛ المالعق والمغذيات إلعطاء األدوية؛ حاضنات 
لألغراض الطبية؛ مضخات الصدر؛ أدوات اإلرضاع لالستخدام في 
الرضاعة الطبيعية، تحديدا: واقيات الصدر وواقيات الحلمات؛ موازين 
لألطفال  الحاضنات  الذكرية؛  الواقيات  الطبي؛  لالستخدام  الحرارة 
الرضع؛ كراسي المرحاض؛ كراسي المرحاض للرضع واألطفال؛ أجهزة 
التدليك الكهربائية أو غير الكهربائية؛ أجهزة تدليك الجسم والصدر؛ 
قفازات للتدليك؛ أجهزة توليد االهتزازات للتدليك؛ أحزمة الدعم خالل 
الحمل؛ زجاجات اإلرضاع للرضع؛ زجاجات اإلرضاع لالستخدام مرة 
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طالب التسجيل: دي لونجهي بينيلوكس أل إيه.
 1724 أل -  هينري،  برينس  بوليفارد   ،49  / لوكسمبورغ  العنوان: 

لوكسيمبورج، لوكسمبورغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: KENWOOD )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 152531
التاريخ: 2014/6/8 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 
152534 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )09(
الموازين المستخدمة للمطابخ، األجهزة واألدوات المستخدمة لشحن 
مقاييس  بالبطاريات،  العاملة  المنزلية  المطبخ  أدوات  شحن  وإعادة 
الحرارة، مقاييس الحرارة للمطابخ، مقاييس الحرارة للطعام، مقاييس 
الحرارة لألفران، مقاييس الحرارة للثالجات والمجمدات، المكاوي 
الكهربائية، مجّعدات الشعر ومالقط تجعيد الشعر المسّخنة كهربائيا، 
مموجات الشعر المسّخنة كهربائيا، األجهزة الكهربائية للعناية بالشعر، 
القطع والمستلزمات المدرجة في الفئة 9 لكل البضائع سابقة الذكر.

طالب التسجيل: دي لونجهي بينيلوكس أل إيه.
 1724 أل -  هينري،  برينس  بوليفارد   ،49  / لوكسمبورغ  العنوان: 

لوكسيمبورج، لوكسمبورغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: KENWOOD )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 152532
التاريخ: 2014/6/8 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 
152535 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )11(
التجهيزات واألجهزة واألدوات العاملة بالكهرباء لإلضاءة والتسخين 
والطبخ والتبريد والتجفيف والتهوية، أباريق الشاي الكهربائية، األباريق 
الكهربائية )أباريق شاي(، آالت تحضير قهوة االسبريسو الكهربائية، 
آالت تحضير قهوة االكسبريسو الكهربائية، مصافي القهوة الكهربائية، 
آالت فلنرة القهوة الكهربائية، محضرات الشاي الكهربائية، نقاعات 
الشاي الكهربائية )محضرات الشاي(، محمصات الخبز الكهربائية، 
تحضير  أو  الطعام  خلط  بوظيفة  تقوم  التي  الكهربائية  الطبخ  أجهزة 
الطعام، الطباخات، أفران الطبخ، أسطح افران الطبخ، أسطح افران 
الطبخ الكهربائية المحمولة، األفران، أفران الموجات القصيرة، األدوات 
الكهربائية لشوي الطعام، مسخنات الطعام الكهربائية، خزائن المحافظة 
الكهربائية  الطباخات  الكهربائية،  الطبخ  أسطح  ساخنا،  الطعام  على 
الكهربائية  الشوايات  المسّطحة،  الكهربائية  الشوي  ألواح  الحجرية، 
الدّوارة،  المحمصات الكهربائية، طناجر الضغط الكهربائية، طناجر 
الطبخ البطيء الكهربائية، مقالي الطبخ الكهربائية، القدور الكهربائية، 

والقناني الهوائية؛ قطع البضائع المذكورة سالفا.
طالب التسجيل: كونينكليجكي فيليبس  إن . في .

العنوان: هولندية / هاي تيك كامباس 5، 5656 إيه إي، إيندهوفن، 
هولندا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: KENWOOD )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 152530
التاريخ: 2014/6/8 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 
152533 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )07(
آالت المطبخ الكهربائية، خالطات الطعام الكهربائية، خالطات الطعام 
الكهربائية المحمولة باليد، محضرات الطعام الكهربائية، آالت تحضير 
الطعام الكهربائية، الخالطات الكهربائية، الخالطات الكهربائية ذات 
األذرع، الخالطات الكهربائية لتحويل المكونات إلى سوائل )آالت 
للمطابخ(، آالت المطبخ الكهربائية التي تشتمل على عناصر الطبخ 
اللب  وتحضير  لخلط وعجن  الكهربائية  اآلالت  )تسخين(،  بالحث 
وإعداد الهريس وهرس وطحن وفرم وتقشير وتقطيع والتقطيع إلى شرائح 
والتقطيع الطولي ومزج وخلط وخفق وتحويل المكونات إلى سوائل وغربلة 
ولف وتقطيع الطعام، اآلالت الكهربائية لتقشير الفواكه والخضراوات، 
الفواكه )غير  البوظة أو مشروبات  الكهربائية لتحضير  آالت الخلط 
الكهربائية  الفواكه  ضاغطات  الكهربائية،  العصير  عصارات  مبّردة(، 
)لالستخدامات المنزلية(، مقطعات شرائح الطعام الكهربائية، القطع 
الملحقة بآالت المطابخ الكهربائية، المعّدة كاّفتها لتحضير الطعام، 
اآلالت الكهربائية لتحضير أو خلط أو سكب المشروبات، فتاحات 
العلب ومشاحذ المقصات والسكاكين الكهربائية، بكونها جميعا قطع 
ملحقة بآالت المطابخ الكهربائية، فتاحات العلب الكهربائية، مشاحذ 
المقصات والسكاكين الكهربائية، سكاكين التشكيل الكهربائية، آالت 
طحن الطعام الكهربائية، قطاعات الطعام الكهربائية، مطاحن القهوة 
الكهربائية، مطاحن البهارات الكهربائية، مطاحن اللحوم الكهربائية، 
المالبس  األطباق، غساالت  آالت غسل  الكهربائية،  اللحوم  مفارم 
الكهربائية  الكي  المالبس، آالت  الكهربائية، آالت غسل وتجفيف 
الدّوارة، آالت الكي الدّوارة الكهربائية الضاغطة بالبخار المستخدمة 
لألقمشة )محمولة(، اآلالت الكهربائية للتخلص من النفايات وآالت 
ضغط النفايات الكهربائية، المكانس الكهربائية، منظفات األرضيات 
السجاد  وتنظيف  والفرك  للتلميع  الكهربائية  األجهزة  الكهربائية، 
لالستخدام  المعّدة  األدوات  بالبخار،  التنظيف  أدوات  بالشامبو، 
واألجهزة  الكهربائية  األرضيات  ومنظفات  الكهربائية  المكانس  مع 
الكهربائية للتلميع والفرك وتنظيف السجاد بالشامبو وأدوات التنظيف 
لكل   7 الفئة  في  المدرجة  والمستلزمات  القطع  بالبخار،  الكهربائية 

البضائع سابقة الذكر.
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بالشكل  )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص )كما   Wiko :العالمة
المرفق(

رقم اإليداع: 156683
التاريخ: 2014/9/10

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )09(
ملحقات  ذكية،  هواتف  خلوية،  هواتف  محمولة،  هواتف  هواتف، 
الهواتف النقالة، اكسسوارات للهواتف النقالة والهواتف الذكية وهي 
سماعات األذن وسماعات الرأس واألذن لسماعات الرأس، ميكروفونات 
أغطية،  اليدين،  بدون  تستخدم  مجموعات  اليدين،  بدون  تستخدم 
علب وعلب حماية للهواتف النقالة والهواتف الذكية؛ شواحن للهواتف 
المحمولة والهواتف الذكية، بطاريات للهواتف المحمولة والهواتف الذكية، 
مناصب ومقرات للوقوف على المركبات لربط الهواتف المحمولة ومقرات 
الذكية؛  والهواتف  النقالة  الهواتف  الستقبال  خصيصًا  مصممة  ربط 
الرقمية،  لألقراص  إكسسوارات  جيب؛  وكمبيوترات  رقمية  أقراص 
األذن وسماعات  بالتحديد سماعات  كمبيوترات وكمبيوترات جيب 
الرأس واألذن لسماعات الرأس، ميكروفونات تستخدم بدون اليدين، 
مجموعات تستخدم بدون اليدين، أغطية، علب وعلب حماية للهواتف 
النقالة والهواتف الذكية؛ شواحن للهواتف المحمولة والهواتف الذكية، 
بطاريات للهواتف المحمولة والهواتف الذكية، مناصب ومقرات للوقوف 
على المركبات لربط الهواتف المحمولة ومقرات ربط مصممة خصيصًا 
الستقبال الهواتف النقالة والهواتف الذكية؛ أقراص رقمية وكمبيوترات 
جيب؛ بطاريات لألقراص الرقمية وكمبيوترات الجيب؛ أجهزة ألجل 
المعلومات  معالجة  أجهزة  والصور؛  الصوت  مونتاج  وإعادة  تسجيل 
وكمبيوترات، برمجيات األلعاب، برمجيات ) برامج مسجلة (،وصالت 
طرفية للكمبيوتر، بطاقات ذاكرة ومعالج دقيق، حقائب وأدوات حماية  

مصممة لألقراص الرقمية وكمبيوترات الجيب والهواتف النقالة.
طالب التسجيل: ويكو.

 13007 ديسيموند،  ديو كابيتايني  أفينيو   1  / فرنسية  العنوان: 
مارسيلي، فرنسا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: NH | HOTEL GROUP )باإلنجليزية( كتبت 

بشكل خاص )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 156697
التاريخ: 2014/9/10 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )43(

اإلقامة  وكاالت  المؤقتة؛  اإلقامة  والشراب؛  الطعام  توفير  خدمات 
)فنادق، السكن في المنازل(. استئجار مساكن مؤقتة؛ تأجير الخيام؛ 
استئجار المباني المتنقلة؛ استئجار مرافق لالجتماعات والمؤتمرات، 
والمعارض، والعروض والمؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات وورش 
التدريب؛ استئجار الكراسي والطاوالت، بياضات الطاوالت، واألواني 
الزجاجية؛ المنازل السياحية؛ توفير مرافق المخيم؛ دور الحضانة النهارية 

المقالي المجورة الكهربائية، أطقم قدور الخفق الكهربائية، طناجر األرز 
الكهربائية، محضرات الفطائر المحاله الكهربائية، محضرات النقانق 
الوافل  محضرات كعكة  الكهربائية،  الشطائر  محضرات  الكهربائية، 
الكهربائية، المقالي تعميق الواسعة الكهربائية، أجهزة تسخين الطعام 
البوظة  محضرات  الخبز،  خبز  أجهزة  الخبز،  صنع  أجهزة  بالبخار، 
)تبريد(، الثالجات، المجمدات، األجهزة التي تضم الثالجات والمجمدات 
معا، أجهزة تبريد الماء، أجهزة تبريد المشروبات، أجهزة وآالت صناعة 
الثلج الكهربائية، مراوح طرد الروائح، شفاطات طرد الروائح، أجهزة 
الترطيب، أجهزة التخلص من الرطوبة، أجهزة تبريد الهواء، المراوح، 
وتجهيزات  وآالت  أجهزة  الهواء،  فلترة  وتجهيزات  وآالت  أجهزة 
تنقية الهواء، أجهزة التأين لمعالجة الهواء، أجهزة التدفئة الكهربائية، 
المشعاعات الكهربائية، المشعاعات الكهربائية المحمولة، أجهزة وآالت 
وتجهيزات فلترة الماء، أجهزة وآالت وتجهيزات تنقية الماء، أجهزة 
وتجهيزات تنقية الماء من العوالق، فالتر الماء، آالت التجفيف، آالت 
تجفيف المالبس الكهربائية، اآلالت الكهربائية لتهوية المالبس، مكاوي 
البخار  توليد  أدوات  المالبس،  تبخير  أجهزة  الكهربائية،  السراويل 
المزّودة بإكسسوارات مخصصة لها، مجففات الشعر، أجهزة تدليك 
الوجه والقدمين. الجاكوزي، القطع والمستلزمات المدرجة في الفئة 9 

لكل البضائع سابقة الذكر.
طالب التسجيل: دي لونجهي بينيلوكس أل إيه.

 1724 أل -  هينري،  برينس  بوليفارد   ،49  / لوكسمبورغ  العنوان: 
لوكسيمبورج، لوكسمبورغ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: WHITENSIVE )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 152537
التاريخ: 2014/6/8 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )01(
المواد الخام الطبيعية واالصطناعية والعناصر النشطة لتصنيع واستخدامها 

في مستحضرات التجميل.
طالب التسجيل: بيرسدورف ايه جي.

العنوان: المانية / أوناشتراسيه 48، 20253 هامبورج، المانيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: زيبندو )بالعربية(
رقم اإليداع: 152979
التاريخ: 2014/6/18 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 
110595 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )05(
مستحضرات صيدالنية.

طالب التسجيل: اكتيليون فارماسيوتيكالز ليمتد.
العنوان: سويسرية / جيويربيستراس 16، 4123 الشويل، سويسرا 
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العنوان: هولندية / وينا 455، 3013 إيه أل روتيردام، هولندا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: life›s DHA )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص مع الرسم 
)كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 157685
التاريخ: 2014/10/2 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 167081 

وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )05(

للحمية  مغذية  محاليل  للحمية؛  مغذية  مكمالت  غذائية؛  مكمالت 
لالستعمال الطبي؛ مكونات مغذية للطعام الستعمال الطبي، بالتحديد، 
إضافات الطعام لالستعمال كمكمالت غذائية؛ طعام األطفال؛ حليب 
الرضع؛ حليب األطفال؛ طعام المرضى، لالستعمال الطبي؛ فيتامينات 

وتركيبات غنية بالفيتامين؛ زيوت طبية؛ زيوت غنية بالفيتامين للبشر.
طالب التسجيل: دي اس ام آي بي أسيتس بي.في.

العنوان: هولندية / هيت أوفرلون 1، 6411 تي إي هيرلين،  هولندا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: حرف e )باإلنجليزية( كتب بشكل خاص مع الرسم )كما 
بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 157711
التاريخ: 2014/10/13 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 
48677, 113512, 113513, 157712 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )39(
خدمات استئجار وتأجير المركبات؛ وخدمات الحجز ألجل استئجار 

وتأجير المركبات .
طالب التسجيل: إنتربرايز هولدينجز، إنك.

لويس،  تي.  أس  درايف،  بارك  600 كوربوريت   / أمريكية  العنوان: 
ميسوري، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: enterprise )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص مع الرسم 

)كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 157712

التاريخ: 2014/10/13 
العالمات  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد   - الشروط: 
ارقام 48669, 48677, 113512, 113513, 134486, 

134491, 157711 وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )39(

خدمات استئجار وتأجير المركبات؛ وخدمات الحجز ألجل استئجار 
وتأجير المركبات .

طالب التسجيل: إنتربرايز هولدينجز، إنك.

) دور الحضانة (؛ خدمات الفنادق؛ خدمات الموتيالت، حجز أماكن 
اإلقامة مؤقتة؛ حجز الفندق؛ الحجز في مساكن اإليواء؛ إيواء الحيوانات؛ 
دور العجزة؛ مطاعم الخدمة الذاتية؛ مطاعم الوجبات الخفيفة؛ المقاهي؛  
الكافيتريات؛ توزيع المواد التموينية؛ خدمات المطاعم الصغيرة المتنقلة.

طالب التسجيل: أن أتش هوتيل جروب، أس. إيه.
العنوان: اسبانية / سانتا إنجراسيا 120 - سكستا بالنتا، 28003 

مدريد، اسبانيا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: حرف O )باإلنجليزية( كتب بشكل خاص ورسم أعاله تاج 
)كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 157278
التاريخ: 2014/9/22 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 
124065 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )09(
نظارات شمسية؛ نظارات عاديو، علب النظارات، أغراض بصرية .

طالب التسجيل: باندورا إيه/أس
العنوان: دانماركية / هوفيدفيجين 2، 2600 جلوستراب، الدانمارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: حرف O )باإلنجليزية( كتب بشكل خاص ورسم أعاله تاج 
)كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 157279
التاريخ: 2014/9/22 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 
124066, 127412 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )14(
بضائع من معادن ثمينة وخالئطها؛ ألماس؛  آللئ؛ أحجار كريمة؛ حلي 
من معادن ثمينة أو مطلية بها ) ليست موجودة في فئات أخرى ( جواهر 
وحلي حسب الطلب؛ بزمات األكمام ودبابيس ربطة العنق؛ مصوغات 
مطلية بمعادن ثمينة؛ علب والحاويات المصممة خصيصا للمجوهرات.

طالب التسجيل: باندورا إيه/أس
العنوان: دانماركية / هوفيدفيجين 2، 2600 جلوستراب، الدانمارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: رسم لشعار مميز )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 157677
التاريخ: 2014/10/2 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 
157680 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )29(
والفواكه  الخضراوات  لألكل؛  الصالحة  والدهون  الزيوت  الحساء؛ 

المحفوظة والمجففة والمطبوخة؛ الخيار المخلل والمخلالت.
طالب التسجيل: يونيليفر أن. في.
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العالمة: ZOO )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 158707
التاريخ: 2014/11/3 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )30(
قهوة، شاي، كاكاو، سكر، رز، تابيوكا، ساغو، بدائل القهوة؛ الطحين 
معجنات وحلويات،  خبز،  الحبوب؛  من  المصنوعة  والمستحضرات 
خل،  خردل،  ملح،  باودر،  بيكنغ  خميرة،  دبس؛  عسل،  مثلجات؛ 
كعك،  بسكويت،  كوكيز،  ثلج؛  توابل،   ،) )منكهات  صلصات 
البرالين،  حلى  الشوكواله،  ألواح  الشوكوالتة،  ومنتجات  شوكوالتة، 
والذرة  والرز  القمح  منتجات  مرزبان؛  سكاكر،  السكر،  حلويات 

المقشورة  لألغذية، النفيش. الوافل.
طالب التسجيل: باهلسن جي ام بي اتش & كو. كيه جي.

العنوان: المانية / بودبيلسكيستراسي 11، 30163 هانوفير، المانيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالشكل  )كما  خاص  بشكل  )بالعربية( كتبت  العالمة: كونتيننتال 
المرفق(

رقم اإليداع: 159106
التاريخ: 2014/11/10 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 
111820, 142408, 142418 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )07(
اآلالت المستخدمة لمعالجة المعادن والخشب والمطاط والبالستيك؛ 
للصناعات  والبحرية؛  البرّية  المركبات  وتفكيك  وإصالح  لصناعة 
الكيماوية والزراعية والتعدينية والنسيجية والمتعلقة بالطعام والشراب 
وصناعات اإلنشاء والتعبئة والتغليف؛ أدوات اآلالت؛ آالت الطباعة؛ 
ألواح الطباعة؛ اآلالت المستخدمة في صناعة ألواح الطباعة؛ ألواح 
الطباعة )غير الحساسة للضوء(، قوالب التشكيل بالضغط )مكونات 
لآلالت(، ألواح الطباعة الحجرية آلالت الطباعة، المحركات ومحركات 
مكونات  البرّية(،  للمركبات  هو  ما  )باستثناء  الداخلي  االحتراق 
المحركات ومحركات االحتراق الداخلي بكافة أنواعها وتتضّمن المحركات 
وحدات  البرّية(،  للمركبات  هو  ما  )باستثناء  ومكوناتها  الكهربائية 
التحّكم للمحركات ومحركات االحتراق الداخلي، المشغالت الكهربائية 
للمحركات ومحركات االحتراق الداخلي، المولدات الكهربائية العاملة 
بالمحركات، االسطوانات الرئيسية، المحركات والمضخات الكهربائية 
)آالت(، مشغالت المحركات )الصمامات الخانقة، أدوات التحكم 
الخاملة، المشغالت الخطية، صمامات التحكم بالهواء، المشغالت 
العادم(  الغاز  تدوير  إعادة  صمامات  الهوائية،  بالطيات  العاملة 
الحقن  وفوهات  الحقن  صمامات  البرية،  للمركبات  هو  ما  باستثناء 
الوقود،  حقن  أنظمة  الوقود،  وخطوط  الوقود  مضخات  للمحركات، 
شمعات االحتراق لمحركات االحتراق، شمعات التوهج للمحركات 
العاملة بالديزل، فالتر الهواء للمحركات، المحوالت التحفيزية، أجهزة 
الشحن )الشواحن التوربينية(، الضاغطات التوربينية، وحدات التحكم 

لويس،  تي.  أس  درايف،  بارك  600 كوربوريت   / أمريكية  العنوان: 
ميسوري، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: AMERICAN CREW )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 158351
التاريخ: 2014/10/23 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )03(

مواد  العطرية،  األساسية  الزيوت  التزين،  ماء  العطور،  الصابون، 
البشرة،  لوشن  الشعر،  مكيفات  الشامبو،  الشعر،  لوشين  التجميل، 
مزيل  الشعر،  تنظيم  مستحضرات  الدوش،  جيل  االستحمام،  أمالح 

الروائح الكريهة.
طالب التسجيل: بيوتيجي براندز يو أس إيه، إنك.

العنوان: أمريكية / 9560 تاون سنتر درايف، سان ديجو، كاليفورنيا 
92121، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: AMERICAN CREW )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 158352
التاريخ: 2014/10/23 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )44(
صالونات تجميل األظافر والتجميل، صالونات تصفيف الشعر.

طالب التسجيل: بيوتيجي براندز يو أس إيه، إنك.
العنوان: أمريكية / 9560 تاون سنتر درايف، سان ديجو، كاليفورنيا 

92121، الواليات المتحدة األمريكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: MCM )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 158487

التاريخ: 2014/10/29 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )09(

علب تغليف مخصصة للهواتف النقالة هواتف خليوية، هواتف ذكية، 
أقراص الكمبيوتر، كمبيوترات البتوب، مشغالت إم بي ثري، كاميرات، 
سي ديهات وأجهزة األنظمة العالمية لتحديد المواقع ) جي بي إس(؛ 
أجهزة كمبيوتر لوحية؛ قطع برامج وبرمجيات الكمبيوتر لتسهيل العمل 
ألغراض  للتنزيل  قابلة  تطبيقات  االلكترونية؛  التجارية  والعمليات 
اإلعالن؛ كاميرات؛ كاميرات رقمية؛ كاميرات أفالم؛ سيور الكاميرات؛ 
معشقات الزوم للكاميرات؛ مقابض للكاميرات؛ أغطية الرأس ألجل 
الكاميرات؛ قماش تغليف للكاميرات؛ عدسات الكاميرات؛ مناصب 

الكاميرات، مناصب ومحوالت خاصة للمناصب.
طالب التسجيل: أم سي أم هولدينج إيه جي.

العنوان: سويسرية / باهنهوفبالتز، 6300 زيوج، سويسرا 
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مستويات المياه والموازين، أجهزة تنظيم الحرارة، أدوات إدارة المحركات 
وأدوات ضبط السرعة البطيئة، أجهزة إدارة البيانات ومعالجة البيانات، 
أجهزة وأدوات القياس والتحذير والعرض المتعلقة بالمسافات ومراقبة 
الحمل على محاور العجالت والتسارع والسرعة وسرعة المحركات والعزم 
ومعدل الدوران والضغط ومستوى التعبئة والتزويد بالسوائل )تحديدا 
التزود بالوقود وسوائل التنظيف( واالرتفاع ودرجة حرارة سوائل التبريد 
وضغط الشحن والطاقة ونوعية الهواء وحجم الهواء ونسبة الزيت وضغط 
الزيت والمواقع ومواقع الجلود والحرارة والسفر ومسافة السفر وعمق 
الهواء والماء، أجهزة اإلنذار والتحكم وأدوات العرض، أجهزة الرادار، 
معدات مراقبة الرجوع للوراء، األجهزة األوتوماتيكية للمساعدة على 
والتحذيرية  والصوتية  البصرية  العرض  وأدوات  األجهزة  االصطفاف، 
العرض،  وأدوات  السرعة  من  التحذير  وأجهزة  باللمس  النعاس  من 
معايير ضغط اإلطارات ومعّدات نفخ اإلطارات، مؤشرات الخدمات، 
مؤشرات التلف وأجهزة قياس االستهالك ومؤشرات الصيانة ومعّدات 
الفحص في المشاغل ووحدات تسجيل الوقت، أجهزة تسجيل بيانات 
وتنظيم  وتخزين  وتبديل  وتحويل  توصيل  ومعّدات  أجهزة  الحوادث، 
ومراقبة الكهرباء، الصمامات الكهربائية والمراحل الكهربائية وأجهزة 
االستجابة والحساسات والمشغالت )طالما أنها مدرجة ضمن الفئة 
9(، أجهزة الكشف، مفاتيح الضغط، أجهزة التحكم، أجهزة فحص 
الطبية(،  االستخدامات  )لغير  التشخيص  أجهزة  المكابح،  سوائل 
أنظمة المراقبة والتشخيص لمحركات المركبات وأنظمة الدفع، مصابيح 
التحذير للمركبات، أسالك التشغيل، الصمامات، أجهزة أشّعة الليزر 
لغير االستخدامات الطبية، البطاريات الكهربائية ومكوناتها والبطاريات 
التي يمكن إعادة شحنها ومكوناتها والبطاريات الشمسية، خاليا الوقود 
ومكوناتها وشواحن البطاريات الكهربائية، معّدات التنبيه، أجهزة اإلنذار 
واإلغالق  الفتح  أجهزة  السرقات،  ومعّدات كشف  السرقات  ضد 
التحكم  وأدوات  التحكم  وحدات  وتتضّمن  للمركبات،  الكهربائية 
والمحركات الكهربائية، أنظمة اإلغالق المركزي، أجهزة إيقاف الحركة 
عن  التشغيل  أنظمة  بعد،  عن  التحكم  أجهزة  للسيارات،  الكهربائية 
بعد ألنظمة اإلغالق المركزي، خدمات إيجاد المواقع وتعقب المسارات 
وأجهزة توجيه حركة المرور، أدوات المالحة، أجهزة المالحة للمركبات، 
أنظمة تحديد المواقع العالمية، أنظمة خزانات الوقود للسيارات، أجهزة 
الفاكس  وأجهزة  اإللكترونية  التقاويم  يتضّمن  بما  البيانات،  معالجة 
والشاشات وأجهزة مدخالت/ مخرجات الحاسوب واآلالت الحاسبة 
وبرامج وبرمجيات الحاسوب المخزّنة، أجهزة وأدوات العرض التناظرية 
والميكانيكية،  البصرية  واإللكترونية  واإللكترونية  الكهربائية  والرقمية 
أجهزة إرسال ونسخ الصور، أجهزة العرض الكهربائية أو اإللكترونية، 
العرض  ولوحات  العرض  وعناصر  العرض  ووحدات  العرض  معّدات 
البلورية  العرض  وشاشات  والشاشات  العرض  وشاشات  والشاشات 
السائلة واألجهزة المزّودة بشاشات العرض البلورية السائلة والشاشات 
العاملة  الشاشات  الفيديو،  عرض  وشاشات  والشاشات  المسّطحة 
باللمس، أجهزة تسجيل واستقبال وإرسال ونسخ اإلشارات التناظرية 

باآلالت، أجهزة التعديل المضبوطة لقطع المركبات كالكراسي  والنوافذ 
والمرايا واألسقف المنزلقة والصمامات الخانقة وأعمدة تدوير الكامات، 
ما  )باستثناء  التغيير  مقابض  وتتضّمن  نقل وتوصيل اآلالت  مكونات 
هو للمركبات البرّية(، أحزمة الدفع وأحزمة نقل الحركة واألحزمة على 
شكل الحرف V واألحزمة المضّلعة على شكل الحرف V وأحزمة 
النتوءات  ذات  واألحزمة  التزامنية  واألحزمة  التوقيت  وقشط  التغيير 
وقشط تنظيم المحركات مزدوجة الوجوه واألحزمة العريضة المسطحة 
اآلالت  مكونات  الناقلة،  واألحزمة  آالت(  )مكونات  الرفع  وأحزمة 
كالنوابض ومكابس امتصاص الصدمات ومخمدات االهتزاز، األجزاء 
المقولبة المصنوعة من المطاط والقطع المصنوعة من المطاط والمعدن 
اآلالت(،  )قطع   7 الفئة  ضمن  مدرجة  أنها  طالما  االهتزاز  لضبط 
حماالت المحركات الحماالت الهيدروليكية ومخمدات االهتزاز االلتوائية 
وقطع  الناقلة  األحزمة  آالت(،  )مكونات  الصمامات  والمشغالت، 
ومستلزمات األحزمة الناقلة، واألدراج الناقلة للركاب والمسافرين غير 
المدرجة ضمن فئات أخرى، مسدسات الرش العاملة بالهواء المضغوط 
المستخدمة للماء والزيت والغاز والدهان وغيرها من المواد الغازية أو 
السائلة، المستلزمات المعدنية )مستلزمات لمسدسات الرش أو أدوات 
الرش(، رافعات المركبات الميكانيكية، جزازات األعشاب )آالت(، 

المعدات الزراعية غير العاملة باليد، آالت البيع بالقطع النقدية.
طالب التسجيل: كونتيننتال رايفن دوتشالند جي أم بي أتش.

العنوان: المانية / فاهرنوالدر ستر. 9، 30165 هانوفر، المانيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالشكل  )كما  خاص  بشكل  )بالعربية( كتبت  العالمة: كونتيننتال 
المرفق(

رقم اإليداع: 159107
التاريخ: 10/11/2014 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 
111821, 142409, 142419 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )09(
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير 
الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة وأدوات 
الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ والتعليم؛ طالما أنها 
مدرجة ضمن الفئة 9، أجهزة وأدوات القياس، أنظمة الضبط والتنظيم 
الكهربائية وتتضمن المعالجات والحساسات لتوجيه وضبط المركبات 
لتزويد السالمة والثبات أثناء القيادة ولتخفيف الصدمات والراحة من 
ناحية الضوضاء، أنظمة الضبط والتنظيم الكهربائية وتتضمن المعالجات 
والحساسات للتنظيم والتحكم بالمكابح ودواسات التسارع والناقالت 
والهياكل والنوابض واالنبعاثات، منظمات الفولتات للمركبات، أنظمة 
التحكم األوتوماتيكية للمركبات، أنظمة التوجيه الكهربائية والكهربائية 
الهيدروليكية، أجهزة قياس التيارات الكهربائية وأجهزة قياس الفولتات 
وأجهزة قياس المقاومة وأجهزة قياس الضغط وأجهزة قياس الحرارة وأجهزة 
قياس سرعة الدوران، البوصالت وأجهزة قياس الحموضة ومؤشرات 
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والمنظمات الميكانيكية والهيدروليكية غير الواردة في فئات أخرى؛ 
المنظمة  الهيدروليكية  والكهربائية  الكهروميكانيكية  التوجيه  أنظمة 
وغير المنظمة ومكوناتها، أنظمة التوجيه المعزز بالطاقة الهيدروليكية، 
وااللكترونية  الكهربائية  المشغالت  التوجيه؛  تروس  التوجيه،  أعمدة 
والميكانيكية، أعمدة الدفع والمحركات الكهربائية؛ معدات السالمة 
الهوائية،  األكياس  12؛  الفئة  في  واردة  أنها  طالما  اآللية  للمركبات 
12؛  الفئة  في  واردة  أنها  طالما  ولوازمها  وقطعها  القشط  شدادات 
التعشيق  قابضات  فيها  بما  الحركة،  نقل  وآليات  األعمدة  وصالت 
لنقل السرعات للمركبات البرية؛ المخمدات والنوابض النشطة وغير 
النشطة المنظمة وغير المنظمة للمركبات، الدواليب وقطعها، خصوصًا 
نوابض ضغط الهواء ونوابض الغاز؛ وحدات تزويد الهواء ألنظمة نوابض 
نوابض  للمركبات؛  التعليق  ودعامات  الصدمات  ممتصات  الهواء؛ 
ممتصات الصدمات للمركبات، نوابض التعليق للمركبات؛ مخمدات 
مكونات  يكون  ما  )باستثناء  االلتوائية  االهتزاز  ومخمدات  االهتزاز 
لمحركات المركبات البرية( للمركبات؛ محركات المركبات، أجهزة التوجيه؛ 
مقصورات المركبات ومقاعد السائقين المركبات الهيدروليكية كقطع 
للمركبات طالما أنها واردة في الفئة 12؛ المحاور ووحدات المحاور، أغطية 
المحاور، األغشية؛ أحزمة الدفع، أحزمة نقل الحركة غير الواردة في فئات 
أخرى؛ خراطيم التبريد والتدفئة والمكابح والوقود وشحن الهواء والزيت 
والخراطيم الهيدروليكية كمكونات ولوازم للمركبات طالما أنها واردة في 
الفئة 12؛ بطانات حجرات المركبات؛ أغطية أكياس الهواء؛ لوحات 
لوحة العدادات؛ التنجيد الداخلي للمركبات؛ مقاعد المركبات اآللية؛ 
والعات السجائر للسيارات؛ عوارض الحجرات؛ حجرات السائقين، 
مقصورات السائقين، خراطيم التهوية، عناصر حرف الهواء وخطوط 
الهواء؛ أنظمة تنظيف النوافذ والمصابيح األمامية للسيارات باإلضافة 
للعبوات ورؤوس الخراطيم والخراطيم ووصالت الخراطيم والمضخات 
والمدفئات والصمامات الخاصة بها؛ أنظمة تنظيف الزجاج األمامي 
والمصابيح األمامية؛ أنظمة فتح النوافذ وتحريكها للمركبات؛ أدوات 
ودفع  تحكم  وحدات  للطي،  القابلة  السقوف  ودافعات  التحكم 
الوقاية من  االنزالقية وأجهزة  السقوف  للطي،  القابلة  اللينة  األسقف 
أشعة الشمس؛ الجدران المطاطية أو البالستيكية المتداخلة للقطارات 

والحافالت المتصلة.
طالب التسجيل: كونتيننتال رايفن دوتشالند جي أم بي أتش.

العنوان: المانية / فاهرنوالدر ستر. 9، 30165 هانوفر، المانيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالشكل  )كما  خاص  بشكل  )بالعربية( كتبت  العالمة: كونتيننتال 
المرفق(

رقم اإليداع: 159110
التاريخ: 2014/11/10

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 
142416, 142426 وذلك الرتباطهم.

وأجهزة  الهوائيات  واألصوات،  والصور  إلى  وباإلضافة  الرقمية  و/أو 
المذياع وأجهزة التلفاز والهواتف وتتضّمن الهواتف ذات خاصّية العرض 
المرئي والمسموع )الفيديو(، أدوات الهواتف التي تعمل بعدم استخدام 
وشباك  النجاة  وساللم  النجاة  قوارب  مثل  اإلنقاذ  معّدات  األيدي، 
اإلنقاذ ومشمعات اإلنقاذ وأحزمة اإلنقاذ وعوامات اإلنقاذ وسترات 
النجاة ومعّدات إخماد الحرائق، العدسات الالصقة والنظارات وعلب 
النظارات والمناظير وعدسات التكبير والنظارات الشمسية والمثلثات 
التحذيرية للمركبات، أجهزة العرض بالتسليط الضوئي وآالت التصوير 
ذات األفالم وآالت التصوير وآالت التصوير الضوئية وأجهزة الترجمة 
بالجيب واألفالم  الموضوعة  اإللكترونية  الترجمة  اإللكترونية، أجهزة 
الممغنطة المكشوفة ووسائط التسجيل اإللكترونية والبصرية باستثناء 
األفالم غير المكشوفة، أقراص التسجيل وتتضّمن البطاقات الممغنطة 
والبطاقات ذات الدارات المتكاملة )بطاقات ذكية( وبطاقات الهاتف 
التوزيع  آالت  وتتضّمن  النقدية  بالعمل  العاملة  األجهزة  وآليات 
الحوسبة،  وآالت  النقد  تسجيل  آالت  النقد،  وآالت  األوتوماتيكية 

والعناصر الضوئية، الخاليا الضوئية، أجهزة مراقبة الحضور.
طالب التسجيل: كونتيننتال رايفن دوتشالند جي أم بي أتش.

العنوان: المانية / فاهرنوالدر ستر. 9، 30165 هانوفر، المانيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالشكل  )كما  خاص  بشكل  )بالعربية( كتبت  العالمة: كونتيننتال 
المرفق(

رقم اإليداع: 159108
التاريخ: 2014/11/10 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 
111822, 142411, 142421 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )12(
مركبات التنقل برا أو جوا أو بحرا؛ قطع وملحقات مركبات التنقل برا 
أو جوا أو بحرا طالما أنها واردة في الفئة 12؛ محركات المركبات البرية؛ 
مشغالت المحركات )صمامات الخانق، الضابطات الخاملة، المشغالت 
الخطية، صمامات التحكم بالهواء، مشغالت طيات الهواء، صمامات 
إعادة توزيع غاز العادم(؛ أدوات العرض المركبة، حجرات المركبات 
البرية، لوحات األدوات، لوحدة التحكم المركزية؛ العجالت، اإلطارات 
الداخلية للعجالت، الدواليب، اإلطارات المعدنية للدواليب، أسطح 
تلبيس اإلطارات، أغطية محاور العجالت، أشرطة اإلطارات المعدنية، 
مواد وأدوات إصالح العجالت واإلطارات الداخلية غير الواردة في 
فئات أخرى؛ صمامات عجالت المركبات؛ الهياكل وقطعها الواردة 
في الفئة 12؛ الهياكل وأنظمة التعليق المتحكم بها وغير المتحكم 
بها؛ المكابح االلكترونية والهيدروليكية والكهروميكانيكة والكهربائية 
الهيدروليكية والميكانيكية للمركبات؛ قطع ولوازم المكابح االلكترونية 
والهيدروليكية والكهروميكانيكة والكهربائية الهيدروليكية والميكانيكية 
للمركبات؛ اسطوانات المكابح، ألواح المكابح، ضاغطات المكابح، 
أقراص المكابح، حشوات المكابح، خراطيم المكابح؛ أدوات التحكم 
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ألجهزة  عربات  الشاي؛  عربات  السكاكين(؛  )مقابض  سكاكين 
خزائن  ديوانات؛  للفوط؛   )- )ثابت  موزعات  )أثاث|(؛  الكمبيوتر 
العمل؛ ساللم من الخشب أو البالستيك؛ ساللم؛ الفتات من الخشب 
أو البالستيك؛ الفتات؛ يافطات من الخشب أو البالستيك؛ إشارات؛ 
مقاعد العمل؛ رفوف؛ أرائك؛ خزائن ) الفهرسة( )أثاث(؛ تماثيل صغيرة 
)التماثيل( من الخشب، الشمع، الجص أو البالستيك؛ تماثيل صغيرة؛ 
أوعية أصص الزهور؛ مواضع حفظ اللحوم؛ زركشة السرير؛ تجهيزات 
)للتخزين(؛  المالبس  أغطية  األثاث(؛   ( العرض  خزانات  األثاث؛ 
مناصب الزهور )األثاث(؛ مناصب لعرض الجرائد؛ شرائط )قضبان( 
لإلطارات؛ أسرة؛ مساند الكتب )أثاث(؛ شرائط زينة؛ أرقام المنازل 
ليست من معدن، غير مضاءة؛ مقابض سكين؛ عتبات السلم )ساللم(؛ 
األثاث؛ األثاث المعدني؛ المرايا )زجاج للنظر فيه (؛ موبيليا )الديكور(؛ 
)قش  الفراش  حشيات  الصورة؛  إلطارات  قوالب  المدرسي؛  األثاث 
خطاطيف  األثاث؛  شاشات  المظالت؛  تعليق  مناصب  سالل؛  -(؛ 
الطاولة؛  على  توضع  زينات  البرادي؛؛  لربط  تعليقات  الثياب؛  تعلق 
مناصب تعليق المعاطف؛ خطاطيف تعليق لسكة تعليق المالبس؛ رفوف 
المجالت؛ أبواب لألثاث؛ مناصب للعرض؛ مكاتب؛ أرفف؛ كراسي؛ 
مقاعد من المعدن؛ أرائك؛ تماثيل صغيرة وتماثيل من الخشب، الشمع، 
الجص أو البالستيك؛ التماثيل والتماثيل الصغيرة؛ طاوالت؛ طاوالت 
للكتابة؛ طاوالت خلع ولبس المالبس؛ طاوالت معدنية؛ أرفف؛ مقاعد 
أثاث  )األثاث(؛  العرض  خزائن  الطباق؛  أرفف  للظهر؛  مسند  دون 
ألجهزة الكمبيوتر؛ أثاث للتلفاز وأنظمة هاي فاي؛ إطارات الصور؛ 
حامالت الصور؛ حامالت الصور؛ وسائد للكراسي؛ لوحات مرسومة 
بالخشب؛ سالل الخوص؛ طاوالت كونسول؛ خزائن جانبية؛ مناضد؛ 
ارفف  الكبيرة؛  األثاث  قطع  أمام  توضع  صغيرة  طاوالت  بوفيهات؛ 
المرايا؛ طاوالت التماثيل؛ طاوالت العشاش؛ ستائر السرير؛ حامالت 
الستائر، ليست من مادة قماشية؛ طاوالت خشبية توضع في الوسط؛ 
ارفف المفاتيح؛ يافطات خشبية مع أرفف تخزين من القماش؛ وسائد 
مساند من الفلين؛ خزانات زاوية؛ وحدات تخزين غرفة النوم؛ طاوالت 
أدراج  ذات  خزائن  السرير؛  راسيات  جانبية؛  ألواح  القهوة؛  لشرب 
الغسيل؛  مناشر  السكرتاريا؛  مكاتب  القبعات؛  الخزائن  )األثاث(؛ 
التجمع من أجل  الكتابة؛ مكونات  مقابض؛ كراسي هزازة؛ طاوالت 
خزائن الكتب؛ خزائن الملفات؛ خزائن الكتابة )األثاث(؛ أثاث لوازم 
الخياطة؛ خزانات الممشى في الحجرات )األثاث(؛ خزائن الملفات؛ أثاث 
طاوالت المشرب؛ خزانات األحذية؛ أثاث الردهات؛ وحدات اثاث 
خشبة القصاب؛ ظهر تدعيم لخشبة التقطيع؛ طاوالت وسط )األثاث(؛ 
وحدات زاوية )األثاث(؛ أثاث ألغراض الغسيل؛ أثاث الفرن؛ وحدات 
لألثاث؛  الزالقات  وزوايا  العمل؛ زالقات  أسطح  المغسلة؛  تحت  ما 
عربات الشاي بعجالت؛ أثاث الحمام؛ اطقم التزين )األثاث(؛ مرايا 
شيفال؛ مرتبات؛ قواعد المرتبات؛ أرجل قاعدة السرير؛ ألواح خشبية؛ 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )37(
خدمات إنشاء المباني وخدمات التركيب وخدمات ورشات السيارات 
والعناية  وتفكيك وصيانة  تحويل وتصليح وخدمة وتجميع  وخدمات 
والتنظيف وأعمال الدهان للمركبات والمحركات والمكابح واإلطارات 
وأجزاؤها؛ تصليح المركبات كجزء من المساعدة عند األعطال؛ خدمات 
التقييم  معدات  اإلطارات؛ خدمات صيانة وتجميع وتصليح  تصليح 
الحوادث  بيانات  ومسجالت  القياس  وآلالت  البياني  الرسم  أللواح 
وسجالت المركبات اإللكترونية وأجهزة ومعدات الفحص والتشخيص؛ 
خدمات تركيب وصيانة وتصليح اآلالت ومكونات اآلالت؛ خدمات 
تركيب وصيانة وتصليح قشط  وأنظمة النقل؛ خدمات تركيب وصيانة 
أنظمة  وتصليح  وصيانة  تركيب  خدمات  البيانات؛  أنظمة  وتصليح 
البيانات؛خدمات تركيب وصيانة وتصليح الخراطيم الصناعية وأنظمة 
الخراطيم الصناعية؛ خدمات تركيب وصيانة وتصليح النوابض الهوائية 
وصالت  وتصليح  وصيانة  تركيب  خدمات  االهتزازات؛  ومخمدات 

الممرات المطلية بالمطاط الصناعي.
طالب التسجيل: كونتيننتال رايفن دوتشالند جي أم بي أتش.

العنوان: المانية / فاهرنوالدر ستر. 9، 30165 هانوفر، المانيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: COUNTRY CORNER )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 161163

التاريخ: 2014/12/21 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )20(
لوحات العرض؛ األثاث؛ لويحات ديكور الحائط )األثاث( ليست من 
النسيج؛ سنادات الرأس  )األثاث(؛ الخزائن؛ تحف فنية من الخشب، 
الفنية؛ صناديق كبيرة  العمال  تحف  البالستيك؛  أو  الجص  الشمع، 
وصناديق صغيرة؛ مقاعد )األثاث(؛ أسرة أطفال الستخدامها من قبل 
األطفال؛ خزائن لخزانات الكتب؛ رفوف المكتبة؛ رفوف المكتبة؛ أسرة 
التقسيم؛  خشبية؛ زخارف وقواطع عزل األثاث من الخشب وألواح 
ألواح  القناني؛  رفوف  خزائن؛  البالستيك؛  أو  الخشب  من  صناديق 
مكاتب  المكاتب؛  أثاث  )األثاث(؛  العشاء  تقديم  عربات  جانبية؛ 
)األثاث(؛ تماثيل من الخشب، الشمع، الجص أو البالستيك؛ مناصب 
صناديق  الصورة؛  إلطارات  وقوالب  الصور  إطارات  األزياء؛  لتعليق 
قرون  الفهرسة؛  خزائن  أرائك؛  البالستيك؛ كراتين؛  أو  الخشب  من 
األيل؛  الكراسي )المقاعد(؛ الكراسي العالية لألطفال الرضع؛ مقاعد 
غرابيل حماية  )األثاث(؛  )العشاء -(  عربات  بالشمس؛  االستجمام 
المالبس؛  تعليق  المالبس وخطافات  )أثاث(؛ عالقات  النار  لمواقد 
تماثيل أشخاص من الشمع؛ رفوف للخزائن لحفظ الملفات )األثاث(؛ 
لوحات المفاتيح لتعليق المفاتيح؛ صناديق لأللعاب؛ خزائن، ليست 
أصداف  (؛  طاوالت   ( ادراج؛ كاونترات  ذات  خزائن  معدن؛  من 
المحار؛ اصداف المحار؛ سالل؛ فرشات ) عدا البياضات (؛ وسائد؛ 
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مقالة الفطاير؛ صحون الفطاير؛ الفرن الهولندي؛ أطباق خزفية مصغرة؛ 
الفلفل؛  أطباق غراتان؛ أطباق كعكة الفاكهة؛ مرشات الملح؛ أواني 
أواني الخردل؛ أكواب الشاي تحلل الشاي؛ قاليات؛ يافطات بورسلين 
للبواب؛ يافطات البواب؛ كؤوس صغيرة؛ علب القهوة؛ علب السكر؛ 
دالء؛ صواني السكاكين؛ مزهريات؛ أحواض السمك؛ أطباق التبالت 

والبهارات؛ صور بانورامية؛ أواني زجاجية؛ أطباق.
طالب التسجيل: إنتيريورز.

لي   76600 دوراند،  جوليس  بوليفارد   144  / فرنسية  العنوان: 
هافري، فرنسا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ڤالكلور )بالعربية( كتبت بشكل خاص )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 161168
التاريخ: 21/12/2014 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 
144035 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )05(
المستحضرات الصيدالنية لعالج األورام اللمفاوية، ورم الغدد اللمفاوية 
ليست أورام  هودغكينز، الجلدي ورم الغدد اللمفاوية الخاليا التائية، 
داء  الثعلبة،  داء  الصدفية،  البهاق،  المعدية،  الفطرية  الفطريات 

النوسجات، سرطان الجلد وأمراض المناعة الذاتية للجلد.
طالب التسجيل: اكتيليون فارماسيوتيكالز ليمتد.

العنوان: سويسرية / جيويربيستراس 16، 4123 الشويل، سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ليداجا )بالعربية( كتبت بشكل خاص )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 161169
التاريخ: 21/12/2014 

الشروط:
- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 146131 

وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )05(

مستحضرات صيدالنية.
طالب التسجيل: اكتيليون فارماسيوتيكالز ليمتد.

العنوان: سويسرية / جيويربيستراس 16، 4123 الشويل، سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)باإلنجليزية( كتبت   TOUCH LESS SMELL :العالمة
بشكل خاص مع الرسم )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 161198
التاريخ: 21/12/2014 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 
 ,148457  ,145407  ,144470  ,138799  ,130302
 ,161202  ,161201  ,161188  ,161182  ,149263

161203, 161204, 165834 وذلك الرتباطهم.

يافطات من الراتينج؛ مقابض بورسلين للبواب؛ زينات تعليق خشبية.
طالب التسجيل: إنتيريورز.

لي   76600 دوراند،  جوليس  بوليفارد   144  / فرنسية  العنوان: 
هافري، فرنسا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: COUNTRY CORNER )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 161164
التاريخ: 21/12/2014 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )21(

الثمينة؛ جرار )زجاج -( )قوارير(؛ جرار  أطباق ليست من المعادن 
الكوكيز؛ . صناديق الغداء؛ صناديق الخبز؛ صناديق الصابون؛ علب 
الورقية؛  المناديل  توزيع  صناديق  ثمينة(؛  معادن  من  )ليست  الشاي 
صناديق زجاجية؛ أحواض )مغاسل(؛ دمجانات؛ صناديق الحلوى ليست 
من المعادن الثمينة؛ أباريق؛ محارق البخور؛ تماثيل نصفية من الخزف، 
الطين أو الزجاج؛ تماثيل نصفية؛ صواني تقديم )صواني(،ليس من المعدن 
الثمين؛ أباريق خفق وخلط للشراب؛ ليزي سوزان؛ قدور صغيرة؛ كؤوس 
الفواكه؛ مقرات السكاكين للطاولة؛ أغطية للصحون؛ أغطية الواني؛ 
أباريق ماء، ليست من معدن ثمين؛ حاويات المطبخ ليست من معدن 
ثمين؛ أواني المطبخ، ليست من معدن ثمين؛ ألواح التقطيع للمطبخ؛ 
منصب  الطاولة؛  بياضات  من  وليست  الورق  من  ليست  الوقايات، 
موزعات  التواليت؛  ورق  موزعات  (؛  المائدة  أواني   ( األرجل  ثالثي 
الصابون؛ أحواض ) مغاسل (؛ كؤوس مطلية بالبورسلين أو بالخزف أو 
الزجاج؛ كؤوس الشرب؛ أطقم البهارات؛ تماثيل ) تماثيل صغيرة للزينة ( 
من بورسلين، طين أو زجاج؛ تماثيل زينة صغيرة؛ قوارير ليست من معدن 
ثمين؛ أواني الزهور وحامالت الزهور والنباتات؛ أغطية صحن الجبن؛ 
قوالب الكيك؛ دالء الثلج؛ قوالب مكعبات الثلج )قوالب(؛ أكواب 
من ورق أو بالستيك  أو ليست من معدن ثمين؛ فناجين؛ قناني الشرب 
قفازات  معزولة؛  قوارير  الشوي؛  مشبك  حوامل  الرياضية؛  لأللعاب 
البستنة؛ أحواض ) مغاسل (؛ دبابيس المالبس؛ منافض األثاث؛ صواني 
لجمع فتات الطعام؛ أطباق ورقية؛ أواني خزفية؛ حامالت االسفنجة؛ 
علب الصابون؛ حامالت الفوط، ليست من معدن ثمين؛ أغطية، ليست 
السلطة،  أوعية  الشرب؛  أواني  فخارية؛  مواد  الزهور؛  ألواني  ورقية، 
ليست من معدن ثمين؛ حلقات حمل المناديل ليست من معدن ثمين؛ 
أباريق الزيت، ليست من معدن ثمين؛ أكواب وصحون األكواب، ليست 
من معدن ثمين؛ أدوات المائدة )غير السكاكين( ليست من المعادن 
الثمينة؛ المزهريات ليست مصنوعة من المعادن الثمينة؛أطباق كبيرة؛ 
أواني مطلية بالمينا؛ شمعدانات؛ مناصب لحمل الكيك؛ أباريق؛ أواني 
زجاجية للمشروبات؛ أباريق الشاي؛ أطباق كبيرة لتقديم الطعام؛ أغطية 
صحون الزبدة؛ أغطية طبق الكيك؛ أغطية تغطية الطعام؛ تماثيل مطلية 
بالمينا؛ شمعدانات؛ قفازات الطباخين وقفازات الفرن؛ أطباق صغيرة من 
البورسلين؛ زينات تعليق؛ أوعية؛ رامكينز؛  الزجاج؛ زينات تعليق من 
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طالب التسجيل: أف سي إيه  يو أس  أل أل سي.
العنوان: أمريكية / 1000 كرايزلر درايف، سيتي أوف اوبورن هيلز، 

والية ميتشيغن 48326، الواليات المتحدة األمريكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: Xylocin )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 161831

التاريخ: 06/01/2015 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )05(

مستحضرات صيدالنية وبيطرية؛ اللصق الطبي.
طالب التسجيل: أسينو فارما إيه جي.

العنوان: سويسرية / بيرسويج 2، 4253 اليسبيرج، سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: Glam palm )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص )كما 
بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 161931
التاريخ: 08/01/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )09(

مجعدات الشعر الكهربائية؛ أجهزة كي اللحام الكهربائية الستخدامات 
الجمال، تحديدا: أجهزة كي الشعر.

طالب التسجيل: أونيل إلكترونيكس كورب.
العنوان: كورية / 9 سياني - رو -23  جيل، جانجنج - جو، سيئول 

131 - 846، كوريا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: Hotpoint )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص مع الرسم 
)كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 161933
التاريخ: 08/01/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )07(

األجهزة المنزلية، األجهزة الكهربائية للمطابخ ولالستخدام المنزلي، 
أو  الغسيل  األدوات واآلالت؛ األجهزة، األدوات واآلالت ألغراض 
غسيل المالبس؛ آالت التجفيف؛ المكانس الكهربائية وأجهزة التنظيف، 
األدوات واآلالت؛ آالت التشميع والتلميع، األجهزة واألدوات؛ أجهزة 
الضاغطات  الصحون؛  واآلالت؛ غساالت  األدوات  الكي،  وأدوات 
تفريغ  تجهيزات  واآلالت؛  األدوات  النفايات،  من  التخلص  وأجهزة 
وإزالة الغبار؛ أجهزة التنظيف باستخدام البخار؛ أجهزة وآالت تنظيف 
السجاد بالشامبو؛ آالت التجفيف؛ قطع ومستلزمات جميع البضائع 

المذكورة اعاله.
طالب التسجيل: إنديست كومباني لكسمبورغ إس. أيه.

 ،2180  - إل  مونيت،  جان  رو   ،5  / لوكسمبورغة  العنوان: 
لوكسمبورغ، لوكسمبورغ

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )34(
التبغ الخام أو المصنع؛ منتجات التبغ؛ السيجار والسجائر والسيجار 
الرفيع والتبغ الخاص بسجائر اللف وتبغ الغليون وتبغ المضغ وتبغ 
السعوط والسجائر المنكهة وتبغ السعوط الرطب؛ بدائل التبغ )ليس 
ألغراض  التبغ  منتجات  االلكترونية؛  السجائر  الطبية(؛  ألغراض 
تسخينها؛ أجهزة إلكترونية وقطعها من أجل تسخين السجائر والتبغ 
من أجل استخراج النيكوتين الستنشاقه؛ لمواد الخاصة بالمدخنين، ورق 
السجائر، أنابيب السجائر، فالتر السجائر، علب السجائر، حقائب 
السجائر، المنافض، الغاليين، معدات الجيب الخاصة بلف السجائر، 

الوالعات؛ أعواد الثقاب.
طالب التسجيل: فيليب موريس براندز  أس إيه آر أل.

العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: biolab )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص )كما بالشكل 
المرفق(

رقم اإليداع: 161490
التاريخ: 25/12/2014 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )44(
الخدمات المخبرية في الفئة 44 .

طالب التسجيل: شركة المخبريون العرب ذ.م.م.
العنوان: اردنية / عيادات عبدون 15 شارع سليمان حديدي، الدوار 

الخامس، عمان، االردن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: PEACEFULLEST )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 161493

التاريخ: 25/12/2014 
الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 
 ,161461  ,161455  ,160547  ,157266  ,157257
161467, 161473, 161479, 161499 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )05(
مكمالت  األطفال؛  حليب  طبية؛  كواشف  صيدالنية؛  منتجات 
غذائية؛ مستحضرات العيون. قطرات العين لدهن العدسات الالصقة؛ 

مستحضرات لعالج والعناية بالعين، بالتحديد، قطرة العين.
طالب التسجيل: ابوت البوراتوريز . 

ألينيوس  بارك،  أبوت  رود،  بارك  أبوت   100  / أمريكية  العنوان: 
60064، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: CHALLENGER )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 161632
التاريخ: 30/12/2014 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )12(
مركبات ذات محرك وأجزائها.
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إضافة كيميائية لمعالجة زيت الموتور؛ مواد إضافة كيميائية لتعزيز اوكتان 
الوقود؛ سائل الباور ستيرينغ؛ اسمنت بي في سي / سي بي في سي 
مبرد  سائل  األنابيب؛  وتجهيزات  بوصالت  يرتبط  ما  في  لالستعمال 
للراديتر؛ مواد غسل الراديتر؛ مواد الصقة لمرايا الرؤية الخلفية؛ مواد 
تسكير لمنع التسرب في الراديتر؛ قلوب للسخانات؛ مقابس التجميد؛ 
رؤوس االسطوانات ومكونات أخرى للسيارات؛ مواد تسكير كيميائية 
تستخدم على منتجات معدنية تتعرض لدرجة حرارة عالية، بالتحديد، 
والسجابات  والمواقد،  البويلرات  السيارة،  ومحركات  غيار  قطع 
المسننة؛ بخاخ سيليكون؛  سائل كيميائي لمحرك إقالع السيارة؛ مواد 
التسريب  العامة؛  والتصليح  اللصق  ألغراص  الالصقة  سيانواكريليت 
في إطار السيارات؛ مواد تسكير التسرب في إطار السيارات؛ مزيل 
الجليد من الزجاج األمامي؛ وصندوق تصليح الزجاج األمامي المكون 
أساسا من محقن وغطاء ومواد كيميائية إلصالح الزجاج األمامي؛ مواد 
تسكير كيميائية لتصليح ومنع التسريب في أنظمة التسخين والتبريد 
في السيارات؛ سائل نقل الحركة؛ حشوات لبدن السيارة؛ حشوات 
بالستيك لتصليح بدن السيارة؛ مواد تسكير كيميائية لمقبس التجمد 
ورؤوس االسطوانات للسيارات؛ مواد تسكير كيميائية لتصليح ومنع 

التسريب في راديتر السيارات.
طالب التسجيل: أبرو انداستريز، انك.

إنديانا  بيند،  ساوث  بالكثرون كورت،   3580  / أمريكية  العنوان: 
46628، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ABRO )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص )كما بالشكل 

المرفق(
رقم اإليداع: 162161

التاريخ: 13/01/2015 
الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 

44399 وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )02(

للخشب  تلوينات  السيارات،  لتشطيب  السيارات  لصيانة  طالء 
والبالستيك واإلطارات، والمعادن والسيراميك والسيارات؛ أطواق خنق 
من مادة اللك؛ معجون التزجيج، بخاخ صبغ بالحرارة العالية للخشب 
والبالستيك والمعادن والسيراميك والسيارات؛ ورنيش، والطالء وتنر 
الورنيش؛ الكرات؛ أصباغ للخشب والبالستيك واإلطارات، والمعادن 
والسيراميك والسيارات؛ مواد حافظة ضد الصدأ وضد تلف الخشب؛ 
بخاخ طالء للخشب والبالستيك والمعادن والسيراميك والسيارات؛ 

بخاخ واقي تحت الطلية األساسية للمركبات.
طالب التسجيل: أبرو انداستريز، انك.

إنديانا  بيند،  ساوث  بالكثرون كورت،   3580  / أمريكية  العنوان: 
46628، الواليات المتحدة األمريكية

العالمة: Hotpoint )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص مع الرسم 
)كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 161934
التاريخ: 08/01/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )09(

أجهزة الكي الكهربائية؛ أجهزة وأدوات وآالت البيع بالقطع النقدية 
الفيديو؛  أو  الصوت  نسخ  أو  تسجيل  وأدوات  أجهزة  المبردة؛ 
المذياع، أجهزة  الصور؛ أجهزة  الصوت و/أو  أجهزة تسجيل ونسخ 
عن  التحكم  وأدوات  أجهزة  التصوير؛  آالت  السماعات؛  التلفاز، 
الهوائيات،  االستقبال؛  وأدوات  وأجهزة  اإلرسال،  االتصاالت،  بعد؛ 
مضخمات الصوت؛ األشرطة وأشرطة الكاسيت الممغنطة المستخدمة 
الكهربائية  والكابالت  الخطوط  الجاّفة؛  والبطاريات  الخاليا  معها؛ 
المخصصة للنقل واإلرسال والموصالت المستخدمة معها؛ آالت البيع 
بالقطع النقدية، األجهزة واألدوات؛ أجهزة الحاسوب؛ برامج وبرمجيات 

الحاسوب؛ قطع ومستلزمات جميع البضائع المذكورة اعاله.  
طالب التسجيل: إنديست كومباني لكسمبورغ إس. أيه.

العنوان: لوكسمبورغ / 5، رو جان مونيت، إل - 2180، لوكسمبورغ، 
لوكسمبورغ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ABRO )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص )كما بالشكل 

المرفق(
رقم اإليداع: 162160

التاريخ: 13/01/2015 
الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 

44398 وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )01(

مواد الصقة لزجاج السيارات؛ مواد الصقة صناعية لتسكير السحابات؛ 
المواد الالصقة المستخدمة في الصناعة؛ مواد مضادة للتجمد؛ سائل 
ناقل الحركة األوتوماتيكي؛ مواد معالجة زجاج السيارات ضد الضباب؛ 
مواد  البريك؛  سائل  الماء؛  طبقة  السيارات ضد  زجاج  معالجة  مواد 
الجليد لألقفال والزجاج  الصناعة؛ سائل مزيل  صناعية تستخدم في 
األمامي؛ مواد إضافة للمنظفات لالستخدام في زيت الموتور؛ مواد 
إضافة لزيت محرك الديزل؛ مواد إضافة كيميائية لمنظف بخاخ الديزل؛ 
مواد كيميائية مضافة لعالج وقود الديزل؛ سائل تبريد محرك الديزل؛ 
راتينج افيبوكسي؛ مواد الصقة لإليبوكسي الصلب للتصليح واللصق 
بشكل عام؛ مواد تسكير والصقة لنظام العادم؛ ألياف حماية ووقاية 
للمنسوجات، والسجاد، والفينيل والجلود والبالستيك؛ حشوات لكتل 
المحرك؛ تركيبات إلطفاء الحريق؛ مواد  كيميائية المضافة للوقود؛ مواد 
إضافة لمعالجة غاز الوقود؛ مواد إضافة كيميائية لمنظف بخاخ الوقود؛ 
مواد إضافة كيميائية لمنظف نظام الوقود؛ مواد إضافة كيميائية لمعالجة 
مواد  الموتور؛  الجير؛ غراء ومواد صناعية الصقة؛ مواد غسل  زيت 
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العالمة: ABRO )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص )كما بالشكل 
المرفق(

رقم اإليداع: 162164
التاريخ: 13/01/2015 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 
106070 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )16(
أو  للقرطاسية  غراء  المنزلية؛  األغراض  أو  للقرطاسية  الصقة  مواد 
األغراض المنزلية؛ ورق مطلي بالصمغ؛ شريط تغليف الصق لالستعمال 
المنزلي أو للقرطاسية؛ موزع الشريط الالصق قابل للنقل لمد غشاء 
لالستعمال  تغليف  غشاء  والصناعي؛  المنزلي  لالستعمال  التغليف 
المنزلي أو للقرطاسية؛ وشريط ورقي، شريط ذاتي اللصق للقرطاسية 
أو لألغراض المنزلية؛ شريط ورقي لتسكير الكراتين؛ موزعات الشريط 

الالصق؛ شريط تغليف ورقي .
طالب التسجيل: أبرو انداستريز، انك.

إنديانا  بيند،  ساوث  بالكثرون كورت،   3580  / أمريكية  العنوان: 
46628، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: MILRAM )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 162611
التاريخ: 26/01/2015 

الشروط: 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )29(

الحليب ومنتجات الحليب؛ الحليب المكثف وكريمة القهوة، بما في ذلك 
مع المنكهات المضافة؛ مخيض اللبن واللبن الرائب، وتتضمن بكتيريا 
البروبيوتيك المضافة؛ اللبن المخيض، واللبن الرائب ومنتجات الحليب 
الممزوجة األخرى؛ ومشروب الكفير؛ الحلويات التي أساسها الحليب 
ذات  وتتضمن  واللبن،  المخمرة،  القشدة  وتتضمن  الكريمة  و\أو 
الفاكهة المضافة وتتضمن ما سبق ذكره مع بكتيريا  النكهات و\أو 
مع  المصنوعة  وتتضمن  القشدة،  ومنتجات  القشدة  البروبيوتيك؛ 
حليب فائق البسترة؛ جبنة اللبن الرائب منزوعة الدسم ومنتجات جبنة 
البهارات، فواكه،  الدسم مع منكهات مضافة،  الرائب منزوعة  اللبن 
واألعشاب و\أو الخضراوات وتتضمن البضائع المذكورة مع بكتيريا 
البروبيوتيك؛ الجبنة، الجبن الصلب، شرائح جبنة، والجبنة الطرية، الجبن 
القابل للدهن، وجبنة اللبن الرائب المطبوخة والمستحضرات المصنوعة 
منها؛ الزبدة، والزبدة المجففة، والدهون الصالحة لألكل؛ مستحضرات 
الزبدة؛ اللبن المخيض، ومشروبات اللبن، والمستحضرات التي يسود 
فيها اللبن؛ مشروبات الحليب الممزوج، والمستحضرات التي يسود فيها 
الحليب، وتتضمن التي مع فاكهة مضافة؛ المستخلصات أو المساحيق، 
المحضرة بشكل رئيسي من الحليب، من أجل إعداد مشروبات الحليب 
الممزوجة؛ الخلطات التي أساسها الحليب مع الخضراوات المضافة، 
ودهون الحيوانات والحليب لالستخدام في األطعمة الغذائية؛ مركزات 

العالمة: ABRO )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص )كما بالشكل 
المرفق(

رقم اإليداع: 162162
التاريخ: 13/01/2015 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 
44400 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )03(
منظف البريك وأجزاء البريك؛ مزيل الشحوم والقطران؛ شمع تلميع 
التنظيف  مستحضرات  الخنق؛  وصمام  المكربن  منظف  السيارات؛ 
والتلميع والصقل والكشط للوجه الخارجي للسيارات والحافالت؛ طالء 
تلميع لوحة القيادة؛ منظف الوصالت الكهربائية؛ مستحضرات إزالة 
الشحوم من المحرك لالستعمال غير الصناعي؛ منظف رغوة؛ منظف 
رغوة لإلطارات؛ ملمع الفرش؛ منظف الزجاج؛ منظف المقابض؛ منظف 
األفران؛ مزيل الصباغ؛ عجينة الشمع لتلميع الحافالت؛ مركبات تفريك 
الستعمال السيارات؛ ملمع معطر للوحة القيادة؛ مستحضرات إزالة 
الخدوش إلزالة الخدوش من السيارات؛ شمع سيارات من السيليكون؛ 
مزيل البقع؛ بخاخ نشاء غسيل المالبس؛ منظف اإلطارات؛ مستحضرات 

تلميع اإلطارات؛ وورق الصنفرة .
طالب التسجيل: أبرو انداستريز، انك.

إنديانا  بيند،  ساوث  بالكثرون كورت،   3580  / أمريكية  العنوان: 
46628، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ABRO )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص )كما بالشكل 

المرفق(
رقم اإليداع: 162163

التاريخ: 13/01/2015 
الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 

44438 وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )04(

مواد إضافة غير كيميائية لسائل ناقل الحركة األوتوماتيكي؛ مواد إضافة 
غير كيميائية للوقود؛ شحم الجير؛ زيت الجير؛ زيت الهيدروليك؛ زيوت 
وشحوم صناعية؛ شحوم الليثيوم الصناعي؛ زيوت التشحيم الصناعية؛ 
زيت المحركات؛ شحوم متعددة األغراض لتشحيم محامل العجالت، 
وكراسي المحرك، ووصالت سي في، ووصالت عالمية وكراسي تحميل 
ماص الصدمات؛ زيوت التغلغل؛ زيت ماصات الصدمة؛ بخاخ التشحيم 

الصناعي.
طالب التسجيل: أبرو انداستريز، انك.

إنديانا  بيند،  ساوث  بالكثرون كورت،   3580  / أمريكية  العنوان: 
46628، الواليات المتحدة األمريكية
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أجهزة ضوئية لتحويل اإلشعاع الشمسي إلى طاقة كهربائية؛ المنشآت 
الكهربائية الضوئية لتوليد )محطات الطاقة الضوئية ( الكهرباء؛ أجهزة 
لتحويل اإلشعاع اإللكتروني إلى طاقة كهربائية،بالتحديد وحدة حرارية 
ضوئية؛ أجهزة الشحن للبطاريات الكهربائية؛ أجهزة قياس شدة الريح؛ 
الطبي؛  االستخدام  لغير  قياس(  )جهاز  االستشعار  أجهزة  عدادات؛ 
أجهزة استشعار درجة الحرارة؛ أجهزة التحكم عن بعد؛ أجهزة الضبط 
عن بعد؛ أجهزة كهربائية ديناميكي للتحكم عن بعد باإلشارات؛ جهاز 
الكتروني للتحكم عن بعد باإلشارات؛ األجهزة اإللكترونية، بالتحديد، 
توصيل  الطاقة؛ محطات  استخدام  ومراقبة  لتتبع  الطاقة  جهاز عداد 
بيانات  لربط  الكهربائية  التحكم  لوحات  مع  لالستخدام  الكهرباء 
متعددة واألجهزة الكهربائية؛ نظام التحكم في العملية اآللي، وأجهزة 
المعالج الصغير القائم والبرمجيات المستخدمة لرصد حالة العمليات 
الصناعية، باألخص توليد الطاقة والتوزيع الكهربائي؛ توزيع الكهرباء أو 
آالت ومعدات التوزيع؛ أجهزة التحكم االلكتروني بالطاقة الكهربائية؛ 
الطاقة الجهد وعنصر حماية  الطاقة الكهربائية؛ توزيع  لوحات توزيع 
لتوزيع  المفاتيح  لوحات  ومفاتيح؛  قواطع  من  تتألف  متوسطة  النظام 
الكهرباء؛ قصبة المفاتيح لالستخدام مع لوحات التحكم األمني؛ أجهزة 
الرصد واإلنذار؛ برنامج تشغيل الحاسوب؛ برامج الكمبيوتر للتحكم 

وإدارة تطبيقات الدخول إلى السيرفر.
طالب التسجيل: بوري أس.بي.إيه.

العنوان: ايطالية / فيا 8 مارزو، 2 بيبيينا )أريزو(، ايطاليا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 L›ATELIER DU CHOCOLAT العالمة: 
)باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص مع الرسم )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 162650
التاريخ: 26/01/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 156392 

وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )30(

القهوة  الساغو؛  التابيوكا؛  األرز؛  السكر؛  الكاكاو؛  الشاي؛  القهوة؛ 
الخبز؛  الحبوب؛  من  مصنوعة  ومستحضرات  الدقيق  االصطناعية؛ 
المعجنات والحلويات؛ الثلوج الصالحة لألكل؛ العسل، العسل األسود؛ 
الخل؛  الخردل؛  الملح؛  باودر(؛  )باكينج  الخبز  ومسحوق  الخميرة 

الصلصات )التوابل(؛ التوابل؛ الثلج لالنتعاش.
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 

فرنسا  تحت الرقم 4149130/15  بتاريخ 2015/01/16
طالب التسجيل: أس إيه أس أندريو.

جيبليو،  دو  آلي   7 سانت-كرويكس،  إيه  زد   / فرنسية  العنوان: 
64100 بايون، فرنسا 

البروتينات لألغذية؛ منتجات الحليب المجفف للمواد الغذائية؛ مسحوق 
مصل اللبن لألغذية؛ منتجات الحليب للحمية الغذائية، لغير الغايات 
الطبية؛ مستحضرات الجبنة والحليب على شكل وجبات غذائية خفيفة، 
الكريمة الطازجة، والقشدة المخمرة، وجميعها تتضمن مكونات أخرى؛ 
معجون الجبن، وبشكل رئيسي التي تتكون من الجبنة والبيض مع الدقيق 
المضاف، جبنة اللبن الرائب منزوعة الدسم، ومستحضرات جبنة اللبن 
\أو  فواكه،  البهارات،  مضافة،  منكهات  مع  الدسم  منزوعة  الرائب 

أعشاب و/أو خضراوات.  
طالب التسجيل: دي أم كيه ديوتشيس ميلشكونتور جي أم بي أتش.

العنوان: المانية / إنداستريستراسي 27، 27404 زيفين، المانيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: UPSaver )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص مع الرسم 
)كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 162613
التاريخ: 26/01/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )09(

مصادر الطاقة غير المنقطعة )UPS(؛ إمدادات الطاقة AC / DC؛ 
مقومات؛ شواحن صناعية ببطاريات ذات مقومات؛ أجهزة تحكم بعامل 
الطاقة؛ أجهزة تحويل الطاقة؛ محوالت كهربائية؛ محوالت التردد؛ مفاتيح 
التحويل؛ أجهزة كهربائية لتخفيف إمدادات الطاقة في حاالت الطوارئ 
)EPS (؛ مغيرات تردد التيار ) الكهرباء (؛ مغيرات تردد التيار الثابتة؛ 
المكونات اإللكترونية؛ برامج معالجة البيانات؛ أجهزة التحكم الرقمية؛ 
أجهزة  المعالجات؛  أجهزة  البطاريات؛  شواحن  بطاريات كهربائية؛ 
التحكم بالمعالجات الدقيقة؛ وحدات الطاقة؛ محوالت ) الكهرباء(؛ 
لإلشراف  برنامج  مسجلة؛  برامج كمبيوتر  البطاريات؛  تشغيل  علب 
للبطارية؛  حرارية  مسابر  الطاقة؛  إلدارة  برنامج  بعد؛  عن  وللرصد 
أجهزة فحص البطارية؛ ترانزستورات ) اإللكترونية (؛ صناديق التوزيع 
)الكهرباء (؛ مفاتيح ثابتة؛ مفاتيح التحويل ثابتة؛ وحدات الثايرستور. 
الصوتية  اإلنذار  أجهزة  اإلنذار؛  أجهزة  )الكهرباء(؛  التحكم  لوحات 
الكابالت  الجهد؛  مثبتات  )الكهرباء(؛  التوزيع  لوحات  )الصوت(؛ 
الكهربائية؛ أجهزة إمداد الطاقة الكهربائية غير المنقطعة ) DC (؛ 
الكهرباء؛  تنظيم  أجهزة  الفولت؛  منظمات  الطاقة؛  امداد  مدخالت 
منظمات ثابتة للفولت؛منصهرة لتصاعد الجهد؛ مكثفات زيادة الجهد؛ 
وحدة رصد الجهد؛ محوالت ذات الجهد العالي؛ أجهزة إمدادا الطاقة 
عالية الجهد؛ أجهزة اختبار الجهد؛ أجهزة التحكم لحماية الجهد الزائد؛ 
الخاليا  رقائق  الكهرباء؛  إلنتاج  الشمسية  األلواح  الضوئية؛  الخاليا 
الشمسية؛ تجميعات كهربائية واأللواح الشمسية لتوليد الكهرباء؛ الخاليا 
الشمسية؛ رقائق الطاقة الشمسية؛ أجهزة آلية الستشعار وتتبع الطاقة 
الشمسية؛ أجهزة ضوئية ومنشآت لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية؛ 
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العالمة: ACCU-CHEK INSTANT )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 163020

التاريخ: 29/01/2015 
الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 

48470, 98053, 107556 وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )05(

المستحضرات الصيدالنية؛ أنابيب االختبار التي تستخدم لتشخيص 
األمراض لالستخدام الطبي، شرائط االختبار المستخدمة في تحديد 

مستويات السكر في الدم.
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في المانيا  
تحت الرقم 302014058432.8/05  بتاريخ 2014/08/17

طالب التسجيل: روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش .
العنوان: المانية / ساندهوفر شتراسه 116، 68305 مانهايم، المانيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: ACCU-CHEK INSTANT )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 163021

التاريخ: 29/01/2015 
الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 

48472, 98054, 107557 وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )10(

المعدات الطبية؛ المعدات واألجهزة الطبية والملحقات الخاصة بها؛ 
أجهزة مراقبة وقياس مستوى السكر في الدم والملحقات الخاصة بها؛ 
أدوات الوخز الحادة )المستخدمة في استخراج الدم لقياس مستوى 
السكر في الدم( واألجهزة الخاصة بها لالستخدامات الطبية؛ مضخات 

األنسولين ومعدات الحقن الخاصة بها.
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في المانيا  
تحت الرقم 302014058432.8/05  بتاريخ 2014/08/17

طالب التسجيل: روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش .
العنوان: المانية / ساندهوفر شتراسه 116، 68305 مانهايم، المانيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 HAMAD BIN خليفة   بن  حمد  جامعة  العالمة: 
واإلنجليزية(  )بالعربية   KHALIFA UNIVERSITY

كتبت بشكل خاص مع الرسم )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 163248

التاريخ: 02/02/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )16(
جميع المنتجات الواردة بالفئة 16.

طالب التسجيل: مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
العنوان: قطرية / المدينة التعليمية، شارع اللقطة، ص.ب. 5825، 

الدوحة، قطر 

كتبت  )باإلنجليزية(   VP RACING FUELS العالمة: 
بشكل خاص مع الرسم )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 163018
التاريخ: 29/01/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )04(

الوقود، تحديدا:، نيتروميثاني، نيتروميثاني على أساس الوقود، الوقود التي 
تحتوي على نيتروميثاني، الميثانول، وقود الميثانول على أساس، الوقود 
التي تحتوي على الميثانول، وقود اإليثانول، خليط وقود اإليثانول؛ مواد 
الطيران االصطناعية، الصناعية، البحرية، ومواد التشحيم المركبات؛ 
المواد المضافة غير الكيماوية لمعالجة الوقود، تحديدا:، المواد المضافة غير 
الكيماوية المعززة لألوكتان؛ زيوت المحركات غير الكيماوية؛ والمواد غير 
الكيماوية المضافة لزيوت المحركات؛ الوقود للمركبات اآللية، تحديدا:، 
البنزين، الوقود الذي يحتوى على الرصاص، الوقود الخالي من الرصاص، 
والوقود المؤكسد، وقود الديزل؛ الوقود تحديدا، البنزين، الوقود الذي 
يحتوى على الرصاص، الوقود الخالي من الرصاص، الوقود المؤكسد، 

وقود الديزل؛ زيت محركات؛ مواد تشحيم المركبات االصطناعية.
طالب التسجيل: في بي ريسنج فيولز، إنك.

نكساس  الميندروف،  رود،  ريتشار   7124  / أمريكية  العنوان: 
78112، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتبت  )باإلنجليزية(   VP RACING FUELS العالمة: 

بشكل خاص مع الرسم )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 163019

التاريخ: 29/01/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(
الترويج للمبيعات )لآلخرين(؛ الترويج للمبيعات )لآلخرين( فيما يتعلق 
بالتجزئة؛  البيع  لغرض  االتصال  عبر وسائل  السلع  بالبضائع؛ عرض 
الترويج  االمتياز؛  منح  لعملية  التجارية  األعمال  إدارة  السلع؛  عرض 
للمبيعات )لآلخرين( فيما يتعلق بمواد التشحيم، المواد غير الكيميائية 
المضافة لمعالجة الوقود، قطع غيار واكسسوارات المركبات؛ عرض زيوت 
التشحيم، المواد غير الكيميائية المضافة لمعالجة الوقود، قطع غيار 
بالتجزئة؛  البيع  لغايات  االتصال  وسائل  عبر  السيارات  ومستلزمات 
عرض زيوت التشحيم، المواد غير الكيميائية المضافة لمعالجة الوقود، 

قطع غيار واكسسوارات المركبات وجميع خدمات الفئه 35.
طالب التسجيل: في بي ريسنج فيولز، إنك.

نكساس  الميندروف،  رود،  ريتشار   7124  / أمريكية  العنوان: 
78112، الواليات المتحدة األمريكية
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التاريخ: 03/02/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )41(
ترتيب وإقامة حلقات البحث والمؤتمرات في مجال المسائل والقضايا 
والشؤون والخدمات القانونية؛ إعداد التقارير في مجال المسائل والقضايا 
والشؤون والخدمات القانونية وتقديم خدمات النصيحة جميعها مرتبطة 

بالخدمات السالفة الذكر.
المودع  الطلب  الى  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  ادعاء 
في الواليات المتحدة االميركية  تحت الرقم 86509487  بتاريخ 

2015/01/21
جروب.  دينتون  ار  ان  اس  سي  ام  اف  ساالنس  التسجيل:  طالب 

)نادي سويسري(.
العنوان: سويسرية / سيستراسي 473، 8038، زيوريخ، سويسرا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتعني   DACHENG تقرأ بالصينية(  )أحرف   大成 العالمة: 
 + العظيم  النجاح  بالعربية  وتعني   great success باإلنجليزية 

DENTONS )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 163349

التاريخ: 03/02/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )45(
المعلومات  تقديم  القانونية؛  األبحاث  خدمات  القانونية؛  الخدمات 
المرتبطة بالمسائل القانونية؛ إصدار المعلومات القانونية؛ تقديم النصيحة 
القانونية؛ خدمات االستشارة القانونية؛ خدمات االستفسار القانوني؛ 
خدمات  القانوني؛  الدعم  خدمات  بالعمل؛  مرتبطة  قانونية  خدمات 
التحقيق في السجالت العامة؛ إعداد التقارير القانونية؛ خدمات وكالة 
براءة االختراع والعالمة التجارية؛ خدمات تأسيس وتسجيل الشركات؛ 
خدمات تقديم المعلومات التربوية في مجال المسائل والقضايا والشؤون 
والخدمات؛ وتقديم المعلومات االستشارية والخدمات اإلرشادية المتعلقة 

بالخدمات السالفة الذكر.
المودع  الطلب  الى  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  ادعاء 
في الواليات المتحدة االميركية  تحت الرقم 86509487  بتاريخ 

2015/01/21
جروب.  دينتون  ار  ان  اس  سي  ام  اف  ساالنس  التسجيل:  طالب 

)نادي سويسري(.
العنوان: سويسرية / سيستراسي 473، 8038، زيوريخ، سويسرا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)باإلنجليزية(   MY STYLE BAGS Milano العالمة: 

كتبت بشكل خاص )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 163762

التاريخ: 09/02/2015 

 HAMAD BIN خليفة   بن  حمد  جامعة  العالمة: 
واإلنجليزية(  )بالعربية   KHALIFA UNIVERSITY

كتبت بشكل خاص مع الرسم )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 163249

التاريخ: 02/02/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )41(
جميع الخدمات الواردة بالفئة 41.

طالب التسجيل: مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
العنوان: قطرية / المدينة التعليمية، شارع اللقطة، ص.ب. 5825، 

الدوحة، قطر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: HBKU )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 163251

التاريخ: 02/02/2015 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )41(

جميع الخدمات الواردة بالفئة 41.
طالب التسجيل: مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

العنوان: قطرية / المدينة التعليمية، شارع اللقطة، ص.ب. 5825، 
الدوحة، قطر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتعني   DACHENG تقرأ بالصينية(  )أحرف   大成 العالمة: 
 + العظيم  النجاح  بالعربية  وتعني   great success باإلنجليزية 

DENTONS )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 163347

التاريخ: 03/02/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )16(
مواد مطبوعة؛ بالتحديد، منشورات مطبوعة في شكل بروشورات كتيبات 
التعليمات الكتب، وكتب الدليل والكراسات؛ صحف إخبارية؛ تقارير؛ 
مواد التعليم ووسائل اإليضاح  عدا األجهزة والقرطاسية؛ جميع البضائع 
السالفة الذكر تتعلق بالمسائل والقضايا والشؤون والخدمات القانونية .

المودع  الطلب  الى  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  ادعاء 
في الواليات المتحدة االميركية  تحت الرقم 86509487  بتاريخ 

2015/01/21
جروب.  دينتون  ار  ان  اس  سي  ام  اف  ساالنس  التسجيل:  طالب 

)نادي سويسري(.
العنوان: سويسرية / سيستراسي 473، 8038، زيوريخ، سويسرا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتعني   DACHENG تقرأ بالصينية(  )أحرف   大成 العالمة: 
 + العظيم  النجاح  بالعربية  وتعني   great success باإلنجليزية 

DENTONS )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 163348
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العالمة: GOOGLE CHROMECAST )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 163824

التاريخ: 09/02/2015 
العالمات  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد   - الشروط: 
 ,109761  ,101456  ,89042  ,81839  ,74106 ارقام 
 ,137845  ,132898  ,122002  ,126705  ,121963
 ,140753  ,140750  ,140747  ,140744  ,137848
140756, 163822, 168733, 168736 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )09(
برامج الحاسوب للوصول إلى ونقل البيانات والمحتويات بين األجهزة 
اإللكترونية االستهالكية وشاشات العرض، برامج تشغيل الحاسوب، 
برامج تصفح الحاسوب ،وبالتحديد برامج لتصفح شبكات الحاسوب 
إلى  الوصول  لتوفير  الحاسوب  وبرامج  الخاصة  والشبكات  العالمية 
اإلنترنت، وأجهزة الحاسوب التشغيلية والحواسيب واألجهزة الطرفية 
األجهزة  بين  والمحتويات  البيانات  ونقل  إلى  للوصول  )ملحقات( 

اإللكترونية االستهالكية وشاشات العرض.
طالب التسجيل: جوجل إنك.

العنوان: أمريكية / 1600 امفيثيتر باركواي، ماونتين فيو، كاليفورنيا 
94043، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: GOOGLE CHROMECAST )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 163825
التاريخ: 09/02/2015 

العالمات  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد   - الشروط: 
 ,101461  ,101458  ,89043  ,81841  ,74110 ارقام 
 ,127785  ,122005  ,121966  ,109762  ,105441
 ,140752  ,140749  ,140746  ,137850  ,137847
 168738  ,168735  ,163823  ,140758  ,140755

وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )42(

خدمات التصميم الحاسوبي،  تقديم خدمات تطبيقات مزود الخدمة 
الحاسوب لآلخرين،  برامج  تطبيقات  استضافة  وبالتحديد   )ASP(
خدمات الدعم التقني وبالتحديد خدمات البحث عن العيوب والمشاكل 
لبرامج الحاسوب وإصالحها، خدمات الدعم التقني وبالتحديد البحث 
لمشاكل  تشخيص  شكل  على  وإصالحها  والمشاكل  العيوب  عن 
األجهزة التشغيلية للحاسوب وجميعها متعلقة باألجهزة الالزمة للوصول 
إلى ونقل البيانات والمحتويات بين األجهزة اإللكترونية االستهالكية 
معلومات  يضم  االنترنت  شبكة  على  موقع  توفير  العرض،  وشاشات 
تتعلق ببرامج الحاسوب للوصول إلى ونقل البيانات والمحتويات بين 

األجهزة اإللكترونية االستهالكية وشاشات العرض.

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )18(

الحقائب غير الرسمية؛ أكياس التسوق القماشية؛ المحافظ المشبكة ذات 
السالسل؛ الحقائب اليدوية؛ حقائب اليد للسهرات؛ الحقائب ذات 
للطي؛ حقائب تسوق  القابلة  يدوية كبيرة؛ األكياس  الرباط؛ حقائب 
ذات عجالت؛ الحقائب المدرسية؛ حقائب الكتب المدرسية؛ حقائب 
للشاطئ؛ حقائب مرنة لأللبسة؛ أغطية مظالت؛ حامالت البدالت، 
القمصان والفساتين؛ الحقائب ذات األربطة؛ حقائب للتمارين الرياضية؛ 
حقائب األحذية للسفر؛ حقائب اللف؛ علب بطاقات األعمال؛ حقائب 
األوراق؛ حقائب صغيرة للرجال؛ المحافظ متعددة األغراض؛ محافظ 
النقود؛ محافظ جيب؛ حقائب النقود المعدنية؛ الحقائب بطاقة االئتمان؛ 
علب رخص القيادة؛ حقائب الظهر؛ حقائب الظهر الصغيرة؛ حقائب 
الخصر صغيرة الحجم؛ حبال التعليق لحمل األطفال الرضع؛ الحقائب 
ذات حبال التعليق لحمل األطفال؛ حقائب لحمل األطفال؛ حقائب 
الحفاظات؛ حافظات المفاتيح؛ الحقائب )المشبكة( للتسوق؛ حقائب 
فارغة؛  تباع  الزينة،  مستحضرات  أكياس  فارغة؛  الجلدية،  األدوات 
محافظ ادوات التجميل، تباع فارغة؛ حافظات مستحضرات التجميل، 
المدبوغة؛  أو  الخام  الحيوانات  جلود  حيوانات،  جلود  فارغة؛  تباع 
الصناديق وحقائب السفر؛ حقائب يد صغيرة للمالبس؛ أغطية مالبس 
السفر؛ الحقائب ذات العجالت؛ حقائب صغيرة للمالبس عند السفر 
لفترة قصيرة؛ رقع التعليق لحقائب السفر؛ والشماسي والمظالت؛ عصي 

المشي؛ السياط، اطقم الخيل والسروج؛ هياكل حقائب اليد.  
طالب التسجيل: ماي ستايل أس.آر.أل.

27، آي20123- ميالنو،  فينسينزو مونتي  فيا   / ايطالية  العنوان: 
ايطاليا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع  خاص  بشكل  )باإلنجليزية( كتبت   PROSIRIS العالمة: 

الرسم )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 163763

التاريخ: 09/02/2015 
الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 

166920 وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )36(

خدمات استثمار صناديق التحّوط؛ خدمات استثمار صناديق التحّوط 
في مجال الديون المؤمنة وأرصدة الشركات المّتصلة باألصول؛ خدمات 
مالية، تحديدا:، تشغيل وإدارة صناديق التحوط، صناديق السلع وغيرها 
من وسائل االستثمار الجماعية، والتجاري لآلخرين لألوراق المالية، 
خيارات، العقود اآلجلة، المشتقات المالية، صكوك الديون والسلع.  

طالب التسجيل: بروسيرس كابيتال مانيجمينت أل بي.
العنوان: أمريكية / 510 ماديسون أفينيو، نيويورك، نيويورك 10022، 

الواليات المتحدة األمريكية
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لالستخدام  الكريهة  الروائح  إلزالة  وصابون  أسنان  منظفات  الطبية؛ 
طيبة،  روائح  الكولونيا؛  ماء  التواليت،  ماء  العطر،  ماء  الشخصي؛ 
طالء للخدود، كريمات األساس للمكياج، زيوت عطرية لالستخدام 
الشخصي؛ حليب، غسول )لوشن(، مستحلبات وكريمات و أساس 
وبعد  قبل  )لوشن(  والجسم؛ غسول  الوجه  تجميل  لغايات  للمكياج 
الحالقة؛ المكياج؛ أقنعة؛ عطور؛ خليط من أوراق ورد معطرة؛ عنصر 
عنصر  للمستحضرات،  أساسية  عناصر  وتحديدًا  للمكياج،  أساسي 
جل أساسي للمكياج، كريم أساس سائل أو كريمي، مساحيق، طالء 
الشفاه، طالء  تحديدًا طالء  للشفاه،  للخدود؛ مستحضرات مكياج 
الشفاه المضيء؛ مستحضرات لمكياج العيون، وتحديدًا طالء العيون، 
مكياج الجفون، مسكرة، كحل العيون؛ مستحضرات للعناية باألظافر 
للتدليك،  منتجات  األظافر؛  األظافر، طالء  ملمع  وتحديدًا  والقدم، 
منشط،  )لوشن(  غسول  جل،  )لوشن(،  غسول  زيوت،  وتحديدًا 
غسول )لوشن( منعم؛ منتجات لحماية البشرة، وتحديدًا الحليب المعقم 
بالطاقة الشمسية، غسول )لوشن( السمرار البشرة بالتعرض للشمس، 
زيوت السمرار البشرة بالتعرض للشمس وكريمات حماية للبشرة من 
والجسم؛  البشرة  ولحماية  للعناية  منتجات  البنفسجية؛  فوق  األشعة 
منتجات للعناية بالشعر، وتحديدًا مستحضرات للشعر ليس لغايات 
طبية وباألخص رذاذات للشعر وجل وكريمات وبلسم ورغوة لتصفيف 
دائم  وعالج  الشعر  لتلوين  ومنتجات  وصبغات  والشامبو  الشعر 
للشعر ومستحضرات لتجعيد الشعر؛ منتجات العناية الخاصة وتحديدًا 
مستحضرات تبييض األسنان ومنتجات مكافحة للتجاعيد؛ منتجات 
لشد الجسم والوجه، بلسم، منتجات إلزالة المكياج على شكل غسول 
)لوشن(، حليب، كريمات، جل، مزيل لمكياج العيون؛ منتجات إلزالة 
)لوشن(  والغسول  الرغوات  وتحديدًا  ومنقيات،  منظفات  المكياج، 
والجل والكريمات والزيوت واألمالح ليس للغايات الطبية؛ منتجات 
للترطيب والتغذية، وتحديدًا المستحلبات والكريمات والغسول )لوشن( 
المنشط والغسول )لوشن( المنعم والزيوت العطرية ليس لالستخدام 
الطبي؛ منتجات للحالقة، وتحديدًا الرغوات وغسول )لوشن( والجل 
والكريمات ليست لالستخدام الطبي؛ صابون الزينة؛ منتجات العناية 
بالجسم، وتحديدًا الحليب والكريمات ومنتجات التنحيف والتالك ليس 
الشعر؛  إزالة  منتجات  العطور؛  النهار؛  الطبي؛ كريمات  لالستخدام 
كريمات األساس للمكياج؛ مستحضرات مضادة لقابضات األوعية؛ 

ماء معطر؛ مستحضرات لترطيب البشرة.
طالب التسجيل: بالمين اس. ايه.

العنوان: فرنسية /  44، روو فرانسوا 1 اي آر، 75008 باريس، 
فرنسا 

طالب التسجيل: جوجل إنك.
العنوان: أمريكية / 1600 امفيثيتر باركواي، ماونتين فيو، كاليفورنيا 

94043، الواليات المتحدة األمريكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشكل  واإلنجليزية( كتبت  )بالعربية   SEDAR  سيدار العالمة: 
خاص )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 164508
التاريخ: 17/02/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )20(

األثاث، المرايا، أطر )براويز( الصور، البضائع )غير الواردة في فئات 
أخرى( المصنوعة من الخشب أو الفلين أو القصب أو الخيزران أو 
الخوص أو القرون أو العظم أو العاج أو عظم الحوت أو الصدف أو 
الكهرمان أو عروق اللؤلؤ والمرشوم أو من بدائل كافة هذه المواد أو 

من البالستيك.
طالب التسجيل: مصنع ســيدار للديكور ذ.م.م.

العنوان: اماراتية / خلف الشارع الصناعي األول – الصناعية الثانية – 
الشارقة – ص.ب. 6797، االمارات العربية المتحدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بشكل  واإلنجليزية( كتبت  )بالعربية   SEDAR  سيدار العالمة: 

خاص )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 164509

التاريخ: 17/02/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )24(
المنسوجات والبضائع  المنسوجة غير الواردة ضمن فئات اخرى، أغطية 

األسرة والموائد.
طالب التسجيل: مصنع ســيدار للديكور ذ.م.م.

العنوان: اماراتية / خلف الشارع الصناعي األول – الصناعية الثانية – 
الشارقة – ص.ب. 6797، االمارات العربية المتحدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)باإلنجليزية( كتبت   Extatic Balmain Paris العالمة: 

بشكل خاص )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 164727

التاريخ: 22/02/2015 
العالمات  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد   - الشروط: 
ارقام 89574, 153145, 153146, 153147, 174886 

وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )03(

مستحضرات تجميل؛ أقالم تجميلية لالستخدام الشخصي، تحديدًا 
أقالم الشفاه والعيون؛ كريمات النهار ملونة؛ كريمات الليل؛ كريمات، 
جل، زيوت، أمالح ومغاطس ذو فقاعات لالستخدام وليست للغايات 
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العالمة: SAHALE SNACKS )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 164729

التاريخ: 22/02/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )30(
الوجبات الخفيفة المصنوعة من القمح؛ الوجبات الخفيفة المليئة بالقمح؛ 
الوجبات الخفيفة المعتمدة على الحبوب؛ الوجبات الخفيفة المرتكزة على 
األرز؛ بسكوت في شكل رقائق البطاطس؛ بسكوت في شكل رقائق؛ 
رقائق البطاطس المصنوعة من القمح والتي تحتوي على الفاكهة و/ أو 
المكسرات؛ البسكوت الرقيق الهش المصنوع من القمح والذي يحتوي 

على الفاكهة و/ أو المكسرات.
طالب التسجيل: ساهالي سناكس، إنك.

العنوان: أمريكية / وان ستراوبيري الني، أورفيلي، أوهايو 44667، 
الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: MUSIC WORLD CUP )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 164742
التاريخ: 22/02/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )38(

البث  خدمات  اإلذاعي؛  البث  التلفزيوني؛  البث  البث؛  خدمات 
عبر  التلفزيوني  البث  خدمات  الصناعية؛  األقمار  عبر  التلفزيوني 
الكابالت؛ البث الموسيقى؛ خدمات البث عن طريق تحميل، الترحيل، 
إظهار، عرض، اإلشارة، المدونات، مشاركة أو من ناحية أخرى توفير 
الوسائط والمعلومات اإللكترونية عبر اإلنترنت أو شبكات االتصاالت 
الفيديو،  صور  و/أو  الموسيقى  للصوت،  الالسلكي  البث  األخرى؛ 
المعلومات، واألخبار عبر شبكات الحاسوب العالمية؛ خدمات البث من 
خالل المواقع اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ توفير مداخل مشاركة مقاطع 
البيانات  الرسائل،  إرسال  اإللكترونية؛  االتصاالت  الفيديو؛ خدمات 
والمحتويات عبر اإلنترنت وغيرها من شبكات الحاسوب واالتصاالت؛ 
توفير الوصول إلى المنتديات على اإلنترنت، التصويت على اإلنترنت، 
غرف الدردشة، مجالت، مدونات، وقوائم البريد اإللكتروني إلرسال 
الرسائل، التعليقات والمحتويات متعددة الوسائط بين المستخدمين؛ 
ومقاطع  المتعددة،  الوسائط  محتوى  اإللكترونية،  الوسائط  إرسال 
والنصوص،  الصور،  الصور،  االفالم،  العروض،  الموسيقى،  الفيديو، 
المستخدم،  ينشأها  التي  المحتويات  العاب،  الفوتوغرافية،  الصور 
من  وغيرها  اإلنترنت  شبكة  عبر  والمعلومات  الصوتية،  المحتويات 
شبكات الحاسوب واالتصاالت؛ توفير المنتديات على شبكة اإلنترنت 
للمستخدمين لنشر، البحث، مشاهدة، مشاركة، نقد، تقييم، والتعليق 
على الموسيقى، ومقاطع الفيديو، ومحتوى الوسائط المتعددة األخرى؛ 
توفير توزيع البرنامج الرقمية للبث الصوتي والمرئي عبر شبكة الحاسوبية 
العالمية؛ توفير الوصول إلى اإلنترنت، البرامج التفاعلية التي تعرض 

العالمة: SAHALE SNACKS )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 164728

التاريخ: 22/02/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )29(
ميكس الوجبات الخفيفة المكونة من الفاكهة المجففة والمكسرات المجهزة؛ 
تشكيالت الوجبات الخفيفة التي تتكون أساسا من الفواكه المحّضرة، 
المكسرات و/أو الزبيب المحّضر؛ األطعمة الخفيفة التي أساسها القمح؛ 
الوجبات الخفيفة من القمح المشّكل؛ أطعمة الوجبات الخفيفة التي 
البسكويت  التي أساسها األرز؛  الخفيفة  الوجبات  الحبوب؛  أساسها 
الصغير على شكل رقائق؛ البسكويت الصغير على شكل رقائق رفيعة؛ 
الرقائق التي أساسها القمح التي تحتوي على الفاكهة و/أو المكسرات؛ 
البسكويت الرقيق الذي أساسه القمح الذي يحتوي على الفاكهة و/

أو المكسرات؛ الجبنة؛ الجبنة القابلة للدهن؛ خلطات الفاكهة المجففة؛ 
الوجبات الخفيفة التي أساسها الفواكه والصويا؛ مستحضرات التغطية 
بالجوز؛ ألواح الطعام المحّضرة التي أساسها الفواكه أو الجوز؛ المكسرات 
المحّضرة؛ التي اساسها البروتين، ألواح الوجبات الخفيفة من المغذيات 
المكثفة؛ تشكيالت الوجبات الخفيفة التي تتكون أساسا من الفواكه 
المحّضرة، المكسرات و/أو الزبيب المحّضر؛ ألواح األغذية التي أساسها 
الصويا؛ ألواح الغذاء التي أساسها الصويا التي تحتوي أيضا على الفواكه 
أو المكسرات المجففة؛ األغذية الخفيفة التي أساسها الصويا وتشكيالت 
الوجبات الخفيفة التي تتكون أساسا من المكسرات المتّبلة والمحّضرة، 
الفواكه المجففة، البذور الصالحة لألكل، والحبوب؛ الوجبات الخفيفة 
التي تتكون أساسا من المكسرات المتّبلة والمحّضرة، الفواكه المجففة، 
البذور الصالحة لألكل، والحبوب؛ تشكيالت الوجبات الخفيفة التي 
تتألف أساسا من المكسرات المتّبلة والمحّضرة، الفواكه والخضار المجففة، 
البذور الصالحة لألكل، المكسرات المغطاة بالشوكوالتة، والحبوب؛ 
الفاكهة المجففة.  اللحوم، السمك، الدواجن ولحم الصيد؛ مستخلصات 
اللحوم؛ المحفوظ، الفواكه والخضار المجففة والمطبوخة؛ المواد الهالمية، 
الَمربى، الفواكه المطبوخة بالسكر؛ البيض، الحليب ومنتجات الحليب؛ 
الزيوت والدهون الصالحة لألكل؛ تشكيالت الوجبات الخفيفة التي 
تتألف أساسا من المكسرات المتّبلة والمحّضرة، الفواكه المجففة، البذور 
الصالحة لألكل، والحبوب؛ تشكيالت وألواح الوجبات الخفيفة التي 
تتكّون أساسا من المكسرات المتّبلة والمحّضرة، الفواكه والخضار المجففة، 
البذور الصالحة لألكل، المكسرات المغطاة بالشوكوالتة، والحبوب؛ 
الفاكهة المجففة؛ الذي أساسه البروتين، ألواح الوجبات الخفيفة من 

المغذيات المكثفة.  
طالب التسجيل: ساهالي سناكس، إنك.

العنوان: أمريكية / وان ستراوبيري الني، أورفيلي، أوهايو 44667، 
الواليات المتحدة األمريكية
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العالمة: شاني )بالعربية( كتبت بشكل خاص مع الرسم )كما بالشكل 
المرفق(

رقم اإليداع: 164746
التاريخ: 22/02/2015 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 
13694, 164747 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )32(
المياه المعدنية والغازية والمشروبات األخرى غير الكحولية، مشروبات 
الفواكه وعصير الفواكه، الشراب المركز والمستحضرات األخرى التي 

تستعمل لصنع المشروبات.
طالب التسجيل: بيبسيكو، إنك. /أسست في نورث كارولينا .

نيويورك  بيرشيز،  رود،  هيل  اندرسون   700  / أمريكية  العنوان: 
10577، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 SHAWARMA )بالعربية(  تيلة  بو  شاورما  العالمة: 
الرسم )كما  BOTEELA )باإلنجليزية( كتبا بشكل خاص مع 

بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 164964

التاريخ: 24/02/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )43(
جميع الخدمات الواردة بالفئة 43.

طالب التسجيل: المتكاملة للخدمات الغذائية.
العنوان: قطرية / ص. ب. 23385، الدوحة، قطر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: شكل دائري مع كلمة BAG )باإلنجليزية( كما بالصورة

رقم اإليداع: 165101
التاريخ: 02/03/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )09(

أجهزة وأدوات بصرية؛ النظارات، النظارات الطبية، النظارات الشمسية، 
الرياضية األقنعة )الواقية(، النظارات، اقنعة واقية، اطارات النظارات، 
النظارات، عدسات  العدسات، عدسات  التي تحمل  النظارات  قطع 
البصر، عدسات الصقة، عدسات  للتبديل، عدسات تصحيح  قابلة 
لنظارات،  علب  النظارات،  تعليق  خيوط  نظارات،  سالسل  العيون، 
حماالت العدسات الالصقة؛ حافظات الكاميرات، حافظات الهواتف 
أقراص  حافظات  اللوحية،  والحواسيب  الحواسيب  حقائب  النّقالة، 
الفيديو الرقمية؛ أقنعة للغواصين، أنابيب التنفس تحت الماء؛ معدات 
الغوص؛ عوامات إعطاء اإلشارات، عوامات إنقاذ؛ البرمجيات؛ الخوذ 
الواقية، خوذة دراجة نارية، خوذ الدراجات الهوائية، الخوذ الرياضية؛ 
الحقائب الرياضية المخصصة )المشّكلة( الحتواء الخوذ الواقية؛ أدوات 

قياس الوقت )أجهزة تسجيل الوقت(.  

لغايات  الفيديو  مقاطع  مشاركة  مداخل  توفير  والعروض؛  الموسيقى 
الترفيه والتعليم؛ االتصاالت عبر الهاتف؛ خدمات الهاتف التفاعلي؛ 
موجات  طريق  عن  االتصاالت  خدمات  الهاتفية؛  الرسائل  خدمات 
الراديو، الهواتف، شبكة اإلنترنت، الشبكة العالمية، الكابالت، االقمار 
الصناعية، الموجات القصيرة والشبكات الكهربائية؛ الهواتف وطرق 
الهاتفية  االتصاالت  التصويت؛  لغايات  اإلنترنت  عبر  االتصاالت 

ألغراض الترفيه.  
طالب التسجيل: رايمون أوهورا. مواطن إيرلندي.

العنوان: ايرلندية / ص.ب.213217، دبي، االمارات العربية المتحدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: MUSIC WORLD CUP )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 164743

التاريخ: 22/02/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )41(
بالتلفاز،  المرتبطة جميعها  التعليم والترفيه  الترفيه؛ خدمات  خدمات 
والعروض  المواهب  عروض  المنافسات،  المذياع،  أجهزة  السينما، 
المسرحية؛ خدمات الترفيه، تحديدا:، توفير محتويات الترفه متعددة 
االتصاالت  شبكات  و)أو(  اإلنترنت  عبر  المعلومات  أو  الوسائط 
اإللكترونية،  الوسائل  تعرض  التي  والتعليم  الترفيه  خدمات  األخرى؛ 
االفالم،  الفيديو،  ومقاطع  الموسيقى،  الوسائط،  متعددة  المحتويات 
الصور، الصور، والنصوص، الصور الفوتوغرافية، العاب، المحتويات 
التي ينشأها المستخدم، المحتويات الصوتية، والمعلومات ذات الصلة عن 
طريق شبكات الحاسوب واالتصاالت؛ مقاطع الفيديو الرقمية، خدمات 
النشر الصوتي والترفيهي متعدد الوسائط؛ إنتاج وتقديم البرامج اإلذاعية 
والتلفزيونية، األفالم والعروض الحية؛ التعليم من خالل أو فيما يتعّلق 
باإلذاعة والتلفاز؛ الترفيه من خالل أو فيما يتعّلق باإلذاعة والتلفزيون؛ 
تنظيم مسابقات، عروض األداء الموسيقية، العروض والفعاليات الحية؛ 
مسابقات الهاتف التفاعلي؛ النشر؛ خدمات انتاج االفالم، العروض 
والبرامج التي يتم عرضها على شاشة التلفاز أو عبر اإلنترنت؛ توفير 
الكابالت،  الصناعية،  االقمار  التلفاز،  الراديو،  طريق  عن  الترفيه 
الهواتف، الشبكة العالمية وشبكة اإلنترنت؛ تنظيم العروض، المسابقات 
والعروض الحية؛ تأجير التسجيالت الصوتية والعروض المسجلة مسبقًا، 
األفالم، العروض اإلذاعية والتلفزيونية؛ إنتاج أشرطة الفيديو وأقراص 
الفيديو؛ تقديم عروض األلعاب؛ خدمات الترفيه التلفزيوني التي تنطوي 
على مشاركة الجمهور الهاتفية؛ الترفيه التفاعلي لالستخدام مع هاتف 

المحمول؛ توفير األلعاب القائمة على شبكة اإلنترنت.  
طالب التسجيل: رايمون أوهورا. مواطن إيرلندي.

العنوان: ايرلندية / ص.ب.213217، دبي، االمارات العربية المتحدة
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طالب التسجيل: جيه. لوسكومبي أسوشيتس ليمتد
العنوان: انجليزية / 58 سنو هيل، ميلتون موبراي، ليسترشاير أل إي 

13  1 بيه أتش، المملكة المتحدة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: شكل دائري مع كلمة BAG )باإلنجليزية( كما بالصورة
رقم اإليداع: 165105

التاريخ: 02/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(
تولي  خدمات  األعمال؛  إدارة  خدمات  واإلعالن؛  الدعاية  خدمات 
وتسيير شؤون األعمال؛ والوظائف المكتبية؛ منح االمتيازات، تحديدا 
التنظيم  خدمات تقديم االستشارات والمساعدة في إدارة األعمال، 
بالتجزئة، خدمات  البيع  بالجملة، خدمات  البيع  والترويج؛ خدمات 
البيع بالتجزئة عن طريق المواقع اإللكترونية للنظارات وقطع غيارها 
واكسسواراتها، أدوات الغوص، الخوذ الواقية، الخوذ الرياضية، حقائب 
اللوحية،  الحواسيب  حقائب  النقالة،  الهواتف  حافظات  الحاسوب، 
المعادن النفيسة وسبائكها والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو 
مطلية بها، المجوهرات، أحجار كريمة، أدوات قياس الوقت وأدوات 
قياس الوقت الدقيقة، الجلود والجلود المقّلدة، جلود حيوانات، جلود 
الحيوانات الخام أو المدبوغة، االدوات المصنوعة من الجلد، أكياس 
وقطع غيار لها، حقائب اليد، أكياس تسوق، حقائب للشاطئ، حقائب 
مستحضرات التجميل، حقائب األوراق، حقائب المستندات، محافظ 
الجيب، جزادين، حقائب الظهر، حافظات المفاتيح، حلقات المفاتيح، 
صناديق الثياب، حقائب السفر، المظالت، الشمسيات وعصي المشي، 

المالبس واكسسواراتها، البسة القدم، أغطية الرأس 
طالب التسجيل: جيه. لوسكومبي أسوشيتس ليمتد

العنوان: انجليزية / 58 سنو هيل، ميلتون موبراي، ليسترشاير أل إي 
13  1 بيه أتش، المملكة المتحدة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: إيه 6 أل )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 165106
التاريخ: 02/03/2015 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 
79333 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )12(
المركبات وقطعها الهيكلية؛ أجهزة التنقل عبر البر والجو والماء.

طالب التسجيل:   أودي ايه جي .
العنوان: المانية / 85045 إنجولستادت، المانيا 

طالب التسجيل: جيه. لوسكومبي أسوشيتس ليمتد
العنوان: انجليزية / 58 سنو هيل، ميلتون موبراي، ليسترشاير أل إي 

13  1 بيه أتش، المملكة المتحدة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: شكل دائري مع كلمة BAG )باإلنجليزية( كما بالصورة
رقم اإليداع: 165102

التاريخ: 02/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )14(
المعادن النفيسة وسبائكها والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو 
مطلية بها، غير الواردة في فئات اخرى؛ المجوهرات، أحجار كريمة؛ 
الوقت وأدوات  قياس  أدوات  الطلب؛  المصنوعة حسب  مجوهرات 
قياس الوقت الدقيقة؛ ساعات الحائط، ساعات اليد، ساعات اليد، 
ساعات الجيب، أجهزة مرتبطة بالزمن )الساعات(، ساعات الوقواق، 
وساعات التنبيه، ساعات الحائط، أدوات قياس الوقت بدقة، ساعات 

التوقيت.
طالب التسجيل: جيه. لوسكومبي أسوشيتس ليمتد

العنوان: انجليزية / 58 سنو هيل، ميلتون موبراي، ليسترشاير أل إي 
13  1 بيه أتش، المملكة المتحدة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: شكل دائري مع كلمة BAG )باإلنجليزية( كما بالصورة

رقم اإليداع: 165103
التاريخ: 02/03/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )18(

الجلود والجلود المقّلدة، المنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير المتضمنة 
في فئات أخرى؛ حافظات المفاتيح، حقائب مستحضرات التجميل )تباع 
فارغة(، حقائب األوراق، جزادين، محافظ الجيب، حقائب المستندات، 
أكياس وقطع غيار لها، حقائب اليد، أكياس تسوق، حقائب للشاطئ، 
أكياس، حقائب الظهر؛ جلود حيوانات، جلود الحيوانات الخام أو 
المدبوغة، الصناديق وحقائب السفر؛ والشماسي والمظالت؛ عصي 

المشي، السياط، اطقم الخيل والسروج 
طالب التسجيل: جيه. لوسكومبي أسوشيتس ليمتد

العنوان: انجليزية / 58 سنو هيل، ميلتون موبراي، ليسترشاير أل إي 
13  1 بيه أتش، المملكة المتحدة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: شكل دائري مع كلمة BAG )باإلنجليزية( كما بالصورة

رقم اإليداع: 165104
التاريخ: 02/03/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )25(

المالبس؛ البسة القدم؛ أغطية الرأس.  
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الشمسية، األغشية  للحرارة، األغشية  العاكسة  البنفسجية، األغشية 
من  أساسًا  واألمن، جميعها  السالمة  تعزيز  أغشية  للكسر،  المقاومة 
البالستيك؛ التحكم في الطاقة الشمسية؛ أغشية النوافذ البالستيكية، 
الواقية  البالستيك  أغشية  عاكسة؛  أو  ملونة  أو  مغلفة  إما  بكونها 
المدعومة بمادة الصقة لالستخدام للسطوح المدهونة؛ األغشية، التي 
أساسها البالستيك، المستخدمة لتقليل أو فلترة االنتقال الصوتي من 
النوافذ؛ األغشية، التي أساسها البالستيك، لالستخدام في التقليل أو 
التصفية؛ األغشية، التي أساسها البالستيك، الستخدامها في حماية 

الطالء.
طالب التسجيل: سوليوتيا سنغافور بيه تي إي. أل تي دي.

01-#05 ذي  فيستا درايف،  بونا  نورث   9  / العنوان: سنغافورية 
ميتروبوليس، تاور 1، سينغافورة 138588، سنغافورة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: رسم لرأس حمار وحشي )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 165294
التاريخ: 05/03/2015 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 
158614 وذلك الرتباطهما.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )09(
المحوالت، الشواحن، تحديدا:، أجهزة شحن البطارية؛ بطاريات قابلة 
قارئات  الطابعات؛  مناضد  الطابعات،  للشحن، حاضنات وحافظات 
الباركود، والماسحات الضوئية، الماسحات الضوئية، أجهزة الحاسوب 
الطرفية المحمولة، لوحات األجهزة البينية ألجهزة الحاسوب، مساعدات 
الهوية  لتحديد  المحمولة  األوتوماتيكية  الماسحات  رقمية،  شخصية 
الشخصية، األجهزة الالسلكية لشبكات المناطق المحلية، والهواتف؛ 
سابقا،  المذكورة  البضائع  جميع  ولوازم  وأجزاء  التشغيل  برمجيات 
والبطاريات، أجهزة شحن البطاريات، أجهزة التزويد بالطاقة الكهربائية 
وحافظات جميع البضائع السابقة؛ أجهزة قراءة الباركود؛ آالت طباعة 
التي تتألف من  البطاقات؛ أنظمة االتصاالت  الباركود؛ آالت طباعة 
برمجيات الخادم وبرمجيات أجهزة العميل التي تسمح للمستخدمين 
أو  السلكية  الشبكات  طريق  عن  بعضهم  مع  باالتصال  واألجهزة 
الالسلكية عن طريق ربط المحادثات الصوتية عبر اإلنترنت على شكل 
الوقت الفعلي عبر وضعية اضغط لتتحدث، الرسائل النصية، والرسائل 
المكتوبة بخط اليد، الرسائل المصورة مع قابلية اإلعداد المتكامل، 
الرسائل الصوتية، الرسائل الصوتية المبثوثة، والبريد اإللكتروني؛ إدارة 
الكمبيوتر والشبكة تعمل البرمجيات واألجهزة لالستخدام مع أجهزة 
الدفع، أجهزة التعريف والتحكم اآلمن؛ أجهزة قراءة وتعريف ترددات 
الراديو الثابتة والمحمولة؛ نظم االتصاالت لتوفير االتصال الالسلكي 
السرعة،  عالية  واالستقبال  اإلرسال  أجهزة  تحديدا:،  اإلنترنت،  عبر 
المحطات الرئيسية، الهوائيات، أجهزة وبرمجيات التركيب ألنظمة المراقبة 
والتشغيل؛ برمجيات وقطع إدارة الحاسوب والشبكات التي تستخدم 
جميعها إلدارة ومراقبة المساعدات الشخصية الرقمية، أجهزة الحاسوب 

العالمة: إيه 6 أل )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 165107

التاريخ: 02/03/2015 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )28(

األلعاب والدمى، أدوات الرياضة البدنية )الجمنازية( واألدوات الرياضية 
غير الواردة ضمن فئات أخرى، الزينات الخاصة بشجرة عيد الميالد.

طالب التسجيل:   أودي ايه جي .
العنوان: المانية / 85045 إنجولستادت، المانيا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: إيه 8 أل )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 165108
التاريخ: 02/03/2015 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 
79334 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )12(
المركبات وقطعها الهيكلية؛ أجهزة التنقل عبر البر والجو والماء.

طالب التسجيل:   أودي ايه جي .
العنوان: المانية / 85045 إنجولستادت، المانيا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: إيه 8 أل )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 165109
التاريخ: 02/03/2015 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )28(
األلعاب والدمى، أدوات الرياضة البدنية )الجمنازية( واألدوات الرياضية 
غير الواردة ضمن فئات أخرى، الزينات الخاصة بشجرة عيد الميالد.

طالب التسجيل:   أودي ايه جي .
العنوان: المانية / 85045 إنجولستادت، المانيا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خاص  بشكل  )باإلنجليزية( كتبت   I›m V-KOOL العالمة: 

)كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 165293

التاريخ: 05/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 61149 
وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )17(
الصفائح  التغليف؛  لغير  البالستيك،  أساسها  التي  واألغلفة،  الورق 
التغليف؛  لغير  البالستيكية،  واألغشية  البالستيك  من  الرقيقة 
األغشية البالستيكية من البوليستر، ليست للتعبئة؛ الصفائح الرقيقة 
المباني  لنوافذ  البالستيكية، لكي تستخدم  البالستيك واألغشية  من 
ونوافذ السيارات؛ البالستيك الشفاف واألغلفة الشفافة للحماية من 
الكتابة على الجدران السفلية؛ األشرطة المغلفة، األغشية الماّصة فوق 
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برامج  المتنقلة؛  واالتصاالت  المتنقلة  الحواسيب  ألجهزة  الطرفية 
الكمبيوتر وبرنامج كتيبات تباع كوحدة لتصميم الرسوم البيانية، اختبار 
والطباعة،  الكمبيوتر،  نظام  تكامل  الكمبيوتر،  نظام  اختبار  التطبيق، 
لالستخدام في مجاالت أدوات تطوير البرمجيات، نظم إدارة المبيعات، 
أنظمة  المبيعات،  التدريب بخصوص  الزراعية،  النظم  المالية،  النظم 
المراقبة  بالعمل،  والتحكم  بالعمليات،  والتحكم  واإلعالن،  الدعاية 
قواعد  في  الحفظ  أنشطة  والتشخيصات،  األوامر،  تسجيل  البيئية، 
البيانات، خدمات تحليل الجداول، معالجة النصوص، أنظمة االتصاالت، 
مراقبة  أنظمة  والتقديم،  العرض  أنظمة  والصيانة،  اإلصالح  أنظمة 
الجودة؛ برامج الحاسوب، تحديدا:، برامج لتصميم الطباعة وإصدار 
األساور؛  أو  بطاقات،  المعّلقة،  والبطاقات  الباركود،  رموز  ملصقات 
برامج حاسوبية إلدارة عمل الطابعات، الصيانة أو تجديد التزويدات؛ 
برامج الحاسوب لتشغيل الطابعات؛ برمجيات الحاسوب وبرامج الحاسوب 
الفيديو  الصور،  األصوات،  واستالم  ونسخ  إلرسال،  المستخدمة 
والبيانات عبر شبكات أو أنظمة االتصاالت بعيدة المدى بين المحطات 
من أجل تحسين وتسهيل االستخدام والدخول إلى شبكات الحاسوب 
وشبكات الهاتف؛ برمجيات الحاسوب والكتيبات التي تباع كوحدة 
التوزيع  مراكز  جرد  عمليات  بالتصنيع،  والتحكم  وإلدارة  واحدة 
والمستودعات؛ برمجيات الحاسوب لتقييم وحماية شبكات الحاسوب 
سطح  وبرامج  والتطبيقات  الخادم،  وأجهزة  والالسلكية،  السلكية 
المكتب من أي هجوم، والتعدي وسوء االستخدام؛ برامج الحاسوب 
لتطوير النظام وتطبيق الكمبيوتر، النشر واإلدارة؛ تحميل برامج التشغيل 
للطابعات؛ برمجيات الحاسوب لتحويل الطابعات لطباعة الرقع؛ برمجيات 
الحاسوب، تحديدا:، البرمجيات التي تستخدم فيما يتعّلق بإدارة وتنفيذ 
سلسلة التوريد؛ برمجيات الحاسوب لتشغيل شبكات المنطقة المحلية 
الالسلكية وإلدارة عمليات اإلدخال/اإلخراج على الحواسيب المحمولة؛ 
برمجيات الحاسوب لحماية البيانات/المعلومات المخزنة على و/أو المرسلة 
والتطبيقات  الخادم،  وأجهزة  والالسلكية،  السلكية  الشبكات  عبر 
االستخدام؛  وسوء  والتعدي  هجوم،  أي  من  المكتب  سطح  وبرامج 
برمجيات الحاسوب لتسجيل، إدارة، استرجاع وتخزين بيانات العميل، 
برمجيات  العميل؛  رضا  ومعلومات  تفضيالت  االتصال،  معلومات 
التوزيع  مراكز  إدارة  عمليات  بالتصنيع،  والتحكم  إلدارة  الحاسوب 
ومخزون المستودعات؛ برمجيات الحاسوب إلدارة ومراقبة الحواسيب 
المحمولة؛ البرامج الحاسوبية إلدارة قاعدة البيانات في الحقل إلدارة 
قاعدة البيانات والمعلومات؛ برمجيات الحاسوب المقدمة كخاصية في 
الهواتف الخلوية أو النقالة للتصفح والدخول إلى التطبيقات متكررة 
االستخدام على الهاتف التطبيقات على الهاتف؛ برمجيات الحاسوب 
إلنشاء ومعالجة نماذج األعمال؛ برمجيات الحاسوب، تحديدا:، برمجيات 
بروتوكوالت االتصاالت ألجهزة الحواسب المتنقلة وأجهزة االتصاالت 
المتنقلة؛ برمجيات الحاسوب التي تتيح وتوفر االتصاالت الالسلكية 
النصوص  الصوتية،  التسجيالت  الصور،  للصوت،  االتجاهات  ثنائية 
البيانات واإلرسال الالسلكي للصوت،  المطبوعة واتصاالت تواصل 

المركبة في المركبات، والمفكرات الشخصية االلكترونية؛ برمجيات وقطع 
الخلوية  الهواتف  أجهزة  ومراقبة  إلدارة  والحاسوب  الشبكات  إدارة 
وأجهزة الهاتف، أجهزة االتصاالت )في او آي بيه( التي تستخدم في 
إدارة عالقات العمالء من مستخدمي الهواتف النقالة؛ برمجيات وقطع 
إدارة الحاسوب والشبكات التي تستخدم مع أجهزة رسم الخرائط وإيجاد 
االتجاهات التي تعتمد على أنظمة تحديد المواقع العالمية )جي بي اس(؛ 
برمجيات وقطع إدارة الحاسوب والشبكات التي تستخدم مع الحواسيب 
)آر اف آي دي(،  الالسلكية  الترددات  تحديد  قارئات  المحمولة، 
األجهزة الموّجهة بالحديث وأجهزة التعّرف على الكالم لحجز التذاكر 
الشخصية،  الهويات  من  والتحقق  جمع  الدفع،  عمليات  بعد،  عن 
واإلرسال والجدولة، صيانة المعدات، التصليح بمقابل مادي والتصليح؛ 
برمجيات وقطع إدارة الحواسيب والشبكات التي تستخدم مع أجهزة 
الدفع، أجهزة التعريف والتحكم اآلمن؛ برمجيات وقطع إدارة الحاسوب 
والشبكات التي تستخدم إلرسال، واالستالم، مشاهدة، تحديث وإدارة 
الشحن  واالسترجاع،  التخزين  والمواد،  المخزون  ونقل  البيانات، 
إدارة  البضائع،  دورات  وعد  واختيار  الطلبات،  إصدار  واالستالم، 
األصول والتعقب، وجمع البيانات العامة؛ برمجيات وقطع إدارة الحاسوب 
والشبكات إلدارة ومراقبة أجهزة الحاسوب المحمولة؛ الكمبيوتر برامج 
طابعات،  وتشغيل  إلدارة  الجوال  أو  الخلوية  للهواتف  التطبيقات 
المحمول؛  الكمبيوتر  وأجهزة  الرموز،  قارئات  الضوئية،  الماسحات 
كابالت الحاسوب؛ معدات الحاسوب، تحديدا:، الماسحات الضوئية، 
الطابعات، أجهزة التعريف البصري على الحروف ومعدات الحاسوب 
الطرفية األخرى لمعالجة نماذج األعمال؛ قطع أجهزة الحاسوب وبرمجيات 
االتصاالت لنقل الملفات إلكترونيا، الدخول إلى الحواسيب عن بعد، 
والدخول إلى الشبكات عن بعد، جميعها في مجال شبكات المساحة 
الواسعة والمنطقة المحلية؛ قطع أجهزة الحاسوب وبرمجيات إدارة البيانات 
لجمع، تحرير، تنظيم، تعديل، ووضع اإلشارات للكتب، وإرسال، تخزين 
والبيانات  النصوص  الصوتية،  التسجيالت  صوت،  الصور،  وتبادل 
المطبوعة الذي يتم الحصول عليها من خالل رموز الباركود، بطاقات 
تعريف الترددات الالسلكية، وأجهزة الحوسبة واالتصاالت المتنقلة؛ 
قطع الحاسوب وأجهزة الحاسوب المحمولة ألنظمة الحوسبة النقالة شاملة 
المراحل لألعمال التجارية؛ برمجيات وقطع الحاسوب التي تستخدم في 
إنشاء، وصيانة وإدارة شبكات حاسوب المنطقة الواسعة والمنطقة المحلية 
واتصاالت شبكات الحاسوب، تحديدا:، اتصاالت العالمية عبر شبكات 
الحاسوب؛ قطع أجهزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب ألنظمة مواقع 
الوقت الفعلي التي تستخدم في مجال تحديد المواقع المادية لمجموعة من 
المنتجات،  أو  المعدات  الحاويات،  المخزون،  األشياء كالمركبات، 
والموظفين؛ قطع وبرمجيات الحاسوب لتعريف، تحديد موقع أو تتبع 
وتشغيل  الكمبيوتر  أجهزة  األشخاص؛  أو  المعدات  الممتلكات، 
البرمجيات ألنظمة المواقع في الوقت الفعلي؛ قطع أجهزة الحاسوب، 
تحديدا:، الحواسيب النقالة والمحمولة باليد؛ أنظمة تشغيل الحاسوب 
وأجهزة االستقبال واإلرسال الالسلكية المحمولة؛ أجهزة الحاسوب 
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واحدة؛ برمجيات الحاسوب التي تحتوي على بروتوكول االتصاالت 
لألجهزة االلكترونية المتنقلة والمحمولة باليد؛ أجهزة الراديو وأجهزة 
اإلرسال؛ برمجيات وتطبيقات الهواتف الذكية لتطوير تطبيقات الهواتف 
الذكية للشارات المطبوعة، إيصاالت، بطاقات، الرقع ونماذج األعمال 
التجارية؛ برمجيات قراءة رموز الباركود، قارئات الرموز، ماسحات رموز 
الباركود للتحكم المخزون المادي؛ برمجيات التصميم، تعريف، وتشغيل 
البطاقات؛؛  تصميم  برمجيات  االتصاالت؛  أنظمة  أخطاء  ومعالجة 
برمجيات تصميم البطاقات وتعريف طابعات البطاقات؛ برمجيات إدارة 
وتشغيل طابعات البطاقات؛ برمجيات تمكين حاسوب االستخدامات 
العامة من طباعة و/أو قراءة رموز الباركود؛ برمجيات التصميم، تعريف، 
وتشغيل ومعالجة أخطاء أنظمة مواقع الوقت الفعلي؛ برمجيات برمجة 
وإدارة طابعات شبكة االتصال؛ آالت الفاكس؛ رقع قياس المسافات 
عن بعد التي ترسل مواقع األشياء كالمركبات، المخزون، الحاويات، 
المعدات أو المنتجات والموظفين؛ أجهزة الراديو ذات اتجاهي البث 
تضم  التي  بي(  دبليو  )يو  االتساع  فائقة  الرادار  أنظمة  واالستقبال؛ 
مرسالت  من  تتألف  التي  االتساع  فائقة  االتصاالت  أنظمة  الرادار؛ 
ومستقبالت )يو دبليو بي(؛ مصدرات اإلشارات واسعة النطاق؛ أجهزة 
معالجة صوت؛ أجهزة اإلمالء الرقمي؛ أجهزة الرد الرقمي على الهواتف؛ 
جسور اإليثرنت الالسلكية؛ معدات أجهزة شبكات المناطق المحلية 
الالسلكية، تحديدا:، منافذ الحاسوب المتوازي والتسلسلية، ومنافذ 
شبكات  ومفاتيح  الحاسوب  شبكات  مستخدمي  لربط  الدخول 
الصغيرة  التحكم  اإللكترونية، وحدات  التحكم  الحاسوب، وحدات 
والهوائيات؛ طابعات األساور؛ بطاقات تحديد الترددات الالسلكية )آر 
اف آي دي(؛ تحميل البرمجيات لتتبع الحركة المادية لالستخدام مع 
كشف الحركة أجهزة االستشعار؛ أشكال مخصصة للتحميل لتشغيل 
وإدارة األنشطة التجارية؛ برمجيات وأجهزة الحاسوب التي تمكن من 
تبادل المعلومات والوصول إلى معلومات الوقت الفعلي من األشخاص، 
اجهزة، آالت ومعدات؛ برمجيات وأجهزة الحاسوب التي تسمح بعرض، 
وتحليل، وفلترة وإدارة البيانات من األشخاص، اجهزة، آالت ومعدات؛ 
برمجيات وأجهزة الحاسوب التي تمكن التحديث عن بعد، إدارة وتعريف 
األجهزة، آالت ومعدات؛ برمجيات وأجهزة الحاسوب التي تستخدم 
لبناء طريقة سير عمل منطقي من البيانات؛ برمجيات وأجهزة الحاسوب 
التي تستخدم لنقل المعلومات إلى األجهزة السلكيا وإدارة األجهزة 

السلكيا.  
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الصور، التسجيالت الصوتية، والنصوص المطبوعة ومعلومات البيانات؛ 
البرمجيات الهاتفية الحاسوبية التي تمكن إتمام اتصاالت الهاتف واالتصاالت 
من خالل شبكة؛ البرمجيات الهاتفية الحاسوبية لعرض وتحديث البيانات 
الواردة من الشبكة؛ برمجيات الحواسيب المساعدة للقيام بأعمال صيانة 
الحاسوب؛ موصالت توصيل الطابعات وأجهزة الكمبيوتر؛ محركات 
الكهربائية  التحكم  وحدات  وصالت كهربائية؛  الرقمية؛  األقراص 
ومعالجات البيانات؛ أدلة المستخدم اإللكترونية للتحميل تباع معها؛ 
روابط االتصال السريعة لنقل البيانات، تحديدا:، كابالت يو اس بي، 
الكوابل المصنوعة من األلياف البصرية، الكابالت المتوازية، الكابالت 
الراديو  ترددات  وتعريف  قراءة  أجهزة  الدين؛  وكابالت  التسلسلية، 
الثابتة والمحمولة؛ الماسحات الضوئية اليدوية التي تقوم تلقائيًا بتحديد 
وجود رموز الباركود والترددات الالسلكية؛ ماسحات الليزر المحمولة 
والمتكاملة؛ برمجيات وقطع إدارة الحواسيب والشبكات إلدارة ومراقبة 
الحواسيب الشخصية المحمولة المتينة؛ أجهزة الراديو الالسلكية واسعة 
المدى التي تمكن من تفعيل البيانات واألصوات المتكاملة؛ أجهزة 
قراءة  أجهزة  الرقمية؛  التصوير  وأجهزة  والمساحية  الطولية  التصوير 
تحديدا:،  الذاكرة،  أجهزة  الذكية؛  والبطاقات  الممغنطة  البطاقات 
المتنقلة  والشاشات  الحواسيب  الفارغة؛  الوميضية  الذاكرة  بطاقات 
التجارية؛  لألعمال  المراحل  شاملة  النقالة  حواسيب  ألنظمة  والثابتة 
الطابعات المتنقلة أو المحمولة باليد للرقع ونماذج األعمال التجارية؛ 
أجهزة المودم؛ األجهزة العاملة بتقنية اتصاالت األماكن القريبة )ان اف 
سي(، تحديدا:، الطابعات؛ أجهزة النداء اآللي؛ برمجيات وأجهزة إدارة 
حواسيب وشبكات الترددات الالسلكية الثابتة والمحمولة المستخدمة 
كافتها إلدارة ومراقبة المساعدات الشخصية الرقمية، الحواسيب المرّكبة 
استقبال  أجهزة  اإللكترونية؛  الشخصية  والمنظمات  المركبات  على 
وإرسال ترددات الراديو المحمولة أو الثابتة والحواسيب المتنقلة والمحمولة 
باليد لدمج ماسحات رقع تعريف ترددات الراديو والباركود وبرمجيات 
التشغيل التابعة لها؛ أجهزة الحاسوب المحمولة المزودة بوظيفة التعرف 
التلقائي وتشغيل برمجياتها؛ أجهزة استشعار الضغط ودرجة الحرارة؛ 
الطابعات، تحديدا:، الطابعات المحمولة وطابعات الرقع؛ الطابعات، 
محركات الطباعة ووحدات الطباعة الختبار أجهزة تحديد ترددات الهوية 
الالسلكية )آر اف آي دي(، قراءة وكتابة بيانات الترددات الالسلكية، 
إلنشاء الرقع والملصقات الذكية المشفرة بتطبيق مكونات الترددات 
الطابعات  الطباعة؛  رؤوس  تحديدا:،  الطابعة،  مكونات  الالسلكية؛ 
الحرارية؛ الرادار وأجهزة كشف الرادار؛ أجهزة طباعة وتشفير الترددات 
الرقع  دي(،  آي  اف  )ار  الراديوية،  الترددات  تحديد  الالسلكية؛ 
والبطاقات الذكية التي تظهر الرقاقات المدمجة، الدارات المتكاملة، 
للتسجيل، واالستالم،  الترددات  الهوائيات وأجهزة استقبال وإرسال 
ألنظمة  والرقع  القارئات  البيانات؛  وإرسال  تحديث  ترميز،  وتخزين، 
الالسلكي  واإلرسال  االستقبال  أجهزة  الفعلي؛  لوقت  مواقع  تحديد 
وبرمجيات تشغيلها؛ لوحات األجهزة البينية ألجهزة الحاسوب، كابالت 
الحاسوب، وصالت كهربائية، وأجهزتها الطرفية، المباعة جميعها كوحدة 



222                           األحد 9 ذو الحجة 1437هـ  2016/9/11 مالكويت اليوم العدد  1305 السنة الثانية والستون

المجاالت التكنولوجية الجديدة؛ خدمات تقديم االستشارات في مجال 
التجارية؛  األعمال  استشارات  وخدمات  التجارية  األعمال  إدارة 
خدمات إدارة قواعد البيانات المحوسبة؛ تطبيق برامج الجوائز التشجيعية 
الطابعات، واللوازم؛ خدمات  الطابعات، بطاقات  بيع  للتجار لترويج 
التوزيع في مجال نماذج األعمال التجارية؛ خدمات إدارة المعلومات، 
تعقب  الشحن،  وفواتير  وثائق  إعداد  الشحنات،  تجهيز  تحديدًا: 
والشبكات  الكمبيوتر  شبكات  عبر  والشحن  والطرود  المستندات 
الداخلية وشبكة اإلنترنت؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت 
التي تقدم الهواتف النقالة، أنظمة التقاط بيانات رموز الباركود، حوسبة 
الهواتف النقالة وقطع وبرمجيات الحواسيب، األعمال الصوتية والصوتية 
المرئية المسجلة مسبقًا والبضائع ذات العالقة عبر اإلنترنت وغيرها من 
شبكات الحاسوب وشبكات االتصاالت اإللكترونية؛ خدمات المراقبة 
المادية للمخزون؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تعرض الهواتف 
النقالة  الهواتف  الباركود، حوسبة  بيانات رموز  التقاط  أنظمة  النقالة، 
وقطع وبرمجيات الحواسيب لكل ما سبق، األعمال الصوتية والصوتية 

المرئية المسجلة مسبقًا والبضائع ذات العالقة وعروض المنتجات.
المودع  الطلب  الى  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  ادعاء 
في الواليات المتحدة االميركية  تحت الرقم 86541293  بتاريخ 

2015/02/20
طالب التسجيل: زد آي أتش كورب.

العنوان: أمريكية / سويت 500، 475 هاف داي رود، لينكونشير، 
إلينوي60069، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: رسم لرأس حمار وحشي )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 165298
التاريخ: 05/03/2015 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 
158617 وذلك الرتباطهما.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )37(
وصيانة  تركيب  الحواسيب؛  بإصالح  المتعلقة  االستشارات  خدمات 
وإصالح المعدات اإللكترونية، تحديدًا: معدات االتصاالت وأنظمة 
البطاقات؛  طابعات  تصليح  خدمات  الباركود؛  رموز  بيانات  التقاط 
خدمات تقديم االستشارات على شكل تقديم النصائح والمساعدة في 
تركيب وتعديل وصيانة قطع الحاسوب التي تتيح تبادل الوقت الفعلي 
الناس، األجهزة  المعلومات عن طريق  إلى  للمعلومات مع والوصول 

واآلالت والمعدات والتطبيقات التي تتفاعل مع تلك البيانات.
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العالمة: رسم لرأس حمار وحشي )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 165295

التاريخ: 05/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 

158615 وذلك الرتباطهما.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )16(

الرقع المطبوعة المصنوعة من الورق والبالستيك؛ رقع طباعة الباركود 
المصنوعة من الورق والبالستيك؛ نماذج األعمال التجارية؛ رقع وربطات 
التعريف الورقية والبالستيكية التي تجهز بواسطة الطابعات كطابعات 
الليزر والمستخدمة من قبل المتخصصين في مجال الرعاية الصحية؛ 
الطباعة  رقع  تحديدا:  عليها،  الطباعة  يمكن  التي  الورقية  البطاقات 
الفارغة أو المطبوع عليها بشكل جزئي، أشرطة آالت الطباعة؛ المواد 
والمنشورات المطبوعة، تحديدًا: النشرات التعريفية، كتيبات التعليمات 
ودليل المستخدم، العروض التقديمية والمواد التدريبية المكتوبة في مجال 
الفعلي،  الوقت  مواقع  أنظمة  الصلبة،  القطع  الحاسوب،  برمجيات 
والطابعات؛ مستلزمات الطابعات، تحديدًا الرقع الفارغة أو المطبوع 
ذاتية  الرقع  الحاسوب؛  طابعات  وأشرطة  القماشية  غير  جزئيًا  عليها 
االلتصاق المصنوعة من الورق المستخدمة لتحديد هوية المرضى وللعناية 
بالمرضى في قطاع الرعاية الصحية؛ البطاقات البالستيكية المطبوع عليها 
المغلفة؛  الهوية  بطاقات  البطاقة؛  استخدام  لتعقب  مستخدمة  أرقام 
أغشية نقل الرسومات، تحديدًا: الصور الالصقة وناقالت الرسومات؛ 
البطاقات، تحديدًا: رقع التعريف الورقية والبالستيكية؛ ورق حراري؛ 

ورقة االيصال؛ رقع االلتصاق الذاتي الورقية والبالستيكية.
المودع  الطلب  الى  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  ادعاء 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: رسم لرأس حمار وحشي )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 165297
التاريخ: 05/03/2015 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 
158616 وذلك الرتباطهما.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(
خدمات استشارات األعمال التجارية في مجال الطباعة المستندة إلى 
الحاسوب، منتجات برمجيات وقطع الحاسوب، الطابعات، أمن البيانات، 
أجهزة التحكم بالوصول، بطاقات العضوية، بطاقات إهداء، البطاقات 
المالية ونماذج األعمال؛ خدمات تقديم االستشارات في األعمال التجارية 
للمصنعين ومشغلين محطات الشحن فيما يتعّلق باإلنتاجية والكفاءة 
ومراقبة المخزون واإلجراءات التشغيلية ومشتريات المعدات؛ خدمات 
تطوير األعمال التجارية، تحديدًا: المساعدة في تسويق المنتجات في 
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الصوتية، النصوص والبيانات المطبوعة الذي يتم الحصول عليها من 
وأجهزة  الالسلكية،  الترددات  تعريف  بطاقات  الباركود،  رموز  خالل 
الحوسبة واالتصاالت المتنقلة؛ خدمات الحاسوب، تحديدًا: توفير موقع 
تفاعلي يسمح االتصاالت، تحميل المعلومات، تحميل البرمجيات، أجهزة 
الحاسوب والبرمجيات خدمات الدعم، ودعم المبيعات على شبكة 
الحاسوب العالمية، التي يمكن الوصول إليها عبر الحاسوب، أجهزة 
االتصال عبر الخطوط األرضية وأجهزة االتصاالت الالسلكية؛ تصميم 
برامج الحاسوب لآلخرين؛ خدمات تطوير برمجيات الحاسوب في مجال 
معامالت نقاط البيع المتنقلة؛ خدمات تصميم األسطح البينية لبرمجيات 
الحاسوب لآلخرين؛ خدمات االستشارات والتصميم التي تتعّلق بأجهزة 
الحاسوب في مجال رسم الخرائط وتحديد االتجاهات من خالل تحديد 
المواقع العالمية )جي بي اس(؛ خدمات االستشارات والتصميم التي 
تتعلق بأجهزة الحاسوب في مجال إدارة عالقات العمالء من مستخدمي 
الحاسوب  بأجهزة  المتعلقة  االستشارات  خدمات  النقالة؛  الهواتف 
في مجال حجز التذاكر عبر الهواتف النقالة، التصليح بمقابل مادي 
والتصليح؛ خدمات االستشارات والتصميم المتعلقة بأجهزة الحاسوب 
التي تستخدم إلرسال، واالستالم، مشاهدة، تحديث وإدارة البيانات، 
ونقل المخزون والمواد، تخزين واسترجاع، الشحن واالستالم، إصدار 
والتعقب،  األصول  إدارة  البضائع،  دورات  وعد  واختيار  الطلبات، 
عمليات الدفع، جمع والتحقق من الهويات الشخصية، التعرف على 
الكالم، واإلرسال والجدولة، جمع البيانات العامة وصيانة المعدات؛ 
خدمات استشارية في مجال التصميم، اختيار، تنفيذ واستخدام أنظمة 
قطع وبرمجيات الحاسوب المتعلقة بأنظمة التقاط بيانات رم, ز الباركود، 
النقالة لآلخرين؛  الهواتف  النقالة واتصاالت  الهواتف  أجهزة حوسبة 
خدمات استشارية في مجال التصميم، اختيار، تنفيذ، واستخدام أنظمة 
قطع وبرمجيات الحاسوب لآلخرين؛ خدمات تصميم وتطوير أجزاء 
الحاسوب حسب الطلب، برمجيات الحاسوب؛ تصميم وتطوير نظم 
االتصاالت عن بعد الرقمية للشبكات العامة والخاصة؛ تنزيل برمجيات 
كمبيوتر؛ تنزيل برمجيات الحاسوب المتعلقة برموز الباركود بشأن أنظمة 
واتصاالت  النقالة  الهواتف  حوسبة  أجهزة  الرموز،  بيانات  التقاط 
الهواتف النقالة؛ خدمات البرمجيات غير القابلة للتحميل، تحديدًا: توفير 
االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتحميل لنظام مواقع الوقت 
بشأن  التقنية  المعلومات  توفير  الطابعات؛  خدمات  خطط  الفعلي؛ 
الميزات والتوافق بين البرمجيات الخاّصة بمزودي خدمات برمجيات آخرين 
حول أنظمة التقاط بيانات رموز الباركود، أجهزة حوسبة الهواتف النقالة 
واتصاالت الهواتف النقالة؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير 
القابلة للتحميل الستخدامها في إدارة وتشغيل مستودعات حاويات 
السكك  محطات  اللوجستية،  الخدمات  مراكز  والشحن،  الصناعة 
الحديدية، محطات وسائط النقل المتعدد أو المطارات؛ بحوث وتنمية 
منتجات جديدة لآلخرين في مجال االتصاالت بعيدة المدى؛ الخدمات 
المقدمة من المهنيين لدعم المنتج، تحديدًا: توفير المعلومات التقنية 
والتشاور التقني في المجال الحواسيب؛ خدمات االستشارات التقنية في 

العالمة: رسم لرأس حمار وحشي )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 165299

التاريخ: 05/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 

158618 وذلك الرتباطهما.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )38(

والشبكات،  اإللكترونية  البيانات  قواعد  إلى  الوصول  إمكانية  توفير 
السماح للمستخدم بإرسال واستقبال والتفاعل مع الصوت والنصوص 
والصور الرقمية ومقاطع الفيديو وتطبيقات األلعاب اإللكترونية ووسائل 
التواصل االجتماعي عبر الشبكات؛ توفير الوصول إلى البنى التحتية 
لشبكات االتصاالت للسماح للمستخدمين بالحصول على االحداثيات 
السلكية  االتصاالت  إلى  الوصول  توفير  تحديدًا:  الموقع،  بناء على 
والالسلكية وشبكات الكمبيوتر العالمية؛ خدمات تقديم االستشارات 
في مجال إرسال البيانات وأنظمة تحديد الترددات الالسلكية )آر اف 
آي دي(؛ خدمات االتصاالت الالسلكية عن بعد، تحديدًا: خدمات 
واستالم  بإرسال  للمستخدم  تسمح  التي  السلكيًا  البيانات  إرسال 
رسائل فورية والبريد اإللكتروني والبيانات؛ خدمات الهواتف الالسلكية 
االتصاالت  شبكات  عبر  والوثائق  للبيانات  اإللكتروني  واإلرسال 
وشبكات الحاسوب العالمية؛ توفير المعلومات التقنية والتشاور التقني في 
مجال االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات الوصول لالتصاالت 
بعيدة المدى، تحديدًا: توفير إمكانية الوصول ورفض الوصول إلى قواعد 
البيانات اإللكترونية والشبكات للتأثير على مستويات القّوة في أجهزة 

االتصاالت الالسلكية؛ تخطيط شبكة االتصاالت بعيدة المدى.
المودع  الطلب  الى  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  ادعاء 
في الواليات المتحدة االميركية  تحت الرقم 86541293  بتاريخ 

2015/02/20
طالب التسجيل: زد آي أتش كورب.

العنوان: أمريكية / سويت 500، 475 هاف داي رود، لينكونشير، 
إلينوي60069، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: رسم لرأس حمار وحشي )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 165302
التاريخ: 05/03/2015 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 
158619 وذلك الرتباطهما.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )42(
البحوث األساسية والتطبيقية في مجاالت الفيزياء، والكيمياء، الهندسة، 
برمجة الحاسوب، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بعيدة المدى؛ 
تصميم قواعد البيانات وبرمجة الحاسوب لآلخرين؛ خدمات الحاسوب، 
تحديدًا: خدمات تصميم وتنفيذ شبكات المنطقة المحلية الالسلكية 
وبرمجيات  أجهزة  وأنظمة  الشاملة  النقالة  الحوسبة  أنظمة  لآلخرين، 
التسجيالت  صوت،  الصور،  وإدارة  تحريك،  أجل،  من  الحاسوب 
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لألجهزة العاملة عن بعد عبر شبكات الحاسوب لآلخرين.
المودع  الطلب  الى  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  ادعاء 
في الواليات المتحدة االميركية  تحت الرقم 86541293  بتاريخ 

2015/02/20
طالب التسجيل: زد آي أتش كورب.

العنوان: أمريكية / سويت 500، 475 هاف داي رود، لينكونشير، 
إلينوي60069، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: LACTO-FREE )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 165528
التاريخ: 10/03/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )05(

أنزيمات الهضم؛ إنزيمات لالستخدام الطبي أو الطب البيطري؛ إنزيمات 
لألغراض الطبية.

طالب التسجيل: كير فارماسيوتيكالز بيه تي واي ليميتد
نيو  جانكشن،  بوندي  ستريت،  جرافتون   75  / اوسترالية  العنوان: 

ساوث ويلز، 2022، استراليا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: NORTH HAVEN )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 165529

التاريخ: 10/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )36(
الخدمات المالية، تحديدًا توفير األموال الخاصة لالستثمار في األوراق 

المالية الخاّصة والعاّمة.
طالب التسجيل: مورجان ستانلي / شركة من ديالوير

 ،10036 نيويورك  نيويورك،  برودواي،   1585  / أمريكية  العنوان: 
الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: PERVERSION )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 165643
التاريخ: 12/03/2015 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )03(
السوائل  العطور؛  التجميل؛  مستحضرات  التجميل؛  مستحضرات 
العطرية؛ مستحضرات التلوين ألغراض تجميلية؛ المكياج؛ مستحضرات 

المكياج؛ طالء األظافر؛ مستلزمات)مستحضرات التجميل(.  
طالب التسجيل: لولاير / شركة مساهمة فرنسية.

العنوان: فرنسية / 14 ريو رويال، 75008 باريس، فرنسا 

مجال أنظمة التقاط بيانات رموز الباركود، الحواسيب المحمولة وأجهزة 
االتصاالت المحمولة وبرمجيات وقطع الحاسوب لكل ما سبق، بما في 
ذلك تنزيل برمجيات الحاسوب ألنظمة التقاط بيانات رموز الباركود، 
أجهزة حوسبة الهواتف النقالة واتصاالت الهواتف النقالة؛ االستشارات 
االستقبال  أنظمة  الطلب،  حسب  البيانات  إرسال  وتصميم  الفنية 
واإلدارة، وأنظمة نقل المواد؛ االستشارات التقنية، خدمات التصميم 
دي(؛  آي  اف  )آر  الالسلكية  الترددات  تحديد  ألنظمة  والتكامل 
شبكة  تخطيط  مجال  في  استشارية  التكنولوجي وخدمات  التخطيط 
االتصاالت السلكية والالسلكية؛ تطوير برمجيات الحاسوب ألنظمة 
التقاط بيانات رموز الباركود؛ خدمات البرمجيات كخدمات )اس ايه 
ايه اس(، تحديدًا: استضافة البرمجيات التي تتيح تبادل المعلومات مع 
والوصول إلى المعلومات من الناس في الوقت الفعلي، اجهزة، آالت 
ومعدات وبرمجيات التطبيقات التي تتفاعل مع تلك البيانات؛ خدمات 
تطوير برمجيات الحاسوب واستشارات الحاسوب لألعمال التجارية، 
بما يتضّمن وال يقتصر على اإلدارة عن بعد و/أو استضافة تطبيقات 
الحاسوب من أجل؛ خدمات تقديم االستشارات للتصميم، اختيار، 
تنفيذ، التعديل، صيانة واستخدام أنظمة برمجيات الحاسوب؛ تقديم 
االستشارات التقنية المتعلقة بتنزيل برمجيات الحاسوب؛ خدمات الدعم 
التقني، تحديدًا: خدمات حل المشاكل على شكل تشخيص أجهزة 
وبرمجيات الحاسوب؛ خدمات الحاسوب التشخيصية؛ خدمات تقديم 
في  المساعدة  وتقديم  االستشارات  إسداء  على شكل  االستشارات 
مجال تنفيذ، تركيب، تعريف، تعديل وصيانة برمجيات الحاسوب التي 
تتيح تبادل الوقت الفعلي للمعلومات مع والوصول إلى المعلومات من 
الناس، اجهزة، اآلالت والمعدات والتطبيقات التي تتفاعل مع تلك 
البيانات، فضال عن تقديم المشورة والمساعدة في تنفيذ وتعريف أجهزة 
الحاسوب التي تسمح بتبادل الوقت الفعلي للمعلومات مع والوصول 
إلى المعلومات من الناس، اجهزة، اآلالت والمعدات والتطبيقات التي 
تتفاعل مع تلك البيانات؛ توفير الموقع اإللكترونية التي تعرض برمجيات 
غير قابلة للتحميل للسماح للمستخدمين وتطبيقات البرمجيات التفاعل 
مع وإدارة الناس، اجهزة، آالت ومعدات وتقديم الرسائل، خدمات 
اإلدارة والتخزين في الذاكرة؛ خدمات تقديم االستشارات فيما يتعلق 
بأنظمة الحاسوب، اتصال شيكات الحاسوب، وتصميم ونشر تطبيقات 
البرمجيات؛ خدمات برمجيات الحاسوب، تحديدًا: تطوير، الصيانة، 
إصالح، وتنزيل برامج الحاسوب، حل مشاكل برمجيات الحاسوب؛ 
خدمات الدعم التقني على شكل تشخيص مشاكل برمجيات الحاسوب؛ 
تحسين وتحديث برامج الحاسوب؛ ابتكار، تصميم وتخصيص برمجيات 
الحاسوب وبرمجيات ربط األنظمة بقواعد البيانات؛ توفير المعلومات 
في مجال برمجيات الحاسوب وبرمجيات ربط األنظمة بقواعد البيانات؛ 
خدمات تقديم االستشارات في مجال برمجيات الحاسوب وبرمجيات ربط 
األنظمة بقواعد البيانات؛ خدمات الدعم فيما يتعلق بأنظمة الحاسوب، 
قطع وحواسيب اتصال شبكات الحاسوب، تحديدًا: حل المشاكل 
وتشخيصها؛ خدمات الحاسوب، تحديدًا: خدمات اإلدارة عن بعد 
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العالمة: TRIBUTE PORTFOLIO )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 165647

التاريخ: 12/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

رقمي  العالمتين  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد   -
165649, 166881 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )43(
خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ خدمات توفير اإلقامة المؤقتة، 

الفنادق، المنتجعات، المطاعم.
طالب التسجيل: تريبيوت بورتفوليو آي بيه، أل أل سي

العنوان: أمريكية / ون ستاربوينت، ستامفورد، كونيكتيكت 06902، 
الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 TRIBUTE HOTELS & RESORTS العالمة: 

)باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 165648

التاريخ: 12/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

رقمي  العالمتين  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد   -
165646, 166880 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )36(
الخدمات العقارية، تحديدا:، خدمات وساطة العقارات، تملك العقارات، 
العقارات،  تملك  وترتيب  إدارة  تحديدا:،  العقارات،  تملك  مشاركة 
الملكيات المشتركة، والشقق السكنية؛ االستثمارات العقارية، خدمات 
إدارة العقارات، تقاسم أوقات العقارات وتأجير العقارات والممتلكات 

العقارية، بما في ذلك الوحدات السكنية المشتركة والشقق.  
طالب التسجيل: تريبيوت بورتفوليو آي بيه، أل أل سي

العنوان: أمريكية / ون ستاربوينت، ستامفورد، كونيكتيكت 06902، 
الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 TRIBUTE HOTELS & RESORTS العالمة: 

)باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 165649

التاريخ: 12/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

رقمي  العالمتين  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد   -
165647, 166881 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )43(
خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ خدمات توفير اإلقامة المؤقتة، 

الفنادق، المنتجعات، المطاعم.

العالمة: MATTE REVOLUTION )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 165644

التاريخ: 12/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 165645 
وذلك الرتباطهما.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )03(
السوائل  العطور؛  التجميل؛  مستحضرات  التجميل؛  مستحضرات 
العطرية؛ مستحضرات التلوين ألغراض تجميلية؛ المكياج؛ مستحضرات 

المكياج؛ طالء األظافر؛ مستلزمات)مستحضرات التجميل(.
طالب التسجيل: لولاير / شركة مساهمة فرنسية.

العنوان: فرنسية / 14 ريو رويال، 75008 باريس، فرنسا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: SHEER REVOLUTION )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 165645

التاريخ: 12/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 165644 
وذلك الرتباطهما.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )03(
السوائل  العطور؛  التجميل؛  مستحضرات  التجميل؛  مستحضرات 
العطرية؛ مستحضرات التلوين ألغراض تجميلية؛ المكياج؛ مستحضرات 

المكياج؛ طالء األظافر؛ مستلزمات)مستحضرات التجميل(.
طالب التسجيل: لولاير / شركة مساهمة فرنسية.

العنوان: فرنسية / 14 ريو رويال، 75008 باريس، فرنسا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: TRIBUTE PORTFOLIO )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 165646

التاريخ: 12/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

رقمي  العالمتين  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد   -
165649, 166880 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )36(
الخدمات العقارية، تحديدا:، خدمات وساطة العقارات، تملك العقارات، 
العقارات،  تملك  وترتيب  إدارة  تحديدا:،  العقارات،  تملك  مشاركة 
الملكيات المشتركة، والشقق السكنية؛ االستثمارات العقارية، خدمات 
إدارة العقارات، تقاسم أوقات العقارات وتأجير العقارات والممتلكات 

العقارية، بما في ذلك الوحدات السكنية المشتركة والشقق.  
طالب التسجيل: تريبيوت بورتفوليو آي بيه، أل أل سي

العنوان: أمريكية / ون ستاربوينت، ستامفورد، كونيكتيكت 06902، 
الواليات المتحدة األمريكية



226                           األحد 9 ذو الحجة 1437هـ  2016/9/11 مالكويت اليوم العدد  1305 السنة الثانية والستون

طالب التسجيل: ايــف ســان لــوران بارفيومز.
العنوان: فرنسية / 7 أفينيو جورجيس في، 75008 باريس، فرنسا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: SHERATON )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 165824

التاريخ: 17/03/2015 
العالمتين  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد   - الشروط: 

رقمي 88239, 90513 وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )36(

تملك  العقارات،  وساطة  خدمات  تحديدا:،  العقارية،  الخدمات 
ملكية  وترتيب  إدارة  تحديدا:،  العقارات،  ملكية  مشاركة  العقارات، 
العقارات، الملكيات المشتركة، الشقق السكنية؛ االستثمارات العقارية، 
العقارات  وتأجير  العقارات  أوقات  العقارات، خدمات مشاركة  إدارة 
والممتلكات العقارية، بما في ذلك الوحدات السكنية المشتركة والشقق.  

طالب التسجيل: شيراتون انترناشيونال آي بي، أل أل سي.
كونيكتيكيوت  ستامفورد،  ستاربوينت،  وان   / أمريكية  العنوان: 

06902، الواليات المتحدة األمريكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)كما  خاص  بشكل  )باإلنجليزية( كتبت   Real Dual العالمة: 
بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 165982
التاريخ: 19/03/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )07(

ماكينات اللحام القوسية، آالت لحام كهربائية.  
طالب التسجيل: يامابيكو كوربوريشن

أوهمي، طوكيو،  7-2، سويهيروتشو -1تشومي،   / يابانية  العنوان: 
اليابان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: JEAN ROUSSEAU )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 166103
التاريخ: 23/03/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )18(

الجلود والجلود المقّلدة؛ جلود حيوانات؛ صناديق الثياب وحقائب 
السفر المستطيلة المسطحة؛ المواد المصنوعة من الجلود والجلود المقلدة، 
تحديدًا: حقائب اليد، حقائب السفر، حقائب الظهر، حقائب للشاطئ، 
الحقائب )جلديات(، حقائب المستندات، محافظ النقود، محافظ حمل 

النقود المعدنية، محافظ حمل البطاقات )محافظ جيب(.  
طالب التسجيل: مانيوفاكتشار جون روسو

العنوان: فرنسية / زون إنتداسترياللي دي تشامبس بوسي، 25170 
بيلوسي، فرنسا 

طالب التسجيل: تريبيوت بورتفوليو آي بيه، أل أل سي
العنوان: أمريكية / ون ستاربوينت، ستامفورد، كونيكتيكت 06902، 

الواليات المتحدة األمريكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: ELAN )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص )كما بالشكل 
المرفق(

رقم اإليداع: 165652
التاريخ: 12/03/2015 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 
165653 وذلك الرتباطهما.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(
جميع الخدمات في الفئة 35.

طالب التسجيل: إعالن قطر ذ.م.م.
العنوان: قطرية / الدوحة، قطر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: إعالن )بالعربية( ELAN )باإلنجليزية( كتبتا بشكل خاص 

مع الرسم )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 165653

التاريخ: 12/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 

165652 وذلك الرتباطهما.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(

جميع الخدمات في الفئة 35.
طالب التسجيل: إعالن قطر ذ.م.م.

العنوان: قطرية / الدوحة، قطر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: YSL MON PARIS )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 165822

التاريخ: 17/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 

4343, 4344, 60954 وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )03(

 العطور، ماء الزينة العطري؛ جل وامالح االستحمام واالغتسال لغير 
الغايات الطبية؛ الصابون المعطر؛ مستحضرات إزالة الروائح الكريهة 
الكريمات،  تحديدًا  التجميل،  مستحضرات  الشخصي؛  لالستخدام 
واليدين؛  الجسم  الوجه،  ومساحيق  جل  اللوشن،  المستحلبات، 
مستحلبات إكساب البشرة اللون األسمر بفعل اشعة الشمس، الجل 
والزيوت ومستحضرات ما بعد التعرض ألشعة الشمس؛ مستحضرات 
المكياج؛ الشامبو؛ الجل، مواد تثبيت الشعر والبلسم، المستحضرات 
الشعر؛  ملمعات  به؛  والعناية  الشعر  لتسريح  رذاذ  شكل  على 
التمويج  الشعر؛ مستحضرات  الشعر وإزالة لون  تلوين  مستحضرات 

والتجعيد الدائم للشعر؛ الزيوت العطرية.  
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الضيقة )خصوصًا الحواسيب الشخصية المزودة بمودم( ووسائط الحزم 
العريضة عبر االنترنت؛ خدمات الهواتف، خدمات التلكس، االتصال 
عبر الطرفيات الحاسوبية، نقل البيانات، والنصوص، األصوات والصور؛ 
إرسال الرسائل والصور المعزز حاسوبيًا؛ تأجير وقت الدخول لشبكات 
الحاسوب؛ توفير خدمات االتصاالت عبر اإلنترنت؛ تشغيل شبكات 

الصوت والبيانات للشركات )شبكات الشركات(، وللمستهلكين.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في  
االتحاد االوربي تحت الرقم 013455621  بتاريخ 2014/11/13

إنتيليكتشيوال  سوليوشنز  تيكنولوجي  فوجيستو  التسجيل:  طالب 
بروبرتي جي أم بي أتش

العنوان: المانية / مييز-فان-دير-روهي-سترابي 8، 80807 ميونيخ، 
المانيا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: PRIMEFLEX )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 166115
التاريخ: 23/03/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )42(

إنشاء وتطوير برامج معالجة البيانات؛ خدمات تطوير برمجيات الحاسوب؛ 
تأجير أنظمة المعلومات واالتصاالت الحاسوبية، وأجهزة معالجة البيانات 
وبرامج معالجة البيانات؛ خدمات التشغيل التقني ألنظمة المعلومات 
معالجة  وبرامج  البيانات  معالجة  وأجهزة  الحاسوبية،  واالتصاالت 
البيانات، من أجل اآلخرين؛ مزودي خدمة التطبيقات التقنية؛ خدمات 
الحاسوب، وبخاصة شراء التطبيقات عن طريق اإلنترنت )التطبيقات 
كخدمات(، وموارد تكنولوجيا المعلومات عبر اإلنترنت؛ االستشارات 
تكنولوجيا  استشارات  خدمات  البرمجيات؛  صيانة  الحاسوبية؛ 
أنظمة  وتشغيل  ببناء  يتعلق  فيما  الفنية  االستشارات  المعلومات؛ 
المعلومات واالتصاالت، ومعدات معالجة البيانات والبرامج الحاسوبية؛ 
ومعدات  واالتصاالت،  المعلومات  لنظم  التقنية  التطبيقات  إدارة 
معالجة البيانات والبرامج الحاسوبية؛ إصالح وصيانة برامج الحاسوب؛ 
خدمات إنشاء الشبكات اإللكترونية المتعلقة بالحزم الضيقة )خصوصًا 
الحواسيب المزودة بمودم( ووسائط حزم عريضة عبر االنترنت؛ تطوير، 
إنشاء وتشغيل شبكات الحاسوب؛ تأجير نظم معالجة البيانات؛ استئجار 
الصوت  شبكات  تطوير  الحاسوب؛  شبكات  على  التخزينية  السعة 
تشغيل  وللمستهلكين،  الشركات(،  )شبكات  للشركات  والبيانات 
وللمستهلكين؛  الشركات(،  )شبكات  للشركات  البيانات  شبكات 
تأجير برامج معالجة البيانات ووظائف البرامج الفردية؛ خدمات توفير 
برامج الحاسوب عبر وسائل الحزم الضيقة )خصوصًا الحواسيب المزودة 

العالمة: JEAN ROUSSEAU )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 166104

التاريخ: 23/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )25(
المالبس؛ األحزمة )مالبس(، قفازات )مالبس(، اصناف من المالبس، 

لباس القدم )باستثناء أحذية التقويم الطبية(؛ أغطية الرأس.  
طالب التسجيل: مانيوفاكتشار جون روسو

العنوان: فرنسية / زون إنتداسترياللي دي تشامبس بوسي، 25170 
بيلوسي، فرنسا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: PRIMEFLEX )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 166113
التاريخ: 23/03/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )09(

الفوتوغرافي،  التصوير  والمساحية،  والمالحية،  العلمية،  األجهزة 
والسينمائي، واألجهزة البصرية، وللوزن، والقياس، وإرسال اإلشارات، 
والمراقبة )اإلشراف(، وأجهزة وأدوات اإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة وأدوات 
للتوصيل، التوزيع، تحويل، تخزين، تنظيم أو مراقبة التيار الكهربائي؛ 
ناقالت  الصور؛  أو  الصوت  نسخ  أو  إرسال  أو  التسجيل،  أجهزة 
معدنية  نقود  بوضع  العاملة  األجهزة  وآليات  المغناطيسية  البيانات 
فيها؛ آالت تسجيل النقد، آالت حاسبه، معدات وحواسيب معالجة 
البيانات؛ خوادم أجهزة الحاسوب وتجهيزات لتخزين البيانات؛ أجهزة 
ألجهزة  غيار  وقطع  مكونات  واكسسوارات؛  ملحقات  الحاسوب، 
الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب؛ قواعد بيانات يمكن قراءتها بواسطة 
قطع  من  تتكون  التي  للحواسيب  التحتية  البنية  حلول  الحاسوب؛ 

حاسوب وبرمجيات حاسوب.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في  
االتحاد االوربي تحت الرقم 013455621  بتاريخ 2014/11/13

إنتيليكتشيوال  سوليوشنز  تيكنولوجي  فوجيستو  التسجيل:  طالب 
بروبرتي جي أم بي أتش

العنوان: المانية / مييز-فان-دير-روهي-سترابي 8، 80807 ميونيخ، 
المانيا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: PRIMEFLEX )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 166114
التاريخ: 23/03/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )38(

االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات نقل الرسائل والصور المرتبطة بالحزم 
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المسندة إليهم؛ خدمات صيانة برمجيات الحاسوب التي تتعلق بحماية 
الحاسوب وللوقاية من مخاطر الحاسوب؛ الخدمات الهندسية؛ خدمات 
صيانة، وتصليح، وتعديل، وتقديم االستشارات التقنية في مجال برمجيات 

أنظمة صواريخ الدفاع الجوي ومكوناتها.  
طالب التسجيل: رايثيون كومباني

ماساشوستس  والثام، والية  وينتر ستريت،   870  / أمريكية  العنوان: 
1449-02451، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: A.P. Balance )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص مع 

الرسم )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 166483

التاريخ: 31/03/2015 
العالمتين  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد   - الشروط: 

رقمي 166484, 166488 وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )44(

الخدمات الطبية؛ الخدمات البيطرية؛ خدمات العناية الصحية والمحافظة 
على الجمال للكائنات البشرية أو الحيوانات؛ الزراعة، خدمات البستنة 
والحراجة.  تحديدًا: المعالجة اليدوية، التدليك، الحفاظ على الجسم، 
مساج سياتشو العالجي )وهو نوع من أنواع التدليك بواسطة الضغط 
باستخدام األصابع(، تدليك الجسم لالسترخاء، صالونات التجميل، 
للصحة  الصحية  المنتجعات  خدمات  الشعر،  تصفيف  صالونات 

والعافية للجسم والروح.
طالب التسجيل: فاكتوري جابان جروب كو.، أل تي دي.

العنوان: يابانية / 3-10-1، كوجي-ماتشي، تشيودا-كو، طوكيو، 
0083-102، اليابان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع  خاص  بشكل  )باإلنجليزية( كتبت   KA RA DA :العالمة

الرسم )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 166484

التاريخ: 31/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 
166483, 166485, 166486, 166487 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )44(
الخدمات الطبية؛ الخدمات البيطرية؛ خدمات العناية الصحية والمحافظة 
على الجمال للكائنات البشرية أو الحيوانات؛ الزراعة، خدمات البستنة 
والحراجة.  تحديدًا: المعالجة اليدوية، التدليك، الحفاظ على الجسم، 
مساج سياتشو العالجي )وهو نوع من أنواع التدليك بواسطة الضغط 
باستخدام األصابع(، تدليك الجسم لالسترخاء، صالونات التجميل، 
للصحة  الصحية  المنتجعات  خدمات  الشعر،  تصفيف  صالونات 

والعافية للجسم والروح.

بمودم( ووسائط حزم عريضة عبر االنترنت؛ خدمات التصميم المتعلق 
بتطوير أنظمة معالجة المعلومات الحاسوبية.  

ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في  
االتحاد االوربي تحت الرقم 013455621  بتاريخ 2014/11/13

إنتيليكتشيوال  سوليوشنز  تيكنولوجي  فوجيستو  التسجيل:  طالب 
بروبرتي جي أم بي أتش

العنوان: المانية / مييز-فان-دير-روهي-سترابي 8، 80807 ميونيخ، 
المانيا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: العبارة Belgian Butters مكتوبة بطريقة مميزة )باللغة 

اإلنجليزية( مع شكل مميز كما في الصورة
رقم اإليداع: 166122

التاريخ: 23/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )30(
المعجنات  الخبز،  الحبوب؛  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق 
والحلوى؛ البسكويت؛ الكعك المحلى؛ الكعك؛ الشوكوالتة ومنتجات 

الشوكوالتة؛ السكر.  
طالب التسجيل: بسكويتيك أن في

العنوان: بلجيكية / دي ليتويغ 9، 8020 أوستكامب، بلجيكا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: العبارة Sport Contact )باللغة اإلنجليزية(
رقم اإليداع: 166124

التاريخ: 23/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )12(
إطارات المركبات.

طالب التسجيل: كونتيننتال رايفن دوتشالند جي أم بي أتش.
العنوان: المانية / فاهرنوالدر ستر. 9، 30165 هانوفر، المانيا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: C5I باللغة اإلنجليزية

رقم اإليداع: 166126
التاريخ: 23/03/2015 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )42(
خدمات كشف الرادار؛ خدمات تكامل أنظمة وشبكات الحاسوب؛ 
خدمات  اإللكترونية؛  االتصاالت  شبكات  وتطوير  تخطيط  خدمات 
المعلومات؛ خدمات  لنظم  للطوارئ  والتخطيط  األمان  أنظمة  تطوير 
المعلومات  شبكات  مجال  في  والهندسة  التخطيط  خدمات  توفير 
واالتصاالت؛ خدمات تقديم االستشارات األمنية الحاسوب؛ خدمات 
األمن الحاسوبي، تحديدا:، خدمات التطبيق، التقييد والتحكم بامتيازات 
دخول المستخدمين للموارد الحاسوبية المتعلقة بمصادر الحوسبة عبر 
بناء على أسس االعتماد  الشبكات  أو  النقال  الهاتف  أو  االنترنت، 
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العالمة: A.P.BALANCE )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 166488

التاريخ: 31/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 

166483 وذلك الرتباطهما.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )44(

الخدمات الطبية؛ الخدمات البيطرية؛ خدمات العناية الصحية والمحافظة 
على الجمال للكائنات البشرية أو الحيوانات؛ الزراعة، خدمات البستنة 
والحراجة.  تحديدًا: المعالجة اليدوية، التدليك، الحفاظ على الجسم، 
مساج سياتشو العالجي )وهو نوع من أنواع التدليك بواسطة الضغط 
باستخدام األصابع(، تدليك الجسم لالسترخاء، صالونات التجميل، 
للصحة  الصحية  المنتجعات  خدمات  الشعر،  تصفيف  صالونات 

والعافية للجسم والروح.
طالب التسجيل: فاكتوري جابان جروب كو.، أل تي دي.

العنوان: يابانية / 3-10-1، كوجي-ماتشي، تشيودا-كو، طوكيو، 
0083-102، اليابان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: أوتيزال )بالعربية(
رقم اإليداع: 166497

التاريخ: 31/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 

144468 وذلك الرتباطهما.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )05(

الخلوية؛  للحركة  مثبطة  أدوية  بالتحديد،  صيدالنية،  مستحضرات 
المناعة؛  جهاز  تعديل  على  تقوم  التي  صيدالنية  مستحضرات 
مستحضرات صيدالنية لعالج أمراض االلتهابات المزمنة، أمراض تيبس 
المفاصل والفقرات، الصدفية، التهاب المفاصل الصدفية والسرطان.

طالب التسجيل: سيلجين كوربوريشن / شركة من ديالوير.
العنوان: أمريكية / 86 موريس أفينيو، سوميت، نيوجيرسي 07901، 

الواليات المتحدة األمريكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: NIVESTIM )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 166498

التاريخ: 31/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 

166499 وذلك الرتباطهما.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )05(

الدم  خاليا  إنتاج  لتحفيز  تستخدم  التي  الصيدالنية  المستحضرات 
البيضاء؛ المستحضرات الصيدالنية التي تباع في حقن معبأة مسبقًا.  

طالب التسجيل: هوسبيرا يو كيه ليميتد
العنوان: انجليزية / هوريزون، هنى الن، هرلى، ميدنهيد، أس أل 6  6 

آر جيه، المملكة المتحدة 

طالب التسجيل: فاكتوري جابان جروب كو.، أل تي دي.
العنوان: يابانية / 3-10-1، كوجي-ماتشي، تشيودا-كو، طوكيو، 

0083-102، اليابان 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: KA.RA.DA )باإلنجليزية( بشكل مميز )كما بالشكل 
المرفق(

رقم اإليداع: 166485
التاريخ: 31/03/2015 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 
166484, 166486, 166487 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )44(
الخدمات الطبية؛ الخدمات البيطرية؛ خدمات العناية الصحية والمحافظة 
على الجمال للكائنات البشرية أو الحيوانات؛ الزراعة، خدمات البستنة 
والحراجة.  تحديدًا: المعالجة اليدوية، التدليك، الحفاظ على الجسم، 
مساج سياتشو العالجي )وهو نوع من أنواع التدليك بواسطة الضغط 
باستخدام األصابع(، تدليك الجسم لالسترخاء، صالونات التجميل، 
للصحة  الصحية  المنتجعات  خدمات  الشعر،  تصفيف  صالونات 

والعافية للجسم والروح.
طالب التسجيل: فاكتوري جابان جروب كو.، أل تي دي.

العنوان: يابانية / 3-10-1، كوجي-ماتشي، تشيودا-كو، طوكيو، 
0083-102، اليابان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اليابانية  باللغة  مع كتابة  )باإلنجليزية(   KA.RA.DA العالمة: 

)كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 166486

التاريخ: 31/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 

166484, 166485, 166487 وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )44(

الخدمات الطبية؛ الخدمات البيطرية؛ خدمات العناية الصحية والمحافظة 
على الجمال للكائنات البشرية أو الحيوانات؛ الزراعة، خدمات البستنة 
والحراجة.  تحديدًا: المعالجة اليدوية، التدليك، الحفاظ على الجسم، 
مساج سياتشو العالجي )وهو نوع من أنواع التدليك بواسطة الضغط 
باستخدام األصابع(، تدليك الجسم لالسترخاء، صالونات التجميل، 
للصحة  الصحية  المنتجعات  خدمات  الشعر،  تصفيف  صالونات 

والعافية للجسم والروح.
طالب التسجيل: فاكتوري جابان جروب كو.، أل تي دي.

العنوان: يابانية / 3-10-1، كوجي-ماتشي، تشيودا-كو، طوكيو، 
0083-102، اليابان 
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طالب التسجيل: استر دي إم هيلث كير ش م ح.
برج   ،3301 رقم:  مكتب   ،8703 ص.ب.   / اماراتية  العنوان: 

األسبكت، الخليج التجارية، دبي، االمارات العربية المتحدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: We›ll Treat You Well )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 166509

التاريخ: 31/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )44(
الخدمات الطبية، الخدمات البيطرية، خدمات العناية بالصحة والجمال 
لإلنسان أو الحيوان، الخدمات المتعلقة بالزراعة وفالحة وزراعة البساتين 

وغرس الغابات.
طالب التسجيل: استر دي إم هيلث كير ش م ح.

برج   ،3301 رقم:  مكتب   ،8703 ص.ب.   / اماراتية  العنوان: 
األسبكت، الخليج التجارية، دبي، االمارات العربية المتحدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ERIC BOMPARD )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 166515
التاريخ: 31/03/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )25(

المالبس، والمالبس المصنوعة من الكشمير للرجال، والنساء واألطفال؛ 
المالبس المحبوكة والجوارب الطويلة؛ المالبس الداخلية النسائية، المالبس 
الزينة،  أثناء وضع  ارتدائها  يتم  التي  األرواب  النوم،  ثياب  الداخلية، 
السترات، التنانير، والفساتين، السراويل القصيرة، السراويل، الستر، 
المعاطف، القمصان، لوازم وثياب الرضع، ربطات العنق، والشاالت، 
)مالبس(،  قفازات  )مالبس(،  األحزمة  األوشحة،  اللفحات، 
القلنسوات كأغطية الرأس، قبعات )أغطية رأس(؛ والجوارب، الجوارب 
أحذية  )باستثناء  القدم  ألبسة  الضيقة؛  والسراويل  الطويلة  النسائية 
التقويم الطبية(، الشباشب، مالبس السباحة؛ مالبس الرياضة، باستثناء 

بدالت الغطس؛ المالبس المضادة للماء.
طالب التسجيل: أم إي بي

العنوان: فرنسية / 81 رو جوفروي دابانز، 75017 باريس، فرنسا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: ERIC BOMPARD )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 166516

التاريخ: 31/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(
عبر  البيع  بالجملة، خدمات  البيع  بالتجزئة، خدمات  البيع  خدمات 
اإلنترنت والبيع عبر الطلبيات البريدية للمالبس، والمالبس المصنوعة 
من الكشمير للرجال، والنساء واألطفال، المالبس المحبوكة والجوارب 

العالمة: RECON )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 166500

التاريخ: 31/03/2015 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )12(

المركبات ذات المحركات.
طالب التسجيل: أف سي إيه  يو أس  أل أل سي.

العنوان: أمريكية / 1000 كرايزلر درايف، سيتي أوف اوبورن هيلز، 
والية ميتشيغن 48326، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: SALADMASTER )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 166504
التاريخ: 31/03/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )11(

أجهزة المطبخ الكهربائية وكافة المنتجات الواقعة ضمن الفئة 11.
طالب التسجيل: ريجال وير، إنك.

ويسكونسين  درايف، كيواسكوم،  1675ريجل   / أمريكية  العنوان: 
53040، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: SALADMASTER )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 166505
التاريخ: 31/03/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )21(

أواني الطبخ وكافة البضائع الواقعة ضمن الفئة 21.
طالب التسجيل: ريجال وير، إنك.

ويسكونسين  درايف، كيواسكوم،  1675ريجل   / أمريكية  العنوان: 
53040، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: We›ll Treat You Well )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 166507
التاريخ: 31/03/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )05(

لألغراض  صحية  مستحضرات  وبيطرية؛  صيدالنية  مستحضرات 
أو  الطبي  لالستعمال  للحمية كيفت  مغذية  ومحاليل  أغذية  الطبية؛ 
البيطري، غذاء لألطفال الرّضع؛ مكمالت الغذائية للبشر والحيوانات؛ 
اللصق الطبية )بالستر(، مواد التضميد، مواد حشو األسنان، الشمع 
المستخدم في طب األسنان، المطهرات، مستحضرات القضاء على 

الهوام، مبيدات الفطريات، مبيدات األعشاب.
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العالمة: PCA )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 166518

التاريخ: 31/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 

166520 وذلك الرتباطهما.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )05(

المستحضرات الطبية للعناية بالبشرة؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج 
اضطرابات البشرة؛ المستحضرات الطبية للحماية من أشعة الشمس.

طالب التسجيل: فيزيشيانز كير آليانس، أل أل سي
سكوتسدايل،  رود،  إيست كاميلباك   6710  / أمريكية  العنوان: 

أريزونا، 85251، الواليات المتحدة األمريكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  خاص  بشكل  )باإلنجليزية( كتبت   PCA SKIN العالمة: 
الرسم )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 166519
التاريخ: 31/03/2015 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 
166517 وذلك الرتباطهما.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )03(
الطبية  غير  المستحضرات  البشرة؛  لتجديد  التجميل  مستحضرات 
للعناية بالبشرة؛ كريما البشرة غير الطبية؛ مستحضرات العناية بالبشرة، 
تحديدًا: التقشير الكيميائي للبشرة؛ مستحضرات التجميل للحماية من 
أشعة الشمس؛ المستحضرات غير الطبية للحماية من أشعة الشمس.

طالب التسجيل: فيزيشيانز كير آليانس، أل أل سي
سكوتسدايل،  رود،  إيست كاميلباك   6710  / أمريكية  العنوان: 

أريزونا، 85251، الواليات المتحدة األمريكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  خاص  بشكل  )باإلنجليزية( كتبت   PCA SKIN العالمة: 
الرسم )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 166520
التاريخ: 31/03/2015 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 
166518 وذلك الرتباطهما.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )05(
المستحضرات الطبية للعناية بالبشرة؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج 
اضطرابات البشرة؛ المستحضرات الطبية للحماية من أشعة الشمس.

طالب التسجيل: فيزيشيانز كير آليانس، أل أل سي
سكوتسدايل،  رود،  إيست كاميلباك   6710  / أمريكية  العنوان: 

أريزونا، 85251، الواليات المتحدة األمريكية

الطويلة، المالبس الداخلية النسائية، المالبس الداخلية، ثياب النوم، 
التنانير،  السترات،  الزينة،  وضع  أثناء  ارتدائها  يتم  التي  األرواب 
والفساتين، السراويل القصيرة، السراويل، الستر، المعاطف، القمصان، 
لوازم وثياب الرضع، ربطات العنق، والشاالت، اللفحات، األوشحة، 
الرأس،  القلنسوات كأغطية  )مالبس(،  قفازات  )مالبس(،  األحزمة 
قبعات )أغطية رأس(، والجوارب، الجوارب النسائية الطويلة والسراويل 
الشباشب،  الطبية(،  التقويم  أحذية  )باستثناء  القدم  ألبسة  الضيقة؛ 
مالبس السباحة، مالبس الرياضة، باستثناء بدالت الغطس، المالبس 
المضادة للماء؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بتشغيل وإدارة االمتيازات؛ 
اإلعالن بالبريد المباشر؛ عرض البضائع على وسائط االتصال لغايات 
واإلعالنية؛  التجارية  للغايات  األزياء  عروض  تنظيم  بالتجزئة؛  البيع 
إدارة ملفات العمالء؛ اإلعالنات فيما يخص الموضة؛ خدمات إدارة 
األعمال؛ خدمات تولي وتسيير شؤون األعمال؛ والوظائف المكتبية؛ 
خدمات توزيع المنشورات والعينات في ما يتعلق بالموضة؛ خدمات 
االشتراكات في الصحف لآلخرين؛ خدمات تقديم االستشارات في 
مجال األعمال، المعلومات أو االستفسارات؛ خدمات المحاسبة؛ نسخ 
وتصوير الوثائق؛ وكاالت التوظيف؛ خدمات ادارة الملفات المحوسبة؛ 
خدمات تنظيم المعارض للغايات التجارية أو اإلعالنية؛ خدمات توفير 
أسواق عبر االنترنت للمشترين والباعة للبضائع والخدمات؛ خدمات 
خدمات  الحاسوب؛  شبكات  عبر  اإلنترنت  على  واإلعالن  الدعاية 
االستعانة بمصادر خارجية )المساعدة في األعمال التجارية(؛ خدمات 
خدمات  والتصدير؛  االستيراد  وكاالت  اآلخرين؛  لمبيعات  الترويج 
األخرى(؛  للشركات  والخدمات  السلع  )شراء  لآلخرين  المشتريات 
خدمات اشتراكات مجالت األزياء لآلخرين؛ تزيين واجهات المحالت 
التجارية؛ اإلدارة التجارية لترخيص سلع وخدمات اآلخرين؛ المعالجة 

اإلدارية لطلبات الشراء.  
طالب التسجيل: أم إي بي

العنوان: فرنسية / 81 رو جوفروي دابانز، 75017 باريس، فرنسا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: PCA )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 166517

التاريخ: 31/03/2015 
الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 

166519 وذلك الرتباطهما.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )03(

الطبية  غير  المستحضرات  البشرة؛  لتجديد  التجميل  مستحضرات 
للعناية بالبشرة؛ كريما البشرة غير الطبية؛ مستحضرات العناية بالبشرة، 
تحديدًا: التقشير الكيميائي للبشرة؛ مستحضرات التجميل للحماية من 
أشعة الشمس؛ المستحضرات غير الطبية للحماية من أشعة الشمس.

طالب التسجيل: فيزيشيانز كير آليانس، أل أل سي
سكوتسدايل،  رود،  إيست كاميلباك   6710  / أمريكية  العنوان: 

أريزونا، 85251، الواليات المتحدة األمريكية
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البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )09(
األجهزة والعدد العلمية والمالحية والخاصة بمسح األراضي والفوتوغرافية 
وإرسال  والقياس  الوزن  وعدد  وأجهزة  والبصرية  والسينماتوغرافية 
اإلشارات والضبط )المراقبة( وإنقاذ الحياة والتعليم، األجهزة والعدد 
الخاصة بوصل أو تشغيل أو تحويل أو تركيم أو تنظيم أو ضبط الكهرباء، 
حامالت  الصور،  أو  الصوت  استعادة  أو  إرسال  أو  تسجيل  أجهزة 
األتوماتيكية  البيع  آالت  التسجيل،  اسطوانـات  الممغنطة،  البيانات 
وآليات األجهزة التي تعمـل بوضع قطعة نقـد معـدني فيها، مسجالت 
النقـد، اآلالت الحاسبة، المعدات والحاسبات اإللكترونية )الكومبيوتر( 

لمعالجة البيانات، أجهزة إطفاء الحرائق؛ طابعات نفث الحبر.
طالب التسجيل: كانون كابوشيكي كايشا.

اوهتا-كو،  -3تشوم،  تشيموماروكو   ،2-30  / يابانية  العنوان: 
طوكيو، اليابان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: بداية صحية لحياة صحية )بالعربية(

رقم اإليداع: 166876
التاريخ: 08/04/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )41(

التعليم؛ توفير التدريب؛ خدمات توفير المعلومات التعليمية فيما يتعلق 
بمنتجات الطعام والشراب؛ أنشطة ثقافية؛ وجميع هذه الخدمات مقدمة 
أيضا عبر اإلنترنت؛ خدمات توفير المنشورات اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ 
خدمات نشر النصوص باستثناء نصوص الدعاية؛ خدمات التعليم في 
مجال التغذية؛ خدمات توفير التدريب والتعليم في مجال الطعام والتغذية.  

طالب التسجيل: سوسييتي ديه بروديوتس نستلة اس. ايه.
العنوان: سويسرية / 1800 فيفي، سويسرا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: تريبيوت بورتفوليو )بالعربية(

رقم اإليداع: 166880
التاريخ: 08/04/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
رقمي  العالمتين  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد   -

165646, 165648 وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )36(

الخدمات العقارية، تحديدا:، خدمات وساطة العقارات، تملك العقارات، 
العقارات،  تملك  وترتيب  إدارة  تحديدا:،  العقارات،  تملك  مشاركة 
الملكيات المشتركة، والشقق السكنية؛ االستثمارات العقارية، خدمات 
إدارة العقارات، تقاسم أوقات العقارات وتأجير العقارات والممتلكات 

العقارية، بما في ذلك الوحدات السكنية المشتركة والشقق.
طالب التسجيل: تريبيوت بورتفوليو آي بيه، أل أل سي

العنوان: أمريكية / ون ستاربوينت، ستامفورد، كونيكتيكت 06902، 
الواليات المتحدة األمريكية

العالمة: لقمة )بالعربية( LOGMA )باإلنجليزية( كتبا بشكل خاص 
ومميز )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 166536
التاريخ: 31/03/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )43(

خدمات التزويد بالطعام والشراب، خدمات اإلقامة المؤقتة.
طالب التسجيل: كراون كونسبتس إلدارة المطاعم ش.ذ.م.م.

ملك   - 315-124 أرض   ،517 رقم  مكتب   / اماراتية  العنوان: 
دائرة العقارات، بر دبي، عود ميثا، دبي، االمارات العربية المتحدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ZIPPO )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 166790
التاريخ: 07/04/2015 

الشروط: - التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 
41731 وذلك الرتباطهما.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )08(
المعدات واألدوات اليدوية )التي تدار باليد(، وتتضمن الفؤوس وفؤوس 
التحطيب والمطارق والمجتذبات والمناشير؛ أدوات التقطيع؛ شفرات 

الحالقة.
طالب التسجيل: زيبو مانيوفاكتشورينج كومباني

العنوان: أمريكية / 33 باربور ستريت، برادفورد، بنسلفانيا 16701، 
الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: GHOST GIRL )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 166808
التاريخ: 07/04/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )03(

لوشن  التجميل،  مستحضرات  العطرية،  الزيوت  العطور،  الصابون، 
الشعر، منظفات األسنان.

المودع  الطلب  الى  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  ادعاء 
في المملكة المتحدة  تحت الرقم 00003082421UK  بتاريخ 

2014/11/20
طالب التسجيل: جوهست فراجرانسين ليميتد

العنوان: انجليزية / أميرتانس بارك، بوشي ميل الين، واتفورد، دبليو دي 
24 7 جيه جي، المملكة المتحدة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: DREAMLABO )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 166816
التاريخ: 07/04/2015 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
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الشفاه، مستحضرات تلميع الشفاه؛ كريمات الوجه، كريمات الجسم، 
لغايات  التنظيف  الجسم، مستحلبات  الجسم، زيوت  ترطيب  لوشن 
الزينة؛ لوشن الشعر، بلسم الشعر، مرطبات العناية بالشعر، منتجات 
للعناية بالشعر وتجميله، الشامبو، الشامبو الجاف؛ لوشن إزالة المكياج، 
مستحضرات إزالة المكياج؛ لوشن الوجه، كريم ترطيب الوجه؛ منظفات 
االسنان؛ طالء األظافر، أقالم تحديد الحواجب، أقالم تحديد العيون، 

مستحضرات األساس للمكياج، مساحيق للوجه؛ مزيالت شعر.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 
االتحاد األوروبي تحت الرقم 013341557 بتاريخ 2014/10/9

طالب التسجيل: فيوننت إس. بي. أيه.
العنوان: ايطالية / كورسو مونفورتي 16، 20121 ميالن، ايطاليا. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: VIONNET )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص )كما 

بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 166904

التاريخ: 2015/4/9
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )14(

المجوهرات، المجوهرات، تحديدا: الخواتم، القالئد، األقراط، التيجان، 
االساور، سالسل الساعات )مجوهرات(، دبابيس الزينة، السالسل، 
دبابيس ربطات العنق، دبابيس الزينة، مجوهرات اللصق )مجوهرات 
مقلدة(؛ أحجار المجوهرات؛ أدوات التوقيت وقياس الزمن، تحديدا: 
األكمام  أزرار  اليد؛  اليد، ساعات  المعصم، قشط ساعات  ساعات 

المعدنية؛ سالسل المفاتيح )الحلي أو السالسل(.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 
االتحاد األوروبي تحت الرقم 013341557  بتاريخ 2014/10/9

طالب التسجيل: فيوننت إس. بي. أيه.
العنوان: ايطالية / كورسو مونفورتي 16، 20121 ميالن، ايطاليا. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: VIONNET )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص )كما 

بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 166905

التاريخ: 2015/4/9
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )18(

الجلود المدبوغة ومقلداتها، المنتجات جلدية، تحديدا: حقائب األوراق 
والوثائق )بضائع جلدية(، حقائب األوراق، الحقائب المدرسية، حقائب 
األمتعة،  حقائب  البطاقات،  حافظات  المسافرين،  لوازم  األمتعة، 
حافظات المفاتيح، الحقائب اليدوية، حقائب النقود المعدنية؛ صناديق 
الثياب وحقائب السفر؛ المظالت، مظالت كبيرة وعصي السير؛ جلود 
الحيوانات الخام أو المدبوغة؛ السياط، اطقم الحيوانات والسروج.  

ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 

العالمة: تريبيوت بورتفوليو )بالعربية(
رقم اإليداع: 166881

التاريخ: 08/04/2015 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

رقمي  العالمتين  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد   -
165647, 165649 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )43(
خدمات اإلقامة المؤقتة؛ الفنادق، الموتيالت، خدمات النزل؛ خدمات 

المطاعم.
طالب التسجيل: تريبيوت بورتفوليو آي بيه، أل أل سي

العنوان: أمريكية / ون ستاربوينت، ستامفورد، كونيكتيكت 06902، 
الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: تيكرون )بالعربية(
رقم اإليداع: 166882
التاريخ: 2015/4/8 

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمتين رقمي 
135163، 167370 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )1(
مواد اإلضافة للبنزين ومواد اإلضافة لوقود المحركات.

طالب التسجيل: شيفرون إنتيليكتشوال بروبرتي إل إل سي.
العنوان: أمريكية / 6001 بولينجر كانيون رود، سان رامون، سي إيه 

94583، الواليات المتحدة األمريكية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: تيكرون )بالعربية(
رقم اإليداع: 166883

التاريخ: 2015/4/8
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمتين رقمي 

135164, 167371 وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )4(

وقود للمحركات.
طالب التسجيل: شيفرون إنتيليكتشوال بروبرتي إل إل سي.

العنوان: أمريكية / 6001 بولينجر كانيون رود، سان رامون، سي إيه 
94583، الواليات المتحدة األمريكية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: VIONNET )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص )كما 

بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 166903

التاريخ: 2015/4/9
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )3(

الروائح  الكولونيا، مزيالت  المعطر،  الماء  العطرية،  المواد  الصابون؛ 
الكريهة، لوشن ما بعد الحالقة، صابون الِحالقة؛ الماسكارا، أحمر 
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أغطية واقية للهواتف النقالة أو أقراص رقمية، السلع الجلدية، تحديدا: 
حقائب األوراق والوثائق )بضائع جلدية(، حقائب المستندات، الحقائب 
المدرسية، حقائب للسفر، صناديق الثياب للسفر، حافظات البطاقات، 
محافظ الجيب، حافظات المفاتيح، حقائب اليد، الجزادين، صناديق 
الثياب وحقائب السفر، والشماسي والمظالت، عصي المشي، فراشي 
الشعر، جلود حيوانات، جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة، السياط، 
)مالبس(،  القفازات  )مالبس(،  األحزمة  والسروج،  الحيوانات  اطقم 
العنق،  ربطات  البدالت،  القمصان،  الجوارب،  تحديدا:  المالبس، 
اللفحات، أوشحة الرأس، بزات السباحة، المعاطف المقاومة للماء، 
التنانير، المعاطف، السراويل، الكنزات الصوفية، ثياب النوم، القمصان 
الجاكيتات  الفضفاضة،  الرياضية  والكنزات  القصيرة،  األكمام  ذات 
)مالبس(، الستر المقاومة للرياح، والمالبس الضيقة، الجوارب النسائية 
الحماالت،  أكمام،  بدون  والسترات  القصيرة،  السراويل  الطويلة، 
والسراويل، الكنزات، السترات الصوفية، الستر المزودة بقلنسوات، 
األرواب التي يتم ارتدائها أثناء وضع الزينة، بياضات الجسم، وحماالت 
الصدر للنساء، ألبسة القدم )ما عدا ألبسة القدم التجبيرية(، تحديدا: 
الجزم،  المالعب،  أحذية  الصنادل،  بدون كعوب،  أحذية  األحذية، 
الشباشب، وأحذية الكاحل، أغطية الرأس، تحديدا: الطواقي، الطواقي 
المسطحة،  القماشية  والقبعات  للرأس،  عصابات  القبعات،  البارزة، 
أربطة األحذية؛ الخدمات التي يقدمها مانحي االمتياز، تحديدا: المساعدة 
في تشغيل أو إدارة محالت المالبس الجاهزة؛ المساعدة في تشغيل أو 
إدارة الشركات التجارية داخل شبكة من المحالت التجارية، أو ضمن 
شبكة منافذ بيع المواد الجاهزة؛ إدارة األعمال من التراخيص للسلع 

والخدمات لآلخرين، في مجال المالبس الجاهزة.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 
االتحاد األوروبي تحت الرقم 013341557  بتاريخ 2014/10/9

طالب التسجيل: فيوننت إس. بي. أيه.
العنوان: ايطالية / كورسو مونفورتي 16، 20121 ميالن، ايطاليا. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: رسم مميز )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 166908
التاريخ: 2015/4/9

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )3(
الروائح  الكولونيا، مزيالت  المعطر،  الماء  العطرية،  المواد  الصابون؛ 
الكريهة، لوشن ما بعد الحالقة، صابون الِحالقة؛ الماسكارا، أحمر 
الشفاه، مستحضرات تلميع الشفاه؛ كريمات الوجه، كريمات الجسم، 
لغايات  التنظيف  الجسم، مستحلبات  الجسم، زيوت  ترطيب  لوشن 
الزينة؛ لوشن الشعر، بلسم الشعر، مرطبات العناية بالشعر، ملمعات 
الشعر، الشامبو، الشامبو الجاف؛ لوشن إزالة المكياج، مستحضرات 
إزالة المكياج؛ لوشن الوجه، كريم ترطيب الوجه؛ منظفات االسنان؛ طالء 
األظافر، أقالم تحديد الحواجب، أقالم تحديد العيون، مستحضرات 

األساس للمكياج، مساحيق للوجه؛ مزيالت شعر.  

االتحاد األوروبي تحت الرقم 013341557  بتاريخ 2014/10/9
طالب التسجيل: فيوننت إس. بي. أيه.

العنوان: ايطالية / كورسو مونفورتي 16، 20121 ميالن، ايطاليا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: VIONNET )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص )كما 
بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 166906
التاريخ: 2015/4/9

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )25(
األحزمة، القفازات )مالبس(؛ المالبس، تحديدا: الجوارب، القمصان، 
البدالت، الربطات، النطاقات، اللفحات، بزات السباحة، المعاطف 
الصوفية،  الكنزات  السراويل.(،  الستر،  التنانير،  للماء،  المقاومة 
ثياب النوم، القمصان ذات األكمام القصيرة، القمصان الفضفاضة، 
والمالبس  الطويلة،  النسائية  الجوارب  البالئز،  ]مالبس[،  السترات 
الضيقة، السراويل القصيرة، السراويل.(، األغطية العلوية للستر، أربطة 
بقلنسوات،  المزودة  الستر  الصوفية،  السترات  الكنزات،  للجوارب، 
األرواب التي يتم ارتدائها أثناء وضع الزينة، المالبس الداخلية، حماالت 
الصدر النسائية؛ ألبسة القدم )ما عدا ألبسة القدم التجبيرية(، تحديدا: 
الجزم،  بدون كعوب،  أحذية  للرقص،  أحذية  الصنادل،  األحذية، 
تحديدا:،  الرأس،  أغطية  الشباشب؛  القصيرة،  الرقبة  ذات  األحذية 
الطواقي، قلنسوات، أغطية الرأس، عصابات للرأس، القبعات المسطحة 

المستديرة.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 
االتحاد األوروبي تحت الرقم 013341557  بتاريخ 2014/10/9

طالب التسجيل: فيوننت إس. بي. أيه.
العنوان: ايطالية / كورسو مونفورتي 16، 20121 ميالن، ايطاليا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: VIONNET )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص )كما 

بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 166907

التاريخ: 2015/4/9
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(

البيع بالتجزئة للصابون، الشموع المعطرة، المواد العطرية، الماء المعطر، 
االسنان،  منظفات  الكريهة،  الروائح  مزيالت  العطري،  الزينة  ماء 
لوشن ما بعد الحالقة، رغوة الحالقة، احمر الشفاه، ملمعات الشفاه، 
كريمات الوجه، كريمات الجسم، لوشن الجسم المرطب، زيوت الجسم، 
مستحلبات الزينة للجسم، الصابون، لوشن الشعر، كريمات الشعر، 
إزالة  لوشن  الجاف،  الشامبو  الشامبو،  الشعر،  رذاذ  مرطبات شعر، 
الوجه  الوجه، كريمات  المكياج، لوشن  إزالة  المكياج، مستحضرات 
المرطبة، ملمعات األظافر، أقالم للعيون، محددات العيون، كريمات 
الشعر،  إزالة  مستحضرات  المكياج،  مساحيق  للوجه،  األساس 
النظارات،  الشمسية، علب  النظارات  البصرية،  النظارات  النظارات، 
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الفضفاضة،  القمصان  القصيرة،  األكمام  ذات  القمصان  النوم، 
والمالبس  الطويلة،  النسائية  الجوارب  البالئز،  ]مالبس[،  السترات 
الضيقة، السراويل القصيرة، السراويل(، األغطية العلوية للستر، أربطة 
بقلنسوات،  المزودة  الستر  الصوفية،  السترات  الكنزات،  للجوارب، 
األرواب التي يتم ارتدائها أثناء وضع الزينة، المالبس الداخلية، حماالت 
الصدر النسائية؛ ألبسة القدم )ما عدا ألبسة القدم التجبيرية(، تحديدا: 
الجزم،  بدون كعوب،  أحذية  للرقص،  أحذية  الصنادل،  األحذية، 
تحديدا:،  الرأس،  أغطية  الشباشب؛  القصيرة،  الرقبة  ذات  األحذية 
الطواقي، قلنسوات، أغطية الرأس، عصابات للرأس، القبعات المسطحة 

المستديرة.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 
االتحاد األوروبي تحت الرقم 013341888  بتاريخ 2014/10/9

طالب التسجيل: فيوننت إس. بي. أيه.
العنوان: ايطالية / كورسو مونفورتي 16، 20121 ميالن، ايطاليا. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: رسم مميز )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 166912
التاريخ: 2015/4/9

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(
البيع بالتجزئة للصابون، الشموع المعطرة، المواد العطرية، الماء المعطر، 
االسنان،  منظفات  الكريهة،  الروائح  مزيالت  العطري،  الزينة  ماء 
لوشن ما بعد الحالقة، رغوة الحالقة، احمر الشفاه، ملمعات الشفاه، 
كريمات الوجه، كريمات الجسم، لوشن الجسم المرطب، زيوت الجسم، 
مستحلبات الزينة للجسم، الصابون، لوشن الشعر، كريمات الشعر، 
إزالة  لوشن  الجاف،  الشامبو  الشامبو،  الشعر،  رذاذ  مرطبات شعر، 
الوجه  الوجه، كريمات  المكياج، لوشن  إزالة  المكياج، مستحضرات 
المرطبة، ملمعات األظافر، أقالم للعيون، محددات العيون، كريمات 
الشعر،  إزالة  مستحضرات  المكياج،  مساحيق  للوجه،  األساس 
النظارات،  الشمسية، علب  النظارات  البصرية،  النظارات  النظارات، 
باللمس  العاملة  اللوحية  الحواسيب  أو  النقالة  للهواتف  واقية  أغطية 
)بضائع  والوثائق  األوراق  حقائب  تحديدا:  الجلدية،  السلع  رقمية، 
للسفر،  المدرسية، حقائب  الحقائب  المستندات،  جلدية(، حقائب 
صناديق الثياب للسفر، حافظات البطاقات، محافظ الجيب، حافظات 
المفاتيح، حقائب اليد، الجزادين، صناديق الثياب وحقائب السفر، 
والشماسي والمظالت، عصي المشي، فراشي الشعر، جلود حيوانات، 
جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة، السياط، اطقم الحيوانات والسروج، 
األحزمة )مالبس(، القفازات )مالبس(، المالبس، تحديدا: الجوارب، 
القمصان، البدالت، ربطات العنق، اللفحات، أوشحة الرأس، بزات 
السراويل،  المعاطف،  التنانير،  للماء،  المقاومة  المعاطف  السباحة، 
القصيرة،  األكمام  ذات  القمصان  النوم،  ثياب  الصوفية،  الكنزات 
والكنزات الرياضية الفضفاضة، الجاكيتات )مالبس(، الستر المقاومة 

ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 
االتحاد األوروبي تحت الرقم 013341888  بتاريخ 2014/10/9

طالب التسجيل: فيوننت إس. بي. أيه.
العنوان: ايطالية / كورسو مونفورتي 16، 20121 ميالن، ايطاليا. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: رسم مميز )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 166909
التاريخ: 2015/4/9

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )14(
الجواهر، الجواهر، تحديدا: الخواتم، القالئد، األقراط، التيجان، االساور، 
دبابيس  السالسل،  الزينة،  دبابيس  )مجوهرات(،  الساعات  سالسل 
ربطات العنق، دبابيس الزينة، مجوهرات اللصق )مجوهرات مقلدة(؛ 
أحجار المجوهرات؛ أدوات التوقيت وقياس الزمن ، تحديدا: ساعات 
المعصم، قشط ساعات اليد، ساعات اليد؛ أزرار األكمام المعدنية؛ 

سالسل المفاتيح )الحلي أو السالسل(.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 
االتحاد األوروبي تحت الرقم 013341888  بتاريخ 2014/10/9

طالب التسجيل: فيوننت إس. بي. أيه.
العنوان: ايطالية / كورسو مونفورتي 16، 20121 ميالن، ايطاليا. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: رسم مميز )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 166910
التاريخ: 2015/4/9

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )18(
الجلود المدبوغة ومقلداتها، المنتجات الجلدية، تحديدا: حقائب األوراق 
والوثائق )بضائع جلدية(، حقائب األوراق، الحقائب المدرسية، حقائب 
األمتعة،  حقائب  البطاقات،  حافظات  المسافرين،  لوازم  األمتعة، 
حافظات المفاتيح، الحقائب اليدوية، حقائب النقود المعدنية؛ صناديق 
الثياب وحقائب السفر؛ المظالت، مظالت كبيرة وعصي السير؛ جلود 
الحيوانات الخام أو المدبوغة؛ السياط، اطقم الحيوانات والسروج.  

ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 
االتحاد األوروبي تحت الرقم 013341888  بتاريخ 2014/10/9

طالب التسجيل: فيوننت إس. بي. أيه.
العنوان: ايطالية / كورسو مونفورتي 16، 20121 ميالن، ايطاليا. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: رسم مميز )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 166911
التاريخ: 2015/4/9

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )25(
األحزمة، القفازات )مالبس(؛ المالبس، تحديدا: الجوارب، القمصان، 
البدالت، الربطات، النطاقات، اللفحات، بزات السباحة، المعاطف 
المقاومة للماء، التنانير، الستر، السراويل(، الكنزات الصوفية، ثياب 
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ودعم مصالح خبراء االستثمار والمحللين الماليين .
المودع  الطلب  الى  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  ادعاء 
في الواليات المتحدة االميركية  تحت الرقم 86568631  بتاريخ 

2015/3/18
طالب التسجيل: سي أف أيه إنستيتيوت

العنوان: أمريكية/ 916 إيست هاي ستريت، شارلوتيسفيلي، فيرجينيا 
22902، الواليات المتحدة األمريكية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: CFA SOCIETY )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 167075
التاريخ: 2015/4/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(

رابطة الخدمات، بالتحديد، تعزيز المعايير والممارسات المهنية وتوفير 
المعلومات المهنية في مجاالت إدارة االستثمار والتحليل المالي، تعزيز 
مصالح لممتهني االستثمار والمحللين الماليين، توفير فرص التواصل 
والمعلومات والتوظيف لألفراد في مجاالت إدارة االستثمار والتحليل 

المالي.
المودع  الطلب  الى  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  ادعاء 
في الواليات المتحدة االميركية  تحت الرقم 86568631  بتاريخ 

2015/3/18
طالب التسجيل: سي أف أيه إنستيتيوت

العنوان: أمريكية / 916 إيست هاي ستريت، شارلوتيسفيلي، فيرجينيا 
22902، الواليات المتحدة األمريكية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: CFA SOCIETY )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 167076
التاريخ: 2015/4/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )41(

التعليمية، بالتحديد، ترتيب وإجراء تقديم دورات للتعليم  الخدمات 
واالمتحانات وورش العمل، والندوات والمؤتمرات في مجاالت إدارة 
االستثمار والتحليل المالي وتوزيع المواد التعليمية فيما يتعلق بذلك.

المودع  الطلب  الى  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  ادعاء 
في الواليات المتحدة االميركية  تحت الرقم 86568631  بتاريخ 

2015/3/18
طالب التسجيل: سي أف أيه إنستيتيوت

العنوان: أمريكية / 916 إيست هاي ستريت، شارلوتيسفيلي، فيرجينيا 
22902، الواليات المتحدة األمريكية.

للرياح، والمالبس الضيقة، الجوارب النسائية الطويلة، السراويل القصيرة، 
والسترات بدون أكمام، الحماالت، والسراويل، الكنزات، السترات 
الصوفية، الستر المزودة بقلنسوات، األرواب التي يتم ارتدائها أثناء 
وضع الزينة، بياضات الجسم، وحماالت الصدر للنساء، ألبسة القدم 
)ما عدا ألبسة القدم التجبيرية(، تحديدا: األحذية، أحذية بدون كعوب، 
الصنادل، أحذية المالعب، الجزم، الشباشب، وأحذية الكاحل، أغطية 
الرأس، تحديدا: الطواقي، الطواقي البارزة، القبعات، عصابات للرأس، 
والقبعات القماشية المسطحة، أربطة األحذية؛ الخدمات التي يقدمها 
مانحي االمتياز، تحديدا: المساعدة في تشغيل أو إدارة محالت المالبس 
الجاهزة؛ المساعدة في تشغيل أو إدارة الشركات التجارية داخل شبكة 
من المحالت التجارية، أو ضمن شبكة منافذ بيع المالبس الجاهزة؛ إدارة 
األعمال من التراخيص للسلع والخدمات لآلخرين، في مجال المالبس 

الجاهزة.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 
االتحاد األوروبي تحت الرقم 013341888  بتاريخ 2014/10/09

طالب التسجيل: فيوننت إس. بي. أيه.
العنوان: ايطالية / كورسو مونفورتي 16، 20121 ميالن، ايطاليا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: PROSIRIS )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 166920
التاريخ: 2015/4/9

رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 
163763 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )36(
خدمات استثمار صناديق التحّوط؛ خدمات استثمار صناديق التحّوط 
في مجال الديون المؤمنة وأرصدة الشركات المّتصلة باألصول؛ خدمات 
مالية، تحديدا:، تشغيل وإدارة صناديق التحوط، صناديق السلع وغيرها 
من وسائل االستثمار الجماعية، والتجاري لآلخرين لألوراق المالية، 
خيارات، العقود اآلجلة، المشتقات المالية، صكوك الديون والسلع.

طالب التسجيل: بروسيرس كابيتال مانيجمينت أل بي.
العنوان: أمريكية/510 ماديسون أفينيو، نيويورك، نيويورك  10022، 

الواليات المتحدة األمريكية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: CFA SOCIETY )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 167074
التاريخ: 2015/4/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )16(

منشورات مطبوعة، بالتحديد، النشرات اإلخبارية، الكتيبات، الكتب، 
كتب ملخصة، والدراسات في مجاالت إدارة االستثمار والتحليل المالي 
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الَمربى، الفواكه المطبوخة بالسكر؛ البيض، الحليب ومنتجات الحليب؛ 
الزيوت والدهون الصالحة لألكل؛ زيت الطحالب، الزيت النباتي وزيت 
الطهي؛ الشوربة، مستخلصات الحساء؛ منتجات االلبان؛ المشروبات 
التي أساسها منتجات األلبان؛ المشروبات التي أساسها فول الصويا؛ 

رقائق بطاطا.  
طالب التسجيل: دي اس ام آي بي أسيتس بي.في.

العنوان: هولندية /هيت أوفرلون 1، 6411 تي إي هيرلين،  هولندا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: Life›s )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص داخل اطار مع 
الرسم )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 167083
التاريخ: 2015/4/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )30(

الساغو؛  التابيوكا،  االصطناعية؛  القهوة  الكاكاو،  الشاي،  القهوة، 
المعجنات  الخبز؛  الحبوب؛  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق 
والحلويات؛ المثلجات؛ السكر؛ العسل، الدبس؛ الخميرة؛ مستخلصات 
البسكويت،  الحبوب،  ألواح  الشوكوالتة؛  الخبز؛  الخميرة؛ مسحوق 
الكعك الصغير المحلى والكعك؛ األرز؛ منتجات األرز؛ المعكرونة؛ مزيج 
الحبوب والفواكه؛ الصلصات)توابل(؛ البهارات؛ التوابل للطعام؛ توابل 
السلطة؛ الوجبات الخفيفة، بقدر أنها ليست مشمولة في فئات أخرى؛ 

الوجبات الجاهزة لألكل المدرجة في هذه الفئة.  
طالب التسجيل: دي اس ام آي بي أسيتس بي.في.

العنوان: هولندية /هيت أوفرلون 1، 6411 تي إي هيرلين،  هولندا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: Life›s )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص داخل اطار مع 
الرسم )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 167084
التاريخ: 2015/4/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )32(

المشروبات غير الكحولية؛ مشروبات وعصائر الفاكهة؛ الشراب المركز 
وغيرها من مستحضرات صناعة المشروبات؛ المشروبات غير الكحولية 

للرياضة؛ مشروبات الطاقة غير الكحولية.  
طالب التسجيل: دي اس ام آي بي أسيتس بي.في.

العنوان: هولندية /هيت أوفرلون 1، 6411 تي إي هيرلين،  هولندا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشكل  )باإلنجليزية( كتبت   STELLA SPORT العالمة: 
خاص )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 167187
التاريخ: 2015/4/15

رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 

العالمة: Life›s )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص داخل اطار مع 
الرسم )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 167080
التاريخ: 2015/4/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )1(

في  الصناعي  لالستخدام  الحيوية  والكيميائية  الكيميائية  المنتجات 
المستنبتات  الغذائية؛  الحمية  ومنتجات  المشروبات  الغذاء،  إنتاج 
والمستحضرات المخمرة للكائنات الدقيقة لالستخدام الصناعي إلنتاج 
المصنعة  المنتجات  الغذائية؛  الحمية  ومنتجات  المشروبات  الغذاء، 
الغذاء،  انتاج  أجل  الصناعية من  الدقيقة لالستخدامات  األحياء  من 
المشروبات ومنتجات الحمية الغذائية؛ المنتجات الكيميائية والكيميائية 
أحماض  الدهنية؛  األحماض  الغذائية؛  المواد  على  للحفاظ  الحيوية 

أوميغا3- الدهنية.  
طالب التسجيل: دي اس ام آي بي أسيتس بي.في.

العنوان: هولندية /هيت أوفرلون 1، 6411 تي إي هيرلين،  هولندا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: Life›s )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص داخل اطار مع 
الرسم )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 167081
التاريخ: 2015/4/13

الشروط: - التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 157685 

وذلك الرتباطهما.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )5(

المكمالت الغذائية؛ مكمالت الحمية الغذائية؛ مواد الحمية الغذائية 
لالستخدامات الطبية؛ مكونات أطعمة )الحمية( لالستخدام الطبي، 
أغذية  غذائية؛  لالستخدام كمكمالت  الغذائية  اإلضافات  تحديدًا 
االطفال؛  حليب  الوالدة؛  حديثي  األطفال  حليب  الرضع؛  لألطفال 
ومستحضرات  الفيتامينات  الطبِي؛  لالستعمال  المرضى،  أغذية 
الفيتامينات؛ الزيوت العالجية؛ زيوت الفيتامينات لالستهالك البشري.  

طالب التسجيل: دي اس ام آي بي أسيتس بي.في.
العنوان: هولندية /هيت أوفرلون 1، 6411 تي إي هيرلين،  هولندا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: Life›s )باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص داخل اطار مع 
الرسم )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 167082
التاريخ: 2015/4/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )29(

اللحوم؛  مستخلصات  الصيد؛  ولحم  الدواجن  األسماك،  اللحوم، 
المحفوظة، المجّمدة، الفواكه والخضار المجففة والمطبوخة؛ المواد الهالمية، 
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والمشي، والمشي لمسافات طويلة، والتخييم وركوب الدراجات، وجميع 
المنتجات المذكورة للرجال، والنساء، واألطفال، والصغار والرضع؛ 
قفازات الركض، مالبس الرياضات الشتوية، السترات الصوفية، الستر 
الرياضية، مالبس اللعب، مالبس التنس، بدالت التدريبات الرياضية، 
ثياب السباحة، مالبس الغولف، وجميع المنتجات المذكورة للرجال، 
والنساء، واألطفال، والصغار والرضع؛ مالبس ركوب الخيل والفروسية، 
والصغار  واألطفال،  والنساء،  للرجال،  المذكورة  المنتجات  وجميع 
والرضع؛ مريالت لألطفال، غير الورقية؛ قبعات االستحمام والحمام 
أغطية  والرضع؛  والصغار  واألطفال،  والنساء،  للرجال،  والصنادل، 
تدفئة األقدام، ال تدفأ كهربائيًا، للرجال، والنساء، واألطفال، والصغار 
والرضع؛ االحذية، الجزمات الرياضية، للرجال، والنساء، واألطفال، 
والصغار والرضع؛ أحذية رياضة الجمباز، والرقص، والركض، والمشي، 
للرجال،  والغولف،  الدراجات  ولركوب  طويلة،  لمسافات  والمشي 
المالبس  القدم؛  مدفآت  والرضع؛  والصغار  واألطفال،  والنساء، 

النسائية التي تتكون من قطعة واحدة.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 
االتحاد األوروبي تحت الرقم 013366547  بتاريخ 2014/10/16

طالب التسجيل: ستيال مكارتني ليمتد .
العنوان: انجليزية / 3 أوالف ستريت، لندن، دبليو 11  4 بي إي، 

المملكة المتحدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشكل  )باإلنجليزية( كتبت   STELLA SPORT العالمة: 
خاص )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 167188
التاريخ: 2015/4/15

رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 
118227 وذلك الرتباطهما.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )28(
األلعاب وأدوات اللعب؛ أدوات التمارين البدنية واألدوات الرياضية 
غير الواردة في فئات أخرى؛ زينة شجر عيد الميالد؛ األلعاب، الدمى 
البطاقات،  ألعاب  األلعاب،  للعب،   ›› األطفال  اللعب؛  وأدوات 
االحاجي، ألعاب تجميع صور المقطعة، دمى الهواتف النقالة، الدمى 
على شكل شخصيات، مجموعات اللعب؛ األلعاب والدمى ومالبسها 
 ›› دمى  ُدمى،  مواد،  أي  من  مصنوعة  الدببة  دمى  واكسسواراتها؛ 
مغامرة  في   ›› دمية  لألثاث،   ›› دمية  المنازل،   ›  ›› دمى  األسرة،   ›

85409 وذلك الرتباطهما.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )25(

المالبس، البسة القدم، أغطية الرأس، وجميع المنتجات المذكورة للرجال، 
والنساء، واألطفال، والصغار والرضع؛ مواد المالبس المصنوعة من 
ألبسة الجلد االصطناعي، المالبس المحبوكة، المالبس الخارجية، البدالت، 
المعاطف، المعاطف الخفيفة، السترات، الستر المزودة بقلنسوات، الستر 
لفائف، والسترات بدون  المطر،  الواقية من  المعاطف  بدون أكمام، 
أكمام، الكنزات، القمصان، القمصان ذات األكمام القصيرة، المالبس 
الصوفية،  الكنزات  البلوزات )مالبس(،  تركيبات )مالبس(،  الضيقة، 
التنانير  الفساتين،  التنانير،  الفضفاضة،  القمصان  الصوفية،  الكنزات 
مالبس  السراويل،  القصيرة،  السراويل  السراويل،  الوزرات،  التحتية، 
الجمباز والرقص، ثياب النوم، مالبس النوم، القمصان الليلية النسائية، 
األرواب التي يتم ارتدائها أثناء وضع الزينة، المالبس الداخلية، المشدات 
)المالبس التحتية(، مشدات الصدر، الصدارات )الجزء االعلى من 
ثوب المرأة(، المالبس الداخلية النسائية، المالبس الداخلية النسائية التي 
تلبس تحت المالبس )المالبس التحتية(، السراويل الداخلية القصيرة، 
الجوارب،  الطويلة،  النسائية  الجوارب  الداخلية،  القصيرة  السراويل 
المالبس الضيقة، أغطية الساقين الطويلة، الجوارب المحبوكة، سراويل 
األطفال، المالبس الخاصة باألطفال، مالبس النوم لألطفال، حفاضات 
السباحة،  مالبس  االستحمام،  أرواب  النسيجية،  الرضع  األطفال 
مالبس  السباحة،  ألبسة  القطعتين،  ذات  النسائية  السباحة  مالبس 
األطواق،  عقدة،  شكل  على  العنق  ربطات  الفوالرات،  للشاطئ، 
أحزمة  الربطات،  )مالبس(،  النقود  تعليق  أحزمة  )مالبس(،  األحزمة 
السراويل، القبعات، القلنسوات )مالبس(، عصبات الرأس )مالبس(، 
الطواقي، أغطية األذنين )مالبس(، حواف القبعات )قبعة(، والشاالت، 
اللفحات، األغطية التي تلف على الكتف )مالبس(، القفازات بدون 
أماكن لألصابع، اللفحات التي تلف على العنق، القفازات )مالبس(، 
االحذية، الجزم، الجزمات القصيرة، األحذية ذات األربطة، الصنادل، 
الشباشب، األحذية النسائية ذات الكعب، أحذية نسائية بدون أربطة، 
الواقيات  االستحمام،  شباشب  للشاطئ،  أحذية  الرياضية،  االحذية 
التي ترتدى فوق األحذية، أحذية البالية، أحذية ركوب الخيل، مناديل 
البذالت، مالبس من الورق، مالبس للحفالت التنكرية، المريالت، 
جميع المذكورة للرجال، والنساء، واألطفال، والصغار والرضع؛ أحذية 
رياضة الجمباز، مالبس الرقص والرياضة واألزياء، وجميع المنتجات 
مالبس  والرضع؛  والصغار  واألطفال،  والنساء،  للرجال،  المذكورة 
والركض،  والرضع؛  والصغار  واألطفال،  والنساء،  للرجال،  اليوغا، 
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بشكل  )باإلنجليزية( كتبت   STELLA SPORT العالمة: 
خاص )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 167189
التاريخ: 2015/4/15

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمتين رقمي 
85410, 118228 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(
الرأس  وأغطية  األحذية  والتجزئة،  بالجملة  المالبس  بيع  خدمات 
واالكسسوارات،  والرضع،  والصغار  واألطفال،  والنساء،  للرجال، 
تحديدًا المشابك )اكسسوارات مالبس(، دبابيس للزينة ]إكسسوارات 
مالبس[، الريش ]إكسسوارات مالبس[، أربطة الذراع ] اكسسوارات 
مالبس[، المشابك المصنوعة من معادن نفيسة ]اكسسوارات المالبس[، 
النظارات،  التجميل،  ومستحضرات  الزينة  مواد  العطرية،  المواد 
النظارات الشمسية، المجوهرات، األحجار الكريمة، المجوهرات المقلدة، 
الحائط،  ساعات  اليد،  ساعات   ، الزمن  وقياس  التوقيت  أدوات 
حلقات المفاتيح، الورق، المواد الورقية، الورق الرقيق، الورق الناعم ذو 
الخاصية االمتصاصية، الورق المحضر من ألياف الخضراوات، األكياس 
)الظروف، األكياس الورقية، للتغليف، الصناديق المصنوعة من الورق 
ورق  والتغليف،  التعبئة  الورقية ألغراض  العبوات  الورق،  أو  المقوى 
للهدايا،  غالفات  للهدايا،  الهدايا، كراتين  أكياس  للتزيين،  التغليف 
ورق تغليف الهدايا، المقلدة من الجلود والسلع المصنوعة من هذه 
المواد، تحديدًا الصناديق المصنوعة من الجلد االصطناعي، العلب، 
المصنوعة من الجلود المقلدة، الحقائب، األثاث، المنسوجات والبضائع 
النسيجية، المواد المنزلية، تحديدًا المواد العطرية للغايات المنزلية، المواد 
العطرية للغايات المنزلية، أجهزة تنقية الهواء ألغراض منزلية، االواني 
منزلية، العبوات منزلية، البخاخات لالستخدام المنزلي، المنسوجات 
المنزلية، الكتان للغايات المكتبية، سلع المنسوجات المنزلية، أغطية 
اللعب،  وأدوات  األلعاب  الدمى،  الجدارية،  والمعلقات  األرضيات 
المعدات واألدوات الخاصة بممارسة التمارين البدنية والرياضة، المقدمة 
جميعها من منافذ البيع بالجملة والتجزئة، بما في ذلك عن طريق المحالت 
التجارية، عن طريق كتالوجات الطلبيات البريدية أو عن طريق وسائط 

اإلعالم اإللكترونية، بما في ذلك من خالل مواقع االنترنت.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 
االتحاد األوروبي تحت الرقم 013366547  بتاريخ 2014/10/16

طالب التسجيل: ستيال مكارتني ليمتد .
العنوان: انجليزية / 3 أوالف ستريت، لندن، دبليو 11  4 بي إي، 

المملكة المتحدة.

مجموعات، ألعاب المركبات، مجموعات القطارات )دمى(، األحصنة 
الهزازة، األلعاب التي يتم تحريكها بالدفع، األلعاب التي يتم تحريكها 
بالسحب، األلعاب التعليمية، الدمى ذات األشكال واألنواع المختلفة، 
األلعاب على شكل محالت  فواكه وخضراوات،  الدمى على شكل 
وأكشاك أسواق، اكسسوارات األلعاب على شكل محالت وأكشاك 
والخبز،  الطهي  ألعاب  منزلية،  أدوات  شكل  على  األلعاب  أسواق، 
شكل  على  الدمى  )لعب(،  المائدة  أدوات  )لعب(،  المطبخ  أواني 
شخصيات، الدمى على شكل شخصيات أبطال، شخصيات األلعاب، 
مركبات  شكل  على  األلعاب  مجموعات  )اللعب(،  الديناصورات 
)اللعب(،  فرسان  )اللعب(،  الحيوانات  المزارع،  ألعاب  الطوارئ، 
القالع )اللعب(، األلعاب العسكرية، ألعاب الخيال العلمي، ألعاب 
الخيال، مجموعات األلعاب التي تمثل بيئات المدن والقرى، ألعاب بناء 
الهياكل، لعب مضمار المركبات، علب األلعاب، اللعب الموسيقية، 
ألعاب  بناء،  قطع  شكل  على  األلعاب  بناء،  ألعاب  ورقية،  طائرات 
البناء، بيبي ‹‹‹‹ للعب نشاط متعددة، الخشخيشات )ألعاب(، اللعب 
اللينة، دمى الشخصيات المصنوعة من قماش محشو، الُدمى على شكل 
دببة، الكرات، بالونات، ورق اللعب )شدة(، مجموعات صور مشاهير 
للمبادلة، الدمى واألقنعة المسرحية، مالبس اللعب، نواظير األشكال، 
كرات رخامية أو زجاجية للعب، أرجوحات، لعبة النرد )الزهر(، لعبة 
رقع  شطرنج،  ألعاب  لوحية،  ألعاب  ]الزهر[،  النرد  ألعاب  الداما، 
شطرنج، لعبة تجميع قطع الرموز واألشكال مهجونغ، ُدمى متحركة، 
ألعاب تعمل على البطارية، المركبات الكهربائية )اللعب(، لعب أطفال 
من البالستيك، ألعاب قابلة للنفخ، نماذج األلعاب، نماذج مركبات، 
ألعاب حمام، األلعاب التي يتم الركوب عليها، األطفال ‹‹ للدراجات 
الهوائية، لعبة دراجات هوائية؛ األلعاب الكهربائية واإللكترونية؛ معدات 
رياضية، اللعب والرياضة، كتل اليوغا، كرات ممارسة التمارين الرياضية، 
ألواح تزلج، الزالجات ذات عجالت على شكل أحذية، القطع الواقية، 
أكياس المالكمة، كرات المالكمة، قفازات خصيصا استخدامها في 
ممارسة الرياضة، زينة األعياد، والحلي والزينة، زينة شجر عيد الميالد.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 
االتحاد األوروبي تحت الرقم 013366547  بتاريخ 2014/10/16

طالب التسجيل: ستيال مكارتني ليمتد .
العنوان: انجليزية / 3 أوالف ستريت، لندن، دبليو 11  4 بي إي، 

المملكة المتحدة.
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استشارية في مجاالت التصميم، اختيار، وابتكار، وتطوير، وتطبيق، 
واستخدام أنظمة قطع وبرمجيات الحاسوب لآلخرين؛ البحوث في مجال 
برامج وبرمجيات الحاسوب؛ وابتكار، خدمات تطوير وتصميم البرامج او 
البرمجيات الحاسوبية لآلخرين، وبخاصة لمجاالت الوظائف التجارية، على 
سبيل المثال، المحاسبة والسيطرة، إدارة اإلنتاج والمواد، وإدارة الجودة 
وصيانة المنشآت، التسويق، إدارة الموظفين والمشاريع، والمهام المكتبية 
صيانة  واألرشفة؛  اإللكتروني،  البريد  النصوص،  معالجة  مثل  العامة 
برمجيات الحاسوب؛ تحديث البرمجيات الحاسوبية لآلخرين؛ وتحضير، 
تطوير وتصميم برامج وبرمجيات الحاسوب لالستخدام في عمليات 
وتحديث،  وإصالح،  وتطبيق،  العامة؛  المكتبية  والوظائف  األعمال 
وصيانة برامج وبرمجيات الحاسوب. االستشارات بخصوص إعداد، 
التصميم، وتطوير استخدامات وتطبيقات برامج وبرمجيات الحاسوب؛ 
البحث والتطوير في المجال برامج وبرمجيات الحاسوب؛ توفير المعلومات 
والبيانات عبر شبكة اإلنترنت فيما يتعلق ببرامج وبرمجيات الحاسوب؛ 
األبحاث في مجال برامج وبرمجيات الحواسيب؛ توفير برمجيات الحاسوب 
األعمال  شبكات  خدمات  التجارية،  العملية  مجاالت  في  كخدمة 
التجارية، خدمات إدارة السفر والنفقات والوظائف المكتبية العامة.  

المودع  الطلب  الى  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  ادعاء 
في الواليات المتحدة االميركية  تحت الرقم 86450029  بتاريخ 

2014/11/10
طالب التسجيل: ساب اس إيه.

العنوان: المانية / دايتمار - هوب - ألي 16، 69190 وولدورف، 
المانيا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 KLUFT CRAFTED BY MASTERS :العالمة

)باإلنجليزية( كتبت بشكل خاص مع الرسم )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 167263
التاريخ: 2015/4/16

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )20(

الفرشات، قواعد )أرضيات( الفرشات، صناديق الزنبركات )للفرشات(، 
وسادات اأَلِسرَّة، المساند الجانبية )الدعائم( لأَلِسرَّة.

طالب التسجيل: كالفت إبكو، أل أل سي.
العنوان: أمريكية / 11096 جيرسي بوليفارد، سويت 101، رانشو 

كوكامونجا، كاليفورنيا 91730، الواليات المتحدة األمريكية.

العالمة: RUN SIMPLE )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 167260
التاريخ: 2015/4/16

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )41(

الخدمات التعليمية، تحديدا:، إعداد وعقد المؤتمرات، الحلقات دراسية 
ودورات تدريبية في مجاالت برمجيات الحاسوب للعمليات التجارية 
والوظائف المكتبية العامة، إنشاء، وتطوير، واستخدام، وتطبيق برمجيات 
الحاسوب ومعالجة البيانات اإللكترونية، وفي مجال الحوسبة على شبكة 

االنترنت.  
المودع  الطلب  الى  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  ادعاء 
في الواليات المتحدة االميركية  تحت الرقم 86450029  بتاريخ 

2014/11/10
طالب التسجيل: ساب اس إيه.

العنوان: المانية / دايتمار - هوب - ألي 16، 69190 وولدورف، 
المانيا. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: RUN SIMPLE )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 167261
التاريخ: 2015/4/16

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )42(

برمجيات  على  تشتمل  التي  االنترنت  على شبكة  الحوسبة  خدمات 
تستخدم للعمليات التجارية والوظائف المكتبية العامة، تحديدا:، تأليف 
المستندات، وتخزين، واسترجاعها، وللتكامل المالي ووظائف الشبكات 
البرمجيات  السفر؛  ومعلومات  الفواتير  النفقات،  وتتبع  التجارية 
الحاسوبية للترتيب الزمني والجدولة، النشر المكتبي، تحرير الصور، إنشاء 
الرسومات وتحريرها، الرسم، التصميم والصياغة بمساعدة الحاسوب، 
إنشاء العروض التقديمية متعددة الوسائط؛ البرمجيات التي تسمح بتتبع 
تاريخ نسخة المستندات، وتخزين المعلومات األساسية المتعلقة بالوثائق، 
والسماح بالتحكم في الوصول إلى وثائق؛ خدمات الحوسبة على شبكة 
االنترنت التي تشتمل على برمجيات لضمان أمن البريد اإللكتروني؛ 
خدمات االنترنت، تحديدا:، إعداد البيانات والمعلومات على شبكة 
اإلنترنت حول تطوير، وابتكار، وبرمجة، وتنفيذ، تأثير، وإنتاج، تطبيق، 
واستخدام، طريقة العمل، وتشغيل، وتعديل، خدمات صيانة، وتحديث، 
وتصميم برامج الحاسوب والبرمجيات لالستخدام التجاري العام؛ خدمات 
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العالمة: PURIFICACION GARCIA )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 167378
التاريخ: 2015/4/20

الشروط:
- التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.

- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 148958 
وذلك الرتباطهما.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(
بالجسم،  والعناية  لتنظيف  ومستحضرات  طيبة،  وروائح  عطور  بيع 
استحمام،  ومستحضرات  وجل،  وصابون  مكياج،  ومستحضرات 
العناية  ومستحضرات  العرق،  ومضادات  الكريهة  الروائح  ومزيالت 
بالبشرة، ومستحضرات ومعالجات للشعر، مستحضرات إزالة الشعر 
والحالقة وذلك بالتجزئة وبالجملة في المحالت وعبر شبكات حاسوبية 
عالمية؛ بيع مستحضرات لتنظيف والعناية بالحيوانات، وزيوت عطرية 
للمنزل  وعطور  وتنظيف،  تعطير  ومستحضرات  معطرة،  وخالصات 
وذلك بالتجزئة وبالجملة في المحالت وعبر شبكات حاسوبية عالمية؛  بيع 
معدات سمعية وبصرية ومعدات االتصاالت، وأجهزة تخزين البيانات، 
ومعدات آلية وكهربائية ولوازم معالجة البيانات، ونظارات، ونظارات 
شمسية، وأطر للنظارات وملحقاتها، وأجهزة بصرية مكبرة وتقويمية، 
وبرمجيات  حاسوب،  وأجزاء  وأجهزة  للحاسوب،  ملحقة  وأجهزة 
حاسوب، وأجهزة فوتوغرافية وسمعية وبصرية، وأجهزة استقبال سمعية 
وبصرية، وذلك بالتجزئة وبالجملة في المحالت وعبر شبكات حاسوبية 
عالمية؛ بيع المجوهرات، وأدوات قياس الوقت، وساعات كبيرة وساعات 
يد، ونصب وتماثيل صغيرة مصنوعة من أو مطلية بمعادن نفيسة او شبه 
نفيسة أو أحجار كريمة أو شبه كريمة أو تقليد منها، وحلي مصنوعة من 
أو مطلية بمعادن نفيسة او شبه نفيسة أو أحجار كريمة أو شبه كريمة 
وعلب  اليد،  لساعات  وعلب  للمجوهرات،  وعلب  منها،  تقليد  أو 
للنظارات، وذلك بالتجزئة وبالجملة في المحالت وعبر شبكات حاسوبية 
التغليف واللف والتخزين من الورق  عالمية؛  بيع الحقائب وأدوات 
والورق المقوى والبالستيك، ومواد قرطاسية وتعليمية، ومواد للكتابة 
وتجليد الكتب، البومات للصور ولهواة التجميع، ومطبوعات، وكتب، 
ومجالت ومنشورات مطبوعة، والورق المقوى، وسلع ورقية قابلة للصرف 
وذلك بالتجزئة وبالجملة في المحالت وعبر شبكات حاسوبية عالمية؛ 
بيع المضالت والشماسي، والعصي، وحقائب، وحقائب يد، ومحافظ 
دفاتر وحامالت أخرى، والجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة، 

 AIRELOOM CALIFORNIA العالمة: 
بشكل  )باإلنجليزية( كتبت   DESIGN HANDMADE

خاص )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 167264
التاريخ: 2015/4/16

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )20(

الفرشات، قواعد )أرضيات( الفرشات، صناديق الزنبركات )للفرشات(، 
وسادات اأَلِسرَّة، المساند الجانبية )الدعائم( لأَلِسرَّة.

طالب التسجيل: كالفت إبكو، أل أل سي.
العنوان: أمريكية / 11096 جيرسي بوليفارد، سويت 101، رانشو 

كوكامونجا، كاليفورنيا 91730، الواليات المتحدة األمريكية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: تيكرون، األكثر فاعلية. )بالعربية(
رقم اإليداع: 167370
التاريخ: 2015/4/20

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمتين رقمي 
135163, 166882 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )1(
مواد اإلضافة للبنزين ومواد اإلضافة لوقود المحركات.

طالب التسجيل: شيفرون إنتيليكتشوال بروبرتي إل إل سي.
العنوان: أمريكية / 6001 بولينجر كانيون رود، سان رامون، سي إيه 

94583، الواليات المتحدة األمريكية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: تيكرون، األكثر فاعلية. )بالعربية(
رقم اإليداع: 167371
التاريخ: 2015/4/20

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمتين رقمي 
135164, 166883 وذلك الرتباطهم.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )4(
وقود للمحركات.

طالب التسجيل: شيفرون إنتيليكتشوال بروبرتي إل إل سي.
العنوان: أمريكية / 6001 بولينجر كانيون رود، سان رامون، سي إيه 

94583، الواليات المتحدة األمريكية.
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في الجسم وعن طريق الجلد، منافذ الدخول لألوعية، مشابك األوعية، 
قثاطير عمليات القسطرة، الدعامات الشبكية لألوعية الدموية.

طالب التسجيل: إيفالف، إنك.
إل  آي  بارك،  أبوت  روود،  بارك  أبوت   100  / أمريكية  العنوان: 

60064، الواليات المتحدة األمريكية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)باإلنجليزية( كتبتا   KASHKHA )بالعربية(  العالمة: كشخة 
بشكل خاص )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 167573
التاريخ: 2015/4/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )25(

المالبس، البسة القدم وأغطية الرأس.
طالب التسجيل: أبالون وورلد وايد ليمتد.

العنوان: الجزر العذراء البريطانية / روود تاون، تورتوال، الجزر العذراء 
البريطانية. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)باإلنجليزية( كتبتا   KASHKHA )بالعربية(  العالمة: كشخة 

بشكل خاص )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 167574
التاريخ: 2015/4/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(

النشاط  وتفعيل  وتوجيه  ادارة  خدمات  واالعالن،  الدعاية  خدمات 
المكتبي، خدمات عرض السلع والمنتجات لصالح الغير لتمكين الزبائن 
مشاهدتها وشرائها بسهولة أو طلبها من محالت البيع بالتجزئة ومنافد 

البيع بالجملة.
طالب التسجيل: أبالون وورلد وايد ليمتد.

العنوان: الجزر العذراء البريطانية / روود تاون، تورتوال، الجزر العذراء 
البريطانية. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)بالعربية(  ألباني دايري  العالمة: Albani Dairy )باإلنجليزية( 

كتبتا بشكل خاص مع الرسم )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 167576
التاريخ: 2015/4/22

وجلود الحيوانات الخام أو المدبوغة، والصناديق وسيور كتف، وسيور، 
وأحزمة، محافظ جيب، وحقائب يد، وحقائب سفرية، وحقائب صغيرة 
للنظارات،  نقود، وعلب  للوثائق واألوراق، وحقائب ظهر، ومحافظ 
وعلب جلدية لألجهزة اإللكترونية، وجلود الحيوانات الخام أو المدبوغة 
وتقليد جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة، واطقم الحيوانات والسروج، 
والسياط ومعدات للحيوانات، وذلك بالتجزئة وبالجملة في المحالت 
وعبر شبكات حاسوبية عالمية؛ بيع المنسوجات ومنتجات النسيج، 
وبدائل عن منتجات األنسجة، وأغطية سائبة لألثاث، وستائر، ورقع، 
وبياضات  وللطاوالت،  للمطبخ  وبياضات  وبياضات،  ومطرزات، 
لألسرة وبطانيات، وبياضات حمام، ومواد من النسيج للترشيح، وذلك 
بالتجزئة وبالجملة في المحالت وعبر شبكات حاسوبية عالمية؛ بيع اغطية 
الرأس، والمالبس، ولباس القدم، وذلك بالتجزئة وبالجملة في المحالت 
وعبر شبكات حاسوبية عالمية؛ بيع إكسسوارات مالبس، مواد خياطة، 
ومنتجات األنسجة للزينة، وذلك بالتجزئة وبالجملة في المحالت وعبر 
شبكات حاسوبية عالمية؛ بيع األدوات والمعدات الرياضية، وأدوات 
وذلك  للعب،  وأدوات  اللعب،  وأدوات  واللعب  للحفالت،  زخرفة 
بالتجزئة وبالجملة في المحالت وعبر شبكات حاسوبية عالمية؛ خدمات 
العامة؛   العالقات  خدمات  والترويج؛  والتسويق  واإلعالن  الدعاية 
والمعارض؛  التجارية  العروض  خدمات  المنتجات؛  عرض  خدمات 
المكان  توفير  الوالء والحوافز والمكافآت؛ خدمات  برامج  خدمات 
الدعاية  أدوات  توزيع  واإلعالن؛  الدعاية  لغاية  والوسائط  والزمان 
واإلعالن والتسويق والترويج؛ استشارات في مجال الدعاية واإلعالن 
والتسويق والترويج؛ خدمات المشورة والمساعدة؛ خدمات التداول 
التجاري وتوفير معلومات للمستهلكين؛ المساعدة في األعمال التجارية 
التجارية  األعمال  في  المساعدة  األعمال؛  وتوجيه  إدارة  وخدمات 

المرتبطة بإنشاء االمتيازات.
طالب التسجيل: سوسيداد تكستيل لونيا، اس ايه.

 32792 أجويار،  دي  بيريرو  إمبريسالاير  باركيو   / اسبانية  العنوان: 
أورنسي، اسبانيا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: MITRACLIP )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 167569
التاريخ: 2015/4/22

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )10(
األجهزة الطبية للعمليات التي تجرى عن طريق األوعية الدموية الرئيسية 
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مسحوق  بالبشرة،  للعناية  الشمس  أشعة  من  الحماية  مستحضرات 
الماكياج للوجه

طالب التسجيل: لولاير / شركة مساهمة فرنسية.
العنوان: فرنسية / 14 ريو رويال، 75008 باريس، فرنسا. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: BROW SATIN )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 167679
التاريخ: 2015/4/27

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )3(

مستحضرات الماكياج.
طالب التسجيل: لولاير / شركة مساهمة فرنسية.

العنوان: فرنسية / 14 ريو رويال، 75008 باريس، فرنسا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: CARA MIA )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 167680
التاريخ: 2015/4/27

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )3(

لوشن  التجميل،  مستحضرات  العطرية،  الزيوت  العطور،  الصابون، 
الشعر، منظفات األسنان.

المودع  الطلب  الى  استنادا  االولوية  حق  حفظ  مع  األولوية:  ادعاء 
في المملكة المتحدة  تحت الرقم 00003080770UK  بتاريخ 

2014/11/10
طالب التسجيل: أس إيه ديزاينر بيرفيومز ليمتد.

العنوان: انجليزية / أميرترانس بارك، بوشي ميل الين، واتفورد دبليو دي 
24  7 جيه جي، المملكة المتحدة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ROGUE )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 167777
التاريخ: 2015/4/29

رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 
167779 وذلك الرتباطهما.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )28(
األلعاب وأدوات اللعب، أدوات التمارين البدنية واألدوات الرياضية 
غير الواردة في فئات أخرى، معدات رفع األثقال، تحديدا:، منصات 

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )29(

اللحوم؛  مستخلصات  الصيد؛  ولحم  الدواجن  األسماك،  اللحوم، 
المحفوظ، الفواكه والخضار المجففة والمطبوخة؛ المواد الهالمية، الَمربى، 
الفواكه المطبوخة بالسكر؛ البيض، الحليب ومنتجات الحليب؛ الزيوت 

والدهون الصالحة لألكل.
طالب التسجيل: اورونتس لالستثمار ش.ذ.م.م.

العنوان: اماراتية / دبي، االمارات العربية المتحدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: P 3 POMMES   )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 167581
التاريخ: 2015/4/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )25(

جلدية  أحزمة  نسائية،  داخلية  مالبس  داخلية،  مالبس  مالبس، 
)المالبس(، أغطية الرأس، ألبسة القدم.

طالب التسجيل: زانيير أس إيه أس.
العنوان: فرنسية / 6 بيس، ريو جابرييل اليومين، 75010 باريس، 

فرنسا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: DREAM BRONZE BB )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 167673
التاريخ: 2015/4/27

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )3(

منتجات التجميل ومستحضرات الماكياج.
طالب التسجيل: لولاير / شركة مساهمة فرنسية.

العنوان: فرنسية / 14 ريو رويال، 75008 باريس، فرنسا. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: DREAM SUN )باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 167674
التاريخ: 2015/4/27

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )3(

الشمس،  ألشعة  التعرض  خالل  من  البشرة  تسمير  مستحضرات 
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اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة الجمنازية واألدوات الرياضية 
األثقال، تحديدًا، أجهزة  الواردة في فئات أخرى، معدات رفع  غير 
رفع األثقال، قضبان رفع األثقال، صفائح رفع األثقال، مصّدات رفع 
األثقال، أطواق رفع األثقال، أرفف تخزين لقضبان رفع األثقال، أرفف 
تخزين لصفائح رفع األثقال، أرفف تخزين وأعمدة لألثقال، زالجات 
مثقـّلة لتمارين الطاقة والقوة، حلقات الجمباز، سيور لحلقات الجمباز، 
جهاز العقلة، أرفف رفع األثقال، مناضد رفع األثقال، صناديق الوثب 
العمودي، كرات طبية، كرات حديدية يدوية )ذات المقبض(، حبال 
القفز، مفارش التمرين الشخصية التي تستخدم اثناء ممارسة تمارين 
األثقال،  رفع  أثناء  المفاصل  لحماية  والمعصم  للركبة  أغطية  البطن، 

قفازات رفع األثقال، أربطة رفع األثقال، أحزمة رفع األثقال.
طالب التسجيل: كولتر فنتشرز، ال ال سي

أوهايو  رود، كولومبوس،  وود  ستيل   1080  / أمريكية  العنوان: 
43212، الواليات المتحدة األمريكية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ROGUE FITNESS )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 167780
التاريخ: 2015/4/29

رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 
167778 وذلك الرتباطهما.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(
تولي  خدمات  األعمال؛  إدارة  خدمات  واإلعالن؛  الدعاية  خدمات 
البيع  متاجر  خدمات  المكتبية؛  والوظائف  األعمال؛  شؤون  وتسيير 

بالتجزئة عبر االنترنت التي تعرض أدوات رفع األثقال وملحقاتها.  
طالب التسجيل: كولتر فنتشرز، ال ال سي

أوهايو  رود، كولومبوس،  وود  ستيل   1080  / أمريكية  العنوان: 
43212، الواليات المتحدة األمريكية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة: TELEBRANDS USA )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 167784
التاريخ: 2015/4/29

رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 
66919 وذلك الرتباطهما.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(
خدمات الطلبات عبر االنترنت المحوسبة والذي يقدم مجموعة واسعة 

وحماالت رفع األثقال، قضبان رفع األثقال، األوزان االسطوانية لرياضة 
رفع األثقال، األوزان االسطوانية المكسوة بغطاء خارجي لرياضة رفع 
األثقال، شدادات التثبيت لرفع األثقال، رفوف التخزين لقضبان رفع 
األثقال،  رفع  لرياضة  االسطوانية  األوزان  التخزين  رفوف  األثقال، 
رفوف التخزين وحماالت األوزان، الزالجات التي يوضع عليها أثقال 
لتمارين زيادة الطاقة والقوة، حلقات تمارين الجمباز، األشرطة لحلقات 
تمارين الجمباز، قضبان تمارين رفع الجسم باأليدي، رفوف رفع األثقال، 
مقاعد رفع األثقال، صناديق ممارسة التمارين الرياضية والقفز، الكرات 
الطبية، كتل األثقال ذات المقابض العلوية، حبال القفز، حصائر ممارسة 
التمارين الفردية أثناء تمارين البطن، مشدات الركب ومشدات الرسغ 
مشدات  األثقال،  رفع  قفازات  األثقال،  رفع  أثناء  المفاصل  لدعم 

التثبيت لرفع األثقال، أحزمة رفع األثقال.  
طالب التسجيل: كولتر فنتشرز، ال ال سي

أوهايو  رود، كولومبوس،  وود  ستيل   1080  / أمريكية  العنوان: 
43212، الواليات المتحدة األمريكية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ROGUE )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 167778
التاريخ: 2015/4/29

رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 
167780 وذلك الرتباطهما.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(
تولي  خدمات  األعمال؛  إدارة  خدمات  واإلعالن؛  الدعاية  خدمات 
البيع  متاجر  خدمات  المكتبية؛  والوظائف  األعمال؛  شؤون  وتسيير 

بالتجزئة عبر االنترنت التي تعرض أدوات رفع األثقال وملحقاتها.  
طالب التسجيل: كولتر فنتشرز، ال ال سي

أوهايو  رود، كولومبوس،  وود  ستيل   1080  / أمريكية  العنوان: 
43212، الواليات المتحدة األمريكية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ROGUE FITNESS )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 167779
التاريخ: 2015/4/29

رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 
167777 وذلك الرتباطهما.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )28(
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األنظمة األمنية لقطع وبرمجيات الحاسوب، تحديدا:، الجدران النارية 
للحماية، قطع سيرفرات الوصول إلى الشبكات إلنشاء والمحافظة على 
جدران الحماية النارية، الشبكات الخاّصة االفتراضية وقطع الحاسوب 
والسيرفرات التي تشغل برمجيات إنشاء والمحافظة على الجدران النارية 
األمني  والضبط  والتحكم  إلى  للوصول  األمنية  البرمجيات  للحماية؛ 
ألنظمة الحاسوب واالتصاالت؛ قطع وبرمجيات الحاسوب المستخدمة 
قبل  من  إلتالفها  أو  البيانات  سرقة  من  الحاسوب  شبكات  لحماية 
الحاسوبية؛  األصوات  تسريع  لوحات  مرخصين؛  غير  مستخدمين 
معّدات شبكات االتصاالت بعيدة المدى ومعالجة الحاسوب وأنظمة 
تشغيل الحاسوب؛ أجهزة وأدوات االتصاالت بعيدة المدى، تحديدا:، 
الموجهات الحاسوبية، المحاور، السيرفرات والمفاتيح؛ قطع وبرمجيات 
المحلية  الحاسوب  شبكات  واستخدام  الصيانة،  لتطوير،  الحاسوب 
وواسعة النطاق؛ قطع شبكات الحاسوب؛ أجهزة االستقبال الموضوعة 
فوق أجهزة التلفاز؛ أجهزة التحكم اإللكترونية للبرامج البينية وللتحكم 
بالحواسيب والحواسيب العالمية وشبكات االتصاالت البعيدة المدى مع 
أجهزة البث والمعّدات التلفزيونية والخاّصة بالكابالت؛ أجهزة فحص 
وبرمجة الدارات المتكاملة؛ سيرفرات الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب 
وبرمجيات إنشاء، تسهيل، وإدارة الوصول الالسلكي إلى واالتصال 
مع شبكات االتصال المحلية، شبكات االتصاالت الخاصة االفتراضية، 
الشبكات واسعة النطاق وشبكات الحاسوب العالمية؛ برمجيات وقطع 
الحاسوب المستخدمة في توفير الدخول المتعدد للمستخدمين لشيكات 
الحواسيب المعلوماتية العالمية للبحث، استرداد، نقل، تعديل ونشر 
مجموعة واسعة من المعلومات؛ أدوات برامج الحاسوب، تحديدا البرمجيات 
المساعدة لتسهيل تطبيقات برمجيات األطراف الثالثة؛ قطع وبرمجيات 
اإللكترونية  المنشورات  الالسلكية؛  الشبكات  الحاسوب التصاالت 
المجالت،  الكتب،  إخبارية،  رسائل  شكل  على  للتحميل  القابلة 
الصحف، الكتيبات واألوراق البيضاء في مجال اإللكترونيات، شبه 
الموصالت، األجهزة والمعّدات اإللكترونية المتكاملة، أجهزة حاسوب، 
االتصاالت بعيدة المدى، الترفيه، االتصاالت الهاتفية، واالتصاالت 
السلكية والالسلكية؛ الكتيبات اإلرشادية اإللكترونية القابلة للتحميل 
من شبكات الحاسوب العالمية؛ أنظمة تحديد المواقع العالمية؛ أجهزة 
المالحة للمركبات؛ أجهزة االتصاالت للمركبات؛ شاشات المركبات 
والشاشات اإللكترونية؛ أجهزة الحاسوب للمركبات وأجهزة الحوسبة؛ 
العلمية،  أجهزة الترفيه واإلعالم المركبة داخل المركبات ومكوناتها؛ 
والمالحية، والمساحية، التصوير الفوتوغرافي، والسينمائي، البصرية، 

البيع  واالنترنت؛ خدمات  التلفاز  طريق  عن  االستهالكية  السلع  من 
بالتجزئة الذي يقدم مجموعة واسعة من السلع االستهالكية.  
طالب التسجيل: تيليبراندز كوربوريشن / شركة من نيوجيرسي.

العنوان: أمريكية / 79 تو بريديجز رود، فيرفايلد، نيو جيرسي، الواليات 
المتحدة األمريكية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  EXPERIENCE WHAT’S INSIDE العالمة: 

)باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 167900
التاريخ: 2015/4/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )9(

أجهزة حاسوب؛ الحواسيب المحمولة باليد؛ الحواسيب الصغيرة؛ قطع 
أجهزة الحاسوب؛ الدارات المتكاملة؛ مجموعات رقاقات الحاسوب؛ 
معالجات أشباه الموصالت؛ رقائق أشباه الموصالت؛ معالجات البيانات 
اإللكترونية؛  الدوائر  لوحات  المطبوعة؛  الدوائر  لوحات  المصغرة؛ 
اللوحات األم للحواسيب؛ أجهزة التحكم المصغرة؛ معالجات البيانات؛ 
وحدات معالجة مركزية؛ أجهزة التخزين على الذاكرة وذاكرات أشباه 
الموصالت؛ سواقات ذاكرات التخزين؛ معالجات البرمجيات القابلة 
الحواسيب  أجهزة  والضوئية؛  الرقمية  المصغرة  المعالجات  للبرمجة؛ 
الطرفية؛ لوحات الدارات لمقاطع الفيديو؛ لوحات الدارات لمقاطع 
رسومات  مسرعات  البصرية؛  السمعية-  الدارات  لوحات  الصوت؛ 
الفيديو؛  معالجات  لوحات  والرسومات؛  الفيديو  معالجات  الفيديو؛ 
أجهزة  قطع  تحديدا:،  المراقبة،  وأجهزة  اإللكترونية  األمنية  األجهزة 
الحاسوب، الرقائق والمعالجات المصّغرة للحواسيب المحسنة للمراقبة 
والتحكم  لتشغيل  الخوارزمية  البرمجيات  برامج  اإللكترونية؛  األمنية 
أنظمة  ملحقات  الحواسيب؛  تشغيل  أنظمة  برمجيات  بالحواسيب؛ 
الحواسيب، األدوات والمعّدات المساعدة في مجال برمجيات التطبيقات 
لالتصال بالحواسيب الشخصية، الشبكات، أجهزة االتصاالت بعيدة 
المدى وتطبيقات شبكات الحاسوب العالمية؛ قطع وبرمجيات الحاسوب 
لتعزيز وتوفير انتقال الوقت الفعلي، إرسال، استقبال، المعالجة والتحويل 
الرقمي لمعلومات الرسوم الصوتية والمرئية؛ برمجيات الحاسوب األصلية؛ 
برمجيات الحاسوب المساعدة وغيرها من برمجيات الحاسوب المستخدمة 
للحفاظ على وتشغيل الحواسيب؛ التجهيزات الحاسوبية؛ مساعدات 
شخصية رقمية؛ المنظمات الشخصية اإللكترونية النقالة والمحمولة باليد؛ 
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الرسائل  إلرسال  اإللكترونية  اإلعالنات  ولوحات  اإلنترنت،  على 
بين المستخدمين في مجال المصلحة العامة؛ إرسال الرسائل إلكترونيا؛ 

االتصاالت بعيدة المدى.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 

جامايكا  تحت الرقم 66179  بتاريخ 2014/12/22
طالب التسجيل: إنتل كوربوريشين / شركة من ديالوير.

سانتا كالرا،  بوليفارد،  ميشين كوليج   2200  / أمريكية  العنوان: 
كاليفورنيا، 95052-8119، الواليات المتحدة األمريكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  EXPERIENCE WHAT’S INSIDE العالمة: 

)باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 167902
التاريخ: 2015/4/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )41(

خدمات التدريب في مجاالت الشبكات، تصميم أنظمة الشبكات، 
تشغيل الشبكات، صيانة الشبكات، فحص الشبكات، بروتوكوالت 
حاسوب،  أجهزة  الشبكات،  هندسة  الشبكات،  إدارة  الشبكات، 
البرمجيات، المعالجات المصغرة وتكنولوجيا المعلومات؛ خدمات الترفيه، 
تحديدا:، تنظيم معارض أللعاب الحاسوب، توفير ألعاب الحاسوب 
االجتماعية؛  والثقافية  الرياضية  األنشطة  وتنظيم  اإلنترنت،  على 
توفير المنشورات اإللكترونية على شكل مجالت، الرسائل اإلخبارية، 
الصحف، الكتب والكتيبات في مجاالت التصوير الفوتوغرافي، التصوير 
وما يتصل بها من السلع والخدمات؛ خدمات التعليم، تحديدا:، توفير 
الخصوصية في مجال  التدريبية والدروس  الدورات  حلقات دراسية، 
التعليم  خدمات  العالمية؛  الحاسوب  شبكات  عبر  الرقمي  التصوير 
اإللكتروني المحوسب، تحديدا:، توفير الصفوف، والحلقات الدراسية، 
الدروس الخصوصية، المؤتمرات وورش العمل في مجال الحواسيب، أجهزة 
الحاسوب، معالجات البيانات المصغرة، شبكات البرمجيات والحاسوب؛ 
التفاعلية  الخصوصية  الدروس  توفير  تحديدا:،  التعليمية،  الخدمات 
توجيه  وتقنيات،  نصائح  للتعّلم،  إرشادات  شكل  على  والدورات 
الصيانة،  الرعاية،  واستخدام،  بشراء،  تتعلق  ما  الخبراء، كل  ونصح 
الدعم، تحسين، تحديث وتعريف أجهزة الحاسوب، برمجيات الحاسوب، 
شبكات الحاسوب، عقد المؤتمرات عن بعد عبر الهاتف وسلع وخدمات 
االتصاالت؛ الخدمات التعليمية، تحديدا:، إقامة الصفوف الدراسية، 

وأدوات  وأجهزة  )اإلشراف(،  والمراقبة  واالشارة،  القياس،  والوزن، 
اإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة ومعّدات توصيل، وتشغيل، وتحويل، وتجميع، 
وتنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية؛ أجهزة التسجيل، أو إرسال 
أقراص  مغناطيسية،  بيانات  حامالت  الصور؛  أو  الصوت  نسخ  أو 
من  وغيرها  الرقمية  الفيديو  أقراص  المضغوطة،  األقراص  تسجيل؛ 
النقود  بقطع  تعمل  التي  لألجهزة  آليات  الرقمي؛  التسجيل  وسائط 
المعدنية؛ آالت تسجيل النقد، آالت حاسبه، معدات معالجة البيانات، 

أجهزة حاسوب؛ برمجيات الحاسوب؛ أجهزة إطفاء الحريق.
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 

جامايكا  تحت الرقم 66179  بتاريخ 2014/12/22
طالب التسجيل: إنتل كوربوريشين / شركة من ديالوير.

سانتا كالرا،  بوليفارد،  ميشين كوليج   2200  / أمريكية  العنوان: 
كاليفورنيا، 95052-8119، الواليات المتحدة األمريكية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  EXPERIENCE WHAT’S INSIDE العالمة: 

)باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 167901
التاريخ: 2015/4/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )38(

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية واالتصاالت؛ نقل البيانات 
لشبكات  الالسلكية  الوصول  والالسلكية؛  السلكية  باالتصاالت 
اإلنترنت واالتصاالت؛ إرسال الصوت، البيانات، الرسوم الغرافيكية، 
شبكات  عبر  المتعددة  الوسائط  ومحتويات  فيديو،  صور  الصوت، 
اإلنترنت  بروتوكول  عبر  الصوت  واإلنترنت؛  الالسلكية  االتصاالت 
عبر  للصوت  الوصول  وتوفير  البث  خدمات  خدمات؛   )VOIP(
الصوت،  الغرافيكية،  الرسوم  البيانات،  المدى،  بعيدة  االتصاالت 
مقاطع الفيديو، ومحتوى الوسائط المتعددة؛ عقد المؤتمرات عبر الهاتف؛ 
اإلنترنت، ومقاطع  مباشرة عبر  البيانات  اإللكتروني وعرض  اإلرسال 
عبر  البث  خدمات  الوسائط؛  والمتعددة  الفيديو  محتويات  صوتية، 
اإلنترنيت؛ اإلرسال اإللكتروني وعرض البيانات مباشرة عبر اإلنترنت، 
ومقاطع صوتية، محتويات الفيديو والوسائط الرقمية لآلخرين عن طريق 
شبكات الحاسوب المحلية والعالمية؛ البث الالسلكي؛ توفير روابط 
االتصاالت اإللكترونية من خالل شبكات األلياف البصرية؛ خدمات 
الدردشة  غرف  توفير  والالسلكية؛  السلكية  االتصاالت  استشارات 
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شبكات  مع  واالتصال  إلى  البعيد  الوصول  وإدارة  صيانة  تطوير، 
 ،)vpn( شبكات اتصال خاصة ظاهرية ،)lan( االتصال المحلية
شبكات المناطق الواسعة )wans(، والشبكات الحاسوبية العالمية؛ 
توفير االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل الستخدامها في 
توفير متعددة المستخدم الوصول إلى شبكة معلومات عالمية من كمبيوتر 
للبحث، استرداد، نقل، تعديل ونشر مجموعة واسعة من المعلومات؛ 
توفير االستخدام المؤقت ألدوات البرمجيات غير القابلة للتحميل لتيسير 
تطبيقات برمجيات الطرف الثالث؛ توفير االستخدام المؤقت للبرامج 
غير القابلة للتنزيل التصاالت الشبكة الالسلكية؛ تطوير، التصميم، 
معايير  الحاسوب؛  وقطع  ببرمجيات  المتصلة  االستشارات  خدمات 
التصميم والتطوير لآلخرين في مجال تصميم وتنفيذ برمجيات الحاسوب، 
أجهزة الحاسوب ومعّدات االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات تزويد 
الزبائن والفنيين بالمعلومات المتصلة بإدارة مشاريع الحاسوب؛ الخدمات 
خدمات  بها؛  المتعلقة  والتصميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية 
التحليل الصناعي واألبحاث؛ خدمـات تصميم وتطوير قطع وبرمجيات 

الحاسوب.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 

جامايكا  تحت الرقم 66179  بتاريخ 2014/12/22
طالب التسجيل: إنتل كوربوريشين / شركة من ديالوير.

سانتا كالرا،  بوليفارد،  ميشين كوليج   2200  / أمريكية  العنوان: 
كاليفورنيا، 95052-8119، الواليات المتحدة األمريكية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بشكل  واإلنجليزية( كتبت  )بالعربية   INEDIT إينيدي العالمة: 

خاص )كما بالشكل المرفق(
رقم اإليداع: 167904
التاريخ: 2015/4/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )16(

أو  الورق  من  مصنوعة  وأكياس كلها  وصناديق  والتغليف،  التعبئة 
الكرتون؛ الورق والكرتون والبضائع المصنوعة من هذه المواد وغير 
الواردة ضمن فئات أخرى؛ المطبوعات؛ مواد تجليد الكتب؛ الصور 
الفوتوغرافية؛ األدوات الكتابية )القرطاسية(؛ المواد الالصقة ألغراض 
بالفنانين؛  الخاصة  واللوازم  األدوات  المنـزلية؛  واألغراض  القرطاسية 
فراشي التلوين؛ اآلالت الكاتبة ومستلزمات المكاتب )عدا األثاث(، 
التي  البالستيكية  المواد  األجهزة(؛  )عدا  والتعليم  التهذيب  أدوات 

والحلقات الدراسية، المؤتمرات والمنتديات العلمية على اإلنترنت في 
مجال استخدام الحاسوب والبرمجيات، خدمات المالحة عبر شبكات 
الحاسوب العالمية، علوم وتكنولوجيا الحاسوب، إدارة الحاسوب، وتوزيع 
مواد الدورات المتعلقة بها؛ تطوير ونشر المواد التعليمية المصممة لزيادة 
المعرفة بالتكنولوجيا بين الطالب؛ خدمات التعليم والتدريب في مجال 
حلول األعمال التجارية عبر اإلنترنت؛ التعليم؛ توفير التدريب؛ الترفيه؛ 

األنشطة الرياضية والثقافية.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في 

جامايكا  تحت الرقم 66179  بتاريخ 2014/12/22
طالب التسجيل: إنتل كوربوريشين / شركة من ديالوير.

سانتا كالرا،  بوليفارد،  ميشين كوليج   2200  / أمريكية  العنوان: 
كاليفورنيا، 95052-8119، الواليات المتحدة األمريكية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  EXPERIENCE WHAT’S INSIDE العالمة: 

)باإلنجليزية(
رقم اإليداع: 167903
التاريخ: 2015/4/30 

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )42(

خدمات إدارة شبكات الحاسوب، تحديدا:، مراقبة أنظمة الشبكات 
اإلنترنت؛  شبكة  على  الرقمية  المحتويات  استضافة  فنية؛  ألغراض 
خدمات مراقبة شبكات الحاسوب، تحديدا:، توفير معلومات حول 
تشغيل شبكات الحاسوب؛ خدمات استشارات التصميم الفني في مجال 
الحواسيب والحوسبة الالسلكية؛ خدمات توفير االستخدام المؤقت 
للبرامج غير القابلة للتحميل لتعزيز وتوفير اإلرسال في الوقت الفعلي، 
إرسال، استقبال، المعالجة والتحويل الرقمي لمعلومات الرسوم الصوتية 
والمرئية؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتحميل 
لمعالجة، تخزين، استرجاع، إرسال، عرض، اإلدخال، وإخراج، ضغط، 
فك الضغط، تعديل، بث وطباعة البيانات؛ توفير االستخدام المؤقت 
للبرامج غير القابلة للتنزيل لضمان أمن شبكات الكمبيوتر، للتحكم 
في الوصول واألمان، واستخدامها في حماية شبكات الكمبيوتر من 
به؛  المصرح  غير  المستخدمين  قبل  من  األضرار  أو  البيانات  سرقة 
توفير االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل لتلقي، عرض، 
واستعمال البث بالفيديو، ومقاطع صوتية، وإشارات البيانات الرقمية؛ 
توفير االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل لخلق، وتسهيل، 
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العالمة: MR LOGUS PHARMA )باإلنجليزية( كتبت 
بشكل خاص مع الرسم )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 167975
التاريخ: 2015/5/4 

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )3(

زيت  الكولونيا؛  العطور؛  التجميل؛  مستحضرات  العطرية؛  المواد 
الورد؛ المكياج؛ مزيالت الرائحة الكريهة ومضادات العرق الشخصية؛ 
الزيوت العطرية لالستخدام الشخصي؛ الصابون؛ زيوت االستحمام؛ 
رغوة االستحمام؛ كريمات االستحمام؛ حمام األمالح ألغراض تجميلية؛ 
االستحمام؛ كريمات  صابون  الشخصية؛  للنظافة  التطهير  صابون 
للَجمال؛ كريمات إخفاء عيوب البشرة؛ لوشن البشرة؛ كريمات اليدين؛ 
التخسيس؛ زيوت  لغيات  الجسم؛ مستحضرات تجميل  مستحلبات 
الشمس؛  أشّعة  من  الوقاية  لوشن  الشمس؛  مستحلبات  الشمس؛ 
مسحوق الطلق؛ المناديل المشربة بلوشن مستحضرات التجميل؛ أقالم 
تحديد الحواجب؛ أقالم تحديد العيون؛ الماسكارا؛ مساحيق للوجه؛ 
أحمر الشفاه؛ مزيل مكياج العين؛ مستحلبات التطهير؛ لوشن التطهير؛ 
لوشن  الحناء؛  شعر؛  زيوت  الشامبو؛  بالشعر؛  للعناية  مستحضرات 
الشعر؛ كريمات الشعر؛ رذاذ للشعر؛ طالء األظافر؛ منظفات االسنان.  

طالب التسجيل: لوغاس فارما أس.آر.أل.
 47894  ،43 سيريوللي  ديللي  سترادا   / مارينو  سان  العنوان: 

تشيزانوفا، سان مارينو. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استدراك
وقع  خطأ مطبعي من قبل الجهة الطالبة في العالمة التجارية المودعة 
تحت رقم )170450( باسم/ شركة المحيط األزرق لصناعة المنظفات 
والمطهرات والتي نشرت في العدد )1300( من الجريدة  الرسمية 
الفئة  رقم  في  الخطأ  وقع   حيث    2016/8/7 بتاريخ  الصادرة 

والصحيح هو )5(.
لذا لزم  االستدراك مع إعادة  النشر مرة أخرى.

العالمة : دينو بأحرف التينية مع رسم 
رقم االيداع  : 170450
التاريخ : 2015/7/16

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة. 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ) 5 (

وكيل التسجيل : العيبان والقطامي للملكية الفكرية 
طالب التسجيل : شركة المحيط األزرق لصناعة المنظفات والمطهرات. 
العنوان : عمان - القسطل - ص.ب 840791 – عمان -11181 

األردن.

تستخدم في الرزم والتغليف )غير الواردة ضمن فئات أخرى(؛ الحروف 
المطبعية؛ الكليشيهات.

طالب التسجيل: لوكشوري سيليكشينز ش.م.م.
 ،487 بناية زغزغي رقم   ،6 الحازمية، شارع رقم   / لبنانية  العنوان: 

الطابق الثاني، ج ل 12103، لبنان. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشكل  واإلنجليزية( كتبت  )بالعربية   INEDIT إينيدي العالمة: 
خاص )كما بالشكل المرفق(

رقم اإليداع: 167905
التاريخ: 2015/4/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(

االعمال؛ خدمات ضبط  ادارة  واالعالن؛ خدمات  الدعاية  خدمات 
األعمال؛ خدمات الوظائف المكتبية؛ خدمات مخازن البيع بالتجزئة؛ 
لالستخدام  الفاخرة  للسلع  /الجملة  بالتجزئة  للبيع  مخازن  خدمات 
الشخصي والمنزلي؛ خدمات مخازن عرضت عبر الكتالوجات؛ خدمات 
مخازن ومتاجر البيع بالتجزئة عبر االنترنت للسلع الفاخرة لالستخدام 
الكمبيوتر؛  شبكة  عبر  اإلنترنت  على  اإلعالن  والمنزلي؛  الشخصي 
عبر  للبضائع  الترويج  لآلخرين؛  المبيعات  ترويج  العامة؛  العالقات 
تنظيم  المبيعات؛  عروض  مع  والكتالوجات  واإلنترنت،  التلفزيون، 
األحداث ألغراض تجارية؛ تنظيم المعارض ألغراض تجارية أو الدعاية؛ 
التنظيم اإلداري لمواقع المعارض؛ عرض البضائع على وسائل االتصال، 
ألغراض البيع بالتجزئة؛ الدعاية وترويج المبيعات لآلخرين؛ خدمات 

البيع بالتجزئة وادارة االعمال واالستشارات المنظمة.
طالب التسجيل: لوكشوري سيليكشينز ش.م.م.

 ،487 بناية زغزغي رقم   ،6 الحازمية، شارع رقم   / لبنانية  العنوان: 
الطابق الثاني، ج ل 12103، لبنان. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: RECTOGESIC )باإلنجليزية(

رقم اإليداع: 167973
التاريخ: 2015/5/4 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )5(
المستحضرات والمواد الصيدالنية والصحية بما فيها المناديل الصيدالنية 
والصحية؛ الكريمات العالجية، المراهم، المساحيق، الجل والمناديل 

المشربة بمواد عالجية لالستخدام البشري.  
طالب التسجيل: كير فارماسيوتيكالز بيه تي واي ليميتد

نيو  جانكشن،  بوندي  ستريت،  جرافتون   75  / اوسترالية  العنوان: 
ساوث ويلز، 2022، استراليا.


