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 وزارة التعليم العايل
 (176/2017وزاري رقم )قرار 

إيقاف التحاق الطلبة الكويتيني بربامج البكالوريوس 
والدراسات العليا يف بعض مؤسسات التعليم العايل يف 

 الوالايت املتحدة األمريكية
بشــــ ن  1979لســــنة  15على املرســــوم نلقارون رقم  بعد االطالع- 

  املعدلة له. اخلدمة املدرية والقوارني
يف شـــــ ن رخلام اخلدمة  1979أبريل  4وعلى املرســـــوم اليفـــــادر يف - 

 املدرية وتعديالته.
اليفــــادر بتاري   2010( لســــنة 417وعلى املرســــوم األمقي رقم )- 
ــــــــــاو ا  از الوط   2010أكتوبر  25 لالعتماد األكادميي بش ن إرشـ

 وضمان جودة التعليم.
 2012أكتوبر 3( اليفـــادر بتاري  272وعلى القرار الوزاري رقم ) -

بش ن السماح للطلبة الكويتيني االلتحاق للدراسة خارج دولة الكويت 
فقط يف ا امعات اليت ييفــــــــــــدر جلا قرار مين ا  از الوط  لالعتماد 

  األكادميي وضمان جودة التعليم.
 3( اليفادر بتاري      25/2014وبعد االطالع على القرار رقم ) -

، بشـــــــــــ ن الســـــــــــماح للدراســـــــــــة يف برامج البكالوريوس 2014يوريو 
 والدراسات العليا يف الوالايت املتحدة األمريكية.

وعلى قرار جملس إدارة ا  از الوط  لالعتماد األكادميي وضــــــمان  -
ـادر بتار 7جودة التعليم رقم ) ـ املتضمين  2014ديسمرب  31ي  ( اليفـ

آلية إصــدار القرارات اخلاصــة بتحديد مؤســســات التعليم العايل خارج 
 دولة الكويت واليت يسمح نعتماد مؤهالت خرجيي ا.

وعلى قرار جملس إدارة ا  از الوط  لالعتماد األكادميي وضــــــمان  -
، واملتضـــــــمين 2015فرباير  2( اليفـــــــادر بتاري  5جودة التعليم رقم )

 ديد معايق اختيار مؤسسات التعليم العايل خارج دولة الكويت. حت
واشـــــــــــنطين رقم  –وبعــــد االطالع على كتــــاا املكتــــ  الثقــــايف  -
(kCD/Auth/090/16  ــــؤر ـــــ ـــــ ـــــ بش ن  2016روفمرب  22( املـ

حذف بعض مؤســـــســـــات التعليم العايل يف الوالايت املتحدة األمريكية 
 غق امليفنفة. 

كــتــــــ  الــثــقــــــايف يف لــوس ا ــلــوس رقــم    وبــنــــــاوا عــلــى كــتــــــاا املــ -
(Jk/101)    بشــ ن حذف بعض مؤســســات  2017مايو  15بتاري

 التعليم العايل يف الوالايت املتحدة األمريكية غق امليفنفة. 
ــة اق اح معــايق ومراجعــة وحتــديــ  قوا م  - ــة  ن ــاوا على توصـــــــــــي وبن

ملنعقد ا مؤسسات التعليم العايل خارج دولة الكويت نجتماع ا التاسع
 .2017يوليو  10بتاري  

وبنـــاوا على عرد مـــدير عـــام ا  ـــاز الوط  لالعتمـــاد األكـــادميي  -
 وضمان جودة التعليم.

 وعلى ما تقتضيه امليفلحة العامة. -
 قـــرر 

 مادة أولـــى
وقف التحاق الطلبة الكويتيني بربامج البكالوريوس والدراســــــات العليا 
يف الوالايت املتحدة األمريكية وذلك يف مؤســـــــــــســـــــــــات التعليم العايل 

 التالية:  
1-Alcorn State University 
2-Alvernia University 
3-Arkansas State University – Jonesboro 
4-Arkansas Tech University 
5-Auburn University at Montgomery 
6-Avila University 
7-Boise State University  
8-Bowie State University 
9-California State University – Dominguez Hills 
10-Campbell University 
11-Central Connecticut State University 
12-Christian Brothers University 
13-CUNY College of Staten Island  
14-Delaware State University  
15-East Tennessee State University 
16-Ferris State University 
17-Fort Hays State University  
18-Fort Lewis College 
19-Grambling State University 
20-Henderson State University 
21-Idaho State University  
22-Indiana University – Kokomo  
23-Indiana University of Pennsylvania – Main 
Campus 
24-Iowa Wesleyan College 
25-Jacksonville State University  
26-Kansas Wesleyan University  
27-Keuka College 
28-Marietta College 
29-McNeese State University 
30-Middle Tennessee State University  
31-Minnesota State University – Mankato  
32-Minnesota State University – Moorhead 
33-Mississippi University for Women 
34-Missouri State University 
35-Missouri Valley College 
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36-Missouri Western State University  
37-Montana State University – Billings  
38-Montana State University – Northern  
39-Morehead State University  
40-Morgan State University  
41-Mount Aloysius College 
42-Nebraska Wesleyan University  
43-NewSchool of Architecture & Design  
44-Norfolk State University 
45-Northeastern State University 
46-Northern Kentucky University 
47-Northwest Missouri State University 
48-Radford University 
49-Saginaw Valley State University  
50-Salem State University  
51-South Carolina State University 
52-South Dakota State University  
53-Southeastern Louisiana University  
54-Southwestern Oklahoma State University  
55-St. Cloud State University 
56-SUNY Buffalo State College 
57-SUNY College of Technology at Alfred  
58-Tennessee Technological University  
59-Texas A & M International University 
60-Texas Southern University  
61-Troy University 
62-University of Arkansas at Pine Bluff 
63-University of Central Arkansas 
64-University of Central Missouri  
65-University of Central Oklahoma 
66-University of Evansville 
67-University of Indianapolis  
68-University of Louisiana Monroe  
69-University of Maine at Machias  
70-University of Memphis  
71-University of Missouri – St. Louis 
72-University of Nebraska at Kearney  
73-University of North Alabama  

74-University of South Alabama  
75-University of South Dakota 
76-University of Tennessee at Chattanooga  
77-University of Wisconsin  - Parkside  
78-University of Wisconsin – Milwaukee 
79-University of Wisconsin – Platteville  
80-University of Wisconsin – Superior  
81-University of Wisconsin – Whitewater  
82-Utah Valley University  
83-West Liberty University 
84-Wilkes University 
85-Winona State University  
86-Wright State University – Dayton 
87-Youngstown State University  

 مادة اثرية
 .2017/2018اعتباراا مين العام ا امعي يُطبق هذا القرار 

 مادة اثلثة
 ال ينطبق هذا القرار على:

الطلبة امللتحقون فعليا واملســـتمريين نلدراســـة يف تلك املؤســـســـات -1
 التعليمة قبل صدور هذا القرار. 

واشـنطين  –الطلبة احلاصـلون على قبو  معتمد مين املكت  الثقايف -2
لدراســــــــي األو  للعام ا امعي / لوس ا لوس للدراســــــــة يف الفيفــــــــل ا

يف تلك املؤســـــــســـــــات التعليمة يف الوالايت املتحدة  2018/ 2017
 قبل صدور هذا القرار.

 مادة رابـعة
 يُلغـــــى كل رص خيـــــــالف مـــــــا ورد جلـــــذا القـــــــــرار.

 وزير ال بية ووزير التعليم العايل
 د. حممد عبـــداللطيف الفارس 

 ه 1438ذي القعدة  17يف: صدر 
 م 2017أغسطس      9املوافــــــق: 
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 وزارة الداخلية

 ( 2017لسنة  1010 ) قرار وزاري رقم

 بش ن : معاملـة قيفـر

 ان   ر يس جملس الوزراو ووزير الداخلية

بقارون ا نسية  15/59بعد االطالع على املرسوم األمقي رقم  -
 الكويتية والقوارني املعدلة له.

وعلى كتاا وكيل الوزارة املساعد لشئون ا نسية وا وازات رقم  -
 ومرفقاته. 18/7/2017املؤر   15931

 وبناو على عرد وكيل الوزارة . -

 قــــــــرر

 (1مادة )

 مواليد الكويت يف -هللا راكان العنزي  يعامل القاصر/ حممد غازي عطا
مين  –الذايدي  إبين املواطنة/ موضي ثوي  حممد قعود 14/8/1998

 معاملة -سعودي ا نسية  -هللا راكان العنزي  مطلق ا/ غازي عطا
 الكويتيني حلني بلوغه سين الرشد.

 (2مادة )

اتري  رشره  عتباراا ميناعلى مين يعني م األمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به 
 ن ريدة الرمسية .

 رـا ـ  ر يـس جملـس الـــوزراو

 ووزيـــــــــــر الداخليـــــــــــة                                          

 خالــــــد ا ـــــراح اليفبــــــاح                                          

 ه1438ذو القعدة  15صدر ىف:

 م2017اغسطس  7املوافق :

 

 

 2017لسنة  1011قرار وزاري رقم: 

 قيفـربش ن : معاملـة 

 ان   ر يس جملس الوزراو ووزير الداخلية:

بقارون ا نســــــية  15/59بعد االطالع على املرســــــوم األمقي رقم  -
 الكويتية والقوارني املعدلة له.

وعلى كتاا وكيل الوزارة املســــاعد لشــــئون ا نســــية وا وازات رقم  -
 ومرفقاته. 23/7/2017املؤر   16154

 . وبناو على عرد وكيل الوزارة -

 قــــــــرر

 (1مادة )

يعامـــــــــــــــل القيفـــر املو أمسا/هم أبناو املواطنة/ ده عبدهللا طينان مقعد 
 معاملة الكويتيني -ســــوري –اهلاجري مين مطلق ا/ أمق خالد القداح  

 حلني بلوغ م سين الرشد وهـم:

 م.18/1/1998مواليد سوراي يف       خالد أمق القداح  -1

 م.21/10/1999ح مواليد الكويت يف حممد أمق خالد القدا  -2

 م.11/1/2004مواليد الكويت يف     بدر أمق خالد القداح  -3

 م.21/5/2009مواليد الكويت يف     أمنيه أمق خالد القداح  -4

 (2مادة )

على مين يعني م األمر تنفيــذ هــذا القرار ويعمــل بــه اعتبــاراا مين اتري  
 رشره ن ريدة الرمسية.

 رـا ـ  ر يـس جملـس الـوزراو 

 ووزيــر الداخليـة                                            

 خالــــــد ا ـــــراح اليفبــــــاح                                            

 ه 1438ذي القعدة   15صدر يف: 

 م 2017أغسطس      7املوافــق :  
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 2017لسنة  1013قرار وزاري رقم: 

 بش ن: معاملـة كوييت

 ان   ر يس جملس الوزراو ووزير الداخلية:

بقارون ا نســــــية  15/59بعد االطالع على املرســــــوم األمقي رقم  -
 الكويتية والقوارني املعدلة له.

 يف ش ن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 8/2010وعلى القارون رقم  -

وعلى كتــاا اللةنــة الفنيــة الطبيــة يف اهليئــة العــامــة لشـــــــــــئون ذوي  -
 م. 14/10/2010املؤرخني  987/12،  080/12اإلعاقة رقمي 

وعلى كتاا وكيل الوزارة املســــاعد لشــــئون ا نســــية وا وازات رقم  -
 م. 28/5/2017املؤر   11070

 وبناو على عرد وكيل الوزارة. -

 قــــــــرر

 (1مادة )

كــل مين املو امســابــا أبنــاو املواطنــة/ حربيــة  ود زغق غريــ    يعــامــل
( مين 3مدى احلياة عمالا بنص املادة ) -معاملة الكويتيني –الضـــفقي 

 املشار إليه وبا: 8/2010القارون رقم 

 املدعو/ بندر حامد ساكت الخلفقي.  -1

 املدعوة/ العنود حامد ساكت صغق. -2

 (2مادة )

ر تنفيــذ هــذا القرار ويعمــل بــه اعتبــاراا مين اتري  على مين يعني م األم
 رشره ن ريدة الرمسية.

 رـا ـ  ر يـس جملـس الـوزراو

 ووزيــر الداخليـة                                           

 خالـــد ا ــراح اليفبــاح                                              

 ه 1438ذي القعدة  15صدر يف: 

 م 2017أغسطس      7املوافــق : 

 (2017لسنة  1035)قرار وزاري رقم  
 2302/2016بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 

لسنة  68بش ن قواعد وإجراوات تنفيذ أحكام القارون رقم 
 يف ش ن العمالة املنزلية 2015

 ان   ر يس جملس الوزراو ووزير الداخلية
يف شــــــ ن  2015لســــــنة  68رقــــــم بعــــــد االطــــــالع علــــــى القــــــارون -

 العمالة املنزلية.
نلال حة التنفيذية  2016لســـــــــنة  2194رقم  يوعلى القرار الوزار -

 يف ش ن العمالة املنزلية. 2015لسنة  68للقارون رقم 
بشــــــــــــ ن قواعــد  2016لســـــــــــنــة  2302وعلى القرار الوزاري رقم -

يف شــــــــــــ ن  2015لســـــــــــنة  68وإجراوات تنفيذ أحكام القارون رقم 
 العمالة املنزلية.

املؤر   8075وعلى كتاا وكيل الوزارة املساعد للشئون املالية رقم -
 م.10/8/2017
 وبناو على عرد وكيل الوزارة.-

 قــــــرر
 (1مادة )

املشار  2302/2016( مين القرار الوزاري رقم 1يستبد  بنص املادة )
 إليه النص املو: 

رشــــــــا  اســــــــتقدام يشـــــــ   إلصــــــــدار أو وديـــــــد تــــــــراخيص مزاولـــــــة 
ــــد  خطــــاا ضــــمان مــــين  ــــة مــــين اخلــــارج للمكاتــــ  تق ــــة املنزلي العمال
ــــــار(على أن يكــــــون  ــــــف دين ــــــني أل ــــــن )أربع ــــــة نبل ــــــو  ارلي أحــــــد البن

 ساري املفعو  ملدة عامني مين اتري  تقد  الطل .
ويشـــــ   إلصـــــدار أو وديد تراخيص مزاولة رشـــــا  اســـــتقدام العمالة 

  خطاا ضــــــــــمان مين أحد البنو  املنزلية مين اخلارج للشــــــــــركات تقد
ارلية نبلن )ما ة ألف دينار(، ويف حالة فتح فروع للشـــــــــــركة يكون 
خطاا الضـــمان نبلن )أربعني ألف دينار( عين كل فرع ماعدا الشـــركة 
اململوكـــة للـــدولـــة واحتـــاد ا معيـــات التعـــاوريـــة على أن يكون خطـــاا 

 طل .الضمان ساري املفعو  ملدة عامني مين اتري  تقد  ال
 (2مادة )

على مين يعني م األمر تنفيــذ هــذا القرار ويعمــل بــه اعتبــارا مين اتري  
 رشره ن ريدة الرمسية.

 ان   ر يس جملس الوزراو
 ووزير الداخلية

 خالد ا راح اليفباح
 ه 1438ذو القعدة  21صدر يف : 

 م 2017أغسطس  13املوافق : 
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 واملاو  ونر  كلا ةر از و 
 2017/ 87رقموزاري قرار 

مين الال حة التنفيذية  13تعديل أحكام املادة بش ن 
اليفادر جلا القرار الوزاري رقم  48/2005للقارون 
وذلك بش ن رائسة  نة متابعة  334/2005

 338/2005إجراوات تنفيذ القارون 
 

  واملاو:وزير الك رنو 
وعلى أحكام القرار  48/2005على أحكام القارون  االطالعبعد  -

بشــــــــ ن الال حة التنفيذية للقارون املشــــــــار  334/2005الوزاري رقم 
على عرد السيد/ وكيل الوزارة بش ن طل  الوكيل  االطالعإليه وبعد 

ة ني نلتكليف إعفا ه مين م ام رائســة اللةناملســاعد لشــؤون املســت لك
الحيات حة العامة واستناداا لليفيفلامل املذكورة أعاله وعمالا نا تقتضيه

 املخولة لنا.
 ررـــــقــت

مين الال حـــة التنفيـــذيـــة للقـــارون  13تعـــديـــل أحكـــام املـــادة  أوالا : 
فيما خيص رائســــــة اللةنة فقط لتيفــــــبح كاملو  48/2005
ة  نة ملتابعة إجراوات تنفيذ القارون برائســـــلوزارة نشـــــكل )تُ 

 .(الوكيل املساعد لشبكات التوزيع الك رن ية أو مين يفوضه

يســــــــتمر العمل بكافة أحكام الال حة التنفيذية نســــــــتثناو ما  اثرياا : 
 د أوالا مين هذا القرار.نورد نلب

 نفيذكل فيما خييفــــه ت  –على وكيل الوزارة ومجيع املســــؤولني  اثلثاا : 
 مين اتري  عمل به اعتباراا نشر ن ريدة الرمسية ويُ هذا القرار ويُ 

 رشره.

 وزير النفط 
 ووزير الك رنو واملاو

 بدارسين املرزوقم . عيفام ع
 

 ه1438ذو القعدة  24التاري  : 
 م2017أغسطس  16املوافق : 

 

 وزارة املالية
 2017لسنــة ( 46قــــــرار وزاري رقم )

بش ن التعليمــات االس شادية اإلضافية لتطبيق 

 متطلبات االتفاقيات الدولية لتبـــاد  املعلومـــات الضريبيـة

 ان   ر يس جملس الوزراو/وزير املالية:

اليفـــــــــادر بتاري   1294بعد االطالع على قرار جملس الوزراو رقم  -

برام ارة املالية إلبشــــــــــ ن املوافقة املبد ية على طل  وز  22/9/2015

 .(CRS) اتفاقية معيار اإلبالغ املش  

وعلى االتفاقية املتعددة األطراف بني الســــــلطات املختيفــــــة بشــــــ ن  -

ومعيـار  (MCAA) التبـاد  التلقـا ي ملعلومـات احلســــــــــــانت املـاليـة

ـة الكـويت بتاري  (CRS) اإلبالغ املش   ـ ـ ـ ـ  19، واليت وقعت ا دول

 .2016أغسطس 

اليفــــــــــــــــادر بـــتــــــاريـــ   1593رار جمـــلـــس الـــوزراو رقـــم وعـــلـــى قـــ -

بشــــــــــ ن املوافقة املبد ية على طل  وزارة املالية إلبرام  1/12/2016

 .(MAC) اتفاقية املساعدة اإلدارية املتبادلة يف املسا ل الضريبية

بشــــــــــــ ن املســــــــــــاعدة  5/5/2017 وعلى االتفاقية املوقعة بتاري  -

وما ي ت  علي ا مين  (MAC) الضريبيةاإلدارية املتبادلة يف املسا ل 

 ( مين االتفاقية املشار إلي ا.6التزامات وفقاا لنص املادة )

بشــــــــ ن التعليمات  2017( لســــــــنة 36وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 االس شادية لتطبيق متطلبات االتفاقيات الدولية لتباد  املعلومات الضريبية.

بشـــــــــــ ن رخلام قيد  2015( لســـــــــــنة 67وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 مكات  التدقيق يف السةل اخلاص بقارون اتفاقية الفاتكا يف دولة الكويت.

بشـــــ ن قيد مكات   2016( لســـــنة 29وعلى القرار الوزاري رقم ) -

التدقيق يف الســـــــــــةل اخلاص لقارون اتفاقية الفاتكا يف دولة الكويت 

 لدى وزارة املالية.

بشـــــ ن قيد مكات   2016نة ( لســـــ68وعلى القرار الوزاري رقم ) -

التدقيق يف الســـــــــــةل اخلاص بقارون اتفاقية الفاتكا يف دولة الكويت 

 لدى وزارة املالية.
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 وبناو على ما تقتضيه ميفلحة العمل، -

 قــــــرر

 مادة أوىل

يتوج  على املؤســســات املالية اســتخدام شــ ادة التيفــديق الذاو مع 

يل الذاو الوارد يف دلالعمالو وذلك نالســــــ شــــــاد بنموذج التيفــــــديق 

ملؤسسة امعيار اإلبالغ املش  ، مع إمكارية اإلضافة نا يناس  رشا  

 املالية، وميكين الوصو  إىل هذا النموذج مين خال  الرابط التايل:

 للكياانت التةارية: -أ

https://www.oecd.org/tax/automatic- 
exchange/crs-implementation-and-

assistance/CRS_ENTITIES_Self-

Cert_Form.pdf 

 لألفراد:-ا
https://www.oecd.org/tax/automatic-

exchange/crs-implementation-and-

assistance/CRS_INDIVIDUAL_Self-

Cert_Form.pdf 

 

 مادة اثرية

يتعني على املؤســــــــســــــــات املالية تعيني مراق  حســــــــانت وفق القا مة 

–ارة املــاليـةالفــاتكــا لــدى وز  املعتمــدة ملكــاتــ  التــدقيق لتطبيق اتفــاقيــة

 اإلدارة الضريبية.

وال جيوز ملكت  التدقيق املعني كمراق  حســـــانت ملؤســـــســـــة مالية أن 

يقوم ن مع بني م ام إعداد التقارير والشــــــــ ادات اخلاصــــــــة نتطلبات 

معيار اإلبالغ املشــــــ   والعمل كمراق  حســــــانت لذات املؤســـــســـــة 

 املالية.

 مادة اثلثة

 ؤسسات املالية تكليف مراق  احلسانت املعني ملعايقيتوج  على امل

اإلبالغ املشــــــــ  ، للقيام ردمات املراجعة لتقد  تقارير ســــــــنوية على 

 النحو التايل:

اعتماد تيفــنيف املؤســســات املالية األجنبية وفقاا للمرجعيات املشــار -أ

 إلي ا أعاله.

املادة   ا يفاعتماد إجراوات اإلبالغ وفقاا للمرجعيات املشــــــــار إلي-ا

 األوىل مين القرار.

إصــــدار شــــ ادة ســــنوية/عند الطل  عين مدى التزام املؤســــســــات -ج

املالية نتطلبات معيار اإلبالغ املش   وسالمة العمليات واإلجراوات 

 املُتبعة يف هذا اليفدد.

وجي  على املؤســســات املالية إرســا  رســخة أصــلية مين التقارير أعاله 

ىل وزارة املــاليــة اإلدارة الضـــــــــــريبيــة يف موعــد الواردة يف )أ، ا، ج( إ

مايو مين كل ســنة ميالدية عين الســنة الســابقة هلا، على أن  31أقيفــاه 

يكون أو  إصـــــــــــدار مين هذه التقارير عين معلومات اإلبالغ يف موعد 

 .2017ديسمرب  31للسنة املنت ية  2018مايو  31أقيفاه 

 مادة رابعة

   اتفاقية معيار اإلبالغ املشــــــــــ يقيفــــــــــد نلدو  املوقعة وامللزمة ببنود

(CRS هي تلــــك الواردة نمللحق املعتمــــد مين وزارة املــــاليــــة ومــــا )

يستةد عليه مين إضافات وحذف وميكين الوصو  اىل هذه القا مة مين 

 خال  املوقع الرمسي االلك وين لوزارة املالية.

 مادة خامسة

ري  رشـــره مين اتعلى كافة ا  ات املعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به  

 يف ا ريدة الرمسية. 

 وزير املالية                                                   

 أرس خالد انصر اليفاحل 

 
 ه 1438ذي القعدة  22صدر يف: 

 م 2017أغسطس    14املوافــــــق: 
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 اهليئة العامة للبيئة
 2017( لسنة  9قرار رقم )

 رمية اخلويسات )ا  راو(بش ن رسم دخو  الزوار 
 التابعة لل يئة العامة للبيئة

 ر يس جملس اإلدارة / املدير العام:
 بعد االطالع على:

يف شــــ ن إصــــدار قارون  اية البيئة  2014لســــنة  42القارون رقم  -
 وتعديالته.

ـــة رقم ) - ـــات 7/6201وقرار اجمللس األعلى للبيئ ـــد ارمي ( بتحـــدي
 وا  ات املالكة واملشرفة علي ا.واملسيةات الطبيعية 

وعلى رســــــــم الدخو  اردد مين قبل جملس اإلدارة يف اجتماعه رقم  -
، والــــــذي تقوم اهليئــــــة 1/8/2017( املنعقــــــد بتــــــاري  3/2017)

 )ا  راو( التابعة هلا.اخلويسات بتحيفيله مين زوار حممية 
 وبناوا على ما تقتضيه ميفلحة العمل واليفاحل العام. -

 قـــــرر
 (1مادة )

يكون رســـــــم الدخو  الذي حتيفـــــــله اهليئة مين زوار حممية اخلويســـــــات 
 )ا  راو( التابعة هلا، على النحو املبني ن دو  التايل:

 سنوات 10أقل مين سين  سنوات 10أكثر مين  الفئة
 د. . )دينار واحد( 1 د. . )ديناران( 2 املواطنون ومواطنو دو  جملس التعاون

 د. . )دينار وريفف( 1.5 د. . )ثالثة دانرق( 3 جنسيات أخرى
 جماان                       ذوي االحتياجات اخلاصة

طـــــالا املــــــدارس وا ــــــامـــــعــــــات 
 احلكومية )رحالت مجاعية(

 جماان                     

طالا املدارس وا امعات اخلاصة 
 )رحالت مجاعية(

 د. . )دينار وريفف( 1.5

 ريفف الرسوم املبينة أعاله مجعيات النفع العام

 (2مادة )
 يُلغــــى كل رص يتعـــــارد مـــع هـــــذا القـــــــــرار. 

 (3مادة )
يُنشـــــــــــر هـذا القرار يف ا ريـدة الرمسيـة )الكويـت اليوم( ويُعمـل بـه مين 

 اتري  رشره.
 ر يس جملس اإلدارة / املدير العام 

 
 ه 1438ذي القعدة  21صدر يف: 
 م  2017أغسطس   13 املوافــــق:

 
 
 
 
 

 2017( لسنة 10قرار رقم )
رسوم اعتماد املكات  والدور االستشارية اهلندسية بش ن 

املؤهلة لتيفميم وتنفيذ االش اطات املنيفوص علي ا يف 
 ال حة التدخني يف األماكين العامة املغلقة وشبه املغلقة

 ر يس جملس اإلدارة/املدير العام:
 بعد االطالع على:

يف شــــ ن إصــــدار قارون  اية البيئة  2014لســــنة  42قارون رقم ال -
 وتعديالته.

إبصـــــــــدار الال حة التنفيذية بشـــــــــ ن  2016لســـــــــنة  6والقرار رقم  -
اشـــ اطات وضـــوابط التدخني يف األماكين العامة املغلقة وشـــبه املغلقة، 

 ( مين قارون  اية البيئة املشار إليه.56بناوا على املادة )
( 3/2017لس اإلدارة اليفــــــــــــادر يف اجتماعه رقم )وعلى قرار جم -

، بتحديد الرســـــــــــوم الســـــــــــنوية العتماد 8/2017/ 1املنعقد بتاري  
ووديد اعتماد املكات  والدور االســـتشـــارية اهلندســـية لتيفـــميم وتنفيذ 
اشـــــ اطات وضـــــوابط التدخني يف األماكين العامة املغلقة وشـــــبه املغلقة 

املشـــــــار  6/2016يفـــــــادرة نلقرار رقم الواردة يف الال حة التنفيذية ال
 إليه.
 وبناوا على ما تقتضيه ميفلحة العمل واليفاحل العام. -

 قـــــــــرر
 1مادة 

تكون الرســــــــوم الســــــــنوية املقررة إلصــــــــدار أو وديد شــــــــ ادة اعتماد 
املكات  والدور االســــــتشــــــارية اهلندســــــية لتيفــــــميم وتنفيذ اشــــــ اطات 

 املغلقة وشــــــــبه املغلقة الواردة يفوضــــــــوابط التدخني يف األماكين العامة 
املشـــــــــــــار إليــه،  6/2016الال حــة التنفيــذيــة اليفـــــــــــــادرة نلقرار رقم 

( د. /فقط ألفــان ومســـــــــــمئــة دينــار كوييت ال غق، على أن 2500)
 يتوافر يف تلك املكات  والدور ما يلي:

أن تكون مؤهلـــة مين قبـــل  نـــة مزاولـــة امل نـــة وفق رخلـــام  هيـــل  -1
 اهلندسية املطبق واملعمو  به يف بلدية الكويت. واعتماد املكات 

تقد  رســـــخة مين ترخيص ســـــاري املفعو  ملدة ال تقل عين ســـــنة  -2 
 صادر مين بلدية الكويت.

 2مادة
 يُلغـــــى كل رص يتعـــــــــارد مــــــع هـــــــذا القـــــــرار.

  3مادة 
 ه مينويُعمل ب يُنشر هذا القرار يف ا ريدة الرمسية )الكويت اليوم(

 اتري  رشره.
 ر يس جملس اإلدارة/املدير العام 

 ه 1438ذي القعدة  22صدر يف: 
 م 2017أغسطــس    14املوافـــــق: 
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 2017( لسنة 11قرار رقم )
 الال حة التنفيذية للضبا  القضا يني بش ن 

 املدير العام –ر يس جملس اإلدارة  
 بعد االطالع على:

، واملعد  نلقارون رقم 2014( لســــــنة 42رقم ) قارون  اية البيئة -
 .2015( لسنة 99)

نعتماد الال حة الداخلية جمللس  2015( لســـــــــــنة 6والقرار رقم ) -
 إدارة اهليئة العامة للبيئة.

( املنعقـد 3/2017وعلى موافقــة جملس اإلدارة يف اجتمــاعــه رقم ) -
 على مشروع الال حة. 1/8/2017بتاري  

 قتضيه امليفلحة العامة وميفلحة العمل. وبناوا على ما ت -
 قـــــــــــــــرر
 مادة أوىل

 تيفــدر الال حة التنفيذية للضــبا  القضــا يني املرفقة جلذا القرار، وتعترب
 ال يتةزأ منه. اا جزو

 مادة اثرية
مل به تنفيذ هذا القرار ويع-كل فيما خييفـــه -على ا  ات املختيفـــة 

مع  ا ريدة الرمسية، ويلغى كل ما يتعارداعتباراا مين اتري  رشـــــــــــره يف 
 أحكامه.

 املدير العام –ر يس جملس اإلدارة 
 ه 1438ذو القعدة  22صدر يف:

 م 2017أغسطس  14املوافق:  
 

 الال حة التنفيذية للضبا  القضا يني
 الفيفل األو : تعاريف

 (1مادة )
يكون للكلمــــات والعبــــارات الواردة يف هــــذه الال حــــة ذات املعــــاين 

واملعد   2014لســنة  42املنيفــوص علي ا يف قارون  اية البيئة رقم 
، ما مل يقتِض ســـــــــــياق النص خالف 2015لســـــــــــنة  99نلقارون رقم 

 ذلك.
 الفيفل الثاين: جماالت اختيفاص الضبا  القضا يني

 (2مادة )
للضابط القضا ي القيام أبعما  الرقابة والتفتيش وضبط املخالفات  -

لتــ كــد مين االلتزام أبحكــام القــارون والنخلم واللوا ح وا را م البيئيــة وا
 والقرارات املعمو  جلا واالش اطات اخلاصة حبماية العما  والبيئة.

 حق دخو  -وبدون إذن صاح  العمل-للضابط القضا ي  -
األماكين العامة أو اخلاصة ما عدا املخيفيفة للسكين، وأايا كان رشاط ا 
أو روع ا يف أي وقت يراه مناســـــــــــباا أثناو أو بعد ســـــــــــاعات العمل أو 

خال  اإلجازات والعطل الرمسية للمتابعة الدورية، والبح  عين خمالفة 
 أو جرمية بيئية.

ل يللضــــــــــابط القضــــــــــا ي أخذ العينات وإجراو القياســــــــــات والتحال -
والدراسات واالختبارات املناسبة لبيان  ثق ذلك النشا  على البيئة، 
والتحقق مين االلتزام نملعـايق املوضـــــــــــوعـة حلمـايـة البيئـة وفقـاا للقـارون 

 واللوا ح.
للضــــابط القضــــا ي حترير اراضــــر ويثبت في ا كافة اإلجراوات اليت  -

اوات هذه اإلجر قام جلا وما لديه مين معلومات بش ن املخالفات ووقت 
ومكان حيفـــــوهلا، وجي  أن يشـــــتمل ارضـــــر على اســـــم وصـــــفة حمرره 
واتري  حتريره وبياانت املنشـــــ ة أو ا  ة أو املؤســـــســـــة أو املشـــــروع أو 

 الشخص املخالف.
طل  احليفـــــــــــو  على كافة املعلومات اليت يراها الزمة لعمله، وله  -

تندات واملســـــاالطالع على ال اخيص والســـــةالت والتقارير والدفاتر 
 والبياانت، وله احلق يف أخذ رس  من ا عند احلاجة.

تلقي البالغات والشـــكاوى مين األشـــخاص الطبيعيني أو االعتباريني  -
والت كد مين صـــــحت ا، والتحري عين ا را م اليت تقع نملخالفة ألحكام 
القارون، ويستوي يف هذا األمر أن تكون البالغات معلومة امليفدر أو 

 معلوم. مين شخص غق
 للضابط القضا ي احلق يف تعق  ميفدر أي خمالفة أو جرمية بيئية. -

 الفيفل الثال : واجبات الضابط القضا ي
 (3مادة )

 ل هوية صــــــاحلة حتمل امسه وصــــــفته وصــــــورته، وجي  إبرازها عند  -
 القيام ن امه.

يلتزم الضــــــابط القضــــــا ي نرافخلة على ســــــرية املعلومات اخلاصــــــة  -
 عدم إفشا  ا.نملنش ة و 

ال يتم حترير أي خمــالفــة إال بنــاوا على ســـــــــــنــد قــاروين وفقــاا للقــارون  -
 واللوا ح واالش اطات البيئية.

 استيفاو كل بياانت حمضر املخالفة وفقاا للنموذج املعد لذلك. -
 عدم دخو  املساكين إال بعد احليفو  على إذن ا  ات املختيفة. -
ل أو املنشـــــــــــــ ة أو األمــاكين أو عــدم التعرد أليم مين مراتدي ارــ -

 التعامل مع م بطريقة غق ال قة.
إهناو اإلجراوات ورفع حمضــــــــــر املخالفة مســــــــــتوفياا كافة اإلجراوات  -

 خال  أسبوع على األكثر مين اتري  ارضر.
 عدم استعما  القوة أو الت ديد إبجراو ال خيتص به. -
ات ند أخذ العينمراعاة األصـــــــــــو  الفنية والعملية واجبة االتباع ع -

 وإجراو القياسات والتحاليل.
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 الفيفل الرابع: حقوق املنش ة أو ارل أو األماكين أو األفراد
 (4مادة )

 التحقق مين شخيفية الضابط القضا ي. -
 التعرف على طبيعة املخالفة. -
 إبالغ اهليئة العامة للبيئة يف حالة توقف املنش ة. -

 أحكام ختامية
 (5مادة )

 تعاون أصحاا الش ن مع الضابط القضا ي. ( حالة عدم1
للضــــــــــابط القضــــــــــا ي يف حالة قيام م بواجبا م االســــــــــتعارة برجا   -

 الشرطة مباشرة مىت اقتضى األمر ذلك.
إذا امتنع صــاح  املنشــ ة أو مين ميثله على التوقيع نســتالم ارضــر  -

وج  على الضــــابط القضــــا ي إثبات ذلك يف ارضــــر على أن ترســــله 
 اهليئة )اإلدارة املختيفة( مرة أخرى بكتاا رمسي إىل املخالف.

ال جيوز ألي شــــــخص االمتناع عين تقد  املســــــتندات أو املعلومات  -
اليت يطلب ا الضـــــابط القضـــــا ي للقيام أبعماله حبةة ســـــريت ا أو وجود 
أوامر مين مر/وسه نالمتناع عين تقدمي ا، وجي  على املسئولني يف تلك 

 ن التام مع الضابط القضا ي.ا  ات التعاو 
ال جيوز ألي شخص أن يقوم أو حيرد أو يساعد على سلو  يؤدي  -

إىل منع الضــــابط القضــــا ي مين حارســــة صــــالحياته وم امه ســــواو كان 
ذلك إبتالف مســـــــــــتند أو االمتناع عند تقدمي ا أو اإلدالو نعلومات  

قدمي ا ت كاذبة أو مضـــللة أو االمتناع عين تقد  أي مســـاعدة يف وســـعه
للضــابط القضــا ي وإال كان على الضــابط القضــا ي حترير حمضــر رمسي 
 نلوقا ع ونسم مرتك  فعل اإلعاقة، وصفته وإحالته للة ة املختيفة.

( يكون الضـــابط القضـــا ي اتبعاا لل يئة العامة للبيئة، وخاضـــعاا لرقابة 2
ير دمســــــــئوله وإلشــــــــراف املدير العام فيما يتعلق أبعما  و يفته، وللم

العام طل  النخلر يف أمر كل مين تقع منه خمالفة لواجباته أو تقيفــــق يف 
 عمله وُمساولته  ديبياا.

( تســتثا األماكين اليت رص القارون على اســتثنا  ا ووفقاا لءجراوات 3
 اخلاصة جلا.

( إذا واوز الضابط القضا ي اختيفاصه، فإن ما قام به مين إجراوات 4
 ك مين ُمساولته  ديبياا إن اقتضى األمر.يعد نطالا، وال مينع ذل

( إذا اكتشف الضابط القضا ي جرمية ال تدخل يف رطاق اختيفاصه 5
 جي  إبالغ ا  ة املختيفة.

 
 
 

 هيئة أسواق املا 
بش ن وديد ترخيص رخلام  2017( لسنة 122قرار رقم )

 استثمار مجاعي ليفندوق الكويت لفرص امللكية اخلاصة
 بعد االطالع على:

بشــــــ ن إرشــــــاو هيئة أســــــواق املا   2010( لســــــنة 7القارون رقم ) -
 وتنخليم رشا  األوراق املالية وال حته التنفيذية وتعديال ما؛

شـــــــ ادة ترخيص رخلام اســـــــتثمار مجاعي ليفـــــــندوق الكويت لفرص  -
اليفــــــــــــــادرة بتـــاري   (F /0038/2014امللكيـــة اخلـــاصــــــــــــــة رقم )

 ؛01/10/2014
ــــــم ) - ــــــرار رق ــــــى ق ــــــاوا عل ــــــس مفوضــــــي  2014ة ( لســــــن51وبن جملل

ــــــيت  ــــــة أســــــواق املــــــا  بشــــــ ن ال خــــــيص ليفــــــناديق االســــــتثمار ال هيئ
 قامت توفيق أوضاع ا؛

وبناوا على طل  شــركة كامكو لالســتثمار لتةديد ترخيص صــندوق  -
 الكويت لفرص امللكية اخلاصة؛

( 44وبنـــاوا علـــى قــــرار جملـــس مفوضـــي هيئــــة أســـواق املـــا  رقــــم ) -
املنعقـــــــــد  2015( لســـــــــنة 18) يف اجتماعـــــــــه رقـــــــــم 2015لســـــــــنة 
بشــــــ ن التفــــــويض يف بعــــــض اختيفاصــــــات  03/06/2015بتــــــاري  

 قطاع اإلشراف؛
( 7-17وبناوا على قرار جملس مفوضــــــــي هيئة أســــــــواق املا  رقم ) -

ــــة  ــــاري  17/2017يف اجتمــــاعــــه رقم ) 2017لســـــــــــن ( املنعقــــد بت
بشــ ن تفويض مين ينوا عين ر يس قطاع اإلشــراف يف  25/4/2017

نختاذ ذات االختيفاصات اليفادرة لر يس قطاع اإلشراف حا  غيابه 
 .2015( لسنة 44والواردة يف القرار رقم )

 قرر ما يلي
 مادة أوىل

وديد ترخيص رخلام اســـتثمار مجاعي ليفـــندوق الكويت لفرص امللكية 
اخلاصــــة وذلك ملدة ثالو ســــنوات قابلة للتةديد بعد ســــداد الرســــوم 

 املقررة.
 مادة اثرية

املختيفـــــــــــة تنفيذ هذا القرار كل فيما خييفـــــــــــه ويعمل به على ا  ات 
 اعتباراا مين اتري  صدوره وينشر يف ا ريدة الرمسية.

 ر يس قطاع اإلشراف نلتكليف
 15/08/2017صدر بتاري : 
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 بنك الكويت املركزي
 2017ر/- 101/ 1قرار رقم 

 حمافظ بنك الكويت املركزي

 1968( لسنة 32رقــــم )( مين القارــــون 21بعد االطالع على املادة )
فـــــــــــــــــــــي شـــــــــ ن النقد وبنك الكويت املركزي وتنخليم امل نة امليفـــــــــرفية 

 وتعديالته .

بشـــــــــ ن  1984( مين القرار الوزاري لســـــــــنة 10(، )7وعلى املادتني )
 اخضاع شركات اليفرافة لرقابة بنك الكويت املركزي .

تية يواســــتنادا إىل قرارات ا معية العامة العادية ملســــابي الشــــركة الكو 
 . 15/12/2016البحرينية املنعقدة بتاري  

وبناوا على كتاا الشــــــــركة الكويتية البحرينية لليفــــــــقفة الدولية املؤر  
بشـــ ن طل  تعديل بياانت يف ســـةل شـــركات اليفـــرافة  2/5/2017

 لدى بنك الكويت املركزي . 

 قــــــــرر

 مـادة أولـى

تعديل كزي نليؤشــر يف ســةل شــركات اليفــرافة لدى بنك الكويت املر 
 التايل على بيـاانت الشركة الكويتية البحرينية لليفقفة الدولية :

دينـــــار كوييت إىل  1.171.528زايدة االحتيـــــاطي القـــــاروين مين  -
 دينار كوييت . 1.221.565

وذلــــك وفقــــاا للبيــــاانت املــــاليــــة للشـــــــــــركــــة عين الســـــــــــنــــة املنت يـــة يف 
31/12/2015 . 

 مـادة اثريـة

 ا ريدة الرمسية، ويعمل به اعتباراا مين اتري  صدوره . ينشر هذا القرار يف
 املــحـــافـــــظ

 د. حممد يوسف اهلاشل

 ه1438ذو القعدة  18صدر يف: 

 م 2017أغسطـس  10املوافـــق: 

 

 2017ر / -133/  1قرار رقم 

 حمافظ بنك الكويت املركزي

( لســـــنة 32( مـــــين القارــــــون رقــــــم )21بعـــــد االطـــــالع علـــــى املـــــادة )
ـــــت املركـــــزي وتنخلـــــيم امل نـــــة  1968 ـــــك الكوي فــــــي شـــــ ن النقـــــد وبن

 امليفرفية وتعديالته.

بشـــــــ ن  1984( مين القرار الوزاري لســـــــنة 10( و )7وعلى املادتني )
 اخضاع شركات اليفرافة لرقابة بنك الكويت املركزي.

 20/6/2017وبنــــــاوا علــــــى كتــــــاا شــــــركة لولــــــو لليفــــــقفة املــــــؤر  
ــــــاانت يف ســــــة ــــــدى بشــــــ ن طلــــــ  تعــــــديل بي ل شــــــركات اليفــــــرافة ل

 بنك الكويت املركزي. 

 قـــرر

 مـادة أولـى

يؤشــر يف ســةل شــركات اليفــرافة لدى بنك الكويت املركزي نلتعديل 
 التايل على بيـاانت شركة لولو لليفقفة:

 –( 1) قطعة –افتتاح فرع للشــــــــركة يف منطقة ا  راو اليفــــــــناعية  -
العام الكويتية الدور ملك شركة النقل  –( 22مبا ) –شارع البكري 

 (. 18Gحمل رقم ) –األرضي 

 مـادة اثريـة

ـــ   ينشـــر هـــذا القـــرار يف ا ريـــدة الرمسيـــة، ويعمـــل بـــه اعتبـــاراا مـــين اتري
 صدوره.

 املــحـــافـــــظ

 د. حممد يوسف اهلاشل

 ه1438ذو القعـــــــــــدة  17صدر يف: 

 م 2017أغســـــطــــــــــــــس  9املوافـــــــــــق: 
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 2017ر /  – 134/ 1قرار رقم 

 حمافظ بنك الكويت املركزي:

ـــــــــــــم )21بعد االطالع على املادة ) - ـــــــــــــون رقـ ( لســنة 32( مين القارـ
فـــــي ش ن النقد وبنك الكويت املركزي وتنخليم امل نة امليفرفية  1968

 وتعديالته.

بش ن  1984( مين القرار الوزاري لسنة 10( و )7وعلى املادتني ) -
 شركات اليفرافة لرقابة بنك الكويت املركزي.إخضاع 

 2/7/2017وبناوا على كتاا شركة يوسف وإسراو لليفرافة املؤر   -
بشـــــــ ن طل  تعديل بياانت يف ســـــــةل شـــــــركات اليفـــــــرافة لدى بنك 

 الكويت املركزي. 

 قـــرر

 مـادة أولـى

يؤشــر يف ســةل شــركات اليفــرافة لدى بنك الكويت املركزي نلتعديل 
 بيـاانت شركة يوسف وإسراو لليفرافة:التايل على 

دينــــــار كوييت إىل  209.221زايدة االحتيــــــاطي القــــــاروين مين  -
 دينار كوييت. 231.714

وذلــــك وفقــــاا للبيــــاانت املــــاليــــة للشـــــــــــركــــة عين الســـــــــــنــــة املنت يـــة يف 
31/12/2016. 

 مـادة اثريـة

 ه.ر ينشر هذا القرار يف ا ريدة الرمسية، ويعمل به اعتباراا مين اتري  صدو 

 املــحـــافـــــظ  

 د. حممد يوسف اهلاشل

 ه 1438ذي القعــدة  16صدر يف: 

 م 2017أغسطـــس     8املوافـــــق: 

 

 

 

 2017ر/ -146/ 1قرار رقم 

 :حمافظ بنك الكويت املركزي

( لســـــــــــنـــة 32( مين القـــارون رقم )21بعـــد االطالع على املـــادة )- 
رفية وتنخليم امل نة امليفــــيف شــــ ن النقد وبنك الكويت املركزي  1968

 وتعديالته.

يف  1984( مين القرار الوزاري لســـــــــــنة 10( ، )7وعلى املادتني )- 
 ش ن إخضاع شركات اليفرافة لرقابة بنك الكويت املركزي.

وبنــــاوا على كتــــاا شـــــــــــركــــة النــــدى الــــدوليــــة لليفـــــــــــرافــــة املؤر  - 
، بشــــــــــ ن طل  تعديل بياانت يف ســــــــــةل شــــــــــركات  17/5/2017

 بنك الكويت املركزي.اليفرافة لدى 

 قـــرر

 مـادة أولـى

يؤشــر يف ســةل شــركات اليفــرافة لدى بنك الكويت املركزي نلتعديل 
 التايل على بياانت شركة الندى الدولية لليفرافة: 

 55.812 إىلدينار كوييت  34.709زايدة االحتياطي القاروين مين - 
 دينار كوييت. 

 إىلدينــــــار كوييت  18.773زايدة االحتيــــــاطي االختيــــــاري مين  -
 دينار كوييت. 39.876

وذلــــك وفقــــاا للبيــــاانت املــــاليــــة للشـــــــــــركــــة عين الســـــــــــنــــة املنت يـــة يف 
31/12/2016. 

 مـادة اثريـة

 ينشر هذا القرار يف ا ريدة الرمسية، ويعمل به اعتباراا مين اتري  صدوره.

 ارافــظ         

 د. حممد يوسف اهلاشل

 ه 1438ذو القعــدة    11صدر يف :  

 م 2017أغسطـــس      3املــــوافــق :  
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 2017ر / -159/  1قرار رقم 

 حمافظ بنك الكويت املركزي:

( لســـــــــــنـــة 32( مين القـــارون رقم )21بعـــد االطالع على املـــادة ) -
يف شــــ ن النقد وبنك الكويت املركزي وتنخليم امل نة امليفــــرفية  1968

 وتعديالته.

بشـــ ن  1984القرار الوزاري لســـنة ( مين 10(، )7وعلى املادتني ) -
 إخضاع شركات اليفرافة لرقابة بنك الكويت املركزي.

وبناوا على كتاا شـــــــركة دوالركو ألعما  اليفـــــــقفة اردودة املؤر   -
بش ن طل  تعديل بياانت يف سةل شركات اليفرافة  11/6/2017

 لدى بنك الكويت املركزي. 

 قرر

 مادة أوىل

ل لدى بنك الكويت املركزي نلتعدي يؤشــر يف ســةل شــركات اليفــرافة
 التايل على بياانت شركة دوالركو ألعما  اليفقفة اردودة:

دينــــــار كوييت إىل  338.287زايدة االحتيــــــاطي القــــــاروين مين  -
 .دينار كوييت 352.801

وذلــــك وفقــــاا للبيــــاانت املــــاليــــة للشـــــــــــركــــة عين الســـــــــــنــــة املنت يـــة يف 
31/12/2016. 

 مادة اثرية

 القرار يف ا ريدة الرمسية، ويعمل به اعتباراا مين اتري  صدوره.ينشر هذا 

 ارافظ 

 د. حممد يوسف اهلاشل

 ه 1438ذي القعدة  15صدر يف: 

 م 2017أغسطس      7املوافـــــق: 

 
 
 

 استدرا 

وقعت بعض األخطاو املطبعية يف رشــــــــر االســــــــتدراكني املنشــــــــوريين يف 

( مين ا ريدة الرمسية 1341نلعدد رقم )( 97(، )96اليفـــــــــــفحتني )

(، 6عين القارورني رقمي ) 21/5/2017)الكويت اليوم( اليفــــادر يف 

 ، روضح ا فيما يلي:2017( لسنة 7)

 2017لســــــــنة  6أوالا: جاو يف ديباجة االســــــــتدرا  على القارون رقم 

نملوافقة على االرضمام لربوتوكو  قرطاجنة املتعلق نلسالمة اإلحيا ية 

تفـاقيـة املتعلقـة نلتنوع البيولوجي، أرـه قـد   رشـــــــــــره يف العـدد رقم لال

 (.1338(، واليفحيح أره رشر يف العدد رقم )1337)

 2017لســــــــنة  7اثريا: جاو يف ديباجة االســــــــتدرا  على القارون رقم 

نملوافقــة على اتفــاقيــة بني حكومــة دولــة الكويــت وحكومــة ا م وريــة 

 ارة عب –الســـــــــــطر الثاين  –عســـــــــــكري التورســـــــــــية يف جما  التعاون ال

)).... حكومة ا م ورية يف ....(( وصحت ا )).... حكومة ا م ورية 

 التورسية يف ....(( .

كما جاو يف جدو  االســـــــــــتدرا ، العمود األفقي األو ، حتت عنوان 

 اخلط  وصحت ا ما يلي:

 

 ذا القارون رقم ...... واملرافق ريفوص ا هل ... واملرافقة ريفوص ا هلذا القارون رقم ...

 

 واليفحيح هو:

 ... واملرافق ريفوص ا هلذا القارون... ... واملرافقة ريفوص ا هلذا القارون...

 لذا لزم التنويه،
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 استدرا  

أسرة جعفري العاصمة  163/2016وقع خط  مطبعي يف رشر القضية رقم :

(سوسين 13يف االسم رقم ) 2017أغسطس  6املوافق  1352( العدد 2)

 (سوسين حسين عود حسين 13أ د سامل امل نا واليفحيح )

 لذا لذم التنويه وإعادة رشر احلكم بعد التعديل.

 نسم صاح  السمو أمق دولة الكويت

 األ د اليفباحالشي  صباح 

 حمكمة األسرة )الكلية(

 2الدا رة: أسرة جعفري العاصمة/

 م16/5/2017ن لسة العلنية املنعقدة نحكمة األسرة بتاري : 

 برائسة السيد األستاذ: عبد هللا اليفقيف                   املستشار

 ةوحضـــــور األستــــاذ: أ د البلوشي                 أمني سر ا لس

 صدر احلكم املو

 (2أسرة جعفري العاصمة ) 163/2016يف القضية رقم: 

 املرفوعة مين: طال  أ د سامل امل نا.

 ضــد:              

 حسين أ د سامل امل نا. -1

 على أ د سامل امل نا. -2

 ايسر أ د سامل امل نا. -3

 فييفل أ د سامل امل نا. -4

 أمق أ د سامل امل نا. -5

 ه أ د سامل امل نا.ماجد -6

 هناو أ د سامل امل نا. -7

 

 

 أمل أ د سامل امل نا. -8

 ما أ د سامل امل نا. -9

 مر  أ د سامل امل نا. -10

 منا  أ د سامل امل نا. -11

 ر  أ د سامل امل نا. -12

 سوسين حسين عود حسين. -13

 النا   العام بيففته. -14

ــــــــ   -15 ــــــــل وزارة اليفــــــــحة بيفــــــــفته )مراق الســــــــةل املركــــــــزي وكي

 للمواليد والوفيات(

 وكيل وزارة الداخلية بيففته. -16

 وكيل وزارة العد  بيففته.  -17

 مدير إدارة التوثيقات الشرعية بيففته. -18

 األسبــاا

 بعد مساع املرافعة ومطالعة األوراق،

مين حي  تتحيفل وقا ع الدعوى حسبما يبني مين مطالعة سا ر أوراق ا 

خليفومة نوج  صحيفة أودعت إدارة الكتاا يف يف أن املدعي عقد ا

وأعلنت قاروانا طل  يف ختام ا احلكم نعتبار الغا    19/6/2016

/ أ د ســـــــــامل حممد امل نا ميتا اعتبارا مين وقت احلكم  وا يفـــــــــار ارثه 

الشـــــــــــرعي يف املدعي واملدعى علي م مين األو  وحىت الثال  عشـــــــــــر 

لك شــرعي وما ي ت  على ذوأحقيته يف اســتخراج حيفــر وراثة وقســام 

مين أاثر مع الزام املدعي واملدعى علي م مين األو  حىت الثال  عشــــــر 

نلرســـــوم وامليفـــــاريف وذلك حبكم مشـــــمو  نلنفاذ املعةل وبال كفالة  

 كحفظ حقوق املدعى األخرى بسا ر أرواع ا. 

وحي  قا  بياان لدعواه أن أ د ســــــــــامل حممد امل نا هو والده واملدعى 

علي م مين األو  حىت الثارية عشـــــــر وزوج املدعى علي ا الثالثة عشـــــــر 

ــذ   30/12/1993وأن املــذكور قــد ســـــــــــــافر إىل خــارج الكويــت من

وارقطعت أخباره منذ اتري  املغادرة ومل يعرف له مكان ومضـــــــــــى على 
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وهذه  1/12/1936قمرية وهو مواليد  ذلك اثنان وعشــــــــرون ســــــــنة

املــادة مفــادهــا غلبــة هالكــه األمر الــذي حــدا بــه إلقــامــة دعواه املــاثلــة 

 للحكم له بطلباته سالفة البيان.

وحي  رخلرت اركمة الدعوى على النحو املبني نحاضــــــر ا لســــــات 

وأمام ا حضـر املدعي بوكيل عنه حمام وحضـر حمامي احلكومة واحلاضـر 

 قدم حافخلة مستندات أب ا:عين املدعي 

صــــــــورة ضــــــــو ية مين اســــــــتعالم عين حركة دخو  وخروج اثبت جلا  -1

 .30/12/1993خروج أ د سامل امل نا بتاري  

صــــــــــورة ضــــــــــو ية مين كتاا مين خمتار منطقة النزهة يفيد أبن والد  -2

 املدعى يعيش خارج الكويت وجم و  اإلقامة.

لشـــــاهدي املدعى اســـــتمعت اركمة  6/9/2016وحي  إره جبلســـــة 

ســــــليمان أ د قبازورد وخليل أ د حســــــني قبازورد وشــــــ دا أبن والد 

 .1993املدعى مفقود منذ 

قـــــررت اركمـــــة خماطبـــــة اإلدارة  8/11/2016وحيـــــ  إرـــــه جبلســـــة 

ــــــة للتحــــــري عنــــــه ملعرفــــــة حــــــا  املطلــــــوا  العامــــــة للمباحــــــ  ا نا ي

ــــه أ ــــد ســــامل حممــــد امل نــــا وذلــــك وصــــوال ملعرفــــة ح ــــه احلكــــم نوت يات

 مين حاته.

وحيــ  وردت حترايت املبــاحــ  بكتــاا صـــــــــــــادر مين اإلدارة العــامــة 

وذلك رفاذا لقرار اركمة اثبت  14125/14للمباح  ا نا ية رقم 

 30/12/1993به أن/ أ د ســـامل حممد م نا خارج البالد منذ اتري  

 متة ا إىل حلكة البحريين.

خماطبة اإلدارة العامة قررت اركمة  17/1/2017وحي  إره جبلســـة 

للمباح  ا نا ية ملخاطبة الشـــــــــــرطة ا نا ية العربية والدولية بشـــــــــــ ن 

 املطلوا احلكم نوته وصوال ملعرفة حياته مين حاته.

وحي  إره ورفاذا لذلك القرار ورد كتاا مين الســــلطات البحرينية رقم 

اثبـــت  27/12/2016مؤر   9/3/5/16/3494أ ش د /ج ع /

بني أي قيود مسةلة عين أ د سامل حممد م نا لدى ج اتنا فيه أره مل يت

 املختيفة.

وحي  قررت اركمة إرســـــــــــا  األوراق إىل النيابة العامة إلبداو الرأي 

وقد وردت مذكرة النيابة العامة وخليفــــــــــــت إىل احلكم إبثبات موت 

املفقود / أ د ســـــــامل حممد م نا موات حكميا اعتبارا مين اتري  صـــــــدور 

 وجه لتدخل النيابة العامة فيما عدا ذلك.احلكم واال 

وحيـــــ  رخلـــــرت اركمـــــة الـــــدعوى بعـــــد إيـــــداع مـــــذكرة النيابـــــة علـــــى 

ـــــني نحاضـــــر ا لســـــات وأمام ـــــا حضـــــر املـــــدعى بوكيـــــل  النحـــــو املب

ــــة وجبلســــة  ــــه علــــى رأى النياب ــــه حمــــام وأبــــدى موافقت  4/4/2017عن

ــــــــدعوى  ــــــــة ال ــــــــل الفيفــــــــل يف املوضــــــــوع إبحال قضــــــــت اركمــــــــة وقب

ليثبـــــت املـــــدعى الورثـــــة الشـــــرعيني للمفقـــــود / أ ـــــد ســـــامل للتحقيـــــق 

م نــــا وذلــــك علــــى النحــــو الــــوارد ننطــــوق ذلــــك احلكــــم وإليــــه حتيــــل 

 اركمة درواا للتكرار.

حضـــر املدعى بشـــخيفـــه وبوكيل عنه  2/5/2017وحي  إره جبلســـة 

حمام واســتمعت اركمة لشــاهدي املدعى خليل حســني وســليمان أ د 

ة الشـــــرعيني للمفقود أ د ســـــامل امل نا أبناوه حســـــني وشـــــ دا أن الورث

املدعي واملدعى علي م مين األو  حىت الثارية عشـــــــــــر وزوجته املدعى 

 علي ا الثالثة عشر.

وحي  إره عين طل  املدعى إبثبات موت املفقود / أ د ســــــــــامل امل نا 

أره مين املقرر أن املفقود يف اصـــــــــــطالح الفق او هو الغا   الذي ال 

و ال تعلم حياته أو موته وال يعتد ن  ل نكاره كاألســـق يدري مكاره أ

يف دار احلرا الذي ال تعرف حياته مين حاته مفقود مع أن مكاره قد 

يكون معلومــا فعــدم معرفــة حيــاتــه أو موتــه هي األســـــــــــــاس يف اعتبــار 

 الشخص مفقودا.

يف  1984لســـــنة  51مين القارون رقم  146وحي  إره ريفـــــت املادة 

لشــــخيفــــية على أره حيكم نوت املفقود والذي  يغل  شــــ ن األحوا  ا

عليه اهلال  بعد أربع سـنني مين اتري  فقده ويف مجيع األحوا  األخرى 

يفود أمر املدة إىل القاضـــــــــــي وذلك بعد التحري عنه ملعرفة أن كان 

حياا أو ميتاا وقد أوردت املذكرة اإليضــــــاحية للقارون ســــــالف البيان أن 

ــــه مين فقــــد بينــــ 148،147،146املواد  ت أحكــــام املفقود على أر

وارقطع خربه ومل يعلم له موضـــــــــــع فإما أن تكون غيبته  اهرها اهلال   

كالذي يفقد بني أهله ليالا أو هناراا أو خيرج لليفـــالة فال يرجع أو يفقد 

يف ميـــدان القتـــا  أو يف نديـــة م لكـــه أو يف طـــا رة ركبـــت أو نخرة 

مة مثل الســــــياحة والتةارة أصــــــيبت وأما أن يكون  اهر غيبته الســــــال
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وطل  العلم يف غيبته يف غق م لكه فرأى األخذ نذه  اإلمام مالك 

يف احلالة فينخلر إىل إمتام أربع ســـــنوات قمريه مين حني فقده فإذا مل يعد 

وحب  عنه ومل يوجد اعتدت زوجته عدة الوفاة وحلت لألزواج بعدها 

ه على هذا فارقطاع خرب ففي هذه املدة يتكرر تردد املســــافريين والتةار 

الوجــه يغلــ  فيــه  ين اهلال  إذ لو كــان نقيــاا مل ينقطع خربه إىل هــذه 

الغاية ويف احلالة الثارية أخذ بقو  صـــــــــــحيح يف مذه  اإلمام أ د 

ومذه  أبو حنيفة ففود أمر تقدير املدة اليت يعيش بعدها املفقود 

حترى عنه ة و إىل القاضي فإذا حب  يف رطاق وجوده بكل الطرق املمكن

نا يوصـــــــــــل إىل معرفة حاله فلم جيده وتبني أن مثله ال يعيش إىل هذا 

الوقت حكم نوته، واملالكية واحلنفية يرون أن موت املفقود يكون مين 

وقت حكم القاضـــي وهو الســـب  فيســـري مين وقته فتعتد زوجته عدة 

الوفاة مين وقت صـــــدور احلكم ويســـــتحق تركته ورثته املوجوديين حينئذ 

ذا أضبط وأصلح لنخلام العمل يف القضاو فمين يفقد يف حالة يغل  وه

 علي ا اهلال  حيكم موته بعد أربع سنوات قمريه مين اتري  فقده.

 )املذكرة اإليضاحية ملشروع قارون األحوا  الشخيفية(

وحيــ  إرــه ملــا كــان ذلــك وكــان الثــابــت نألوراق  أن املــدعي قــد أقــام 

ســــــــــــامل حممد امل نا ميتا اعتبارا مين  دعواه بطل  اعتبار الغا   أ د

وقت احلكم وملا كان قد مضـــــــــــى على اتري  فقده مدة تزيد على أربع 

سنوات قمرية ومل يعثر عليه منذ وقت فقده ومل يرد عنه أي خرب فضال 

عما ورد بتقرير اإلدارة العامة للمباح  ا نا ية والذى أفاد أبره خارج 

ا إىل حلكــة البحريين وكتــاا متة ــ 30/12/1993البالد منــذ اتري  

ألره مل يتبني أي قيود  27/12/2016الســـــــــــلطات البحرينية املؤر  

مســـــــةلة عين أ د ســـــــامل حممد م نا لدى ج ا م املختيفـــــــة وقد أقام 

املدعي البينة الشـــــــرعية األمر الذى ترى معه اركمة احلكم نوته على 

 النحو الذى سقد نملنطوق.

 يفــــــار ارثه الشــــــرعي يف املدعى علي م وحي  إره عين طل  املدعي ا

مين األو  حىت الثالثة عشـــر فإره مين املقرر وفقاا لقضـــاو حمكمة التمييز 

أن األخذ أبقوا  الشــ ود أو اطراح ا منو  بتيفــديق حمكمة املوضــوع 

هلم واالطمئنان إلي م، وال ســـــــلطان علي ا يف تكويين عقيد ا فيما يدىل 

 عما حتتمله أقواهلم. به الش ود أمام ا مادامت مل خترج

)مدين( جلســــــــــة 2000لســـــــــــنة  105،100)الطعنني نلتمييز رقمي 

22/1/2001) 

وحي  إره ملا كان ذلك وكان املدعي قد أقام البينة الشــــــــرعية على أن 

 الورثة الشــــــــرعيني للمفقود / أ د ســــــــامل حممد امل نا هو أبناوه املدعي 

ي ا ته املدعى علواملدعى علي م مين األو  حىت الثارية عشـــــــــــرة وزوج

الثالثة عشــــر األمر الذي ترى معه اركمة إجابة املدعي إىل طلبه على 

 النحو الذي سقد نملنطوق.

وحي  إره عين طل  املدعي أحقيته يف اســـــتخراج حيفـــــر وراثة قســـــام 

شرعي فإره ملا كارت اركمة قد قضت على  و ما سلف إبثبات وفاة 

موات حكميا األمر الذي تقضـــــــي معه املفقود / أ د ســـــــامل حممد امل نا 

اركمة أبحقيته نستخراج حيفر وراثة وقسام شرعي على النحو الذي 

 سقد نملنطوق.

وحيــ  إرــه عين امليفـــــــــــروفــات فــاركمــة تلزم جلــا املــدعي عمالا نملــادة 

 مين قارون املرافعات. 121

وحي  إره عين طل  دو  احلكم نلنفاذ املعةل بال كفالة فإن اركمة 

 ال ترى موج  لذلك.

 )فل ذه األسباا(

حكمت اركمة: إبثبات موت املفقود / أ د ســـــــــــامل حممد امل نا موات 

حكميا اعتبارا مين اتري  صدور احلكم ون يفار إرثه الشرعي يف أبناوه 

املدعي واملدعى علي م مين األو  حىت الثارية عشـــــــــــر وزوجته املدعى 

م ســــــتخراج حيفــــــر وراثة وقســــــاعلي ا الثالثة عشــــــر وأبحقية املدعي ن

 شرعي وألزمت املدعي نمليفروفات.

 أمني سر ا لسة                                    املستشار
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 وزارة األشغال العامة
 2017- 2016/ 16 2ا م م /املمارسة إعالن عن 

 (RICHOصيانة آالت تصوير مستندات نوع ريكو )
تعلــن وزارة األشــغال العامــة عــن إســراخ يارســة دابليــة م توحــة   ريقــة 

نـــوع ريكـــو الظــرا املوتـــوم ألعمـــال صـــيانة آالت تصـــوير مســـتندات 
(RICHO)   للشروط واملواصـ ات الواردة يف  املتواسدة لديها طبقا

 املستندات التالية:
 أصول املمارسة.-( Iاملستند )
 الشروط اخلاصة.-( IIاملستند )
 الشروط ال نية اخلاصة.-( IIIاملستند )
 سداول اآلالت واألسعار ال ردية. –( IVاملستند )

ميكن احلصـول علـه هـامل املسـتندات مـن إدارة املشـ  ت -1
واملوازن  وزارة األشغال العامـة بـالل سـاعات الـدوام الر ـ  

د.ك )مخســــة وســــبعون  75/-مقا ــــل مبلــــم ال يــــرد مقـــــدارمل: 
علـه أن يـتت تسـليت املسـتندات إف امل ـو  مـن ( دينارا  كويتيـا  

 الشركة أو املؤسسة  شرائها مبوسب كتاب ر  .
دارة املش  ت واملوـازن  ـوزارة إلإن آبر موعد لتقدمي الع اخات -2

األشغال العامة هو الساعة الواحـدة مـن  عـد  هـر يـوم اإلملنـف املوا ـ  
 أي ع ـاخ  عـد هاا املوعد. وير ض 25 / 9 / 2017

% مـــــن قمـــــوع  يمـــــة ع ـــــاخ 2إن مبلـــــم الك الـــــة األوليـــــة هـــــو: -3
املمارس، وهامل الك الة جيب أن تكون سارية امل عول طيلة مدة سر ن 
الع ــاخ يف صـــورة ب ـــاب رــمان صـــادر مـــن إحــد  البنـــوك الكويتيـــة 
املعتمــدة لصــاا وزارة األشــغال العامــة، والجيــوز ملقــدم الع ــاخ امل البــة 

 هامل الك الة.أبي  وائد عله مبلم 
مجاليـة إل% مـن قمـوع القيمـة ا10إن مبلم الك الة النهائية هـو :-4

للعقـد يف صـورة ب ــاب رـمان أو شـي  مصــدو  ـخ مشـروط وبــال 
مــن أي ظ ظــات صــادر مــن إحــد  البنــوك الكويتيــة املعتمــدة لصــاا 
الــوزارة، وال جيــوز لــدائف ال ــرا الثــا  احلغــل علــه مبلــم الك الــة وال 

  . وائد عنهاتد ع أية 
 إن مدة تن يا العقد: عامان ميالد ن كامالن.-5
من  ( اعتبارا  )تسعف يوما   يوما   90يبقه الع اخ ساري امل عول ملدة -6

 اتريخ  تح  روا الع اخات.
 املمارسة  خ  ا لة للتغلئة.-7
 ال تقبل العرو  البديلة.-8
املؤهلـــة إن هـــامل املمارســـة م توحـــة كميـــع الشـــركات واملؤسســـات -9

د  الوزارة  سغل املوردين ويف اكهاز املركـلي ـهلاا العمل واملسغلة ل
واحلاصـلة علـه شـهادة  يـد وكالـة أو  2017للمنا صات العامـة لعــام 

موزع معتمد ألي نوع من أنواع آالت تصوير املستندات  خ املاكورة 
 يف مستندات هامل املمارسة.

 وكيل وزارة األشغال العامة
 

 عالموزارة اإل
 إعـــــــالن

-532/2017تعلن وزارة اإلعالم عن إعادة طرح املمارسة ر ت:وأ/
توريد   ع  يار لسخ ر األببار، وذل  طبقا  للشروط  2018

واملواص ات ال نية الواردة  واثئ  املمارسة  واليت ميكن احلصول عليها 
قمع  –الدور األرر   -مبىن املش  ت  –من إدارة املش  ت 

اإلعالم يف مواعيد العمل الر ية اعتبارا  من يوم األحد املوا   
د.ك(   قط مخسة   75/-مقا ل رست  درمل ) 20/8/2017

 وسبعون دينارا كويتيا ال  خ،  خ  ا لة للرد.
وتقدم العرو  إف ن س اكهة اليت سحبت منها الواثئ  دابل 

%( من 2) مظاريف مغلقة وتكون مصحو ة ابلتأمف األويل و درمل
 يمة الع اخ )ينبغ  أن تكون صاحلة طوال مدة سر ن الع اخ( وأن 
يكون املظروا خمتوم ابلشمع األمحر ويكتب عليه من اخلارج ر ت 
املمارسة عله النحو املبف أعالمل مع جتنب ذكر أست املمارس أو أية 
إشارة تدل عليه، وآبر موعد لتسليت الع اخ هو الساعة الواحدة 

 20/9/2017يوم األر عاخ املوا     هرا  من
للحصول عله نسوة جيب عله املمارس تقدمي كتاب ر   مر قا   ه -

 صورة من إيصال التسغيل لد   ر ة جتارة وصناعة الكويت  ال .
ويش ط  يمن يتقدم للحصول عله نسوة املمارسة أن يكون اتسرا   -

 كويتيا  شركة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــــالن
/  533مارســــة ر ــــت: و أ / تعلــــن وزارة اإلعــــالم عــــن إعــــادة طــــرح امل

(  1توريـــــــد وتركيـــــــب وتشـــــــغيل ورـــــــمان عـــــــدد ) 2018 – 2017
ــــا   ــــ  طبق ــــة، وذل ــــف مبح ــــة إرســــال اكليع ــــة التكيي كمربيســــور ملاكين
للشــــروط واملواصــــ ات ال نيــــة الــــواردة  واثئــــ  املمارســــة والــــيت ميكــــن 

الدور األرر  -مبىن املش  ت –احلصول عليها من إدارة املش  ت 
ـــوم األحـــد قمـــع  – ـــارا  مـــن ي ـــة اعتب ـــد العمـــل الر ي اإلعـــالم يف مواعي

( د.ك  قط عشرون 20/-مقا ل رست  درمل ) 20/8/2017املوا   
 دينارا كويتيا ال  خ،  خ  ا لة للرد.

وتقـــدم العـــرو  إف ن ـــس اكهـــة الـــيت ســـحبت منهـــا الواثئـــ  دابـــل 
 %( مـــن2مظــاريف مغلقـــة وتكــون مصـــحو ة ابلتــأمف األويل و ـــدرمل )

 يمــة الع ــاخ )ينبغــ  أن تكــون صــاحلة طــوال مــدة ســر ن الع ــاخ( وأن 
يكــون املظــروا خمتومــا ابلشــمع األمحــر ويكتــب عليــه مــن اخلــارج ر ــت 
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املمارسة عله النحو املبـف أعـالمل مـع جتنـب ذكـر اسـت املمـارس أو أيـة 
إشــارة تــدل عليــه، وآبــر موعــد لتســليت الع ــاخ هــو الســاعة الواحــدة 

 .10/9/2017حد املوا    هرا  من يوم األ
للحصول عله نسوة جيب علـه املمـارس تقـدمي كتـاب ر ـ  مر قـا   -

 ـــه صـــورة مـــن إيصـــال التســـغيل لـــد   ر ـــة جتـــارة وصـــناعة الكويـــت 
  ال .

يش ط  يمن يتقدم للحصول عله نسوة املمارسة أن يكون اتسـرا    -
 كويتيا  شركة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نإعـــــــال
توريد  2018-540/2017وأ/ :تعلن وزارة اإلعالم عن طرح املمارسة ر ت

واملقصات  KBA  ع  يار ملعدات ومكائن ال باعة را يدا 
PERFECTA  مب بعة احلكومة، وذل  طبقا  للشروط

واملواص ات ال نية الواردة  واثئ  املمارسة واليت ميكن احلصول عليها 
قمع  –الدور األرر  -املش  ت مبىن  –من إدارة املش  ت 

اإلعالم يف مواعيد العمل الر ية اعتبارا  من يوم األحد املوا   
  د.ك(  قط مخسون دينارا   50/-مقا ل رست  درمل ) 20/8/2017

 كويتيا  ال  خ،  خ  ا لة للرد.
وتقدم العرو  اف ن س اكهة اليت سحبت منها الواثئ  دابل 

%( من 2و ة ابلتأمف األويل و درمل )مظاريف مغلقة وتكون مصح
 يمة الع اخ )ينبغ  أن تكون صاحلة طوال مدة سر ن الع اخ( وأن 
يكون املظروا خمتوما  ابلشمع األمحر ويكتب عليه من اخلارج ر ت 
املمارسة عله النحو املبف أعالمل مع جتنب ذكر است املمارس أو أية 

هو الساعة الواحدة  إشارة تدل عليه، وآبر موعد لتسليت الع اخ
 10/9/2017 هرا  من يوم األحد املوا   

للحصول عله نسوة جيب عله املمارس تقدمي كتاب ر   مر قا   ه -
 صورة من إيصال التسغيل لد   ر ة جتارة وصناعة الكويت  ال .

ويش ط  يمن يتقدم للحصول عله نسوة املمارسة أن يكون اتسرا   -
 كويتيا  شركة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــــــالن

 – 2017/ 541اإلعالم عن طرح املمارسة ر ت: وأ/ تعلن وزارة
توريد وتركيب وتشغيل ورمان سخ ر لقناة القرين، وذل   2018

طبقا  للشروط واملواص ات ال نية الواردة  واثئ  املمارسة واليت ميكن 
الدور -مبىن املش  ت  –احلصول عليها من إدارة املش  ت 

من يوم لعمل الر ية اعتبارا  قمع اإلعالم يف مواعيد ا –األرر  
 قط  د.ك( 50/ -مقا ل رست  درمل ) 20/8/2017األحد املوا   
 كويتيا  ال  خ،  خ  ا لة للرد.  ا  مخسون دينار 

وتقدم العرو  اف ن س اكهة اليت سحبت منها الواثئ  دابل 

%( من 2مظاريف مغلقة وتكون مصحو ة ابلتأمف األويل و درمل )
بغ  أن تكون صاحلة طوال مدة سر ن الع اخ( وأن  يمة الع اخ )ين

يكون املظروا خمتوما  ابلشمع األمحر ويكتب عليه من اخلارج ر ت 
املمارسة عله النحو املبف أعالمل مع جتنب ذكر است املمارس أو أية 
إشارة تدل عليه، وآبر موعد لتسليت الع اخ هو الساعة الواحدة 

 10/9/2017 هرا  من يوم األحد املوا   
للحصول عله نسوة جيب عله املمارس تقدمي كتاب ر   مر قا   ه -

 صورة من إيصال التسغيل لد   ر ة جتارة وصناعة الكويت  ال .
 ويش ط  يمن يتقدم للحصول عله نسوة املمارسة أن يكون شركة-
 

 وزارة األو اا والشئون اإلسالمية
 2017/2018-52إعـالن عن طرح املمارسة ر ـــت: 

 م تنظيت رحليت عمرة عن طري  اكو
.ذوي االحتياسات اخلاصة والنوعية التا عف إلدارة 1

 الدراسات اإلسالمية
.الدارسف والدارسات املتميلين التـا عف إلدارة 2

 الدراســات اإلسالمية
 م التالية: 2017/2018-52تعلن وزارة األو اا عن طرح املمارسة ر ت 

موروع  م
 املمارسة

اكهة 
 ال البة

 يمة رسوم 
كراسة 
الشروط 
 واملواص ات

موعد ومكان  موعد اإل الو
  ض الع اخات

1 
 

تنظــــيت رحلــــيت 
عمــــــــــرة عــــــــــن 

 طري  اكو 
.ذوي 1

االحتياســـــــــات 
اخلاصـــــــــــــــــــــــــــة 
والنوعيـــــــــــــــــــــــة 
التــا عف إلدارة 
الدراســـــــــــــــــات 

 اإلسالمية
.الدارســــــــــف 2

والدارســــــــــــات 
املتميــــــــــــــــــــــلين 
التـا عف إلدارة 
الدراســـــــــــــــــات 

 اإلسالمية

إدارة 
الدراسات 
 اإلسالمية

 م10/9/2017 د.ك 75
 

 م11/9/2017
 اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
االستماعـــــــــــــــــات 
إبدارة الشــــــــــــئون 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  املالي

 (14الدور)
الســــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة 

  هرا12:00
 

م  20/8/2017وميكن احلصول عله املمارسة اعتبارا من يوم األحد 
واأل م التاليـــة أملنـــاخ الـــدوام الر ـــ  وذلـــ  ) قســـت املنا صـــات( مببـــىن 

( وآبــر موعــد لتقــدمي 16الــدور  Bالــوزارة الكــائن  ــربج التــوأم ) ــرج 
(  هــرا  ولــن 1م الســاعة ) 10/9/2017الع ــاخات هــو يــوم األحــد 
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اخات اليت ترد  عد هاا املوعـد مـع العلـت أن الرسـوم يتت النظر يف الع 
 املاكورة  خ  ا لة للرد.

وتورع الع اخات يف صـندوو الع ـاخات  قسـت املنا صـات مـع تقـدمي 
%( مـن القيمـة اإلمجاليـة يف صـورة ب ـاب 2أتمف أويل مببلم و درمل )

رمان أو شي  مصدو معتمد من أحد البنـوك الليـة  دولـة الكويـت 
( 90أن يكون ساري امل عول طوال مدة سر ن الع ـاخ وهـ  )وينبغ  
 يوما. 

مجيــع الشــركات املتقدمــة ابملمارســة مــدعوة حلاــور  ــض املظــاريف يف 
 املوعد واملكان الدد ابكدول أعالمل. 

 مالحظة: سحب املمارسة للشركات املتوصصة يف هاا اجملال 
وذلــ  مــن شــري ة أن تكــون مســغلة لــد   ســت املنا صــات ابلــوزارة 

(  هــــرا  مــــع إحاــــار كــــارت 1( صــــباحا  وحــــ  الســــاعة )8الســــاعة )
 م. 2017التسغيل لعام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م2017/2018-58إعـــــالن عن طرح يارسة ر ـــت 

 تصوير وتوملي  إعالم  ألنش ة إدارة الدراسات اإلسالمية
م  2017/2018-58تعلن وزارة األو اا عن طرح املمارسة ر ت 

 -التالية :
موروع  م

 املمارسة
اكهة 
 ال البة

 يمة رسوم 
كراسة 
الشروط 
 واملواص ات

موعد ومكان  ض  موعد اإل الو
 الع اخات

1 
 

تصوير 
وتوملي  
إعالم  
ألنش ة 
إدارة 

الدراسات 
 اإلسالمية
 

إدارة 
الدراسات 
 اإلسالمية

 م10/9/2017 د.ك 75
 

 م11/9/2017
 اعة االستماعات 
إبدارة الشئون 

 (14املالية الدور)
 12:00الساعة 

  هرا

م 20/8/2017وميكن احلصول عله املمارسة اعتبارا من يوم األحد 
واأل م التالية أملناخ الدوام الر   وذل  )  قست املنا صات ( مببىن 

( وآبر موعد لتقدمي 16الدور Bالوزارة الكائن  ربج التوأم ) رج 
 هرا  ولن  1:00م الساعة 10/9/2017الع اخات هو يوم األحد 

يف الع اخات اليت ترد  عد هاا املوعد مع العلت أن الرسوم يتت النظر 
 املاكورة  خ  ا لة للرد.

وتورع الع اخات يف صندوو الع اخات  قست املنا صات مع تقدمي 
%( من القيمة اإلمجالية يف صورة ب اب 2أتمف أويل مببلم و درمل )

رمان أو شي  مصدو معتمد من أحد البنوك اللية  دولة الكويت 
 90وينبغ  أن يكون ساري امل عول طوال مدة سر ن الع اخ وه  ) 

 يوما (. 
مجيع الشركات املتقدمة ابملمارسة مدعوة حلاور  ض املظاريف يف 

 املوعد واملكان الدد ابكدول أعالمل. 
 -مالحظة :

سحب املمارسة للشركات املتوصصة يف هاا اجملال شري ة أن تكون مسغلة 
صباحا  وح  الساعة  8ابلوزارة وذل  من الساعة  لد   ست املنا صات

 م.2017 هرا  مع إحاار كرت التسغيل لعام  1.00
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــالن
 م2017/2018-59عن طرح يارسة ر ـــت 

 احتياسات إدارة الدراسات اإلسالمية من اهلدا 
 م  التالية 2017/2018-59تعلن وزارة األو اا عن طرح املمارسة ر ت 

موروع  م
 املمارسة

اكهة 
 ال البة

 يمة رسوم  
كراسة 
الشروط 
 واملواص ات

موعد ومكان  موعد اإل الو
  ض الع اخات

1 
 

 احتياسات
إدارة 

الدراسات 
اإلسالمية 
 من اهلدا 
 

إدارة 
الدراسات 
 اإلسالمية

 م5/9/2017 د.ك 75
 

 م6/9/2017
 اعة 

االستماعات 
إبدارة الشئون 

 (14املالية الدور)
الساعة 
  هرا12:00

م 20/8/2017وميكن احلصول عله املمارسة اعتبارا  من يوم األحد 
واأل م التالية أملناخ الدوام الر   وذل  ) قست املنا صات( مببىن 

( وآبر موعد لتقدمي 16الدور Bالوزارة الكائن  ربج التوأم ) رج 
 هرا  ولن  1:00م الساعة 5/9/2017الع اخات هو يوم الثالاثخ 

 اخات اليت ترد  عد هاا املوعد مع العلت أن الرسوم يتت النظر يف الع
 املاكورة  خ  ا لة للرد.

وتورع الع اخات يف صندوو الع اخات  قست املنا صات مع تقدمي 
%( من القيمة اإلمجالية يف صورة ب اب 2أتمف أويل مببلم و درمل )

رمان أو شي  مصدو معتمد من أحد البنوك اللية  دولة الكويت 
 90أن يكون ساري امل عول طوال مدة سر ن الع اخ وه  ) وينبغ 
 يوما(. 

مجيع الشركات املتقدمة ابملمارسة مدعوة حلاور  ض املظاريف يف 
 املوعد واملكان الدد ابكدول أعالمل. 

 مالحظة: 
سحب املمارسة للشركات املتوصصة يف هاا اجملال شري ة أن تكون 

صباحا   8وذل  من الساعة  مسغلة لدي  ست املنا صات ابلوزارة
 هرا  مع إحاار كارت التسغيل لعام  1.00وح  الساعة 

 م.2017
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 وزارة التغارة والصناعة
 إعالن

 تقــــــدم:
 معيض عو  معيض الرشيدي. -1
 عل  معيض الرشيدي.-2

 أصحاب شركة /سحاب اخلخ للمقاوالت العامة للمبا . 
  لــب إف إدارة الشــركات اــامل الــوزارة: تعــديل الكيــان القــانو  مــن 

 تاامنية لتصبح ذات مسئولية حمدودة. 
( يومــا مــن 60يرســه يــن لــه اعــ ا  يتقــدم لــةدارة املــاكورة بــالل )

اتريخ نشر اإلعـالن ابعـ ا  ب ـ  مر قـا  ـه سـند املديونيـة وإال  لـن 
 يؤبا  عف االعتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 : تقدم 
 .يوسف عبدالنيب ا راهيت الصايم1
 .انصر عبدالنيب ا راهيت الصايم2

 أصحاب شركة معر   در البدور للمغوهرات / ت
   لب إف إدارة الشركات اامل الوزارة :

رت ال ابيص ال ردية الصادرة من وزارة التغارة والصناعة ابست / 
 انصر عبدالنيب إ راهيت عل 

ظت االست  16/10/1999 تاريخ  4955/1999. ر ت 1
 التغاري : مؤسسة األعراا للمغوهرات

ظــــت االســــت التغــــاري: ابكشــــاس   4/7/2017 تــــاريخ  2690/2017. ــــر ت 2
 للمغوهرات الاهبية والساعات الثمينة لصاا الشركة املاكورة أعالمل.

يرسه ين له اع ا  أن يتقدم لةدارة املاكورة بالل مخسة عشر 
اإلعالن ابع ا  ب   مر قا   ه سند املديونية يوما من اتريخ نشر 

 واال  لن يؤبا  عف االعتبار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم:

 السيد/  هد سعد ابدي امل خي
   لب إف إدارة الشركات اامل الوزارة:

 تاريخ  4203/2009ظويل ال بيص ال ردي الصادر ر ت 
ظت االست التغاري مؤسسة مارك لو لالستخاد و  21/12/2009

 ابلعمولة إف شركة ذ.م.مالتصدير ووكيل 
يرسه ملن له اع ا  أن يتقدم لةدارة املاكورة بالل مخسة عشر 
يوما  من اتريخ نشر اإلعالن ابع ا  ب   مر قا   ه سند املديونية و 

 إال  لن يؤبا  عف االعتبار.

 عالنإ
 تقدم: 

 .حممد امحد حممد العبيديل1
 .مور   در انصر املليعل2

 املش كة للتغارة العامة واملقاوالتأصحاب شركة أرو  
   لب اف ادارة الشركات اامل الوزارة 

 تعديل الكيان القانو  للشركة من تاامنية اف ذات مسئولية حمدودة.
يوما  من  60يرسه ين له اع ا  أن يتقدم لةدارة املاكورة بالل 

 لن  اتريخ نشر االعالن ابع ا  ب   مر قا   ه سند املديونية وإال
 يؤبا  عف االعتبار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدمت السيدة / شيوه را ع عماش العنلي
   لب إف إدارة الشركات اامل الوزارة .

 تــــــاريخ  2886/2017ظويــــــل ال بــــــيص ال ــــــردي الصــــــادر  ــــــر ت 
ظـــــت االســـــت التغـــــاري :  ـــــرو ون لتنظـــــيت املعـــــار   18/7/2017

 واملؤمترات واملعسكرات إف شركة الشوص الواحد
لاا يرسه من له اع ا  أن يتقدم لةدارة املاكورة بالل مخسة عشر 
يوم من اتريـخ اإلعـالن ، ابعـ ا  ب ـ  مر قـا  ـه سـند املديونيـة وإال 

  لن يؤبا  عف االعتبار . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن
 تقــــــــدم:

مشاعل سعود  –حممد إ راهيت حممد -إ راهيت حممد سعيد العبيدي 
 للتغارة العامة.مس ر. أصحاب شركة ليالس الكويتية 
   لب إف إدارة الشركات اامل الوزارة:

تعديل الكيان القانو  للشركة من توصية  سي ة لتصبح ذات 
 مسئولية حمدودة.

يوما  من  60يرسه ين له اع ا  أن يتقدم لةدارة املاكورة بالل 
اتريخ نشر هاا اإلعالن ابع ا  ب   مر قا   ه املديونية وإال  لن 

  االعتبار. يؤبا  عف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 السيد/عيد  رحان عليل  الح. تقدم:

   لب إف إدارة الشركات اامل الوزارة:
 2418/2012 تحويل ال بيص ال ردي التغاري الصادر  ر ت 

ظت االست التغاري زهرمل االندلس لتصليح  14/6/2012 تاريخ 
 بر .أكهرابخ السيارات وظولت إف شركة ذ.م.م. مع أطراا 
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اع ا  أن يتقدم لةدارة املاكورة بالل مخسة عشر يرسه ين له 
يوما من اتريخ نشر اإلعالن ابع ا  ب   مر قا   ه سند املديونية 

 وإال  لن يؤبا  عف االعتبار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم: 

 عهود سامل العل -عبخ سامل العل  -عالية سامل العل  -نوا سامل العل 
 هلية.األأصحاب شركة  لت للتعليت املتميل ل تح معاهد التدريب 

   لب إف إدارة الشركات اامل الوزارة: 
 تعديل الكيان القانو  للشركة لتصبح  خ هاد ة للر ح.
يوما  من  30يرسه ين له اع ا  أن يتقدم لةدارة املاكورة بالل 

اتريخ نشر اإلعالن ابع ا  ب   مر قا   ه سند املديونية وإال  لن 
 يؤبا  عف االعتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 السيد/ عايد اليف عايد اهلرشا  تقدم:
   لب اف إدارة الشركات اامل الوزارة:

 تاريخ  2720/2007ظويل ال بيص ال ردي الصادر  ر ت 
ظت االست التغاري مؤسسة عايد الدولية للمواد  30/7/2007

 الغاائية اف شركة ذ.م.م.
 يتقدم لةدارة املاكورة بالل مخسة عشر أن يرسه ين له اع ا 

يوما  من اتريخ نشر اإلعالن ابع ا  ب   مر قا   ه سند املديونية 
 وإال  لن يؤبا  عف االعتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عــــــالنإ

 .بليل إ اعيل عبد الررا تقدم:
 صاحب شركة مقهه شوكو شوك

   لب اف إدارة الشركات اامل الوزارة:
*دبول شركاخ وتعديل كيان الشركة من شركة الشوص الواحد اف 

 شركة ذات مسؤولية حمدودة.
يوما  من  20يرسه ين له اع ا  أن يتقدم لةدارة املاكورة بالل 

ابع ا  ب   مر قا   ه سند املديونية وإال  لن اتريخ نشر اإلعالن 
 يؤبا  عف االعتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدم: 
 . ل ي ه حممد إ راهيت حممد1
 . إ اعيل عبد الوهاب ال ودري2

 . رائد كامل حممد دحبور/  نلويل  اكنسية3
 أصحاب شركة أو أن ديلاين للتغارة العامة: ذ.م.م

   لب إف إدارة الشركات اامل الوزارة: 
 است الشري : من رائد كامل حممد دحبور اف رائد دحبورتعديل 

أن يتقـدم لـةدارة املـاكورة بـالل مخسـة عشـر  يرسـه يـن لـه اعـ ا 
يومـا  مــن اتريـخ نشــر اإلعـالن ابعــ ا  ب ـ  مر قــا   ـه ســند املديونيــة 

 وإال  لن يؤبا  عف االعتبار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم :

 حممد عبدالرمحن محد البعيغان –حممد عبدالعليل حممد 
 حاب شركة الكوكبة لةنتاج ال فأص

   لب إف إدارة الشركات اامل الوزارة :
ـــــان القـــــانو  مـــــن ذات مســـــؤولية حمـــــدودة لتصـــــبح شـــــركة  تعـــــديل الكي

 الشوص الواحد.
يومـا مـن  60يرسه يـن لـه اعـ ا  أن يتقـدم لـةدارة املـاكورة بـالل 

 لـن  اتريخ نشر اإلعـالن ابعـ ا  ب ـ  مر قـا  ـه سـند املديونيـة وإال
 يؤبا  عف االعتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدمت:
 السيدة/ زهرمل حبيب حممد معريف / كويتية
   لب إف إدارة الشركات اامل الوزارة:

ظويل ال بيص ال ردي الصادر من وزارة التغارة والصناعة ابست: 
(   تاريخ 7541/1993زهرمل حبيب حممد معريف  ر ت )

الكويتية ( ظت االست التغاري مؤسسة معريف 21/11/1993)
 ملقاوالت تنظيف املبا  واملدن إف شركة ذ.م.م مع أطراا أبر .

يرسه ين له اع ا  أن يتقدم لةدارة املاكورة بالل مخسة عشر 
يوما  من اتريخ نشر اإلعالن ابع ا  ب   مر قا   ه سند املديونية 

 وإال  لن يؤبا  عف االعتبار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم:

 الكندريسعود عبد الكرمي  –عادل حممد الشمري 
 صحاب شركة اظاد واوان لتنظيت الب والت الر رية أ

   لب اف إدارة الشركات اامل الوزارة:
 تعديل الكيان القانو  للشركة لتصبح شركة الشوص الواحد.

يوما  من  30يرسه ين له اع ا  أن يتقدم لةدارة املاكورة بالل 
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املديونية وإال  لن اتريخ نشر االعالن ابع ا  ب   مر قا   ه سند 
 يؤبا  عف االعتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــالن

 تقدم: 
 بالد يوسف عبد هللا احلقان
 مرمي بالد السعيد الرشيد

 أصحاب شركة مصبغة  خاري العاملية
   لب إف إدارة الشركات اامل الوزارة: 

 إف ذات مسئولية حمدودة  ةظويل الكيان القانو  من تاامني
يوما  من  60لةدارة املاكورة بالل يرسه ين له اع ا  أن يتقدم 

اتريخ نشر اإلعالن ابع ا  ب   مر قا   ه سند املديونية وإال  لن 
 يؤبا  عف االعتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدم:
 .عادل حممد احلوط 1
 .رجنيف سونيل  ليب2
 .شركة املقر الثالمل  للتغارة العامة3

 أصحاب شركة معهد وصالون أيور سبا للرسال 
 اامل الوزارة:  لب اف إدارة الشركات 

رت ال بيص ال ردي ابست عادل حممد محد عبد هللا احلوط   ر ت 
ظت االست التغاري صالون  5/8/2015 تاريخ  3408/2015

 شاهيناز حسف  رانشايل للسيدات لصاا الشركة.
يتقدم لةدارة املاكورة بالل مخسة عشر  أنيرسه ين له اع ا  

ا  ب   مر قا   ه سند املديونية يوما  من اتريخ نشر اإلعالن ابع  
 وإال  لن يؤبا  عف االعتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدم:
 السيد/ أمحد راشد محد الشرا

   لب إف إدارة الشركات اامل الوزارة:
ظــت االســت  2281/2012ظويــل ال بــيص ال ــردي الصــادر  ــر ت 

التغــــــاري قموعــــــة الرئيســــــية العامليــــــة لتنظــــــيت املعــــــار  واملــــــؤمترات 
 شركة ذ.م.م.واملعسكرات إف 

يرســه يــن لــه اعــ ا  أن يتقــدم لــةدارة املــاكورة بــالل مخســة عشــر 
يومـا  مــن اتريـخ نشــر اإلعـالن ابعــ ا  ب ـ  مر قــا   ـه ســند املديونيــة 

 وإال  لن يؤبا  عف االعتبار.
 
 

 إعالن
 تقدمت السيدة/نوا  يصل سعود مجران.

وأ مشــــتها صــــاحبة شــــركة/ أان ــــة  وتيــــ  خلياطــــة مال ــــس الســــيدات 
 ش.ش.و.

   لب إف إدارة الشركات اامل الوزارة: 
تغيخ الكيان القانو  من شركة الشوص الواحـد إف ذات مسـئولية  -

 حمدودة.
 دبول الشريكة/ منخة سامل راشد الدوسري. -

( يومــا  مــن 60يرســه يــن لــه اعــ ا  يتقــدم لــةدارة املــاكورة بــالل )
ر قـا   ـه سـند املديونيـة وإال  لـن اتريخ نشر اإلعـالن ابعـ ا  ب ـ  م

 يؤبا  عف االعتبار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
  تقدم:

 شركة أكنان سلو ل القا اة
 حسف سع ر حممد الصايم
 سوسن ا اعيل عل  دشيت

 أصحاب شركة ك  يو دي العقارية 
 وزارة:ال   لب إف إدارة الشركات اامل

   بروج الشري  / حسف سع ر حممد الصايم، سوسن ا اعيل عل
 دشيت
  ـــــان القـــــانو  للشـــــركة مـــــن ذات مســـــؤولية إف شـــــركة تعـــــديل الكي

 الواحد.الشوص 
يومـا  مـن 60يرس  يـن لـه اعـ ا  أبن يتقـدم لـةدارة املـاكورة بـالل 

اتريخ نشر اإلعـالن ابعـ ا  ب ـ  مر قـا   ـه سـند املديونيـة وإال  لـن 
 يؤبا  عف االعتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ش.م.ك(  ا اة (العاملية شركة الص اة

 حمار استماع اكمعية العمومية  خ العادية )املؤسلة(
 2017أ س س  03املنعقدة يف 

عقــدت اكمعيــة العامــة  ــخ العاديــة )املؤسلــة( لشــركة الصــ اة العامليــة القا اــة 
يف متـــام الســـاعة  2017أ ســـ س  3ش.م.ك ) ا اـــة( يــــوم اخلمـــيس املوا ـــ  

سنـــوب  –الثانيـــة عشـــرة والنصـــف  عـــد الظهـــر يف مقـــر اهليئـــة العامـــة للصـــناعة 
 36,646,640وحباــــور مســـاكف ميــــلكون - 1القاعـــة الرئيســـية  –الســـرة 

 % من رأس املال. 54.901سهما ، أي ما نسبته
و د ترأس االستماع السيد / أمحد سهو امل خي، انئب رئيس قلس 

 اإلدارة، وحباور كل من: 
 



 م20/8/2017  -هـ  1438 ذو القعدة   28 األحد               23                   والستون    الثالثةالسنة  1354الكويت اليوم العدد 

 يثلة وزارة التغارة والصناعة: السيدة / لولوة الر يع.-
 الشركة الكويتية للمقاصة: السيد / حممود  وهادي-

السيد / رئيس اكلســة ابحلاور، و عد ويف  داية االستماع رحب 
إعالن يثلة وزارة التغارة والصناعة عن تو ر النصاب القانو  لصحة 
انعقاد اكمعية العمومية  خ العادية )املؤسلة(،  ـام رئيس اكلسة 
مبنا شة البنـود املدرسة عله سدول أعماهلا والتصويت عليها، 

 التالية:وأس رت املنا شات عن اختاذ القرارات 
 سدول أعمال اكمعية العامة  خ العادية )املؤسلة(

متت املوا قة ابإلمجاع عله تغيخ االست القانو  للشركة وتعديل نص -
( من النظام األساس  1( من عقد التأسيس واملادة )2املادة )
 للشركة.

 النص  بل التعديل:
 ة كويتية  ا اة(است الشركة: شركة الص اة العاملية القا اة )شركة مساك

 النص  عد التعديل:
 است الشركة: شركة متكف القا اة )شركة مساكة كويتية  ا اة(

 رئيس استماع اكمعية العامة  خ العادية )املؤسلة(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القا اة )ش م ك(  ا اةشركة أ كار 
 حمار استماع اكمعية العمومية  خ العادية

شـركة مسـاكة كويتيـة ) ا اـة( -عقدت اكمعية العمومية ملسـاك  شـركة أ كـار القا اـة 
ــة يف  ــة املنتهي يف  31/12/2016استماعهــا  ــخ العــادي للســنة املالي

ملوا ــ  متــام الســاعة الثانيــة عشــرة والثلــه مــن  عــد  هــر يــوم االملنــف ا
مبقـــر اهليئـــة العامـــة للصـــناعة الكـــائن يف من قـــة سنـــوب  3/7/2017

 (.2القاعة الرئيسة )-السرة 
رئــيس -و ـــد انعقـــد االستمــاع  رسســة الســيد /  شــار انصــر التــوجيري 

 قلس اإلدارة وحباور كل مـن: 
 يثل وزارة التغارة والصناعة السيدة / منال احلمد.  -
عية السـيد / سـامل م يـد بالـد عيـد مـن شـركة يثل هيئـة الر ا ـة الشـر -

 املشورة والراية لالستشارات املالية اإلسالمية. 
 يثل شركة املقاصة السيد / أمحد الردهان من الشركة الكويتية للمقاصة.-
مرا ــــب حســــاابت الشــــركة الســــيد / وليــــد عبــــد هللا العصــــيم  مــــن -

 العيبان والعصيم  وشركاهت /عاو يف إرنست ويونم. 
ــــة  124,074,800مســــاكون حبــــوز ت عــــدد - ســــهت أصــــالة ووكال

% مــن إمجــايل أســهت رأس مــال الشــركة  80.048وميثلــون مــا نســبته 
 سهت.  155,000,000البالم 

و عـد أن مت اإلعالن عن تو ر النصاب القانو  لصـحة انعقـاد استمـاع 
ـــح الســيد/  شــار انصــر التــوجيري ــة، ا تت  اكمعيــة العموميــة  ــخ العادي
ــدأ  عــدها   ــرح البنــود  ــا  ابلســادة احلاــور ا   سلســة االستمــاع مرحب
الــواردة علــه ســدول أعمــال اكمعيــة العموميــة  ــخ العاديــة للمنا شــة، 

 و د مت اآليت: 
( من النظام األساس  14.املوا قة عله تعديل نص املادة ر ت )1

 للشركة واخلاصة أبعااخ قلس اإلدارة. 
ل: يتوف إدارة الشركة قلس إدارة مؤلف من نص املادة  بل التعدي -
( ملالملة أعااخ عله األ ل تعف منهت اكهة أو اكهات اليت جيوز هلا 3)

انتــداب يثلــف عنهــا يف قلــس اإلدارة  نســبة مــا متلكــه مــن أســـهت يف 
 الشركة وتنتوب اكمعية العامة األعااخ البا ف ابلتصويت السري.

سديدة يف امليعاد الـدد لـال  اسـتمر  وإذا تعار انتواب قلس إدارة
اجمللــس القــائت يف إدارة أعمــال الشــركة حلــف زوال األســباب وانتوــاب 
قلـس إدارة سديـد، وجيـوز لكـل مســاهت سـواخ كـان شوصـا  طبيعيــا  أو 
ــه يف قلــس إدارة الشــركة  نســبة مــا ميلكــه مــن  ــار   تعيــف يثلــف ل اعتب

اإلدارة املوتــــارين اــــامل أســــهت  يهــــا، ويســــتنلل عــــدد أعاــــاخ قلــــس 
ال ريقـــــة مـــــن قمـــــوع قلـــــس اإلدارة الـــــاي يـــــتت انتوا ـــــه، وال جيـــــوز 
للمساكف الاين هلت يثلون يف قلـس اإلدارة االشـ اك مـع املسـاكف 
ــة أعاــاخ قلــس اإلدارة إال يف حــدود مــا زاد  اآلبــرين يف انتوــاب  قي

ة وجيـوز جملموعـة عن النسبة املستودمة يف تعيف يثليه يف قلـس اإلدار 
مــن املســاكف أن يتحــال وا  يمــا  يــنهت لتعيــف يثــل أو أكثــر عــنهت يف 
قلس اإلدارة وذل   نسبة ملكيتهت قتمعة، ويكون هلؤالخ املمثلف ما 

 لألعااخ املنتوبف من احلقوو والواسبات.
نص املادة  عد التعديل: يتوف إدارة الشركة قلس إدارة مؤلف مـن  -
أعاــاخ تعــف مـنهت اكهــة أو اكهــات الـيت جيــوز هلــا انتــداب ( سـبعة 7)

يثلـــف عنهـــا يف قلـــس اإلدارة  نســـبة مـــا متلكـــه مـــن أســـهت يف الشـــركة 
 وتنتوب اكمعية العامة األعااخ البا ف ابلتصويت السري.

وإذا تعار انتواب قلس إدارة سديدة يف امليعاد الـدد لـال  اسـتمر 
مــال الشــركة حلــف زوال األســباب وانتوــاب اجمللــس القــائت يف إدارة أع

قلـس إدارة سديـد، وجيـوز لكـل مســاهت سـواخ كـان شوصـا  طبيعيــا  أو 
ــه يف قلــس إدارة الشــركة  نســبة مــا ميلكــه مــن  ــار   تعيــف يثلــف ل اعتب
أســــهت  يهــــا، ويســــتنلل عــــدد أعاــــاخ قلــــس اإلدارة املوتــــارين اــــامل 

انتوا ـــــه، وال جيـــــوز  ال ريقـــــة مـــــن قمـــــوع قلـــــس اإلدارة الـــــاي يـــــتت
للمساكف الاين هلت يثلون يف قلـس اإلدارة االشـ اك مـع املسـاكف 
ــة أعاــاخ قلــس اإلدارة إال يف حــدود مــا زاد  اآلبــرين يف انتوــاب  قي
عن النسبة املستودمة يف تعيف يثليه يف قلـس اإلدارة وجيـوز جملموعـة 

ثــل أو أكثــر عــنهت يف مــن املســاكف أن يتحــال وا  يمــا  يــنهت لتعيــف ي
قلس اإلدارة وذل   نسبة ملكيتهت قتمعة، ويكون هلؤالخ املمثلف ما 

 لألعااخ املنتوبف من احلقوو والواسبات.
ويف بتــام االستمــاع تقــدم الســيد /  شــار انصــر التــوجيري رئــيس قلــس اإلدارة 

عاديـة ابلشكر للسادة احلاـور وأييـت أعمـال استمـاع اكمعيـة العموميــة  ـخ ال
 يف متام الساعة الثانية عشرة والنصف من  عد  هر ن س اليوم.

 رئيس قلس اإلدارة 
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 شركة العال الدولية للودمات العقارية ش.م.ك.م
 و ائع حمار استماع اكمعية العامة  خ العادية

العاديــــة ملســــاك  شــــركة العــــال الدوليــــة  ــــخ عقــــدت اكمعيــــة العامــــة 
 10:00استماعهــــا يف متــــام الســــاعة للوــــدمات العقاريــــة ش.م.ك.م 

ـــف املوا ـــ   ـــوم اإلملن ـــة 24/07/2017صـــباح ا مـــن ي م،  يف مقـــر اهليئ
 ، سنوب السرة وذل  حباور:2العامة للصناعة القاعة الرئيسية 

السيدة /  اطمة حممد عبد العليل البدر   صـ تها: الـرئيس امل ـو    -
 من قلس اإلدارة

دالل يف أمحـــــد عبـــــدهللا الســــيد /  يصـــــل عبــــد الســـــالم  عـــــن عبــــ -
 مكتب األمحد وشركامل قموعة طالل أ و  لاله -األمحد

السيد / عبد الرمحان املالحـ  عـن الشـركة اخلليغيـة حل ـر األوراو  -
 املالية

ســـهما  مـــن قمـــوع أســـهت  2,500,000وحباـــور مســـاكف ميثلـــون 
أصــــالة و  775,000ســــهما ، مــــنهت  2,500,000الشـــركة البــــالم 
 % من إمجايل عدد األسهت .100الة ، أي وك 1,725,000

 وحباور:دالل املسبيح 
 يثال  عن وزارة التغارة والصناعة  -

 و عد إعالن توا ر النصاب القانو ، مت اختاذ القرارات التالية:
 . املنا شة واملوا قة عله تغيخ االست التغاري للشركة:1

 النص  بل التعديل:
 ة للودمات العقارية ش.م.ك.م.إست الشركة: شركة العال الدولي

 النص  عد التعديل:
 إست الشركة: شركة سود للودمات العقارية ش.م.ك.م.

 (:1 رار ر ت )
املوا قــــــة علــــــه تغيــــــخ االســــــت التغــــــاري للشــــــركة مــــــن شــــــركة العــــــال 
الدوليـــــــــــــة للوـــــــــــــدمات العقاريـــــــــــــة ش.م.ك.م. إف شـــــــــــــركة ســـــــــــــود 

 للودمات العقارية ش.م.ك.م.
 صباحا. 10:15يف متام الساعة  هاا و د انتهه االستماع

 انئب رئيس قلس اإلدارة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السراج القا اة )ش م ك( مق لة شركة قموعة

 حمار استماع اكمعية العمومية  خ العادية 
عقـــدت اكمعيـــة العموميـــة ملســـاك  شـــركة قموعـــة الســـراج القا اـــة/ 
شــركة مســاكة كويتيــة )مق لــة( استماعهــا  ــخ العــادي املؤســل للســنة 

يف متـام السـاعة احلاديـة عشـرة مـن  31/12/2016املالية املنتهيـة يف 
يف اهليئة  3 قاعة االستماعات ر ت  23/7/2017يوم االحد املوا   
 سنوب السرة.  –العامة للصناعة 

تــرأس اكلســة الســيد / منصــور حســن املوســه م ــو  مــن  بــل انئــب 

 رئيس قلس االدارة السيد/ طالل حسف االمخ وحباور كل من: 
 السيد بالد الدريس.  –يثل وزارة التغارة والصناعة  -
 السيد/ طارو الياسف. –يثل الشركة الكويتية للمقاصة  -
ــــة  36,511,777مســــاكون حبــــوز ت عــــدد  - ســــهما أصــــالة ووكال

% مــن إمجــايل أســهت رأس املــال البــالم  61.000وميثلــون مــا نســبته 
 أسهت.  59,855,410

و عد أن مت اإلعالن عن تو ر النصاب القـانو  لصـحة انعقـاد استمـاع 
ــة ا تــتح الســيد/ منصــور حســن  ــة العموميــة  ــخ العاديــة املؤسل اكمعي

ادة احلاــور ا  ــدأ  عــدها   ــرح املوســه سلســة االستمــاع مرحبــا ابلســ
البنـــود الــــواردة علـــه ســــدول أعمـــال اكمعيــــة العموميـــة  ــــخ العاديــــة 

 املؤسلة للمنا شة، و د مت اآليت: 
متــت املوا قــة ابإلمجــاع علــه ز دة رأس مــال الشــركة املصــرح  ــه  -1

دينارا كويتيا )مخسة  5,985,541املصدر واملد وع ابلكامل والبالم 
ئة ومخسة ومثانون أل ا ومخسمائة وواحد وأر عـون دينـارا  ماليف وتسعما

أســهت )تســعة ومخســون مليــوان  59,855,410كويتيــا( موزعــة علــه 
ومثامنائـــــــة ومخســـــــة ومخســـــــون أل ـــــــا وأر عمائـــــــة وعشـــــــرة أســـــــهت ( إف 

دينارا كويتيا )سـبعة ماليـف وتسـعمائة ومخسـة ومثـانون  7,985,541
ـــــــارا   ـــــــه أل ـــــــا ومخســـــــمائة وواحـــــــد وأر عـــــــون دين ـــــــا( موزعـــــــة عل كويتي

ـــــة ومخســـــة  79,855,410 ـــــوان ومثامنائ أســـــهت )تســـــعة وســـــبعون ملي
% مــن  33.41ومخســون أل ــا وأر عمائــة وعشــرة أســهت ( مــا نســبته 

ســـــهت  20,000,000راس املـــــال وذلـــــ  عـــــن طريـــــ  طـــــرح عـــــدد 
(  لــس للســهت ختصــص 100لالكتتــاب اخلــاي  قيمــة ا يــة و ــدرها )

ســــغالت الشـــــركة  تـــــاريخ انعقـــــاد للمســــاكف احلـــــاليف واملســـــغلف  
اكمعيــة العموميــة  ــخ العاديــة ، يف حالــة عــدم ك ايــة اســهت ز دة رأس 
املــــال يــــتت  ــــتح ابب االكتتــــاب للمســــاكف احلــــاليف واملســــغلف يف 
سغالت الشركة لل دة حصصهت ومساكف سدد بالل اسبوعف  عد 

(  لــــس 100انتهــــاخ  ــــ ة االكتتــــاب الســــا قة  قيمــــة ا يــــة و ــــدرها )
(  لســا للســهت الواحــد وتكــون 50للســهت وعــالوة إصــدار و ــدرها )

 الل دة نقدية وتسدد  يمتها مرة واحدة .
 ( من النظام األساس :5( من عقد التأسيس واملادة ر ت )6تعديل املادة ر ت ) -
 5,985,541النص  بل التعـديل: حـدد رأس مـال الشـركة مببلـم  -

وتســعمائة ومخســة ومثـانون أل ــا ومخســمائة  دينـارا كويتيــا )مخســة ماليـف
أســـهت  59,855,410وواحـــد وأر عـــون دينـــارا كويتيـــا( موزعـــة علـــه 

)تسعة ومخسون مليوان ومثامنائة ومخسة ومخسون أل ا وأر عمائة وعشـرة 
 (  لس مائة  لس ومجيع األسهت نقدية.100أسهت(  يمة كل سهت )

 7,985,541النص  عـد التعـديل: حـدد رأس مـال الشـركة مببلـم  -
دينــارا كويتيــا )ســبعة ماليــف وتســعمائة ومخســة ومثــانون أل ــا ومخســمائة 

أســـهت  79,855,410وواحـــد وأر عـــون دينـــارا كويتيـــا( موزعـــة علـــه 
)تسعة وسبعون مليوان ومثامنائة ومخسة ومخسون أل ا وأر عمائـة وعشــرة 
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ــــهت(  يمـــة كـــ ـــع األســـهت 100ل ســـهت )أســــ ـــة  لـــس ومجي (  لـــس مائ
 نقدية.

متت املوا قة ابإلمجاع عله تغيخ ياية السنة املالية لتصبح يف آبر -2
أ سـ س  ـدال  مـن آبـر ديسـمرب متاشــيا  مـع السـنة املاليـة لشـركة كليــة 

 الكويت التقنية.
 ( من النظام األساس :43تعديل املادة ر ت )

السنة املالية للشركة من أول يناير وتنته  النص  بل التعديل: تبدأ  -
ديســمرب مــن كــل عــام ويســتثىن مــن ذلــ  الســنة املاليــة األوف  31يف 

 31للشـــركة،  تبـــدأ مـــن اتريـــخ إعـــالن  يـــام الشـــركة يائيـــا  وتنتهـــ  يف 
 ديسمرب من السنة التالية. 

الـــنص  عـــد التعـــديل: تبـــدأ الســـنة املاليـــة للشـــركة مـــن أول ســـبتمرب  -
أ س س من كـل عـام ويسـتثىن مـن ذلـ  السـنة املاليـة  31يف وتنته  

األوف للشــركة،  تبــدأ مــن اتريــخ إعــالن  يــام الشــركة يائيــا  وتنتهــ  يف 
 ديسمرب من السنة التالية. 31

الـــرئيس  –ويف يايـــة االستمـــاع تقـــدم الســـيد/ منصـــور حســـن املوســـه 
 التن يــــاي للشــــركة وعاــــو قلــــس اإلدارة ابلشــــكر للســــادة احلاــــور
وابتتمت أعمال استماع اكمعية العمومية  خ العادية املؤسلة يف متـام 

 الساعة احلادية عشرة والر ع من ن س اليوم. 
 امل و  من  بل انئب الرئيس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ش.م.ك( مق لة (شركة ان يتا الكويت لنظت املعلومات

 حمار استماع اكمعية العامة  خ العادية
عقدت اكمعية العمومية  خ العادية لشـركة ان يتـا الكويـت لـنظت املعلومـات يف 

يف  19/07/2017مــــن صــــباح يــــوم األر عــــاخ املوا ــــ   11:30متــــام الســــاعة 
. 1القاعـة الرئيسـية  –اهليئـة العامـة للصـناعة  –من قة الوزارات -سنوب السرة

إدارة الشــركة رئــيس قلـس  –و ـد تــرأس اكلسـة الســيد/حممد علـ  حممــد ملـ  
ــــه أعلــــن ةوحباــــور يثــــل وزارة التغــــارة والصــــناعة الســــيد- /منال احلمــــد حي

اكتمـــال النصـــاب القـــانو  الستمـــاع اكمعيـــة العامـــة  ـــخ العاديـــة حيـــه  لغـــت 
 %.100نسبة احلاور 

 كما حار يثل الشركة اخلليغية حل ر األوراو املالية:
 السيد/  هد عبد الرمحن البديوي. -

رئيس قلس اإلدارة ابلسادة احلاور ومن ا تال سدول رحب السيد/ 
 األعمال حيه متت املوا قة عله التايل: 

ــــادة ) - ــــادة )6تعــــديل امل ــــد التأســــيس وامل ــــن عق ( مــــن النظــــام 4( م
 األساس  إبرا ة نشاط سديد رمن أ را  الشركة كاآليت:

 النص احلايل ) بل التعديل(:
 25/2015مع عدم اإلبالل أبحكام املرسوم  قـانون الشـركات ر ـت 

والئحتـــــه التن يايـــــة،  ـــــ ن  –إبصـــــدار  ـــــانون الشـــــركات وتعديالتـــــه 
 األ را  اليت اسست الشركة من أسلها ه : 

. ت ــوير نظــت و رقيــات احلاســب اآليل ونظــت تعريــب أسهــلة اهلــاتف 1
 النقال واألسهلة المولة وملحقا ا.

نظت  رقيات االتصاالت والتواطب وتعريب أسهلة اهلاتف  . ت وير2
 النقال واألسهلة المولة وملحقا ا.

.  يع وشراخ وأتسخ وتركيـب وتصـميت نظـت و رقيـات احلاسـب اآليل 3
وأسهلة االتصاالت اإللك ونية وشبكات االتصال الدابلية وتسويقها 

 وتقدمي بدمات تشغيلها وصيانتها.
ـــــنظت . تـــــدريب 4 اهليئـــــات احلكوميـــــة واملؤسســـــات واأل ـــــراد علـــــه ال

 املتكاملة والتغارة اإللك ونية واحلكومية اإللك ونية.
 .  ناخ وتشغيل شبكات االتصال احلاسو ية املتصلة  قواعد املعلومات.5
. تصــــميت وجتهيــــل مراكــــل احلاســــبات اإللك ونيــــة ونظــــت املعلومــــات 6

 لصاا الشركة.
مة السالمة واألمن اإللكـ و  وتقـدمي بـدمات . تسوي  وصيانة أنظ7

 الر ط وبدمات ال اسل اإللك ونية و نوك املعلومات اإللك ونية.
ــة ال لــب يف قــال 8 . تصــنيع وانتــاج وتشــغيل الكــروت الاكيــة لتغ ي

االتصــال والــد ع املســب  وكــال  الســتودامات احلكومــة اإللك ونيــة 
  هاا اجملال وذل  لسد ابملشاركة مع إحد  الشركات الرائدة يف
 احلاسة املاسة يف السوو الل  والعامل .

ـــارات الالزمـــة ملباشـــرة النشـــاط يف احلـــدود 9 . متلـــ  املنقـــوالت والعق
 املسموح اا و قا  للقانون.

. اســتغالل ال ــوائض املاليــة لــد  الشــركة عــن طريــ  اســتثمارها يف 10
 وصصة.حما ر مالية تدار من  بل شركات متوصصة وسهات مت

 . القيام جبميع األعمال التغارية عله شبكة اإلن نت.11
 . القيام جبميع األعمال التغارية عن طري  شبكة اإلن نت.12
 . القيام  عملية التصميت واإلشراا والتشغيل اخلاصة أب را  الشركة.13
ـــــة والتصـــــميت واإلشـــــراا والتشـــــغيل 14 . تقـــــدمي االستشـــــارات ال ني

واالتصاالت الالسلكية ومتثيل الشركات املن اة والصيانة للمواصالت 
 هلامل األعمال.

. اســـتخاد و يـــع وأتســـخ األسهـــلة واملعـــدات املتعلقـــة ابالتصـــاالت 15
و  ع  يارهـا شـري ة التقيـد وااللتـلام جبميـع القـوانف واللـوائح والـنظت 
اخلاصة  وزارة املواصالت من الناحية القانونية ال نية واملالية اليت تنظت 
ذلــ . )وذلــ  و قــا  لألحكــام والــنظت واإلســراخات املعمــول اــا لــد  

 وزارة املواصالت(.
. إدبـــال أو إدارة بـــدمات أبـــر  ذات طبيعـــة مشـــااة ومكملـــة خلـــدمات 16

 االتصاالت الالسلكية  غر  ت وير هامل اخلدمات أو سعلها متكاملة.
 . إســـراخ البحـــوي ال نيـــة املتعلقـــة أبعمـــال الشـــركة  غـــر  ظســـف17

وت ــوير بــدمات الشــركة وذلــ  ابلتعــاون مــع اكهــات املوتصــة ذات 
 االبتصاي دابل الكويت وبارسها.

 



 م20/8/2017  -هـ  1438 ذو القعدة   28 األحد               26                   والستون    الثالثةالسنة  1354الكويت اليوم العدد 

. شـــــراخ كا ـــــة املـــــواد واآلالت الالزمـــــة لقيـــــام الشـــــركة أب رارـــــها  18
ك يصال اخلدمـة اهلات يـة املتنقلـة ل البيهـا وكـال  النـداخ اآليل وصـيانة 

 هامل اخلدمات  كا ة ال رو احلديثة املمكنة.
 . تو خ بدمة نقل املعلومات السلكيا .19
 . بدمة االتصاالت اهلات ية الدولية عن طري  الب ا ات اخلاصة.20

وجيوز للشركة أن يكون هلا مصاا، أو تش ك أبي وسـه مـع الشـركات 
ــلاول أعمــاال  شــبيهة أبعماهلــا أو الــيت تعاويــا علــه  واملؤسســات الــيت ت

 ارج.ظقي  أ رارها يف الكويت أو يف اخل
ويكــون للشــركة مباشــرة تلــ  االعمــال يف دولــة الكويــت أو يف اخلــارج 

و ابلوكالة وجيوز هلا أن متـارس أعمـاال  مشـااة أو مكملـة  ص ة أصلية أ
 أو الزمة أو مرتب ة أب را  املاكورة.

 إرا ة نشاط سديد رمن أ را  الشركة
 النص املق ح ) عد التعديل(:

 . مركل اتصال21
 موا قة اكهات املوتصة.وذل   عد أبا 

 انتهه االستماع يف متام الساعة الثانية عشرة  هرا .
 انئب رئيس قلس اإلدارة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة  يت األوراو للودمات العقارية)ش.م.ك( مق لة

 و ائع استماع اكمعية العامة  خ العادية
ـــف  ـــوم االملن ـــة للشـــركة استماعهـــا ي ـــة العامـــة  ـــخ العادي عقـــدت اكمعي

صـــــباحا يف مبـــــىن اهليئـــــة  15:10الســـــاعة  08/08/2017املوا ـــــ  
(، وحباور االبت / مرمي الشمري 2 اعة رئيسية ) –العامة للصناعة 

)يـــثال  عـــن وزارة التغـــارة والصـــناعة( ويثـــل مكتـــب ديلويـــت وتـــوش 
الــوزان وشــركامل الســيد / علــ  الــوزان، و عــد اكتمــال النصــاب الـــقانو  

ف احلارــــرين مــــا نســــبته حلاــــور االستمــــاع حيــــه  لــــم عــــدد املســــاك
%، من إمجايل رأس املال املصرح  ه واملد وع. وترأس االستماع 100

مبوسب ت ـويض مـن رئـيس أمف السر(  (السيد / عبد التواب عل  العبيد
ــة العامــة  قلــس اإلدارة حيــه رحــب ابحلاــور ومتــت املوا قــة علــه  نــود اكمعي

    خ العادية للشركة وه  كالتايل:
 ( من النظام األساس  للشركة17تعديل نص املادة ) املوا قة عله 

 نص املادة  بل التعديل: 
ال جيوز لرئيس قلس اإلدارة أو ألي من أعااخ اجمللس، أن جيمع  ف 
عاوية قلس إدارة شركتف متنا ستف، أو أن يش ك يف أي عمل من 
شأنه منا سة الشركة أو أن يتاسر حلسا ه أو حلساب  خمل يف أحد 
 روع النشاط الاي تلاوله الشركة، وإال كان هلا أن ت البه ابلتعويض 
أو ابعتبار العمليات اليت زاوهلا حلسا ه كأيا أسريت حلساب الشركة. 

 ما مل يكن ذل  مبوا قة اكمعية العامة العادية.
ال جيوز لرئيس أو عاو قلس اإلدارة، ولو كان يثال  لشوص طبيع  

املعلومات اليت وصلت إليه حبكت منصبه يف  أو اعتباري، أن يستغل
احلصول عله  ائدة لن سه أو لغخمل، كما ال جيوز له التصرا أبي نوع 
من أنواع التصر ات يف أسهت الشركة اليت هو عاو يف قلس إدار ا 

 طيلة مدة عاويته إال  عد احلصول عله موا قة هيئة أسواو املال.
 نص املادة  عد التعديل: 

لرئيس قلس اإلدارة أو ألي من أعااخ اجمللس، أن جيمع  ف ال جيوز 
عاوية قلس إدارة شركتف متنا ستف، أو أن يش ك يف أي عمل من 
شأنه منا سة الشركة أو أن يتاسر حلسا ه أو حلساب  خمل يف أحد 
 روع النشاط الاي تلاوله الشركة، وإال كان هلا أن ت البه ابلتعويض 

ت اليت زاوهلا حلسا ه كأيا أسريت حلساب الشركة. أو ابعتبار العمليا
 ما مل يكن ذل  مبوا قة اكمعية العامة العادية.

ال جيوز لرئيس أو عاو قلس اإلدارة، ولو كان يثال  لشوص طبيع  
أو اعتباري، أن يستغل املعلومات اليت وصلت إليه حبكت منصبه يف 

له التصرا يف أسهت احلصول عله  ائدة لن سه أو لغخمل، كما جيوز 
اليت هو عاو يف قلس إدار ا أملناخ عاويته يف قلس  الشركة
 اإلدارة.

 *ختاع هامل التوصيات ملوا قة اكهات املوتصة.
 رئيس قلس اإلدارة                                      أمف السر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )ش.م.ك( مق لةشركة ك  س  س  للهندسة واملقاوالت
 العـــــــــــــــــــاديةحمار استماع اكمعية العمومية 

عقدت اكمعية العمومية )العادية( لشركة ك  س  س  للهندسة 
واملقاوالت ش.م.ك )مق لة( وذل  يف يوم االر عاخ املوا   

صباحا مبقر اهليئة العامة  10يف متام الساعة  02/08/2017
 (. وذل  حباور السادة: 1للصناعة / القاعة الرئيسية ر ت )

 شركةمساك  ال -
 السـيد/ بالد الدريس                )يثل وزارة التغارة والصناعة(  -
 )يثل الشركة الكويتية للمقاصة(  السيد / حممد سامل  وهادي -

 % من املساكف. 98.998و د  لغت نسبة احلاور 
 ومتت منا شة واعتماد سدول االعمال التايل: 

.مت  اع تقرير قلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 1
 واملصاد ة عليه.  31/12/2016
.مت  اع تقرير مرا يب احلساابت السادة/ الق ام  والعيبان وشركاهت 2
 31/12/2016سرانت ملورنتون عن السنة املالية املنتهية يف  –

 ومنا شتها واملصاد ة عليها.
املالية للسنة املالية املنتهية يف .متت منا شة البياانت 3

 واملصاد ة عليها. 31/12/2016
و د أ د  يثل الوزارة مالحظته حول املوال ات الواردة  كتاب 

 (MOCI_17650_2017السادة/ وزارة التغارة والصناعة ر ت )
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، 2016نتيغة التأبخ يف تقدمي امليلانية العمومية للشركة عن عام 
 دارة  تاليف هامل املوال ة مستقبال. و د وعد رئيس قلس اال

-.مت املوا قة عله ا  اح قلس اإلدارة  توزيع أرابح نقدية مببلم 4
% من القيمة اال ية للسهت )أي  30د.ك  نسبة  3,000,000/

ملالملف  لسا  لكل سهت( كميع املساكف املسغلف  سغالت الشركة 
  تاريخ انعقاد اكمعية العمومية.

 املوا قة عله التعامل مع أطراا ذات صلة..مت 5
.مت املوا قة عله إبالخ طرا السادة أعااخ قلس اإلدارة وإ راخ 6

ذمتهت  يما يتعل   تصر ا ت عن إدارة الشركة عن السنة املالية 
 .31/12/2016املنتهية يف 

.مت املوا قة عله إعادة تعيف مرا ب احلساابت للشركة السيد/ عبد 7
عيبان من مكتب   السادة/ الق ام  والعيبان وشركاهت الل يف ال

وختويل  2017ديسمرب  31)سرانت ملورنتون( للسنة املنتهية يف 
 قلس اإلدارة  تحديد أتعا ه. 

.مت املوا قة عله استقالة السيد/ بالد عل  يوسف العلم  من 8
 عاويه قلس اإلدارة

العلم  عاوا  .مت املوا قة عله انتواب السيدة/ عال عل  يوسف 9
 مكمال  جمللس إدارة الشركة. 

 و د انتهه استماع اكمعية العمومية العادية للشركة يف حينه.
 رئيس قلس االدارة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة الروايب الدولية للودمات العقارية ش.م.ك )مق لة(

 حمار استماع اكمعية العامة  خ العادية
عقدت اكمعية العامة  خ العادية ملساك  شركة الروايب الدولية 

شركة مساكــة كويتية )مق لة( استماعها يف متام  –للودمات العقارية 
م  2017ا س س  7 من  هر يوم االملنف املوا ـ  11:30الساعة 

 . 2مبقر وزارة التغارة والصناعة،  اعة رئيسية ر ت 
سيد /  اروو طه عبد الل يف العوم  و د ترأس سلسة االستماع ال

  ص ته رئيس قلس اإلدارة، كما حار االستماع كال من:
 السيدة ال ارلة / لولوة الر يع يثلة عن وزارة التغارة والصناعة.-
 100سهت وكالة وميثلون ما نسبته  650,000,000مساكون حبوز ت -

 ر كوييت.دينا 65,000,000% من إمجايل رأس مال الشركة البالم 
و عد اإلعالن عن تـو ر النصاب القانـو  لصحة انعقاد استماع 
اكمعية العامة  خ العادية، ا تتح رئيس اكلسة االستماع مرحبا 
ابلسادة احلاور، ا  دأ   ـرح البنــود الواردة علـه سـدول أعمال 

 اكمعية العامة العادية و د مت اآليت:
لعادية للشركة سدول األعمال استعررت اكمعية العامة  خ ا

 واختات القرارات اآلتية:
( 1( مــن عقــد التأســيس واملــادة)2أوال: متــت املوا قــة علــه تعــديل نــص املــادة )

 من النظام األساس  واملتعلقة ابالست التغاري للشركة كالتايل:
 النص  بل التعديل

شركه -است هامل الشركة هو: شركه الروايب الدولية للودمات العقارية 
 مساكه كويتية مق ل
 النص  عد التعديل

است هامل الشركة هو: شركه الروايب املتحدة القا اة شركه مساكه  
 كويتية مق لة ) ا اه( ش.م.ك.م  ا اه

( من عقد التأسيس 5اثنيا: متت املوا قة عله تعديل نص املادة )
 ( من النظام األساس  واملتعلقة ابأل را  اليت أسست من4واملادة)

 أسلها الشركة كالتايل
 النص  بل التعديل

.القيام أبعمال الصيانة  كا ة أنواعها للمنشآت العقارية واملبا  1
اإلدارية والتغارية السكنية والسياحية وال نادو واملنشآت 
واملؤسسات و خها مبا يف ذل  صيانة األعمال املدنية وامليكانيكية 

 التربيد.والكهرابخ واملصاعد وأعمال التكييف و 
 .إ امة امللادات العقارية.2
 .تنظيت وإ امة املعار  العقارية.3
 .ت وير وأتسخ وإدارة أمالك الغخ العقارية.4
.إعداد الدراسات وتقدمي االستشارات يف اجملاالت العقارية  كا ة 5

أنواعها عله أن تتوا ر الشروط امل لو ة  يمن يلاول تقدمي هامل 
 املهنة.

ائض املالية املتو رة لد  الشركة عن طري  استثمارها .استغالل ال و 6
 يف حما ر ماليـة تـدار من  ــبل شركات وسهـات متوصصــة.

 النص  عد التعديل:
.إدارة الشركات التا عة هلا أو املشاركة يف إدارة الشركات األبر  1

 اليت تساهت  يها وتو خ الدعت الالزم هلا.
ابألسهت والسندات واألوراو املالية .استثمار أمواهلا يف االجتار 2

 األبر .
.متل  العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة نشاطها يف احلدود 3

 املسموح اا و قا  للقانون.
.متويل أو إ را  الشركات اليت متل   يها أسهما أو حصصا  4

وك التها لد  الغخ، ويف هامل احلالة يتعف أال تقل نسبة مشاركة 
  اة يف رأس مال الشركة املق رة عن عشرين ابملائة.الشركة القا

.متل  حقوو امللكية ال كرية من  راخات االب اع والعالمات 5
التغارية أو النماذج الصناعية وحقوو االمتياز و خها من احلقوو 
املعنوية، واستغالهلا وأتسخها للشركات التا عة هلا أو لغخها، سواخ يف 

 ا.دابل الكويت أو بارسه
.استغالل ال وائض املالية املتو رة لد  الشركة عن طري  استثمارها 6

 يف حما ر مالية تدار من  بل شركات وسهات متوصصة.
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ويكون للشركة القيام  كا ة هامل األعمال دابل دولة الكويت 
وبارسها  ن سها أو ابالش اك مع الغخ كما جيوز للشركة أن تكون هلا 

مع اهليئات اليت تلاول أعماال  شبيهة  مصلحة أو تش ك أبي وسه
أبعماهلا أو اليت  د تعاويا عله ظقي  أ رارها يف الكويت أو يف 
اخلارج، وهلا أن تنشئ أو تشارك أو تش ي مثل هامل اهليئات أو 

 تلحقها اا.
 وذل   عد موا قه اكهات املوتصة

 و بل ياية االستماع شكر رئيس اكلسة السادة احلاور وابتتت
أعمال استماع اكمعية العامة العادية يف متام الساعة الواحدة والنصف 

 من ن س اليوم.
 رئيس قلس اإلدارة 
 رئيس اكلسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ب لالستثمار والتمويل ) ش.م.ك ( عامةشركة يونيكا

 حمار استماع اكمعية العمومية  خ العادية )املؤسلة(
انعقدت اكمعية العمومية  خ العادية ) املؤسلة ( لشركة يونيكاب 

صباح  11:30لالستثمار والتمويل ) ش.م.ك ( عامة يف متام الساعة 
العامة للصناعة مبقـر اهليئة  10/08/2017يوم اخلميس املوا ـ  

 وحباور يثل عن وزارة التغارة والصناعة السيدة / مرمي الشمري.
% من عدد املساكف مكتمال 61.893حار االستماع نسبة 

 ال  النصاب القانو  الالزم النعقاد اكمعية العمومية  خ  العادية ) 
 املؤسلة(.

 ص ته  –و د ترأس سلسة االستماع السيد / نواا عبدهللا ال صام 
اكلسة ابل حيب ابلسادة املساكف  رئيس قلس اإلدارة حيه  دأ

ويثل وزارة التغارة والصناعة ، ا تله  عد ذل  سدول األعمال ، 
 و د اختات اكمعية العمومية  خ العادية ) املؤسلة ( القرارات التالية:  

ك ) د. 1,140,937.3أوال  : املوا قة عله ز دة رأس املال مبقدار 
 قط مليون ومائة وأر عف أل ا  وتسعمائة وسبعة وملالملف دينارا  كويتيا  

سهما  عن طري   11,409,373ـــــــــ ال خ( موزعة عله 300و لسـ
% من رأس املال أي )  وا ع سهت واحد 5توزيع أسهت منحة  نسبة 

مقا ل كل عشرين سهت ( ميتلكها كل مساهت حسب سغالت 
 يف سغالت الشركة يف ياية يوم االستحقاو املساكف املسغلف

عله أن يتت توزيع أسهت املنحة اجملانية  15/09/2017الدد  تاريخ 
، وت ويض قلس اإلدارة يف التصرا  30/09/2017 تاريخ 

 كسور األسهت الناجتة عنها وتعديل اكدول اللمف املاكور لتن يا هاا 
إسراخات الشهر  بل اتريخ  القرار يف حالة عدم االنتهاخ من إمتام
 االستحقاو  ثمانية أ م عله األ ل . 

( من عقد التأسيس  6اثنيا :  املوا قة عله تعديل نص املادة ) 
 ( من النظام األساس  : 5واملادة ر ت ) 

( من النظام  5( من عقد التأسيس واملادة ر ت )  6نص املادة ) 
 األساس   بل التعديل:

 
د.ك ) قط إملنف  -/22,818,747ة مببلم حدد رأس مال الشرك

وعشرين مليوان  ومثامنائة ومثانية عشر أل ا  وسبعمائة وسبعة وأر عون 
سهما  )مائتف  228,187,470دينارا  كويتيا  ال يـر(. موزعا  عله 

وأر عمائة وسبعف  ومثانية وعشرين مليوان  ومائة وسبعة ومثانف أل ا  
 مائة  لس ومجيع األسهت نقدية .(  يمة كل سهت سهما  ال  خ
( من النظام  5( من عقد التأسيس واملادة ر ت )  6نص املادة ) 

 األساس   عد التعديل :
د.ك ) قــــــط ملالملــــــة  23,959,684.300حــــــدد رأس مــــــال الشــــــركة مببلــــــم 

وعشــرين مليــوان  وتســعمائة وتســعة ومخســف أل ــا  وســتمائة وأر عــة ومثــانف دينــارا   
سـهما  )مـائتف 239,596,843 ـــــــــــ ال ـخ(. موزعـا  علـه 300و لســــ  كويتيا  

وتســـعة وملالملـــف مليـــوان  ومخســـمائة وســـتة وتســـعف أل ـــا  ومثامنائـــة وملالملـــة وأر عـــف 
 سهما  ال  خ (  يمة كل سهت مائة  لس ومجيع األسهت نقدية .

ساس  ( من النظام األ13اثلثا  : املوا قة عله تعديل نص املادة )
للشركة و التأشخ  ابلسغل التغاري لشركة يونيكاب لالستثمار 
والتمويل  تعديل عدد أعااخ قلس اإلدارة من )مخسة( إلـــــــه )سبعة( 
أعااخ ، وإدراج هاا البند يف سدول أعمال اكمعية العمومية  خ 

 العادية .
 ( من النظام األساس   بل التعديل :13نص املادة )

ارة الشركة قلس إدارة مكون من عدد ال يقل عن )مخسة( يتوف إد -
أعااخ، وجمللس اإلدارة أن يوزع العمل  ف أعاائه و قا  ل بيعة 
أعمال الشركة، كما جيوز للمغلس أن ي و  أحد أعاائه أو كنة 
من  ف أعاائه أو أحدا  من الغخ يف القيام  عمل معف أو اكثر أو 

شاط الشركة أو يف يارسة  عض اإلشراا عله وسه من وسومل ن
 السل ات أو االبتصاصات املنوطة ابجمللس.

وجيــوز لكــل مســـاهت ســواخ كـــان شوصــا  طبيعيـــا  أو اعتبــار   تعيـــف يثلــف لـــه يف 
قلــس إدارة الشــركة  نســـبة مــا ميلكـــه مــن أســـهت  يهــا، ويســـتنلل عــدد أعاـــاخ 

لــس اإلدارة الــاين قلــس اإلدارة املوتــارين اــامل ال ريقــة مــن قمــوع أعاــاخ ق
يتت انتواات، وال جيوز للمسـاكف الـاين هلـت يثلـون يف قلـس اإلدارة االشـ اك 
مع املساكف اآلبرين يف انتوـاب  قيـة أعاـاخ قلـس اإلدارة، إال يف حـدود مـا 
زاد عن النسبة املستودمة يف تعيـف يثليـه يف قلـس اإلدارة، وجيـوز جملموعـة مـن 

وا  يمــا  يــنهت لتعيــف يثــل أو أكثــر عــنهت يف قلــس اإلدارة املســاكف أن يتحــال 
وذلــ   نســبة ملكيــتهت قتمعــة. ويكــون هلــؤالخ املمثلــف مــا لألعاــاخ املنتوبــف 
من احلقوو والواسبات ويكـون املسـاهت مسـؤوال  عـن أعمـال يثليـه جتـامل الشـركة 

 ودائنيها ومساكيها.
إدار ا أو الرئيس وال جيوز للشركة أن تقر  أحد أعااخ قلس 

التن ياي أو أزواسهت أو أ ارات ح  الدرسة الثانية أو الشركات 
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التا عة هلت، مامل يكن هناك ت ويض من اكمعية العامة العادية للشركة، 
وكل تصرا يتت ابملوال ة لال  ال ين ا يف مواسهة الشركة، وذل  

 دون إبالل حبقوو الغخ حسن النية.
 النظام األساس   عد التعديل :( من 13نص املادة )

املوا قة عله تويل إدارة الشركة قلس تكون إدارته من )سبعة(  -
أعااخ، وجمللس اإلدارة أن يوزع العمل  ف أعاائه و قا  ل بيعة 
أعمال الشركة، كما جيوز للمغلس أن ي و  أحد أعاائه أو كنة 

 أو اكثر أو من  ف أعاائه أو أحدا  من الغخ يف القيام  عمل معف
اإلشراا عله وسه من وسومل نشاط الشركة أو يف يارسة  عض 

 السل ات أو االبتصاصات املنوطة ابجمللس.
وجيــوز لكــل مســـاهت ســواخ كـــان شوصــا  طبيعيـــا  أو اعتبــار   تعيـــف يثلــف لـــه يف 
قلــس إدارة الشــركة  نســـبة مــا ميلكـــه مــن أســـهت  يهــا، ويســـتنلل عــدد أعاـــاخ 

وتــارين اــامل ال ريقــة مــن قمــوع أعاــاخ قلــس اإلدارة الــاين قلــس اإلدارة امل
يتت انتواات، وال جيوز للمسـاكف الـاين هلـت يثلـون يف قلـس اإلدارة االشـ اك 
مع املساكف اآلبرين يف انتوـاب  قيـة أعاـاخ قلـس اإلدارة، إال يف حـدود مـا 

، وجيـوز جملموعـة مـن زاد عن النسبة املستودمة يف تعيـف يثليـه يف قلـس اإلدارة
املســاكف أن يتحــال وا  يمــا  يــنهت لتعيــف يثــل أو أكثــر عــنهت يف قلــس اإلدارة 
وذلــ   نســبة ملكيــتهت قتمعــة. ويكــون هلــؤالخ املمثلــف مــا لألعاــاخ املنتوبــف 
من احلقوو والواسبات ويكـون املسـاهت مسـؤوال  عـن أعمـال يثليـه جتـامل الشـركة 

 ودائنيها ومساكيها.
جيوز للشركة أن تقر  أحد أعااخ قلس إدار ا أو الرئيس  وال

التن ياي أو أزواسهت أو أ ارات ح  الدرسة الثانية أو الشركات 
التا عة هلت، مامل يكن هناك ت ويض من اكمعية العامة العادية للشركة، 
وكل تصرا يتت ابملوال ة لال  ال ين ا يف مواسهة الشركة، وذل  

 الغخ حسن النية. دون إبالل حبقوو
عله أن ختاع هامل القرارات ملوا قة وزارة التغارة والصناعة واكهات 

 الر ية األبر  واالنتهاخ من كا ة إسراخات الشهر .
 رئيس قلس اإلدارة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة الواحة القا اة

  خ العادية  العمومية حماـــــــر استماع اكمعية
عاشرة  صباحا الويف متام الساعة  7/8/2017 االملنف املوا ـــــ  يف يوم

عقدت اكمعية العمومية  خ العادية  لشركة الواحة القا اة  
استماعها مبقر وزارة التغارة والصناعة ابهليئة العامة للصناعة ابلقاعة 

سهـت   30000000وذل  حباــور مساكف حيملون   2الرئيسية 
 -اع كل من :% و د حاـــر االستم100و نسبة حاـــــور 

 من أعااخ قلس اإلدارة كل من :
والرئيس ** السيد / حممد مجعة  انصر العله رئيــــــس قلس اإلدارة 

 التن ياي

 من الشركة :
 ايل وأمف السرـــاملديـــــر امل - حمسن أمحد السيد** السيد / 
 لتد ي  احلساابت كل من : الدار الدوليةومن مكتب 
  مدير املكتب -  الرشيدحممد ** السيد / 

 ومن وزارة التغارة والصناعة:
 مرمي الشمري  / األستاذة** 

 ت*و عد اكتمال النصاب القانو  للغمعية العمومية  خ العادية أشار 
وزارة التغارة والصناعة  بدخ االستمـــــــــاع يف متــــــــــــام  مندو ة األستاذة

 صباحا . العاشرة الســــــــاعة 
* ا تتحت اكلسة  رسسة السيد / حممد مجعة انصر العله رئيس 

 قلس اإلدارة والرئيس التن ياي  
املدير املايل للشركــــة   عر   نود سدول  حمسن أمحد السيد /   دأومن ا 

  -األعمال ملنا شتــــه  ف احلاررين . وه  كالتايل :
( من النظام األساس  للشركة  17تعديل املادة ر ت  املادة ر ت  )  أوال :

وذل   تعديل صالحيات رئيس قلس اإلدارة ليكون له احل  يف   يع وشراخ 
 اسهت الشركة طيلة مدة عاويته يف قلس اإلدارة .

 -وذل  عله النحو التايل :
 البند  بل التعديل 

الحد أعااخ هاا اجمللس   ال جيوز أن يكون لرئيس قلس اإلدارة أو
مباشرة أو  خ مباشرة يف العقود والص قات اليت تربم مع  مصلحة

الشركة أو حلسااا إال ذا كان ذل    بيص من اكمعية العامة وال 
جيوز أل  من هؤالخ أن يش ك يف إدارة شركة مشااة أو منا سة 

لو كان لشكتهت وال جيوز لرئيس قلس اإلدارة أو ألي من أعاائه و 
يثال لشوص اعتباري أن يستغل املعلومات اليت وصلت الية حبكت 
منصبة يف احلصول عله  ائدة لن سة أو لغخة كما ال جيوز له  يع أو 

 شراخ اسهت الشركة طيلة مدة عاويته يف قلس اإلدارة .
 البند  عد التعديل

 ال جيوز أن يكون لرئيس قلس اإلدارة أو الحد أعااخ هاا اجمللس
مباشرة أو  خ مباشرة يف العقود والص قات اليت تربم مع  مصلحة

الشركة أو حلسااا إال ذا كان ذل    بيص من اكمعية العامة وال 
جيوز ألي من هؤالخ أن يش ك يف إدارة شركة مشااة أو منا سة 
لشركتهت وال جيوز لرئيس قلس اإلدارة أو ألي من أعاائه ولو كان 

اري أن يستغل املعلومات اليت وصلت الية حبكت يثال لشوص اعتب
 منصبة يف احلصول عله  ائدة لن سه أو لغخة

 كما جيوز له  يع أو شراخ أسهت الشركة طيلة مدة عاويته يف قلس اإلدارة.  
( من النظام األساس   26: تعديل املادة ر ت  املادة ر ت  )  اثنيا

ليكون له احل  يف  يع  للشركة وذل   تعديل صالحيات قلس اإلدارة
 عقارات الشركة أو رهنها أو إع اخ الك االت  أو عقد القرو  .
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 -وذل  عله النحو التايل :
 البند  بل التعديل 

األعمال جمللس اإلدارة أوسع السل ات إلدارة الشركة والقيام جبميع 
اليت تقتايها إدارة الشركة و قا أل رارها . والحد من هامل السل ة 

نص عليه القانون أو هاا النظام أو  رارات اكمعية العامة.  إال ما
والجيوز جمللس اإلدارة  يع عقارات الشركة أو رهنها أو إع اخ 

 الك االت أو عقد القرو  إال  عد موا قة اكمعية العامة .
 البند  عد التعديل 

. جمللس اإلدارة أوسع السل ات إلدارة الشركة والقيام جبميع 1
ليت تقتايها إدارة الشركة و قا أل رارها. والحد من هامل األعمال ا

السل ة إال ما نص علية القانون أو هاا النظام أو  رارات اكمعية 

العامة. وجيوز جمللس اإلدارة  يع عقارات الشركة أو رهنها أو إع اخ 
 الك االت أو عقد القرو  إال  عد موا قة اكمعية العامة .

من النظام  26و 17عله تعديل املادة متت املوا قة ابإلمجاع 
 .األساس  للشركة

يف متام الساعة   خ العادية وعليه  د انتهه استماع اكمعية العمومية  
 العاشرة والنصف 

و د ابرك اكميــــــع  استمـــاع اكمعيــــة العموميــــــــة  خ العادية متمنيـــن 
املليد من التقدم واالزدهار للكويت وحكومتها الرشيدة يف  ل  يــــادة 
 حاــرة صاحب السمو أمخ البالد امل د  وويل عهدمل  األمف  و و 

 رئــــــــــيس قلـــــس اإلدارة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 –إعـالن  -

 -تقدم إف الوزارة السادة املاكورين أدانمل طالبف ظويل ال ابيص والالت التغارية العائدة إليهت إف أ اخ أشواي آبرين :
 املتنازل إليه مو ع الل االست التغاري نوع العمل املتنازل ر ت ال بيص

ورملة /  لومل ان ع حيالن امل خي وكيال عنهت / صنيتان  268/2001
 امل خي در 

صنيتان  در  سليب الشيوخ أسرمل  غر التحرير اكوال سيارات أسرمل سواله
 هايف امل خي

مواد الديكور  ررا حسف حممد حسف 2158/2004
 ومستللما ا

مؤسسة الص ومل الكويتية ملواد الديكور 
 ومستللما ا

ررا حممد رسا  سليب الشيوخ
 اهلاسري

زهور حممد  الساملية  قاله درابر  قاله زكيه عثمان حممد املار  2037/1991
 عبدهللا الع ار

 يرسه ين له اع ا  عله ذل  مراسعة إدارة ال ابيص التغارية بالل مخس عشر يوما  من اتريخ نشر 
 هاا اإلعالن وال يقبل أي اع ا  مامل يكن مبنيا  عله حكت  اائ  أو أمر والئ  واسب الن اذ . 

 وكيل وزارة التغارة والصناعة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
  لــب  يــد الوكالــة اف ادارة الســغل التغــار  الــا  تعتمــدمل الــوزارة .حيــه مت تســغيل الوكالــة ر ــت   -الســادة شــركة / شــركة املســاحة املشــ كة للتغــارة العامــة واملقــاوالت تقــدم 

ت الصـينية اكنسـية ونشـاط الوكالـة عبـارة عـن مـوزع الرا عـا/SANY INTERNATIONAL DEVELOPMENT   LTD  شـركة 1191/2017
 ة واالالت و  ع الغيار وملحقا ا.املتحركة ورا عات التااريس الوعرة ورا عات كا ة التااريس والر عات الربسية واحل ارات واالت ال رو واالت اخلرسانة والرا عات الشوكي

 31/12/2019اف  15/05/2017عله ان تكون املدة من 

 وزارة الدابلية
 إعــــالن

( نظـــام 2018-5/2017تعلـــن وزارة الدابليـــة عـــن املمارســـة ر ـــت )
إصــــدار اهلــــو ت إلدارة مكتــــب الوكيــــل املســــاعد لشــــئون العمليــــات 

 لةدارة العامة لنظت املعلومات  وزارة الدابلية.
 عله السادة الشركات / املؤسسات املتوصصة يف هاا اجملال مراسعة 

مدرســة  –إدارة املنا صــات ) الشــرو -يــة اإلدارة العامــة للشــئون املال
 ( للحصول عله واثئ  هامل املمارسة مقا ل  2 وا ة ر ت  –الصدي  

 

 
ـــت  ــدرمل ) ــارا كويتيــا ال  ــخ )عــن 20/-رســـــ ( د.ك  قــط عشــرون دين

طريــــ  الكــــ  نــــت( )ال تــــرد( ، مصــــ حبف معهــــت صــــورة مــــن إعــــالن 
 -واملستندات التالية :املمارسة ابكريدة الر ية )كويت اليوم( ،  

 (.أو2017إيصال التسغيل لد  وزارة الدابلية عن عام ) -
 . صورة عن السغل التغاري .1
 2017. صورة عن شهادة  ر ة جتارة وصناعة الكويت لعام 2
. صـــورة عـــن إيصـــال التســـغيل لـــد  اكهـــاز املركـــلي للمنا صـــات 3

 .2017العامة لعام 
 شراخ واثئ  املمارسة.وذل  للتسغيل ابلوزارة ومن ا  -
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ـــــثالاثخ  ـــــوم ال علمـــــا  أبن موعـــــد اإل ـــــالو )تســـــليت الع ـــــاخات( هـــــو ي
ــــــــــاعة )الثامنـــــــــة( 8اعتبـــــــــارا مـــــــــن الســــــــــ - 19/9/2017املوا ـــــــــ  

ـــــــل أي 1صـــــــباحا  وحـــــــ  الســــــــ ـــــــن تقب ـــــــاعة )الواحـــــــدة(  هـــــــرا  ، ول ـ
ــــــه أن تقــــــدم  ــــــل أو  عــــــد املوعــــــد املــــــاكور ، عل ع ــــــاخات تقــــــدم  ب

اجملتمعيـــــــــــة مببـــــــــــىن وزارة الدابليـــــــــــة الع ـــــــــــاخات إبدارة اخلـــــــــــدمات 
 الدور األول(. –( 2مبىن ر ت ) –)صبحان 

 وكيل الــوزارة املساعد للشـــئون املاليـــــة ابلتكليف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــالن
( 2018- 16/2017تعلن وزارة الدابلية عن طرح املمارسة ر ـت )

توريد وتركيب حم ة لغسيل السيارات اآليل لدور ت اإلدارة العامة 
  وزارة الدابلية.-العمليات( وعموم دور ت الوزارة للمرور )إدارة 

 عله السادة الشركات / املؤسسات املتوصصة يف هاا اجملال  
 –إدارة املنا صات )الشرو -مراسعة اإلدارة العامة للشئون املالية 

للحصـول عله  –الدور األول(  – 2 وا ة ر ت  –مدرسة الصدي  
( د.ك  قط عشرون 20/-) واثئ  هامل املمارسة مقا ل رست  درمل

ك  نت " )ال ترد(، مص حبيــــن صـــورة من إعـالن “دينـــارا  كويتـــيا  ال  يـر 
 املمارسة ابكريدة الرســــمية )كويت اليوم( ومعهت املستندات التالية:

 (. أو2017إيصال التسغيل لد  وزارة الدابلية عن عام ) -
 . صورة عن السغل التغاري.1
 2017عن شهادة  ر ة جتارة وصناعة الكويت لعام . صورة 2
. صـــــورة عـــــن إيصـــــال التســـــغيل لـــــد  كنـــــة املنا صـــــات املركليـــــة 3

 .2017لعام 
 وذل  للتسغيل ابلوزارة ومن ا شراخ واثئ  املمارسة.

علمـــا  أبن آبــــر موعـــد لتســــليت الع ـــاخات هــــو يـــوم الــــثالاثخ املوا ــــ  
ىن وزارة الدابليـــــــة إبدارة اخلـــــــدمات اجملتمعيـــــــة مببـــــــ- 19/9/2017

الـــدور األول( اعتبـــارا  مـــن ال  –( 2مبـــىن ر ـــت ) –اكديـــد )صـــبحان 
ــاعة )الثامنــة( صــباحا  وحــ  ال ســـ8ســـ ــاعة )الواحــدة(  هــرا ، ولــن 1ـ ـ

 تقبل أي ع اخات تقدم  بل أو  عد املوعد املاكور.
 وكيل الوزارة املساعد للشــئون املاليـــة ابلتكليف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

ــــــــة  ــــــــن اإلدارة العام ــــــــ  الســــــــ ر أن األشــــــــواي تعل للغنســــــــية وواثئ
ـــــــــدان  ةاملدرســـــــــ  شـــــــــهادات سنســـــــــيا تأ ـــــــــائهت أدانمل يـــــــــدعون  ق

ـــــــه أي منهـــــــا أن  ـــــــر عل ـــــــة اخلاصـــــــة اـــــــت ،  خســـــــه يـــــــن يعث الكويتي
يســـــــــلمها إف اإلدارة بـــــــــالل أســـــــــبوعف مـــــــــن اتريـــــــــخ نشـــــــــر هـــــــــاا 
ــــــــة ، وإال  ســــــــتمنح هلــــــــؤالخ األشــــــــواي  ــــــــدمل الر ي اإلعــــــــالن ابكري

 حسب اإلسراخات املتبعة . شهادات سنسية كويتية
 

 اكنسيةر ت  االســت م
 139964685 عبدالعليل عبدهللا عيسه عبدهللا عل  احلمر 1
 101682333   يمه  مصبح راشد عل  املاسدي 2
 107552793  هد مجال حممد مخيس حممد اخلميس 3
 120199332 عبدهللا سعد انصر سعد العغم  4
 107189438 مبارك ا وزيد العغم مااوي انصر كميخ  هيد  5
 123585549  ندر  در عبدالرره مال هللا مبارك 6
 107685988 نورمل انور مخيس  كر حممد 7
 130865123 عهود حممد عبدهللا احلبايب 8
 121806032 امل حممد حمسن صاا عيسه املري 9
 121028266   ف امخ عبدالصمد حسف  لوم البلوش  10
 106339437 معل  عايل راشد وهيميل امل خي اندر 11
 144908491 بالد انيف عيد قبل ميدان الظ خي 12
 107913328 مرمي طارو حممد سا ر ساست 13
 124138485  اطمه راشد  نيت انصر  اا ا وعنيج 14
 138195965  راك راشد سعد  امن م تاح السامل 15
 105831984 الباايل شاير مساعد حممد محدان الرديىن  16
 105194014 مىن انصر سامل مبارك العازم  17
 105606032 امحد شاكر  شخ  رج اخلخ هللا 18
 106643532 سراح امحد حممد امحد حممد  ودريد 19
 104315558 بخيه ماسد سل ان مال  رج 20
 106178859 كواكب عبدالرزاو مسهوج هلاع العنلي 21
 117906597 عبدهللا  ال حسف ال المرمي  ال  22
 119736661 امحد داود عبدالرحيت حسن عبدالرحيت السويدي 23
 120049734 عيسه سيد عبدالرزاو سيد عبدهللا سيد امحد 24
 105463626 ماسد قيد علت دار حممد مهدي 25
 136119632 رمي سعود عله امل خي 26
 122364455 حيدرعبدهللا امحد حسن عبدهللا حممد  27
 100481413 شايع مسخ عبدالهلل الشمري 28
 105698330 معايل ساز  ابتل سلا ابتل امل خي 29
 121445205 نور تو ي  صاا ا راهيت الصاا 30
 133946335   ف امحد عايد عبدالعليل حممد  صاب املوزري 31
 138202219 ساست حممد ساست شايف العنلي 32
 105205154 كمال حممد حياتحنان   33
 107449439 عيسه انصر حممد ا راهيت العل  34
 107847232 سراح  هد ريدان احلميدي ريدان ا وعدل 35
 175449619 عااري عماد عله البوسعيدي 36

 مدير عام االدارة العامة للغنسية وواثئ  الس ر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
اإلدارة العامـــة للغنســـية وواثئـــ  الســـ ر أن األشـــواي املدرســـة تعلـــن 

أ ــامهت أدانمل يــدعون  قــدان ســوازات ســ رهت الكويتيــة اخلاصــة اــت، 
 خسه ين يعثر علـه أي منهـا أن يسـلمها إف اإلدارة بـالل أسـبوعف 

 ســـتمنح هلـــؤالخ مـــن اتريـــخ نشـــر هـــاا اإلعـــالن ابكريـــدة الر يـــة، وإال 
 حسب اإلسراخات املتبعة. ر كويتيةاألشواي سوازات س 
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 الر ت املسلسل ر ت اكواز االســـــــــــــــت م
 4178080 104264901 يعقوب حممود حممد عبدهللا حيدر 1
 184323 200363259 (17محد عيد ايدام عو  )مادة  2
 3488031 122786655  واز حممد سوعان  ثوان العنلي 3
 4269426 139264796 العغم  حممد  در حممد شبيب  اا 4
 4061574 125839711 انور منور مرسه  وطان سلىب العنلي 5
 2862717 106451268 مرمي صاا سل ان  رج عبدهللا 6
 3747835 107885514 مالك شهاب  ارس  در ريف س ف 7
 3878287 122352596 رائد نواا  الب رشيد سلاخ امل خي 8
 4169078 130976551 سعد امل خي حممد حممود مبارك مليد 9
  ف امخ عبدالصمد حسف  لوم  10

 البلوش 
121028266 4060066 

 596408 126397597 (17انصر هليل عمر العنل  )مادمل 11
رمي عبدالل يف موسه حسف  12

 الشمري
232294677 3446554 

 2428137 133324807 مشعل ا راهيت زايد دوبه عواد احلريب 13
عمر عله حسف زعالن ساست  14

 اخلار
119941828 4477717 

 3653518 123398968 حممد بالد حممد حيدر المد المد 15
 4309997 101435507  وزي حبيب عون حسن امل وع 16
 4440440 104405840 زينب موسه مص  ه شعيب 17
 3551806 121236362  اطمه  وز  حبيب عون حسن امل وع 18
 2090390 145103752 مشعل حممد عبدهللا حممد العنغري حممد 19
 3013741 158941592 حممد مبارك مخيس حممد العغم  20
 3790478 107685988 نورمل انور مخيس  كر حممد 21
 3266705 107552793  هد مجال حممد مخيس حممد اخلميس 22
 P05038973 105665552 بالد عيد عياد انسه العتييب 23
 3456647 107585171 امل يعقوب عله حسف مشس الدين 24
متعب هلاع عماش مرزوو الناصر  25

 امل خي
106341772 3741054 

 4480588 121724627 امحد  سام بالد عبدالكرمي الغر لله 26
 4353997 139103283 روان مجال ا راهيت سليمان ا راهيت املرسان 27
 3084828 102954095 حممد حويل م ر حممد السليما  28
امحد عبدالرمحن حممد عبدالرمحن  29

 حممد صرام
133095443 3831988 

 4332367 262578328 دالل انور عبدهللا نور  الشمري 30
 3649749 232549888 عامر يوسف عبدهللا روحيه امل خي 31
 3649748 217931027 سنان يوسف عبدهللا روحيه امل خي 32
 3248599 179986671 اثمر عبدهللا م ل  املسيلتعبدهللا  33
 3248596 170713647 هاسر اثمر عبدهللا م ل  املسيلت 34
وليد ا راك  حسف ا راهيت  35

 عبدالعليل احلسف
131489830 5010834 

 4043299 1503850595 حممد مشعل ان ل محود  و  س 36
عصمان محود عصمان شبيب  37

 عصمان السهل 
132527302 4130060 

 2652637 105087231 عهود صغخ سامل عقله اكميل  38
 2323491 102642172 سليمان سليدان عواد الرنف السليما  39
 3274992 217937198 حسن صالح حسن امحد البصخي 40
 1631571 101131745  در عبدالرره مال هللا مبارك 41

 3796643 107053158 احلرجي ا راهيت عيد نشمه عواد معلج  42
 2793860 101361409 سارمل شقخ  رحان الظ خي 43
 3831896 123514847 شيماخ سامل  اا  رحان النام  44
ا رار عله عبدهللا عله موسه  45

 النغادمل
106879045 P05095464 

 3461309 121446163 عبدهللا عودمل عبدهللا محد وردان الشمري 46

 P05091012 102248010 عله امحدامحد حيدر  47

 هد عقيل سعد مغخ عاصه  48
 القح ا 

118501227 3836090 

ا اخ سعد ن ل سعدون نيف  49
 العداو 

134245135 2672256 

حممد عبدهللا حممد سامل عبدالرمحن  50
 العغم 

136281226 4198694 

 3527400 106339437 اندر معل  عايل راشد زهيميل امل خي 51

 4322675 102748230 نواا حممد بويشان ن ال الدحيا  52

 يصل حممد  اا حممد شعيل  53
 سلو  اهلاسري

132691699 2207288 

 3118089 131038461 ميثه عيىي محود  هد العيس  54

مشعل حسف عبدهللا مبارك  55
 القح ا 

104975981 3453176 

 2801909 101151401 سعد مبارك سعد زر ن العازم  56

امحد عله مرهون عله حسف  57
 القالا

145504952 3463430 

عبداهلاد  سعد زني ر سعد عله  58
 العازم 

107135002 4065782 

 3927504 100363499 صاا انصر العقيل  59

عبدالعليل مصبح م ل  عله طري ان  60
 العازم 

121024528 3828902 

 3949480 255475671 الشمريشيهانه تركه مرره ماسد  61

سارمل عبدهللا حممد عبدهللا حسن  در  62
 االستاذ

144416213 4362182 

عبدالرمحن  هد عبدالرمحن حممد  63
 حسن ال ليكاوي

133929378 3960229 

 4337240 119424119 امحد صاا سامل رشيد شني  العازم  64

عبدالعليل ربعان سيف ميلر عيد  65
 ملوح العازم 

124705669 3627241 

حسن هيثت عبداحلميد حغه ا ا  66
 امحد ا راهيت ابا 

157192086 2157642 

 2155595 175542273 حممد هيثت عبداحلميد حغه ا ا ابا  67

 P05078569 101085238 بالد رشيد سامل رشيد الر دان 68

 3451279 105291567 مشاعل حممد عبدالسن سامل  رحان 69

مبارك  هد مبارك عيد مرشد عيد  70
 اكميل 

133478918 3847971 

سعود عبدهللا هايف محود منورين  71
 الرشيدي

117765207 3883075 

 3400312 134105073 يوسف عله شربم عبيد خملف شوكان 72
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 اطمه سيد حممد سيد عله  73

 القالا
102947101 3412576 

 3242646 102025406 حممد سليمان يوسف يعقوب البالول 74

 در طارو حممد قدل حممد دهش  75
 الدوسري

117808991 3952123 

عبدالرمحن عبدهللا عله حممد  76
 حسن الكندري

117958829 3720413 

 3056039 143322124 سل انه مناور بلام  نيت امل خي 77
 3033504 118559132  ايلمل مناور بلام  نيت امل خ  78
 1371276 105606032  شخ  رج اخلخ هللاامحد شاكر  79
 3893717 243396086 سا ر امحد عبدهللا  در واد  80
 3463794 123602176 سامل حممد م ل  عايد عو  امل خي 81
 3898910 257667710  امن امحد عبدهللا  در وادي 82
 2185924 104827679  سام عبدالسن هالل صقر العتييب 83
 4093065 106186012 حممد الكومي عبداحلسيف  هد  اهر 84
 3523538 128965104 طالل  ارل عبدهللا مندىن امحد كنكو  85
 4242153 105194014 مىن انصر سامل مبارك العازم  86
 2323491 102642172 سليمان سليدان عواد الرنف السليما  87
 2652637 105087231 عهود صغخ سامل عقله اكميل  88
 4356687 107905792 عمر  هد عيادمل  هاد السنيىن احلريب 89
 3477205 105036460 منخمل مبارك عيسه امحد املناع  90
 3535404 122895423 عادل طالب عله راشد العويد  املري 91
 2933937 105705083  ليل  بالن سند مشعان العتييب 92
 3660422 106507630 الرشيديطالل سعيد كالن  اا سوراج  93
 3788542 175545106 يوسف امحد عله حسف عله 94
 3592656 185453042 حسن امحد عله حسف عله 95
 P05071970 200401877 مرمي عله ا راهيت يوسف العل  96
 4056430 112731697 سيدمل زينب هاشت مص    97
 541334 101846710 مستورمل سيف حممد سديع اهلرشا  98
 3524753 229612010 امنه عله ا راهيت يوسف العل  99
 2943445 102825953 سعديه بلي ه  داح مرزوو  ريعيط 100

 مدير عام اإلدارة العامة للغنسية وواثئ  الس ر 

 وزارة الد اع
 (2414-1-191160عن املمارسة ر ت )

 لتوريــد هدا  متنوعـة
تعلــن وزارة الـــد اع عـــن طـــرح املمارســة املـــاكورة أعـــالمل علـــه الشـــركات 

اللـ  ابلـوزارة  التغهيـلواملؤسسات اللية املسغلة واملصن ة لد  إدارة 
ـــ   2017للعـــام  ، وذلـــ  طبقـــا  للشـــروط واملواصـــ ات الـــواردة يف واثئ

ــة  املمارســة الــيت ميكــن احلصــول عليهــا مــن إدارة التغهيــل اللــ  ) مرا ب
تغهيلات اإلدارية ( وذل  بالل ساعات الدوام الر   عله أن تقدم ال

ــــــر الــــــوزارة  ــــــل موعــــــد اإل ــــــالو الع ــــــاخات مبق ــــــام الســــــاعة )  ب يف مت
 –الر رـ  ( جبانب االظـاد العسـكري  12 هرا  (  وا ة ر ت ) 12:00

صـندوو ر ـت  ( 1شـباك ر ـت )  –مركل تسليت الربيد واملنا صـات ابلسـيارة 
ــد اع مــا دون النصــاب القيمــ  ( اخلــاي  2)   لغنــة مشــ وات وزارة ال

 للغهاز املركلي للمنا صات العامة .
 املقا ل النقدي
ــرح ) خ  ا ل للرد( ــخ ال ــــ ــالو اتريـ ــ ــخ اإل ــ ــ  اتريـ

ـــ  ــ ــ ــ ــــ ــن البنكـ ــ ـــ  التأمي
ـــ ( ــ ــ  )األول

 د. ك( 00/75)
 ك  نت

 االملنف املوا  
21/08/2017 

 االملنف املوا  
11/09/2017 

%( من القيمة 2)
اإلمجالية للع اخ مدة 

 ( يوما  90الصالحية )

 ويش ط ابلشركات اليت تر ب يف املشـاركة ابملمارسة:
. أن تكون الشركة مسـغلة لـد  وزارة الـد اع / إدارة التغهيـل اللـه 1

 .2017للعام 
 .KENT. سداد الرسوم املقررة لشراخ واثئ  املمارسة عن طري  الـــ 2
 .املمارسة. كتاب ت ويض من الشركة  شـراخ واثئـ  3
. أن تكــــون الشــــركة متوصصــــة يف هــــاا اجملــــال ومصــــن ة لــــد  مرا بــــة 4

 تصنيف الشركات ابلوزارة.
 احلكومية.. أن تقدم الشركة شهادة دعت العمالة الوطنية لد  الشركات  خ 5

 (130دابل  ) – 24820156 لالست سار: تلي ون:
  . 248933209 - 24893686 اكس:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 (2414-1-12-170املمارسة ر ت )
 لتوريد أسهلة طبية وماوات األنسولف ومستهلكا ا

تعلن وزارة الد اع عن طرح املمارسة املاكورة أعالمل عله الشركات 
الل   واملؤسسات اللية املسغلة واملصن ة لد  إدارة التغهيل

للشروط واملواص ات الواردة يف  ، وذل  طبقا   2017ابلوزارة للعام 
واثئ  املمارسة اليت ميكن احلصول عليها من إدارة التغهيل الل  ) 
مرا بة التغهيلات اإلدارية ( وذل  بالل ساعات الدوام الر   عله 
أن تقدم الع اخات مبقر الوزارة  بل موعد اإل الو يف متام الساعة ) 

ب االظاد العسكري الر ر  ( جبان 12 هرا  (  وا ة ر ت )   12:00
(  1شباك ر ت )  –مركل تسليت الربيد واملنا صات ابلسيارة  –

( اخلاي  لغنة مش وات وزارة الد اع ما دون  2صندوو ر ت ) 
 النصاب القيم  للغهاز املركلي للمنا صات العامة .

 املقا ل النقدي
 ) خ  ا ل للرد(

 التأميـــــــن البنكــــــــــــــ  اإل ــــــالواتريـــــخ  اتريـــخ ال ــــــرح
 )األولـــــــ (

 د. ك( 00/75)
 ك  نت

 االملنف املوا  
21/08/2017 

 األحد املوا  
17/09/2017 

 %( من القيمة اإلمجالية للع اخ2)
 ( يوما  90مدة الصالحية )

 ويش ط ابلشركات اليت تر ب يف املشـاركة ابملمارسة:
الشركة مسغلة لد  وزارة الد اع / إدارة التغهيل الله .أن تكون 1

 .2017للعام 
 .KENTسداد الرسوم املقررة لشراخ واثئ  املمارسة عن طري  الـــ .2
 .كتاب ت ويض من الشركة  شـراخ واثئـ  املمارسة.3
.أن تكون الشركة متوصصة يف هاا اجملال ومصن ة لد  مرا بة 4

 تصنيف الشركات ابلوزارة.



 م20/8/2017  -هـ  1438 ذو القعدة   28 األحد               34                   والستون    الثالثةالسنة  1354الكويت اليوم العدد 

 أن تقدم الشركة شهادة دعت العمالة الوطنية لد  الشركات  خ احلكومية..5
 ( 130دابل  ) – 24820156لالست سار: تلي ون: 

 .  248933209 - 24893686 اكس : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن طـرح املمارسة 
لتوريد مواد و   ع  170-2-12-2414ر ت 

  يار استهالكية )  ا ل للتغلئة (
عـــالمل علـــه الشـــركات أتعلــن وزارة الـــد اع عـــن طـــرح املمارســة املـــاكورة 

، وذلـ   2017للعـام  لد  إدارة التغهيل اللـ املتوصصة واملسغلة 
طبقـــا  للشـــروط واملواصـــ ات الـــواردة يف واثئـــ  املمارســـة و الـــيت ميكــــن 

مرا بـة التغهيـلات اإلداريـة  –احلصول عليها من ) إدارة التغهيل الل  
ــدوام الر ــ  علــه أن تقــدم الع ــاخات مبقــر (  وذلــ  بــالل ســاعات ال

ـــة الســـاعة )  ـــد اع لغاي  هـــرا  ( مبركـــل تســـليت الربيـــد و  12:00وزارة ال
ــــة  2( صــــندوو ر ــــت )  1شــــباك ر ــــت )  -املنا صــــات ابلســــيارة  ( كن

املشــ وات مـــا دون النصـــاب القيمـــ  للمنا صــات العامـــة  ابلقـــرب مـــن 
 (.12 وا ة ر ت )

  ـل النقدياملقا
 ) خ  ا ل للرد(

 التأمف البنك  )األوف( اتريخ اإل الو اتريخ ال رح

 د . ك( 75/-)
 ك  نت

 األملنف املوا  
(21/08/2017) 

 األملنف املوا  
(18/09/2017) 

% ( من إمجايل  يمة 2)
الع اخ مدة الصالحية 

 ( يوما 90)

 مبا يل  :ويش ط ابلشركات اليت تر ب يف املشـاركة االلتلام 
. تقدمي صورة عن   ا ة التسغيل لد  وزارة الـد اع / إدارة التغهيـل 1

  2017الله للعام 
 كتاب ت ويض من الشركة  شـراخ الواثئ  .. تقدمي 2
. أن تكــــون الشــــركة متوصصــــة يف هــــاا اجملــــال ومصــــن ة لــــد  مرا بــــة 3

 تصنيف الشركات ابلوزارة .
ــة. تقــدمي صــورة عــن 4 ــة لــد  الشــركات  ــخ  شــهادة دعــت العمال الوطني

 احلكومية ) السنوية ( .
. تقدمي كتاب ر   أليـة است سـارات وذلـ  بـالل أسـبوع واحــد مـن 5

 اتريخ نشـر اإلعالن .
 K-NET. سداد الرسوم املقررة لشراخ واثئ  املمارسة عن طري  ال 6

ــف :  24816219 – 24820156  لالست ســـــــــــــــار:  هـاتــــــــــــــ
 ( 24833209 اكس : )  –( 133)دابل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 170-3-12-2414طـرح املمارسة ر ت عن 
 لتوريد مواد وأدوات سراحية ) خ  ا ل للتغلئة(

تعلن وزارة الد اع عن طرح املمارسة املاكورة أعالمل عله الشركات 

، وذل  2017املتوصصة واملسغلة لد  إدارة التغهيل الل  للعام 
طبقا  للشروط واملواص ات الواردة يف واثئ  املمارسة واليت ميكن 

مرا بة التغهيلات  –احلصول عليها من ) إدارة التغهيل الل  
بالل ساعات الدوام الر    عله أن تقدم  اإلدارية (  وذل 

 هرا  ( مبركل  12:00الع اخات مبقر وزارة الد اع  لغاية الساعة ) 
( صندوو ر ت  1شباك ر ت )  -تسليت الربيد و املنا صات ابلسيارة 

( كنة املش وات ما دون النصاب القيم  للمنا صات العامة   2) 
 (. 12ابلقرب من  وا ة ر ت ) 

 التأمف البنك  )األوف( اتريخ اإل الو اتريخ ال رح  ـل النقدياملقا
 ) خ  ا ل للرد(

 مبلم إمجايل و درمل االملنف املوا   االملنف املوا   د. ك( 75/-)
 د.ك( 2,000/-)

 ( يوما  90مدة الصالحية ) (18/09/2017) (21/08/2017) ك  نت

 االلتلام مبا يل :ويش ط ابلشركات اليت تر ب يف املشـاركة 
.تقدمي صورة عن   ا ة التسغيل لد  وزارة الد اع / إدارة التغهيل 1

 .2017الله للعام 
 .تقدمي كتاب ت ويض من الشركة  شـراخ الواثئ .2
.أن تكون الشركة متوصصة يف هاا اجملال ومصن ة لد  مرا بة 3

 تصنيف الشركات ابلوزارة.
لة الوطنية لد  الشركات الغخ .تقدمي صورة عن شهادة دعت العما4

 حكومية )السنوية(.
.تقدمي كتاب ر   ألية است سارات وذل  بالل أسبوع واحـد من 5

 اتريخ نشـر اإلعالن.
 K-NETسداد الرسوم املقررة لشراخ واثئ  املمارسة عن طري  ال .6

 – (133)دابل   24816219 – 24820156لالست سار: هـاتـف: 
 (.24833209 اكس: )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 ( 2414 -2 -170-8املمارسة ر ـت ) 
 لتوريـد/ بلانة مل ات ملدوسة

تعلن وزارة الد ـاع عن طرح املمارسة املاكورة أعــالمل عله الشركات 
واملؤسسات اللية املسغلة واملصن ة لد  إدارة التغهيل الله 

، وذل  طبقا للشروط واملواص ات الواردة يف 2017ابلوزارة للعام 
رسة اليت ميكن احلصول عليها من إدارة التغهيل الله واثئ  املما

)مرا بة التغهيلات اإلدارية( وذل  بالل ساعات الدوام الر   عله 
(  هرا  مبقر 12:  00أن تقدم الع اخات مبقر الوزارة يف متام الساعة )

( 1شـباك ر ت ) –مركل تسـليت الربيـد واملنا صـات ابلسيارة  -الـوزارة 
كنة املش وات اخلاصة  وزارة الد اع ما دون  (  2) صندوو ر ت

النصاب القيم  للغهاز املركلي للمنا صات العامة ابلقرب من  وا ة 
 (  بل موعد اإل الو  .12ر ت )



 م20/8/2017  -هـ  1438 ذو القعدة   28 األحد               35                   والستون    الثالثةالسنة  1354الكويت اليوم العدد 
 التأمف البنك  )األوف( اتريخ اإل الو اتريخ ال رح املقا ـل النقدي

 )  خ  ا ل للرد (
 د.ك ( 2,000/--)  االملنف املوا   املوا  االملنيـن  د. ك( 75/  -)

 ( يوما90مدة الصالحية ) 18/9/2017 21/8/2017 ك  نت

 ويش ط ابلشركات اليت تر ب يف املشـاركة االلتلام مبا يل  :
.تقدمي صورة عن كرت التسغيل لد  وزارة الد اع / إدارة التغهيل 1

 2017الله للعام 
 الشركة  شـراخ الواثئ ..تقدمي كتاب ت ويض من 2
.ان تكون الشركة متوصصة يف هاا اجملال ومصن ة لد  مرا بة 3

 تصنيف الشركات ابلوزارة .
.تقدمي صورة عن شهادة دعت العمالة الوطنية لد  الشركات  خ 4

 حكومية ) السنوية (.
.تقدمي كتاب ر   ألية است سارات يكون يف بالل ) أسبوع واحـد 5

 نشـر اإلعالن .( من اتريخ 
) دابل   24816219 – 24820156لالست سار :  هـاتـف :  

 ( 24833209 اكس : )  –(  128 -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن إعادة طـرح الـممــارســـة ر ـــت:
لــتــوريــــد نـشـارة بـشب للويل  2414-8-1170 

 لـلوم/ وزارة الد اع
الشـــركات  تعلــن وزارة الد ــــاع عــن إعـــادة طــرح املمارســـة املــاكورة أعـــــالمل علــه

واملؤسسـات الليــة املســغلة واملصــن ة لــد  إدارة التغهيــل اللــه ابلــوزارة للعــام 
، وذلــ  طبقــا للشــروط واملواصــ ات الــواردة يف واثئــ  املمارســة  2017احلــايل 

الـــــيت ميكـــــن احلصـــــول عليهـــــا مـــــن إدارة التغهيـــــل اللـــــ  )مرا بـــــة التغهيـــــلات 
علــه أن تقــدم الع ــاخات مبقــر  اإلداريــة( وذلــ  بــالل ســاعات الــدوام الر ــ 

مـــــــركل تـســـــــليت الربيـــــــد  -(  هــــــرا  مبقــــــر الـــــــوزارة 1الــــــوزارة يف متــــــام الســــــاعة )
كنــــة املشــــ وات  – 2( صــــندوو ر ــــت 1واملنا صـــــات ابلـــــسيارة شـــــباك ر ــــت )

مــا دون النصــاب القيمــ  للغهــاز املركــلي للمنا صــات  اخلاصــة  ــوزارة الــد اع
 (  بل موعد اإل الو .12) العامة ابلقرب من  وا ة ر ت

 التأمف البنك  )األوف( اتريخ اإل الو اتريخ ال رح املقا ـل النقدي
 ) خ  ا ل للرد(

 %( من  يمة الع اخ 2) األحد املوا   االملنف املوا   ( د.ك75/-)
 ( يوما90مدة الصالحية ) (10/9/2017) (21/8/2017) ك  نت

 يف املشـاركة االلتلام مبا يل :ويش ط ابلشركات اليت تر ب 
.تقدمي صورة عن كارت التسغيل لد  وزارة الد اع / إدارة التغهيل 1

 .2017الله للعام 
 .تقدمي كتاب ت ويض من الشركة  شـراخ الواثئ .2
.أن تكـــون الشـــركة متوصصـــة يف هـــاا اجملـــال ومصـــن ة لـــد  مرا بـــة 3

 تصنيف الشركات ابلوزارة.
شــهادة دعـت العمالــة الوطنيـة لــد  الشـركات  ــخ .تقـدمي صــورة عـن 4

 احلكومية )السنوية(.
.تقدمي كتاب ر   ألية است سارات يكون يف بالل )أسبوع واحـد( 5

 من اتريخ نشـر اإلعالن.
)دابلـــــــ   24816219 – 24820156لالست ســـــــار: هـاتــــــــف: 

 (.24833209 اكس: ) –( 133

 وزارة الصحــة
 إعالن

 ارة اهلندسة ال بية( عن طرح املمارسة التالية:تعلن وزارة الصحة )إد
اتريخ  الرسوم ـــــــــــفالوص ر ت املمارسة م

   ــــالاإل
 هـ.ط 1

/717 
2018-2017 

7TN717 
 ONE  أسهلة  توريد 

DOOR BLOOD 
BANK 

REFRIGERATORS 
 و ملحقا ا  

ادارة بدمات املوتربات حلاسة 
 خمتربات الصحة العامة-ال بية 

أسبوعف  20
من 
اتريخ 
 اإلعالن

(، وعلـه 2تورع الع اخات يف صندوو الع ـاخات إبدارة اهلندسـة ال بيـة )ر ـت 
يومــا ( مــن اتريــخ اإل  ــال، كمــا  90أن تكــون الع ــاخات ســارية امل عــول ملــدة )

%( مـن القيمـة اإلمجاليـة للع ـاخ املقـدم  2تبلم الك الة األولية هلـامل املمارسـة )
 ة طوال مدة سر ن الع اخ.وينبغ  أن تكون صاحل

 ويش ط ابلشركات اليت تر ب يف املشاركة ابملمارسة ما يل :
 ( أن تكون مقصورة عله الشركات املسغلة لد  إدارة اهلندسة ال بية.1
 أن تكون الشركة متوصصة يف هاا اجملال مع إحاار ما ي يد ذل .( 2
 ( سداد الرسوم املقررة لشراخ واثئ  املمارسة نقدا.3
 ( كتاب ت ويض من الشركة  شراخ واثئ  املمارسة.4
 ( أن تقدم الشركات املشاركة شهادة دعت العمالة الوطنية.5
 يوما   قط. 14( وميكن احلصول عله واثئ  املمارسة من اتريخ نشر وملدة 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلن وزارة الصحة )إدارة اهلندسة ال بية( عن طرح املمارسات التالية:

اتريخ  الرسوم الوصف ر ت املمارسة م
 اال  ــــال

 هـ. ط 1
/505 

2018-
2017 

(7TN505) 
توريد أسهلة 

AUTOREFRACTOMETER 
ملحقا ا حلاسة قلس أ سام و

 العيون )مركل الدبان للبحر(

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ. ط 2
/566 

2018-

7TN566 
 CELLأسهلة توريد

WASHER   وملحقا ا 

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن
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اتريخ  الرسوم الوصف ر ت املمارسة م
 اال  ــــال

املوتربات ادارة بدمات حلاسة  2017
 مستش ه ا ن سينا-ال بية 

 هـ. ط 3
/568 

2018-
2017 

7TN568 
 TISSUEسهاز  توريد

PROCESSOR 
 وملحقاته

ادارة بدمات املوتربات حلاسة 
 مستش ه مبارك الكبخ-ال بية 

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ. ط 4
/645 

2018-
2017 

(7TN645) 
 O-RING, JPINTتوريد 

GASKET, NSK 
CARTILAGE, AND 

NSK MOTOR 
HANDPIECES 
 –حلاسة قلس أ سام األسنان 
 توزيعة عدة مستش يات

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ. ط 5
/653 

2018-
2017 

(7TN653) 
 توريد أسهلة

TEMPERATURE 
CONTROL  ألسهلة

SEALING MACHINES 
 –حلاسة قلس أ سام األسنان 

 مستش ياتتوزيعة عدة 

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ. ط 6
/654 

2018-
2017 

(7TN654) 
 HEATERS توريد أسهلة

AND CUTTER KNIVES 
 SEALINGألسهلة   

MACHINES 
 –حلاسة قلس أ سام األسنان 
 توزيعة عدة مستش يات

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ. ط 7
/655 

2018-
2017 

(7TN655) 
توريد 

THERMOSTAT, 
HEATERS, 

WATER INLET 
VALVES     ألسهلة

WATER DISTILLERS 
 –حلاسة قلس أ سام األسنان 
 توزيعة عدة مستش يات

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ. ط 8
/656 

2018-
2017 

(7TN656) 
 OBTRAتوريد أسهلة 

MAX GUNS, AND 
PROBE CODES 

FOR APEX      
LOCATORS وملحقا ا 

 –قلس أ سام األسنان حلاسة 
 توزيعة عدة مستش يات

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

شهر من  20 (7TN658) هـ. ط 9

اتريخ  الرسوم الوصف ر ت املمارسة م
 اال  ــــال

/658 
2018-
2017 

 SATELECتوريد 
SCALERS AND 

POLISHERS 
 –حلاسة قلس أ سام األسنان 
 توزيعة عدة مستش يات

اتريخ 
 اإلعالن

 هـ. ط 10
/661 

2018-
2017 

(7TN661) 
 TGE TRIMMINGتوريد 

DISCS, HEATING 
MUFFLES, LAB BENCH 

GAS HOSE   ألسهلة خمتربات
طب األسنان حلاسة قلس أ سام 

 توزيعة عدة مستش يات –األسنان 

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ. ط 11
/662 

2018-
2017 

(7TN662) 
 CONTRAتوريد 

ANGLES  ألسهلةX-
SMART PLUS 
 –حلاسة قلس أ سام األسنان 
 توزيعة عدة مستش يات

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ. ط 12
/663 

2018-
2017 

7TN663 
سهاز  توريد

AUTOLOGOUS 
PLATELET 

SEPARATOR 
CENTRIFUGE  

 وملحقاته
العظام وال ب حلاسة قلس أ سام 

 م. الرازي –ال بيع  

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ. ط 13
/676 

2018-
2017 

7TN676 
 ORTHOPEDICتوريد سهاز

MOBILE OPERATING 
TABLE 

وملحقاته حلاسة قلس أ سام 
العظام وال ب ال بيع  مستش ه 

 ال روانية

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

(، وعلـه 2ال بيـة ر ـت ) اهلندسـةتورع الع اخات يف صندوو الع ـاخات إبدارة 
( يومــا مــن اتريــخ اال  ــال، كمــا 90أن تكــون الع ــاخات ســارية امل عــول ملــدة )

%( مـن القيمـة اإلمجاليـة للع ـاخ املقـدم  2تبلم الك الة األولية هلـامل املمارسـة )
 وينبغ  أن تكون صاحلة طوال مدة سر ن الع اخ.

 مايل : ويش ط ابلشركات اليت تر ب يف املشاركة ابملمارسة
 ال بية. اهلندسةأن تكون مقصورة عله الشركات املسغلة لد  إدارة -1
 أن تكون الشركة متوصصة يف هاا اجملال مع احاار ما ي يد ذل .-2
 ( سداد الرسوم املقررة لشراخ واثئ  املمارسة نقدا.3
 ( كتاب ت ويض من الشركة  شراخ واثئ  املمارسة.4
 شهادة دعت العمالة الوطنية.( أن تقدم الشركات املشاركة 5
 ( يوما  قط.21ميكن احلصول عله واثئ  املمارسة من اتريخ النشر وملدة )-6
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 إعالن
 تعلن وزارة الصحة )إدارة اهلندسة ال بية( عن طرح املمارسات التالية:

اتريخ  الرسوم ـــــــــــفالوص ر ت املمارسة م
 اإل  ــــال

 هـ.ط. 1
/498 

2017-
2016 

(6TN498) 
 PORTABLEأسهلة توريد 

INCUBATOR WITH 
VENTILATOR , 

MONITOR , SUCTION 
PUMP وملحقا ا 

حلاسة قلس أ سام األط ال 
 واألط ال اخلدج )مستش ه الوالدة(

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط. 2
/290 

2018-
2017 

7TN290 
 CLINICALأسهلة  توريد 

CHEMISTRY 
ANALYZER & 

LABORATORY 
MICROSCOPE  و أسهلة

 أبر  و ملحقا ا
ادارة بدمات املوتربات حلاسة 
 مركل الرعاية التل ي ية-ال بية 

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط. 3
/356 

2018-
2017 

7TN356 
 ECGتوريد أسهلة 

MACHINE & 
MOBILE CART    

 وملحقا ا حلاسة قلس ا سام احلوادي

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط. 4
/358 

2018-
2017 

7TN358 
توريد أسهلة 

TRANSPORT 
MONITORوملحقا ا 

 حلاسة قلس ا سام احلوادي

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط. 5
/363 

2018-
2017 

7TN363 
 PORTABLEتوريد أسهلة

VITAL SIGNS READER 
 وملحقا ا

 حلاسة قلس ا سام احلوادي

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط. 6
/369 

2018-
2017 

7TN369 
 PATIENTتوريد أسهلة 

TRANSFER 
TROLLEYوملحقا ا 

 حلاسة قلس ا سام احلوادي

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط. 7
/643 

2018-
2017 

7TN643 
 MASSسهاز  توريد

SPECTROMETER  
 و ملحقاته

ادارة بدمات املوتربات حلاسة 
 خمتربات الصحة العامة-ال بية 

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط. 8
/695 

2018-
2017 

7TN695 
توريد اسهلة لوحدة اكهاز 

 مستش ه سا را امحد--اهلام 

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

اتريخ  الرسوم ـــــــــــفالوص ر ت املمارسة م
 اإل  ــــال

 هـ.ط. 9
/696 

2018-
2017 

7TN696 
–GASTROSOPESتوريد

 مستش ه سا ر االمحد

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط. 10
697/ 

2018-
2017 

7TN697 
توريد 

COLONOSCOPES 
 مستش ه سا ر االمحد

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط. 11
698/ 

2018-
2017 

7TN698 
توريد 

DUONENSCOPES   
 واسهلة ابر 
مستش ه -وحدة اكهاز اهلام 
 سا ر االمحد

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط. 12
699/ 

2018-
2017 

7TN699 
 AUTOMATED  توريد أسهلة

EXTERNAL 
DEFIBRILLATOR 

 وملحقا ا
طلبات باصة حلاسة عدة مراكل 
 رعاية أولية للمناط  الصحية

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط 13
701/ 

2018-
2017 

(7TN701) 
 MOBILEتوريد 

DIGITIZER  وأسهلة أبر
 وملحقا ا

حلاسة قلس ال ب ال بيع  
 )مستش ه ال ب ال بيع (

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط 14
705/ 

2018-
2017 

7TN705 
-توريد اسهلة لقست العيون
 مستش ه سا ر االمحد

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

(، وعلـه 2ال بيـة )ر ـت  اهلندسـةتورع الع اخات يف صندوو الع ـاخات إبدارة 
يومــا ( مــن اتريــخ اإل  ــال، كمــا  90أن تكــون الع ــاخات ســارية امل عــول ملــدة )

%( مـن القيمـة اإلمجاليـة للع ـاخ املقـدم  2تبلم الك الة األولية هلـامل املمارسـة )
 وينبغ  أن تكون صاحلة طوال مدة سر ن الع اخ.
 ابملمارسة مايل :ويش ط ابلشركات اليت تر ب يف املشاركة 

 ال بية. اهلندسة( أن تكون مقصورة عله الشركات املسغلة لد  إدارة 1
 ( أن تكون الشركة متوصصة يف هاا اجملال مع إحاار ما ي يد ذل .2
 ( سداد الرسوم املقررة لشراخ واثئ  املمارسة نقدا .3
 ( كتاب ت ويض من الشركة  شراخ واثئ  املمارسة.4
 الشركات املشاركة شهادة دعت العمالة الوطنية.( أن تقدم 5
 يوما   قط. 21( وميكن احلصول عله واثئ  املمارسة من اتريخ نشر وملدة 6
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 إعالن
 2017/2018/ 25تـعـلـــن وزارة الصـــحة عــن طـــرح املمارســة ر ــت: ي/م س/

ـــات املتوصصــة يف هــاا  اجملــال  توريــد ليبــل الصــ  ملن قــة اكهــراخ  ــف الشركــــــــــ
طبقا للشـروط العامـة واخلاصـة املورـحة يف واثئـ  املمارسـة الـيت ميكـن احلصـول 

ـــت  –إدارة املشــ  ت   –الــدور األول  –عليهــا مــن  سهــاز الشــئون املاليــة   سـ
املمارســـات الكـــائن مببـــىن الـــوزارة  ابلصـــليبوات وذلـــ  بـــالل أو ـــات الـــدوام 

ط مخســـة وســـبعون دينـــارا  ( د . ك  قـــ 75الر ـــ  وذلـــ  مقا ـــل د ـــع مبلـــم )
 كويتيا ال  خ ال ترد.

مــــع رـــــرورة إر ـــــاو كتـــــاب عـــــن تقـــــدمي الكراســـــة مـــــن وزارة الشـــــئون 
االستماعية والعمل يتامن االلتلام  قـانون دعـت العمالـة الوطنيـة طبقـا 

ــــــــت  ــــــــت  2000لســــــــنة  19للقــــــــانون ر  ــــــــوزراخ ر  ــــــــس ال ــــــــرار قل و 
 الوطنية.يف شأن دعت وتشغيع العمالة  2008/بامسا لسنة 1104

علما أبن آبر موعد لتقـدمي الع ـاخات هـو السـاعة الواحـدة مـن  هـر 
ـــــ     ـــــاخ املوا  ـــــوم االر ع م يف صـــــندوو الع ـــــاخات  2017/ 13/9ي

( يوما اعتبارا 90ابلعنوان املاكور أعالمل ، كما تسري الع اخات ملدة )
%(  قط املنـان ابملائـة مـن 2من اتريخ اإل  ال وتبلم الك الة األولية )

 ة الع اخ صاحلة طيلة  مدة سر ن الع اخ . يم
 وكيل وزارة الصحة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تـعـلـن وزارة الصـحـة  ناخ عله موا قة وزارة املالية عـن طـرح امللايدة 
إنشاخ و توريد و تركيب   2018 – 2017/ 3امللايدة ر ت  ي/ 

وتشغيل و صيانة  وإدارة وحدة ملعاكة الن ا ت اإلكلينيكية الناجتة 
(  ،  ف عله 3العالسية ابلق اع األهل  )كبد عن املؤسسات 

الشركات املؤهلة ىف انشاخ  و إدارة حمارو الن ا ت االكلينيكية الناجتة 
لد  وزارة الصحة  طبقا للشروط  2014عن دور الرعاية الصحية 

العامة واخلاصة املورحة يف واثئ  امللايدة اليت ميكن احلصول عليها 
 ست  –إدارة املش  ت  –الدور األول  –من سهاز الشئون املالية 

املنا صات الكائن مببىن الوزارة ابلصليبوات وذل  بالل أو ات 
ريــــدة الر ـيـة إعتبــــــــــارا من اتريــخ  نشـر اإلعــالن يف اك الدوام الر  
د.ك(  قط الف  1,000.000( مقا ل د ع مبلم )) كويت اليوم

 ترد .دينار كويتــ  ال  خ ال 
ىف متام  10/9/2017سيتت عقد استماع متهيدي يوم االملنف املوا   

مبسرح الوزارة  -صباحا  ) يف مقر وزارة الصحة  10الساعة 
ابلسرداب ( وسواخ  حار امللايد هاا االستماع  أو ختلف عن 
احلاور   نه يُعترب ملتلما   كل ما صدر عن هاا االستماع من  رارات 

 سهات )إن وسدت(.أو توصيات  أو تو 
 
 

مع ررورة تقدمي كتاب من وزارة الشئون االستماعية ي يد االلتلام 
و رار قلس الوزراخ ر ت  2000لسنة  19أبحكام القانون ر ت 

 يف شأن دعت وتشغيع العمالة الوطنية. 2008/بامسا لسنة 1104
علما ابن آبر موعد لتقدمي الع اخات هو الساعة الواحدة من  هر 

م  يف صندوو الع اخات  27/9/2017االر عاخ  املوا    يوم 
( يوما اعتبارا 90ابلعنوان املاكور أعالمل ، كما تسر  الع اخات ملدة )

ابملائة من  %(  قط إملنان2من اتريخ اإل  ال  وتبلم الك الة األولية )
  يمة الع اخ صاحلة طيلة  مدة سر ن الع اخ .

الن ا ت  حمارو إدارة و انشاخ يف املتوصصة للشركات املسب  التأهيل
 الصحية ارعاية دور عن الناجتة االكلينيكية

2014 
 الشركة است م

 املقاوالت و العامة للتغارة املتحدة كاووش شركة 1

 للتنظيف الوطنية الشركة 2

 العلمية و ال بية لالسهلة العيسه شركة 3

 التنظيف ملعدات اكهراخ شركة 4

 املقاوالت و العامة للتغارة سروب امرب ل شركة 5

 البيئية للودمات الوطنية الشركة 6

 التحويلية الصناعات و املعادن شركة 7

 التغارية شركامل و النصف وائل شركة 8

 للنظا ة االوف الكويتية الشركة 9

 وكيل وزارة الصحة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كنة املواليد والو يات جبلستها حمار استماع
 10/7/2017املنعقدة  تاريخ  42/2017ر ت 

و عــــد حبــــه لل لبــــات املقدمــــة  تعــــديل البيــــاانت  ســــغالت املواليــــد 
والو يـــات  ــــررت ابلتعــــديل املـــدرج أدانمل ابكريــــدة الر يــــة )الكويــــت 
اليــوم(  ــ ذا مل تتلــ  اللغنــة أي اعــ ا  بــالل مخســة عشــر يومــا مــن 

هــــاا اإلعــــالن  ســــيغر  التعــــديل ابلســــغالت وتصــــدر  اتريــــخ نشــــر
 شهادات امليالد أو الو اة طبقا للتعديل اآليت:
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 حمار استماع كنة املواليد والو يات جبلستها
 10/7/2017املنعقدة  تاريخ  42/2017ر ت 

 .124/2008واملشكلة ابلقرار الوزاري ر ت  36/69من القانون ر ت  15 استمعت كنة املواليد والو يات املنصوي عليها ابملادة
 عاوا        السيد / مدير إدارة السغل املركلي للمواليد والو يات           رئيسا                الدكتور/ رئيس اجمللس ال يب العام           

 عاوا                السيد / رئيس  ست القيد                               عاوا        السيدة / رئيسة  ست البحوي والرأي                      
 عاوا             السيد / رئيس  ست الو يات                                        عاوا                السيد / الباحه القانو                   

 عاوا                                  السيد / رئيس  ست السغالت   
 و امت أبعمال سكراترية اللغنة السيدة / نورية عبد هللا.

( ابلكشـف املر ـ  واخلاصـة  تعـديل البيـاانت يف سـغالت املواليـد والو يـات   لبـات 3358إف ر ـت ) (3327ونظرت اللغنـة ال لبـات مـن ر ـت )
حبثها والتأكد من استي اخ الواثئ  واملستندات، تقرر اإلعالن عن التعديالت وال لبات يف اكريدة الر ية سوا ط  يد امليالد والو اة   ن اللغنة  عد 

جتـر   )الكويت اليوم( يف عددين متتاليف ح  إذا ما انقات املدة القانونية )مخسة عشر يوما( من اتريـخ آبـر إعـالن ومل يتقـدم أحـد أبي اعـ ا 
 هادات امليالد والو اة.التعديالت ابلد اتر وتصدر ش

 السغالترئيس  ست البحوي والرأي          رئيس  ست القيد             رئيس  ست الو يات                                         رئيس  ست 
 مدير إدارة السغل املركلي للمواليد      الباحه القانو                       سكرتخ اللغنة               رئيس اجمللس ال يب العام            

 ر ت
 ال لب

 ر ت الشهادة
 ومصدرها

الر ت املد  او اكنسية او  اكنسية 988/88االست امل لوب تغيخمل مبوسب القانون ر ت 
التعديل  سواز الس ر

 يف است
 إف من است املولود

 102169349ج كوييت بالد  امن طاهر ا راهيت ال يلكاوي ا راهيتبالد  امن طاهر   امن الوالد املركلي 1س 3482/94 3327
 100237975ج كوييت امصبح مار  سد ن التيس  امصبح مار  سد ن عادل الوالد القبلة 2368/67 3328
 100595994ج كوييت م ىن  ابان مهنا ال ال  م ىن  ابان مهنا سهام الوالد املركلي 5557/1973 3329
 100723452ج كوييت  اا عل  عو  الصواغ العازم   اا عل  عو  ماسدة الوالد ال حيحيل 2س 192/1980 3330
 102362419ج كوييت م ر سعد هغيج عبد هللا الرشيدي م ر سعد هغيج عبد هللا سعد الوالد القبلة 6962/66 3331
 100313870ج كوييت العغم محد  اا ال ويل  محد  اا ال ويل حممد الوالد ال روانية 3063/1971 3332
 100405664ج كوييت مناح  عل  مناح  ال لير مناح  عل  مناح   لير امحد الوالد املركلي 441/72 3333
 100556656ج كوييت سعيد رابح سعيد العتييب سعيد رابح سعيد صالح الدين الوالد املركلي 1س 5132/78 3334
 101446515ج كوييت عل  حسف عو  عل  عل  حسف عو   يصل الوالد املركلي 1س 61110/84 3335
 101216672ج كوييت مبارك عبد هللا مبارك حممد العغم  مبارك عبد هللا مبارك ا اخ الوالد ال حيحيل 2س 700/791 3336
 102927316ج كوييت محد مال  محد درابس حسن محد مال  محد درابس  حصة الوالد املركلي 2س 557/97 3337
 102927316ج كوييت محد مال  محد درابس حسن محد مال  محد درابس   اليه الوالد املركلي2س 5913/2000 3338
 100614085ج كوييت عل  هلاع حالوب ريدان اخلالدي عل  هلاع حالوب ريدان مىن الوالد ال روانية 6674/1971 3339
 101369419ج كوييت عويد  يا  حممد العنلي عويد  يا  حممد  ايل الوالد الصليبيوات 123/1971 3340
 100331023ج كوييت عبد العليل معله الصاا الرشيدي عبد العليل معله الصاا مشاعل الوالد ال حيحيل 2س 169/81 3341
الو اة ومت  تقرر إلغاخ التغميد الصادر عله  يد –اخلاي ابملدعو/ مجعان عاشور حممود  املركلي  935/2004ر ت  يد الو اة   3342

وكتاب التن يا الصادر  1531/2015صرا الشهادة  ناخ عله طلب حكت االستئناا ر ت 
 22/5/2017 تاريخ 

---- ---------- 

عبد هللا مال  عبد هللا العل   سواهر املولودة املركلي 2س 3398/2014 3343
 املال  الصباح

اكو  عبد هللا مال  عبد هللا العل  
 املال  الصباح

 277010800038ب م  كوييت

 283010503616ب م  مصري  يكتور سوزيف زهغر نبيه اسكاروس سوزيف زهغر نبيه اسكاروس  يكتور  املولود املركلي 3س 2986/2017 3344
عبد الرمحن  نام شريد  انديه املولودة املركلي 2س 2329/2017 3345

 الشقيح  امل خي
 دميا عبد الرمحن  نام شريد الشقيح 

 امل خي
 284012800782ب م  كوييت

حممد ساست عبد هللا ساست محد  آلفخ املولودة املركلي 2س 4060/2017 3346
 البصخي

سعاد حممد ساست عبد هللا ساست محد 
 البصخي

 287010200832ب م  كوييت

كاي مانيو  املولود املركلي 3س 2944/2017 3347
 دومنغو

 286011303804ب م   لبيف كريسنتشف مانلوسوك دومنغو  كاي  كريسنتشف مانلوسوك دومنغو

 در منصور  اح صقر املعيض  دالل املولودة املركلي 2س 4601/2017 3348
 امل خي

 ال  در منصور  اح صقر املعيض 
 امل خي

 294091200548ب م  كوييت

أمحد ساست حممد صاا حسف  حور املولودة املركلي 2س 4909/2013 3349
 أشكنا  اتسا

حوراخ أمحد ساست حممد صاا حسف 
 اتسا أشكنا 

 288042800546ب م  كوييت
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عبد العليل محد انيف سل ان  رمياس املولودة املركلي 2س 1087/2011 3350

 حممد ال ال 
رميا عبد العليل محد انيف سل ان حممد 

 ال ال 
 285010900688ب م  كوييت

 286101704863ب م  هندي إلنا مارسريت سوسيمون لوكوس سوسيمون لوكوس اينا مارسريت املولودة ال حيحيل4س 1012/2017 3351
مشعل مسخ ماطر مرزوو   ندر املولود اكهراخ 1س 470/2017 3352

 حريب األشقر احلريب
ترك  مشعل مسخ ماطر مرزوو حريب 

 األشقر احلريب
 278042500712ب م  كوييت

 275102601379ب م  كوييت نواا  يصل متعب حممد القظاع امل خي  يصل متعب حممد القظاع امل خي عبد املل  املولود املركلي 1س 2141/2016 3353
 

 10/7/2017اتريخ االنعقاد:  مقدم ال لب ر ت ال لب
املواليــد  مــن لــه  طالبــا تســغيلها  ســغالتروايب   صــ ته: اب /حممــد مصــبح عقلــه الرشــيدي  تقــدم هلــامل الــوزارة الســيد / 3354

 اع ا  يتقدم  ه هلامل الوزارة.
ج -والدة بارسيــة الســعودية  7/9/2015املولــودة  تــاريخ: 
100561222 

طالبـا تسـغيلها  سـغالت الو يـات  ياـه نـلال عبـد هللا  : ا ـن /حممد عايد عادل العنلي  ص ته تقدم هلامل الوزارة السيد / 3355
 الوزارة. من له اع ا  يتقدم  ه هلامل 

ج -و ـــــــــاة الكويـــــــــت  19/10/2010املتو ـــــــــاة  تـــــــــاريخ :
218020400062 

طالبــا تســـغيلها  ســـغالت  وزيـــه حممــود ح ـــب  : ا ــن /حممــد ديـــب مصــ  ه نقـــري  صـــ ته تقــدم هلـــامل الــوزارة الســـيد / 3356
 الو يات  من له اع ا  يتقدم  ه هلامل الوزارة.

ج -و ــــــــــاة الكويــــــــــت  27/3/2006املتو ــــــــــاة  تــــــــــاريخ :
229032300097 

طالبـا تسـغيلها  سـغالت ر يـه  ـرج مبـارك الـد وس  : ا ـن /عادل حممـد بلـف الـدريبان  صـ ته تقدم هلامل الوزارة السيد / 3357
 الو يات  من له اع ا  يتقدم  ه هلامل الوزارة.

ج -و ــــــــــاة الكويــــــــــت  21/7/2009املتو ــــــــــاة  تــــــــــاريخ :
102369133 

طالبـا تسـغيلها  سـغالت الو يـات هيلـه ادلـيت يـونس  : ا ـن /يوسف سـامل سـعد امل ـخي  صـ ته تقدم هلامل الوزارة السيد / 3358
  من له اع ا  يتقدم  ه هلامل الوزارة.

ج -و ـــــــــاة الكويـــــــــت  15/10/2010املتو ـــــــــاة  تـــــــــاريخ :
102313616 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كنة املواليد والو يات جبلستها حمار استماع
 12/7/2017املنعقدة  تاريخ  43/2017ر ت: 

 ـ ذا مل تتلـ  و عد حبه لل لبات املقدمة  تعديل البياانت  سغالت املواليد والو يات  ررت ابلتعديل املدرج أدانمل ابكريدة الر ية )الكويت اليوم( 
ر هــاا اإلعـالن  ســيغر  التعـديل ابلسـغالت وتصــدر شـهادات املــيالد أو الو ـاة طبقــا اللغنـة أي اعـ ا  بــالل مخسـة عشــر يومـا مـن اتريــخ نشـ

 للتعديل اآليت:
 حمار استماع كنة املواليد والو يات جبلستها

 12/7/2017املنعقدة  تاريخ  43/2017ر ت: 
  124/2008واملشكلة ابلقرار الوزاري ر ت  36/69من القانون ر ت  15استمعت كنة املواليد والو يات املنصوي عليها ابملادة 

 عاوا           السيد / مدير إدارة السغل املركلي للمواليد والو يات           رئيسا                الدكتور/ رئيس اجمللس ال يب العام           
 عاوا         السيدة / رئيسة  ست البحوي والرأي                              عاوا                السيد / رئيس  ست القيد                     

 عاوا                    السيد / رئيس  ست الو يات                                       عاوا                السيد / الباحه القانو            
 عاوا                          السيد / رئيس  ست السغالت          

 و امت أبعمال سكراترية اللغنة السيدة / نورية عبد هللا.
والو يـات   لبـات ( ابلكشـف املر ـ  واخلاصـة  تعـديل البيـاانت يف سـغالت املواليـد 3386إف ر ـت ) (3359ونظرت اللغنـة ال لبـات مـن ر ـت )

كريدة الر ية سوا ط  يد امليالد والو اة   ن اللغنة  عد حبثها والتأكد من استي اخ الواثئ  واملستندات، تقرر اإلعالن عن التعديالت وال لبات يف ا
ن ومل يتقـدم أحـد أبي اعـ ا  جتـر  )الكويت اليوم( يف عددين متتاليف حتــه إذا ما انقات املدة القانونية )مخسة عشر يوما( من اتريخ آبر إعال

 التعديالت ابلد اتر وتصدر شهادات امليالد والو اة.
 السغالترئيس  ست البحوي والرأي          رئيس  ست القيد             رئيس  ست الو يات                                         رئيس  ست 

 خ اللغنة               رئيس اجمللس ال يب العام                  مدير إدارة السغل املركلي للمواليدالباحه القانو                       سكرت
 ر ت

 ال لب
 ر ت الشهادة
 ومصدرها

الر ت املد  أو اكنسية أو  اكنسية 988/88االست امل لوب تغيخمل مبوسب القانون ر ت 
التعديل  سواز الس ر

 يف است
 إف من است املولود

 100082498ج كوييت عبد هللا منصور عبد هللا اكاست عبد هللا منصور عبد هللا حنان الوالد حويل 995/59 3359
 100672826ج كوييت بالد د يت نومان اخلالدي بالد د يت نومان ل ي ه الوالد ال روانية 4515/71 3360
 100454954ج كوييت عبد هللا عبد اهلادي م ل  احلريب اهلادي م ل عبد هللا عبد  مشاري الوالد املركلي 1س 3577/1978 3361
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 100661832ج كوييت  هد حممد انصر العغم   هد حممد انصر بالد الوالد ال حيحيل 1س 99/78 3362
 100449274ج كوييت معغب مشروخ عغاب العتييب معغب مشروخ عغاب مااوي الوالد ال حيحيل2س1937/1977 3363
 286100101016ج كوييت عل  صغخ ديل العنلي عل  صغخ ديل بالد الوالد ال حيحيل1س1142/1986 3364
 1051995865ج كوييت مشاري حسف سعد املشاري العن ي مشاري حسف سعد املشاري هاسر الوالد اكهراخ 2س 450/2005 3365
 105374853ج كوييت عايد العغم عل  حسن  عل  حسن عايد حممد الوالد اكهراخ 1س 601/1977 3366
 100956803ج كوييت حسن  لوم حممد ندوم حسن  لوم حممد هد  الوالد املركلي 2س 3807/78 3367
 105739899ج كوييت عل  حممد حبيب الشا ع  عل  حممد حبيب سارمل الوالد ال حيحيل 2س 1255/79 3368
 101765040ج كوييت عبد السالم سعد عيد مليد العغم  سعد عيد مليدعبد السالم  حنف  الوالد ال حيحيل2س1236/2005 3369
 101765040ج كوييت عبد السالم سعد عيد مليد العغم  عبد السالم سعد عيد مليد سعد الوالد ال حيحيل1س1508/1999 3370
 101765040ج كوييت العغم عبد السالم سعد عيد مليد  عبد السالم سعد عيد مليد شوو الوالد ال حيحيل2س2402/2001 3371
 283012501497ب م  كوييت سل ان  هد مبارك محاد مبارك  صاب العازم   هد مبارك محاد مبارك  صاب العازم   راك املولود املركلي 1س 7903/2012 3373
 278070401471ب م  ايرا  حسف  راك حمسن اسودي  راك حمسن اسودي عبد السن املولود املركلي 3س3072/2017 3374
 289052401535ب م  كوييت سوري طالل مهدي حر ان شحاذ  هد العازم  طالل مهدي حر ان شحاذ  هد العازم   تيوه املولودة اكهراخ 2س 1718/2012 3375
عبد الرمحن عبد هللا عبد الرمحن  كليو  ا املولودة املركلي 2س 5900/2017 3376

 عبد الوهاب حممد حسف معريف
كليوابترا عبد الرمحن عبد هللا عبد 

 الرمحن عبد الوهاب حممد حسف معريف
 285091900013ب م  كوييت

 279082501327ب م  كوييت ر د رسا م ل  راسح اهلاسري رسا م ل  راسح اهلاسري خبوت املولودة املركلي 2س 7957/2015 3377
 279060505503ب م  سوري ملار منار عبد املع   الر اع  املع   الر اع منار عبد  ليا املولودة املركلي 4س 2872/2017 3378
 283050502909ب م   نغالديش  تسميه ام دي اش او حممود حممد ابدار الدين ام دي اش او حممود حممد ابدار الدين تسميه كليت املولودة املركلي 4س 2291/2017 3379
 279112101085ب م  كوييت شيوة عيد  صر مناور هديف الظ خي عيد  صر مناور هديف الظ خي مار  املولودة املركلي2س 1082/2013 3380

 
 12/7/2017اتريخ االنعقاد:  مقدم ال لب ر ت ال لب
طالبــا تســـغيله ســامل   صـــ ته: أب /حممــد أمحــد ســـيد مرتاــه ســيد علـــ  ســيد محــلة  تقــدم هلــامل الــوزارة الســـيد / 3381

 اع ا  يتقدم  ه هلامل الوزارة. سغالت املواليد  من له 
والدة بارسيــــة الــــوال ت املتحــــدة  18/10/2013املولــــود  تــــاريخ :

 107297697ج -األمريكية 
طالبــا تســغيله  ســغالت املواليــد انيــف   صــ ته: أب /عبــد هللا انيــف شــعيب ال اـل   تقـدم هلــامل الــوزارة الســيد / 3382

  من له اع ا  يتقدم  ه هلامل الوزارة.
ج –والدة بارسيــــــــــة الــــــــــيمن  16/10/2015املولــــــــــود  تــــــــــاريخ :

102222889 
طالبا تسغيله  سـغالت الو يـات  مـن حممد  : أخ /اثمر مرزوو حممد السحيب  ص ته تقدم هلامل الوزارة السيد / 3383

 له اع ا  يتقدم  ه هلامل الوزارة.
 101713630ج –و اة الكويت  15/7/2005املتوىف  تاريخ :

طالبـا تسـغيله  سـغالت الو يـات  مـن لـه امحـد  : ا ـن /طـالل امحـد سـامل املهنـا  صـ ته تقدم هلامل الوزارة السـيد / 3384
 اع ا  يتقدم  ه هلامل الوزارة.

ج -حكــــت حمكمــــة–و ــــاة الكويــــت  16/5/2017املتــــوىف  تــــاريخ :
236120100584 

طالبـا تسـغيله  سـغالت الو يـات  مـن لـه  يصل  اب /: امحد بالد امحد اللاير  ص ته تقدم هلامل الوزارة السيد / 3385
 اع ا  يتقدم  ه هلامل الوزارة.

ج –و ــــــــــــــــــاة الكويـــــــــــــــــــت  20/1/2011املتــــــــــــــــــوىف  تـــــــــــــــــــاريخ :
31012180168 

طالبـــا تســـغيلها  اطمـــة ســـيف هـــادي  : ا ـــن /محـــود حســـف م ـــرج العغمـــ   صـــ ته تقـــدم هلـــامل الـــوزارة الســـيد / 3386
 دم  ه هلامل الوزارة. سغالت الو يات  من له اع ا  يتق

ــــــــــــــــاريخ : ــــــــــــــــاة  ت ــــــــــــــــت  11/12/2014املتو  ــــــــــــــــاة الكوي ج –و 
103038338 

 

 وزارة العدل
 إعـــالن

 ( 2017/2018-9املمارسة ر ت )وع/عن 
طباعة وتوريد مناذج واثئ  ذات مواص ات أمينة 

 باصة إلدارة التوملي   وزارة العدل
تعلن وزارة العدل للشركات واملؤسسات املتوصصة يف هاا اجملال عن 
حاستها ألعمال طباعة وتوريد مناذج واثئ  ذات مواص ات أمينة 
باصة إلدارة التوملي   وزارة العدل ، وذل  طبقا  للشروط واملواص ات 
املورحة  واثئ  املمارسة واليت ميكن احلصول عليها من  ست 

 -( الدور الثاله 14بىن قمع الوزارات  لوك )الكائن مب –الع اخات 
إدارة الشئون املالية ، وذل  يف مواعيد العمل الر ية اعتبارا  من يوم 

 75/-مقا ل د ع رست اش اك  درمل ) 20/8/2017األحد املوا   

د.ك(  قط / مخسة وسبعون دينارا  ال  خ ) خ  ا ل للرد( وتقدم 
زارة مصحواب  ابلتأمف األويل و درمل العرو  إف  ست الع اخات ابلو 

%( من إمجايل  يمة الع اخ ، عله أن يكون هاا التأمف سار   2)
( يوما  وآبر موعد لتقدمي الع اخات 90طوال مدة سر ن الع اخ )

 .  11/9/2017هو الساعة الواحدة من  عد  هر يوم االملنف املوا   
 مدير إدارة الشئون املالية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ع عقار ابمللاد العلفإعالن عن  ي

تعلـــــن إدارة الكتـــــاب ابلكمـــــة الكليـــــة عـــــن  يـــــع العقـــــار املوصـــــوا 
ــــــــــ   ــــــــــوم اخلمــــــــــيس املوا  ــــــــــ  ي ــــــــــف وذل ــــــــــ  ابملــــــــــلاد العل  يمــــــــــا يل

ــــــا   قصــــــر العــــــدل   - 52 – اعــــــة  – 14/9/2017 ــــــدور الث ابل
وذلــــ  تن يــــاا حلكــــت الكمــــة الصــــادر  –الســــاعة التاســــعة صــــباحا  

 3يوع/  355/2015يف الدعو  ر ت 
 املر وعة مـن: نورية انصر سامل الداهش 
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 رد:
 حياة عل  عبدالرمحن الكندري  -1
 حسن حممد عبدالرحيت حممد  -2

 أوال: أوصاا العقار:
  مبن قة صباح السامل   عة  11330/2004يقع عقار الومليقة ر ت

ومســـــاحته  36888مـــــن املو ـــــط م/ 219 ســـــيمة ر ـــــت  11ر ـــــت 
  2م 300,125

  منــلل ســكن بــاي يقــع علــه شــارع واحــد مكــون مــن عقــار النــلاع
 مدابل 3دورين ارر  وأول وهو مكيف مركلي ووحدات وله 

  ــة مت ظويلهــا إف شــقة مكونــة مــن الــدور األررــ  مكــون مــن ديواني
م بخ و ر ة ومحام وصالة  قواطع سبس  ورد واب   الدور مكون مـن 

  ر ة وصالة ومحام وطعام وم بخ وخملن ظت الدرج  2
 ر ــــــة  2 ر ــــــة ومحــــــام وشــــــقة اــــــا  2ور األول مكــــــون مــــــن الــــــد 

ــــــن  ــــــوزع وهلــــــا ســــــلت بــــــارس  م وصــــــالة وم ــــــبخ ومحــــــام  ســــــيل وم
 احلوش يؤدي هلا.

  الس ح ليس  ه  ناخ 
 اثنيا: شروط امللاد: 

د.ك ويشــــ ط  164025أوال: يبــــدأ املــــلاد ابلــــثمن األساســــ   ــــدرمل 
سـب شـي  للمشاركة يف امللاد سداد مخس ذل  الثمن عله األ ـل مبو 

مصدو من البن  املسحوب عليه أو مبوسب ب اب رمان من أحـد 
 البنوك لصاا إدارة التن يا  وزارة العدل.

اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة 
 البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.

كــامال وســب عليــه إيــداع اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن  
مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس 

 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع .
را عا:  يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن عله األ ل يؤسل 

 البيع مع ز دة العشر. 
ــد الــثمن يف اكلســة التال ــة حكــت  رســو املــلاد بامســا: إذا أودع امللاي ي

عليــه إال إذا تقــدم يف هــاا اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس 

 اكلسة عله أساس هاا الثمن .
سادسا:  إذا مل يقت امللايد األول إبيداع الثمن كامال يف اكلسـة التاليـة 

حد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس ومل يتقدم ا
الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل 
اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبيــداع كامــل  يمتــه . ويلــلم امللايــد 

 املتولف مبا ينقص من مثن العقار 
االت رســــوم نقــــل ســـا عا :  يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــ

د.ك  200وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها 

وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 الصحف اليومية .

اثمنا:  ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون و  لب املباشرين إلسراخات 
ب ابلكمـة الكليـة البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـا

 أية مسئولية . 
 اتسعا :  يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالة

ينشر هاا اإلعالن عـن البيـع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من  انون املرا عات .  266

حكــت رســو املـــلاد  ا ــل لالســـتئناا بــالل ســـبعة أ م مــن اتريـــخ  -2
 من  انون املرا عات .  277ابحلكت طبقا للمادة الن   

ــــادة  -3 ــــرة األبــــخة مــــن امل ــــنص ال ق ــــانون املرا عــــات  276ت مــــن  
ــــــه   ــــــه ســــــاكنا  يف العقــــــار  قــــــ   ي ــــــه " إذا كــــــان مــــــن نلعــــــت ملكيت ان
كمســــتأسر  قــــوة القــــانون ويلتــــلم الراســــ  عليــــه املــــلاد  تحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبسرة املثل " 
 ملحو ة هامة :

حيظر عله مجيع الشركات واملؤسسات ال ردية املشاركة يف امللاد علـه 
القسائت أو البيوت املوصصة أل ـرا  السـكن اخلـاي عمـال أبحكـام 

 9مـــن  ــانون الشـــركات التغاريــة املاـــا ة ابلقــانون ر ـــت  230املــادة 
 . 2008لسنة 

 رئيس الكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن  يع عقار ابمللاد العلف
تعلـــــن إدارة الكتـــــاب ابلكمـــــة الكليـــــة عـــــن  يـــــع العقـــــار املوصـــــوا 
ــــــــــ   ــــــــــوم اخلمــــــــــيس املوا  ــــــــــ  ي ــــــــــف وذل ــــــــــ  ابملــــــــــلاد العل  يمــــــــــا يل

ــــــا   قصــــــر العــــــدل  - 52 –  اعــــــة –  14/9/2017 ــــــدور الث ابل
وذلــــ  تن يــــاا حلكــــت الكمــــة الصــــادر  –الســــاعة التاســــعة صــــباحا  

 3 يوع/ 317/2015يف الدعو  ر ت 
 صر عبدهللا حسن الـمد  املر وعة مـن: ان

 رـــــــــــــــــــــــــــد: أمينة مهدي عبدهللا حممد الكرم 
 أوال: أوصاا العقار:

ـــــــار الومليقـــــــة ر ـــــــت  - ـــــــة مبن قـــــــة القـــــــرين  9215/1996عق الكائن
 37046مـــــــــن املو ـــــــــط ر ـــــــــت م/ 311 ســـــــــيمة ر ـــــــــت  3  عـــــــــة 

 2م 399,6ومساحته 
 مدابل  3العقار مثار النلاع ي ل عله شارعف زاوية وله ساران وله  -
 العقار مكون من  يال من سرداب وارر  وأول وس ح  -
 واسهة العقار من الربام وتكييف مركلي  -
الـــــدور األررـــــ  مكـــــون مـــــن صـــــالة كبـــــخة م توحـــــة علـــــه شـــــكل  -

و ر ـــة ومحـــام ومغاســـل واللـــ  مكـــون مـــن م ـــبخ رئيســـ   Lحـــرا 
 ام و ر ة ومح
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 السرداب  ه  ر ة ومحام  -
 الس ح  ه  ر تف  -

 اثنيا: شروط امللاد: 
ـــثمن األساســـ   ـــدرمل  د.ك  ويشـــ ط  267300أوال: يبـــدأ املـــلاد ابل

للمشاركة يف امللاد سداد مخس ذل  الثمن عله األ ـل مبوسـب شـي  
مصدو من البن  املسحوب عليه أو مبوسب ب اب رمان من احـد 

 إدارة التن يا  وزارة العدل.البنوك لصاا 
اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة 

 البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.
اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 

ن ـــس مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف 
 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع .

را عا: يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن علـه األ ـل يؤسـل 
 البيع مع ز دة العشر. 

ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي
العشــر  عليــه إال إذا تقــدم يف هــاا اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة

مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس 
 اكلسة عله أساس هاا الثمن .

سادسا: إذا مل يقت امللايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اكلسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس 

ا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل الثمن الاي كان  د رس
اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبيــداع كامــل  يمتــه . ويلــلم امللايــد 

 املتولف مبا ينقص من مثن العقار 
ســـا عا :  يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون و  لب املباشرين إلسراخات 
البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 ين العقار معاينة ان ية للغهالةاتسعا :  يقر الراس  عليه امللاد انه عا

ينشر هاا اإلعالن عـن البيـع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من  انون املرا عات .  266

حكــت رســو املـــلاد  ا ــل لالســـتئناا بــالل ســـبعة أ م مــن اتريـــخ - 2
 من  انون املرا عات .  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 

ــــرة األبــــخة مــــن ا -3 ــــنص ال ق ــــادة ت ــــانون املرا عــــات  276مل مــــن  
ــــــه   ــــــه ســــــاكنا  يف العقــــــار  قــــــ   ي ــــــه " إذا كــــــان مــــــن نلعــــــت ملكيت ان
كمســــتأسر  قــــوة القــــانون ويلتــــلم الراســــ  عليــــه املــــلاد  تحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبسرة املثل " 

 ملحو ة هامة :
حيظر عله مجيع الشركات واملؤسسات ال ردية املشاركة يف امللاد علـه 

البيوت املوصصة أل ـرا  السـكن اخلـاي عمـال أبحكـام  القسائت أو
 9مـــن  ــانون الشـــركات التغاريــة املاـــا ة ابلقــانون ر ـــت  230املــادة 
 . 2008لسنة 

 رئيس الكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن  يع عقار ابمللاد العلف
تعلـــــن إدارة الكتـــــاب ابلكمـــــة الكليـــــة عـــــن  يـــــع العقـــــار املوصـــــوا 
ــــــــــ   ــــــــــوم اخلمــــــــــيس املوا  ــــــــــ  ي ــــــــــف وذل ــــــــــ  ابملــــــــــلاد العل  يمــــــــــا يل

ابلـــــــدور الثـــــــا   قصـــــــر العـــــــدل  - 52 – اعـــــــة  – 14/9/2017
وذلــــ  تن يــــاا حلكــــت الكمــــة الصــــادر  –الســــاعة التاســــعة صــــباحا  

 3 يوع/ 333/2015يف الدعو  ر ت 
 ورملة املرحومة / اطمة حممد انصر الق اناملر وعة مـن:  

  يصل حبيب عله احلداد. -1
 مشاري حبيب عله احلداد. -2
 مجيل حبيب عله احلداد. -3
 حسف حبيب عله احلداد. -4
 عماد حبيب عله احلداد. -5
 عبداكليل حبيب عله احلداد. -6
 عبداألمخ حبيب عله احلداد. -7
 طالب حبيب عله احلداد. -8
 ة حبيب عله احلداد.مجيل -9

  خة حبيب عله احلداد.  -10
 رـــد:

 حبيب عل  موس  احلداد  -1
 املمثل القانو  لبن  االئتمان الكوييت   -2

 أوال: أوصاا العقار:
مبن قـــــة بي ــــان   عـــــة  9665/1998يقــــع عقــــار الومليقـــــة ر ــــت  -
ـــــــــــلل  6شـــــــــــارع  2 ـــــــــــت  88 ســـــــــــيمة  17من أ مـــــــــــن املو ـــــــــــط ر 
 2م 300ومساحته  30175م/
العقار موروع النلاع عبارة عن  يت حكوم  يقع عله شارع واحد  -

مـوازي لشـارع سـعود  ـن عبـدالعليل البيـت مكـون مـن دوريـن  6شـارع 
  قط ، واسهات العقار حغر سخي لون حلي  والتكييف عادي .

 مكوانت العقار من الدابل كالتايل :  -
الــدور األررــ  :  ر ــة واحــدة وصـــالة مــع محــام وديوانيــة وملحـــ   -

 حيتو  عله  ر تف ومحام وم بخ وخملن 
 الدور األول : حيتو  عله ار ع  را وصالة ومحام  -
 الس ح : جيتو  عله شربة مستغلة كمولن  -
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 اثنيا: شروط امللاد: 
ــــثمن أساســــ  مقــــدارمل  د.ك  ويشــــ ط  178200أوال: يبــــدأ املــــلاد  

للمشاركة يف امللاد سداد مخس ذل  الثمن عله األ ـل مبوسـب شـي  
مصدو من البن  املسحوب عليه أو مبوسب ب اب رمان من احـد 

 البنوك لصاا إدارة التن يا  وزارة العدل .
اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة 

 وم التسغيل.البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورس
اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس 

 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع .
را عا: يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن علـه األ ـل يؤسـل 

 عشر. البيع مع ز دة ال
ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــاا اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس 

 اكلسة عله أساس هاا الثمن .
ول إبيداع الثمن كامال يف اكلسـة التاليـة سادسا:  إذا مل يقت امللايد األ

ومل يتقدم احد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس 
الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل 
اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبيــداع كامــل  يمتــه . ويلــلم امللايــد 

 عقار املتولف مبا ينقص من مثن ال
ســـا عا :  يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
راخات اثمنا:  ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون و  لب املباشرين إلس

البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة 
 أية مسئولية . 

 اتسعا :  يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالة
ينشر هاا اإلعالن عـن البيـع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من  انون املرا عات .  266

ملـــلاد  ا ــل لالســـتئناا بــالل ســـبعة أ م مــن اتريـــخ حكــت رســو ا -2
 من  انون املرا عات .  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 

ــــادة  -3 ــــرة األبــــخة مــــن امل ــــنص ال ق ــــانون املرا عــــات  276ت مــــن  
ــــــه   ــــــه ســــــاكنا  يف العقــــــار  قــــــ   ي ــــــه " إذا كــــــان مــــــن نلعــــــت ملكيت ان

يــــر عقــــد كمســــتأسر  قــــوة القــــانون ويلتــــلم الراســــ  عليــــه املــــلاد  تحر 
 إجيار لصاحله أبسرة املثل " 

 
 

 ملحو ة هامة :
حيظر عله مجيع الشركات واملؤسسات ال ردية املشاركة يف امللاد علـه 
القسائت أو البيوت املوصصة أل ـرا  السـكن اخلـاي عمـال أبحكـام 

 9مـــن  ــانون الشـــركات التغاريــة املاـــا ة ابلقــانون ر ـــت  230املــادة 
 . 2008لسنة 

 الكليةرئيس الكمة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن عن  يع عقار ابمللاد العلفإعال
تعلـــــن إدارة الكتـــــاب ابلكمـــــة الكليـــــة عـــــن  يـــــع العقـــــار املوصـــــوا 
ــــــــــ   ــــــــــوم اخلمــــــــــيس املوا  ــــــــــ  ي ــــــــــف وذل ــــــــــ  ابملــــــــــلاد العل  يمــــــــــا يل

ــــــــا   قصــــــــر العــــــــدل  - 52 – اعــــــــة   14/9/2017 ــــــــدور الث ابل
وذلــــ  تن يــــاا حلكــــت الكمــــة الصــــادر  –الســــاعة التاســــعة صــــباحا  

 3 يوع/ 301/2014يف الدعو  ر ت 
 املر وعة مـن: علياخ يعقوب حممد العور  

 رـد: سا ر عل  امحد احلريب 
 أوال: أوصاا العقار:

العقار موروع الدعو  الا  ميثل الوحدة السكنية الوا عة ابملنقف  -
 32870/مـــن املو ـــط م 2مـــن القســـيمة ر ـــت  2 ـــرج ر ـــت  Kر ـــت 
ونصــيب الوحــدة مــن املســاحة  2م 233,491ومســاحتها  63  عـة 

واملســــــــــاحة املشــــــــــاعة للوحــــــــــدة  2م 73,116االمجاليــــــــــة للعقــــــــــار 
 0,909والنسبة املئوية ملساحة الوحدة من العقار  2م 196,2018

 51&  50% ويتبعهــــــــا مــــــــو    ســــــــيارة ابلســــــــرداب األول ر ــــــــت 
 2م 31,36ومساحتها 

ـــيت تقـــع اـــ - ـــارة عـــن قمـــع ســـكف مكـــون البنايـــة ال ا عـــف النـــلاع عب
 أ راج  9من عدد 

تقــع  Kالعــف مورــوع النــلاع عبــارة عــن وحــدة ســكنية )شــقة( ر ــت  -
ابلــدور األررــ  ومكونــة مــن طــا قف ويتبــع هلــا مــو     2ابلــربج ر ــت 
 ابلسرداب  51و  50سيارة ر ت 

ال ا   األرر  مكون مـن صـالة وم ـبخ و ر ـة بادمـة مـع محامهـا  -
 محام ريوا و ر ة ماس  و ر ة سائ  بارسية مع محامها و 
  را نوم ومحامف 3ال ا   األول مكون من عدد  -

 اثنيا: شروط امللاد: 
د.ك ويشـ ط  141750أوال: يبدأ امللاد ابلثمن األساس   درمل مائة 

للمشاركة يف امللاد سداد مخس ذل  الثمن عله األ ـل مبوسـب شـي  
املسحوب عليه أو مبوسب ب اب رمان من أحـد مصدو من البن  

 البنوك لصاا إدارة التن يا  وزارة العدل.
اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة 

 البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.
اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 
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مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس 
 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع .

را عا: يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن علـه األ ـل يؤسـل 
 البيع مع ز دة العشر. 

ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي
ه إال إذا تقــدم يف هــاا اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر عليــ

مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس 
 اكلسة عله أساس هاا الثمن .

سادسا: إذا مل يقت امللايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اكلسـة التاليـة 
امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس ومل يتقدم احد للل دة ابلعشر تعاد 

الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل 
اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبيــداع كامــل  يمتــه . ويلــلم امللايــد 

 املتولف مبا ينقص من مثن العقار 
ســـا عا :  يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200لكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها وتســغيل امل
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون و  لب املباشرين إلسراخات 
البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة 

 سئولية . أية م
 اتسعا :  يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالة

ينشر هاا اإلعالن عـن البيـع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من  انون املرا عات .  266

حكــت رســو املــلاد  ا ــل لالســتئناا بــالل ســبعة أ م مــن اتريــخ  - 2
 من  انون املرا عات .  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 

ــــادة  -3 ــــرة األبــــخة مــــن امل ــــنص ال ق ــــانون املرا عــــات  276ت مــــن  
ــــــه   ــــــه ســــــاكنا  يف العقــــــار  قــــــ   ي ــــــه " إذا كــــــان مــــــن نلعــــــت ملكيت ان
كمســــتأسر  قــــوة القــــانون ويلتــــلم الراســــ  عليــــه املــــلاد  تحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبسرة املثل " 
 ملحو ة هامة :

ملؤسسات ال ردية املشاركة يف امللاد علـه حيظر عله مجيع الشركات وا
القسائت أو البيوت املوصصة أل ـرا  السـكن اخلـاي عمـال أبحكـام 

 9مـــن  ــانون الشـــركات التغاريــة املاـــا ة ابلقــانون ر ـــت  230املــادة 
 . 2008لسنة 

 رئيس الكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن  يع عقار ابمللاد العلف
تعلـــــن إدارة الكتـــــاب ابلكمـــــة الكليـــــة عـــــن  يـــــع العقـــــار املوصـــــوا 
ــــــــــ   ــــــــــوم اخلمــــــــــيس املوا  ــــــــــ  ي ــــــــــف وذل ــــــــــ  ابملــــــــــلاد العل  يمــــــــــا يل

ـــــــــا   قصـــــــــر العـــــــــدل  - 52 – اعـــــــــة  14/9/2017 ـــــــــدور الث ابل
وذلــــ  تن يــــاا حلكــــت الكمــــة الصــــادر  –الســــاعة التاســــعة صــــباحا  

 3 يوع/ 232/2015يف الدعو  ر ت 
 املر وعة مـن: نوال عيسه صاا  و يه 

 رـــــد:
 حممد يوسف معتوو عبدهللا  -1
 وكيل وزارة العدل للتوملي  والتسغيل العقاري  ص ته  -2

 أوال: أوصاا العقار:
يف من قـة العاررـية   عـة  19838/1994يقع عقار الومليقة ر ت  -

ـــت م/ 104وميثـــل القســـيمة ر ـــت  10ر ـــت   36992مـــن املو ـــط ر 
 2م 300احته ومس
العقــار عبــارة عــن منــلل  يــت حكــوم  ي ــل علــه شــارع واحــد ولــه  -

 مدبلف و ائت ابرت اع دورين ارر  وأول وس ح 
 اثنيا: شروط امللاد: 

د.ك ويشــــ ط  194400أوال: يبــــدأ املــــلاد ابلــــثمن األساســــ   ــــدرمل 
للمشاركة يف امللاد سداد مخس ذل  الثمن عله األ ـل مبوسـب شـي  

ن  املسحوب عليه أو مبوسب ب اب رمان من احـد مصدو من الب
 البنوك لصاا إدارة التن يا  وزارة العدل.

اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة 
 البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.

اع اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــد
مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس 

 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع .
را عا: يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن علـه األ ـل يؤسـل 

 البيع مع ز دة العشر. 
ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــاا اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس 

 اكلسة عله أساس هاا الثمن .
سادسا:  إذا مل يقت امللايد األول إبيداع الثمن كامال يف اكلسـة التاليـة 

عاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس ومل يتقدم احد للل دة ابلعشر ت
الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل 
اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبيــداع كامــل  يمتــه . ويلــلم امللايــد 

 املتولف مبا ينقص من مثن العقار 
ســــا عا : يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200امللكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها  وتســغيل
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنا: ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون و  لـب املباشـرين إلسـراخات 
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البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة 
 مسئولية .  أية

 اتسعا : يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالة
ينشر هاا اإلعالن عـن البيـع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من  انون املرا عات .  266

حكــت رســو املـــلاد  ا ــل لالســـتئناا بــالل ســـبعة أ م مــن اتريـــخ  -2
 من  انون املرا عات .  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 

ــــادة  -3 ــــرة األبــــخة مــــن امل ــــنص ال ق ــــانون املرا عــــات  276ت مــــن  
ــــــه   ــــــه ســــــاكنا  يف العقــــــار  قــــــ   ي ــــــه " إذا كــــــان مــــــن نلعــــــت ملكيت ان

املــــلاد  تحريــــر عقــــد  كمســــتأسر  قــــوة القــــانون ويلتــــلم الراســــ  عليــــه
 إجيار لصاحله أبسرة املثل " 

 ملحو ة هامة :
حيظر عله مجيع الشركات واملؤسسات ال ردية املشاركة يف امللاد علـه 
القسائت أو البيوت املوصصة أل ـرا  السـكن اخلـاي عمـال أبحكـام 

 9مـــن  ــانون الشـــركات التغاريــة املاـــا ة ابلقــانون ر ـــت  230املــادة 
 . 2008لسنة 

 س الكمة الكليةرئي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن  يع عقار ابمللاد العلف
تعلن إدارة الكتاب ابلكمة الكلية عن  يع العقار املوصوا  يما يل  

 – اعـة  –م 14/9/2017ابمللاد العلف وذل  يوم اخلمـيس املوا ـ  
وذلـ   –ابلدور الثـا   قصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحا    - 52

 3 يوع/ 266/2014تن ياا حلكت الكمة الصادر يف الدعو  ر ت 
 املر وعة مـن: مبارك عبداهلادي  ندر مبارك

 رـــــد:
 بلنه عباس  مرب  -1
 عادل عبداهلادي  ندر مبارك -2
 مساعد عبداهلادي  ندر مبارك -3
 حممد عبداهلادي  ندر مبارك -4
 ماسد عبداهلادي  ندر مبارك -5
  اطمة عبداهلادي  ندر مبارك -6
 مىن عبداهلادي  ندر مبارك -7
 ماسدة عبداهلادي  ندر مبارك -8
  ايلة عبداهلادي  ندر مبارك -9

 إميان عبداهلادي  ندر مبارك -10
 أوال: أوصاا العقار:

 5ســـــــادة  1شـــــــارع  1يقـــــــع العقـــــــار يف من قـــــــة  رانطـــــــة   عـــــــة  -
وميثــــــل عقــــــد املبــــــات متلــــــ  وهبــــــه مســــــتح  مشــــــاع ر ــــــت  6منــــــلل 

 1  عــــــــــــة  33854مــــــــــــن املو ــــــــــــط ر ــــــــــــت م/ 17690/2007

  2م 961ومساحته  92 سيمة ر ت 
العقار موروع التداع  وهو  يت سكن باي وي ل علـه شـارعف  -

ــة أمــام مبــف الرعايــة مــن الشــارع  طبقــا  2م 961العــام ومبســاحة زاوي
للومليقة العقار يتكون من دور ارر  + دور أول + ملحـ  اررـ  مـن 
الكخيب املبا   دمية كما تظهر من اخلارج وسد الباب اخلـارس  م تـوح  

العقــار مغلــ  و ــررت  حيــه وســدت حديقــة يف احلــوش األمــام  ووســد
صـالة +  را +  5وكيلة املدعه ابن الدور األرر  يتكون من عدد 

محام + م بخ بارس  ابحلـوش األمـام  أمـا الـدور األول  2ديوانية + 
   قررت انه يتكون من شقتف.

 اثنيا: شروط امللاد: 
د.ك  416118.393أوال: يبــــــدأ املــــــلاد ابلــــــثمن أساســــــ  مقــــــدارمل 

ـــثمن علـــه األ ـــل  ـــ  ال ويشـــ ط للمشـــاركة يف املـــلاد ســـداد مخـــس ذل
عليـه أو مبوسـب ب ــاب مبوسـب شـي  مصـدو مـن البنـ  املسـحوب 

 رمان من احد البنوك لصاا إدارة التن يا  وزارة العدل .
اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة 

 البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.
اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 

من علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس مخـــس الـــث
 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع .

را عا: يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن علـه األ ـل يؤسـل 
 البيع مع ز دة العشر. 

ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي
ذا تقــدم يف هــاا اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر عليــه إال إ

مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس 
 اكلسة عله أساس هاا الثمن .

سادسا:  إذا مل يقت امللايد األول إبيداع الثمن كامال يف اكلسـة التاليـة 
دة  ورا عله ذمته عله أساس ومل يتقدم احد للل دة ابلعشر تعاد امللاي

الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل 
اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبيــداع كامــل  يمتــه . ويلــلم امللايــد 

 املتولف مبا ينقص من مثن العقار 
ســـا عا :  يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها وتســغيل امللكيــة 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون و  لب املباشرين إلسراخات 
البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة 

 .  أية مسئولية
 اتسعا :  يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالة

ينشر هاا اإلعالن عـن البيـع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
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 من  انون املرا عات .  266
حكــت رســو املــلاد  ا ــل لالســتئناا بــالل ســبعة أ م مــن اتريــخ  - 2

 نون املرا عات . من  ا 277الن   ابحلكت طبقا للمادة 
ــــادة  -1 ــــرة األبــــخة مــــن امل ــــنص ال ق ــــانون املرا عــــات  276ت مــــن  

ــــــه   ــــــه ســــــاكنا  يف العقــــــار  قــــــ   ي ــــــه " إذا كــــــان مــــــن نلعــــــت ملكيت ان
كمســــتأسر  قــــوة القــــانون ويلتــــلم الراســــ  عليــــه املــــلاد  تحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبسرة املثل " 
 ملحو ة هامة :

واملؤسسات ال ردية املشاركة يف امللاد علـه حيظر عله مجيع الشركات 
القسائت أو البيوت املوصصة أل ـرا  السـكن اخلـاي عمـال أبحكـام 

 9مـــن  ــانون الشـــركات التغاريــة املاـــا ة ابلقــانون ر ـــت  230املــادة 
 . 2008لسنة 

 رئيس الكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن  يع عقار ابمللاد العلف
تعلـــــن إدارة الكتـــــاب ابلكمـــــة الكليـــــة عـــــن  يـــــع العقـــــار املوصـــــوا 
ــــــــــ   ــــــــــوم اخلمــــــــــيس املوا  ــــــــــ  ي ــــــــــف وذل ــــــــــ  ابملــــــــــلاد العل  يمــــــــــا يل

ــــــــا   قصــــــــر العــــــــدل   - 52 – اعــــــــة  14/9/2017 ــــــــدور الث ابل
وذلــــ  تن يــــاا حلكــــت الكمــــة الصــــادر  –الســــاعة التاســــعة صــــباحا  

 3 يوع/ 21/2015يف الدعو  ر ت 
 :   اطمة بالد حسف احليدر املر وعة مــــــــن

 رـــد:
 حبيب مال هللا حبيب عبدالكرمي  -1
  ن  التسليف واالدبار ) سا قا (   ن  االئتمان الكوييت حاليا  -2

 أوال: أوصاا العقار:
 3الوا ــع مبن قــة العقيلــة   عــة  3965/2002عقــار الومليقــة ر ــت  -

مـــــــن املو ـــــــط ر ـــــــت  850 ســـــــيمة ر ـــــــت  21منـــــــلل  328شـــــــارع 
  2م 375ومساحته  37294م/
ـــة مـــن الســـيغما  - ـــن وتكســـيته اخلارسي ـــلاع مـــن دوري تتكـــون عـــف الن

 وتش يبه يتاز والتكييف مركلي .
 يتكون الدور األرر  من ديوانية وصالتف وم بوف ومحام و ر ة  -
 يتكون الدور األول من ار ع  را وملالي محامات وصالة  -

 اثنيا: شروط امللاد: 
د.ك ويشــــ ط 267300املــــلاد ابلــــثمن األساســــ  و ــــدرمل أوال: يبــــدأ 

للمشاركة يف امللاد سداد مخس ذل  الثمن عله األ ـل مبوسـب شـي  
مصدو من البن  املسحوب عليه أو مبوسب ب اب رمان من أحـد 

 البنوك لصاا إدارة التن يا  وزارة العدل.
ة اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلس

 البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.

اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس 

 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع .
ممل مخس الثمن عله األ ل يؤسل را عا:  يف حالة إيداع من اعتمد ع ا

 البيع مع ز دة العشر. 
ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــاا اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس 

 اس هاا الثمن .اكلسة عله أس
سادسا:  إذا مل يقت امللايد األول إبيداع الثمن كامال يف اكلسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس 
الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل 

تــه . ويلــلم امللايــد اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبيــداع كامــل  يم
 املتولف مبا ينقص من مثن العقار 

ســـا عا :  يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 
د.ك  200وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها 

وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 الصحف اليومية .

اا اإلعــالن ت بيقــا للقــانون و  لــب املباشــرين إلســراخات البيــع اثمنــا:  ينشــر هــ
 وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتاب ابلكمة الكلية أية مسئولية . 
 اتسعا :  يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالة

للمـادة ينشر هاا اإلعالن عـن البيـع ابكريـدة الر يـة طبقـا  -1تنبيه: 
 من  انون املرا عات .  266

حكــت رســو املـــلاد  ا ــل لالســـتئناا بــالل ســـبعة أ م مــن اتريـــخ - 2
 من  انون املرا عات .  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 

ــــادة  -3 ــــرة األبــــخة مــــن امل ــــنص ال ق ــــانون املرا عــــات  276ت مــــن  
ــــــه   ــــــه ســــــاكنا  يف العقــــــار  قــــــ   ي ــــــه " إذا كــــــان مــــــن نلعــــــت ملكيت ان

ر  قــــوة القــــانون ويلتــــلم الراســــ  عليــــه املــــلاد  تحريــــر عقــــد كمســــتأس
 إجيار لصاحله أبسرة املثل " 

 ملحو ة هامة :
ـــة املشـــاركة يف املـــلاد   ـــع الشـــركات واملؤسســـات ال ردي حيظـــر علـــه مجي
علــه القســـائت أو البيـــوت املوصصـــة أل ــرا  الســـكن اخلـــاي عمـــال 

ا ة ابلقــانون مــن  ــانون الشــركات التغاريــة املاــ 230أبحكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9ر ت 

 رئيس الكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن  يع عقار ابمللاد العلف
تعلـــــن إدارة الكتـــــاب ابلكمـــــة الكليـــــة عـــــن  يـــــع العقـــــار املوصـــــوا 
ــــــــــ   ــــــــــوم اخلمــــــــــيس املوا  ــــــــــ  ي ــــــــــف وذل ــــــــــ  ابملــــــــــلاد العل  يمــــــــــا يل



 م20/8/2017  -هـ  1438 ذو القعدة  28 األحد                  48             والستون    الثالثةالسنة  1354الكويت اليوم العدد 

ابلــــــــدور الثــــــــا   قصــــــــر العــــــــدل  - 52 – اعــــــــة  –14/9/2017
وذلــــ  تن يــــاا حلكــــت الكمــــة الصــــادر  –الســــاعة التاســــعة صــــباحا  

 3 يوع / 214/2014يف الدعو  ر ت 
 املر وعة مـن:  

 امحد حممد ساست الصبا ة  -1
 اميان نوري حسن  -2

 رـــــد:
 هدي حممد ساست عل  الصبا ة  -1
 و اخ حممد ساست الصبا ة عل  الصبا ة  -2
 صالح حممد ساست الصبا ة  -3
 ة وسيهة حممد ساست الصبا  -4

 أوال: أوصاا العقار:
ـــــــــت  - ـــــــــة   عـــــــــة ر  ومســـــــــاحته  1يقـــــــــع العقـــــــــار يف من قـــــــــة الدعي

وميثـــــل  30295مـــــن املو ـــــط ر ـــــت م/ 60 ســـــيمة ر ـــــت  2م750
ــــة   عــــة  2453/2010الومليقــــة ر ــــت  العقــــار يقــــع يف من قــــة الدعي

  4منلل ر ت  14شارع  1
العقار موروع النلاع عبارة عن  يال سـكن بـاي ت ـل علـه شـارع  -

 وحيدها سخان من ملالي سهات واحد 
 الكساخ اخلارس  من احلغر لون  رتقايل و يج  -
 متت معاينة العقار من الدابل  -

 اثنيا: شروط امللاد: 
د.ك  410062,500أوال: يبــــــدأ املــــــلاد ابلــــــثمن أساســــــ  مقـــــــدارمل

ـــثمن علـــه األ ـــل  ـــ  ال ويشـــ ط للمشـــاركة يف املـــلاد ســـداد مخـــس ذل
سـحوب عليـه أو مبوسـب ب ــاب مبوسـب شـي  مصـدو مـن البنـ  امل

 رمان من احد البنوك لصاا إدارة التن يا  وزارة العدل .
اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة 

 البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.
اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس 

 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع .
را عا: يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن علـه األ ـل يؤسـل 

 البيع مع ز دة العشر. 
ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي

ه إال إذا تقــدم يف هــاا اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر عليــ
مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس 

 اكلسة عله أساس هاا الثمن .
سادسا:  إذا مل يقت امللايد األول إبيداع الثمن كامال يف اكلسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس 
الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل 

ايــد اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبيــداع كامــل  يمتــه . ويلــلم املل 
 املتولف مبا ينقص من مثن العقار 

ســـا عا :  يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 
د.ك  200وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها 

وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 الصحف اليومية .

قا للقانون و  لب املباشرين إلسراخات اثمنا:  ينشر هاا اإلعالن ت بي
البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 اتسعا :  يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالة

ينشر هاا اإلعالن عـن البيـع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 انون املرا عات . من   266

حكــت رســو املــلاد  ا ــل لالســتئناا بــالل ســبعة أ م مــن اتريــخ  - 2
 من  انون املرا عات.  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 

ــــادة  -1 ــــرة األبــــخة مــــن امل ــــنص ال ق ــــانون املرا عــــات  276ت مــــن  
ــــــه   ــــــه ســــــاكنا  يف العقــــــار  قــــــ   ي ــــــه " إذا كــــــان مــــــن نلعــــــت ملكيت ان

ويلتــــلم الراســــ  عليــــه املــــلاد  تحريــــر عقــــد كمســــتأسر  قــــوة القــــانون 
 إجيار لصاحله أبسرة املثل " 

 ملحو ة هامة :
حيظر عله مجيع الشركات واملؤسسات ال ردية املشاركة يف امللاد علـه 
القسائت أو البيوت املوصصة أل ـرا  السـكن اخلـاي عمـال أبحكـام 

 9 مـــن  ــانون الشـــركات التغاريــة املاـــا ة ابلقــانون ر ـــت 230املــادة 
 . 2008لسنة 

 رئيس الكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن  يع عقار ابمللاد العلف
تعلـــــن إدارة الكتـــــاب ابلكمـــــة الكليـــــة عـــــن  يـــــع  العقـــــار املوصـــــوا 
ــــــــــ   ــــــــــوم اخلمــــــــــيس املوا  ــــــــــ  ي ــــــــــف وذل ــــــــــ  ابملــــــــــلاد العل  يمــــــــــا يل

ــــــا   قصــــــر العــــــدل  - 52 – اعــــــة  –  14/9/2017 ــــــدور الث ابل
وذلــــ  تن يــــاا حلكــــت الكمــــة الصــــادر  –الســــاعة التاســــعة صــــباحا  

 3 يوع/ 105/2016يف الدعو  ر ت 
املر وعة مــــن: حممد عبد هللا حممد اخللي    ص ته وكيال  عن مـرمي عبـد 

 هللا حممد اخللي  .
 رــــــد: صاا حممد عثمان اخلوالد.

 أوال: أوصاا العقار:
-2  عـة الوا ـع مبن قـة العـدان  13255/2011عقار الومليقة ر ت 

منــلل -39شــارع -37204مــن املو ــط ر ــت م/ 418 ســيمة ر ــت 
 .2م400ومساحته  10
عف النلاع عبارة عن  يت  سيمة تقع عله شارع واحد ومكونـه مـن -



 م20/8/2017  -هـ  1438 ذو القعدة  28 األحد                  49             والستون    الثالثةالسنة  1354الكويت اليوم العدد 

 سرداب ودور ارر  وأول وس ح ومسكومل ابلسيغما وابللون البيج.
أرشد وكيل املدعية والنب املدعه عليه عله مكوانت العقار مورـوع -
 ع وه  كالتايل:النلا 
 ( محام.2( صالة + )2(  ر ه + )2. السرداب: مكون من عدد )1
ــــدور األررــــ : مكــــون مــــن عــــدد )2 ( 2(  ر ــــة + صــــالة + )2. ال

 محام + م بخ.
 ( محام.2(  را + صالة + عدد )4. الدور األول: مكون من عدد )3
 . التكييف: سن ال مركلي.4
 . الواسهات: سيغما ابللون البيج.5
 ال يوسد مصعد.. 6

 اثنيا: شروط امللاد:
ــــــــثمن األساســــــــ   ــــــــدرمل "  د.ك "    288000أوال: يبــــــــدأ املــــــــلاد ابل

ـــثمن علـــه األ ـــل  ـــ  ال ويشـــ ط للمشـــاركة يف املـــلاد ســـداد مخـــس ذل
مبوسـب شـي  مصـدو مـن البنـ  املسـحوب عليـه أو مبوسـب ب ــاب 

 رمان من احد البنوك لصاا إدارة التن يا  وزارة العدل.
ب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة اثنيا: جي

 البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.
اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس 

 د رسا  ه البيع .اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  
را عا: يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن علـه األ ـل يؤسـل 

 البيع مع ز دة العشر. 
ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــاا اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر 

    هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس  مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد
 اكلسة عله أساس هاا الثمن .

سادسا:  إذا مل يقت امللايد األول إبيداع الثمن كامال يف اكلسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس 

د يف هـامل الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـ
اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبيــداع كامــل  يمتــه . ويلــلم امللايــد 

 املتولف مبا ينقص من مثن العقار 
ســـا عا :  يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها 
والنشــــر عــــن البيــــع يف  وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن

 الصحف اليومية .
اثمنــا:  ينشــر هــاا اإلعــالن ت بيقــا للقــانون و  لــب املباشــرين إلســراخات البيــع 
 وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتاب ابلكمة الكلية أية مسئولية . 
 اتسعا :  يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالة

ينشر هاا اإلعالن عـن البيـع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 

 من  انون املرا عات .  266
حكــت رســو املـــلاد  ا ــل لالســـتئناا بــالل ســـبعة أ م مــن اتريـــخ - 2

 من  انون املرا عات .  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 
ــــادة  -3 ــــرة األبــــخة مــــن امل ــــنص ال ق ــــانون املرا عــــات  276ت مــــن  

ــــــه   ــــــه ســــــاكنا  يف العقــــــار  قــــــ   ي ــــــه " إذا كــــــان مــــــن نلعــــــت ملكيت ان
كمســــتأسر  قــــوة القــــانون ويلتــــلم الراســــ  عليــــه املــــلاد  تحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبسرة املثل " 
 ملحو ة هامة :

ـــة املشـــارك ـــع الشـــركات واملؤسســـات ال ردي ة يف املـــلاد  حيظـــر علـــه مجي
علــه القســـائت أو البيـــوت املوصصـــة أل ــرا  الســـكن اخلـــاي عمـــال 

مــن  ــانون الشــركات التغاريــة املاــا ة ابلقــانون  230أبحكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9ر ت 

 رئيس الكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن  يع عقارات ابمللاد العلف
تعلــــن إدارة الكتــــاب ابلكمــــة الكليــــة عــــن  يــــع العقــــارات املوصــــو ة 

ــــــــــ ــــــــــ   يمــــــــــا يل ــــــــــوم اخلمــــــــــيس املوا  ــــــــــ  ي ــــــــــف وذل   ابملــــــــــلاد العل
ابلـــــدور الثـــــا   قصـــــر العـــــدل   - 52 –  اعـــــة –  14/9/2017

وذلــــ  تن يــــاا حلكــــت الكمــــة الصــــادر  –الســــاعة التاســــعة صــــباحا  
 3 يوع/ 69/2015يف الدعو  ر ت 
 املر وعة مــن: 

 عبدهللا  لوم ررا تق   -1
 بدجية  لوم ررا اشكنا  -2

 رــد:
 شهاب امحد  لوم اشكنا   -1
 ا راهيت  لوم ررا اشكنا   -2
 امحد  لوم ررا اشكنا   -3
 امينه  لوم ررا اشكنا   -4
 ا اعيل  لوم ررا تق   -5
عبــدهللا يوســف حممـــد امحــد  صـــ ته احلــارس القاـــائ  علــه تركـــة  -6

 املرحوم /  لوم ررا تق  اشكنا  
اري والتومليـــــــــ   ـــــــــوزارة مـــــــــدير ادارة التن يـــــــــا التســـــــــغيل العقـــــــــ -7

 العدل  ص ته 
 ــاهر حبيــب عبــدالكرمي  صــ ته  يمــا علــه الســيدة / زهــرمل  لــوم  -8

 ررا اشكنا 
 أوال: أوصاا العقارات:

 8،  5القسـائت ر ـت  – 3  عـة  –تقع العقارات يف من قة أ و   خة 
  2588/2015املوصو ف ابلومليقة ر ت   10،  9، 

عبارة عن ار   ااخ تقع عله شارعف  5العقار األول :  سيمة ر ت 
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 2م 500)   ن و هر ( وير ) سكة ( سانبية وتبلـم مسـاحة األر  
 د.ك  350000 ثمن أساس  مقدارمل  –

عبارة عن ار   ااخ تقع علـه شـارعف  8العقار الثا  :  سيمة ر ت 
  2م 500)   ن و هر ( أحداكا شارع رئيس  وتبلم مساحة األر  

 د.ك345000قدارمل  ثمن أساس  م –
عبــــارة عــــن ار   اــــاخ تقــــع علــــه  9العقــــار الثالــــه :  ســــيمة ر ــــت 

شـــــارعف )   ـــــن و هـــــر ( واحــــــداكا شـــــارع رئيســـــ  ويـــــر )ســــــكة( 
 ـــــثمن أساســـــ  مقـــــدارمل  – 2م 500 األر سانبيـــــة وتبلـــــم مســـــاحة 

 د.ك 350000
ـــت  ـــع :  ســـيمة ر  ـــه  10العقـــار الرا  ـــارة عـــن ار   اـــاخ تقـــع عل عب

ــــة  شــــارعف )   ــــن و هــــر ( واحــــداكا رئيســــ  ويــــر ) ســــكة ( سانبي
 ـــــــــــثمن أساســـــــــــ  مقـــــــــــدارمل  – 2م 500وتبلـــــــــــم مســـــــــــاحة األر  

 د.ك 350000
 اثنيا: شروط امللاد: 

ـــار  ويشـــ ط  ـــرين كـــل عق ـــثمن األساســـ  املبـــف   ـــدأ املـــلاد ابل أوال: يب
للمشاركة يف امللاد سداد مخس ذل  الثمن عله األ ـل مبوسـب شـي  

عليه أو مبوسب ب اب رمان من احـد مصدو من البن  املسحوب 
 البنوك لصاا إدارة التن يا  وزارة العدل.

اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة 
 البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.

اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 
ن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس مخـــس الـــثم

 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع .
را عا:  يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن عله األ ل يؤسل 

 البيع مع ز دة العشر. 
ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي

ذا تقــدم يف هــاا اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر عليــه إال إ
مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس 

 اكلسة عله أساس هاا الثمن .
سادسا:  إذا مل يقت امللايد األول إبيداع الثمن كامال يف اكلسـة التاليـة 

دة  ورا عله ذمته عله أساس ومل يتقدم احد للل دة ابلعشر تعاد امللاي
الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل 
اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبيــداع كامــل  يمتــه . ويلــلم امللايــد 

 املتولف مبا ينقص من مثن العقار 
ســـا عا :  يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها وتســغيل امللكيــة 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون و  لب املباشرين إلسراخات 

البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة 
 .  أية مسئولية

 اتسعا : يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالة
ينشر هاا اإلعالن عـن البيـع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من  انون املرا عات .  266

حكــت رســو املـــلاد  ا ــل لالســـتئناا بــالل ســـبعة أ م مــن اتريـــخ - 2
 ن املرا عات . من  انو  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 

ــــادة  -3 ــــرة األبــــخة مــــن امل ــــنص ال ق ــــانون املرا عــــات  276ت مــــن  
ــــــه   ــــــه ســــــاكنا  يف العقــــــار  قــــــ   ي ــــــه " إذا كــــــان مــــــن نلعــــــت ملكيت ان
كمســــتأسر  قــــوة القــــانون ويلتــــلم الراســــ  عليــــه املــــلاد  تحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبسرة املثل " 
 ملحو ة هامة :

ال ردية املشاركة يف امللاد علـه حيظر عله مجيع الشركات واملؤسسات 
القسائت أو البيوت املوصصة أل ـرا  السـكن اخلـاي عمـال أبحكـام 

 9مـــن  ــانون الشـــركات التغاريــة املاـــا ة ابلقــانون ر ـــت  230املــادة 
 . 2008لسنة 

 رئيس الكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن  يع عقار ابمللاد العلف
تعلـــــن إدارة الكتـــــاب ابلكمـــــة الكليـــــة عـــــن  يـــــع العقـــــار املوصـــــوا 
ــــــــــ   ــــــــــوم اخلمــــــــــيس املوا  ــــــــــ  ي ــــــــــف وذل ــــــــــ  ابملــــــــــلاد العل  يمــــــــــا يل

ــــــا   قصــــــر العــــــدل  - 52 –  اعــــــة –  14/9/2017 ــــــدور الث ابل
وذلــــ  تن يــــاا حلكــــت الكمــــة الصــــادر  –الســــاعة التاســــعة صــــباحا  

 3 يوع/ 48/2016يف الدعو  ر ت 
 املر وعة مـن: 

 صيته سعيالن مرزوو الرشيدي  -1
 حصه سعيالن مرزوو الرشيدي -2
 مرزوو سعيالن مرزوو الرشيدي -3
 نوير سعيالن مرزوو الرشيدي -4
 هيا سعيالن مرزوو الرشيدي -5
  الح سعيالن مرزوو الرشيدي -6
 صبح سعيالن مرزوو الرشيدي -7
ليل ورملة املرحوم / محود مرزوو الرشيدي وهت بالـد نـوا عبـدالع -8

 ومجيعهت من ورملة املرحوم سعيالن مرزوو 
 دليل سعيالن مرزوو الرشيدي -9

 رـــد:
 امحد سعيالن مرزوو الرشيدي -1
 دالل سعيالن مرزوو الرشيدي -2
  در سعيالن مرزوو الرشيدي -3
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 شري ة سعيالن مرزوو الرشيدي -4
 أمال إ راهيت ع يه إ راهيت  -5
 حليمه سعيالن مرزوو الرشيدي -6
 نوال سعيالن مرزوو الرشيدي -7
 مدير عام  ن  التسليف واالدبار  ص ته  -8

 أوال: أوصاا العقار:
الوا ـــع يف من قـــة ال ـــردوس  13291/1993عقـــار الومليقـــة ر ـــت  -

 4/ ع م   عة ر ت 2من املو ط ر ت م/أ/ت ت / 132 سيمة ر ت 
 2م301ومساحته  12منلل  7سادة  1شارع 

 1شـارع  5العقار موروع الـدعو  يقـع يف من قـة ال ـردوس   عـة  -
  12منلل  7سادة 

ــــت  ومليقــــة التملــــ   - وهــــو  2م 301مســــاحة العقــــار كمــــا هــــو اث 
عبـــارة عــــن  يـــت ســــكن بــــاي مكســـ  مــــن اخلـــارج ابحلغــــر اكــــخي 
ويقـــــع علـــــه شــــــارعف )   ـــــن و هـــــر ( واألول هــــــو شـــــارع دابلــــــ  

واألبــــر هــــو شــــارع  1ر ــــت وهــــو الــــا  عليــــه عنــــوان البيــــت شــــارع 
رئيســــ  ي صــــل من قــــة ال ــــردوس عــــن من قــــة صــــباح الناصــــر حيــــه 

 توسد  ف البيت والشارع ارتداد كبخ . 
صــالة  2البيــت مكــون مــن دوريــن الــدور األررــ  مكــون مــن عــدد  -

محـام  سـيل وديوانيـة ابخللــف  2 ر ـة وم ـبخ وخمـلن وعـدد  2وعـدد 
 مع محامها .

 3شــقة كـل شـقة مكونـة مـن عــدد  2د الـدور األول مكـون مـن عـد -
  را وم بخ ومحام واحد 

 حالة البيت سيدة وتكييف البيت  واس ة الوحدات  -
ــــــت  - ــــــا يف البي ــــــدعه عليهــــــا األوف عمــــــن يســــــكن حالي  ســــــؤال امل

ـــدر  ـــاممل وبـــادم ، وا نهـــا   ـــه وأ ن أ ـــادت أيـــا هـــ  وا نهـــا امحـــد وزوست
ع البنــــــــات  قـــــــط ، وكالكـــــــا يف الشـــــــق  يف الـــــــدور األول وان مجيـــــــ

 يسكن مع ازواسهن 
 اثنيا: شروط امللاد: 

د.ك  ويشــ ط  202500أوال: يبــدأ املــلاد ابلــثمن األساســ   ــدرمل / 
للمشاركة يف امللاد سداد مخس ذل  الثمن عله األ ـل مبوسـب شـي  
مصدو من البن  املسحوب عليه أو مبوسب ب اب رمان من احـد 

 .البنوك لصاا إدارة التن يا  وزارة العدل
اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة 

 البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.
اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس 

 الاي كان  د رسا  ه البيع .اكلسة عله أساس الثمن 
را عا: يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن علـه األ ـل يؤسـل 

 البيع مع ز دة العشر. 

ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــاا اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر 

مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس مصحواب إبيداع كامل 
 اكلسة عله أساس هاا الثمن .

سادسا:  إذا مل يقت امللايد األول إبيداع الثمن كامال يف اكلسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس 

قة وال يعتـد يف هـامل الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا 
اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبيــداع كامــل  يمتــه . ويلــلم امللايــد 

 املتولف مبا ينقص من مثن العقار 
ســـا عا :  يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها 
يف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــار 

 الصحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون و  لب املباشرين إلسراخات 
البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 ةاتسعا :  يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهال

ينشر هاا اإلعالن عـن البيـع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من  انون املرا عات .  266

حكــت رســو املـــلاد  ا ــل لالســـتئناا بــالل ســـبعة أ م مــن اتريـــخ - 2
 من  انون املرا عات .  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 

ــــادة  -3 ــــرة األبــــخة مــــن امل ــــنص ال ق ــــانون املرا عــــات  276ت مــــن  
ــــــه   ــــــه ســــــاكنا  يف العقــــــار  قــــــ   ي ــــــه " إذا كــــــان مــــــن نلعــــــت ملكيت ان
كمســــتأسر  قــــوة القــــانون ويلتــــلم الراســــ  عليــــه املــــلاد  تحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبسرة املثل " 
 ملحو ة هامة :

ـــة املشـــاركة يف املـــلاد   ـــع الشـــركات واملؤسســـات ال ردي حيظـــر علـــه مجي
اخلـــاي عمـــال  علــه القســـائت أو البيـــوت املوصصـــة أل ــرا  الســـكن

مــن  ــانون الشــركات التغاريــة املاــا ة ابلقــانون  230أبحكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9ر ت 

 رئيس الكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ع عقار ابمللاد العلفإعالن عن  ي
تعلـــــن إدارة الكتـــــاب ابلكمـــــة الكليـــــة عـــــن  يـــــع العقـــــار املوصـــــوا 
ــــــــــ   ــــــــــوم اخلمــــــــــيس املوا  ــــــــــ  ي ــــــــــف وذل ــــــــــ  ابملــــــــــلاد العل  يمــــــــــا يل

ــــــا   قصــــــر العــــــدل  - 52 –  اعــــــة –  14/9/2017 ــــــدور الث ابل
وذلــــ  تن يــــاا حلكــــت الكمــــة الصــــادر  –الســــاعة التاســــعة صــــباحا  

 3وع/ ي 32/2017يف الدعو  ر ت 
 املر وعة مــن:  
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 نشميه سلوي هالل امل خي -1
 و ية سلوي هالل امل خي -2
 مجله سلوي هالل امل خي -3

 رــد:
 . سل ان سلوي هالل امل خي1
 . نورمل سلوي هالل امل خي2
 . موره سلوي هالل امل خي3
 . سوزة سلوي هالل امل خي4
 . هالل سلوي هالل امل خي5

 العقار:أوال: أوصاا 
املــــؤرخ  4199يقــــع العقــــار يف من قــــة صــــباح الناصــــر ابلومليقــــة ر ــــت 

ــــــع   عــــــة  500مبســــــاحة  23/9/1992 ،  20شــــــارع  3مــــــ  مر 
 44منلل  19

ــــــه  ــــــارة عــــــن  ســــــيمة ســــــكنية ت ــــــل عل ــــــلاع عب العقــــــار مورــــــوع الن
شــــــارعف ) زاويــــــة ( ومكــــــون مــــــن دور اررــــــ  وســــــ ح والواسهــــــات 

 من احلغر لون ا يض 
 يــتت  تحــه حيــه أ ــادت احلارــرة عــن املــدعف ابن مت طــرو البــاب ومل

 العقار يتكون كالتايل :
محام ويوسد  2 را وصالة وم بخ و 3الدور األرر  مكون من -1

 مدبل للعقار  2عدد 
 محام وصالة وم بخ  2 را و  4الدور األول مكون من -2
 ر ــــة للســـــائ   2امللحــــ  مكــــون مــــن ديوانيــــة ومحامهــــا ويوســــد -3

 واخلدم 
تكييــــف ابلعقـــــار مركــــلي واألررـــــيات مــــن الســـــخامي  ويوســـــد ال-4

 ارتداد أمام العقار 
 اثنيا: شروط امللاد: 

أوال: يبــدأ املــلاد ابلــثمن األساســ   ــدرمل ملالمثائــة ومخســون الــف دينــار  
كــوييت  ويشـــ ط للمشـــاركة يف املـــلاد ســـداد مخـــس ذلـــ  الـــثمن علـــه 

مبوســب األ ــل مبوســب شــي  مصــدو مــن البنــ  املســحوب عليــه أو 
 ب اب رمان من احد البنوك لصاا إدارة التن يا  وزارة العدل.

اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة 
 البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.

اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 
 ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس مخـــس الـــثمن علـــه األ

 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع .
را عا:  يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن عله األ ل يؤسل 

 البيع مع ز دة العشر. 
ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي

يف هــاا اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر عليــه إال إذا تقــدم 

مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس 
 اكلسة عله أساس هاا الثمن .

سادسا:  إذا مل يقت امللايد األول إبيداع الثمن كامال يف اكلسـة التاليـة 
عله ذمته عله أساس ومل يتقدم احد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا 

الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل 
اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبيــداع كامــل  يمتــه . ويلــلم امللايــد 

 املتولف مبا ينقص من مثن العقار 
ســـا عا :  يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200إســراخات التن يــا ومقــدارها  وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون و  لب املباشرين إلسراخات 
البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 ا :  يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالةاتسع

ينشر هاا اإلعالن عـن البيـع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من  انون املرا عات .  266

حكــت رســو املـــلاد  ا ــل لالســـتئناا بــالل ســـبعة أ م مــن اتريـــخ - 2
 من  انون املرا عات .  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 

ــــادة  -3 ــــرة األبــــخة مــــن امل ــــنص ال ق ــــانون املرا عــــات  276ت مــــن  
ــــــه   ــــــه ســــــاكنا  يف العقــــــار  قــــــ   ي ــــــه " إذا كــــــان مــــــن نلعــــــت ملكيت ان
كمســــتأسر  قــــوة القــــانون ويلتــــلم الراســــ  عليــــه املــــلاد  تحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبسرة املثل " 
 ملحو ة هامة :

ة يف امللاد علـه حيظر عله مجيع الشركات واملؤسسات ال ردية املشارك
القسائت أو البيوت املوصصة أل ـرا  السـكن اخلـاي عمـال أبحكـام 

 9مـــن  ــانون الشـــركات التغاريــة املاـــا ة ابلقــانون ر ـــت  230املــادة 
 . 2008لسنة 

 رئيس الكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن  يع عقار ابمللاد العلف
تعلـــــن إدارة الكتـــــاب ابلكمـــــة الكليـــــة عـــــن  يـــــع العقـــــار املوصـــــوا 

ــــــــــ  ابملــــــــــ ــــــــــ   يمــــــــــا يل ــــــــــوم اخلمــــــــــيس املوا  ــــــــــ  ي ــــــــــف وذل لاد العل
ــــــا   قصــــــر العــــــدل  - 52 –  اعــــــة –  14/9/2017 ــــــدور الث ابل

وذلــــ  تن يــــاا حلكــــت الكمــــة الصــــادر  –الســــاعة التاســــعة صــــباحا  
 3 يوع/ 30/2016يف الدعو  ر ت 

 املر وعة مـن: زهرمل كنعان حسف الصراا 
 رـــــد: امل انصر مسيب عباس  

 العقار:أوال: أوصاا 



 م20/8/2017  -هـ  1438 ذو القعدة  28 األحد                  53             والستون    الثالثةالسنة  1354الكويت اليوم العدد 

الوا ــع يف من قــة رــاحية صــباح  222/2009عقــار الومليقــة ر ــت  -
ب مـن املو ـط ر ـت  9  عـة ر ـت  29السامل وهو ميثل القسـيمة ر ـت 

ومســـــــــــاحته  – 7منـــــــــــلل – 3ســـــــــــادة  – 3شـــــــــــارع  – 36891م/
  2م 300,125

 العقار موروع النلاع عبارة عن  يت سكن باي مكون من دورين  -
العقــار مــن الــدابل ومت طــرو البــاب إال أن مل مل نــتمكن مــن معاينــة  -

 يتت متكف اخلربة من معاينة العقار من الدابل
 التلبيس من احلغر اإليرا   -
 التكيف سن ال  -

 اثنيا: شروط امللاد: 
د.ك ويشــــ ط  226800أوال: يبــــدأ املــــلاد ابلــــثمن األساســــ   ــــدرمل 

مبوسـب شـي  للمشاركة يف امللاد سداد مخس ذل  الثمن عله األ ـل 
مصدو من البن  املسحوب عليه أو مبوسب ب اب رمان من احـد 

 البنوك لصاا إدارة التن يا  وزارة العدل.
اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة 

 البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.
من كــامال وســب عليــه إيــداع اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــث

مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس 
 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع .

را عا: يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن علـه األ ـل يؤسـل 
 البيع مع ز دة العشر. 

ــد الــثمن يف اكلســة الت ــة حكــت  رســو املــلاد بامســا: إذا أودع امللاي الي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــاا اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس 

 اكلسة عله أساس هاا الثمن .
سادسا:  إذا مل يقت امللايد األول إبيداع الثمن كامال يف اكلسـة التاليـة 

احد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس  ومل يتقدم
الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل 
اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبيــداع كامــل  يمتــه . ويلــلم امللايــد 

 املتولف مبا ينقص من مثن العقار 
حلــــاالت رســــوم نقــــل ســـا عا :  يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع ا

د.ك  200وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون و  لب املباشرين إلسراخات 

تـاب ابلكمـة الكليـة البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الك
 أية مسئولية . 

 اتسعا :  يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالة
ينشر هاا اإلعالن عـن البيـع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 

 من  انون املرا عات .  266
حكــت رســو املـــلاد  ا ــل لالســـتئناا بــالل ســـبعة أ م مــن اتريـــخ - 2

 من  انون املرا عات .  277  ابحلكت طبقا للمادة الن 
ــــادة  -3 ــــرة األبــــخة مــــن امل ــــنص ال ق ــــانون املرا عــــات  276ت مــــن  

ــــــه   ــــــه ســــــاكنا  يف العقــــــار  قــــــ   ي ــــــه " إذا كــــــان مــــــن نلعــــــت ملكيت ان
كمســــتأسر  قــــوة القــــانون ويلتــــلم الراســــ  عليــــه املــــلاد  تحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبسرة املثل " 
 ملحو ة هامة :

حيظر عله مجيع الشركات واملؤسسات ال ردية املشاركة يف امللاد علـه 
القسائت أو البيوت املوصصة أل ـرا  السـكن اخلـاي عمـال أبحكـام 

 9مـــن  ــانون الشـــركات التغاريــة املاـــا ة ابلقــانون ر ـــت  230املــادة 
 . 2008لسنة 

 رئيس الكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يع عقار ابمللاد العلفإعالن عن 
تعلـــــن إدارة الكتـــــاب ابلكمـــــة الكليـــــة عـــــن  يـــــع العقـــــار املوصـــــوا 
ــــــــــ   ــــــــــوم اخلمــــــــــيس املوا  ــــــــــ  ي ــــــــــف وذل ــــــــــ  ابملــــــــــلاد العل  يمــــــــــا يل

ابلـــــــدور الثـــــــا   قصـــــــر العـــــــدل  - 52 – اعـــــــة  – 14/9/2017
وذلــــ  تن يــــاا حلكــــت الكمــــة الصــــادر  –الســــاعة التاســــعة صــــباحا  

 3يوع/  58/2016يف الدعو  ر ت 
 املر وعة مــــن: اميان بالد انيف امل خي.

 رد:
  در بالد انيف امل خي. -1
  يصل بالد انيف امل خي. -2
 صياح بالد انيف امل خي. -3
 مشعل بالد انيف امل خي. -4
 شقحه عبد هللا سعد امل خي. -5
  درية بالد انيف امل خي. -6
 انيف بالد انيف امل خي. -7
 انيف امل خي. نوال بالد -8
 هدي بالد انيف امل خي. -9

 أوال: أوصاا العقار:
 سيمة  –الوا ع مبن قة األندلس  13020/2011عقار الومليقة ر ت 

شـارع ر ـت  – 5  عـة ر ـت  – 33782من املو ـط ر ـت م/ 12ر ت 
 .2م 875ومساحته  102

ـــــه شـــــارعف   ـــــن و هـــــر ومســـــاحته  العقـــــار ســـــكن بـــــاي يقـــــع عل
ســــــــــــرداب وملــــــــــــالي أدوار، يتكــــــــــــون  ( ومكــــــــــــون مــــــــــــن2م 875)

ــــدور األررــــ  شــــقتف   الســــرداب مــــن مســــاحته م توحــــة، ويتكــــون ال
ـــــالي  ـــــرا ومحـــــامف وم ـــــبخ وصـــــالة،  ـــــن مل كـــــل منهمـــــا مكونـــــه م



 م20/8/2017  -هـ  1438 ذو القعدة  28 األحد                  54             والستون    الثالثةالسنة  1354الكويت اليوم العدد 

والــــــــدور األول والثــــــــا  مكــــــــرر لألررــــــــ ، وامللحــــــــ  مكــــــــون مــــــــن 
ـــــار  ـــــف مركـــــلي ووحـــــدات، والعق  ـــــر تف ومحـــــامف وم ـــــبخ، والتكيي

 د.ك. 2520 مؤسر ابلكامل و قيمة إجياريه
 اثنيا: شروط امللاد:

د.ك  ويشــ ط  546750أوال: يبــدأ املــلاد ابلــثمن األساســ   ــدرمل / 
للمشاركة يف امللاد سداد مخس ذل  الثمن عله األ ـل مبوسـب شـي  
مصدو من البن  املسحوب عليه أو مبوسب ب اب رمان من احـد 

 البنوك لصاا إدارة التن يا  وزارة العدل.
من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة  اثنيا: جيب عله

 البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.
اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس 

  ه البيع .اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا 
را عا: يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن علـه األ ـل يؤسـل 

 البيع مع ز دة العشر. 
ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــاا اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر 

هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     
 اكلسة عله أساس هاا الثمن .

سادسا:  إذا مل يقت امللايد األول إبيداع الثمن كامال يف اكلسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس 

هـامل الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف 
اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبيــداع كامــل  يمتــه . ويلــلم امللايــد 

 املتولف مبا ينقص من مثن العقار 
ســـا عا :  يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها 
شــــر عــــن البيــــع يف وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والن

 الصحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون و  لب املباشرين إلسراخات 
البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 اتسعا :  يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالة

ر هاا اإلعالن عـن البيـع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة ينش -1تنبيه: 
 من  انون املرا عات .  266

حكــت رســو املـــلاد  ا ــل لالســـتئناا بــالل ســـبعة أ م مــن اتريـــخ - 2
 من  انون املرا عات .  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 

ــــادة  -3 ــــرة األبــــخة مــــن امل ــــنص ال ق ــــانون املرا عــــات  276ت مــــن  
ــــــه " إذا كــــــان مــــــ ــــــه  ان ــــــه ســــــاكنا  يف العقــــــار  قــــــ   ي ن نلعــــــت ملكيت

كمســــتأسر  قــــوة القــــانون ويلتــــلم الراســــ  عليــــه املــــلاد  تحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبسرة املثل " 
 ملحو ة هامة :

ـــة املشـــاركة يف املـــلاد   ـــع الشـــركات واملؤسســـات ال ردي حيظـــر علـــه مجي
علــه القســـائت أو البيـــوت املوصصـــة أل ــرا  الســـكن اخلـــاي عمـــال 

مــن  ــانون الشــركات التغاريــة املاــا ة ابلقــانون  230كــام املــادة أبح
 . 2008لسنة  9ر ت 

 رئيس الكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ع حصة يف عقار ابمللاد العلفإعالن عن  ي
تعلـــــن إدارة الكتــــــاب ابلكمـــــة الكليــــــة عـــــن  يــــــع حصـــــة يف العقــــــار 
املوصـــــوا  يمـــــا يلـــــ  ابملـــــلاد العلـــــف وذلـــــ  يـــــوم اخلمـــــيس املوا ـــــ  

ابلـــــــدور الثـــــــا   قصـــــــر العـــــــدل  - 52 – اعـــــــة  - 14/9/2017
وذلــــ  تن يــــاا حلكــــت الكمــــة الصــــادر  –الســــاعة التاســــعة صــــباحا  

 3 يوع/ 112/2014 ت يف الدعو  ر 
املر وعـــة مــــن: انيـــف ســـامل املـــرزوو  صـــ ته رئـــيس قلـــس إدارة شـــركة 

 الااحية للصوور حاليا ش.م.ك.ك ) شركة كيميا القا اة سا قا(
 رــد:

 شيوة عل  امحد عبدهللا  -1
 ساست حممد مال حسف عبدالرمحن  -2
 حسف حممد مال حسف عبدالرمحن -3
 هناخ حممد مال حسف عبدالرمحن  -4
 حممد عبدالعليل احلسيف  -5
 شركة املنار للتمويل واإلسارة -6

 أوال: أوصاا العقار:
مسـاحة عقـار  2م 330% مشاعا مـن مسـاحته  35حصة  نسبة  -

الوا ـع يف من قـة الشـامية مـن املو ـط  10605/2008الومليقة ر ت 
 159 سيمة ر ت  8  عة ر ت  26078ر ت م/

ــــــه شــــــارعف  - ــــــلاع هــــــ   ســــــيمة ســــــكنية تقــــــع عل ــــــار الن العــــــف مث
ـــــن دور أررـــــ  وأول واث  وال يســـــكنه  رئيســـــ  ودابلـــــ  وتتكـــــون م

 احد أملناخ املعاينة 
 التكييف مركلي ويوسد مصعد واحد وحالة البناخ سديدة  -
ــــدور األررــــ  مــــن ديوانيــــة وصــــالتف و ــــر تف ومغاســــل  - يتكــــون ال

ـــدور األول مـــن صـــالة و  ـــرا ماســـ   3ومحـــامف وم ـــبخ ويتكـــون ال
و ر ة ومحام وم بخ وخملن ويتكون الدور الثـا  يثـل للـدور والسـ ح 

 حيتو   ر ة  سيل و ر ة بدم مع محام 
 اثنيا: شروط امللاد: 

د.ك   136080اســــــــــ   ــــــــــدرمل / أوال: يبـــــــــدأ املــــــــــلاد ابلــــــــــثمن األس
ـــــــلاد ســـــــداد  ـــــــع ويشـــــــ ط للمشـــــــاركة يف امل للحصـــــــة املعرورـــــــة للبي
مخـــس ذلـــ  الـــثمن علـــه األ ـــل مبوســـب شـــي  مصـــدو مـــن البنـــ  



 م20/8/2017  -هـ  1438 ذو القعدة  28 األحد                  55             والستون    الثالثةالسنة  1354الكويت اليوم العدد 

ــــــوك  ــــــه أو مبوســــــب ب ــــــاب رــــــمان مــــــن احــــــد البن املســــــحوب علي
 لصاا إدارة التن يا  وزارة العدل.

اد سلسة اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعق
 البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.

اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس 

 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع .
مد ع اممل مخس الثمن عله األ ل يؤسل را عا:  يف حالة إيداع من اعت

 البيع مع ز دة العشر. 
ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــاا اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس 

 عله أساس هاا الثمن .اكلسة 
سادسا:  إذا مل يقت امللايد األول إبيداع الثمن كامال يف اكلسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس 
الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل 

مــل  يمتــه . ويلــلم امللايــد اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبيــداع كا
 املتولف مبا ينقص من مثن العقار 

ســـا عا :  يتحمـــل الراســـ  عليـــه املـــلاد يف مجيـــع احلـــاالت رســـوم نقـــل وتســـغيل 
ـــا ومقـــدارها  ـــة ومصـــرو ات إســـراخات التن ي د.ك وأتعـــاب الامـــاة  200امللكي

 واخلربة ومصاريف اإلعالن والنشر عن البيع يف الصحف اليومية .
ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون و  لب املباشرين إلسراخات اثمنا:  

البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة 
 أية مسئولية . 

 اتسعا :  يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالة
طبقـا للمـادة  ينشر هاا اإلعالن عـن البيـع ابكريـدة الر يـة -1تنبيه: 
 من  انون املرا عات .  266

حكــت رســو املـــلاد  ا ــل لالســـتئناا بــالل ســـبعة أ م مــن اتريـــخ - 2
 من  انون املرا عات .  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 

مــن  ــانون املرا عــات انــه " إذا كــان  276تــنص ال قــرة األبــخة مــن املــادة  -3
كمســـتأسر  قـــوة القـــانون ويلتـــلم مـــن نلعـــت ملكيتـــه ســـاكنا  يف العقـــار  قـــ   يـــه  

 الراس  عليه امللاد  تحرير عقد إجيار لصاحله أبسرة املثل " 
 ملحو ة هامة :

حيظر عله مجيع الشركات واملؤسسات ال ردية املشاركة يف امللاد علـه 
القسائت أو البيوت املوصصة أل ـرا  السـكن اخلـاي عمـال أبحكـام 

 9املاـــا ة ابلقــانون ر ـــت  مـــن  ــانون الشـــركات التغاريــة 230املــادة 
 . 2008لسنة 

 رئيس الكمة الكلية
 

 إعالن عن  يع عقار ابمللاد العلف
تعلـــــن إدارة الكتـــــاب ابلكمـــــة الكليـــــة عـــــن  يـــــع العقـــــار املوصـــــوا 
ــــــــــ   ــــــــــوم اخلمــــــــــيس املوا  ــــــــــ  ي ــــــــــف وذل ــــــــــ  ابملــــــــــلاد العل  يمــــــــــا يل

ابلـــــــدور الثـــــــا   قصـــــــر العـــــــدل  - 52 – اعـــــــة  - 14/9/2017
وذلــــ  تن يــــاا حلكــــت الكمــــة الصــــادر  –الســــاعة التاســــعة صــــباحا  

 3 يوع/ 135/2012يف الدعو  ر ت 
 املر وعة مـن:  ن  اخلليج 

 رـــــد: شركة درة الدار العقارية 
 أوال: أوصاا العقار:

أ مــن املو ــط ر ــت  1يقــع العقــار مبن قــة ال حيحيــل  ســيمة ر ــت  -1
املؤربـــــــــة  2005/ 6910املوصـــــــــوا ابلومليقـــــــــة ر ـــــــــت  18655م/

28/6/2005 
العقــــــار عبــــــارة عــــــن أر   اــــــاخ حيــــــدها مــــــن الشــــــمال شــــــارع  -2

الـــــد وس الرئيســـــ  ومــــــن اكنـــــوب بـــــلاانت الــــــن ط التا عـــــة لشــــــركة 
الــــن ط ومــــن الشــــرو  نــــدو رواتان املنشــــر ومــــن الغــــرب حيــــدها دوار 

ـــــــل ومركـــــــل ا إلط ـــــــاخ والعقـــــــار املن قـــــــة الصـــــــناعية ملن قـــــــة ال حيحي
مـــــــــ  مر ـــــــــع طبقـــــــــا لومليقـــــــــة العقـــــــــار  231803مبســـــــــاحة  ـــــــــدرها 

 واملو ط التنظيم  املر   مبلف الدعو  
 اثنيا: شروط امللاد: 

ـــــف  أوال: يبـــــدأ املـــــلاد ابلـــــثمن األساســـــ   ـــــدرمل / )مائـــــة وتســـــعة مالي
ـــــا  ـــــارا كويتي وتســـــعمائة ومخســـــة وتســـــعف أل ـــــا وســـــتمائة ومخســـــف دين

 لســـا ال  ـــخ( ويشـــ ط للمشـــاركة يف املـــلاد ومخســـمائة وأر عـــة عشـــر 
سداد مخس ذل  الثمن عله األ ل مبوسـب شـي  مصـدو مـن البنـ  
املســحوب عليـــه أو مبوســـب ب ـــاب رـــمان مـــن أحـــد البنـــوك لصـــاا 

 إدارة التن يا  وزارة العدل.
اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة 

 عتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.البيع كامل الثمن الاي ا
اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس 

 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع .
ل را عا: يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن علـه األ ـل يؤسـ

 البيع مع ز دة العشر. 
ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــاا اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس 

 اكلسة عله أساس هاا الثمن .
مل يقت امللايد األول إبيداع الثمن كامال يف اكلسـة التاليـة  سادسا:  إذا

ومل يتقدم احد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس 
الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل 
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اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبيــداع كامــل  يمتــه . ويلــلم امللايــد 
 مبا ينقص من مثن العقار  املتولف

ســـا عا :  يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 
د.ك  200وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها 

وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 الصحف اليومية .

و  لب املباشرين إلسراخات اثمنا:  ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون 
البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 اتسعا :  يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالة

ينشر هاا اإلعالن عـن البيـع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 عات . من  انون املرا  266

حكــت رســو املـــلاد  ا ــل لالســـتئناا بــالل ســـبعة أ م مــن اتريـــخ - 2
 من  انون املرا عات .  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 

ــــادة  -3 ــــرة األبــــخة مــــن امل ــــنص ال ق ــــانون املرا عــــات  276ت مــــن  
ــــــه   ــــــه ســــــاكنا  يف العقــــــار  قــــــ   ي ــــــه " إذا كــــــان مــــــن نلعــــــت ملكيت ان

ســــ  عليــــه املــــلاد  تحريــــر عقــــد كمســــتأسر  قــــوة القــــانون ويلتــــلم الرا
 إجيار لصاحله أبسرة املثل " 

 ملحو ة هامة :
حيظر عله مجيع الشركات واملؤسسات ال ردية املشاركة يف امللاد علـه 
القسائت أو البيوت املوصصة أل ـرا  السـكن اخلـاي عمـال أبحكـام 

 9مـــن  ــانون الشـــركات التغاريــة املاـــا ة ابلقــانون ر ـــت  230املــادة 
 . 2008لسنة 

 رئيس الكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يع عقار ابمللاد العلفإعالن عن 
تعلن إدارة الكتاب ابلكمة الكلية عن العقار املوصوا  يما يل  

 –  اعة – 14/9/2017ابمللاد العلف وذل  يوم اخلميس املوا   
وذل   –ابلدور الثا   قصر العدل الساعة التاسعة صباحا  - 52

 .3 يوع/ 170/2015تن ياا حلكت الكمة الصادر يف الدعو  ر ت 
 املر وعة مــن: 

 .ساست حممد عبدهللا أ و مرزوو  -1
 . دريه يوسف إ راهيت السلمان  -2
 .دعاخ امحد سل ان  رحان حممد -3
 سل ان امحد سل ان  رحان حممد.-4

 رد:
 .ماسد سل ان  رحان حممد -1
 . رحان سل ان  رحان حممد -2
 .مشالن سل ان  رحان حممد -3

 سل ان  رحان حممد. مىن -4
 هد  سل ان  رحان حممد. -5
  خة سل ان  رحان حممد. -6
 ك اية سل ان  رحان حممد.  -7
 انهية سل ان  رحان حممد. -8
ورملــة املرحومـــة راويـــة ســـل ان  رحـــان حممـــد ا نـــة املرحـــوم ســـل ان  -9

  رحان حممد املتوىف  بلها وهت كل من :
 دالل حممد عبدهللا أ و مرزوو . -10
 أ و مرزوو .  هد حممد عبدهللا -11
 أمثال حممد عبدهللا أ و مرزوو . -12
 امينه حممد عبدهللا أ و مرزوو . -13
 مرمي سل ان  رحان حممد. -14
 سلو  سل ان  رحان حممد . -15
 مدير عام إدارة التسغيل العقاري والتوملي   ص ته . -16
 مدير عام  لدية الكويت  ص ته . -17

 أوال: أوصاا العقار:
 سـيمة  –الوا ـع يف من قـة اكا ريـة  25/2008الومليقة ر ـت عقار  -

شــارع  – 11  عــة ر ــت  – 33775مــن املو ــط ر ــت م/ 183ر ــت 
 .2م 780مبساحة  6منلل ر ت  108

العقار سكن باي يقع عله شارعف )  ن و هر( مكـون مـن دور  -
 سرداب ودورين ارر  وأول.

 امات وم بخ مح 3 را نوم و 5يتكون الدور األرر  من عدد  -
 رئيس  وصالة كبخة ودرج مؤدي للدور األول.

 محامات وصالة كبخة. 3 را نوم و 6يتكون الدور من عدد  -
 ــــــرا مســـــتغلة كموـــــازن والســـــ ح  ــــــه  4الســـــرداب  ـــــه عـــــدد  -

  ر ة كخيب. 
أ ادت املدعه عليها الثامنة أبن العقار ال يدر ريع واملنت عف  ه هت  -

يــــة وهــــد ( ابلــــدور األررــــ  ومشــــالن وماســــد ابوا ــــا وابوايــــا )ك ا
 )ابلدور األول(.

 الواسهات حغر أرد .  -
 توسد ديوانية وبدما ا و ر تف حبمام للودم وم بخ بارس . -

 اثنيا: شروط امللاد: 
ــــدرمل  ــــثمن األساســــ    ــــدأ املــــلاد ابل د.ك ويشــــ ط 607500أوال: يب

مبوسـب شـي  للمشاركة يف امللاد سداد مخس ذل  الثمن عله األ ـل 
مصدو من البن  املسحوب عليه أو مبوسب ب اب رمان من أحـد 

 البنوك لصاا إدارة التن يا  وزارة العدل.
اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة 

 البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.
من كــامال وســب عليــه إيــداع اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــث
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مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس 
 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع.

را عا: يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن علـه األ ـل يؤسـل 
 البيع مع ز دة العشر. 

ــد الــثمن يف اكلســة التا ــة حكــت  رســو املــلاد بامســا: إذا أودع امللاي لي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــامل اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس 

 اكلسة عله أساس هاا الثمن.
سادسا: إذا مل يقت امللايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اكلسـة التاليـة 

د للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس ومل يتقدم أح
الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل 
ــد  ــه. ويلــلم امللاي ــداع كامــل  يمت اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبي

 املتولف مبا ينقص من مثن العقار 
احلــــاالت رســــوم نقــــل ســــا عا : يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع 

د.ك  200وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
اثمنا: ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون و  لـب املباشـرين إلسـراخات 

اب ابلكمـة الكليـة البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـ
 أية مسئولية. 

 اتسعا: يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالة.
ينشـر هـاا اإلعـالن عـن البيـع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة -1تنبيه: 
 من  انون املرا عات.  266

حكــت رســو املـــلاد  ا ــل لالســـتئناا بــالل ســـبعة أ م مــن اتريـــخ - 2
 من  انون املرا عات.  277كت طبقا للمادة الن   ابحل

من  انون املرا عات انه " إذا  276تنص ال قرة األبخة من املادة -3
كان من نلعت ملكيته ساكنا  يف العقار  ق   يه كمستأسر  قوة 

 القانون ويلتلم الراس  عليه امللاد  تحرير عقد إجيار لصاحله أبسرة املثل " 
 ملحو ة هامة:

مجيع الشركات واملؤسسات ال ردية املشاركة يف امللاد علـه  حيظر عله
القسائت أو البيوت املوصصة أل ـرا  السـكن اخلـاي عمـال أبحكـام 

 9مـــن  ــانون الشـــركات التغاريــة املاـــا ة ابلقــانون ر ـــت  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس الكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن  يع عقار ابمللاد العلف
يـــــة عـــــن  يـــــع العقـــــار املوصـــــوا تعلـــــن إدارة الكتـــــاب ابلكمـــــة الكل

ــــــــــ   ــــــــــوم اخلمــــــــــيس املوا  ــــــــــ  ي ــــــــــف وذل ــــــــــ  ابملــــــــــلاد العل  يمــــــــــا يل
ابلـــــدور الثـــــا   قصـــــر العـــــدل   - 52 –  اعـــــة –  14/9/2017

وذلــــ  تن يــــاا حلكــــت الكمــــة الصــــادر  –الســــاعة التاســــعة صــــباحا  
 3 يوع/ 173/2016يف الدعو  ر ت 
 عائشة ساست عله الشمالناملر وعة مــن: 

  رحان انصر صاا الشمريرــد: 
 أوال: أوصاا العقار:

يقع العقار يف من قة مبـارك عبـدهللا اكـا ر )  ـرب مشـرا سـا قا (  -
 2م 500مساحته  87منلل ر ت  122شارع ر ت  1  عة ر ت 

 العقار عبارة عن  يال سكنية ت ل عله ملالي شوارع ) زاوية ( -
 العقار يتكون من سرداب + ارر  + أول + اث  + س ح  -
ـــــخة + خمـــــلن +  ر ـــــة ســـــائ   - ـــــة كب الســـــرداب يتكـــــون مـــــن ديواني

 مع محام
 محام + م بخ رئيس   2األرر  يتكون من صالة معيشة + عدد  -
 محام  3 را نوم + عدد  5األول يتكون من عدد  -
+ صــالة +  محــام 3 ــرا نــوم + عــدد  4الثــا  يتكــون مــن عــدد  -

 م بخ رئيس  
الســــــ ح يتكــــــون مــــــن  ر ــــــة  ســــــيل +  ر ــــــة مكــــــائن +  ر ــــــة  -

 بادمة مع محام 
الواسهات من املوازيي  لـون  ـيج والتشـ يبات الدابليـة علـه مسـتو  عـايل  -

ـــواب والشـــبا ي  مـــن  ـــه مصـــعد كهرابئـــ  واأل  مـــن اكـــودة والتكييـــف مركـــلي  
س واألررــــيات ســــخامي  األملونيــــوم شــــامبف واللســــاج مــــلدوج واألســــقف ســــب
 وربام والساحات اخلارسية  الط متدابل  ديكور 

 اثنيا: شروط امللاد: 
د.ك  ويشــ ط  765000أوال: يبــدأ املــلاد ابلــثمن األساســ  مقــدارمل 

للمشاركة يف امللاد سداد مخس ذل  الثمن عله األ ـل مبوسـب شـي  
مصدو من البن  املسحوب عليه أو مبوسب ب اب رمان من احـد 

 لبنوك لصاا إدارة التن يا  وزارة العدل.ا
اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة 

 البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.
اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 

علـــه ذمتـــه يف ن ـــس مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة 
 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع .

را عا:  يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن عله األ ل يؤسل 
 البيع مع ز دة العشر. 

ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي
شــراخ مــع ز دة العشــر عليــه إال إذا تقــدم يف هــاا اكلســة مــن يقبــل ال

مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس 
 اكلسة عله أساس هاا الثمن .

سادسا:  إذا مل يقت امللايد األول إبيداع الثمن كامال يف اكلسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس 
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الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل الثمن 
اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبيــداع كامــل  يمتــه . ويلــلم امللايــد 

 املتولف مبا ينقص من مثن العقار 
ســـا عا :  يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200ا وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــداره
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون و  لب املباشرين إلسراخات 
البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 لاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالةاتسعا :  يقر الراس  عليه امل

ينشر هاا اإلعالن عـن البيـع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من  انون املرا عات .  266

حكــت رســو املـــلاد  ا ــل لالســـتئناا بــالل ســـبعة أ م مــن اتريـــخ - 2
 من  انون املرا عات .  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 

ــــرة األ -3 ــــنص ال ق ــــادة ت ــــانون املرا عــــات  276بــــخة مــــن امل مــــن  
ــــــه   ــــــه ســــــاكنا  يف العقــــــار  قــــــ   ي ــــــه " إذا كــــــان مــــــن نلعــــــت ملكيت ان
كمســــتأسر  قــــوة القــــانون ويلتــــلم الراســــ  عليــــه املــــلاد  تحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبسرة املثل " 
 ملحو ة هامة :

حيظر عله مجيع الشركات واملؤسسات ال ردية املشاركة يف امللاد علـه 
القسائت أو البيوت املوصصة أل ـرا  السـكن اخلـاي عمـال أبحكـام 

 9مـــن  ــانون الشـــركات التغاريــة املاـــا ة ابلقــانون ر ـــت  230املــادة 
 . 2008لسنة 

 رئيس الكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن  يع عقار ابمللاد العلف
تعلن إدارة الكتاب ابلكمة الكلية عن العقار املوصوا  يما يل  

 52 – اعة  14/9/2017اخلميس املوا   ابمللاد العلف وذل  يوم 
 وذل  تن ياا   –ابلدور الثا   قصر العدل الساعة التاسعة صباحا  -

 .3 يوع/ 178/2015حلكت الكمة الصادر يف الدعو  ر ت 
 املر وعة مـن: شري ه عل  عبدهللا امحد.
 رــد: عبد الررا عباس امان القالا.

 أوال: أوصاا العقار:
مبن قــة  9/6/2007املؤربــة يف  11551الومليقــة ر ــت يقــع عقــار  -

ــــلل  – 287 ســــيمة  5  عــــة  –القــــرين  ــــت  17من مــــن املو ــــط ر 
 .2م 400ومساحته  36953م/
عقـــــار التـــــداع  عبـــــارة عـــــن  يـــــت حكـــــوم  يقـــــع رـــــمن مشـــــروع  -

 القرين االسكا .

 اثنيا: شروط امللاد: 
ـــثمن أساســـ  مقـــدارمل /  ـــدأ املـــلاد   شـــ ط د.ك وي 218700أوال: يب

للمشاركة يف امللاد سداد مخس ذل  الثمن عله األ ـل مبوسـب شـي  
مصدو من البن  املسحوب عليه أو مبوسب ب اب رمان من أحـد 

 البنوك لصاا إدارة التن يا  وزارة العدل.
اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة 

 ورسوم التسغيل. البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات
اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس 

 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع.
را عا: يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن علـه األ ـل يؤسـل 

 العشر.  البيع مع ز دة
ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــامل اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس 

 اكلسة عله أساس هاا الثمن.
ول إبيـداع الـثمن كـامال يف اكلسـة التاليـة سادسا: إذا مل يقت امللايـد األ

ومل يتقدم أحد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس 
الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل 
ــد  ــه. ويلــلم امللاي ــداع كامــل  يمت اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبي

 عقار املتولف مبا ينقص من مثن ال
ســــا عا : يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
ات اثمنا: ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون و  لـب املباشـرين إلسـراخ

البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة 
 أية مسئولية. 

 اتسعا: يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالة
 تنبيه:

 266ينشر هاا اإلعالن عن البيع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة -1 
 من  انون املرا عات. 

حكــت رســو املـــلاد  ا ــل لالســـتئناا بــالل ســـبعة أ م مــن اتريـــخ - 2
 من  انون املرا عات.  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 

من  انون املرا عات انه " إذا  276تنص ال قرة األبخة من املادة -3
كان من نلعت ملكيته ساكنا  يف العقار  ق   يه كمستأسر  قوة 

 مللاد  تحرير عقد إجيار لصاحله أبسرة املثل " القانون ويلتلم الراس  عليه ا
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 ملحو ة هامة:
حيظر عله مجيع الشركات واملؤسسات ال ردية املشـاركة يف املـلاد علـه القسـائت 

مــن  230أو البيــوت املوصصــة أل ــرا  الســكن اخلــاي عمــال أبحكــام املــادة 
 .2008لسنة  9 انون الشركات التغارية املاا ة ابلقانون ر ت 

 الكمة الكليةرئيس 
 إعالن عن  يع عقار ابمللاد العلف

تعلـــــن إدارة الكتـــــاب ابلكمـــــة الكليـــــة عـــــن  يـــــع العقـــــار املوصـــــوا 
ــــــــــ   ــــــــــوم اخلمــــــــــيس املوا  ــــــــــ  ي ــــــــــف وذل ــــــــــ  ابملــــــــــلاد العل  يمــــــــــا يل

ــــــا   قصــــــر العــــــدل   - 52 – اعــــــة  – 14/9/2017 ــــــدور الث ابل
وذلــــ  تن يــــاا حلكــــت الكمــــة الصــــادر  –الســــاعة التاســــعة صــــباحا  

 3 يوع / 220/2013يف الدعو  ر ت 
 املر وعة مـن: شركة   ف الكويت العقارية 

 رــد:
  خاس عبدالرزاو التغار -1
 عبدالعليل امحد السيد مساعد الر اع   -2

 أوال: أوصاا العقار:
شارع  4مبن قة  رطبة   عة  5309/2011يقع عقار الومليقة ر ت  -
مــــــن املو ـــــط ر ــــــت  835وميثــــــل القســـــيمة  19منـــــلل  1ســـــادة  1

 2م 465ومساحته  32992
املنلل عبارة عن دورين وسرداب يقـع علـه شـارع دابلـ  ومسـتو   -

التشــ يب متوســط ويتكــون الــدور األررــ  مــن صــالة واســعة وم ــبخ 
رئيس  ومحامف أما الدور األول يتكون من أر عة  را وأر عة محامات 

يتكــون مــن صــالة واســعة ومحــام ومحــام ســباحة و ر تــه أمــا الســرداب 
ـــة للســـائ  مـــع  وم ـــبخ ظاـــخي كمـــا توســـد ابلســـرداب  ر ـــة بارسي
محامهــا وتبــف كــال  وســود  ر ــة ابلــدور األررــ  وان امل ــبخ ينقســت 
لقســمف مـــع املغاســـل واسهــة املنـــلل عبـــارة عــن ســـيغما  ـــيج وحيتـــوي 

ونظام التكييف  2م 465املنلل عله ش ات وحوش سا ط ومساحته 
 سن ال عدا السرداب  هو وحدات  

 اثنيا: شروط امللاد: 
د.ك ويشــــ ط  421200أوال: يبــــدأ املــــلاد ابلــــثمن أساســــ  مقــــدارمل 

للمشاركة يف امللاد سداد مخس ذل  الثمن عله األ ـل مبوسـب شـي  
مصدو من البن  املسحوب عليه أو مبوسب ب اب رمان من احـد 

  يا  وزارة العدل .البنوك لصاا إدارة التن
اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة 

 البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.
اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس 

 ة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع .اكلس
را عا: يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن علـه األ ـل يؤسـل 

 البيع مع ز دة العشر. 
ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــاا اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر 

حواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس مص
 اكلسة عله أساس هاا الثمن .

سادسا:  إذا مل يقت امللايد األول إبيداع الثمن كامال يف اكلسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس 

ه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل الثمن الاي كان  د رسا  ه علي
اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبيــداع كامــل  يمتــه . ويلــلم امللايــد 

 املتولف مبا ينقص من مثن العقار 
ســـا عا :  يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها 
مــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف وأتعــــاب الا

 الصحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون و  لب املباشرين إلسراخات 
البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 معاينة ان ية للغهالةاتسعا :  يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار 

ينشر هاا اإلعالن عـن البيـع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من  انون املرا عات .  266

حكــت رســو املــلاد  ا ــل لالســتئناا بــالل ســبعة أ م مــن اتريــخ  - 2
 من  انون املرا عات.  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 

ــــادة  -1 ــــرة األبــــخة مــــن امل ــــنص ال ق ــــانون املرا عــــات  276ت مــــن  
ــــــه   ــــــه ســــــاكنا  يف العقــــــار  قــــــ   ي ــــــه " إذا كــــــان مــــــن نلعــــــت ملكيت ان
كمســــتأسر  قــــوة القــــانون ويلتــــلم الراســــ  عليــــه املــــلاد  تحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبسرة املثل " 
 ملحو ة هامة :

ة يف امللاد علـه حيظر عله مجيع الشركات واملؤسسات ال ردية املشارك
القسائت أو البيوت املوصصة أل ـرا  السـكن اخلـاي عمـال أبحكـام 

 9مـــن  ــانون الشـــركات التغاريــة املاـــا ة ابلقــانون ر ـــت  230املــادة 
 . 2008لسنة 

 رئيس الكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن  يع عقار ابمللاد العلف
تعلـــــن إدارة الكتـــــاب ابلكمـــــة الكليـــــة عـــــن  يـــــع العقـــــار املوصـــــوا 

لاد العلـــــــــــف وذلـــــــــــ  يـــــــــــوم االملنـــــــــــف املوا ـــــــــــ   يمـــــــــــا يلـــــــــــ  ابملـــــــــــ
ابلـــــدور الثـــــا   قصـــــر العـــــدل   - 48 –  اعـــــة –  18/9/2017

وذلــــ  تن يــــاا حلكــــت الكمــــة الصــــادر  –الســــاعة التاســــعة صــــباحا  
 1 يوع/ 330/2016يف الدعو  ر ت 
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 املر وعة مــــــــن: 
 زينب حممد عايش الشمايل  -1
 حممد عايش امحد الشمايل -2

 رـد:
 عله حسف عله حيدر  -1
 مدير عام  ن  التسليف واالدبار  ص ته  -2
 مدير عام  ن  الكويت الوطف  ص ته -3

 أوال: أوصاا العقار:
 4الوا ع مبن قة العقيلة   عـة ر ـت  1927/2008عقار الومليقة ر ت 

 416,65ومساحته  37961من املو ط ر ت م/ 239 سيمة ر ت 
 18منلل ر ت  – 411شارع  2م

مـ  ابلواسهـة الرئيسـية وحيـدمل  12ويقع عله شارع دابل  وله ارتداد 
 سهات  3سخان من 

  تبف و ت املعاينة أن العقار بال و خ مستغل أو مشغول 
  العقار موروع النلاع مكون من دورين ارر  وأول 
  ر ــة ماســـ   –م ــبخ  –الــدور األررــ  يتكــون مـــن ) صــالتف – 

  ر ة سائ  ومحامها ( –محام 
  3عــــــدد  – ر ــــــة ماســــــ   –الــــــدور األول يتكــــــون مــــــن ) صــــــالة 

 محامف ( – را 
  الس ح يوسد  ه  ر ة الغسيل و ر ة اخلادمة ومحام 
  التكسية اخلارسية من السيغما 
  نظام تد ئه  –التكييف مركلي 
 األسقف من الديكور اكبس 
   األرريات من السخامي 
  اإلراخة سبوت اليت 
 مركلي ) ال ل  السوان ( التعديدات الصحية نظام 
  نظام  دالة 
  الش اطات مركلية 

 اثنيا: شروط امللاد: 
ــــة وأر عــــة وعشــــرون  ــــثمن األساســــ   ــــدرمل ملالمثائ أوال: يبــــدأ املــــلاد ابل
ـــف دينـــار كـــوييت ويشـــ ط للمشـــاركة يف املـــلاد ســـداد مخـــس ذلـــ   ال
ــــ  املســــحوب  ــــثمن علــــه األ ــــل مبوســــب شــــي  مصــــدو مــــن البن ال

ـــــه أو مبوســـــب  ـــــوك لصـــــاا إدارة علي ـــــن احـــــد البن ب ـــــاب رـــــمان م
 التن يا  وزارة العدل.

اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة 
 البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.

اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 
ال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإ

 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع .

را عا: يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن علـه األ ـل يؤسـل 
 البيع مع ز دة العشر. 

ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي
اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر عليــه إال إذا تقــدم يف هــاا 

مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس 
 اكلسة عله أساس هاا الثمن .

سادسا:  إذا مل يقت امللايد األول إبيداع الثمن كامال يف اكلسـة التاليـة 
ه عله أساس ومل يتقدم احد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمت

الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل 
اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبيــداع كامــل  يمتــه . ويلــلم امللايــد 

 املتولف مبا ينقص من مثن العقار 
ســـا عا :  يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200ت التن يــا ومقــدارها وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات إســراخا
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون و  لب املباشرين إلسراخات 
البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 ر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالةاتسعا :  يق

ينشر هاا اإلعالن عـن البيـع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من  انون املرا عات .  266

حكــت رســو املـــلاد  ا ــل لالســـتئناا بــالل ســـبعة أ م مــن اتريـــخ  -2
 من  انون املرا عات .  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 

ــــادة  -3 ــــرة األبــــخة مــــن امل ــــنص ال ق ــــانون املرا عــــات  276ت مــــن  
ــــــه   ــــــه ســــــاكنا  يف العقــــــار  قــــــ   ي ــــــه " إذا كــــــان مــــــن نلعــــــت ملكيت ان
كمســــتأسر  قــــوة القــــانون ويلتــــلم الراســــ  عليــــه املــــلاد  تحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبسرة املثل " 
 ملحو ة هامة :

املشاركة يف امللاد علـه حيظر عله مجيع الشركات واملؤسسات ال ردية 
القسائت أو البيوت املوصصة أل ـرا  السـكن اخلـاي عمـال أبحكـام 

 9مـــن  ــانون الشـــركات التغاريــة املاـــا ة ابلقــانون ر ـــت  230املــادة 
 . 2008لسنة 

 رئيس الكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن  يع عقار ابمللاد العلف
تعلن إدارة الكتاب ابلكمة الكلية عن حصة ىف عقار املوصو ة  يما 

  اعة – 18/9/2017يل  ابمللاد العلف وذل  يوم االملنف املوا   
وذل   –ابلدور الثا   قصر العدل الساعة التاسعة صباحا  - 48 –

 .1 يــــوع/ 318/2015تن ياا حلكت الكمة الصادر يف الدعو  ر ت 
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 .ـن: نورمل عيسه ساست اخللي ةاملر وعة م
 رــد:

 .عل  حسن مهدي  و عباس  -1
 .مدير عام  ن  التسليف واالدبار  ص ته -2

 أوال: أوصاا العقار:
الوا ع ىف من قة اللهـراخ  سـيمة  8233/2009عقار الومليقة ر ت  -

 429ومساحته  37768من املو ط ر ت م/ 8  عة ر ت  201ر ت 
 .803شارع  2م
عــف النــلاع مكونــة مــن دوريــن وحيــدها ســخان مــن اكهــات الــثالي  -

ــون اصــ ر  ــاتح وتكييــف العقــار مجيعــه مركــلي  ومكســوة ابلســيغما ل
 واالرريات سخامي  واالسقف ديكور سبس وتش يبه حبالة يتازة 

 4 ــــــــــرا )إحــــــــــداهت ماســــــــــ ( وصــــــــــالة و 3الــــــــــدور االررــــــــــ   -
حـــــوش بـــــاي محامـــــات وم ـــــبخ و ر ـــــة بادمـــــة مـــــع محـــــام ويوســـــد 

ابلــــدور االررــــ  مــــن اكهــــة اخلل يــــة للعقــــار وكــــال  حديقــــة صــــغخة 
 ابكهة االمامية للعقار 

محامات وم بخ  4 را )إحداهت ماس ( وصالة و 3الدور االول  -
 و ر ة بادمة مع محام.

 اثنيا: شروط امللاد: 
ـــثمن األساســـ   ـــدرمل /  ـــة  341145أوال: يبـــدأ املـــلاد ابل د.ك ملالمثائ

 عون ال ـا  ومائـة ومخسـة وار عـون دينـارا ، ويشـ ط للمشـاركة وواحد وار 
يف املــلاد ســداد مخــس ذلــ  الــثمن علــه األ ــل مبوســب شــي  مصــدو 
من البن  املسحوب عليه أو مبوسب ب ـاب رـمان مـن أحـد البنـوك 

 لصاا إدارة التن يا  وزارة العدل.
لسة اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد س

 البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.
اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس 

 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع.
را عا: يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن علـه األ ـل يؤسـل 

 البيع مع ز دة العشر. 
ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــامل اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر 

عـاد امللايـدة يف ن ـس مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة ت
 اكلسة عله أساس هاا الثمن.

سادسا: إذا مل يقت امللايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اكلسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس 
الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل 

ــد  اكلســة أبي ــه. ويلــلم امللاي ــداع كامــل  يمت ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبي
 املتولف مبا ينقص من مثن العقار 

ســــا عا : يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 
د.ك  200وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها 

وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 لصحف اليومية.ا

اثمنا: ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون و  لـب املباشـرين إلسـراخات 
البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 اتسعا: يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالة

 تنبيه:
 266ع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة ينشر هاا اإلعالن عن البي-1 

 من  انون املرا عات. 
حكـــت رســـو املـــلاد  ا ـــل لالســـتئناا بـــالل ســـبعة أ م مـــن اتريـــخ -2

 من  انون املرا عات.  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 
من  انون املرا عات انه " إذا  276تنص ال قرة األبخة من املادة -3

لعقار  ق   يه كمستأسر  قوة كان من نلعت ملكيته ساكنا  يف ا
 القانون ويلتلم الراس  عليه امللاد  تحرير عقد إجيار لصاحله أبسرة املثل " 

 ملحو ة هامة:
حيظر عله مجيع الشركات واملؤسسات ال ردية املشاركة يف امللاد علـه 
القسائت أو البيوت املوصصة أل ـرا  السـكن اخلـاي عمـال أبحكـام 

 9الشـــركات التغاريــة املاـــا ة ابلقــانون ر ـــت مـــن  ــانون  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس الكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن  يع عقار ابمللاد العلف
تعلن إدارة الكتاب ابلكمة الكلية عن العقار املوصو ة  يما يل  

 –  اعة – 18/9/2017ابمللاد العلف وذل  يوم االملنف املوا   
وذل   –ابلدور الثا   قصر العدل الساعة التاسعة صباحا  - 48

 .1 يوع/ 28/2016تن ياا حلكت الكمة الصادر يف الدعو  ر ت 
 املر وعة مـن: 

 .بالد عبدهللا الليد العنقة  -1
 .سعاد عبدهللا الليد العنقة  -2
 .إ بال عبدهللا الليد العنقة  -3
 .شا يه عبدهللا الليد العنقة  -4

 رـــد:
 .لولومل سليمان امحد احلساوي  -1
  .املمثل القانو  لبن  االئتمان الكوييت  -2

 أوال: أوصاا العقار:
الوا ع مبن قة السرة   عة ر ت  4262/1973عقار الومليقة ر ت  -
ج 3ط ، 1ح، 1من املو ط تقسيت القسائت  172 سيمة ر ت  2
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 .6منلل  8ارع ش  2م 750أ ومساحته  18435من املو ط ر ت م/ 4،
البيت مثار النلاع يقع عله شارع واحد وحيدمل مـن اكهـات الـثالي  -

 األبر   يوت مالصقة وله مدبالن من صالن.
 كسوة البيت اخلارسية حغر والتكييف مركلي ابلكامل.   -
 يتكون البيت من دور ارر  واول وملح  بارس .  -
ــــة ( صــــاالت وملــــالي  ــــرا 3يتكــــون الــــدور االررــــ  مــــن ) - وملالمل

 محامات وم بخ ظاخي.
ــــــــات وم ــــــــبخ  - ــــــــة محام ــــــــن صــــــــالة وملالمل ــــــــدور االول م يتكــــــــون ال

 ظاخي. 
 يوسد  ر ة بادمة ومحامها عله س ح. -
 يتكون امللح  اخلارس  من  ر تف ومحام وم بخ رئيس  وخملن  -

 اثنيا: شروط امللاد: 
 د.ك مخســـمائة 555750أوال: يبـــدأ املـــلاد ابلـــثمن األساســـ   ـــدرمل /

ومخسة ومخسون ال ـا  وسـبعمائة ومخسـون دينـارا  ويشـ ط للمشـاركة يف 
امللاد سداد مخس ذلـ  الـثمن علـه األ ـل مبوسـب شـي  مصـدو مـن 
البنـــ  املســـحوب عليـــه أو مبوســـب ب ـــاب رـــمان مـــن أحـــد البنـــوك 

 لصاا إدارة التن يا  وزارة العدل.
اد سلسة اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعق
 البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.

اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس 

 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع.
ع اممل مخس الثمن علـه األ ـل يؤسـل  را عا: يف حالة إيداع من اعتمد

 البيع مع ز دة العشر. 
ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــامل اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس 

 ه أساس هاا الثمن.اكلسة عل
سادسا: إذا مل يقت امللايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اكلسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس 
الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل 

ــداع كامــل   ــد اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبي ــه. ويلــلم امللاي يمت
 املتولف مبا ينقص من مثن العقار 

ســــا عا : يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 
د.ك  200وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها 

وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 الصحف اليومية.
ــا: ينشــر هــاا اإلعــالن ت بيقــا للقــانون و  لــب املباشــرين إلســراخات البيــع  اثمن

 وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتاب ابلكمة الكلية أية مسئولية. 

 اتسعا: يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالة
 تنبيه:

 266ة ينشر هاا اإلعالن عن البيع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـاد-1 
 من  انون املرا عات. 

حكــت رســو املـــلاد  ا ــل لالســـتئناا بــالل ســـبعة أ م مــن اتريـــخ - 2
 من  انون املرا عات.  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 

من  انون املرا عات انه " إذا  276تنص ال قرة األبخة من املادة -3
كان من نلعت ملكيته ساكنا  يف العقار  ق   يه كمستأسر  قوة 

 القانون ويلتلم الراس  عليه امللاد  تحرير عقد إجيار لصاحله أبسرة املثل " 
 ملحو ة هامة:

حيظر عله مجيع الشركات واملؤسسات ال ردية املشاركة يف امللاد علـه 
القسائت أو البيوت املوصصة أل ـرا  السـكن اخلـاي عمـال أبحكـام 

 9نون ر ـــت مـــن  ــانون الشـــركات التغاريــة املاـــا ة ابلقــا 230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس الكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن  يع عقار ابمللاد العلف
تعلن إدارة الكتاب ابلكمة الكلية عن العقار املوصوا  يما يل  

 48 – اعة -18/9/2017ابمللاد العلف وذل  يوم االملنف املوا   
وذل  تن ياا  –ابلدور الثا   قصر العدل الساعة التاسعة صباحا  -

 .1 يوع/ 129/2016حلكت الكمة الصادر يف الدعو  ر ت 
 املر وعة مـن: سامل م ر مسلت الرشيدي. 

 رـد:
 . وزية  اا عيد املسيلت  -1
 .املمثل القانو  لبن  التسليف واالدبار  ص ته -2

 أوال: أوصاا العقار:
بدهللا الوا ع يف من قة سعد الع 11220/2012عقار الومليقة ر ت  -

املو ـــط ر ـــت  6  عـــة ر ـــت  2م 400ومســـاحته  13القســـيمة ر ـــت 
 .605شارع  67منلل  38234م/
ـــة  - ـــة  واسهـــة مشالي ـــه زاوي ـــة ســـكن بـــاي عل ـــارة عـــن  ناي العقـــار عب

 وشر ية ويتكون من دور سرداب وارر  وأول.
ديوانية مع محام وحوش سا ط  2السرداب يتكون من عدد  -

  ع م بخ ومحام مؤسر من  بل املدعابإلرا ة لشقة من  ر تف م
محام وم بخ  2 را مع عدد  3والدور األرر  يتكون من عدد 

رئيس  مع صالة واستقبال والدور األول يتكون من شقتف كل شقة 
إزالة محام مع م بخ وصالة )مت  2 را مع عدد  3تتكون من عدد 

 .حائط  ف  ر تف وحائط  ف صالتف ومستغل كدور واحد م توح(
املنـــلل  شـــبا ي  مـــن االملونيـــوم و واسهـــات كســـوة مـــن املوزاييـــ   -

 تكييــف مركــلي وا ــواب مــدابل حديــد مــع يــرات ســخامي  والــدرج  
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 كاش  وديكور االسقف سبس مغريب.
 اثنيا: شروط امللاد: 

د.ك  237,628/ 250أوال: يبـــــدأ املـــــلاد ابلـــــثمن األساســـــ   ـــــدرمل
ــون ال ــا  وســتمائة  ــان وســبعة وملالمل ــة وعشــرون دينــارا  ومائت  250ومثاني

 لســـا ، ويشـــ ط للمشـــاركة يف املـــلاد ســـداد مخـــس ذلـــ  الـــثمن علـــه 
األ ــل مبوســب شــي  مصــدو مــن البنــ  املســحوب عليــه أو مبوســب 

 ب اب رمان من أحد البنوك لصاا إدارة التن يا  وزارة العدل.
اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة 

 لبيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.ا
اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس 

 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع.
س الثمن علـه األ ـل يؤسـل را عا: يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخ

 البيع مع ز دة العشر. 
ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــامل اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس 

 ا الثمن.اكلسة عله أساس ها
سادسا: إذا مل يقت امللايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اكلسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس 
الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل 

ــه. ويلــ ــداع كامــل  يمت ــد اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبي لم امللاي
 املتولف مبا ينقص من مثن العقار 

ســــا عا : يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 
د.ك  200وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها 

وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 الصحف اليومية.

ت بيقا للقانون و  لـب املباشـرين إلسـراخات اثمنا: ينشر هاا اإلعالن 
البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 اتسعا: يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالة

 تنبيه:
 266ينشر هاا اإلعالن عن البيع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة -1 

 من  انون املرا عات. 
حكــت رســو املـــلاد  ا ــل لالســـتئناا بــالل ســـبعة أ م مــن اتريـــخ - 2

 من  انون املرا عات.  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 
من  انون املرا عات انه " إذا  276تنص ال قرة األبخة من املادة -3
ن من نلعت ملكيته ساكنا  يف العقار  ق   يه كمستأسر  قوة كا

 القانون ويلتلم الراس  عليه امللاد  تحرير عقد إجيار لصاحله أبسرة املثل " 

 ملحو ة هامة:
حيظر عله مجيع الشركات واملؤسسات ال ردية املشاركة يف امللاد علـه 

حكـام القسائت أو البيوت املوصصة أل ـرا  السـكن اخلـاي عمـال أب
 9مـــن  ــانون الشـــركات التغاريــة املاـــا ة ابلقــانون ر ـــت  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس الكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ع عقار ابمللاد العلفإعالن عن  ي
تعلن إدارة الكتاب ابلكمة الكلية عن  يع العقارين املوصو ف  يما 

  اعة – 18/9/2017يل  ابمللاد العلف وذل  يوم االملنف املوا   
وذل   –الثا   قصر العدل الساعة التاسعة صباحا   ابلدور- 48 –

 1 يوع/ 172/2016تن ياا حلكت الكمة الصادر يف الدعو  ر ت 
 املر وعة مــــــــــــن:

 .موسعه بليف  امن العنلي  -1
 .لامل مسخ بليوي سل ان  -2
 .منيف ع ا هللا دبيل العنلي  -3
 .شايف ع ا هللا دبيل العنلي -4

 رـد: أوال: ورملة املرحوم / ع ا هللا دبيل العنلي وهت: 
  .بالد ع اهللا دبيل العنلي  -1
  .محد ع اهللا دبيل العنلي  -2
   .امحد ع اهللا دبيل العنلي -3
  .سلاع ع اهللا دبيل العنلي  -4
  .انيف ع اهللا دبيل العنلي  -5
  .دبيل ع اهللا دبيل العنلي  -6
  .مليد ع اهللا دبيل العنلي  -7
  . ايلة ع اهللا دبيل العنلي  -8
  . وزية ع اهللا دبيل العنلي  -9

  .طف ع اهللا دبيل العنلي عوا -10
   . وزمل ع اهللا دبيل العنلي -11
  .مني ه ع اهللا دبيل العنلي  -12
  .مرمي ع اهللا دبيل العنلي  -13
  .ل ي ة ع اهللا دبيل العنلي  -14
  .نواا ع اهللا دبيل العنلي  -15
  .مسخ ع اهللا دبيل العنلي  -16
 .حمسن ع اهللا دبيل العنلي  -17
 

اثنيــا: مــدير عــام اهليئــة العامــة لشــئون القصــر  صــ ته  يمــا علــه / ز ــن 
 ع ا هللا دبيل العنلي.  

 اثلثا: وكيل وزارة العدل لشئون التسغيل العقاري والتوملي   ص ته.
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 .را عا:  ن  الكويت الدويل
 أوال: أوصاا العقارين:

ــومليقتف  - الوا ــع ىف  225/1991ر ــت  الومليقــة األوف-1عقــارين ال
ـــت  ـــت م/ 20  عـــة  30اكهـــراخ  ســـيمة ر   35521مـــن املو ـــط ر 

واسها ــا مــن حغــر ســعودي ســادي ومكونــة مــن  2م 225ومســاحته 
حمال  ومكي ـة تكيي ـا  مركـل    23سرداب وارر  وميلانف ومقسمة اف 

 تقع عله   ن و هر )شارع وساحة بل ية(.
 يت.وذل  مببلم مليون دينار كوي -
الوا ـع ىف اكهـراخ   عـة ر ـت  15007/1997عقار الومليقـة ر ـت -2

ســكن اســتثماري  2م 500ســكن اســتثماري ومســاحة كــل  يهــا  92
 القسائت: 

: تقــــع علــــه زاويــــة واسهتهــــا حغــــر أرد  وهلــــا 98ر ــــت  القســــيمة-1
مـــدبل وخمـــرج واحـــد مكي ـــة تكيي ـــا  مركـــل   وهلـــا مصـــعد ودرج واحـــد 

ادوار متكررة وحمل وكل دور مكون من  5مكونة من سرداب ومعل  و
محام وم ـبخ( وذلـ   2 ر ة وصالة و 2شقتف وكل شقة مكونة من )

 ييت.د.ك تسعمائة ألف دينار كو  900000مببلم 
: تقع عله شارع واحد واسهتها حغر أرد  وهلا 99القسيمة ر ت -2

مـــدبل وخمـــرج واحـــد مكي ـــة تكيي ـــا  مركـــل   وهلـــا مصـــعد ودرج واحـــد 
ادوار متكررة وحمل وكل دور مكون من  5مكونة من سرداب ومعل  و
محام وم ـبخ( وذلـ   2 ر ة وصالة و 2شقتف وكل شقة مكونة من )

 امنائة ومخسون ألف دينار كوييت.د.ك مث 850000مببلم 
: تقـع علــه شــارع واحـد واسهتهــا حغــر أرد  100القسـيمة ر ــت -3

وهلا مدبل وخمرج واحد مكي ة تكيي ا  مركـل   وهلـا مصـعد ودرج واحـد 
ادوار متكررة وحمل وكل دور مكون من  5مكونة من سرداب ومعل  و
خ( وذلـ  محام وم ـب 2 ر ة وصالة و 2شقتف وكل شقة مكونة من )

 د.ك مثامنائة ومخسون ألف دينار كوييت 850000مببلم 
: تقـــع علـــه زاويـــة واسهتهـــا حغـــر أرد  وهلـــا 101القســـيمة ر ـــت -4

مـــدبل وخمـــرج واحـــد مكي ـــة تكيي ـــا  مركـــل   وهلـــا مصـــعد ودرج واحـــد 
ادوار متكررة وحمل وكل دور مكون من  5مكونة من سرداب ومعل  و
محام وم ـبخ( وذلـ   2ر ة وصالة و  2شقتف وكل شقة مكونة من )

 د.ك تسعمائة ألف دينار كوييت. 900000مببلم 
 اثنيا: شروط امللاد: 

أوال: يبــــدأ املــــلاد ابلــــثمن األساســــ  املبــــف  ــــرين كــــل عقــــار ويشــــ ط 
للمشاركة يف امللاد سداد مخس ذل  الثمن عله األ ـل مبوسـب شـي  

من أحـد  مصدو من البن  املسحوب عليه أو مبوسب ب اب رمان
 البنوك لصاا إدارة التن يا  وزارة العدل.

اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة 
 البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.

اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 

امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت 
 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع.

 را عا: يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن عله األ ل 
 يؤسل البيع مع ز دة العشر. 

ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي
يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر  عليــه إال إذا تقــدم يف هــامل اكلســة مــن

مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس 
 اكلسة عله أساس هاا الثمن.

سادسا: إذا مل يقت امللايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اكلسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس 
الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل 
ــد  ــه. ويلــلم امللاي ــداع كامــل  يمت اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبي

 املتولف مبا ينقص من مثن العقار 
ســــا عا : يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200دارها وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــ
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
اثمنا: ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون و  لـب املباشـرين إلسـراخات 
البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالةاتسعا: يقر الراس  عليه 

 تنبيه:
 266ينشر هاا اإلعالن عن البيع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة -1 

 من  انون املرا عات. 
حكــت رســو املـــلاد  ا ــل لالســـتئناا بــالل ســـبعة أ م مــن اتريـــخ - 2

 من  انون املرا عات.  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 
من  انون املرا عات انه " إذا  276تنص ال قرة األبخة من املادة -3

كان من نلعت ملكيته ساكنا  يف العقار  ق   يه كمستأسر  قوة 
 القانون ويلتلم الراس  عليه امللاد  تحرير عقد إجيار لصاحله أبسرة املثل " 

 ملحو ة هامة:
يف امللاد علـه حيظر عله مجيع الشركات واملؤسسات ال ردية املشاركة 

القسائت أو البيوت املوصصة أل ـرا  السـكن اخلـاي عمـال أبحكـام 
 9مـــن  ــانون الشـــركات التغاريــة املاـــا ة ابلقــانون ر ـــت  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس الكمة الكلية
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 عقار ابمللاد العلفحصة يف إعالن عن  يع 
العقـار املوصـو ة تعلن إدارة الكتاب ابلكمة الكلية عن  يع حصـة يف 
 – 18/9/2017 يمــا يلــ  ابملــلاد العلــف وذلــ  يــوم االملنــف املوا ــ  

 –الثــا   قصــر العــدل الســاعة التاســعة صــباحا   ابلــدور- 48 –  اعــة
 175/2015وذلــ  تن يــاا حلكــت الكمــة الصــادر يف الــدعو  ر ــت 

 .1 يوع/
 ص ته.املر وعة مــــــــــــن: مدير عام  ن  االئتمان الكوييت  

 رــــد:
 حياة موسه عبد هللا العبيدان. -1
 امحد عيد  راز امل خي. -2
 حامد رياا مليد شريف . -3
 منر عيد  راز امل خي .  -4

 أوال: أوصاا العقار:
الكائنـــة  ناحيـــة صـــباح الناصـــر  15985/1998عقـــار الومليقـــة ر ـــت 

مـن املو ـط ر ـت  54 سـيمة  43منـلل  29شـارع ر ـت  1  عة ر ت 
مـــــن املو ـــــط ر ـــــت م  54 ســـــيمة  2م 750ومســـــاحة  32738م/
 % من العقار. 50احلصة املباعة  32738/
العقــار يقــع علــه شــارع واحــد ومكــون مــن  يتــف ملتصــقف ومكســو  -

 ابحلغر األول ابألمام واآلبر ابخللف. 
تبف أن البيت اخلل ـ  مغلـ  املنـاخ املعاينـة وانـه مهغـور وهـو مكـون  -

لــه مــدبل ســانيب حيــه  ــرر وكيــل املــدعه عليــه مــن دوريــن وملحــ  و 
الثا  أبن الدور االرر  واألول متماملالن والتكييف  يه مركلي حيه 

 ــرا وصــالة وم ــبخ ومحــامف و ــرر أبن امللحــ   3يتكــون الــدور مــن 
 مكون من  ر تف وصالة وم بخ ومحامف والتكييف مكي ات شباك. 

 اثنيا: شروط امللاد: 
ــــدأ املــــلاد  ــــدارمل أوال: يب ــــثمن األساســــ  ومق ــــة  115000ابل د.ك مائ

ومخســـة عشـــر ألـــف دينـــار كـــوييت ويشـــ ط للمشـــاركة يف املـــلاد ســـداد 
مخـــس ذلـــ  الـــثمن علـــه األ ـــل مبوســـب شـــي  مصـــدو مـــن البنـــ  
املســحوب عليـــه أو مبوســـب ب ـــاب رـــمان مـــن أحـــد البنـــوك لصـــاا 

 إدارة التن يا  وزارة العدل.
 اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع

 البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.
اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس 

 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع.
 حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن علـه األ ـل يؤسـل را عا: يف

 البيع مع ز دة العشر. 
ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــامل اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر 

ايـدة يف ن ـس مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد املل 
 اكلسة عله أساس هاا الثمن.

سادسا: إذا مل يقت امللايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اكلسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس 
الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل 

ــد اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ ــه. ويلــلم امللاي ــداع كامــل  يمت  مصــحوب إبي
 املتولف مبا ينقص من مثن العقار 

ســــا عا : يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 
د.ك  200وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها 

وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 ومية.الصحف الي

اثمنا: ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون و  لـب املباشـرين إلسـراخات 
البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 اتسعا: يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالة

 تنبيه:
 266دة الر يـة طبقـا للمـادة ينشر هاا اإلعالن عن البيع ابكريـ-1 

 من  انون املرا عات. 
حكــت رســو املـــلاد  ا ــل لالســـتئناا بــالل ســـبعة أ م مــن اتريـــخ - 2

 من  انون املرا عات.  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 
من  انون املرا عات انه " إذا  276تنص ال قرة األبخة من املادة -3

كان من نلعت ملكيته ساكنا  يف العقار  ق   يه كمستأسر  قوة 
 القانون ويلتلم الراس  عليه امللاد  تحرير عقد إجيار لصاحله أبسرة املثل " 

 ملحو ة هامة:
يف امللاد علـه حيظر عله مجيع الشركات واملؤسسات ال ردية املشاركة 

القسائت أو البيوت املوصصة أل ـرا  السـكن اخلـاي عمـال أبحكـام 
 9مـــن  ــانون الشـــركات التغاريــة املاـــا ة ابلقــانون ر ـــت  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس الكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن  يع عقار ابمللاد العلف
عقـــــار املوصـــــوا التعلـــــن إدارة الكتـــــاب ابلكمـــــة الكليـــــة عـــــن  يـــــع 

العلـــــــــــف وذلـــــــــــ  يـــــــــــوم االملنـــــــــــف املوا ـــــــــــ    يمـــــــــــا يلـــــــــــ  ابملـــــــــــلاد
الثــــــــا   قصــــــــر العــــــــدل  ابلــــــــدور- 48 –  اعــــــــة – 18/9/2017

وذلــــ  تن يــــاا حلكــــت الكمــــة الصــــادر  –الســــاعة التاســــعة صــــباحا  
 1 يوع/ 180/2016يف الدعو  ر ت 

 املر وعة مــــــــــــن:  ارس محلة عيدان عباس
واملرحومـة / سـارة عبـد رــد: أوال: ورملة املرحوم / محـلة عيـدان عبـاس 

 هللا حسن وهت:
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 حممود محلمل عيدان عباس .  -1
 محلمل عيدان عباس . حسف  -2
 محلمل عيدان عباس  .منصور  -3
 محلمل عيدان عباس . حسن  -4
 محلمل عيدان عباس  .أمخة  -5
 محلمل عيدان عباس . نسيمة  -6
 محلمل عيدان عباس . مجيلة  -7
 محلمل عيدان عباس  .زينب  -8
 محلمل عيدان عباس . سعاد  -9

 محلمل عيدان عباس  .اثنيا : ها  
 اثلثا :  ن  االئتمان الكوييت )سا قا  ن  التسليف واالدبار (.

 أوال: أوصاا العقار:
الوا ــع ىف رــاحية صــباح الســامل  19293/1993عقــار الومليقــة ر ــت 

منـلل  11سـادة  1اكلخ الشمايل شـارع  13  عة  273 سيمة ر ت 
 2م 300,125ومساحته  13-1/2/69خم ط ر ت م/ 6
 تبف أن العقار مكون من التايل: -
الـــدور االررـــ   ـــه: ديوانيـــة مـــع محـــام + صـــالة +  ر ـــة +  ر ـــة  -

 رئيسية مع محام + م بخ + محام + محام مع مغاسل.
 ـرا + محـامف +  ر ـة رئيسـية  4الدور االول  ه: صالة + عدد  -

 مع محامها + م بخ.
  ح  ه  ر ة بادمة من الكخيب.الس -

 اثنيا: شروط امللاد: 
ــــدارمل  ــــثمن األساســــ  ومق ــــدأ املــــلاد ابل ــــة  180000أوال: يب د.ك مائ

ومثــانون ألــف دينـــار كــوييت ويشـــ ط للمشــاركة يف املـــلاد ســداد مخـــس 
ذلــ  الــثمن علــه األ ــل مبوســب شــي  مصــدو مــن البنــ  املســحوب 

لصــاا إدارة التن يــا عليــه أو مبوســب ب ــاب رــمان مــن أحــد البنــوك 
  وزارة العدل.

اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة 
 البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.

اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 
تـــه يف ن ـــس مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذم

 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع.
را عا: يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن علـه األ ـل يؤسـل 

 البيع مع ز دة العشر. 
ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي

ز دة العشــر عليــه إال إذا تقــدم يف هــامل اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع 
مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس 

 اكلسة عله أساس هاا الثمن.
سادسا: إذا مل يقت امللايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اكلسـة التاليـة 

ومل يتقدم أحد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس 
د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل الثمن الاي كان  

ــد  ــه. ويلــلم امللاي ــداع كامــل  يمت اكلســة أبي ع ــاخ  ــخ مصــحوب إبي
 املتولف مبا ينقص من مثن العقار 

ســــا عا : يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 
د.ك  200وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها 

تعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف وأ
 الصحف اليومية.

اثمنا: ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون و  لـب املباشـرين إلسـراخات 
البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 العقار معاينة ان ية للغهالةاتسعا: يقر الراس  عليه امللاد انه عاين 

 تنبيه:
 266ينشر هاا اإلعالن عن البيع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة -1 

 من  انون املرا عات. 
حكــت رســو املـــلاد  ا ــل لالســـتئناا بــالل ســـبعة أ م مــن اتريـــخ - 2

 من  انون املرا عات.  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 
من  انون املرا عات انه " إذا  276تنص ال قرة األبخة من املادة -3

كان من نلعت ملكيته ساكنا  يف العقار  ق   يه كمستأسر  قوة 
 القانون ويلتلم الراس  عليه امللاد  تحرير عقد إجيار لصاحله أبسرة املثل " 

 ملحو ة هامة:
حيظر عله مجيع الشركات واملؤسسات ال ردية املشاركة يف امللاد علـه 

املوصصة أل ـرا  السـكن اخلـاي عمـال أبحكـام  القسائت أو البيوت
 9مـــن  ــانون الشـــركات التغاريــة املاـــا ة ابلقــانون ر ـــت  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس الكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن  يع عقارات ابمللاد العلف
تعلن إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة عـن  يـع العقـارات املوصـو ة  يمـا 

 اعـــة  18/9/2017ملوا ـــ  يلـــ  ابملـــلاد العلـــف وذلـــ  يـــوم االملنـــف ا
تن يـاا ( ابلدور الثا   قصر العدل الساعة التاسعة صباحا  وذل  48)

 .1 يوع/ 191/2015حلكت الكمة الصادر يف الدعو  ر ت: 
املر وعة مـن: الشيخ / عبد هللا  هد املال  الصباح عن ن سه و ص ته 

 أحد ورملة املرحومة /  اطمة عبد هللا الصقر.
 رــــد:

 الشيخ / مبارك  هد املال  الصباح.-1
 الشيخ / أمخ  هد املال  الصباح.-2
 الشيخ / منر  هد املال  الصباح.-3
 الشيخ / مال   هد املال  الصباح.-4
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 الشيوة / سهيلة  هد املال  الصباح. -5
 الشيوة / جنالخ  هد املال  الصباح. -6
 السيد / هيام حممد  ا ر امللك . -7
 مشعل سا ر  هد املال  الصباح.الشيخ / -8
 الشيوة / عائشة سا ر  هد املال  الصباح.-9

 الشيخ / محد  هد املال  الصباح. -10
 الشيخ / نواا سا ر  هد املال  الصباح. -11
 الشيوة /  درية  هد املال  الصباح. -12
 الشيخ / صباح سا ر  هد املال  الصباح. -13
 الصباح. الشيخ / مال  سا ر  هد املال -14
 الشيوة / حنان سا ر  هد املال  الصباح. -15
 الشيوة / علة سا ر  هد املال  الصباح. -16
 الشيوة / مها سا ر  هد املال  الصباح.-17
 الشيوة / نخان سا ر  هد املال  الصباح. -18
 الشيخ / سل ان  هد املال  سلمان الصباح.-19
 لصباح.الشيخ / امحد سا ر  هد املال  سلمان ا-20
الســيد / عبــد هللا يوســف حممــد امحــد  صــ ته احلــارس القاــائ  -21

 عله تركة املرحوم / الشيخ  هد املال  الصباح.
 ورملة املرحومة /  اطمة عبد هللا الصقر وهت: -22

 الشيخ / عبد هللا  هد املال  الصباح. -أ
 الشيوة / هند  هد املال  عبد هللا الصباح. -ب
املتو ـاة  تـاريخ  –د عبـد هللا املالـ  الصـباح الشيوة / سواهر  ه –ج

 واحنصر إرملها يف ورملتها الشرعيف:  12/6/2013
 الشيخ / عبد هللا مال  عبد هللا الصباح.  -
 الشيخ / عل  مال  عبد هللا الصباح.  -
 الشيوة / عبخ مال  عبد هللا الصباح.  -
 الشيوة / عااري مال  عبد هللا الصباح. -
 الشيوة / ع اا مال  عبد هللا الصباح.  -
 الشيخ / عصام مال  عبد هللا الصباح.  -

الشيوة / هند  هد املال  الصباح عن ن سها و ص تها من ورملة -23
 املرحومة /  اطمة عبد هللا الصقر. 

 ورملة الشيوة / سواهر  هد املال  الصباح وهت:-24
 الشيخ / عبد هللا مال  عبد هللا الصباح. -أ

 الشيخ/ عل  مال  عبد هللا الصباح.-ب
 الشيوة / عبخ مال  عبد هللا الصباح.-ج
 الشيوة / عااري مال  عبد هللا الصباح. -د
 الشيوة / ع اا مال  عبد هللا الصباح.-ه
 الشيخ / عصام مال  عبد هللا الصباح.-و

 أوصاا العقارات:-أوال

مســـــــــاحتها      – 60 ســـــــــيمة  – 2  عـــــــــة  –قـــــــــة ال روانيـــــــــة من -1
، عبــارة عــن  نايــة تقــع علــه شــارع وزاويــة، مكي ــة مركــل  2م  1378

ومكتسية ابحلغر واا مصعد وهـ  مكونـة مـن دور اررـ  وسـتة أدوار 
شق  كما يوسـد اـا ملحـ  ودكـان مسـتغل  7متكررة كل منها  ه عدد 

سـلخ بل ـ  مت إنشـاممل كبنايـة ظت است جنوم دريـد للحـوم هـاا ويوسـد 
شـــق ، ابإلرـــا ة  3أدوار هلـــا مصـــعد وكـــل دور اـــا  يـــه عـــدد  6مـــن 

د.ك  5625للدور األرر  املكون من ملحقف وريعها الشهري يبلـم 
ــــارا( +  د.ك ) 3070)مخســــة آالا وســــتمائة ومخســــة وعشــــرون دين

 1488982,500ملالملة آالا وسبعون دينارا ( ورأينا تقديرها مببلم 
 د.ك.

 2م 768، مساحتها 36 سيمة  – 73  عة  –من قة ال روانية -2
عبارة عن  ناية استثمارية  دمية نسبيا مكتسية ابحلغر ومكي ة  تكييف 
عادي، ت ل علـه شـارعف   ـن و هـر أحـدكا شـارع الغـلايل الرئيسـ  

شــق   4أدوار متكــررة، كــل دور  ــه  4وهــ  مكونــة مــن دور أررــ  و
مالحــ  + دكــان وريعهــا الشــهري يبلـــم  4شــقة +  16إبمجــايل عــدد 

ـــع  2820 ـــارا( و ـــدم كشـــف ابلري د.ك )ال ـــان ومثامنائـــة وعشـــرون دين
ورأينــــا  د.ك )ال ــــان ومثامنائــــة ومخســــة وأر عــــون دينــــارا( 2845مببلــــم 

 د.ك.  858762تقديرها مببلم 
 2م 768، مساحتها 37 سيمة  – 73  عة  –من قة ال روانية -3

شــق   4أدوار متكــررة، كــل دور  ــه  4وهــ  مكونــة مــن دور اررــ  و
مالح  )يستغل احلارس أحد املالح ( +  4شقة +  16ابمجايل عدد 

د.ك )ال ـــان  2630دكـــان، و ـــرر امل ـــو  أبن ريعهـــا الشـــهري يبلـــم 
د.ك )ال ان  2520وستمائة وملالملون دينارا( و دم كشف ابلريع مببلم 
 د.ك.  858762ومخسمائة وعشرون دينارا( ورأينا تقديرها مببلم 

 2م 768مسـاحتها  38 سـيمة  – 73  عـة  –من قة ال روانيـة -4
شــق ،  4أدوار متكــررة كــل دور  ــه  4وهــ  مكونــة مــن دور أررــ  و

مالحـ  + دكـان و ـرر امل ـو  ابن ريعهـا  4شقة +  16ابمجايل عدد 
د.ك )ال ــان ومثامنائــة وعشــرون دينــارا( وكشــف  2820الشــهري يبلــم 
)ملالملـة آالا ومخسـة داننـخ( ورأينـا تقـديرها  د.ك 3005ابلريع مببلـم 

 د.ك  858762مببلم 
 2م 3000، مســاحتها 95 ســيمة  – 2  عـة  –من قـة بي ــان -5

عبــارة عــن  نايــة اســتثمارية تقــع علــه شــارعف   ــن و هــر، مكونــة مــن 
مالحــ  + دكــان،  7شــقة +  72عمــارتف متغــاورتف اــا امجــايل عــدد 

واــا مصــعدان وريعهــا الشــهري يبلــم مكي ــة مركــل  ومكتســية ابحلغــر 
ـــا ومثامنائـــة ومخســـون دينـــارا( وكشـــف  11850 د.ك )أحـــد عشـــر أل 

د.ك )أحــد عشــر أل ــا ومثامنائــة وعشــرة داننــخ(  11810ابلريــع مببلــم 
 د.ك.  500/3,220,357ورأينا تقديرها مببلم 

 2م 848، مساحتها 11 سيمة  – 51  عة  –من قة أ وحلي ة -6
ي ة مركل  واا مصعد وه  مكونـة مـن دور اررـ  ت ل عله شارع مك
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شق  واا ملحقان + دكان و دم ريع  4أدوار متكررة كل دور  ه  5و
د.ك )ملالملة آالا ومائتان وعشرون دينارا( ورأينا  3220العقار مببلم 

 د.ك. 880923/ 600تقديرها مببلم 
 525، مسـاحتها 23 سـيمة  – 512  عة  –من قة أ و حلي ة -7
ل علـه شـارع مكي ـة مركـل  واـا مصـعد، وهـ  مكونـة مـن دور ت  2م

مالحـــ  +  3شـــق ، واـــا  4أدوار متكـــررة، كـــل دور  ـــه  5أررـــ  و
 2965دكــان مســتغل ظــت اســت " م ــبخ ديــريت" وريــع العقــار مببلــم 

د.ك )ال ـــان وتســـعمائة ومخســـة وســـتون دينـــارا( ورأينـــا تقـــديرها مببلـــم 
 د.ك.  250/5,453,831

لة )صباح السامل  دميا، جبانب مستش ه طيبة كلين ( من قة املسي-8
ت ــــل علــــه شــــارع  2م 875، مســــاحتها 37 ســــيمة  – 3  عــــة  –

 4وســـكة مكي ـــة مركـــل  واـــا مصـــعد، وهـــ  مكونـــة مـــن دور اررـــ  و
شـق  + دكـان وريـع  9أدوار متكررة ونصف الدور اخلامس اا امجايل 

ينــــارا( ورأينــــا د.ك )ال ــــان وتســــعمائة وســــتون د 2960العقــــار مببلــــم 
 د.ك.  500/976495تقديرها مببلم 

من قة املسيلة )صباح السامل  دميا، جبانب مستش ه طيبة كلين ( -9
ت ــــل علــــه شــــارع  2م 875، مســــاحتها 38 ســــيمة  – 3  عــــة  –

 4وســـكة مكي ـــة مركـــل  واـــا مصـــعد، وهـــ  مكونـــة مـــن دور اررـــ  و
+ دكـان وريـع  شـق  9أدوار متكررة ونصف الدور اخلامس اا امجايل 

ـــا  2640العقـــار مببلـــم  ـــارا( ورأين د.ك )ال ـــان وتســـعمائة وأر عـــون دين
 د.ك. 500/976495تقديرها مببلم 

من قــــة املســــيلة )صــــباح الســــامل  ــــدميا، جبانــــب مستشــــ ه طيبــــة  -10
ت ــل علــه  2م 875، مســاحتها 39 ســيمة  – 3  عــة  –كلينــ ( 

دور اررــ   شــارع وســكة مكي ــة مركــل  واــا مصــعد، وهــ  مكونــة مــن
شـــق  + دكـــان وريـــع العقـــار مببلـــم  10أدوار متكـــررة اـــا امجـــايل  5و

د.ك )ملالملة آالا ومخسة وأر عون دينارا( ورأينا تقديرها مببلم  3045
 د.ك.  969570

من قــــة املســــيلة )صــــباح الســــامل  ــــدميا، جبانــــب مستشــــ ه طيبــــة  -11
ت ــل علــه  2م 875، مســاحتها 40 ســيمة  – 3  عــة  –كلينــ ( 

وســكة مكي ــة مركــل  واــا مصــعد، وهــ  مكونــة مــن دور اررــ   شــارع
شـــق  + دكـــان وريـــع العقـــار مببلـــم  10أدوار متكـــررة اـــا امجـــايل  5و

د.ك )ال ــان وســبعمائة ومخســة ومثــانون دينــارا( ورأينــا تقــديرها  2785
 د.ك. 969570مببلم 
 2000، مساحتها   15 سيمة  – 111  عة  –من قة حويل -12
ارع مكي ة تكييف عادي و نامها  دمي، وهـ  مكونـة ، ت ل عله ش2م

حمــالت  4شــقة +  11مــن دور أررــ  ودوريــن اول واثن كــل دور  ــه 
د.ك  6890ابملالحــ  ابلــدور األررــ  + دكــانف وريــع العقــار مببلــم 

)ســــــــتة آالا ومثامنائــــــــة وتســــــــعون دينــــــــارا( ورأينــــــــا تقــــــــديرها مببلــــــــم 
 د.ك. 2216160

، 2م 812، مســاحتها 4 ســيمة  – 86  عــة  –من قــة حــويل -13
ت ل عله شارع "حسن البصري" مكي ة تكييـف عـادي، وهـ  مكونـة 

مالحــ   4شــق  +  5أدوار متكــررة، كــل دور  ــه  3مــن دور اررــ  و
د.ك )ملالملـــــة آالا  3310+ دكـــــان +  ر ـــــة، وريـــــع العقـــــار مببلـــــم 

 د.ك. 1004197/ 500لم وملالمثائة وعشرة داننخ( ورأينا تقديرها مبب
، 2م 920، مســاحتها 5 ســيمة  – 86  عــة  –من قــة حــويل -14

تقــع علــه شــارعف وزاويــة، شــارع "حســن البصــري" وشــارع "العثمــان" 
 3مكي ـة تكييــف عــادي و نامهــا  ــدمي، وهــ  مكونــة مــن دور أررــ  و

مالحـــ  + دكـــان +  ر ـــة  4شـــق  +  6أدوار متكـــررة، كـــل دور  ـــه 
د.ك )ملالملــــة آالا وتســـــعمائة وســـــبعون  3970 وريــــع العقـــــار مببلـــــم

 د.ك.  500/1211962دينارا( ورأينا تقديرها مببلم 
، 2م 772، مســاحتها 6 ســيمة  – 86  عــة  –من قــة حــويل -15

 نامهـــا  ـــدمي وتقـــع علـــه شـــارعف وزاويـــة، أحـــدكا شـــارع " امحـــد  ـــن 
طولـــون " مكي ـــة تكييـــف عـــادي واـــا مصـــعد، وهـــ  مكونـــة مـــن دور 

شـق  + ملحقـف + دكـان +  4دوار متكررة، كل دور  ـه أ 4ارر  و
ــة ومخســة  3305 ر ــة وريــع العقــار مببلــم  ــة آالا وملالمثائ د.ك )ملالمل

 د.ك.  1038825داننخ( ورأينا تقديرها مببلم 
، 2م 842، مســاحتها 4 ســيمة  – 39  عــة  –من قــة حــويل -16

مصـعد،   نامها  دمي وتقع علـه سـاحتف  ـواسهتف، مكي ـة مركـل  واـا
شـق  +  3أدوار متكـررة، كـل دور  ـه  4ه  مكونة مـن دور اررـ  و

د.ك )ملالملــــة آالا  3310دكــــان +  ر ــــة و ــــدم ريــــع العقــــار مببلــــم 
   د.ك. 990346.500وملالمثائة وعشرة داننخ( ورأينا تقديرها مببلم 

 855، مساحتها    2 سيمة  – 179  عة  –من قة الساملية -17
ة مركــل  واــا مصــعد وهــ  مكونــة مــن دور ت ــل علــه شــارع مكي ــ 2م

شــق  و ــدم ريــع العقــار مببلــم  3أدوار متكــررة كــل دور  ــه  5اررــ  و
د.ك )أر عـــــة آالا وأر عمائـــــة ومخســـــة عشـــــر دينـــــارا( ورأينـــــا  4415

 د.ك.  1038825تقديرها مببلم 
 شروط امللاد:-اثنيا

ط أوال: يبــــدأ املــــلاد ابلــــثمن االساســــ  املبــــف  ــــرين كــــل عقــــار ويشــــ  
للمشاركة يف امللاد سداد مخس ذل  الثمن عله األ ـل مبوسـب شـي  
مصدو من البن  املسحوب عليه أو مبوسب ب اب رمان من أحـد 

 البنوك لصاا إدارة التن يا  وزارة العدل.
اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة 

 سوم التسغيل.البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ور 
اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس 

 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع.
را عا: يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن علـه األ ـل يؤسـل 

 عشر. البيع مع ز دة ال
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ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــامل اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس 

 اكلسة عله أساس هاا الثمن.
إبيـداع الـثمن كـامال يف اكلسـة التاليـة  سادسا: إذا مل يقت امللايـد األول

ومل يتقدم أحد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس 
الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل 
اكلســـة أبي ع ـــاخ  ـــخ مصـــحوب إبيـــداع كامـــل  يمتـــه ويلـــلم امللايـــد 

 . املتولف مبا ينقص من مثن العقار
ســــا عا : يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
اثمنا: ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون و  لـب املباشـرين إلسـراخات 
البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 اتسعا: يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالة.

 تنبيه:
 266ينشر هاا اإلعـالن عـن البيـع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة -1

 من  انون املرا عات. 
حكــت رســو املـــلاد  ا ــل لالســـتئناا بــالل ســـبعة أ م مــن اتريـــخ - 2

 من  انون املرا عات.  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 
مـــــن  ـــــانون املرا عـــــات  276تـــــنص ال قـــــرة األبـــــخة مـــــن املـــــادة -3

ــــــه   ــــــه ســــــاكنا  يف العقــــــار  قــــــ   ي ــــــه " إذا كــــــان مــــــن نلعــــــت ملكيت ان
ملــــلاد  تحريــــر عقــــد كمســــتأسر  قــــوة القــــانون ويلتــــلم الراســــ  عليــــه ا

 إجيار لصاحله أبسرة املثل".
ــــة  ــــع الشــــركات واملؤسســــات ال ردي ملحو ــــة هامــــة: حيظــــر علــــه مجي
املشاركة يف امللاد عله القسائت أو البيوت املوصصة أل را  السكن 

مــــن  ــــانون الشــــركات التغاريــــة  230اخلــــاي عمــــال أبحكــــام املــــادة 
 .2008لسنة  9املاا ة ابلقانون ر ت 

 كمة الكليةرئيس ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن  يع عقار ابمللاد العلف
تعلن إدارة الكتاب ابلكمة الكلية عن  يع العقار املوصوا  يما يل  

 –  اعة – 18/9/2017ابمللاد العلف وذل  يوم االملنف املوا   
وذل   –الثا   قصر العدل الساعة التاسعة صباحا   ابلدور- 48

 1 يوع/ 17/2016تن ياا حلكت الكمة الصادر يف الدعو  ر ت 
 املر وعة مــــــــــــن:  وزية  ريب ا راهيت الكندري  

 رد:

 ورملة املرحوم / أمحد عبد هللا امحد القالا وهت:
  .عبد هللا أمحد عبد هللا القالا-1
 .منصور أمحد عبد هللا القالا-2
 .احممد أمحد عبد هللا القال-3
 سليمة عباس صاا.-4
 .دالل أمحد عبد هللا القالا-5
 سلو  عبد الرزاو م ر الش  .-6
 .مرمي أمحد عبد هللا القالا-7
 .مهدي أمحد عبد هللا القالا-8
 .زهرمل أمحد عبد هللا القالا-9
 .مها أمحد عبد هللا القالا 10

 عبد هللا أمحد القالا وهت: هورملة املرحوم / ليل
 د القالا.عيسه راشد أمح-1
 عبد اكليل راشد أمحد القالا.-2
 عبد اهلادي راشد أمحد القالا.-3
 امحد راشد أمحد القالا.-4
 حممد راشد أمحد القالا.-5
 عبد السن راشد أمحد القالا.-6
  توح راشد أمحد القالا.-7
 محيدة راشد أمحد القالا.-8
 حياة راشد أمحد القالا.-9

 جناة راشد أمحد القالا.-10
 حممود راشد أمحد القالا.-11
 أمل راشد أمحد القالا.-12
 اندية راشد أمحد القالا.-13

 ورملة املرحومة / بخ النساخ أمحد عبد الرزاو وهت:
 حممد عبد هللا أمحد القالا.-1
 سليمان عبد هللا أمحد القالا.-2
 أمحد عبد هللا أمحد القالا.-3
 عل  عبدهللا أمحد القالا.-4
  أمحد القالا.سلو  عبد هللا-5
 سعاد عبد هللا أمحد القالا.-6
 ل ي ة عبد هللا أمحد القالا.-7
 مدير عام املؤسسة العامة للرعاية السكنية  ص ته.-8

 أوال: أوصاا العقار:
 38الوا ــع مبن قــة الرميثيــة  ســيمة  225/2011عقــار الومليقــة ر ــت 

د.ك  750ومســـاحته  26620مـــن املو ـــط ر ـــت م/ 10  عـــة ر ـــت 
 .5منلل  104شارع معاذ  ن سبل سادة 

عقــــــار النــــــلاع عبــــــارة عــــــن منــــــلل ســــــكن بــــــاي يقــــــع علــــــه زاويــــــة 
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ــــــون اصــــــ ر واحلالــــــة  ــــــة حغــــــر ســــــخي ل شــــــارعف والكســــــوة اخلارسي
 العامة للعقار  دمية.

يتكــون العقــار مــن دور اررــ  واول وســ ح وحملــ  و ــه حــوش ويوســد 
 ابحلوش سلت مصنوع من احلديد يؤدي للدور االول. 

 محامات.  3 را و 4كون امللح  من صالة وم بخ وعدد يت
 را ومحام وتبف أبن السلت  3يتكون الدور االرر  من صالة وعدد 

 الدابل  املؤدي للدور االول مغل  حباسل.
  را ومحام. 4يتكون الدور االول من صالة وم بخ وعدد 

 الس ح بال من املبا . 
 اثنيا: شروط امللاد: 

ــدأ املــل  د.ك ســتمائة  650000اد ابلــثمن األساســ  ومقــدارمل أوال: يب
ومخســون ألــف دينــار كــوييت ويشــ ط للمشــاركة يف املــلاد ســداد مخــس 
ذلــ  الــثمن علــه األ ــل مبوســب شــي  مصــدو مــن البنــ  املســحوب 
عليــه أو مبوســب ب ــاب رــمان مــن أحــد البنــوك لصــاا إدارة التن يــا 

  وزارة العدل.
ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة  اثنيا: جيب عله من يعتمد القار 

 البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.
اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس 

 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع.
يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن علـه األ ـل يؤسـل  را عا:

 البيع مع ز دة العشر. 
ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــامل اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر 

لايـدة يف ن ـس مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امل
 اكلسة عله أساس هاا الثمن.

سادسا: إذا مل يقت امللايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اكلسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس 
الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل 

ــد اكلســة أبي ع ــاخ  ــه. ويلــلم امللاي ــداع كامــل  يمت  ــخ مصــحوب إبي
 املتولف مبا ينقص من مثن العقار 

ســــا عا : يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 
د.ك  200وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها 

وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 ليومية.الصحف ا

اثمنا: ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون و  لـب املباشـرين إلسـراخات 
البيع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 اتسعا: يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالة

 تنبيه:
 266ريـدة الر يـة طبقـا للمـادة ينشر هاا اإلعالن عن البيع ابك-1 

 من  انون املرا عات. 
حكــت رســو املـــلاد  ا ــل لالســـتئناا بــالل ســـبعة أ م مــن اتريـــخ - 2

 من  انون املرا عات.  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 
من  انون املرا عات انه " إذا  276تنص ال قرة األبخة من املادة -3

كان من نلعت ملكيته ساكنا  يف العقار  ق   يه كمستأسر  قوة 
 القانون ويلتلم الراس  عليه امللاد  تحرير عقد إجيار لصاحله أبسرة املثل " 

 ملحو ة هامة:
يف امللاد علـه حيظر عله مجيع الشركات واملؤسسات ال ردية املشاركة 

القسائت أو البيوت املوصصة أل ـرا  السـكن اخلـاي عمـال أبحكـام 
 9مـــن  ــانون الشـــركات التغاريــة املاـــا ة ابلقــانون ر ـــت  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس الكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن  يع عقار ابمللاد العلف
تعلن إدارة الكتاب ابلكمـة الكليـة عـن  يـع حصـة يف عقـار املوصـو ة 

  اعة 18/9/2017مللاد العلف وذل  يوم االملنف املوا    يما يل  اب
ابلدور الثا   قصر العدل الساعة التاسعة صباحا  وذل  تن ياا  (48)

 .1 يــــوع/ 60/2016حلكت الكمة الصادر يف الدعو  ر ت: 
 املر وعة مـن: وداد يوسف عيسه الصايم. 

 رـد:
 بالد حسف موسه الع ار. -1
 مرمي حسف حممد الناصر. -2

 أوصاا العقار:-أوال
 – 4الوا ـــع يف القـــرين   عـــة  17418/1995عقـــار الومليقـــة ر ـــت: 

مــــــن املو ــــــط ر ــــــت  207 ســــــيمة ر ــــــت  – 4منــــــلل  – 11شــــــارع 
 .2م 400ومساحته  36912م/
 الدور االرر  عبارة عن صالتف وم بخ ومحام و ر ة. -
  را ومحامف وم بخ ظاخي.  3الدور االول مكون من صالة و -
 التكييف من الوحدات. -
 التكسية من احلغر اكخي.  -

 شروط امللاد:-اثنيا
ــدأ املــلاد  ــثمن أساســ   ــدرمل  د.ك مائتــان وملالملــة  213750أوال: يب

عشـــر ال ـــا وســـبعمائة ومخســـون دينـــارا كويتيـــا، ويشـــ ط للمشـــاركة يف 
مخس ذلـ  الـثمن علـه األ ـل مبوسـب شـي  مصـدو مـن امللاد سداد 

البنـــ  املســـحوب عليـــه أو مبوســـب ب ـــاب رـــمان مـــن أحـــد البنـــوك 
 لصاا إدارة التن يا  وزارة العدل.
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اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة 
 البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم التسغيل.

 يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع اثلثــا:  ــ ن مل
مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس 

 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع.
را عا: يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن علـه األ ـل يؤسـل 

 البيع مع ز دة العشر. 
ــة حكــت  رســو املــلاد بامســا: إذا أودع امل ــد الــثمن يف اكلســة التالي لاي

عليــه إال إذا تقــدم يف هــامل اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس 

 اكلسة عله أساس هاا الثمن.
لسـة التاليـة سادسا: إذا مل يقت امللايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اك

ومل يتقدم أحد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس 
الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل 
اكلســـة أبي ع ـــاخ  ـــخ مصـــحوب إبيـــداع كامـــل  يمتـــه ويلـــلم امللايـــد 

 املتولف مبا ينقص من مثن العقار. 
ليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل ســــا عا : يتحمــــل الراســــ  ع

د.ك  200وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
اثمنا: ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون و  لـب املباشـرين إلسـراخات 

أن تتحمل إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة البيع وعله مسئوليتهت دون 
 أية مسئولية. 

 اتسعا: يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالة.
 تنبيه:

 266ينشر هاا اإلعـالن عـن البيـع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة -1
 من  انون املرا عات. 

حكــت رســو املـــلاد  ا ــل لالســـتئناا بــالل ســـبعة أ م مــن اتريـــخ - 2
 من  انون املرا عات.  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 

من  انون املرا عـات انـه" إذا  276تنص ال قرة األبخة من املادة -3
كـــان مـــن نلعـــت ملكيتـــه ســـاكنا  يف العقـــار  قـــ   يـــه كمســـتأسر  قـــوة 

 لاد  تحرير عقد إجيار لصاحله أبسرة املثل ".القانون ويلتلم الراس  عليه امل
ــــة  ــــع الشــــركات واملؤسســــات ال ردي ملحو ــــة هامــــة: حيظــــر علــــه مجي
املشاركة يف امللاد عله القسائت أو البيوت املوصصة أل را  السكن 

مــــن  ــــانون الشــــركات التغاريــــة  230اخلــــاي عمــــال أبحكــــام املــــادة 
 .2008لسنة  9املاا ة ابلقانون ر ت 

 كمة الكليةرئيس ال
 
 

 إعالن عن  يع عقار ابمللاد العلف
تعلن إدارة الكتاب ابلكمة الكلية عن  يع العقار املوصوا  يما يل  

( 48 اعــة ) 18/9/2017ابملــلاد العلــف وذلــ  يــوم االملنــف املوا ــ  
تن يـاا حلكـت ابلدور الثا   قصر العدل الساعة التاسـعة صـباحا  وذلـ  

 .1 يوع/ 204/2015الدعو  ر ت: الكمة الصادر يف 
 املر وعة مـن: 

 مجال عبد اخلار عل  حسف. -1
 عبداخلار عل  حسف إ راهيت.-2

 رــد:
 . سارمل مص  ه عبد اخلار إ راهيت. 1
 . ايه مص  ه عبد اخلار إ راهيت. 2
 .  ن  التسليف واالدبار. 3

 أوصاا العقار:-أوال
واملوصــوا  3منــلل  10شــارع  11يقــع العقــار مبن قــة اكا ريــة   عــة 

عف النلاع عبارة عن  يـت سـكف مسـاحته  14208/1996ابلومليقة 
 واسهته سيغما  يج متهالكة ومقشرة.  – 2م 750

ادوار  3 امت اخلربة  دبول العقار ومعاينته وهو  دمي ومكون من  –
اثن(  –اول  –ررـــ  ويقــع علــه شـــارع واحــد دابلــ  ومكـــون مــن )ا

وهـو مـؤسر ويسـكنه مـؤسرين )كـل دور مـؤسر لعائلـة( كمـا ان امللحـ  
 اخلارس  مؤسر لعائلة.

 ـــرا  3ويتكـــون الـــدور االررـــ  مـــن ملحـــ  بـــارس  مكـــون مـــن  -
ــه كمــا حيتــوي الــدور االررــ  علــه   3وم ــبخ ومحــام وحــوش بــاي  

  را وصالتف ومحامف وم بخ و لكونة.
وي علــــه ملــــالي  ــــرا وصــــالتف ومحــــامف امــــا الــــدور االول  يحتــــ -

 وم بخ و لكونة.
 ـرا وصـالتف ومحـامف وم ـبخ  3اما الدور الثاله  يحتوي علـه  -

 و لكونة. 
امــا الســ ح  يحتــوي علــه بــدمات نظــام التكييــف وحــدات كمــا  -

توسد ديوانية عند املدبل مصـنوعة مـن كـخيب وحديـد كمـا ان موا ـف 
رات ابب املــدبل الرئيســ  حديــد السـيارات اخلارسيــة تســع لتســع سـيا

لونــه اباــر امــا االبــر ابكهــة اليمــىن مــن املنــلل حديــد اســود اللــون 
 وكال  عله اكهة اليسر . 

 شروط امللاد: -اثنيا
د.ك " ار عمائة  575/415642أوال: يبدأ امللاد  ثمن أساس   درمل 

ـــار وســـتمائة واملنـــان وار عـــون و  لســـا "  575ومخســـة عشـــر ألـــف دين
ـــثمن علـــه األ ـــل ويشـــ ط ل ـــ  ال لمشـــاركة يف املـــلاد ســـداد مخـــس ذل

مبوسـب شـي  مصـدو مـن البنـ  املسـحوب عليـه أو مبوسـب ب ــاب 
 رمان من أحد البنوك لصاا إدارة التن يا  وزارة العدل.

اثنيا: جيب عله من يعتمد القار  ع اخمل أن يودع حال انعقاد سلسة 
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 التسغيل. البيع كامل الثمن الاي اعتمد واملصرو ات ورسوم
اثلثــا:  ــ ن مل يــودع مــن اعتمــد ع ــاممل الــثمن كــامال وســب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــه األ ـــل وإال أعيـــدت امللايـــدة علـــه ذمتـــه يف ن ـــس 

 اكلسة عله أساس الثمن الاي كان  د رسا  ه البيع.
را عا: يف حالة إيداع من اعتمد ع اممل مخس الثمن علـه األ ـل يؤسـل 

 .البيع مع ز دة العشر
ــة حكــت  رســو املــلاد  ــد الــثمن يف اكلســة التالي بامســا: إذا أودع امللاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــامل اكلســة مــن يقبــل الشــراخ مــع ز دة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن امللاد     هامل احلالة تعـاد امللايـدة يف ن ـس 

 اكلسة عله أساس هاا الثمن.
داع الـثمن كـامال يف اكلسـة التاليـة سادسا: إذا مل يقت امللايـد األول إبيـ

ومل يتقدم أحد للل دة ابلعشر تعاد امللايدة  ورا عله ذمته عله أساس 
الثمن الاي كان  د رسا  ه عليه يف اكلسة السـا قة وال يعتـد يف هـامل 
اكلســـة أبي ع ـــاخ  ـــخ مصـــحوب إبيـــداع كامـــل  يمتـــه ويلـــلم امللايـــد 

 املتولف مبا ينقص من مثن العقار. 
ا عا : يتحمــــل الراســــ  عليــــه املــــلاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل ســــ

د.ك  200وتســغيل امللكيــة ومصــرو ات إســراخات التن يــا ومقــدارها 
وأتعــــاب الامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
اثمنا: ينشر هاا اإلعالن ت بيقا للقانون و  لـب املباشـرين إلسـراخات 

ع وعله مسئوليتهت دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابلكمـة الكليـة البي
 أية مسئولية. 

 اتسعا: يقر الراس  عليه امللاد انه عاين العقار معاينة ان ية للغهالة.
 تنبيه:

 266ينشر هاا اإلعـالن عـن البيـع ابكريـدة الر يـة طبقـا للمـادة -1
 من  انون املرا عات. 

تئناا بـــالل ســـبعة أ م مـــن اتريـــخ حكـــت رســـو املـــلاد  ا ـــل لالســـ-2
 من  انون املرا عات.  277الن   ابحلكت طبقا للمادة 

من  انون املرا عـات انـه" إذا كـان  276تنص ال قرة األبخة من املادة -3
من نلعت ملكيته ساكنا  يف العقار  ق   يـه كمسـتأسر  قـوة القـانون ويلتـلم 

 الراس  عليه امللاد  تحرير عقد إجيار لصاحله أبسرة املثل". 
ــــة  ــــع الشــــركات واملؤسســــات ال ردي ملحو ــــة هامــــة: حيظــــر علــــه مجي

 امللاد عله القسائت أو البيوت املوصصة أل را  السكن املشاركة يف
مــــن  ــــانون الشــــركات التغاريــــة  230اخلــــاي عمــــال أبحكــــام املــــادة 

 .2008لسنة  9املاا ة ابلقانون ر ت 
 رئيس الكمة الكلية

 
 
 

 عالن حكت سلائ إ
 24-04-2017املنعقدة  تاريخ   الكبخ جبلستهامبارك  أصـــــدرت حمكمة

 مبارك الكبخ سنح مرور حمكمة – 16/ 004691ر ت: يف القاية 
  .مبارك الكبخ(- 16/ 0001355ر ـــت املو ـر :) 

 ا اعيل حن يه.رد املتهــــــت: حممد 
 261120402675املد : الر ت                ية: اهلند  ساكن
 كالاإل/  وو املعدل  مـــــــة: السرعةعن 

 ةعن التهم ا   تغرمي املتهت عشرين دينار  يقا : أنمر  يا يا حكما
 ة الثانية.عن التهم ا  وف وملالملف دينار األ

سهات  وتكلف مجيعااا احلكت  هتعلن الكوم علي والنيا ة العامة
االسراخات من  انون  188لنص املادة  تن يامل طبقا   من حنـــواأل

 عشرين يوما  و ذا انقات مدة سبعة إأبنه  علمـــا   والاكمات اكلائية
ابملعاررة أو  هالكوم علي حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن

 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.
 والتعاون الــــــــدويلرئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكت سلائ إ

 17-04-2017أصـــــدرت حمكمة حويل جبلستها املنعقدة  تاريخ 
 حويل أوامر سلائية مرور حمكمة- 15/ 023718 ر ت:يف القاية 

 النقرة(.- 15/ 0003518ر ـــت املو ـر :) 
  ال يرد املتهــــــت:  ال ريد

 287070507908 املد :الر ت              اكنسيـــــــــة: اهلند 
 .عن ال ري   مـــــــة: بروجعن 

 مر  تغرمي املتهت عشرة داننخ عما اسند اليه:أن يقا   يا يا حكما
سهات  وتكلف مجيعااا احلكت  هتعلن الكوم علي والنيا ة العامة

االسراخات من  انون  188لنص املادة  تن يامل طبقا   من حنـــواأل
 وعشرين يوما  ذا انقات مدة سبعة إأبنه  علمـــا   والاكمات اكلائية

ابملعاررة أو  هالكوم علي حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن
 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.

 والتعاون الــــــــدويلرئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حكت سلائ  إعالن
 02-01-2017جبلستها املنعقدة  تاريخ  ال روانية أصـــــدرت حمكمة
 أوامر سلائية مرور ال روانية حمكمة – 15/ 016039يف القاية ر ت : 
 -(  األندلس - 15/ 0003491ر ـــت املو ـر :) 

 رد املتهــــــت:  ال يوسف بان اكرب
 263050802815الر ت املد  :   اكنسيـــــــــة: ابكستان 

 :تصــــادمعن  مـــــــة 



 م20/8/2017  -هـ  1438 ذو القعدة  28 األحد                  73             والستون    الثالثةالسنة  1354الكويت اليوم العدد 

أنمــر  تغــرمي املــتهت عشــرة داننــخ عــن التهمــة  -: يقاــ   يا يــا حكمــا
ــة العامــة تعلــن الكــوم عليــه اــاا احلكــت وتكلــف  املنســو ة اليــه والنيا 
ــامل طبقــا لــنص املــادة  األمــنمجيــع سهــات  ـــو تن ي مــن  ــانون  188حنــ
ــــا أبنـــه إذا انقاـــت مـــدة ســـبع اإلســـراخات ة والاكمـــات اكلائيـــة علمــ

وعشرين يوما حمسو ة من اث  يـوم النشـر دون أن ي عـن الكـوم عليـه 
 ابملعاررة أو االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.

 ن يا اكنائ  والتعاون الـدويلترئيس نيا ة شئون ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حكت سلائ  عالنإ
 21-09-2016أصدرت حمكمة مرور العاصمة جبلستها املنعقدة  تاريخ

 الكمة الكلية سنح مرور - 16/ 007154يف القاية ر ت: 
 -عبدهللا السامل  (   - 16/ 0000224ر ـــت املو ـر :) 

 رد املتهــــــت:  عبدهللا امحد بار السويدان
 292062900538 اكنسيـة: الكويت  الر ت املد  : 

 ةعدم محل الربص تصادم احلمراخ اإلشارةعن  مـــــــة :جتاوز 
 دينار عن التهمتف  ملالمثائةمر  تغرمي املتهت :أن يقا   يا يا حكما
داننخ عن  ةاليه لالرتباط  ينهما و تغرميه مخس املسندتف والثانية األوف
 الثالثة ةالتهم

ااا احلكت و تكلف مجيع سهات  هعليو النيا ة العامة تعلن الكوم 
و   اإلسراخاتمن  انون  188تن يامل طبقا لنص املادة  حنـــو األمن

ن يوما يذا انقات مدة سبعة و عشر إأبنه  الاكمات اكلائية علمـــا
ابملعاررة أو  هالكوم علي حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن

 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.
 و التعاون الــــــــدويل نيا ة شئون التن يا اكنائ  رئيس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حكت سلائ  إعالن

 08-01-2017أصـــــدرت  حمكمة حويل   جبلستها املنعقدة  تاريخ
 حمكمة حويل  أوامر سلائية مرور - 16/ 009527يف القاية ر ت: 

 (ةالساملي- 16/ 0002269املو ـر :) ر ـــت 
 رد املتهــــــت:  يهاان مجال  كنعان

 289010302475اكنسيـــــــــة: لبنان   الر ت املد  :  
 إكالعن  مـــــــة :

 امر  تغرمي  املتهت عشرين دينار :أن يقا   يا يا حكما
ااا احلكت و تكلف مجيع سهات  هو النيا ة العامة تعلن الكوم علي

و   اإلسراخاتمن  انون  188تن يامل طبقا لنص املادة  حنو األمن
ن يوما يذا انقات مدة سبعة و عشر إأبنه  الاكمات اكلائية علمـــا

ابملعاررة أو  هالكوم علي حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن
 ردمل.االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ 

 و التعاون الــــــــدويل نيا ة شئون التن يا اكنائ 

 عالن حكت سلائ إ
 07-02-2017أصـــــدرت حمكمة حويل جبلستها املنعقدة  تاريخ 

 حويل أوامر سلائية مرور حمكمة- 16/ 015183 ر ت:يف القاية 
 الساملية(.- 16/ 0003540ر ـــت املو ـر :) 

  لوم عبد هللاانصر  مجانة: ةرد املتهــــــم
 291091800195 املد :الر ت         اكنسيـــــــــة: الكويت   

  غائ   مـــــــة: احنرااعن 
 ا .ن دينار يعشر  ةمر  تغرمي املتهمأنيقا :   يا يا حكما

ااا احلكت وتكلف مجيع سهات  اوالنيا ة العامة تعلن الكوم عليه
من  انون االسراخات  188لنص املادة  من حنـــو تن يامل طبقا  األ

 والاكمات اكلائية علمـــا أبنه إذا انقات مدة سبعة وعشرين يوما  
ابملعاررة أو  ا عن الكوم عليهتحمسو ة من اث  يوم النشر دون أن 

 .اوواسب الن اذ رده االستئناا يصبح احلكت يائيا  
 ويلرئيس نيا ة شئون الن يا اكنائ  والتعاون الـد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حكت سلائ  إعالن

يف  19-03-2017أصـــــــدرت الكمــة الكليــة جبلســتها املنعقــدة  تــاريخ 
ـــت  الكمـة الكليــة أوامـر سلائيــة مـرور - 16/ 003447القاـية ر ــت :  ر ــ

 الشرو( - 16/ 0000415املو ـر :) 
 رد املتهــــــت: كوسيالاب   كخ حممد

 255052202303:  الر ت املد   اكنسيـــــــــة: اهلند 
  غائ احنراا  عن  مـــــــة :

النيا ــة العامــة و  داننــخ ةمــر  تغــرمي املــتهت عشــر أن:  يقاــ   يا يــا حكمــا
 حنـــو األمنااا احلكت و تكلف مجيع سهات  هتعلن الكوم علي

و الاكمـــات  اإلســـراخاتمـــن  ـــانون  188تن يـــامل طبقـــا لـــنص املـــادة 
ن يومـا حمسـو ة مـن ينقات مـدة سـبعة و عشـر ذا اإأبنه  اكلائية علمـــا

ابملعاررــة أو االســتئناا  هالكــوم عليــ اث  يــوم النشــر دون أن ي عــن
 يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.

 رئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ  و التعاون الــــــــدويل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حكت سلائ  إعالن
 27-12-2016 تاريخ أصـــــدرت   الكمة الكلية   جبلستها املنعقدة 

 الكمة الكلية  أوامر سلائية مرور  - 16/ 009522يف القاية ر ت  : 
 -السرة  (    - 16/ 0000908ر ـــت املو ـر :) 

 رد املتهــــــت: محود سامل   ن انصر
 295092400538اكنسيـــــــــة:   الكويت  الر ت املد  :  

 عن  مـــــــة :تصــــادم
:انمر  تغرمي املتهت عشرمل داننخ عما هو منسوب  يقا   يا يا حكما
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ااا احلكت و تكلف مجيع  هو النيا ة العامة تعلن الكوم علي اليه
من  انون  188تن يامل طبقا لنص املادة  حنـــو األمنسهات 

ذا انقات مدة سبعة و إأبنه  و الاكمات اكلائية علمـــا  اإلسراخات
 هالكوم علي حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عنن يوما يعشر 

 ابملعاررة أو االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.
 و التعاون الــــــــدويل نيا ة شئون التن يا اكنائ  رئيس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حكت سلائ  إعالن
يف 22 -05-2017ت حمكمة حويل جبلستها املنعقدة  تاريخ  ر أصـــــد

حمكمة حويل  أوامر سلائية مرور - 16/ 001612القاية ر ت :   
(   ةاكا ري - 16/ 0000258ر ـــت املو ـر :)   

 رد املتهــــــت: ا راهيمكوته  يكاتو و حممد
273040510412اكنسيـــــــــة: اهلند        الر ت املد  :    

احنراا  غائ  عن  مـــــــة :  
ااملتهت عشرين دينار مر  تغرمي أن -: يقا   يا يا حكما  

 حنـــو األمنااا احلكت و تكلف مجيع سهات  هالنيا ة العامة تعلن الكوم عليو 
و الاكمات اكلائية   اإلسراخاتمن  انون  188تن يامل طبقا لنص املادة 

ن يوما حمسو ة من اث  يوم النشر يذا انقات مدة سبعة و عشر إنه أبا علمـــ
ابملعاررة أو االستئناا يصبح احلكت يائيا  هالكوم علي دون أن ي عن

 وواسب الن اذ ردمل.
  التعاون الــــــــدويل و نيا ة شئون التن يا اكنائ  رئيس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكت سلائ إ
 جبلستها املنعقدة  تاريخي االمحـــدأصـدرت حمكمة مرور 

 حمكمـــــــــــة – 14/ 010249يف القاـــــــــــية ر ـــــــــــت:  2-3-2015 
ــة مــرور االمحـــدي أوامــر ـــت املو ـــر :)  سلائي - 14/ 0000741ر ــ

 الصباحية(.
ـــــت: رامــــا  املــــد : الــــر ت  /: اهلنــــد اكنســــية-ســــامه ســــان  رــــد املتهـ

265040904243. 
  مـــــــة: تصادم.عن 

 .ليهإسند أ تغرمي املتهت عشرة داننخ عما  يقا :  يا يا حكما
سهات  وتكلف مجيعااا احلكت  هتعلن الكوم علي والنيا ة العامة
االسراخات من  انون  188تن يامل طبقا لنص املادة  االمن حنـــو

 وعشرين يوماذا انقات مدة سبعة إأبنه  علمـــا والاكمات اكلائية
ابملعاررة أو  هالكوم علي حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن

 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.
 والتعاون الـــدويل نيا ة شئون التن يا اكنائ  رئيس

 

 عالن حكت سلائ إ
ــــــــدرت حمكمـــــــة اكهـــــــراخ جبلســـــــتها املنعقـــــــدة  تـــــــاريخ  -2016أصــــ

12-20 
 اكهراخ أوامر سلائية مرور حمكمة- 16/ 001568 ر ت:يف القاية 

 الصليبية(.- 16/ 0000432ر ـــت املو ـر :) 
 سامل عبد هللا عبد هللارد املتهــــــت: 
 املد :  انونية                الر تورة  خ صاكنسيـــــــــة: 

 .عدم جتديدة/ربص/كال مـــــــة: إعن 
 يقا :  يا يا حكما

 د.ك5وف ومببلــم األ ةالتهمــ داننــخ( عــند.ك)مخســة 5أنمــر  تغــرمي املــتهت مبلــم 
 .ةالثالث داننخ( عند.ك)مخسة  5ومببلم  الثانية داننخ( عن)مخسة 

سهات  وتكلف مجيعااا احلكت  هتعلن الكوم علي والنيا ة العامة
االسراخات من  انون  188لنص املادة  تن يامل طبقا   من حنـــواأل

 وعشرين يوما  ذا انقات مدة سبعة إأبنه  علمـــا   والاكمات اكلائية
ابملعاررة أو  هالكوم علي حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن

 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.
 والتعاون الــــــــدويلرئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سلائ عالن حكت إ

 20-04-2017املنعقدة  تاريخ  حويل جبلستهاأصـــــدرت حمكمة 
 سلائية مرور حويل أوامر حمكمة- 16/ 001174يف القاية ر ت: 
 ( الساملية- 16/ 0000373ر ـــت املو ـر :) 

 كخاج  سيميدوس  املتهــــــت: اوررد 
 282102405226املد : الر ت               اكنسيـــــــــة: اهلند 

 ة.عدم محل ربصه  ياد/   ي ك مسا ات  مـــــــة: ملعن 
 وفاأل ةالتهم دينارا  عن تغرمي املتهت عشرين  يقا : أنمر  يا يا حكما
 ة الثانية.داننخ عن التهم ةوعشر 

سهات  وتكلف مجيعااا احلكت  هتعلن الكوم علي والنيا ة العامة
االسراخات من  انون  188لنص املادة  تن يامل طبقا   من حنـــواأل

 وعشرين يوما  ذا انقات مدة سبعة إأبنه  علمـــا   والاكمات اكلائية
ابملعاررة أو  هالكوم علي حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن

 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.
 ــــــــدويلوالتعاون الرئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكت سلائ إ

 24-10-2016جبلستها املنعقدة  تاريخ األمحدي أصـــــدرت حمكمة
 سلائية مرور أوامر األمحدي حمكمة – 006049/16القاية ر ت:  يف

 حلي ة(. ا و – 16/ 0000773ر ـــت املو ـر :) 
 نعيت رحيت. املتهــــــت: حممدرد 
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 283020206279املد : الر ت         اكنسيـــــــــة: ا غانستان
 .بروج من طري  مـــــــة: عن 

 داننخ.أنمر  تغرمي املتهت مبلم عشرة يقا :   يا يا حكما
سهات  وتكلف مجيعااا احلكت  هتعلن الكوم علي والنيا ة العامة

االسراخات من  انون  188لنص املادة  تن يامل طبقا   من حنـــواأل
 وعشرين يوما  ذا انقات مدة سبعة إأبنه  علمـــا   يةوالاكمات اكلائ

ابملعاررة أو  هعليالكوم  حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن
 وواسب الن اذ ردمل. االستئناا يصبح احلكت يائيا  

 والتعاون الــــــــدويل رئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حكت سلائ  عالنإ
-2017جبلســــــتها املنعقــــــدة  تــــــاريخ  األمحــــــدي أصـــــــــــدرت حمكمــــــة

ــــــــــــــــــت :  05-01  حمكمــــــــــــــــــة - 17/ 000376يف القاــــــــــــــــــية ر 
 أوامر سلائية مرور األمحدي

 -ال ن اس (  - 17/ 0000118ر ـــت املو ـر :) 
 رد املتهــــــت: مبارك منصور سدعان الراسحه

 296020800019املد  : اكنسيـــــــــة: الكويت  الر ت 
 أتمف منتههواإلكال/ الرعونةعن  مـــــــة :

عـن كـل  املـتهت مبلـم عشـرة داننـخ أنمر  تغـرمي -: يقا   يا يا حكما
والنيا ـــة العامـــة تعلـــن الكـــوم عليـــه اـــاا احلكـــت وتكلـــف مجيـــع   مـــه

ــــــو تن يـــــامل طبقـــــا لـــــنص املـــــادة  األمـــــنسهـــــات  مـــــن  ـــــانون  188حنــ
ــــا أبنـــه إذا انقاـــت مـــدة ســـبعة  اإلســـراخات والاكمـــات اكلائيـــة علمــ

وعشرين يوما حمسو ة من اث  يـوم النشـر دون أن ي عـن الكـوم عليـه 
 ابملعاررة أو االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.

 والتعاون الـدويل نيا ة شئون الن يا اكنائ  رئيس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالن حكت سلائ إ
 05-02-2017حويل جبلستها املنعقدة  تاريخ أصـــــدرت حمكمة
 حويل أوامر سلائية مرور حمكمة- 15/ 002644يف القاية ر ت: 
  سلو (.- 15/ 0000361ر ـــت املو ـر :) 

 .يعقوب يوسف كرم املتهــــــت: عل رد 
 293053001156املد : الر ت        اكنسيـــــــــة: الكويت 

 سا ة.ممل ي ك  مـــــــة: عن 
 . مر  تغرمي املتهت عشرة داننخ عما اسند اليهأن يقا :  يا يا حكما

سهات  وتكلف مجيعااا احلكت  هتعلن الكوم علي والنيا ة العامة
االسراخات من  انون  188لنص املادة  تن يامل طبقا   من حنـــواأل

 يوما  وعشرين ذا انقات مدة سبعة إأبنه  علمـــا   والاكمات اكلائية
ابملعاررة أو  هعليالكوم  حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن

 وواسب الن اذ ردمل. االستئناا يصبح احلكت يائيا  
 والتعاون الــــــــدويل رئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ           

 
 

 عالن حكت سلائ إ
 30-10-2016جبلستها املنعقدة  تاريخ  أصـــــدرت حمكمة حويل

 حمكمة حويل أوامر سلائية مرور- 15/ 025840ر ت: يف القاية 
 السالم(.- 15/ 0001609ر ـــت املو ـر :) 

 عماد الصانع. املتهــــــت: مشاريرد 
 297030200679املد : الر ت               اكنسيـــــــــة: الكويت

 م اسئ.احنراا  مـــــــة: عن 
 . داننخ ة تغرمي املتهت عشر مر أنيقا :   يا يا حكما

سهات  وتكلف مجيعااا احلكت  هتعلن الكوم علي والنيا ة العامة
االسراخات من  انون  188لنص املادة  تن يامل طبقا   من حنـــواأل

 وعشرين يوما  ذا انقات مدة سبعة إأبنه  علمـــا   والاكمات اكلائية
ابملعاررة أو  هعليكوم ال حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن

 وواسب الن اذ ردمل. االستئناا يصبح احلكت يائيا  
 والتعاون الــــــــدويل رئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكت سلائ إ

 29-03-2017جبلستها املنعقدة  تاريخ  حمكمة مرور العاصمة أصـــــدرت
 مرور الكلية سنح الكمة- 16/ 013145يف القاية ر ت: 
  الصناع ( الشويخ- 16/ 0002779ر ـــت املو ـر :) 
 .وليد سعد الدعيج عبد العليلرد املتهــــــت: 

 298082300705املد :  الر ت    اكنسيـــــــــة: الكويت        
 .تصــــادماملعدل / وو   مـــــــة: السرعةعن 

عن التهمتف  ا   دينار فمر  تغرمي املتهت مخسأنيقا :   يا يا حكما
  ينهما.املسندتف اليه لالرتباط 

سهات  وتكلف مجيعااا احلكت  هتعلن الكوم علي والنيا ة العامة
االسراخات من  انون  188لنص املادة  ا  تن يامل طبق من حنـــواأل

 وعشرين يوما  ذا انقات مدة سبعة إأبنه  علمـــا   والاكمات اكلائية
ابملعاررة أو  هعليالكوم  حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن

 وواسب الن اذ ردمل. االستئناا يصبح احلكت يائيا  
 والتعاون الــــــــدويل رئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حكت سلائ  إعالن

مبــــــــارك الكبــــــــخ  جبلســــــــتها املنعقــــــــدة  تــــــــاريخ    أصــــــــدرت  حمكمــــــــة
 – 17/ 000477يف القاــــــــــــــــــــــية ر ـــــــــــــــــــــــت :  2017-03-20
 مبارك الكبخ أوامر سلائية مرور حمكمة

 -مبارك الكبخ (   - 17/ 0000191ر ـــت املو ـر :) 
 : هد  عبدالررا الشوااةرد املتهــــــم

 287052100696ويت  الر ت املد  :  اكنسيـــــــــة:  الك



 م20/8/2017  -هـ  1438 ذو القعدة  28 األحد                  76             والستون    الثالثةالسنة  1354الكويت اليوم العدد 

 عن  مـــــــة :عدم ترك مسا ه
 مبلم عشرة داننخ ةأنمر  تغرمي املتهم -: يقا   يا يا حكما

ـــــع  اوالنيا ـــــة العامـــــة تعلـــــن الكـــــوم عليهـــــ اـــــاا احلكـــــت وتكلـــــف مجي
ــــــو تن يـــــامل طبقـــــا لـــــنص املـــــادة  األمـــــنسهـــــات  مـــــن  ـــــانون  188حنــ

والاكمـــــــات اكلائيـــــــة علمــــــــــا أبنـــــــه إذا انقاـــــــت مـــــــدة  اإلســـــــراخات
 عـــــن تســـــبعة وعشـــــرين يومـــــا حمســـــو ة مـــــن اث  يـــــوم النشـــــر دون أن 

ابملعاررـــــــة أو االســــــــتئناا يصـــــــبح احلكـــــــت يائيــــــــا  االكـــــــوم عليهـــــــ
 .اوواسب الن اذ رده

 و التعاون الــــــــدويل نيا ة شئون التن يا اكنائ  رئيس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حكت سلائ  إعالن
 04-02-2016أصـــــدرت  حمكمة حويل جبلستها املنعقدة  تاريخ  

 حمكمة حويل  أوامر سلائية مرور - 14/ 021319يف القاية ر ت: 
  يان(   - 14/ 0002647ر ـــت املو ـر :) 

 عادل الشمروخرد املتهــــــت: عبدهللا 
 295071700267اكنسيـة: الكويت  الر ت املد  :  

 مف منته :أت عن  مـــــــة
 مر  تغرمي املتهت عشرة داننخ:أن يقا   يا يا حكما

ااا احلكت و تكلف مجيع سهات  هو النيا ة العامة تعلن الكوم علي
و   اإلسراخاتمن  انون  188تن يامل طبقا لنص املادة  حنـــو األمن

ن يوما يذا انقات مدة سبعة و عشر إأبنه  الاكمات اكلائية علمـــا
ابملعاررة أو  هالكوم علي حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن

 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.
 و التعاون الــــــــدويل نيا ة شئون التن يا اكنائ  رئيس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حكت سلائ  إعالن
يف  18-04-2017 تاريخ املنعقدة جبلستها ال روانية مرور حمكمة أصـــــدرت
 سنح مرور يةال روان حمكمة – 16/ 007640ر ت  :    القاية

 سليب الشيوخ  (   - 16/ 0001194ر ـــت املو ـر :) 
 رد املتهــــــت: سعيد اب  شامل حممد

 262102504752اكنسيـــــــــة:   ابكستان   الر ت املد  :  
عدم جتديد تصريح  هروب من مكان احلادي تصــــادم عن  مـــــــة :

 أتمف منتههألسرة ا
عن  ا دينار فأنمر  تغرمي املتهت مخسة وسبع : يقا   يا يا حكما
 ان دينار يالثانية ومخسة وعشر  عن التهمةا ن دينار يوعشر  األوفالتهمة 

و النيا ة  الرا عة عن التهمة ان دينار يعن التهمة الثالثة ومخسة وعشر 
 األمنااا احلكت و تكلف مجيع سهات  هالعامة تعلن الكوم علي

و   اإلسراخاتمن  انون  188تن يامل طبقا لنص املادة  حنـــو
ذا انقات مدة سبعة و عشرون يوما إأبنه  الاكمات اكلائية علمـــا

ابملعاررة أو  هالكوم علي حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن
 اذ ردمل.االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن 

 رئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ  و التعاون الــــــــدويل      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالن حكت سلائ إ
 23-06-2016أصـــــدرت الكمة الكلية جبلستها املنعقدة  تاريخ 

 الكلية أوامر سلائية مرور الكمة- 16/ 005727 ر ت:يف القاية 
 الرورة(.- 16/ 0000454ر ـــت املو ـر :) 

 ابكخال ابكخال املتهــــــت:  اىنرد 
 288052203067 املد :الر ت                اكنسيـــــــــة: اهلند 

 مسا ةي ك   مـــــــة: ملعن 
 .عما نسب اليه ا  ن دينار ي تغرمي املتهت عشر يقا :   يا يا حكما

سهات  وتكلف مجيعااا احلكت  هتعلن الكوم علي والنيا ة العامة
االسراخات من  انون  188لنص املادة  تن يامل طبقا   من حنـــواأل

 وعشرين يوما  ذا انقات مدة سبعة إأبنه  علمـــا   والاكمات اكلائية
ابملعاررة أو  هالكوم علي حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن

 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.
 والتعاون الــــــــدويليا اكنائ  رئيس نيا ة شئون التن    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكت سلائ إ

 04-02-2016جبلستها املنعقدة  تاريخ  حمكمة حويل أصـــــدرت
 حويل أوامر سلائية مرور حمكمة- 14/ 021319يف القاية ر ت :
  يان(- 14/ 0002647ر ـــت املو ـر :) 

 عبد هللا حممد السرهيد املتهــــــت:  هدرد 
 293061200315املد : الر ت         اكنسيـــــــــة: الكويت   

 كال مـــــــة: إعن 
 ا . ن دينار يمر  تغرمي املتهت عشر أن يقا :  يا يا حكما

سهات  وتكلف مجيعااا احلكت  هتعلن الكوم علي والنيا ة العامة
االسراخات من  انون  188لنص املادة  تن يامل طبقا   من حنـــواأل

 وعشرين يوما  ذا انقات مدة سبعة إأبنه  علمـــا   والاكمات اكلائية
ابملعاررة أو  هالكوم علي حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن

 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.
 والتعاون الــــــــدويلرئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكت سلائ إ

 06-01-2016أصـــــدرت حمكمة اكنح جبلستها املنعقدة  تاريخ 
 .موال سنح شيكاتاأل نيا ة- 15/ 001961 ر ت:يف القاية 

 الساملية(.- 15/ 0000076ر ـــت املو ـر :) 



 م20/8/2017  -هـ  1438 ذو القعدة  28 األحد                  77             والستون    الثالثةالسنة  1354الكويت اليوم العدد 

 مفأ عبد اكوادمف أمحد أرد املتهــــــت: 
 289030602846 املد :الر ت                اكنسيـــــــــة: مصر

  مـــــــة:عن 
مـر شـركة كـوت الوطنيـة للتغـارة العامـة واملقـاوالت أل ةصدر  سوخ نيـأ

 الكـــــــوييت التغـــــــاريعلـــــــه البنـــــــ  ( املســـــــحوب 41الشـــــــي  ر ـــــــت)
. ك.ن ديوعشـر  ومخسـة وسـتمائة أل ـا   عشـرد.ك( سـتة 16625مببلم)

النحـــو املبـــف  علـــهلـــيس هلمـــا مقا ـــل و ـــاخ  ـــائت و ا ـــل للتصـــرا  يـــه 
املنصـوي عليهـا ابملـادمل  ةيكون املتهت  در ارتكب اكنحـ ابلتحقيقات

مــن القــانون ر ــت  وفاأل ةابملــاد ةأ مــن  ــانون اكــلاخ املســتبدل237/1
 . انون اكلاخ حكامألتعديل  عض  2003 ةلسن 84

 يقا :   يا يا حكما
مـرت أمـن ا ـام و شـهر مـع الشـغل والن ـاذ عمـا نسـب اليـه أحببس املـتهت ملـال ملـة 

ـــة ـــور تن يـــامل  الـــبالدعـــن إب عـــادمل  ـــإو  املقاـــ  اـــا العقو  ـــة الـــدعو  املدني  ةحال
 اا.عالن اخلصوم إلتحديد دائرة لنظرها و  ةاملوتص ةللمحكم

سهات  وتكلف مجيعااا احلكت  هتعلن الكوم علي والنيا ة العامة
االسراخات من  انون  188لنص املادة  تن يامل طبقا   من حنـــواأل

 وعشرين يوما  ذا انقات مدة سبعة إأبنه  علمـــا   والاكمات اكلائية
ابملعاررة أو  هالكوم علي حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن

 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.
 والتعاون الــــــــدويلرئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكت سلائ إ

 21-11-2016املنعقدة  تاريخ أصـــــدرت حمكمة االمحـــدي جبلستها
 أوامر سلائية مرور يمحـــداألحمكمة - 16/ 003814يف القاية ر ت: 
 (الو رة- 16/ 0000056ر ـــت املو ـر :) 

 رد املتهــــــت: حممد  ر يل حممد صدي 
 273030407833املد : الر ت                اكنسيـــــــــة: اهلند 

 ة ياد مـــــــة: اخلروج  / عن 
 ةمر  تغرمي املتهت عشرة داننخ عن كل  مأنيقا :   يا يا حكما

سهات  وتكلف مجيعااا احلكت  هتعلن الكوم علي والنيا ة العامة
االسراخات من  انون  188لنص املادة  تن يامل طبقا   من حنـــواأل

 وعشرين يوما  ذا انقات مدة سبعة إأبنه  علمـــا   اكلائيةوالاكمات 
ابملعاررة أو  هالكوم علي حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن

 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.
 والتعاون الــــــــدويلرئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ     

 

 
 

 عالن حكت سلائ إ
يف  17-05-2016مبــارك الكبــخ جبلســتها املنعقــدة  تــاريخ  أصــدرت حمكمــة

   مبارك الكبخ سنح مرور حمكمة – 15/ 002434 ر ت:القاية 
 الكبخ( مبارك- 15/ 0000606ر ت املو ر :) 

 رد املتهت: ساست بالد ساست امل تاح
 285121100659الر ت املد  :   اكنسية: الكويت 

 .اخل أ ةصا اإل-2االنتبامل،            كال وعدم اإل-1 مة: عن 
ا   دينــار فللمــتهت  تغرميــه مبلــم ســت  يا يــا   الكمــة يقاــ : حكمــت  يا يــا حكمــا
املدنيــة  للمحكمــةاملدنيــة  وإبحالــة الــدعو  لالرتبــاط نســب اليــه مــن ا ــام عمــا

 .  اخلصوم مبوعدها ب ارإلنظرها و  دارة الكتاب ظديد سلسةإاملوتصة وعله 
سهات  وتكلف مجيعااا احلكت  هتعلن الكوم علي العامة والنيا ة

االسراخات من  انون  188لنص املادة  تن يامل طبقا   من حنـــواأل
 وعشرين يوما  ذا انقات مدة سبعة إأبنه  علمـــا   والاكمات اكلائية

ابملعاررة أو  هالكوم علي حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن
 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.

 والتعاون الــــــــدويلرئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالن حكت سلائ إ
 24-10-2016مبارك الكبخ جبلستها املنعقدة  تاريخأصدرت حمكمة 
 مبارك الكبخ أوامر سلائية مرور حمكمة– 16/ 002860يف القاية ر ت: 
 السامل( صباح- 16/ 0001371ر ـــت املو ـر :) 

 الرشيديرد املتهــــــت: انصر مرزوو سعد 
 295061400316املد : الر ت              اكنسيـــــــــة: الكويت 

 .املرور أبولويةالتقيد   مـــــــة: عدمعن 
 .داننخ ة تغرمي املتهت مبلم عشر  يقا : أنمر  يا يا حكما
سهات  وتكلف مجيعااا احلكت  هتعلن الكوم علي العامة والنيا ة

االسراخات من  انون  188لنص املادة  تن يامل طبقا   من حنـــواأل
 وعشرين يوما  ذا انقات مدة سبعة إأبنه  علمـــا   والاكمات اكلائية

ابملعاررة أو  هالكوم علي حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن
 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.

 والتعاون الــــــــدويلرئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حكت سلائ  إعالن

يف  30-04- 2017جبلســـتها املنعقــــدة  تــــاريخ العاصــــمة مـــرور حمكمــــة أصــــــــدرت
 الكمة الكلية  سنح مرور - 16/ 014347القاية ر ت : 

 ال يحاخ  (   - 16/ 0000476ر ـــت املو ـر :) 
 رد املتهــــــت: سعد حممد  در ال رحان

 298090700178اكنسيـــــــــة:    الكويت  الر ت املد  :  



 م20/8/2017  -هـ  1438 ذو القعدة  28 األحد                  78             والستون    الثالثةالسنة  1354الكويت اليوم العدد 

 تصــــادم احلمراخ اإلشارةجتاوز  عن  مـــــــة :
  دينار عن التهمة ف تغرمي املتهت مبلم مخس يقا :  يا يا حكما
و النيا ة العامة  الثانية املسندة اليه وعشرة داننخ عن التهمة األوف

 حنـــو األمنااا احلكت و تكلف مجيع سهات  هتعلن الكوم علي
و الاكمات   اإلسراخاتمن  انون  188تن يامل طبقا لنص املادة 

ن يوما حمسو ة من يذا انقات مدة سبعة و عشر إأبنه  اكلائية علمـــا
ابملعاررة أو االستئناا  هالكوم علي النشر دون أن ي عناث  يوم 

 يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.
 رئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ  و التعاون الــــــــدويل       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حكت سلائ  إعالن

 13-04-2017أصـــــدرت الكمة الكلية جبلستها املنعقدة  تاريخ 
 الكمة الكلية أوامر سلائية مرور - 16/ 016697يف القاية ر ت : 
 -(  الرورة - 16/ 0001241ر ـــت املو ـر :) 

 رد املتهــــــت: راشد امحد  العثمان
 298071200856اكنسيـــــــــة: الكويت  الر ت املد  : 

  غائ عن  مـــــــة :احنراا 
 داننخ عما اسـند اليـه ةانمر  تغرمي املتهت عشر  -: يقا   يا يا حكما

والنيا ــة العامــة تعلــن الكــوم عليــه اــاا احلكــت وتكلــف مجيــع سهــات 
ـــنص املـــادة  األمـــن ـــامل طبقـــا ل ــــو تن ي  اإلســـراخاتمـــن  ـــانون  188حنــ

ـــا أبنــه إذا انقاــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  والاكمــات اكلائيــة علمــ
ابملعاررــة أو حمســو ة مــن اث  يــوم النشــر دون أن ي عــن الكــوم عليــه 

 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.
 رئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ  و التعاون الـدويل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكت سلائ إ

 02-05-2017جبلستها املنعقدة  تاريخ ال روانية أصـــــدرت حمكمة
 سلائية مرورال روانية أوامر  حمكمة – 16/ 007115 القاية ر ت:يف 

  ال ردوس(.- 16/ 0000580ر ـــت املو ـر :) 
 .رد املتهــــــت: حممد ه يل حممد كبخ

املد : الر ت              اكنسيـــــــــة: سخيالنكا
283101003596 

 .تصــــادم مـــــــة: عن 
 .  تغرمي املتهت عشرة داننخ :يقا   يا يا حكما

سهات  وتكلف مجيعااا احلكت  هتعلن الكوم علي والنيا ة العامة
االسراخات من  انون  188لنص املادة  تن يامل طبقا   من حنـــواأل

 وعشرين يوما  ذا انقات مدة سبعة إأبنه  علمـــا   والاكمات اكلائية
ابملعاررة أو  هالكوم علي حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن

 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.
 والتعاون الــــــــدويلرئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ     

 عالن حكت سلائ إ
 02-05-2017 تاريخ املنعقدة  ال روانية سلستها أصدرت حمكمة
 سلائية مرور ال روانية أوامر حمكمة– 16/ 007115يف القاية ر ت: 
  ال ردوس(- 16/ 0000580ر ـــت املو ـر :) 

 يرد املتهــــــت:  واز نواا راشد العنل 
 294021600984املد : الر ت            اكنسيـــــــــة: الكويت 

 ة. ياد ةمحل ربص  مـــــــة: عدمعن 
 .مر  تغرمي املتهت عشرة داننخ:أن يقا   يا يا حكما

سهات  وتكلف مجيعااا احلكت  هتعلن الكوم علي والنيا ة العامة
االسراخات من  انون  188لنص املادة  تن يامل طبقا   من حنـــواأل

 وعشرين يوما   ذا انقات مدة سبعةإأبنه  علمـــا   والاكمات اكلائية
ابملعاررة أو  هالكوم علي حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن

 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.
 والتعاون الــــــــدويلرئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكت سلائ إ

 24-04-2017أصـــــدرت حمكمة مرور حويل جبلستها املنعقدة  تاريخ
 .حويل سنح مرور حمكمة- 16/ 003047يف القاية ر ت: 
 ( ةالساملي- 16/ 0000748ر ـــت املو ـر :) 

  حممدو اثهخس رايفرد املتهــــــت: حممد 
 291063001492املد : الر ت         اكنسيـــــــــة: سخيالنكا  

  غائ   مـــــــة: احنرااعن 
 عما اسند اليه ا  ن دينار يمر  تغرمي املتهت عشر أنيقا :   يا يا حكما

سهات  وتكلف مجيعااا احلكت  هتعلن الكوم علي والنيا ة العامة
االسراخات من  انون  188لنص املادة  تن يامل طبقا   من حنـــواأل

 وعشرين يوما  ذا انقات مدة سبعة إأبنه  علمـــا   والاكمات اكلائية
ابملعاررة أو  هالكوم علي حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن

 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.
 والتعاون الــــــــدويلرئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حكت سلائ  إعالن

 16-05-2017جبلستها املنعقدة  تاريخاألمحدي  أصـــــدرت حمكمة
 مرور أوامر سلائية األمحدي حمكمة– 17/ 001822القايةر ت: يف

 ال حيحيل  (  - 17/ 0000165ر ـــت املو ـر :) 
 رد املتهــــــت: سامليشكومار سو ر  اميان

 288082805747الر ت املد  :     اكنسيـــــــــة: اهلند 
 مسا ات مل ي ك عن  مـــــــة :

و النيا ة ا مر  تغرمي املتهت مبلم ملالملف دينار أن يقا :  يا يا حكما



 م20/8/2017  -هـ  1438 ذو القعدة  28 األحد                  79             والستون    الثالثةالسنة  1354الكويت اليوم العدد 

 األمنااا احلكت و تكلف مجيع سهات  هالعامة تعلن الكوم علي
و   اإلسراخاتمن  انون  188تن يامل طبقا لنص املادة  حنـــو

ن يوما يذا انقات مدة سبعة و عشر إأبنه  الاكمات اكلائية علمـــا
ابملعاررة أو  هالكوم علي و ة من اث  يوم النشر دون أن ي عنحمس

 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.
 نيا ة شئون التن يا اكنائ  و التعاون الــــــــدويل رئيس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكت سلائ إ

 07-11-2016أصـــــدرت حمكمة حويل جبلستها املنعقدة  تاريخ 
 حويل أوامر سلائية مرور حمكمة- 15/ 022881 ر ت:يف القاية 

 -(  ةاكا ري - 15/ 0003209ر ـــت املو ـر :) 
 رد املتهــــــت: رند  مص  ه كيلو

 259041300424املد : الر ت           اكنسيـــــــــة: لبنان     
 للولف  مـــــــة: رسوععن 

 ا  مر  تغرمي املتهت عشرين دينار أنيقا :   يا يا حكما
ااا احلكت وتكلف مجيع سهات  هوالنيا ة العامة تعلن الكوم علي

من  انون االسراخات  188تن يامل طبقا  لنص املادة  األمن حنـــو
إذا انقات مدة سبعة وعشرين يوما  والاكمات اكلائية علمـــا  أبنه 

حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن الكوم عليه ابملعاررة أو 
 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.

 رئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ  والتعاون الــــــــدويل   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالن حكت سلائ إ
 2016-3-27  تاريخأصدرت الكمة الكلية جبلستها املنعقدة 

ــــة  الكليــــة أوامــــر الكمــــة- 16/ 001006يف القاــــية ر ــــت:  سلائي
 الصناع (. الشويخ- 16/ 0000208ر ـــت املو ـر :) ، مرور

الــر ت املــد :  /اكنسيـــــــــــة: اهلنــد - رــد املتهــــــــت: ماابشــا شــيخ  هــادار
288062504701. 

 مسا ة.ترك   مـــــــة: عدمعن 
 .ليهإاملتهت عشرة داننخ عما أسند  يقا :  تغرمي يا يا  حكما

سهات  وتكلف مجيعااا احلكت  هتعلن الكوم علي والنيا ة العامة
االسراخات من  انون  188تن يامل طبقا لنص املادة  االمن حنـــو
 وعشرين يوماذا انقات مدة سبعة إأبنه  اكلائية علمـــا والاكمات

ابملعاررة أو  هالكوم علي حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن
 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.

 والتعاون الــدويل نيا ة شئون التن يا اكنائ  رئيس

 
 

 اعالن حكت سلائ 
 09-05-2017أصـــــدرت   الكمة الكلية   جبلستها املنعقدة  تاريخ 

 سلائية مرور الكلية أوامر الكمة- 16/ 011274يف القاية ر ت: 
 السرة(- 16/ 0001059ر ـــت املو ـر :) 

 أشرا أشرارد املتهــــــت: حممد 
 286051605188املد : الر ت               اكنسيـــــــــة: اهلند  

  غائ   مـــــــة: احنرااعن 
 .ملتهت عشرة داننخ تغرمي ا يقا : أنمر  يا يا حكما

سهات  وتكلف مجيعااا احلكت  هتعلن الكوم علي والنيا ة العامة
االسراخات من  انون  188لنص املادة  تن يامل طبقا   من حنـــواأل

 وعشرين يوما  ذا انقات مدة سبعة إأبنه  علمـــا   والاكمات اكلائية
ابملعاررة أو  هالكوم علي حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن

 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.
 والتعاون الــــــــدويلرئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حكت سلائ  إعالن

 16-05-2016الكمة الكلية جبلستها املنعقدة  تاريخ أصـــــدرت
 الكمة الكلية سنح عاديه  - 16/ 000491يف القاية ر ت  : 

 (  ةالصاحلي  - 15/ 0000025املو ـر :)  ر ـــت
 رد املتهــــــت: ديباك سوىن ابدامه سه سوىن

 270030701115الر ت املد  :      اكنسيـــــــــة:  اهلند  
ــــة: ـــة عـــن  مــــــ ـــنص املـــادة أمانـــة بيان  حكمـــا ولســـلاخ حبـــ  املـــتهت أل  240و قـــا ل

و أمـرت أب عـادمل عـن  الشغل و الن ـاذحببس املتهت ملال ي سنوات مع  يقا :  يا يا
ـــةالكويـــت  عـــد تن يـــا  ـــه إب  تغـــرمي املـــتهت مـــائيت دينـــار كـــوييت املقاـــ  اـــا العقو  حال

 الكمـــةالكتـــاب تلـــ  إدارة و علـــه  املوتصـــة املدنيـــة الكمـــة إف املدنيـــةالـــدعو  
 هعليــو النيا ــة العامــة تعلــن الكــوم  اخلصــوم اــا إب ــار يــدها و ظديــد سلســه هلــا و 

مــن  188تن يــامل طبقــا لــنص املــادة  حنـــــو األمــناــاا احلكــت و تكلــف مجيــع سهــات 
ـــــا  اإلســــراخات ــــانون  ــــه  و الاكمــــات اكلائيــــة علمــ ذا انقاــــت مــــدة ســــبعة و إأبن
الكــوم عليــة ابملعاررــة أو  ن يومــا حمســو ة مــن اث  يــوم النشــر دون أن ي عــنيعشــر 

 الن اذ ردمل.االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب 
 والتعاون الــــــــدويلرئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكت سلائ إ

 اريخــــــــــــــــــــــا املنعقدة  تــــــــمحدي جبلستهرور األـــــــــأصدرت حمكمة م
حمكمة األمحدي - 003587/16يف القاية ر ت:  14-3-2017
  الصباحية(.- 16/ 0000087املو ـر :)  ر ـــت- مرور سنح
ــــمة: مـــرميرـــد  ــــة: الكويـــت-ي انصـــر صـــاا الدوســـر  املتهـــــ    اكنسيــــــــ
 .281110200058املد : الر ت 



 م20/8/2017  -هـ  1438 ذو القعدة  28 األحد                  80             والستون    الثالثةالسنة  1354الكويت اليوم العدد 

 أتمف.-منتهية ربصة-ب أ إصا ة- مـــــــة: إكالعن 
وذلــــ   ا دينــــار فمخســــة وســــبع املتهمــــة تغــــرمي  يقاــــ :  يا يــــا حكمــــا

 ةوتغرميهــا عشــرة داننــخ عــن الثالثــ والثانيــة وفاأل ةلالرتبــاط عــن التهمــ
 .ليها من اال اماتإسند أعما لرا عة اوتغرميها عشرة داننخ عن 

ــ سهــات  وتكلــف مجيــعاــاا احلكــت  هوالنيا ــة العامــة تعلــن الكــوم علي
اإلســــراخات مـــن  ــــانون  188تن يــــامل طبقـــا لــــنص املــــادة  مـــن حنــــواأل

ـــا والاكمــات اكلائيــة  وعشــرين يومــاذا انقاــت مــدة ســبعة إأبنــه  علمــ
ابملعاررـة أو  هالكـوم عليـ حمسـو ة مـن اث  يـوم النشـر دون أن ي عـن

 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.
 والتعاون الـــدويل نيا ة شئون التن يا اكنائ  رئيس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حكت سلائ  إعالن

 08-07-2014جبلستها املنعقدة  تاريخ  األمحدي حمكمة  أصـــــدرت
 أوامر سلائية مرور األمحدي حمكمة– 14/ 001727يف القاية ر ت: 
 ( األمحديمدينة - 14/ 0000516ر ـــت املو ـر :) 

 رد املتهــــــت: ابرالد سينم سواران سينم
 اكنسيـــــــــة: اهلند الر ت املد  :

 عن  مـــــــة :تصادم
 مر  تغرمي املتهت عشرة داننخ:أن يقا   يا يا حكما

احلكت و تكلف مجيع سهات  ااا هو النيا ة العامة تعلن الكوم علي
و   اإلسراخاتمن  انون  188تن يامل طبقا لنص املادة  حنـــو األمن

ن يوما يذا انقات مدة سبعة و عشر إأبنه  الاكمات اكلائية علمـــا
ابملعاررة أو  هالكوم علي حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عن

 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.
 و التعاون الــــــــدويل نيا ة شئون التن يا اكنائ  رئيس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حكت سلائ  إعالن

 15-01-2017أصـــــدرت حمكمة حويل جبلستها املنعقدة  تاريخ 
 حمكمة حويل أوامر سلائية مرور - 16/ 004878يف القاية ر ت: 

 (   ةاكا ري - 16/ 0000680املو ـر :) ر ـــت 
 رد املتهــــــت:  حممد عمران

 285030508026الر ت املد  :               اكنسيـــــــــة:  اهلند  
 تصادم عن  مـــــــة :

و النيا ــة العامــة تعلــن ا ن دينــار يمــر  تغــرمي املــتهت عشــر أن : يقاــ   يا يــا حكمــا
تن يـامل طبقـا لـنص  حنــــو األمـناـاا احلكـت و تكلـف مجيـع سهـات  هالكوم عليـ

ذا انقاـت إأبنـه  و الاكمات اكلائيـة علمــــا اإلسراخاتمن  انون  188املادة 
الكــوم  ن يومــا حمســو ة مــن اث  يــوم النشــر دون أن ي عــنيمــدة ســبعة و عشــر 

 ذ ردمل.ابملعاررة أو االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن ا هعلي
 رئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ  و التعاون الــــــــدويل       

 عالن حكت سلائ إ
 اريخــــــمنعقدة  تــــــا الـــــــكبخ جبلستهــــــارك الـــــــــــمب أصـــــدرت حمكمة

مبــــارك  حمكمــــة– 16/ 004356يف القاــــية ر ــــت:  8-2-2017
ـــة  ـــخ أوامـــر سلائي ــــتمـــرور، الكب - 16/ 0001824املو ــــر :)  ر ــ

 السامل(. صباح
: اكنسيـــــــــة-  الرار رد املتهــــــت: حممود مص  ه ا راهيت عبد

 .288032503767املد : الر ت /مصر
  مـــــــة: االحنراا.عن 

 .ليهإسند أ داننخ عمايقا :  تغرمي املتهت عشرة   يا يا حكما
سهــات  وتكلــف مجيــعاــاا احلكــت  هم عليــتعلــن الكــو  والنيا ــة العامــة
ــــو ـــنص املـــادة  االمـــن حنــ ـــامل طبقـــا ل االســـراخات مـــن  ـــانون  188تن ي

 وعشـرين يومـاذا انقاـت مـدة سـبعة إأبنـه  علمــــا والاكمـات اكلائيـة
ابملعاررـة أو  هالكـوم عليـ حمسـو ة مـن اث  يـوم النشـر دون أن ي عـن

 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.
 والتعاون الـــدويل نيا ة شئون التن يا اكنائ  رئيس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حكت سلائ  إعالن

أصــــــــــــــدرت  حمكمـــــــــة مـــــــــرور حـــــــــويل  جبلســـــــــتها املنعقـــــــــدة  تـــــــــاريخ  
 - 15/ 026179يف القاــــــــــــــــــــــية ر ــــــــــــــــــــــت :  2017-02-15

 حمكمة حويل سنح مرور
 -اللهراخ (  - 15/ 0001180:) ر ـــت املو ـر 

 رد املتهــــــت:  حممد عماد مرزوو اسنان
 295122201186اكنسيـــــــــة: الكويت  الر ت املد  :  

 عن  مـــــــة :االحنراا
اسـند  عـن مـا اأنمـر  تغـرمي املـتهت ملالملـون دينـار  -: يقا   يا يا حكما
احلكت وتكلف مجيع سهات  والنيا ة العامة تعلن الكوم عليه ااا اليه

ـــنص املـــادة  األمـــن ـــامل طبقـــا ل ــــو تن ي  اإلســـراخاتمـــن  ـــانون  188حنــ
ـــا أبنــه إذا انقاــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  والاكمــات اكلائيــة علمــ
حمســو ة مــن اث  يــوم النشــر دون أن ي عــن الكــوم عليــه ابملعاررــة أو 

 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.
 و التعاون الـدويل نيا ة شئون التن يا اكنائ  رئيس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حكت سلائ  إعالن

 30-10-2016جبلستها املنعقدة  تاريخ  أصـــــدرت حمكمة حويل
 حمكمة حويل  أوامر سلائية مرور - 15/ 018056 يف القاية ر ت:

 السالم  (  - 15/ 0001025ر ـــت املو ـر :) 
 راماان ملرد املتهــــــت: سا م شاندرا  

 283070108175الر ت املد  :     اكنسيـــــــــة:  اهلند   
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 واإلكالالرعونة  عن  مـــــــة :
و النيا ة العامة ا ن دينار يمر  تغرمي املتهت عشر أن : يقا   يا يا حكما

 حنـــو األمنااا احلكت و تكلف مجيع سهات  هتعلن الكوم علي
و الاكمات   اإلسراخاتمن  انون  188تن يامل طبقا لنص املادة 

ن يوما حمسو ة من يذا انقات مدة سبعة و عشر إأبنه  اكلائية علمـــا
ابملعاررة أو االستئناا  هالكوم علي اث  يوم النشر دون أن ي عن

 يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.
 رئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ  و التعاون الــــــــدويل   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حكت سلائ  إعالن

ـــدرت حمكمــة مــرور العاصــمة جبلســتها املنعقــدة  تــاريخ  -2017أصــــ
الكمة الكلية سـنح  - 16/ 018516يف القاية ر ت :  04-10
 ( الشامية - 16/ 0001443ر ـــت املو ـر :)  مرور

 عبدالناصر حممود رد املتهــــــت: طالل
 288080200656الر ت املد  :  اكنسيـــــــــة: الكويت 

 برج من ال ري  عن  مـــــــة :
 ةداننـــخ عـــن التهمـــ ةمـــر  تغـــرمي املـــتهت عشـــر أن : يقاـــ   يا يـــا حكمـــا
ــه املســندة ــ الي ــة العامــة تعلــن الكــوم علي اــاا احلكــت وتكلــف  هوالنيا 

ـــو األمــنمجيــع سهــات  ــامل طبقــا لــنص املــادة  حنــ مــن  ــانون  188تن ي
ذا انقاـــت مـــدة ســـبعة إأبنـــه ، والاكمـــات اكلائيـــة علمــــــا اإلســـراخات

 هالكـوم عليـ ن يوما حمسو ة من اث  يـوم النشـر دون أن ي عـنيوعشر 
 ابملعاررة أو االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.

 عاون الدويلرئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ  والت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حكت سلائ  إعالن

 09-05-2017املنعقدة  تاريخ  الكلية جبلستهاالكمة  أصـــــدرت
 أوامر سلائية مرور الكمة الكلية- 16/ 013512يف القاية ر ت: 
 (   الصناع الشويخ  - 16/ 0002769ر ـــت املو ـر :) 

 :    اسيل عبداكليل  عبدهللاةرد املتهــــــم
 298071401519اكنسيـــــــــة: الكويت   الر ت املد  :  

 تصــــادم عن  مـــــــة :
و النيا ة العامة  عشرة داننخ ةأنمر  تغرمي املتهم : يقا   يا يا حكما

 حنـــو األمنااا احلكت و تكلف مجيع سهات  هاتعلن الكوم علي
و الاكمات   اإلسراخاتمن  انون  188تن يامل طبقا لنص املادة 

ن يوما حمسو ة من يذا انقات مدة سبعة و عشر إأبنه  اكلائية علمـــا
ابملعاررة أو االستئناا  هاالكوم علي  عنتاث  يوم النشر دون أن 

 .ايصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ رده
 رئيس  نيا ة شئون التن يا اكنائ  و التعاون الــــــــدويل    

 

 حكت سلائ  إعالن
ـــــــدرت حمكمــــــة حــــــويل جبلســــــتها املنعقــــــدة  تــــــاريخ  يف  03-05-2015أصــــ

ـــت املو ـــر  حمكمــة حــويل أوامــر سلائيــة مــرور 14/ 024462القاــية ر ــت:  ر ــ
  يان(  14/ 0002723:) 

 األمحدرد املتهــــــت: سعود ابسل عبدهللا 
 296050101518الر ت املد  :      اكنسيـــــــــة: الكويت 

 ةمل ي ك مسا  عن  مـــــــة :
والنيا ــة العامــة ا ن دينــار يمــر  تغــرمي املــتهت عشــر :أن يقاــ   يا يــا حكمــا

 حنـــو األمنااا احلكت وتكلف مجيع سهات  هتعلن الكوم علي
و الاكمـــات  اإلســـراخاتمـــن  ـــانون  188تن يـــامل طبقـــا لـــنص املـــادة 

ن يومـا حمسـو ة مـن يت مـدة سـبعة و عشـر ذا انقاإأبنه  اكلائية علمـــا
ابملعاررــة أو االســتئناا  هالكــوم عليــ اث  يــوم النشــر دون أن ي عــن

 يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.
 نيا ة شئون التن يا اكنائ  و التعاون الــــــــدويل رئيس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالن حكت سلائ إ
 2015-5-31 حمكمة اكنح جبلستها املنعقدة  تاريخ أصدرت

ر ـت  مـوال سـنح شـيكاتاأل نيا ـة- 15/ 000431يف القاية ر ت: 
 حويل(. ميدان- 15/ 0000021املو ر :) 

 املــد :الــر ت /: مصــراكنســية- رــد املــتهت: عــادل محــودمل محــاد محــاد
260082300744. 

 ةاكـــاهل  للورســـانةاخللـــيج  ة/شـــرك مـــرأل نيـــة ســـوخ   مـــة: أصـــدرعـــن 
 5000 مببلــــم الــــوطف بنــــ الاملســــحوب علــــه  499: الشــــي  ر ــــت

لــــيس هلــــت مقا ــــل و ــــاخ  ــــائت و ا ــــل وييت كــــينــــار  الا دآ ةمخســــ/د.ك
يكـون املـتهت  ـد ارتكـب  النحـو املبـف ابلتحقيقـات علـهللتصرا  يه 

 املســتبدلة أ مـن  ــانون اكـلاخ237/1 ةاملنصــوي عليهـا ابملــاد ةاكنحـ
  تعديل  عض احكـام 2003 ةلسن 84قانون ر ت المن  االوف ابملادة

 . انون اكلاخ
نسـب  مع الشغل والن اذ عمـا احببس املتهت شهر يقا :   يا يا حكما

 .ليه من ا امإ
والنيا ــة العامــة تعلــن الكــوم عليــه اــاا احلكــت وتكلــف مجيــع سهــات 

ـــنص املـــادة  ـــامل طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــانون االســـراخات  188االمـــن حنــ
ـــا  أبنــه إذا انقاــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا والاكمــات اكلائيــة علمــ

حمســو ة مــن اث  يــوم النشــر دون أن ي عــن الكــوم عليــه ابملعاررــة أو 
 االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.

 رئيس نيا ة شئون الن يا اكنائ  والتعاون الـدويل
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 حكت سلائ  إعالن
 22-10-2015 تاريخ أصـــــدرت حمكمة اكنح  جبلستها املنعقدة 

 سنح شيكات  األموالنيا ة  - 15/ 001207يف القاية ر ت : 
 اكهراخ  (   - 15/ 0000012ر ـــت املو ـر :) 

 إ راهيترد املتهــــــت:  عمر عبداملنعت حممد 
 274100105174الر ت املد  :         اكنسيـــــــــة: مصر  

  املسـحوب 60الشـي   األمحـدعـو  منـاع  ألمـراصدر  سوخ نيه  عن  مـــــــة :
لــيس هلــت مقا ــل و ــاخ  ــائت و ا ــل للتصــرا  يــه دك  1700 نــ   ر ــان و ــدرمل 

املنصـــوي  اكنحـــةيكـــون املـــتهت  ـــد ارتكـــب  النحـــو املبـــف ابلتحقيقـــات هعلـــ
مـن  ـانون ر ـت  األوف ابملـادة املسـتبدلة أ من  انون اكلاخ237/1 ابملادةعليها 
  انون اكلاخأحكام  عض   تعديل 2003 لسنه 84

أشهر مع الشغل و الن اذ عما  ةحببس املتهت ست يقا :  يا يا حكما
 العقو ةعن البالد  عد تن يا  إب عادمل نسب اليه من ا ام و امرت

ااا احلكت و تكلف  هو النيا ة العامة تعلن الكوم علي املقا  اا
من  انون  188ملادة تن يامل طبقا لنص ا حنـــو األمنمجيع سهات 
ذا انقات مدة سبعة و إأبنه  و الاكمات اكلائية علمـــا  اإلسراخات

 هالكوم علي ن يوما حمسو ة من اث  يوم النشر دون أن ي عنيعشر 
 ابملعاررة أو االستئناا يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.

 التعاون الــــــــدويل ورئيس نيا ة شئون التن يا اكنائ       
 

 حكت سلائ  إعالن
 15-11-2015جبلستها املنعقدة  تاريخ   ال روانية أصـــــدرت حمكمة
 سلائية مرور أوامر ال روانية حمكمة – 15/  003512يف القاية ر ت:

 ال ردوس   (   - 15/ 0000673ر ـــت املو ـر :) 
 رد املتهــــــت:  ديالنتا كومار   دون

 279041207906اكنسيـــــــــة:  سخيالنكا   الر ت املد  :  
 احنراا عن  مـــــــة :

و النيا ة العامة ا  دينار فامرت  تغرمي املتهت ملالمل يقا :  يا يا حكما
 حنـــو األمنااا احلكت و تكلف مجيع سهات  هتعلن الكوم علي

و الاكمات اإلسراخات من  انون  188تن يامل طبقا لنص املادة 
ن يوما حمسو ة من يذا انقات مدة سبعة و عشر إأبنه  اكلائية علمـــا

ابملعاررة أو االستئناا  هالكوم علي اث  يوم النشر دون أن ي عن
 يصبح احلكت يائيا وواسب الن اذ ردمل.

 نيا ة شئون التن يا اكنائ  والتعاون الــــــــدويل رئيس   
 

 

 إعالن
واأل م الثالملة التالية اعتبارا  من الساعة الرا عـة والنصـف عصـرا   14/8/2017االملنف املوا   تعلن إدارة تن يا حما ظة اكهراخ  وزارة العدل إنه يف يوم 

 سوا تباع ابمللاد العلف مبكتب البيوع احلكوم  ابلر ع  السيارات التالية وذل  تن ياا  لعدة أحكام.
 اللوحة اللون النوع املدين الدائن ر ت امللف م
عائشة عبد  162816340 1

هللا حممد 
 ال رموم

عل   بالن 
 هادي العغم 

كامري 
2005 

 16496/2 ا يض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

عصرا سوا تباع ابمللاد العلف مببىن البيوع احلكوم  ابلعاررية السيارات التالية وذل   4:00اعتبارا من الساعة  20/8/2017تعلن إدارة التن يا  وزارة العدل أنه يف يوم األحد املوا   
 تن ياا  لعدة أحكام. 
 النوع املدع  عليه املدع  ملف التن يا

 2011شي رولية وانيت  ا  طراز  8-53049لوحة  -1 امحد حممود مهدي الص ار الكوييتالبن  التغاري  160993280
 2004كاديالك صالون عنايب طراز   7-4745لوحة -1 صاا حممد محد العغم  البن  التغاري الكوييت 050131980
 2004رمادي طراز كيا صالون   3-82942لوحة -1  هد حممود اسد حسف شركة التسهيالت التغارية 171813230
 2008سوزوك  سوي ت صالون امحر طراز  9-28135لوحة -1 ذكر ت دحام دحام امحد ساست عل  السنايف 170346200

 2010وانيت س  ام س  اسود طراز  3-77341لوحة -2
 2007وانيت س  ام س  ا يض طراز  5-41273لوحة -3

 2015هيونداي صالون ا يض طراز  30-52030لوحة -1 سربسامح حممد حممود  شركة األمانة لالستثمار 163611110
 رئيس إدارة تن يا حما ظة حويل

 

 

 



 م20/8/2017  -هـ  1438 ذو القعدة  28 األحد                  83             والستون    الثالثةالسنة  1354الكويت اليوم العدد 

 إعالن عن املتو ف
تعلن اإلدارة العامة للتن يا "  وزارة العدل " عن و اة األشواي املورحة 

االبتصاي .. ومن أ امهت أدانمل..   خسه من مجيع وزارات الدولة ذات 
مجيع البنوك والشركات وسائر األ راد ين له ح  أو عليه دين للماكورين 

 أدانمل مراسعة  ست ال كات ابإلدارة أملناخ الدوام الر   .
( يوما  من اتريخ نشر هاا اإلعالن ابكريدة  15وذل  بالل ) 

الر ية ومبا  هامل املدة تكون اإلدارة  خ مسئولة عن أي تصرا 
 ل كة للمستحقف هلا .اب

  ست ال كـات
 كشف أب اخ املتو ف لةعالن ابكريدة الر ية

 ر ت امللف االســـــــــت م
 652/2017  دريه عبدالل يف العروج 1
 653/2017 ام دي ا و عله حسن عبدالغىن ماستخ 2
 654/2017 نعمه السيد عيد ا ور ل 3
 655/2017 املالكقدي صموئيل ا راهيت عبد  4
 656/2017 عبدالرزاو  خ ا راهيت حممد 5
 657/2017 حرب  ايل يوسف  است 6
 658/2017 ا راهيت عل الدين ا اعيل 7
 659/2017 وداد سليمان عله اكرب 8
 660/2017 ز د عبدالقادر الصمدي 9
 661/2017 حممد حممود حممد صادو 10
 662/2017 صاا  رىب العنلي 11
 663/2017  در عيسه حممد البشخ 12
 664/2017 سليمان عايد مصبح الشمري 13
 665/2017 حممد د يمان سرهيد امل خ  14
 666/2017 صاا حممد عبد العليل املنصور 15
 667/2017 امحد عبدهللا ا اعيل انصر 16
 668/2017 عبدهللا حسن طاهر اهللمي 17
 669/2017 حممد  هد سامل شالل 18
 670/2017 يوسف عبدهللا عبدالرمحن حممد 19
 671/2017  الح عبدهللا راس  امل خي 20
 672/2017 ط له زيد عيد الدرزي 21
 673/2017 مشتاو حممد عبدالرزاو 22
 674/2017 نبيل امحد عبدالرحيت 23
 675/2017  هد ملعل ساير 24
 676/2017 نورمل سامل صاا املسعود 25
 677/2017 عبدهللا ندي حممد اهلشال 26
 678/2017 عايض سامل حممد سامل العغم  27
 679/2017 حممد ابست حممد ا راهيت 28
 680/2017 برصان سعود حسف العغم  29
 681/2017 يوسف عبدهللا يوسف القالا 30
 682/2017 سعد انيف دهام العنلي 31
 683/2017 سعود  اح عايد امل خي 32
 684/2017  ارل شعبان عباس حسف 33
 684/2017 عبدهللا مشعل مسعود الظ خي 34

 اإلدارة العامة للتن يا

 (2017/ 362إعالن ر ت )
 تقدم إلينا السيد/ عادل سعد محد اللوير.

 إصدار )عو  م قود( عن الومليقــة  ا  طالب 9/8/2017 كتا ه املؤرخ يف 
 يف: )توسعة ال حيحيل(م الكائنة  1979لسنة  576ر ـــــت: 

 26950( خم ط ر ـت: م/3(   عة ر ت: )107 سيمة ر ت: )
 واملسغلة ابست: سعد محد هادي زوير وزوسته.

يرسه ين تكون حبوزته الومليقة املاكورة أو لديه أية معلومات  شأيا 
أن يتقدم إف إدارة التسغيل العقاري /  ست ال و ات مبد  

من اتريخ نشر هاا اإلعالن يف اكريدة معلوماته بالل أسبوعف 
الر ية وإال   ن اإلدارة ستقوم  عد انقااخ املهلة إبصدار )عو  

 م قود( امل لوب وللبيان نعلن،
 مدير إدارة التسغيل العقاري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (363/2017إعالن ر ت )

 تقدم إلينا السيد/ أنور عبد هللا املال، أحد ورملة / در عبد هللا املال.
طالبـــا إصـــدار )عـــو  م قـــود( عـــن  8/8/2017 كتا ـــه املـــؤرخ يف: 
ـــــت:  ـــــة ر ــــ ــــه(  1963لســــنة  3849الومليقـ ــــو حلي  ــــة يف: )أ  م الكائن

 ســيمة ر ــت: )حوطــه( ووصــ ه  ــراب  الشــارع ال اصــل  ينــه و ــف أر  
مشــاال  الشـارع ال اصـل  ينــه  –املرحـوم الشـيخ/ صــباح الناصـر الصـباح 

شر ا  البحرمل  – 2م56,50و ف  يت ورملة /عبد العليل الرشيد   ول 
سنواب  الشارع ال اصل  ينه و ـف  يـت /بالـد العليـان  – 2م58  ول 
 .2م56  ول 

 واملسغلة ابست:  در عبد هللا املال.
يرسه يـن تكـون حبوزتـه الومليقـة املـاكورة أو لديـه أيـة معلومـات  شـأيا 
أن يتقــــــدم إف إدارة التســــــغيل العقــــــاري /  ســــــت ال و ــــــات مبــــــد  

اتـــه بـــالل أســـبوعف مـــن اتريـــخ نشـــر هـــاا اإلعـــالن يف اكريـــدة معلوم
الر يــة وإال  ـــ ن اإلدارة ســتقوم  عـــد انقاـــاخ املهلــة إبصـــدار )عـــو  

 امل قود( امل لوب وللبيان نعلن.
 مدير إدارة التسغيل العقاري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2017/ 364إعالن ر ت )

 تقدم إلينا السيد/ انصر أمحد ساست ماف.
 إصدار )عو  م قود( عن الومليقــة  ا  طالب 9/8/2017 كتا ه املؤرخ يف 

 م الكائنة يف: )سليب الشيوخ( 2002لسنة  3968ر ـــــت: 
 32166( خم ط ر ـت: م/2  عة ر ت: )  ( 1 سيمة ر ت: )

 واملسغلة ابست:  اطمة حممد ال وظ.
يرسه ين تكون حبوزته الومليقة املاكورة أو لديه أية معلومات  شأيا 

لتسغيل العقاري /  ست ال و ات مبد  أن يتقدم إف إدارة ا
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معلوماته بالل أسبوعف من اتريخ نشر هاا اإلعالن يف اكريدة 
الر ية وإال   ن اإلدارة ستقوم  عد انقااخ املهلة إبصدار )عو  

 م قود( امل لوب وللبيان نعلن،
 مدير إدارة التسغيل العقاري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2017/ 365إعالن ر ت )

 كا ت عباس./ ر ية عبيد  ةتقدم إلينا السيد
 طالبة إصدار )عو  م قود( عن الومليقــة  8/8/2017 كتااا املؤرخ يف 

 م الكائنة يف: )م. سعد العبد هللا( 2013لسنة  7375ر ـــــت: 
 38234( خم ط ر ـت: م/2(   عة ر ت: )478 سيمة ر ت: )

 واملسغلة ابست: ر ية عبيد كا ت عباس.
ورة أو لديه أية معلومات  شأيا يرسه ين تكون حبوزته الومليقة املاك

أن يتقدم إف إدارة التسغيل العقاري /  ست ال و ات مبد  
معلوماته بالل أسبوعف من اتريخ نشر هاا اإلعالن يف اكريدة 
الر ية وإال   ن اإلدارة ستقوم  عد انقااخ املهلة إبصدار )عو  

 م قود( امل لوب وللبيان نعلن،
 مدير إدارة التسغيل العقاري 

 

 وزارة املالية
 إعالن

ـــوتر  –تعلـــن وزارة املاليـــة عـــن  يـــع أاثي مكتـــيب   أسهـــلة كمبي
ــــد   –وملحقا ــــا ــــوم ل ــــة ابملــــلاد ابلظــــرا املوت أسهــــلة مكتبي

ــــه للتو ــــيط والتنميــــة و ــــ   ــــة العامــــة للمغلــــس األعل األمان
 البياانت التالية:

األمانــة  اســتالم كراســـة الشـــروط وعــر  املشــاركة يف املــلاد: مكــان-1
 –وزارة التو ـيط سـا قا -العامة للمغلس األعله للتو يط والتنمية 

 24/8/2017حــ   20/8/2017شـارع اخللــيج العــريب مــن اتريـــخ 
( دينــارا  ــخ  ا ــل للــرد 20)و ــدرمل  ل رســـتـويــتت تســليت الواثئــ  مقا ــ

لعامة للمغلس األعله للتو يط والتنمية.يف صندوو األمانة اتد ع   
ـــــة: -2 ـــــخ املعاين ـــــارا   (5)اتري ـــــن أ م عمـــــل اعتب 20/8/2017م – 

املعاينة: أملناخ الدوام الر  . و ت- 24/8/2017  
األعله مكـان استقبال الرا بف يف املعاينة: األمانة العامة للمغلس -3

 العريب. شارع اخلليج –وزارة التو يط سا قا -للتو يط والتنمية 
 اتريخ تقدمي العرو  و تح املظاريف:-4
صباحـــا  حــ   العاشــرةتقــدمي العــرو  يــوم عقـــد املــلاد مــن الساعـــة  -

لـــد  وزارة  28/8/2017املوا ــــ  االملنـــف الثانيــــة عشـــرة  هــــرا  يـــوم 
إدارة شـؤون  –الدور الثالـه  – 12 لوك – قمـع الوزارات –املـاليـة 

ولن تقبل أية عرو   عد الساعة   ست البيع املركلي– التولين العامة
 الثانية عشرة  هرا .

 تح املظاريف وعقد امللاد يف متام الثانيـة عشـرة والنصـف  هـر يـوم  -
-قمـع الـوزارات -لـد  وزارة املاليـة  28/8/2017االملنف املوا ـ  

 .18 اعة ر ت  –الدور الثا  - 18 لوك 
األمانـــة العامـــة لك الـــة املصـــر ية ابســـت / ا املصـــدوالشـــي   يقـــدم -

 للمغلس األعله للتو يط والتنمية.
شروط باصة:  -  
مقيـدا  يف السـغل  – ردا  أو شركة  –. جيب أن يكون امللايد كويتيا  1

يكــون أسنبيــا  التغــاري ولــد   ر ــة جتــارة وصــناعة الكويــت، وجيــوز أن 
 .  شرط أن يكون له شري  أو وكيل كوييت اتسر  عقد مومل

 . يسمح لأل راد الكويتيف املشاركة يف امللاد.2
-الســتالم كراســة الشــروط: يرســـه االتصـــال ابلســيد/ حممــد االر ــش 

 .1274، دابل : 22407896هاتف: 
عبــد العليـــل  يصـــل مســئول مو ـــع املعاينـــة: يرســـه االتصــــال ابلســـيد/ 

، نقــــــــــــال: 1720، دابلــــــــــــ : 22428200حاسيــــــــــــه: هــــــــــــاتف: 
97325371. 

 .(22481982: )لد  وزارة املالية /هاتفالبيع املركلي مقرر كنة 
  www.mof.gov.kwعنوان ص حة االن نت: 

 وكيل وزارة املالية

 
 اهليئة العامة للتعليت الت بيق  والتدريب

 إعــــــــالن
ــــة للتعلـــيت الت بيقـــ   والتـــدريب عـــن نشـــر اإلعـــالن تعلـــن اهليئــــة العامــــ

 2015/2016- 180اخلــــاي   ــــرح املمـــارســـــــــة الــــدودة ر ــــــــت: 
 شـــــأن اإلشـــــراا علـــــه تن يـــــا مشـــــروع مبـــــا  لتوصصـــــات سديـــــدة 
مســـتحدملة  كليــــة ال  يــــة األساســــية ابلعاررــــية التا عــــة للهيئــــة العامــــة 
ـــواردة ــــروط واملواصـــ ات ال ــــب الشـ  للتعلـــيت الت بيقـــ  والتـــدريب حسـ
 واثئ  املمارسة، وعله املكاتب االستشارية التالية الرا بة يف االش اك 

 يف هامل املمارسة الدودة وه :
 مكتب مرمي  شارة لالستشارات اهلندسية.-
 دار الرشود لالستشارات اهلندسية.-
 دار عبد العليل يوسف ال ليج لالستشارات اهلندسية.-
 ية.مكتب عالية الصايم لالستشارات اهلندس-
 مكتب كويت كونسلت لالستشارات اهلندسية.-
 دار أنوار الغامن لالستشارات اهلندسية.-

ـــة العامـــة للتعلـــيت الت بيقـــ  والتـــدريب االلكـــ و   ـــع اهليئ مراسعـــة مو 

http://www.mof.gov.kw/
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(www.paaet.edu.kw ــــــ  لشــــــراخ ع ــــــاخ املمارســــــة ( وذل
يت ( ويـتت تسـل8الدودة املـــدرســـة رـمن اخلـدمات االلك ونيـة ر ـــــت )

ــة  ـــالل )شــهر(، علــه أن -الع ــاخات يف مقــر اهليئ إدارة التوريــدات بـ
ــاريخ  يف إدارة اإلنشــاخات  5/9/2017يعقــد االستمــاع التمهيــدي  ت

اهلندسية ابلشويخ يف متام السـاعة احلاديـة عشـرة صـباحا  مقا ـل رســــوم 
 ( د.ك ال ترد.150/- ـدرهـا )

 املدير العام

 اهليئة العامة للشباب
 إعــــــالن

 7/2017/2018عن املمارسة ر ت: هـ ع ش/  
ــــت: ه ع ش /  ــــة العامــــة للشــــباب عــــن طــــرح املمارســــة ر  تعلــــن اهليئ

) شأن توريد وتركيـب وتشـغيل بـدمات االن نـت  7/2017/2018
والبنيـــة التحتيـــة واالتصـــاالت مـــع تـــو خ مهنـــدس مقـــيت للهيئـــة العامـــة 

شـروط واملواصـ ات الـواردة للشباب( وذل  ابأل را املغلقــة طبقـا لل
 – واثئ  املمارسة واليت ميكن احلصول عليها من اهليئة العامة للشباب 

الـدور  –مبىن اهليئـة العامـة للر رـة  –الكائن مقرها يف من قة الر ع  
 الرا ع، وذل  بالل مواعيد العمل الر ية.

 الك الة األولية سعر الومليقة اتريخ اإل  ال تـاريخ ال رح
 % من  يمة الع اخ2 د.ك 75 10/9/2017 20/8/2017

وميكـــن للشـــركات واملؤسســـات امل لـــوب اشـــ اكها يف هـــامل املمارســـة 
املمارســة احلصـول علـه ومليقــة املمارسـة مبوسـب كتــاب  ر بتهـا يف شـراخ 

 عله أن يكون مو عا  من املوول ابلتو يع عن الشركة أو املؤسسة.
علما  أبنـه  ـد مت ظديـد استمـاع متهيـدي للسـادة مقـدم  الع ـاخات يف 

الدور الرا ع يف متام الساعة الثانية -مبىن اهليئة العامة للشباب املؤ ت 
 .27/8/2017عشرة  هرا  من يوم األحد املوا   

( صـــباحا  وحـــ  8كمـــا جيـــب تقـــدمي الع ـــاخات اعتبـــارا  مـــن الســـاعة )
يــخ يــوم اإل  ــال، علــه أن تســلت الع ــاخات (  هــرا  مــن اتر 1الســاعة )

دابل مظـاريف مغلقـة ابلشـمع األمحـر، وتورـع ابلصـندوو املوصـص 
للممارسات مبقر اهليئة )الدور الرا ع(، ولن تقبل أي ع اخات ترد  عد 

 املوعد الدد إل  ال املمارسة.
( تســعف يومــا  90كمــا يلتــلم املمــارس أبن يكــون الع ــاخ ســار   ملــدة )

را  من اتريخ موعد اإل  ال ويستبعد أي ع اخ  خ مر    ـه أصـل اعتبا
أو صورة إيصال شراخ واثئ  املمارسة، وأصل الك الة األولية، وشهادة 
دعــت العمالــة الوطنيــة الصــادرة مــن وزارة الشــئون االستماعيــة والعمــل 

 عله أن تكون سارية.
ألعمال املمارسة م توحة كميع الشركات واملؤسسات املتوصصة يف ا

امل لو ــة املســغلة لــد  اكهــاز املركــلي للمنا صــات العامــة  شــرط أن 
 تكون شهادة التسغيل سارية.

ملحو ـة: جيــوز للهيئـة إلغــاخ املمارسـة دون إ ــداخ األســباب ودون أدىن 
 اع ا  من  بل املمارسف.

 املدير العام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــــــالن
 2017/2018-8عن املمارسة ر ت: هـ ع ش/

ــــت: ه ع ش /  ــــة العامــــة للشــــباب عــــن طــــرح املمارســــة ر  تعلــــن اهليئ
) شـــــأن تن يـــــا قموعـــــة مـــــن الـــــربامج واألنشـــــ ة  8/2017/2018

وال عاليـــات اخلاصـــة مبراكـــل الشـــباب للهيئـــة العامـــة للشـــباب( وذلـــ  
املمارســة  ابأل ــرا املغلقـــة طبقــا للشــروط واملواصــ ات الــواردة  واثئــ 

الكـائن مقرهـا  –واليت ميكن احلصول عليها مـن اهليئـة العامـة للشـباب 
الدور الرا ـع، وذلـ   –مبىن اهليئة العامة للر رة  –يف من قة الر ع  

 بالل مواعيد العمل الر ية.
 الك الة األولية سعر الومليقة اتريخ اإل  ال تـاريخ ال رح

  يمة الع اخ% من 2 د.ك 75 10/9/2017 20/8/2017

وميكـــن للشـــركات واملؤسســـات امل لـــوب اشـــ اكها يف هـــامل املمارســـة 
املمارســة احلصـول علـه ومليقــة املمارسـة مبوسـب كتــاب  ر بتهـا يف شـراخ 

 عله أن يكون مو عا  من املوول ابلتو يع عن الشركة أو املؤسسة.
علما  أبنـه  ـد مت ظديـد استمـاع متهيـدي للسـادة مقـدم  الع ـاخات يف 

ـــع يف متـــام الســـاعة -مبـــىن اهليئـــة العامـــة للشـــباب املؤ ـــت  الـــدور الرا 
 .27/8/2017الواحدة  هرا  من يوم األحد املوا   

( صـــباحا  وحـــ  8كمـــا جيـــب تقـــدمي الع ـــاخات اعتبـــارا  مـــن الســـاعة )
يــوم اإل  ــال، علــه أن تســلت الع ــاخات (  هــرا  مــن اتريــخ 1الســاعة )

دابل مظـاريف مغلقـة ابلشـمع األمحـر، وتورـع ابلصـندوو املوصـص 
للممارسات مبقر اهليئة )الدور الرا ع(، ولن تقبل أي ع اخات ترد  عد 

 املوعد الدد إل  ال املمارسة.
( تســعف يومــا  90كمــا يلتــلم املمــارس أبن يكــون الع ــاخ ســار   ملــدة )

من اتريخ موعد اإل  ال ويستبعد أي ع اخ  خ مر    ـه أصـل  اعتبارا  
أو صورة إيصال شراخ واثئ  املمارسة، وأصل الك الة األولية، وشهادة 
دعــت العمالــة الوطنيــة الصــادرة مــن وزارة الشــئون االستماعيــة والعمــل 

 عله أن تكون سارية.
مال املمارسة م توحة كميع الشركات واملؤسسات املتوصصة يف األع

امل لو ــة املســغلة لــد  اكهــاز املركــلي للمنا صــات العامــة  شــرط أن 
 تكون شهادة التسغيل سارية.

ملحو ـة: جيــوز للهيئـة إلغــاخ املمارسـة دون إ ــداخ األســباب ودون أدىن 
 اع ا  من  بل املمارسف.

 املدير العام
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 اهليئة العامة للصناعة
 إعالن

 تقدم اليهاتعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه 
السادة/ شركة لوابر يه كمع الليوت الغاائية املستعملة )ذ.م.م( 

 للر ح. ةهاد 
 طالبف تعديل يف السغل الصناع .

 .29019ر ت ال بيص: 
 ظت االست التغاري: مصنع لوابر يه إلنتاج الصا ون ال بيع .

 2015-1-7الصادر  تاريخ: 
 املعد: انتاج الصا ون ال بيع  
 است املال : حممد ساست الاكر هللا -من قة: العاررية احلر ية   شارع: 

 -دور: األرر   ناية:    7حمل: 45 سيمة: 3  عة:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم اليهاتعلن 

عبـــد هللا  –الســـادة/ شـــركة لؤلـــؤة احلســـن للتغـــارة العامـــة واملقـــاوالت 
 عيسه احلسن وشريكته.

 طالبف تعديل يف السغل الصناع . 
 25665ر ت ال بيص: 

 ظت االست التغاري: مكة املكرمة ألعمال ال باعة.  
 2006-10-8الصادر  تاريخ: 

 ل ال باعة.  املعد: أعما
 است املال : اهليئة العامة للصناعة  -من قة: الشويخ الصناعية الثالثة شارع: 

 -دور:  ناية:  18+8حمل: 96  عة: ج  سيمة:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
اهليئة العامـة للصـناعة أبنـه تقـدم إليهـا السـادة/ شـركة الصـناعات تعلن 

املت ــورة إلنتــاج األلــواح اخلشــبية البالســتيكية طــالبف  يــد يف الســغل 
 الصناع .

/ ظــت االســت التغــاري: مصــنع الصــناعات  14003ر ــت ال بــيص: 
 .2017-8-9املت ورة إلنتاج األلواح اخلشبية الصادر  تاريخ: 

من إعادة تـدوير  (WPC)األلواح اخلشبية البالستيكية  املعد: إنتاج
 اخلشب.

اسـت املالـ : - i /6 سـيمة:-من قـة: توسـعة احلر يـة مبن قـة اكهـراخ 
 اهليئة العامة للصناعة.

 
 

 إعالن
تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم إليها السيد / حسف عل  عبـاس 

 سواهري طالبا تعديال يف السغل الصناع .
ظت االست التغاري/ مصنع ود  الست - 200371ر ت ال بيص: 

ـــألوا  البالســـتيكية ـــاريخ: -ل ـــاج  2016-7-3الصـــادر  ت املعـــد: إنت
 أوان  الستيكية.   
ـــــــة: الـــــــري       1720-1718-1716 ســـــــيمة: - 1  عـــــــة:-من ق

 است املال : اهليئة العامة للصناعة.- 5حمل:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 السادة/  تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم اليها

 عبيد سعد سودان الرشيدي 
 طالبف  يد يف السغل الصناع  

 201917ر ت ال بيص: 
 ظت االست التغاري: الرحاب لتصنيع اللوحات اإلعالنية 

 2017-8-13الصادر  تاريخ: 
املعد: ورش تصـنيع لوحـات إعـالانت النيـون والبالسـتي  واإلعـالانت 
البــارزة واإلعــالانت املتحركــة واللوحــات اإلعــالانت املتنوعــة )واعمــال 

 ال باعة اخلاصة اا( 
 است املال : اهليئة العامة للصناعة        -من قة: الري      شارع:  

 -ر    ناية: دور: األر      1حمل:       1647 سيمة:  1  عة:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم اليهاتعلن 

 –السادة/ شركة توب روك لأل واب والشبا ي  اكاهلة 
 عاطف عبدالصمد حبيب وشريكته طالبف  يد يف السغل الصناع   

 13925ر ت ال بيص: 
 ظت االست التغاري: شركة توب روك لأل واب والشبا ي  اكاهلة  

 2017-8-10الصادر  تاريخ: 
 املعد: إنتاج األ واب والشبا ي  وامل ا خ والش  من األملنيوم واليب يف س   

اسـت املالـ : اهليئـة   -من قة: توسـعة احلر يـة مبن قـة اكهـراخ  شـارع: 
 العامة للصناعة  
 -حمل:  دور:   ناية:   c/6  عة:   سيمة:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

ـــد  ـــه تقـــدم إليهـــا الســـيد/ يوســـف زوي ـــة العامـــة للصـــناعة أبن تعلـــن اهليئ
 الدملا  طالبا إصدار ربصة حر ة صناعية.عصويد 

ظــت االســت التغــاري: مصــنع الكويتيــة - 201481ر ــت ال بــيص: 
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 األوف ألعمال االملنيوم وطالخ املعادن، الصادر  تاريخ:
 املعد: أعمال االملنيوم وطالخ املعادن.- 10-8-2017 

حمـــــــل: الســـــــرداب - 299 ســـــــيمة: - 1  عـــــــة: -من قـــــــة: الـــــــري 
 است املال : اهليئة العامة للصناعة.-ر: السرداب الدو -ابلكامل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم اليها السادة/ شركة األزميل 
 العاملية ألعمال النغارة.   

 طالبف إصدار ربصة حر ة صناعية.
 201676ر ت ال بيص: 

 ظت االست التغاري: شركة األزميل العاملية ألعمال النغارة.   
 2017-8-10 تاريخ: الصادر 

 املعد: أعمال جنارة  
 است املال : اهليئة العامة للصناعة-من قة: الشويخ الصناعية الثانية شارع: 

 -دور: األرر   ناية:  2حمل:  149  عة: أ  سيمة: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلن اهليئـة العامـة للصـناعة أبنـه تقـدم إليهـا السـادة شـركة/ مهـاخ عـا ر 

 صناعية.سوعان العنلي طالبف إصدار ربصة حر ة 
ظــت االســت التغــاري/  هــوة األمــخات - 201850ر ــت ال بــيص: 

 الصادر  تاريخ:-لتحميص وجتهيل املكسرات وتعبئتها 
املعد: ظميص وجتهيـل املكسـرات وتعبئتهـا )ظمـيص  30-7-2017
 ظميص البهارات(. –النب 

حمـل: -182 سـيمة: - 1  عـة: -من قة: الشـويخ الصـناعية الثالثـة 
 است املال : اهليئة العامة للصناعة.-األرر   الدور:- 13

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم إليها السيد /دعيج عادل سعد 
 الدعيج طالبا تعديل يف السغل الصناع .

ظت االست التغاري: أديكو حللول - 201229ر ت ال بيص: 
املعد: أعمال ال باعة  2017-2-23ال باعة/الصادر  تاريخ: 

 له اال مشة(.)ال باعة ع
-36-34 سيمة: -  عة: ط -من قة: الشويخ الصناعية الثانية 

 است املال : اهليئة العامة للصناعة.-الدور: األرر  - 3حمل: 38
 
 
 
 

 إعالن
 تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم اليها

عبدالقادر  -السادة/ شركة رادي  الصحراخ للتغارة العامة واملقاوالت
 وشريكته ذ.م.م امحد املانع

 طالبف تعديل عله السغل الصناع  
 21172ر ت ال بيص: 

ظت االست التغاري: رادي  الصحراخ لصيانة الرادي ات والق ع 
 امليكانيكية 

 19/10/1992الصادر  تاريخ: 
 املعد: تصليح وصيانة الق ع امليكانيكية 

 العامة للصناعةمن قة: الشويخ / الصناعية الثالثة  است املال : اهليئة 
 دور: األرر    14/7/4حمل:   64 سيمة:   3  عة: 

 

اهليئة العامة للعناية   باعة ونشر القرآن 
 الكرمي والسنة النبوية وعلومها

 2017/2018-1 :إعالن عن طرح املمارسة ر ت
  شأن شراخ وتوريد كتب وقلدات للهيئة

الكـرمي والسـنة النبويـة تر ب اهليئة العامة للعناية   باعة ونشـر القـرآن 
وعلومهما يف طرح املمارسة املاكورة أعـالمل، وذلـ  حسـب الشــــــــروط 

( 2017/2018-1واملــــــــواص ات الــــواردة يف واثئـ  املمارسـة ر ـت )
  شأن شراخ وتوريد كتب وقلدات للهيئة.

وميكن احلصول عله كراسة الشروط واملواص ات من مقر اهليئة العامة 
ة   باعة ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومهما مبقر اهليئة للعناي

املدرسـة املباركيـة  –شارع سعود  ن عبـد العليـل  5مبن قة القبلة   عة 
إدارة الشئون اإلدارية واملالية التا عة للهيئة ،وذلـ  بـــــــــــــالل سـاعات 

وسبعون  ( د.ك  قط مخسة75الدوام الر   مقا ل د ع مبلم و درمل )
ــــارا مــــن صــــباح يــــوم  ــــر  ا ــــل للــــرد وذلــــــــ  اعـــــتـبــــ دينـــارا ال  ـــخ،  ـيـ

ـــــ   وآبــــر موعــــد لتقــــدمي الع ــــاخات يف  20/8/2017األحــــد املوا ـ
املظـاريف املغـلقة مبـقر اهليئة العامة للعناية   باعة ونشر القرآن الكرمي 

ة مـن يـوم االملنـف املوا ـ  والسنة النبوية وعلومهما الساعة الثانية عشـر 
،علــه أن يــودع املمــارس مــع ع ائــه أتمينــا أوليــا  ــدرمل  10/9/2017
%( مـــن  يمـــة الع ـــاخ )ابســـت اهليئـــة العامـــة للعنايـــة   باعـــة ونشـــر 2)

القـــرآن الكـــرمي والســـنة النبويـــة وعلومهمـــا( ال  ـــخ  يف صـــورة ب ـــاب 
كويـت رمان معتمد أو شي  مصدو من أحد البنـوك الليـة  دولـة ال

، وينبغـــ  أن يكـــون ســـاري امل عـــول طـــوال مـــدة ســـر ن الع ـــاخ وهـــ  
 ( يوما من آبر موعد لتقدمي الع اخات.90)
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 اهليئة العامة للمعلومات املدنية
 إعالن 
 2017/2018ـ  3عن طرح ملايدة هـ م م 

 شأن استغالل مساحة يف مقر اهليئة الرئيس  لورع 
 ATM MACHINEماكينة للسحب النقدي اآليل 

تعـلن اهلـيئة العامة للمعلومات املدنية عن نشر ملايدة  ـ ريقة الظرا 
املوتوم  شأن استغالل مساحة يف مقر اهليئة الرئيس  لورع ماكينة 

 يف الكراسة:ATM MACHINEللسحب النقدي اآليل 
.يـمـكن احلصول عله هامل املستندات مـن إدارة الشئون املالية ــ 1

ــ من قة الوزارات ــ الدور األرر (  ست الصندوو )سنو  ب السرة 
د.ك ) قط  50بـالل الدوام الـر   مقا ل مبلم ال يليد مقدارمل ــ/

 كويتيا (.  ا  مخسون دينار 
.إن آبر موعد لتقدمي الع اخات إلدارة الشئون املالية هو الساعة 2

وير ض  18/10/2017الثانية عشرة  هرا  من يوم األر عاخ املوا   
 اخ  عد هاا املوعد.أي ع 

% )املنان ابملائة( من  2.إن مبلم الك الة األولية جيب أال يقل عن 3
 يمة ع اخ امللايدة وجيب أن تكون الك الة صادرة من أحـد  البنوك 
اللية املـعتمدة ابللغة العر ية وسارية امل عول طوال مدة سر ن 

 الع اخ.
ابملائة( من قموع القيمة % )عشرة  10.مبلم الك الة النهائية 4

اإلمجالية للعقد، عله أن تكون هامل الك الة صـادرة من إحد  البنوك 
 اللية املعتمدة ابللغة العر ية.

 .مباشرة تن يا العقد من اتريخ التعا د.5
يوما )تسعف يوما ( اعتبارا  من  90.يبقه الع اخ ساري امل عول ملدة 6

 اتريخ  تح مظاريف الع اخات.
  تقبل العرو  البديلة..ال7
 .املمارسة  خ  ا له للتغلئة.8

 املــــديـــر الــــــعـــــــام 

 هيئة أسواو املال
 صندوو اهلند

 إعالن عن  قدان   ا ة وحدات
 تعلن هيئة أسـواو املـال عـن  قـدان   ا ـة وحـدات يف صـندوو اهلنـد،

ل ي ــة عبــدهللا ا اعيــل  نــاخ علــه ال لــب املقــدم مــن الســيدة/  وذلــ 
 حسب البيان التايل:اخلميس 

 الوحداتعدد  ر ت الب ا ة ر ت املش ك االســت
ل ي ة عبدهللا ا اعيل 

 اخلميس
5122 283071900041 2,000 

يرســـه يـــن يعثـــر عليهـــا أو لديـــه أيـــة معلومـــات  شـــأيا مراسعـــة وحـــدة 
مساك  الشركات والصنادي  االستثمارية مقر مكتب سرانت ملورنتون 

الق ـــام  والعيبـــان وشـــركاهت الكـــائن يف من قـــة القبلـــة، شـــارع  هـــد -
ـــــــــوك  ـــــــــخ  ل ـــــــــدور التاســـــــــع )هـــــــــاتف:  Aالســـــــــامل، الســـــــــوو الكب ال

ل أو ــــات الــــدوام (، بــــال22438451 ــــاكس:  22443900/9
صــــباحا وحــــ   8:00الر يــــة مــــن االحــــد إف اخلمــــيس مــــن الســــاعة 

 عصرا. 3:00الساعة 
وذلـــ  بـــالل مخســـة عشـــر يومـــا  اعتبـــارا  مـــن اتريـــخ نشـــر اإلعـــالن يف 
سريـــدة الكويـــت اليـــوم، وإال  ـــ ن الشـــركة ســـتقوم  عـــد انقاـــاخ املهلـــة 

 إبصدار شهادة  دل  ا د للمش ك املاكور أعالمل.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تصاالتصندوو األملخ لال
 إعالن عن  قدان   ا ة وحدات

تعلن هيئة أسواو املال عن  قدان   ا ة وحدات يف صندوو األملخ 
 ناخ  عله ال لب املقدم من الشركة اخلليغية حل ر  لالتصاالت وذل 

 حسب البيان التايل: األوراو املالية
 عدد الوحدات ر ت الب ا ة ر ت املش ك االســت

 4,063 14507 1540 عيد  اوي ردن الظ خي

يرسه ين يعثر عليها أو لديه أية معلومات  شأيا مراسعة وحدة 
مساك  الشركات والصنادي  االستثمارية ابلشركة اخلليغية حل ر 

عمارة زيد -ش مبـارك الكبخ -األوراو املالية الكائن يف: الشـرو 
- 22250600الكويـت )هاتف: -الدور الرا ع-الكا م  

 (.22416289 اكس:
وذل  بالل مخسة عشر يوما  اعتبارا  من اتريخ نشر اإلعالن يف 
سريدة الكويت اليوم، وإال   ن الشركة ستقوم  عد انقااخ املهلة 

 إبصدار شهادة  دل  ا د للمش ك املاكور أعالمل.

 هيئة تشغيع االستثمار املباشر
 إعالن 

 2018-01/2017ر ت ه.ت.أ.م  إلغاخ املمارسة
وتوريد وتركيب وتشغيل وتعريف ور ط وصيانة شراخ 

ملقر هيئة  (Checkpoint) أسهلة سدار انري نوع
 تشغيع االستثمار املباشر

تعلــن هيئــة تشــغيع االســتثمار املباشــر عــن إلغــاخ يارســة شــراخ وتوريــد 
ــــوع  ــــط وصــــيانة أسهــــلة ســــدار انري ن وتركيــــب وتشــــغيل وتعريــــف ور 

check point مار،ملقر هيئة تشغيع االستث 
علــه أن يــتت إعــادة طرحهــا يف و ــت الحــ ، وســيتت اإلعــالن عنهــا يف 

 اكريدة الر ية ومو ع اهليئة االلك و  الحقا .
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/  ـرج  8شـرو /   عـة  لالست سار: هيئـة تشـغيع االسـتثمار املباشـر/
 احلمراخ / 

 .45/46/47/ 44دور 
 3037الرمل الربيدي:                           3690ي.ب: 

  22054061 اكس :                  22054050تل ون:  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة أولسكريبتس هيله كخ
 )ش.ش.و( الشوص الواحدعقد أتسيس شركة 

 و.ظ. 10:21:52م الو ت:  31/5/2017املوا  :  إنه يف يوم األر عاخ
لــــدي أان: ســــام  عبــــد اهلــــادي الســــيد موســــه املوملــــ  ر ــــت املعاملــــة: 

 من: حار كل 3328736
 أولسكريبتس هيله كخ                    أبر طرا أول / شركة 

إن انشيوانل هولدجنس شركة ذات مسـؤولية حمـدودة مؤسسـة يف واليـة 
ـــــــــــــة ر ـــــــــــــت مسلســـــــــــــل  ـــــــــــــوال ت املتحـــــــــــــدة االمريكي ـــــــــــــر ابل ديالوي

 تــــــــــــاريخ  201956928ر ــــــــــــت التصــــــــــــدي   20161570375
والعقد مصدو عليه من مجيع اكهات املوتصة وآبرها  9/3/2016

 –وميثلها ابلتو يع/  ول مارتن  7/3/2017الكويتية  تاريخ اخلارسية 
 صـــ ته وكـــيال  عـــن ريـــ   506379134اكنســـية ســـواز ســـ ر ر ـــت 

ـــــيس شـــــركة أولســـــكريبتس هيلثكـــــخ إن انشـــــيوانل   ولتـــــون  صـــــ ته رئ
هولــــدجنس ذ.م.م. مبوســــب التوكيــــل الصــــادر مــــن الــــوال ت املتحــــدة 

ملوتصة وآبرهـا اخلارسيـة األمريكية واملصدو عليه من مجيع اكهات ا
 3847وحيمل  ة دبول الر ت املوحد  7/3/2017الكويتية  تاريخ 

 . 30/5/2017 تاريخ 
 وطلبوا وهت  كامل األهلية توملي  العقد اآليت نصه:

 است الشركة/ شركة أولسكريبتس للودمات ال نية والتقنية احلاسو ية
 عنوايا: شركة الشوص الواحد )ش.و.و(. 

 / ملالملف ألف دينار كوييت ال  خ. 30000لشركة: رأس مال ا
 متهـــيـــد

ات ــ  املؤســس وأ ــر  تأســيس شــركة الشــوص الواحــد و قــا  ملــا نصــت 
والئحتـه التن يايـة  2016لسـنة  1أحكام  ـانون الشـركات ر ـت عليه 

 شــأن تشــغيع االســتثمار  2013لســنة  116وألحكــام القــانون ر ــت 
تــه التن يايــة و قــاا للقواعــد والاــوا ط املباشــر يف دولــة الكويــت والئح

 واألسس واملعـايخ الـيت يصـدرها قلـس إدارة هيئـة تشـغيع االسـتثمار
املباشـــر، وتتمتـــع الشـــركة ابلشوصـــية االعتباريـــة مـــن اتريـــخ  يـــدها يف 
الســغل التغــاري، وال جيــوز للشــركة ملاولــة نشــاطها إال  عــد  نشــرها 

ــــه ال ابــــي ــــدة الر يــــة ، واحلصــــول عل ص وموا قــــات اكهــــات ابكري
الر ا ية عله ملاولة النشاط ، والتلامهت  كا ة القواعد املقررة لتأسيس 

 الشركات وذل  و قا  لألحكام املقررة يف املواد اآلتية:
 

 (1مادة )
 است الشركة /شركة اولسكريبتس للودمات ال نية والتقنية احلاسو ية

 وعنوايا التغاري/ شركة الشوص الواحد )ش.و.و(.
 ( 2مادة )

 الدور 8و – رج احلمرا  –مركل الشركة الرئيس  وموطنها )الشرو 
ــون  ــة الكويــت، وجيــوز ملالــ  14مكتــب ر ــت  –مخســة وملالمل ( يف دول

كمـــا جيـــوز لـــه   نقلـــه إف أي سهـــة أبـــر  يف دولـــة الكويـــت،رأس املــال 
إنشاخ  روع ووكاالت للشركة دابل وبارج دولة الكويت، ويعترب هاا 
املركل هو املوطن القـانو  للشـركة الـاي يعتـد  ـه يف توسيـه املراسـالت 
واإلعـالانت القاــائية إف الشــركة، وتثبـت  ياانتــه يف الســغل التغــاري 

 اري.وال يعتد  تغيخ هاا املوطن إال  عد  يدها يف السغل التغ
 (3مادة )

مدة عقد الشركة ه  سنتان تبدأ مـن اتريـخ شـهر عقـد الشـركة. وجيـوز مـد هـامل 
املدة  بل انقاائها  قرار من مال  رأس مـال الشـركة،  ـ ذا مل يصـدر  ـرار ابملـد 
واســتمرت الشــركة يف ملاولــة نشــاطها امتــدت مــدة الشــركة تلقائيــا  يف كــل مــرة 

 د و اات الشروط.ملدة يامللة للمدة املاكورة يف العق
 (4مادة )

ابصدار  انون  2016لسنة  1ر ت  القانون مع عدم اإلبالل أبحكام
لســــنة  116والئحتــــه التن يايــــة وألحكــــام القــــانون ر ــــت -الشــــركات 

ــه  2013 ــة الكويــت والئحت  شــأن تشــغيع االســتثمار املباشــر يف دول
   ن األ را  اليت أسست الشركة من أسلها ه :التن ياية، 

 مات ال نية للكمبيوتر والتقنية احلاسو ية.اخلد-1
وجيـوز للشــركة أن متـارس أعمــاال  مشــااة أو مكملـة أو الزمــة أومرتب ــة 

 أب رارها املاكورة.
حيظر عله الشركة يارسة األنش ة اليت نص عليها  ـرار قلـس الـوزراخ 

 شأن ظديد  ائمة ابالستثمارات  خ اخلارـعة  2015لسنة  75ر ت 
 .2013لسنة  116انون ر ت ألحكام الق

 (5مادة )
ملالملــف ألــف  – .ك .د 00300حــدد رأس مــال الشــركة مببلــم  ــدرمل 

 ال  خ.  دينار كوييت
 توزيع حصص الشركة:

  يمتها ابلدينار عدد احلصص است صاحب احلصة م

1 
شركة أولسكريبتس هيله كخ 

 إن انشيوانل هولدجنس
100 30000 

 30000 100 االمجايل

ويقر مال  رأس املال أبن احلصص النقدية د عت ابلكامل، وأودعت  
لد   ن   ر ان مبوسب الشهادة الصادرة من هاا البنـ  واملؤربـة يف 

 واملر قة أبصل هاا النظام.  17/5/2017
 (6مادة )

يتــوف إدارة الشــركة مالــ  رأس املــال،  ن ســه إن كــان شوصــا  طبيعيــا ، 
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 عتبار  . ومبن ميثله إن كان شوصا  ا
 )وجيوز أن يعف هلا مديرا  أو أكثر ميثلها أمام القااخ ويف مواسهة 

 الغخ، ويكون مسؤوال  عن إدار ا أمام املال ، وال يكون  رار تعيف
 املدير ان اا  إال  قيدمل يف السغل التغاري(.  

اكنســية أمريكــ  ر ــت اكــواز  – يـاانت املــدير هــ  االســت / ــول مــارتن 
506379134. 

 (7مادة )
ميثــل املــدير الشــركة يف عال ا ــا مــع الغــخ وأمــام القاــاخ، ولــه اوســع الســل ة يف 
التعامـل اب هـا وإ ـرام كا ــة العقـود واملعـامالت الدابلــة رـمن أ ـرا  الشــركة، 
وعله األبص تعيف وو ف وعلل وكالخ ومسـتودم  الشـركة، وظديـد مرتبـا ت 

ــالم وتو يــع وظويــل وإ ــرام مجيــع العقــود وأســورهت ومكا ــآ ت و ــبض ود ــ ع املب
واالت ا يــات والصــ قات الــيت تتعلــ  مبعــامالت الشــركة وظقيــ  أ رارــها ابلنقــد 
أو ابآلســل وتوكيــل مــن يشــاخ يف كــل أو  عــض صــالحيات اإلدارة. )مــا مل يكــن 
املــدير معيننــا وحــددة ســل اته يف عقــد الشــركة أو يف القــرار الصــادر مــن مالــ  

 ل  تعيينه(. وله احل  يف  تح حساابت البنوك )ابتياري(.راس املا
 ويبال مدير الشركة عناية الرسل احلريص يف يارسة سل اته وابتصاصاته.

ويكـــون املـــدير مســـئوال  ابلتاـــامن جتـــامل الشـــركة أو الغـــخ عـــن خمال تـــه 
ألحكام القانون وأحكام هاا النظام أو اخل أ يف اإلدارة و قـا للقواعـد 

 1عليهـــا يف ابب شـــركة املســاكة يف  ـــانون الشـــركات ر ـــت املنصــوي 
 .2016لسنة/

 (8مادة )
 خيتص مال  رأس املال ابألمور التالية:

 . تعديل عقد الشركة.1
 . حل الشركة وتص يتها.2
 . اندماج الشركة أو ظوهلا او انقسامها.3
 . ز دة رأس مال الشركة أو خت ياه.4
 ل ته.. علل مدير الشركة، أو تقييد س5

ومــع مراعــاة أحكــام اإلنــدماج والتحــول واالنقســام املنصــوي عليهــا يف  ــانون 
والئحتــــه التن يايـــة وتن ـــا القـــرارات الســــا قة  2016لســـنة  1الشـــركات ر ـــت 

  قيدها يف السغل التغاري دون حاسة إل را ها يف حمرر ر  .
 (9مادة )

ل عــــام، تبــــدأ الســــنة املاليــــة للشــــركة يف ينــــاير وتنتهــــ  يف ديســــمرب كــــ
يف ويستثىن من ذل  السـنة املاليـة األوف  تبـدأ مـن اتريـخ  يـد الشـركة 

 السغل التغاري وتنته  يف التاريخ الدد لنهاية السنة املالية التالية.
 (10مادة )

-و يمـا ال يتعـار  مـع طبيعـة شـركة الشـوص الواحـد  –كما تنقاـ  الشـركة 
 .2016لسنة  1ت ر ت أبحد األسباب املنصوي عليها يف  انون الشركا

وجيب شـهر انقاـاخ الشـركة، وال حيـتج  بـل الغـخ ابنقاـاخ الشـركة إال 
 من اتريخ الشهر.

 (11مادة )
جتــــري تصــــ ية أمــــوال الشــــركة عنــــد انقاــــائها ألي ســــبب مــــن األســــباب و قــــا  

 والئحته التن ياية. 2016لسنة  1لألحكام الواردة يف  انون الشركات ر ت 
 (12مادة )

يف أموالــــه اخلاصــــة عــــن التلامــــات الشــــركة يف يكــــون املالــــ  مســــؤوال  
 األحوال اآلتية:

أ( إذا  ام  سوخ نية  تصـ يتها أو و ـف نشـاطها  بـل انتهـاخ مـد ا، أو 
  بل ظقي  الغر  من إنشائها.

 ب( إذا مل يقت ابل صل  ف ذمته املالية والامة املالية للشركة.
 الشركة  بل اكتسااا الشوصية االعتبارية.ج( إذا زاول أعماال  حلساب 

 (13مادة )
جيــــــب أن ظمــــــل مجيــــــع األوراو والعقــــــود وامل بوعــــــات واإلعــــــالانت 
واملراسالت وسائر الواثئ  اليت تصدر من الشركة ا ها التغاري و ياانا 

رأس عــن شــكلها ور ــت  يــدها يف الســغل التغــاري، و يــاانا عــن مقــدار 
 يتبعه عبارة شركة الشوص الواحد )ش.ش.و(.املال واملد وع منه وأن 

 (14مادة )
ألحكــام  ــانون  – يمــا مل يــرد ذكــرمل يف هــاا النظــام  –ختاــع الشــركة 
 والئحته التن ياية. -2016لسنة  1الشركات ر ت 

 (15مادة )
ظ ر نسوة أصلية من هاا العقد يف مركل الشركة الرئيس  وعله 

 مو عها اإللك و .
ية مــن هــاا العقــد مبلــف الشــركة لــد  كــل مــن كمــا ظ ــر نســوة أصــل

 اإلدارة املوتصة  وزارة التغارة والصناعة وهيئة تشغيع االستثمار املباشر.
وعله كل شوص يريد احلصول عله نسوة م ا قة لألصل أن ي لبها 

 من الشركة مقا ل رست حمدد من  بل إدارة الشركة.  
 (16مادة )

التغـــــارة والصـــــناعة ر ـــــت  حـــــرر هـــــاا العقـــــد  نـــــاخ علـــــه كتـــــاب وزارة
ـــــاريخ  24475/2017 ـــــة  28/5/2017 ت ـــــوارد مرا ب واملســـــغل  

ــــــــوزارة العــــــــدل ر ــــــــت:  ــــــــاريخ  3328736العقــــــــود والشــــــــركات    ت
29/5/2017. 

 االست               /                   التو يع االست
 طرا أول / 

PAUL O. MARTIN 
 

 ومبا ذكر ظرر هاا العقد و عد تالوته عله احلاررين و عومل. 
 املومل                                               

 سام  عبد اهلادي السيد موسه
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 اإلدارة املركلية لةحصاخ
 إعـــــالن

تعلن اإلدارة املركلية لةحصاخ عن ر بتها يف طرح املمارسة ر ت 
 تغديد ترابيص صيانة ودعت قموعة ( اخلاصة 2017/2018ـ1)

 رامج أوراكل،  عله الشركات املتوصصة الرا بة يف التقدم هلامل 
 -املمارسة مراعاة التايل:

أن تكون الشركة مسغلة لد  اإلدارة املركلية لةحصاخ  بل صدور -
 هاا اإلعالن.

أن تكون الشركة املتقدمة لديها اخلربة يف هاا اجملال، مع إحاار ما -
 بت ذل .يث
تبدأ اإلدارة املركلية لةحصاخ يف تسليت شروط املمارسة اعتبارا  من -

 أ م. 10اتريخ نشر هاا اإلعالن وملدة 
يتت احلصول عله شروط املمارسة من إدارة الشئون املالية نظخ رست -

د.ك(  قط مخسة و سبعون دينارا كويتيا  قط ال  خ، 75 درمل )
 )) خ  ا ل للرد((.

 ست -لعرو  ابلظرا املوتوم إف إدارة الشئون املاليةتقدم ا-
 اإلدارة املركلية لةحصاخ.-املنا صات والعقود

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
ـــ  2تعلن االدارة املركلية لةحصاخ عن ر بتها يف طرح املمارسـة ر ـت )

ـــــب وحـــــدات عمـــــل ملـــــو    االدارة 2017/2018 ( اخلاصـــــة   كي
املركلية لةحصاخ،  عله الشـركات املتوصصـة الرا بـة يف التقـدم هلـامل 

 املمارسة مراعاة التايل: 
الشــــركة مســــغلة لــــد  كنــــة املنا صــــات املركليــــة  بــــل  . أن تكــــون1

 صدور هاا االعالن.
يف هـاا اجملـال، مـع إحاـار . أن تكون الشركة املتقدمة لديها اخلـربة 2

 ما يثبت ذل .
. تبــدأ االدارة املركليــة لةحصــاخ يف تســليت شــروط املمارســة اعتبــارا  3

 من اتريخ نشر هاا االعالن وملدة عشرة أ م.
. يــتت احلصــول علــه شــروط املمارســة مــن إدارة الشــئون املاليــة نظــخ 4

 ـخ،  ـخ  ( د.ك/  قط مخسة وسبعون دينارا كويتيا ال75رست  درمل )
  ا لة للرد.

ــوم إف إدارة الشــئون املاليــة ابإلدارة 5 . تقــدم العــرو  ابلظــرا املوت
 املركلية لةحصاخ.

 
 

 اإلدارة العامة لةط اخ
 إعالن متديد

تعلن اإلدارة العامة لةط اخ عن متديد موعد إ  ال يارسة ر ت: 
توريد براطيت حري  لةدارة العامة لةط اخ،  18/2017/2018

 عله السادة التغار املتوصصف يف هاا اجملال مراسعة  ست الاسبة 
الدور الثاله -املبىن الرئيس  -اإلدارة العامة لةط اخ -"الصندوو" 

للحصول عله املواص ات اخلاصة هلامل املمارسة مقا ل رست و درمل 
 خ  ا لة -كويتيا  ال  خ  ا  د.ك(  قط مخسة وسبعون دينار  000/75)

 مص حبف معهت املستندات التالية -د لالس دا
 . صورة من السغل التغاري. 1
 .صورة شهادة  ر ة جتارة وصناعة الكويت. 2
.صورة من إيصال التسغيل لد  اكهاز املركلي للمنا صات 3

 العامة. 
.صورة شهادة استي اخ نسبة العمالة الوطنية لد  الشركات  خ 4

احلكومية الصادرة من وزارة الشئون االستماعية والعمل صاحلة ملدة 
 سنة تر   مع الع اخ. 

.تسلت الع اخات لقست املنا صات والعقود ابإلدارة العامة لةط اخ 5
 الدور األول.  –( 4مبىن ر ت )-من قة الري -

آبر موعد لتقدمي العرو  يوم األحد املوا   علما  أبن 
  هرا . 01:00الساعة  10/09/2017

 مدير إدارة الشئون املالية 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن متديد

تعلن اإلدارة العامة لةط اخ عن متديد موعد إ  ال يارسة ر ت: 
توريد أسهلة ومعدات مكا حة وإنقاذ لةدارة  19/2017/2018

العامة لةط اخ،  عله السادة التغار املتوصصف يف هاا اجملال 
املبىن -اإلدارة العامة لةط اخ -مراسعة  ست الاسبة "الصندوو" 

ه للحصول عله املواص ات اخلاصة هلامل الدور الثال-الرئيس  
 قط مخسة وسبعون -( د.ك 000/75املمارسة مقا ل رست و درمل )

مص حبف معهت - خ  ا لة لالس داد -دينارا  كويتيا  ال  خ 
 املستندات التالية:

 . صورة من السغل التغاري. 1
 .صورة شهادة  ر ة جتارة وصناعة الكويت. 2
 ل لد  اكهاز املركلي للمنا صات العامة. صورة من إيصال التسغي.3
.صورة شهادة استي اخ نسبة العمالة الوطنية لد  الشركات  خ 4

احلكومية الصادرة من وزارة الشئون االستماعية والعمل صاحلة ملدة 
 سنة تر   مع الع اخ. 
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.تسلت الع اخات لقست املنا صات والعقود ابإلدارة العامة لةط اخ 5
 الدور األول.  –( 4مبىن ر ت )-من قة الري -

علما  أبن آبر موعد لتقدمي العرو  يوم األحد املوا   
  هرا . 01:00الساعة  10/09/2017

 مدير إدارة الشئون املالية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن متديد
تعلن اإلدارة العامة لةط اخ عن متديد موعد إ  ال يارسة ر ت : 

توريد مال س لةدارة العامة لةط اخ ،  عله  21/2017/2018
الاسبة السادة التغار املتوصصف يف هاا اجملال مراسعة  ست 

الدور الثاله  -املبىن الرئيس   -اإلدارة العامة لةط اخ  -"الصندوو" 
واص ات اخلاصة هلامل املمارسة مقا ل رست و درمل للحصول عله امل

 خ  ا ل  -د.ك(  قط مخسة وسبعون دينارا كويتيا ال  خ  000/75)
 مص حبف معهت املستندات التالية : -لالس داد 

 . صورة من السغل التغاري . 1
 .صورة شهادة  ر ة جتارة وصناعة الكويت . 2
 صورة من إيصال التسغيل لد  اكهاز املركلي للمنا صات العامة . .3
.صورة شهادة استي اخ نسبة العمالة الوطنية لد  الشركات  خ 4

احلكومية الصادرة من وزارة الشئون االستماعية والعمل صاحلة ملدة 
 سنة تر   مع الع اخ . 

ة لةط اخ .تسلت الع اخات لقست املنا صات والعقود ابإلدارة العام5
 الدور األول .  –( 4مبىن ر ت ) -من قة الري  -

علما  أبن آبر موعد لتقدمي العرو  يوم األحد املوا   
  هرا  . 01:00الساعة  10/09/2017

 مدير إدارة الشئون املالية 

 
 اإلدارة العامة للغمارك

 2017لسنة  96تعليمات مجركية ر ت 
أنواع ال يور  شأن احلظر املؤ ت عن استخاد مجيع 

احلية و يض الت ريخ والصيصان عمر يوم واحد 
للدساج البيا  والالحت من مجهورية زميبا وي وذل  

 H5N8) سبب  هور مر  ان لونلا ال يور )
 مدير عام اكمارك:

 نـــاخ علـــه  ـــرار اهليئـــة العامـــة لشـــؤون اللراعـــة والثـــروة الســـمكية ر ـــت 
 3816سغل العـام ر ـت املقيد لدينا  وارد ال 2017( لسنة 1011)

 واملتامن االيت: 2017-7-23 تاريخ 

 مــــــــادة أولـــــــــــه
حيظر مؤ تا استخاد مجيع أنواع ال يور احلية و يض الت ريخ والصيصان 
عمر يوم واحد للدساج البيا  والالحـت مـن مجهوريـة زميبـا وي وذلـ  

 .H5N8) سبب  هور مر  ان لونلا ال يور )
 ملــــانــــيــــة مــــــــادة
تن يــا هــاا القــرار -كــل  يمــا خيصــه–علــه مجيــع سهــات االبتصــاي 

 ويعمل  ه من اتريخ صدورمل وينشر يف اكريدة الر ية.
وعليـــه يرســـه مـــن الســـادة املـــدراخ العلـــت وااليعـــاز للموتصـــف لـــديهت 
للتقيد  قرار اهليئة أعالمل والعمل عله تن يامل اعتبارا من اتريـخ صـدورمل 

 ، للعلت والعمل مبوسبه.7/2017/ 18يف
 مدير عام اإلدارة العامة للغمارك 

 م 8/8/2017صدر  تاريخ: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2017( لسنــة 99تعليمـــات مجركيـــة ر ــت )
لسنــــة  67 شأن إلغاخ التعليمـــــات اكمركيــــة ر ـــت 

اخلاصة  تحصيــــــل رســــت مقا ـــل أداخ بدمـــــة  2016
ودبـــــول املركبــــات مـــــن وإلــه إصــــــدار بـــــــروج 

/  1للبـــالد لعقــــــــد امللايـــــــدة ر ــــــت )أج/ش م / 
(  شــــأن ت ويــــــر وتشغيـــــــل وصيانــــة 2004-2005

اخلدمــات املسانــــدة للعمـــل اكمركــ  مبرا ـــ  اإلدارة 
 العامــــة للغمــــارك

 رك:مدير عام اكما
، الصـادرة  تـاريخ 2016( لسـنة 67إحلا ا  للتعليمات اكمركيـة ر ـت )

،  شــأن ت بيــ  بدمــة تســغيل وإصــدار بــروج ودبــول 4/8/2016
ـــــة  اإلصـــــدار  ـــــبالد، وظصـــــيل رســـــت أداخ بدم ـــــن وإف ال ـــــات م املركب
ــــــت  ــــــو  والتشــــــريع ر  ــــــاب إدارة ال ت ــــــه كت ــــــاخ عل للمســــــت يدين ، و ن

ــــدينا  17/7/2017املــــؤرخ يف  22016000019143 ــــد ل واملقي
 اات التاريخ واملتامن عدم أحقية  3717 واردة السغل العام ر ت 

الشـــركة املســـتثمرة )سلـــوابل كلـــخنج هـــاوس سيســـتمل( يف ظصـــيل أي 
مقا ل نظخ تسغيل بروج أو دبول املركبات اخلاصة أو التغارية مـن 
ــــد اتر والســــغالت  ــــه النظــــام اكمركــــ  اآليل أو يف ال ــــبالد عل وإف ال
للنمــاذج والــدورة  الالزمـة لتنظــيت عمليــة دبــول وبــروج املركبــات و قــا  
املستندية  املعتمدة مـن اإلدارة العامـة للغمـارك ، ابإلرـا ة  إف عـدم 
سواز م البة أصحاب املركبات اخلاصة أبداخ أي مقا ل نظخ حصوهلت 
عله نسوة أصلية لنموذج  ياانت املركبة  عند اخلروج أو الدبول من 

 البالد . واف
 لاا يرسه من السادة املدراخ العلت واإليعاز للموتصف لديهت العمل ابآليت:
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 2016( لسنـــــــــة 67ســــحب وإلغــــاخ التعليمــــات اكمركيــــة ر ــــت ) -
 واعتبارها كأن مل تكن.

ت بي  بدمة تسغيل وإصدار بروج أو دبول املركبات اخلاصة أو  -
املــادة التغاريــة مــن وإف الــبالد علــه النظــام اكمركــ  اآليل طبقــا لــنص 

 (.2005-1/2004( من عقد امللايدة ر ــــــت )أج/ش م/33)
 .4/8/2016للعلت والعمل مبوسبه اعتبارا  من :

 مدير عام اإلدارة العامة للغمارك  
 م 8/2017/ 13 تاريخ:  صدر
 

 الغهاز المركلي للمنا صات العامة
 إعالن

أعمال إنشائية  RFP-2029867طرح منا صة ر ت 
     CONSTRUCTIONل رق سنوب الرتقة 

SOUTH RATQA ROADS    OF    ناء عل 
 طلب شركة ن ط الكويت

ويمكن الحصول عله وملائ  المنا صة من الغهاز المركلي 
 للمنا صات العامة.

 الك الة السعر اإل  ال  ال رح

دك صالحة 500000 3500 19/11/2017 20/8/2017
 90لمدة 

وذل      28-08-2017التاسعه صباحا يوم االملنين الموا    اإلستماع التمهيدي
التا عه ل رق  101167    اعة المارات لالستماعات ر ت 

 العقود والكائنة  مبنه العقود الغديد  االحمدي

بر موعد للتقديت الع اءات هو الساعة الواحدة  هرا آو -
  مقر الغهاز. 

يتت د ع المقا ل النقدي الماكور أعالة  واس ة شي  مصدق أو  -
   ا ة ك  نت . 

المنا صة محدودة عله ال ئة االوله العمال الودمات الوارسية  -
 ) طرق ومغاري ( 

 بر موعد لتقديت أي تح ظات أو إست سارات للمنا صةآ -
و إال لن يلت ت لتل   04-10-2017الماكورة أعالمل هو 

 ال لبات  عد هاا التاريخ. 
يغب تقديت شهادة استي اء نسبة العمالة الوطنية الصادرة  -

ة من  بل وزارة الشئون االستماعية و العمل الصالحة لمد
 سنة مع تقديت الع اء. 

 من وملائ  المنا صة. ا  ال يتغلا  يعتبر هاا اإلعالن سلء -
لسنة  49من  انون المنا صات العامة ر ت  48و قا لنص المادة  -

 والته تنص عله :  2016
ت تح مظاريف الع اءات  ه الو ت والمكان المبينين  ه وملائ   "

 المنا صة  ه سلسة علنية  حاور مقدم  الع اءات أو من يمثلهت " 
يعتبر هاا اإلعالن  مثا ة دعوة لحاور المنا صين الرا بين حيه  -
نه يح  للشركات الرا بة  حاور سلسة  ض المظاريف التنسي  إ

 مع  ست  ض الع اءات  بل يوم عقد الغلسة. 
عله مقدم  الع اءات التقدم إليداع الع اء واحاار  -

  -المستندات التالية:
 . صورة من الب ا ة المدنية. 1
. كتاب ب    الت ويض المعتمد لدى الغهاز المركلي 2

 للمنا صات العامة. 
 . صورة من اعتماد التو يع. 3
الشبكة العالمية عله لمليد من المعلومات يرس  زيارة مو عنا  -

.WWW.CTC.GOV.KW  
 األمين العام للغهاز المركلى للمنا صات العامة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

شركات إعالن ال رح المسب  للمنا صات المحدودة عله  ائمة 
ـ يعلن الغهاز المركلى للمنا صات العامة عن طرح المنا صة ر ت ه

أعمال ت وير وتشغيل وصيانة مركل التحكت  الميامل  /209ص/ص
 المعالغة والمرا   التا عة لها  ناء عله طلب وزارة األشغال العامة
يود الغهاز المركلي للمنا صات العامة أن يسترعه انتبامل السادة 

من القانون ر ت  (16)أنه واستنادا إله نص المادة  المنا صين إله
سوف يتت طرح المنا صة الماكورة أعالمل عله  2016لسنة  (49)

 عد مدة  (16)الشركات الماكورة  الكشف المر   وعددها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــا  يو (30) عله اال ل من تاريخ نشر هاا اإلعالن  الغريدة م

 الرسمية.
مة التظلت امام ويح  لكل ذى مصلحة لت يرد اسمه  ه هامل القائ

المغلس من  رار االستبعاد أو عدم ادراسه بالل مدة اسبوع من 
نشر هاا اإلعالن  الغريدة الرسمية و عد سداد الرست المحدد 

 (2017/114). القرار الوزارى ر ت 
 األمين العام للغهاز المركلى للمنا صات العامة

 مر   الشركات المحدودة
 وكيال عن إست المقاول

المحسن الورا   واوالدمل للتغارة العامة  شركة محمد عبد
 والمقاوالت العامة والمنشات الصناعية ذ م م

 

  الشركة االحمدية للمقاوالت والتغارة ش م ك م
  شركة  ودي لالنشاءات ذ م م

  شركة الغانت انترناشيونال للتغارة العامة والمقاوالت ذ م م
  شركة الورا   لالنشاءات ش م ك م

  المتحدة لةنشاء ذ م مشركة الوليج 
  الشركة العالمية للمبان  ش م ك م

  الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت ش م ك ع
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  شركة ذا كونتراكتور للتغارة العامة والمقاوالت ذ م م

  شركة سل ار للهندسة والمقاوالت ش م ك م
  شركة المغموعة المشتركة للمقاوالت ش م ك م

  ءات والبناء للتغارة العامة والمقاوالت ذ م مشركة ادارة االنشا
  شركة النهاة الدولية للتغارة العامة والمقاوالت ذ م م
  شركة صحراء الرولة للتغارة العامة والمقاوالت ذ م م
  شركة سبائ  الدولية للتغارة العامة والمقاوالت ذ م م
  شركة ال رق والودمات المتكاملة للتغارة العامة ذ م م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

إعالن ال رح المسب  للمنا صات المحدودة عله  ائمة شركات 
يعلن الغهاز المركلى للمنا صات العامة عن طرح المنا صة ر ت 

2026886-RFP  تقديت بدمات صيانة شاملة النظمة كشف
الحري  والغاز    مناط  الغنوب والشرق وعمليات التصدير 

 والبحرية  ناء عله طلب شركة ن ط الكويت
ز المركلي للمنا صات العامة أن يسترعه انتبامل السادة يود الغها

من القانون ر ت  (16)المنا صين إله أنه واستنادا إله نص المادة 
سوف يتت طرح المنا صة الماكورة أعالمل عله  2016لسنة  (49)

 (30) عد مدة  (5)الشركات الماكورة  الكشف المر   وعددها 
 الن  الغريدة الرسمية.عله اال ل من تاريخ نشر هاا اإلعيوما  

ويح  لكل ذى مصلحة لت يرد اسمه  ه هامل القائمة التظلت امام المغلس 
من  رار االستبعاد أو عدم ادراسه بالل مدة اسبوع من نشر هاا اإلعالن 

 الغريدة الرسمية و عد سداد الرست المحدد  القرار الوزارى ر ت 
.(2017/114) 

 العامةاألمين العام للغهاز المركلى للمنا صات 
 مر   الشركات المحدودة

 وكيال عن إست المقاول
  شركة المير للودمات ال نية ذ م م
  شركة  در المال وابوانه ذ م م

  شركة امكو للهندسة واالنشاءات ذ م م
 

 الشركات األسنبية مسلسل
1 SLIVERTECH MIDDLE EAST FZCO 

UAE 
2 TYCO FIRE & INTEGRATED 

SOLUTIONS (UK) LIMITED UK 

 إعالن
إعالن ال رح المسب  للمنا صات المحدودة عله  ائمة شركات 
يعلن الغهاز المركلى للمنا صات العامة عن طرح المنا صة ر ت 

2028537-RFP  ت وير شبكة توزيع الكهر اء و االعمال
المرتب ة  ها للماوات الكهر ائية المغمورة    آ ار  رب 

 UNDERGROUND POWERالكويت 
DISTRIBUTION NETWORK AND 
ASSOCIATED WORKS FOR ESP WELLS IN 

WEST KUWAIT AREA 
  ناء عله طلب شركة ن ط الكويت

يود الغهاز المركلي للمنا صات العامة أن يسترعه انتبامل السادة 

من القانون ر ت  (16)المنا صين إله أنه واستنادا إله نص المادة 
نا صة الماكورة أعالمل عله سوف يتت طرح الم 2016لسنة  (49)

 عد مدة  (11)الشركات الماكورة  الكشف المر   وعددها 
ــــــــــــــــــــــــــــــــا   (30) عله اال ل من تاريخ نشر هاا اإلعالن  الغريدة يوم

 الرسمية.
ويح  لكل ذى مصلحة لت يرد اسمه  ه هامل القائمة التظلت امام المغلس 

اإلعالن من  رار االستبعاد أو عدم ادراسه بالل مدة اسبوع من نشر هاا 
 الغريدة الرسمية و عد سداد الرست المحدد  القرار الوزارى ر ت 

.(2017/114) 
 األمين العام للغهاز المركلى للمنا صات العامة

 مر   الشركات المحدودة
 وكيال عن إست المقاول

  شركة عر   لل ا ة والتكنولوسيا ش م ك م
  الشركة االهلية للوحات الكهر اء ش م ك م

  للودمات ال نية ذ م مشركة المير 
  شركة  در المال وابوانه ذ م م

  شركة ايه       للتقنيات الهندسية ش م ك مق لة
  شركة ك  س  س  للهندسة والمقاوالت ذ م م

  شركة امكو للهندسة واالنشاءات ذ م م
  شركة الغانت انترناشيونال للتغارة العامة والمقاوالت ذ م م

  الهندسية للتغارة العامة والمقاوالت ذ م مشركة او اند س  
شركة ناصر محمد البداح وشريكه للتغارة العامة والمقاوالت ذ م 

 م
 

  شركة الصناعات الهندسية الثقيلة و ناء الس ن ش م ك 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
إعالن ال رح المسب  للمنا صات المحدودة عله  ائمة شركات 
يعلن الغهاز المركلى للمنا صات العامة عن طرح المنا صة ر ت 

2028846-RFP     تقديت بدمات عامة لمستش ه األحمدي
 مغال التغاية والغسيل والك  والوياطة

AHMADI HOSPITAL GENERAL SERVICES 
FOR CATERING LAUNDRY AND 

TAILORING   
  ناء عله طلب شركة ن ط الكويت

يود الغهاز المركلي للمنا صات العامة أن يسترعه انتبامل السادة 
من القانون ر ت  (16)المنا صين إله أنه واستنادا إله نص المادة 

سوف يتت طرح المنا صة الماكورة أعالمل عله  2016لسنة  (49)
 عد مدة  (11)الشركات الماكورة  الكشف المر   وعددها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــا   (30) عله اال ل من تاريخ نشر هاا اإلعالن  الغريدة يوم
 الرسمية.

ويح  لكل ذى مصلحة لت يرد اسمه  ه هامل القائمة التظلت امام المغلس 
من  رار االستبعاد أو عدم ادراسه بالل مدة اسبوع من نشر هاا اإلعالن 

 الغريدة الرسمية و عد سداد الرست المحدد  القرار الوزارى ر ت 
.(2017/114) 

 األمين العام للغهاز المركلى للمنا صات العامة
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 مر   الشركات المحدودة
 وكيال عن إست المقاول

  شركة الكرم العر   للتغهيلات الغاائية ذ م م
  شركة الغانت للتغهيلات الغاائية ذ م م

  شركة الوزان للتغارة والودمات الغاائية ذ م م
  لتحاير الوسبات الغاائية الغاهلة ذ م مشركة دراية الكويتية 

  الشركة التغارية العامة ذ م م
  شركة الوليج الدولية للمقاوالت العامة للمبان  ذ م م

  الشركة الكويتية للتغهيلات الغاائية ش م ك م
  شركة آللئ الكويت للتغهيلات الغاائية ذ م م
  شركة نغالء العالمية للتغهيلات الغاائية ذ م م
  شركة ص اة للتغهيلات الغاائية ش م ك م

  شركة طارق الغانت المحدودة ذ م م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

إعالن ال رح المسب  للمنا صات المحدودة عله  ائمة شركات 
يعلن الغهاز المركلى للمنا صات العامة عن طرح المنا صة ر ت 

2032051-RFP   مرا   الغاز الغوراسJURASSIC 
GAS FACILITY (1)  

 ن ط الكويت ناء عله طلب شركة 
يود الغهاز المركلي للمنا صات العامة أن يسترعه انتبامل السادة 

من القانون ر ت  (16)المنا صين إله أنه واستنادا إله نص المادة 
سوف يتت طرح المنا صة الماكورة أعالمل عله  2016لسنة  (49)

 (30) عد مدة  (7)الشركات الماكورة  الكشف المر   وعددها 
 يوم عله اال ل من تاريخ نشر هاا اإلعالن  الغريدة الرسمية.

ويح  لكل ذى مصلحة لت يرد اسمه  ه هامل القائمة التظلت امام 
المغلس من  رار االستبعاد أو عدم ادراسه بالل مدة اسبوع من 

نشر هاا اإلعالن  الغريدة الرسمية و عد سداد الرست المحدد 
 (2017/114 القرار الوزارى ر ت .)
 ين العام للغهاز المركلى للمنا صات العامةاألم

 
 الشركات األسنبية مسلسل

3 JGC CORPORATION,JAPAN 
4 KELLOGG BROWN & ROOT LLC UNITED 

STATES OF AMERICA 
5 SK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO 

LTD SOUTH KOREA 
6 A. ITALY.P.S SAIPEM 
7 A. SPAIN.S TECHNICAS REUNIDAS 
8 SAMSUNG ENGINEERING CO LTD SOUTH 

KOREA 
9 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD 

SOUTH KOREA 

 
 

 إعالن
إعالن ال رح المسب  للمنا صات المحدودة عله  ائمة شركات 
يعلن الغهاز المركلى للمنا صات العامة عن طرح المنا صة ر ت 

1401/CB  صيانة وإصالح الصهاريج    ص اة ميناء عبدالله
 والتسوي  المحل  

  ناء عله طلب شركة البترول الوطنية الكويتية
يود الغهاز المركلي للمنا صات العامة أن يسترعه انتبامل السادة 

من القانون ر ت  (16)المنا صين إله أنه واستنادا إله نص المادة 
ا صة الماكورة أعالمل عله سوف يتت طرح المن 2016لسنة  (49)

 (30) عد مدة  (7)الشركات الماكورة  الكشف المر   وعددها 
 يوم عله اال ل من تاريخ نشر هاا اإلعالن  الغريدة الرسمية.

ويح  لكل ذى مصلحة لت يرد اسمه  ه هامل القائمة التظلت امام 
المغلس من  رار االستبعاد أو عدم ادراسه بالل مدة اسبوع من 

ن  الغريدة الرسمية و عد سداد الرست المحدد نشر هاا اإلعال
 (2017/114). القرار الوزارى ر ت 

 األمين العام للغهاز المركلى للمنا صات العامة
 مر   الشركات المحدودة

 وكيال عن إست المقاول
  شركة اتحاد المقاولين ) كويت ( ذ م م

  شركة طارق الغانت للتغارة العامة والمقاوالت ذ م م
  الصناعات الهندسية الثقيلة و ناء الس ن ش م كشركة 

  شركة المقوع للهندسة والمقاوالت ذ م م
  شركة سبي  الوليج للتغارة العامة والمقاوالت ذ م م

  شركة مغموعة اسام المحدودة ذ م م
  شركة اس    س  للتغارة العامة والمقاوالت ذ م م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 النـإع

تن يا  /2017/2016/3المنا صة ر ت م ع  شأن 
أعمال الصيانة والترميت واألعمال اإلنشائية لمدارس 
ومبان  من قة الغهراء التعليمية )المن قة الثانية( 

   اع المنشآت التر وية والتو يط /لحاسة 
 -وزارة التر ية  -

يعلن الغهاز المركلي للمنا صات العامة عن تأسيل موعد تقديت 
ع اءات المنا صة الماكورمل أعالمل إل  يوم االحد الموا   

 15-08-2017 دال من يوم الثالملاء الموا    2017-08-27
 األمين العام للغهاز المركلى للمنا صات العامة
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 النـإع
 / 2017/2016/13 شأن المنا صة ر ت م.ع

الصيانه والترميت واالعمال االنشائيه  تن يا أعمال
لمدارس ومبان  من قه العاصمه التعليميه )المن قة 

 األوله(
 -وزارة التر ية  -

يعلن الغهاز المركلي للمنا صات العامة عن تأسيل موعد تقديت 
ع اءات المنا صة الماكورمل أعالمل إل  يوم االحد الموا   

 20-08-2017 دال من يوم االحد  الموا    2017-08-27
 األمين العام للغهاز المركلى للمنا صات العامة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 النـإع

تن يا  /2017/2016/3المنا صة ر ت م ع  شأن 
أعمال الصيانة والترميت واألعمال اإلنشائية لمدارس 
ومبان  من قة الغهراء التعليمية )المن قة الثانية( 

   اع المنشآت التر وية والتو يط /لحاسة 
 -وزارة التر ية  -

يدعو الغهاز المركلي للمنا صات العامة السادة المنا صين الاين 
له وملائ  المنا صة الماكورة أعالمل أن يبادروا إله إستالم حصلوا ع

مص حبين معهت  -) محار استماع تمهيدي ( من مقر الغهاز 
 إيصال شراء المنا صة

 األمين العام للغهاز المركلى للمنا صات العامة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النـإع
تن يا  / 2017/2016/13 شأن المنا صة ر ت م.ع

أعمال الصيانه والترميت واالعمال االنشائيه لمدارس 
 ومبان  من قه العاصمه التعليميه )المن قة األوله(

 -وزارة التر ية  -
يدعو الغهاز المركلي للمنا صات العامة السادمل المنا صين الاين حصلوا 
 )عل  وملائ  المنا صة الماكورة أعالمل أن يبادروا إل  أستالم ) ملح  ر ت 

 مص حبين معهت إيصال شراء المنا صة . -مقر الغهاز  من 1
 العامةللمنا صات األمين العام للغهاز المركلى 

 

  لدية الكويت
 2017/ 66إعالن ر ت 

  2/2017/2018ر ت اإلعالن عن طرح املمارسة 
 توريد حليب طويل األمد ملوا ع ردم الن ا ت  بلدية الكويت

ـــت  ـــة ر ـ  2/2017/2018تعلـــن  ـــلدية الكويــت عــن طـــرح املمارســــــــ
توريـــــد حليـــــب طويـــــل األمـــــد ملوا ـــــع ردم الن ـــــا ت طبقـــــا للشــــــروط 
واملواص ات العامة واخلاصـة الواردة يف واثئ  املمارسـة املـاكورة أعـالمل 
ــــات والعقـــود )مرا بـــة  والـــيت ميكـــن احلصـــول عليهـــا مـــن إدارة املنا صــــ

ـــ  )املبــىن األوســط ( املشــ الــدور الرا ــع  –  ت( مبــىن البلديــة الرئيســـ
د.ك  75وذل  مقا ـل )طوا ــــع مالــيــــــــــة ـ إيصال ظصيل نقـدي (  قيمـــــــة 

 ) مخسة وسبعون دينارا  قط ال  خ(  خ  ا لة للرد.
علما  أبن آبر موعد إليداع الع اخات يف الصـندوو املوصـص إبدارة 

نا صات والعقود ابلبلدية الرئيسية ـ مبـف الـوزير ـ الـدور السـا ع هـو امل
/  9/ 11يف متام الساعة  الثانية عشرة من  هر يوم اإلملنف املوا ــــــــ  

وتسري الع ـاخات ملـدة  22496597م لالست سار تلي ون  2017
( تســعون يومــا مــن اتريــخ  ــض املظاريـــف اخلاصــة اــا ، وال تقــل 90)

% )املنان ابملائة( من  يمـة الع ـاخ يف 2ك الة األوليـــــــــــــــــــة عن  يمة ال
صــورة شـــي  مصــدو ) مصـــريف( أو ك الـــة مصــر ية ) ب ـــاب رـــمان 
 نك ( لصاا  لدية الكويت سارية طوال مدة سر ن الع اخ علما  أبن 

 هامل املمارسة  خ  ا لة للتغلئة.
 مدير عام البلدية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2017/ 67إعالن ر ت 

 3/2017/2018عن طرح املمارسة ر ت 
تو خ الصحف اليومية واجملالت لقيادي ومسئويل 

 البلدية
 3/2017/2018تعلـن  ـلدية الكويت عن طـرح املمارســـــــــة ر ــت 

تو خ الصحف اليومية واجملالت لقيادي ومسئويل البلدية طبقا  
يف واثئ  املمارسـة  للشـروط واملواص ات العامة واخلاصـة الواردة

املاكورة أعالمل واليت ميكن احلصول عليها من إدارة املنا صـــــات 
 –والعقود )مرا بة املش  ت( مبىن البلدية الرئيســــ  )املبىن األوسط( 

الدور الرا ع وذل  مقا ـل )طوا ــــع مالــيــــــــــة ـ إيصال ظصيل نقدي( 
 ون دينارا   قط ال  خ(  خ  ا لة للرد.د.ك )مخسة وسبع 75 قيمــــــة 

علما  أبن آبر موعد إليداع الع اخات يف الصندوو املوصص إبدارة 
املنا صات والعقود ابلبلدية الرئيسية ـ مبف الوزير ـ الدور السا ع هو 

 9/ 11يف متام الساعة  الثانية عشرة من  هر يوم اإلملنف  املوا ـــــــ    
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وتسري الع اخات   22496597ر تلي ون م لالست سا 2017/ 
( تسعف يوما  من اتريخ  ض املظاريـف اخلاصة اا ، وال تقل 90ملدة )

% )املنان ابملائة( من  يمة الع اخ يف 2 يمة الك الة األوليـــــــــــــــــــة  عن 
صورة شي  مصدو ) مصريف( أو ك الة مصر ية ) ب اب رمان 

سارية طوال مدة سر ن الع اخ علما  أبن  نك ( لصاا  لدية الكويت 
 هامل املمارسة  خ  ا لة للتغلئة.

 مدير عام البلدية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 68/2017ت إعـــالن ر 
 تقدم للبلدية صاحب الربصة التالية

 شــركـة  يود للتغارة العامة واملقاوالت االست التغاري
 د ال ئـــة

 1000895 ر ت القيد
  لــب إلغــاخ إســـازة املقــاوالت الصـــادرة لــه وم البـــا   ســحب الك الـــة 

 املصر ية املودعة لد  البلدية نظخ تصني ها ابل ئة املاكورة .
( يف شـأن 161/2009( من  ـرار البلديـة ر ـت )19عله املادة ) ناخ  

تصنيف وتربيص مقاويل أعمال البناخ واهلـدم يف  لديـة الكويـت والـيت 
تـــنص علـــه أنـــه للمقـــاول أن يقـــدم طلبـــا  للبلديـــة إبلغـــاخ تربيصـــه  بـــل 
انتهــاخ مدتــه أو إلغــاخ تســغيله وللغنــة املنصــوي عليهــا ابملــادة األوف 

ـــال   عـــد اســـتي اخ الشـــرطيف مـــن هـــامل الالئحـــة أ ن تصـــدر  رارهـــا  
 -اآلتيف:

 انتهاخ املقاول من مجيع األعمال املتعا د عليها -1
( مخســة عشــر يومــا  مــن اتريــخ نشــر هــاا ال لــب يف 15انقاــاخ ) -2

 اكريدة الر ية.
ـــــة املصـــــر ية  ـــــب علـــــه إلغـــــاخ ال بـــــيص أو التســـــغيل رد الك ال وي ت

( 10ال قــــرة األبــــخة مــــن املــــادة ) املقدمــــة مــــن املقــــاول مــــع مراعــــاة
 من هاا القرار.

ـــــاول  ـــــات اجتـــــامل املق ـــــة م الب ـــــه أي ـــــن ل ـــــة تناشـــــد م ـــــ ن البلدي ـــــه   وعلي
ـــنهت ومل تنتهـــ   ـــاخ املربمـــة  ي املـــاكور أعـــالمل نظـــخ عقـــود مقـــاوالت البن
 عـــــد ، أو حغـــــوزات  اـــــائية لصــــــاحلهت  ســـــبب أعمـــــال مقــــــاوالت 

أن يقومــــــــوا  خمال ــــــــة أو مســــــــتحقات انشــــــــئة عــــــــن عقــــــــد املقاولــــــــة ،
مبراسعـــــــة  ســـــــت املقـــــــاولف إبدارة األنظمـــــــة اهلندســـــــية بـــــــالل مـــــــدة 
أ صـــــاها مخســـــة عشـــــر يومـــــا  مـــــن اترخيـــــه ، والبلديـــــة لـــــن تنظـــــر أبيـــــة 

 م البات تقدم هلا  عد املدة املقررة .
 مدير عام البلدية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طرح امللايدة عن  69/2017إعالن ر ت 

اخلاصة ابل بيص ابستغالل  2017/2018-3ر ت 

مساحة مببىن  رع  لدية الكويت مبحا ظة اكهراخ 
 لتقدمي بدمات ال باعة والتصوير للمراسعف

أعـــــالمل  علـــــه الشـــــركات لايـــــدة تعلـــــن  لديـــــة الكويـــــت عـــــن طـــــرح امل
يف الـدبول يف هـامل  واملؤسسات املتوصصة يف هامل األعمال والرا بة

مرا بة  –امللايدة مراسعة  لدية الكويت ) املبىن اإلداري الدور السا ع 
ـــ   ـــدوام الر ـــ  للحصـــول علـــه واثئ ـــاخ ال ـــدات( أملن املنا صـــات وامللاي

د.ك )  قط عشرون دينارا ال  خ ( وهـاا  20/-امللايدة مقا ل مبلم 
 املبلم  خ  ا ل للرد أبي حال من األحوال .

الستمـاع التمهيـدي مـع امللايـدين الـاين حصـلوا علـه واثئـ  امللايـدة يف سيعقد ا
يف مكتـب  12/9/2017متام السـاعة العاشـرة مـن صـباح يـوم الـثالاثخ املوا ـ  

 السيد / انئب املدير العام لشئون حما ظيت ال روانية واكهراخ .
تورـــع مظــــاريف الع ــــاخات يف الصــــندوو اخلــــاي املوســــود يف  لديــــة 

مرا بة املنا صات وامللايدات  –املبىن اإلداري الدور السا عالكويت ) 
( يف موعــد أ صــامل الســاعة الثانيــة عشــرة مــن  هــر يــوم االملنــف املوا ــ  

وهو آبر موعد لقبول الع اخات ، عله أن يودع مع  18/9/2017
 % )املنان ابملائة( من  يمة الع اخ .2الع اخ أتمينا  أوليا  ال يقل عن 

 ديةمدير عام البل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 70/2017إعـــالن ر ت 

 تقدم للبلدية صاحب الربصة التالية
 شركة امليدان األوف للمقاوالت العامة للمبا   االست التغاري

 ب ال ئـــة
 3000263 ر ت القيد

  لــب إلغــاخ إســـازة املقــاوالت الصـــادرة لــه وم البـــا   ســحب الك الـــة 
 املاكورة.املصر ية املودعة لد  البلدية نظخ تصني ها ابل ئة 

( يف شـأن 161/2009( من  ـرار البلديـة ر ـت )19 ناخ  عله املادة )
تصنيف وتربيص مقاويل أعمال البناخ واهلـدم يف  لديـة الكويـت والـيت 
تـــنص علـــه أنـــه للمقـــاول أن يقـــدم طلبـــا  للبلديـــة إبلغـــاخ تربيصـــه  بـــل 
انتهــاخ مدتــه أو إلغــاخ تســغيله وللغنــة املنصــوي عليهــا ابملــادة األوف 
مــــن هــــامل الالئحــــة أن تصــــدر  رارهــــا  ــــال   عــــد اســــتي اخ الشــــرطف 

 : اآلتيف
 .. انتهاخ املقاول من مجيع األعمال املتعا د عليها1
 ( مخسة عشر يوما  من اتريخ نشر هاا ال لب يف اكريدة الر ية.15. انقااخ )2

وي تب عله إلغاخ ال بيص أو التسغيل رد الك الة املصر ية املقدمة 
 ( من هاا القرار.10من املقاول مع مراعاة ال قرة األبخة من املادة )

وعليه   ن البلدية تناشد من له أية م البات اجتامل املقاول املاكور 
أعالمل نظخ عقود مقاوالت البناخ املربمة  ينهت ومل تنته  عد، أو 
حغوزات  اائية لصاحلهت  سبب أعمال مقاوالت خمال ة أو 
مستحقات انشئة عن عقد املقاولة، أن يقوموا مبراسعة  ست املقاولف 

اهلندسية بالل مدة أ صاها مخسة عشر يوما  من إبدارة األنظمة 
 اترخيه، والبلدية لن تنظر أبية م البات تقدم هلا  عد املدة املقررة.

 مدير عام البلدية
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 سامعة الكويت
 إعالن

 تعلن سامعة الكويت عن طرح املمارسات القا لة للتغلئة التالية :
 موعد اإل الو  يمة التأمف األويل املبلم اكهة ال البة الصنف املمارسةر ت  م
 10/10/2017 % من  يمة الع اخ2 د.ك 75 إدارة األحباي توريد ربص 500/2017-2018 1
 10/10/2017 % من  يمة الع اخ2 د.ك 75 إدارة األحباي توريد كيماو ت 511/2017-2018 2
 10/10/2017 % من  يمة الع اخ2 د.ك 75 إدارة األحباي كيماو تتوريد   517/2017-2018 3
 10/10/2017 % من  يمة الع اخ2 د.ك 75 إدارة األحباي توريد أسهلة علمية 576/2017-2018 4
 10/10/2017 % من  يمة الع اخ2 د.ك 75 إدارة األحباي توريد أسهلة 578/2017-2018 5
 10/10/2017 % من  يمة الع اخ2 د.ك 75 مراكل عمل خمتل ة توريد أحبار 580/2017-2018 6
 10/10/2017 % من  يمة الع اخ2 د.ك 75 إدارة األحباي توريد أسهلة ومعدات 581/2017-2018 7
 10/10/2017 % من  يمة الع اخ2 د.ك 75 إدارة األحباي توريد سهاز علم  582/2017-2018 8
 10/10/2017 % من  يمة الع اخ2 د.ك 75 إدارة األحباي توريد كيماو ت 583/2017-2018 9

 تعلن سامعة الكويت عن طرح املمارسات  خ القا لة للتغلئة التالية :
 موعد اإل الو  يمة التأمف األويل املبلم اكهة ال البة الصنف ر ت املمارسة م
 10/10/2017 د.ك 2000 د.ك 75 العلوم ال بيةمركل  توريد وتركيب وتشغيل نظام صوتيات ومرئيات 276/2017-2018 1
 10/10/2017 د.ك 600 د.ك 75 إدارة األحباي صيانة أسهلة علمية 487/2017-2018 2
 10/10/2017 د.ك 600 د.ك 75 مركل نظت املعلومات توريد وتركيب كيبالت 569/2017-2018 3
 10/10/2017 د.ك 600 د.ك 75 األحبايإدارة  Prep. HPLCتوريد   ع مكملة كهاز  584/2017-2018 4
توريد وتركيب وتشغيل شبكات لت وير أسهلة  609/2017-2018 5

 الشبكات القدمية كميع املوا ع
 10/10/2017 د.ك 2000 د.ك 75 مركل نظت املعلومات

6 33/2017-2018 
 ) يارسة بارسية (

 10/10/2017 د.ك 2000 د.ك 75 ال بيةمركل العلوم  جتديد اش اك يف  واعد معلومات ملدة عام

واأل م التاليــة أملنــاخ الــدوام الر ــ  وذلـ  مــن إدارة املشــ  ت)  ســت شــئون املــوردين (  20/8/2017وميكـن احلصــول علــه مســتندات املمارســات اعتبــارا  مـن األحــد 
 هـرا  ولـن يلت ـت إف الع ـاخات الـ  تـرد  عـد هـاا املوعـد  12.00السـاعة ،  10/10/2017خ( ابخلالدية وآبر موعد لتقدمي الع اخات هو يـوم الـثالاثخ 27مببىن )

 مع العلت أن الرسوم املاكورة  خ  ا لة للرد وللغامعة احل  ىف إلغاخ املمارسة دون ذكر األسباب.
 ابخلالدية . – اعة استماعات األمناخ املساعدين وتورع الع اخات ىف صندوو 

 مالحظة :
للشــركات املتوصصــة ىف هــاا اجملــال علــه أن تكــون مســغلة لــد   ســت شــئون املــوردين ابكامعــة وذلــ  مــن ســحب املمارســات 

 .2017 هرا  مع احاار كارت التسغيل لعام  12.00صباحا  وح  الساعة  8.00الساعة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن سامعة الكويت عن متديد طرح امللايدة التالية:

 موعد اإل الو املبلم اكهة ال البة املواص ات م
 شــأن اســتغالل وإدارة موا ــع خمتل ــة لبيــع ساندويشــات  2018-12/2017ملايــدة ر ــت  1

 ابردة وب ي ة وصحية عرب مكائن البيع ابلعملة 
 سا قا د.ك 20/- ادارة التغاية

5/9/2017 
 حاليا

20/9/2017 

شـــئون املـــوردين ( مببـــىن اإلدارات ابخلالديـــة وآبـــر موعـــد لتقـــدمي وميكـــن احلصـــول علـــه مســـتندات امللايـــدة أملنـــاخ الـــدوام الر ـــ  وذلـــ  مـــن إدارة املشـــ  ت )  ســـت 
ولــن يلت ــت إف الع ــاخات الــيت تــرد  عــد هــاا املوعــد مــع العلــت أن الرســوم املــاكورة  ــخ   20/9/2017الع ــاخات هــو الساعـــة الثانيــة عشــرة  هــرا مــن يـــوم االر عــاخ 

 سباب . ا لة للرد وللغامعة احل  يف الغاخ امللايدة دون ذكر األ
  قاعة استماعات االمناخ املساعدين ابخلالدية. تورع الع اخات  صندوو املمارسات -
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 مالحظـــة : 
 الساعة العاشرة والنصف صباحا إبدارة التغاية ابخلالدية.  23/8/2017 االستماع التمهيدي يوم األر عاخ املوا   -
وذلــ   شــرط أن تكــون مســغلة لــد  كنــة املنا صــات املركليــة مــع إحاــار كــارت ســحب مســتندات امللايــدة للشــركات املســغلة لــد  اكامعــة  -

 .2017التسغيل جبامعة الكويت لعام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــــالن
 تعلن سامعة الكويت عن متديد طرح امللايدة التالية :

 م املواص ات اكهة ال البة املبلم موعد اإل الو
 5/9/2017سا قا 
 20/9/2017حاليا 

 شأن استغالل و إدارة موا ع خمتل ة لبيع  2018-13/2017ملايدة ر ت  إدارة التغاية د.ك  75/-
 القهوة واملشروابت السابنة عرب مكائن البيع ابلعملة

1 

ة وآبر وميكن احلصول عله مستندات امللايدة أملناخ الدوام الر   وذل  من إدارة املش  ت )  ست  شئون املوردين  ( مببىن اإلدارات ابخلالدي
ولن يلت ت إف الع اخات اليت ترد  عد هاا املوعد مع العلت أن   20/9/2017لتقدمي الع اخات هو الساعـة الثانية عشرة  هرا يـوم الثالاثخ موعد 

 الرسوم املاكورة  خ  ا لة للرد وللغامعة احل  يف الغاخ امللايدة دون ذكر األسباب .
 األمناخ املساعدين ابخلالدية .  قاعة استماعات تورع الع اخات  صندوو املمارسات-

 مالحظـــة : 
 الساعة العاشرة والنصف صباحا إبدارة التغاية ابخلالدية.    23/8/2017  االستماع التمهيدي يوم األر عاخ املوا  -
إحاار كرت   سحب مستندات امللايدة للشركات املسغلة لدي اكامعة وذل   شرط إن تكون مسغلة لد  كنة املنا صات املركلية مع-

 . 2017التسغيل جبامعة الكويت لعام 
 

 الرسسة العامة للحرس الوطنــــ 
 إعــالن عن طرح املمـارسة ر ـت:

 ( توريد إطارات لآلليات العسكرية7-2017/2018) 
تعلـــن الرسســة العامــة للحــرس الــوطف عــن طــرح يارســة باصــة لتوريــد 

ــــه الشــــركات واملؤسســــات إطــــارات  ــــ  عل ــــات العســــكرية، وذل لآللي
 املتوصصة طبقا  للشروط العامة واخلاصة الواردة يف واثئ  املمارسة.

لــاا   نــه علــه الشــركات واملؤسســات الــيت تر ــب ابالشــ اك يف هــامل 
ـــــرس  ـــــة للحـ املمارســــة التســــغيل يف املو ــــع االلكــــ و  للرسســــة العامـ

، وذلــــ  لشــــراخ واثئــــ  املمارســــة (www.kng.gov.kw)الوطنـــــ  
( د.ك/ قط مخسة وسبعون دينـارا  ال 75/-مقا ل رست مالــــ  و درمل )

ـــتت الـــد ع مـــن بـــالل مو ـــع احلـــرس الـــوطف   ـــخ،  ـــخ  ا ـــل للـــرد، ي
 .(K-NET)االلك و   واس ة بدمة 

يف متــام الساعــة العاشـرة مـن صـباح  هاا وسوا يعـقد استماع متهيـدي
يف الرسسـة العامــة للحــرس الــوطف  10/9/2017يـوم االحــد املوا ــ  

 ـرع العقـود واملنا صـات، وسـيعترب املمـارس -مديرية التغهيل والعقود 
حار أم مل حيار هاا االستمـاع مللمـا  كـل مـا تاـمنه هـاا االستمـاع 

 من  رارات أو توصيات أو إيااحات. 
أبن آبر موعد لتقدمي الع اخات يف متام الساعة الواحدة من  عد  علما  

 .19/9/2017 هر يوم الثالاثخ املوا ـ  

مالحظة: عله الشركات واملؤسسـات الرا بـة يف شـراخ واثئـ  املمارسـة 
تلويدان  صورة من الب ا ـة املدنيـة الـوسهف )ملونـة( للشـوص املوـول 

لعمــــــل  TC@kng.gov.kwابحلاــــــور علــــــه الربيــــــد اإللكــــــ و  
تصـــريح دبـــول وذلـــ   بـــل املراسعـــة  يـــوم واحـــد عمـــل وظديـــدا   بـــل 

صـــباحا  مر قـــا  ـــال  كتـــاب ت ـــويض مـــن الشـــركة /  10:00الســـاعة 
 املؤسسة  شراخ واثئ  املمارسة.  

 .24999999االتصال عله  دالة 
 .  66770- 66735للرد عله االست سارات دابل : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــالن عن طرح املمـارسة ر ـت 

 (8- 2017/2018) 
 توريد أصباغ ومستللما ا لآلليات العسكرية

تعلـن الرسسة العامة للحرس الوطف عن طرح يارسة باصة توريد 
أصباغ ومستللما ا لآلليات العسكرية، وذل  عله الشركات 
يف واملؤسسات املتوصصة طبقا  للشروط العامة واخلاصة الواردة 

 واثئ  املمارسة .
لاا   نه عله الشركات واملؤسسات اليت تر ب  ابالش اك يف هامل 
املمارسة التسغيل يف املو ع اإللك و  للرسسة العامــة للحــرس 

، وذل  لشراخ واثئ    (www.kng.gov.kw)الوطنـ  

http://www.kng.gov/
mailto:TC@kng.gov.kw
http://www.kng.gov/
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د.ك (  قط مخسة وسبعون  75/-املمارسة مقا ل رست مايل و درمل ) 
دينارا  ال  خ ،  خ  ا لة للرد ، يتت الد ع من بالل مو ع احلرس 

 . (K-NET)الوطف اإللك و   واس ة بدمة 
هاا وسوا يعـقد استماع متهيـدي يف متــام الساعــة العاشرة من صباح 

( يف الرسسة العامة للحرس 11/09/2017يوم االملنف املوا   )
 رع العقود واملنا صات ، وسيعترب  -مديرية التغهيل والعقود  الوطف

املمارس حار أم مل حيار هاا االستماع مللم  كل ما تامنه هاا 
 االستماع من  رارات أو توصيات أو إيااحات . 

علما  أبن آبر موعد لتقدمي الع اخات يف متام الساعة الواحدة من  عد 
 ( .19/09/2017 هر يوم الثالاثخ املوا ـ  )

 مالحظة :  
عله الشركات واملؤسسات الرا بة يف شراخ واثئ  املمارسة  تلويدان 
 صورة من الب ا ة املدنية الوسهف )ملونة( للشوص املوول ابحلاور 

لعمل تصريح  TC@kng.gov.kwعله الربيد اإللك و  
واحد عمل وظديدا   بل الساعة  دبول وذل   بل املراسعة   يوم

صباحا  مر قا  ال  كتاب ت ويض من الشركة / املؤسسة  10:00
  شراخ واثئ  املمارسة.  

 . 24999999االتصال عله  دالة 
 .     66770- 66735للرد عله االست سارات دابل   : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ح املمارسة إعالن عن طر 

( إنشاخ وإجناز وصيانة  يوت 2017/2018-9ر ت )
 ساهلة ملوا ع خمتل ة ابحلرس الوطف

تعلــــن الرسســــة العامــــة للحــــرس الــــوطف عــــن طــــرح يارســــة للمشــــروع 
املـــــاكور أعـــــالمل وذلـــــ  طبقـــــا للشـــــروط العامـــــة واخلاصـــــة الـــــواردة يف 

 واثئ  املمارسة .
تر ـــــب ابالشـــــ اك يف لـــــاا   نـــــه علـــــه الشـــــركات /املؤسســـــات الـــــيت 

املمارســــة، التســــغيل يف املو ــــع اإللكــــ و  للرسســــة العامــــة للحــــرس 
ــــــــوطف ) (، وذلــــــــ  لشــــــــراخ واثئــــــــ   www.kng.gov.kwال

 قــط مخســة وســبعون دينــارا  د.ك.(  75املمارســة وذلــ  مقا ــل مبلــم )
بــالل مو ــع احلــرس الــوطف كويتيــا  ــخ  ا لــة للــرد ، يــتت الــد ع مــن 

 (.K-NET واس ة بدمة )
ــــــــثالاثخ املوا ــــــــ   ــــــــدي يــــــــوم ال ــــــــد استمــــــــاع متهي هــــــــاا وســــــــوا يعق

الســاعة العاشــرة صــباحا  مببــىن الرسســة العامــة للحــرس 29/8/2017
 ـرع العقـود واملنا صـات –مديريـة التغهيـل والعقـود -الر عـ –الوطف 

 للرد عله است سارات املمارسف .
تقـــــدمي مســـــتندات املمارســـــة يـــــوم الـــــثالاثخ املوا ـــــ   علمـــــا ابن موعـــــد

 عله أن ال تتغاوز الساعة الواحدة  عد الظهر . 19/9/2017

 مالحظة : 
تلويدان  صورة من الب ا ة املدنية ) ملونة ( للشوص املوول ابحلاور 

لعمـل   TC@KNG.GOV.KW عله الربيـد اإللكـ و  التـايل: 
ظديـدا  بـل السـاعة و  تصريح دبول وذل   بل املراسعـة  يـومف عمـل

مر قــا  ــال  كتــاب ت ــويض مــن الشــركة / املؤسســة صــباحا ,  11:00
  شراخ واثئ  التأهل.
 66728مسئول التصاريح :   24999999االتصال عله  دالة 

 66768 -66734للرد عله االست سارات دابل  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2017/2018 -16إعــالن طرح يـارسة ر ـت ) 
 توريد أملنيوم ومستللماته

تعلـن الرسسة العامة للحرس الوطف عن طرح يارسة باصة توريد 
أملنيوم ومستللماته ، وذل  عله الشركات واملؤسسات املتوصصة 

 طبقا  للشروط العامة واخلاصة الواردة يف واثئ  املمارسة .
يف هامل لاا   نه عله الشركات واملؤسسات اليت تر ب  ابالش اك 

املمارسة التسغيل يف املو ع اإللك و  للرسسة العامــة للحــرس 
، وذل  لشراخ واثئ    (www.kng.gov.kw)الوطنـ  

د.ك (  قط مخسة وسبعون  75/-املمارسة مقا ل رست مايل و درمل ) 
بالل مو ع احلرس دينارا  ال  خ ،  خ  ا لة للرد ، يتت الد ع من 

 . (K-NET)الوطف اإللك و   واس ة بدمة 
هاا وسوا يعـقد استماع متهيـدي يف متــام الساعــة العاشرة من صباح 

( يف الرسسة العامة للحرس 27/08/2017يوم األحد املوا   )
 رع العقود واملنا صات ، وسيعترب  -الوطف مديرية التغهيل والعقود 

 حيار هاا االستماع مللم  كل ما تامنه هاا املمارس حار أم مل
 االستماع من  رارات أو توصيات أو إيااحات . 

علما  أبن آبر موعد لتقدمي الع اخات يف متام الساعة الواحدة من  عد 
 ( .12/09/2017 هر يوم الثالاثخ املوا ـ  )

 مالحظة :  
تلويدان عله الشركات واملؤسسات الرا بة يف شراخ واثئ  املمارسة  

 صورة من الب ا ة املدنية الوسهف )ملونة( للشوص املوول ابحلاور 
لعمل تصريح  TC@kng.gov.kwعله الربيد اإللك و  

دبول وذل   بل املراسعة   يوم واحد عمل وظديدا   بل الساعة 
صباحا  مر قا  ال  كتاب ت ويض من الشركة / املؤسسة  10:00

  شراخ واثئ  املمارسة.  
 . 24999999االتصال عله  دالة 

 .     66770- 66735للرد عله االست سارات دابل   : 
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 ر ـت:إعــالن عن طرح املمـارسة 
 أبشاب ومستللما ا ( توريد17-2017/2018) 

 تعلــن الرسسـة العامـة للحـرس الـوطف عـن طـرح يارسـة باصـة لتوريـد
املتوصصــة أبشــاب ومســتللما ا، وذلــ  علــه الشــركات واملؤسســات 

 طبقا  للشروط العامة واخلاصة الواردة يف واثئ  املمارسة.
لــاا   نــه علــه الشــركات واملؤسســات الــيت تر ــب ابالشــ اك يف هــامل 
ـــــرس  ـــــة للحـ املمارســــة التســــغيل يف املو ــــع االلكــــ و  للرسســــة العامـ

، وذلـــــــــ  لشـــــــــراخ واثئـــــــــ  (www.kng.gov.kw)الوطنــــــــــ  
( د.ك/ قـط مخسـة وسـبعون 75/-املمارسة مقا ـل رسـت مـايل و ـدرمل )

دينــارا  ال  ــخ،  ــخ  ا لــة للــرد، يــتت الــد ع مــن بــالل مو ــع احلـــرس 
 . (K-NET)الوطف االلك و   واس ة بدمة 

هاا وسوا يعـقد استماع متهيـدي يف متــام الساعــة العاشـرة مـن صـباح 
يف الرسسـة العامـة للحـرس الـوطف  28/8/2017يوم االملنـف املوا ـ  

لعقـود واملنا صـات، وسـيعترب املمـارس  ـرع ا-مديرية التغهيل والعقود 
حار أم مل حيار هاا االستمـاع مللمـا  كـل مـا تاـمنه هـاا االستمـاع 

 من  رارات أو توصيات أو إيااحات. 
علما  أبن آبر موعد لتقدمي الع اخات يف متام الساعة الواحدة من  عد 

 .12/9/2017 هر يوم الثالاثخ املوا ـ  
ات الرا بـة يف شـراخ واثئـ  املمارسـة مالحظة: عله الشركات واملؤسسـ

تلويدان  صورة من الب ا ـة املدنيـة الـوسهف )ملونـة( للشـوص املوـول 
لعمـــل  TC@kng.gov.kwابحلاــور علـــه الربيـــد اإللكـــ و  

تصـــريح دبـــول وذلـــ   بـــل املراسعـــة  يـــوم واحـــد عمـــل وظديـــدا   بـــل 
مر قــــا  ــــال  كتــــاب ت ــــويض مــــن الشــــركة /  صــــباحا   10:00الســــاعة 

   املؤسسة  شراخ واثئ  املمارسة.
/للرد عله االست سارات دابلـ : 24999999االتصال عله  دالة 

66735 -66770 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2017/2018 -18إعــالن طرح يـارسة ر ـت ) 
 توريد مستللمات أعمال النغارة

 تعلـن الرسسة العامة للحرس الوطف عن طرح يارسة باصة توريد
مستللمات أعمال النغارة ، وذل  عله الشركات واملؤسسات 
 املتوصصة طبقا  للشروط العامة واخلاصة الواردة يف واثئ  املمارسة .

لاا   نه عله الشركات واملؤسسات اليت تر ب  ابالش اك يف هامل 
املمارسة التسغيل يف املو ع اإللك و  للرسسة العامــة للحــرس 

، وذل  لشراخ واثئ   (www.kng.gov.kw)الوطنـ  
د.ك (  قط مخسة وسبعون  75/-املمارسة مقا ل رست مايل و درمل ) 

دينارا  ال  خ ،  خ  ا لة للرد ، يتت الد ع من بالل مو ع احلرس 
 . (K-NET)الوطف اإللك و   واس ة بدمة 

 متــام الساعــة العاشرة من صباح هاا وسوا يعـقد استماع متهيـدي يف
( يف الرسسة العامة للحرس 29/08/2017يوم الثالاثخ املوا   )

 رع العقود واملنا صات ، وسيعترب  -الوطف مديرية التغهيل والعقود 
املمارس حار أم مل حيار هاا االستماع مللم  كل ما تامنه هاا 

 االستماع من  رارات أو توصيات أو إيااحات . 
علما  أبن آبر موعد لتقدمي الع اخات يف متام الساعة الواحدة من  عد 

 ( .12/09/2017 هر يوم الثالاثخ املوا ـ  )
 مالحظة :  

عله الشركات واملؤسسات الرا بة يف شراخ واثئ  املمارسة  تلويدان 
 صورة من الب ا ة املدنية الوسهف )ملونة( للشوص املوول ابحلاور 

لعمل تصريح  TC@kng.gov.kwلك و  عله الربيد اإل
دبول وذل   بل املراسعة   يوم واحد عمل وظديدا   بل الساعة 

صباحا  مر قا  ال  كتاب ت ويض من الشركة / املؤسسة  10:00
  شراخ واثئ  املمارسة.  

 . 24999999االتصال عله  دالة 
 .     66770- 66735للرد عله االست سارات دابل   : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــالن عن طرح املمـارسة ر ـت: 
 ( توريد أصباغ النغارة ومستللما ا19-2017/2018)

تعلـــن الرسســة العامــة للحــرس الــوطف عــن طــرح يارســة باصــة لتوريــد 
ــــ  علــــه الشــــركات واملؤسســــات  أصــــباغ النغــــارة ومســــتللما ا، وذل

 العامة واخلاصة الواردة يف واثئ  املمارسة.املتوصصة طبقا  للشروط 
لــاا   نــه علــه الشــركات واملؤسســات الــيت تر ــب ابالشــ اك يف هــامل 
ـــــرس  ـــــة للحـ املمارســــة التســــغيل يف املو ــــع االلكــــ و  للرسســــة العامـ

، وذلـــــــــ  لشـــــــــراخ واثئـــــــــ  (www.kng.gov.kw)الوطنــــــــــ  
( د.ك/ قـط مخسـة وسـبعون 75/-رسـت مـايل و ـدرمل )املمارسة مقا ـل 

دينــارا  ال  ـــخ،  ـــخ  ا ـــل للـــرد، يـــتت الـــد ع مـــن بـــالل مو ـــع احلـــرس 
 . (K-NET)الوطف االلك و   واس ة بدمة 

هاا وسوا يعـقد استماع متهيـدي يف متــام الساعــة العاشـرة مـن صـباح 
للحـرس الـوطف يف الرسسة العامة  30/8/2017يوم االر عاخ املوا   

 ـرع العقـود واملنا صـات، وسـيعترب املمـارس -مديرية التغهيل والعقود 
حار أم مل حيار هاا االستمـاع مللمـا  كـل مـا تاـمنه هـاا االستمـاع 

 من  رارات أو توصيات أو إيااحات. 
علما  أبن آبر موعد لتقدمي الع اخات يف متام الساعة الواحدة من  عد 

 .12/9/2017املوا ـ   هر يوم الثالاثخ 
مالحظة: عله الشركات واملؤسسـات الرا بـة يف شـراخ واثئـ  املمارسـة 
تلويدان  صورة من الب ا ـة املدنيـة الـوسهف )ملونـة( للشـوص املوـول 

لعمـــل  TC@kng.gov.kwابحلاــور علـــه الربيـــد اإللكـــ و  
ة  يـــوم واحـــد عمـــل وظديـــدا   بـــل تصـــريح دبـــول وذلـــ   بـــل املراسعـــ
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مر قــــا  ــــال  كتــــاب ت ــــويض مــــن الشــــركة / صــــباحا   10:00الســــاعة 
   املؤسسة  شراخ واثئ  املمارسة.

/ للرد عله االست سارات دابل : 24999999االتصال عله  دالة 
66735 -66770 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2017/2018 -20إعــالن طرح يـارسة ر ـت ) 

 توريد حديد ومستللماته
العامة للحرس الوطف عن طرح يارسة باصة توريد تعلـن الرسسة 

حديد ومستللماته، وذل  عله الشركات واملؤسسات املتوصصة 
 طبقا  للشروط العامة واخلاصة الواردة يف واثئ  املمارسة .

لاا   نه عله الشركات واملؤسسات اليت تر ب  ابالش اك يف هامل 
سة العامــة للحــرس املمارسة التسغيل يف املو ع اإللك و  للرس

، وذل  لشراخ واثئ    (www.kng.gov.kw)الوطنـ  
د.ك (  قط مخسة وسبعون  75/-املمارسة مقا ل رست مايل و درمل ) 

دينارا  ال  خ ،  خ  ا لة للرد ، يتت الد ع من بالل مو ع احلرس 
 . (K-NET)الوطف اإللك و   واس ة بدمة 

هاا وسوا يعـقد استماع متهيـدي يف متــام الساعــة العاشرة من صباح 
( يف الرسسة العامة للحرس 05/09/2017يوم الثالاثخ املوا   )

 رع العقود واملنا صات ، وسيعترب  -الوطف مديرية التغهيل والعقود 
املمارس حار أم مل حيار هاا االستماع مللم  كل ما تامنه هاا 

 ماع من  رارات أو توصيات أو إيااحات . االست
علما  أبن آبر موعد لتقدمي الع اخات يف متام الساعة الواحدة من  عد 

 ( .12/09/2017 هر يوم الثالاثخ املوا ـ  )
 مالحظة :  

عله الشركات واملؤسسات الرا بة يف شراخ واثئ  املمارسة  تلويدان 
( للشوص املوول ابحلاور  صورة من الب ا ة املدنية الوسهف )ملونة

لعمل تصريح  TC@kng.gov.kwعله الربيد اإللك و  
دبول وذل   بل املراسعة   يوم واحد عمل وظديدا   بل الساعة 

صباحا  مر قا  ال  كتاب ت ويض من الشركة / املؤسسة  10:00
  شراخ واثئ  املمارسة.  

 . 24999999االتصال عله  دالة 
 .     66770- 66735للرد عله االست سارات دابل   : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طرح املمـارسة ر ـت: إعــالن عن 
 ( توريد مستللمات أعمال احلدادة21-2017/2018)

تعلـــن الرسســة العامــة للحــرس الــوطف عــن طــرح يارســة باصــة لتوريــد 
مســـــتللمات أعمـــــال احلـــــدادة، وذلـــــ  علـــــه الشـــــركات واملؤسســـــات 

 املتوصصة طبقا  للشروط العامة واخلاصة الواردة يف واثئ  املمارسة.

لــاا   نــه علــه الشــركات واملؤسســات الــيت تر ــب ابالشــ اك يف هــامل 
ـــــرس  ـــــة للحـ املمارســــة التســــغيل يف املو ــــع االلكــــ و  للرسســــة العامـ

، وذلـــــــــ  لشـــــــــراخ واثئـــــــــ  (www.kng.gov.kw)الوطنــــــــــ  
( د.ك/ قـط مخسـة وسـبعون 75/-املمارسة مقا ـل رسـت مـايل و ـدرمل )

دينــارا  ال  ـــخ،  ـــخ  ا ـــل للـــرد، يـــتت الـــد ع مـــن بـــالل مو ـــع احلـــرس 
 . (K-NET)الوطف االلك و   واس ة بدمة 

هاا وسوا يعـقد استماع متهيـدي يف متــام الساعــة العاشـرة مـن صـباح 
يف الرسســة العامــة للحــرس الــوطف  6/9/2017يــوم االر عــاخ املوا ــ  

عقـود واملنا صـات، وسـيعترب املمـارس  ـرع ال-مديرية التغهيل والعقود 
حار أم مل حيار هاا االستمـاع مللمـا  كـل مـا تاـمنه هـاا االستمـاع 

 من  رارات أو توصيات أو إيااحات. 
علما  أبن آبر موعد لتقدمي الع اخات يف متام الساعة الواحدة من  عد 

 .12/9/2017 هر يوم الثالاثخ املوا ـ  
ت الرا بـة يف شـراخ واثئـ  املمارسـة مالحظة: عله الشركات واملؤسسـا

تلويدان  صورة من الب ا ـة املدنيـة الـوسهف )ملونـة( للشـوص املوـول 
لعمـــل  TC@kng.gov.kwابحلاــور علـــه الربيـــد اإللكـــ و  

تصـــريح دبـــول وذلـــ   بـــل املراسعـــة  يـــوم واحـــد عمـــل وظديـــدا   بـــل 
مر قــــا  ــــال  كتــــاب ت ــــويض مــــن الشــــركة /  صــــباحا   10:00الســــاعة 

   املؤسسة  شراخ واثئ  املمارسة.
/ للـــــرد علـــــه االست ســـــارات 24999999االتصـــــال علـــــه  دالـــــة: 

 . 66770- 66735دابل : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2017/2018 -22يـارسة ر ـت )  إعــالن طرح
 توريد زيوت وشحوم

تعلـن الرسسة العامة للحرس الوطف عن طرح يارسة باصة توريد 
زيوت وشحوم ، وذل  عله الشركات واملؤسسات املتوصصة طبقا  

 للشروط العامة واخلاصة الواردة يف واثئ  املمارسة .
لاا   نه عله الشركات واملؤسسات اليت تر ب  ابالش اك يف هامل 
املمارسة التسغيل يف املو ع االلك و  للرسسة العامــة للحــرس 

، وذل  لشراخ واثئ    (www.kng.gov.kw)الوطنـ  
بعون د.ك (  قط مخسة وس 75/-املمارسة مقا ل رست مايل و درمل ) 

دينارا  ال  خ ،  خ  ا لة للرد ، يتت الد ع من بالل مو ع احلرس 
 . (K-NET)الوطف اإللك و   واس ة بدمة 

هاا وسوا يعـقد استماع متهيـدي يف متــام الساعــة العاشرة من صباح 
( يف الرسسة العامة للحرس 07/09/2017يوم اخلميس املوا   )

 رع العقود واملنا صات ، وسيعترب  -ود الوطف مديرية التغهيل والعق
املمارس حار أم مل حيار هاا االستماع مللم  كل ما تامنه هاا 

 االستماع من  رارات أو توصيات أو إيااحات . 
علما  أبن آبر موعد لتقدمي الع اخات يف متام الساعة الواحدة من  عد 

http://www.kng.gov/
mailto:TC@kng.gov.kw
http://www.kng.gov/
mailto:TC@kng.gov.kw
http://www.kng.gov/


 م20/8/2017  -هـ  1438 ذو القعدة  28 األحد                  103             والستون    الثالثةالسنة  1354الكويت اليوم العدد 

 ( .12/09/2017 هر يوم الثالاثخ املوا ـ  )
 مالحظة :  
له الشركات واملؤسسات الرا بة يف شراخ واثئ  املمارسة  تلويدان ع

 صورة من الب ا ة املدنية الوسهف )ملونة( للشوص املوول ابحلاور 
لعمل تصريح  TC@kng.gov.kwعله الربيد اإللك و  

ل الساعة دبول وذل   بل املراسعة   يوم واحد عمل وظديدا   ب
صباحا  مر قا  ال  كتاب ت ويض من الشركة / املؤسسة  10:00

  شراخ واثئ  املمارسة.  
 . 24999999االتصال عله  دالة 

 .     66770- 66735للرد عله االست سارات دابل   : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-23إعــالن عن طرح املمـارسة ر ـت: )
 (KVA 60( توريد مولد كهرابئ  )2017/2018

 كامت صوت مع عر ة قرورة
تعلـــن الرسســة العامــة للحــرس الــوطف عــن طــرح يارســة باصــة لتوريــد مولــد كهرابئــ  

(KVA 60)  كـامت صـوت مـع عر ـة قـرورة، وذلـ  علـه الشـركات واملؤسسـات
 املتوصصة طبقا  للشروط العامة واخلاصة الواردة يف واثئ  املمارسة.

لــاا   نــه علــه الشــركات واملؤسســات الــيت تر ــب ابالشــ اك يف هــامل 
ـــــرس  ـــــة للحـ املمارســــة التســــغيل يف املو ــــع االلكــــ و  للرسســــة العامـ

، وذلـــــــــ  لشـــــــــراخ واثئـــــــــ  (www.kng.gov.kw)الوطنــــــــــ  
( د.ك/ قـط مخسـة وسـبعون 75/-املمارسة مقا ـل رسـت مـايل و ـدرمل )

دينــارا  ال  ـــخ،  ـــخ  ا ـــل للـــرد، يـــتت الـــد ع مـــن بـــالل مو ـــع احلـــرس 
 . (K-NET)الوطف االلك و   واس ة بدمة 

هاا وسوا يعـقد استماع متهيـدي يف متــام الساعــة العاشـرة مـن صـباح 
يف الرسسة العامـة للحـرس الـوطف  12/9/2017يوم الثالاثخ املوا   

 ـرع العقـود واملنا صـات، وسـيعترب املمـارس -التغهيل والعقود مديرية 
حار أم مل حيار هاا االستمـاع مللمـا  كـل مـا تاـمنه هـاا االستمـاع 

 من  رارات أو توصيات أو إيااحات. 
علما  أبن آبر موعد لتقدمي الع اخات يف متام الساعة الواحدة من  عد 

 .19/9/2017 هر يوم الثالاثخ املوا ـ  
ة: عله الشركات واملؤسسـات الرا بـة يف شـراخ واثئـ  املمارسـة مالحظ

تلويدان  صورة من الب ا ـة املدنيـة الـوسهف )ملونـة( للشـوص املوـول 
لعمـــل  TC@kng.gov.kwابحلاــور علـــه الربيـــد اإللكـــ و  

 بـــل تصـــريح دبـــول وذلـــ   بـــل املراسعـــة  يـــوم واحـــد عمـــل وظديـــدا  
مر قــــا  ــــال  كتــــاب ت ــــويض مــــن الشــــركة / صــــباحا   10:00الســــاعة 

   املؤسسة  شراخ واثئ  املمارسة.
/للرد عله االست سارات دابل : 24999999االتصال عله  دالة 

66735 -66770  . 

 (2017/2018 -1إعــالن طرح ملايدة ر ـت ) 
ادارة واستغالل كا ية ذو مواص ات عاملية ملبىن 

 (2العامة للحرس الوطف ر ت )الرسسة 
تعلـن الرسسة العامة للحرس الـوطف عـن طـرح ملايـدة ادارة واسـتغالل  
كا يــة ذو مواصــ ات عامليــة ملبــىن الرسســة العامــة للحــرس الــوطف ر ــت 

( وذل  عله الشركات واملؤسسات املتوصصة يف هاا اجملال طبقا  2)
 للشروط الواردة يف واثئ  امللايدة .

نه عله الشركات واملؤسسات الـيت تر ـب  ابالشـ اك يف هـامل لاا ،   
املمارسة التسغيل يف املو ع االلك و  للرسسة العامة للحرس الوطف 

(www.kng.gov.kw )  وذل  لشراخ واثئ  املمارسة مببلم ,
 قط مخسة وسـبعون دينـارا  ال  ـخ ،  ـخ  ا لـة  kd (-\75)و درمل 

للرد ، ويتت الد ع من بالل مو ع احلـرس الـوطف اإللكـ و   واسـ ة 
 .  (K-NET)بدمة 

هاا وسـوا يعقـد استمـاع متهيـدي يف متـام السـاعة العاشـرة مـن صـباح 
م( يف الرسسة العامة للحرس الوطف 4/9/2017يوم الثالاثخ املوا   )

 ــرع العقــود واملنا صــات وســيعترب املمــارس -هيــل والعقــود مديريــة التغ
حار أم مل حيار هـاا االستمـاع ملـلم  كـل مـا تاـمنه مـن  ـرارات أو 

 توصيات أو إيااحات.
علما  أبن آبر موعد لتقدمي الع اخات يف متام الساعة الواحدة من  عد 

 م( .  2017/ 10/ 17 هر يوم الثالاثخ املوا ـ  )
 مالحظة : 

شــركات واملؤسســات الرا بــة يف شــراخ واثئــ  املمارســة  تلويــدان علــه ال
 صــورة مــن الب ا ــة املدنيــة )ملونــة(  للشــوص املوــول ابحلاــور علــه 

(  لعمـل تصـريح  mstc@kng.gov.kwالربيـد اإللكـ و   )
لســاعة دبــول وذلــ   بــل املراسعــة   يــوم واحــد عمــل وظديــدا   بــل ا

صــباحا  مر قــا  ــال  كتــاب ت ــويض مــن الشــركة / املؤسســة  10:00
  شراخ واثئ  املمارسة.  

 .   66728مسئول التصاريح :  24999999االتصال عله  دالة 
 . 66736 -  66769للرد عله االست سارات دابل   : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 2017/2018-4إعــالن عن طرح امللايدة ر ـت )

 صيانة مالعب كرة القدم ملعسكر التحرير
تعلـن الرسسـة العامـة للحـرس الـوطف عـن طـرح ملايـدة صـيانة مالعـب  
ــــ  علــــه الشــــركات واملؤسســــات  ــــر وذل كــــرة القــــدم ملعســــكر التحري

 املتوصصة يف هاا اجملال طبقا  للشروط الواردة يف واثئ  امللايدة.
لــاا،   نــه علــه الشــركات واملؤسســات الــيت تر ــب ابالشــ اك يف هــامل 

و ع االلكـ و  للرسسـة العامـة للحـرس الـوطف امللايدة التسغيل يف امل
(www.kng.gov.kw)  وذلــ  لشــراخ واثئــ  امللايــدة مببلــم و ــدرمل

د.ك/ قط مخسة وسـبعون دينـارا  ال  ـخ،  ـخ  ا لـة للـرد، ويـتت  (75)

mailto:TC@kng.gov.kw
http://www.kng.gov/
mailto:TC@kng.gov.kw
http://www.kng.gov.kw/
mailto:mstc@kng.gov.kw
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-K)الد ع من بالل مو ع احلرس الوطف اإللك و   واس ة بدمة 
NET). 

متـام السـاعة العاشـرة مـن صـباح هاا وسـوا يعقـد استمـاع متهيـدي يف 
م يف الرسسة العامة للحرس الوطف 29/8/2017يوم الثالاثخ املوا   

 ــرع العقــود واملنا صــات وســيعترب املمــارس -مديريــة التغهيــل والعقــود 
حار أم مل حيار هاا االستماع مللما  كـل مـا تاـمنه مـن  ـرارات أو 

 توصيات أو إيااحات.
 الع اخات يف متام الساعة الواحدة من  عد علما  أبن آبر موعد لتقدمي
 م.  2017/ 9/ 12 هر يوم الثالاثخ املوا ـ  

مالحظــة: علــه الشــركات واملؤسســات الرا بــة يف شــراخ واثئــ  امللايــدة 
تلويدان  صورة من الب ا ة املدنيـة )ملونـة( للشـوص املوـول ابحلاـور 

( لعمــــل  mstc@kng.gov.kwعلــــه الربيــــد اإللكــــ و  )
تصــريح دبــول وذلــ   بــل املراسعــة   يــوم واحــد عمــل وظديــدا   بــل 

صـــباحا  مر قـــا  ـــال  كتـــاب ت ـــويض مـــن الشـــركة /  10:00الســـاعة 
 املؤسسة  شراخ واثئ  امللايدة. 

 . 66728مسئول التصاريح:  24999999االتصال عله  دالة 
 . 66736- 66769للرد عله االست سارات دابل : 

 

الصندوو الوطف لرعاية وتنمية 
 املشروعات الصغخة واملتوس ة

 إعــالن
يعلن الصـندوو الـوطف لرعايـة وتنميـة املشـروعات الصـغخة واملتوسـ ة 

(  شأن توريد وتركيب 1/2017عن طرح املمارسة ر ت )ي و م م / 
أعمـال اإلدارة املاليـة  وتشغيل ورـمان صـيانة تـرابيص وأنظمـة ميكنـة

 Oracleوإدارة املوارد البشرية واملش  ت عن طري  أنظمة اوراكـل 
Fusion Cloud ــــا للشــــروط واملواصــــ ات العامــــة ، وذلــــ  طبق

ــ  مــن  ــ ، وميكــن احلصــول علــه هــامل الواثئ ــواردة يف الواثئ واخلاصــة ال
بـــالل ز رة مقـــر الصـــندوو الـــوطف يف  ـــرج  يـــت االســـتثمار العـــامل  

دائرة اخلدمات  14ابل( يف من قة شرو، شارع الشهداخ، الدور )سلو 
 العامة.

 الك الة األولية السعر اإل  ال ال رح
د.ك.  خ  ا لة  75 17/9/2017 22/8/2017

 لالس ساع
% من القيمة اإلمجالية 2

 ( يوما90للع اخ صاحلة ملدة )
يف  17/9/2017آبر موعد لتقدمي الع اخات هو يوم األحد املوا   -

 PM)( من  عد الظهر ابلتو يت الل  لدولة الكويت 1متام الساعة )
يف صـندوو مع مالحظة أن تقـدمي الع ـاخ جيـب أن يكـون ابليـد  (1:00

 يف مقر الصندوو الوطف الرئيس . 14املمارسات يف الدور 
عله املمارسف تقدمي ع اخا ت عن طري  تسليت مظرو ف من صلف -

 نيا وع اخ  ماليا كما هو حمدد يف واثئ  املمارسة، عله  يشمالن ع اخ  
أن ير   التأمف األويل لصاا الصندوو الوطف لرعاية وتنمية 
املشروعات الصغخة واملتوس ة يف مظروا الع اخ املايل، ويدون عله  
كل مظروا است وعنوان املمارسة واتريخ اإل  ال  قط، ويسلت يف 

ن ابل ا   الرا ع عشر يف مقر الصندوو الصندوو املوصص له الكائ

شارع الشهداخ، يف  –الوطف يف  رج  يت االستثمار العامل  )سلوابل( 
من يوم األحد ( PM 1:00( من  عد الظهر )1موعد أ صامل الساعة )

 .17/9/2017املوا   
هامل املمارسـة عامـة و ـخ  ا لـة للتغلئـة، وال تقبـل ع ـاخات  ديلـة، كمـا -

 Oracle Fusion Cloud واثئـ  مـن نظـام اوراكـلهـت مورـح يف ال
 عله احلوسبة السحا ية مليكنة األ سام األساسية التالية: القائت

  اإلدارة املالية. -
 إدارة املوارد البشرية. -
 املش  ت. -
جيــب أن ير ــ  ابلع ــاخ مجيــع املســتندات والشــهادات امل لو ــة كمــا  -

 هو مورح يف واثئ  املمارسة.
تقدمي أي است سارات  يما يتعل  ابملواصـ ات ال نيـة خبصـوي جيب -

 املمارسة املاكورة أعالمل كالتايل:
ـــــاخ املوا ــــ   - ــــوم الثالملــ ــــل الســــاعة  29/8/2017حبــــد أ صــــه ي  ب

م ، وسوا ير ض ولن يتت النظر يف هامل ال لبات ألي اعتبار   2:30
 كان  عد هاا املوعد.

 أو 22951827/92214984لالست سار ميكن االتصال عله -
 إرسال الربيد االلك و  عله  
 procurement@nationalfund.gov.kw 
ـــه االست ســـارات عـــن طريـــ  الربيـــد  - ســـوا يـــتت تعمـــيت الـــردود عل

 .7/9/2017االلك و  للغميع يف يوم اخلميس املوا   
ــــتت دعــــوة - ــــة للشــــروط وســــوا ي الشــــركات امل ا قــــة عرورــــها ال ني

ـــة  املنصوصـــة وذلـــ  حلاـــور االستمـــاع العلـــف ل ـــض الع ـــاخات املالي
( التاســـعة صـــباحا مـــن يـــوم االملنـــف 9امللمـــع انعقـــادمل يف متـــام الســـاعة )

 .2/10/2017املوا   

 املؤسسة العامة للرعاية السكنية
 إعالن

يرسه من السيدة / دالل يعقوب عبد الرمحن مند  ، املوصص هلا 
[ مبن قة العاررية مراسعة 5[   عة ]303البيت احلكوم  ر ت ]

سنوب السرة املؤسسة العامة للرعاية السكنية مبقرها الكائن مبن قة 
ابل ا   األول إدارة التوزيع والتوملي  ـ  ست متا عة املساكن املوصصة أملناخ 

الر   بالل] مخسة عشر يوما  [ من اتريخ إذاعة ونشر هاا اإلعالن الدوام 
ويف حالة عدم احلاور سوا تتوا املؤسسة العامة للرعاية السكنية 

 اإلسراخات القانونية الالزمة  شأن البيت املوصص هلا .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن  شأن ظديه  ياانت
 يب املؤسسة العامة للرعاية السكنية عله السادة  اطف شـق  قمـع 

ســـامل اإلســـكا  الـــاين مل حياـــروا لتحـــديه  يـــاان ت رـــرورة صـــباح ال
احلاور إف مقـر )مكتـب صـباح السـامل( املنـاخ الـدوام الر ـ  يف موعـد 

م( ويف حالـة ختل كـت عـن املوعـد الـدد  ـ ن  2017/ 14/9أ صامل )
 املؤسسة سوا تا ر إف اختاذ كا ة اإلسراخات القانونية واإلدارية.

 
 

mailto:mstc@kng.gov.kw
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  ن  الـكويت املركلي
 ابلدينار الكوييت  31/7/2017كشف احلساب كما هو يف 

 عن الشهر املنته   نود امليلانية

 30/6/2017يف 

 عن الشهر املنته 

 31/7/2017يف 

 املوسودات

 31,737,898.451 31,737,898.451 الاهب

 0.000 0.000  لد   نوك ومؤسسات مالية حملية ابلدينار الكوييتايداعات وحساابت سارية و رو  

 0.000 0.000 سندات حملية ابلدينار الكوييت وأدوات الدين العام

 9,192,970,533.731 9,466,214,799.667 أرصدة نقدية وحساابت وسندات وشهادات إيداع وأذوانت بلينة وودائع ابلعملة األسنبية

 49,897,963.463 70,130,716.064  املوسودات األبر 

 9,274,606,395.645 9,568,083,414.182  إمجايل املوسودات

 امل لوابت

 5,000,000.000 5,000,000.000  املد وع ابلكامل –رأس املال 

 435,433,807.331  435,433,807.331   صندوو االحتياط  العام

  0.000 0.000  أرابح السنة املالية

 1,624,383,072.745 1,902,027,541.630  املتداولالنقد 

 1,865,587,608.381 2,096,048,179.179  حساابت احلكومة

 479,388,424.668 480,157,939.573  أتمينات مقا ل اعتمادات مستندية

 2,389,330,565.625 2,229,582,232.459  حساابت وودائع البنوك اللية

 179,575,823.790 178,547,460.843   املؤسسات الدولية

 37,084,209.958 37,084,209.958  احلساب اخلاي

 1,975,000,000.000 1,950,000,000.000   سندات البن  املركلي

 283,822,883.147 254,202,043.209  امل لوابت األبر 

 9,274,606,395.645 9,568,083,414.182  إمجايل امل لوابت

 8,719,785,416.281 8,515,723,921.059  البن  املركلي نيا ة عن حكومة دولة الكويت وحساابت نظاميةأموال يديرها 

 الــــا ر

 د. حممد يوسف اهلاشل
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 املتداولكشف النقد 

STATEMENT OF CURRENCY IN CIRCULATION 

 ال ئــــــــــات
 Amount as inاملبلم كما يف 

31st July 2017 

 Amount as inاملبلم كما يف 

29th Jun 2017 
Denominations 

 Value NOTES يمة /  Value يمة /  أوراو النـقــد

 KD    20 1,119,750,540.000 984,418,660.000 د.ك       20

 KD    10 567,146,150.000 468,004,700.000 د.ك       10

 KD      5 122,961,755.000 86,361,205.000 د.ك         5

 KD      1 43,429,360.000 39,209,092.000 د.ك         1

 KD    1/2 12,876,180.000 11,451,294.500 د.ك       1/2

 KD    1/4 10,268,823.000 9,216,348.750 د.ك       1/4

 TOTAL VALUE OF NOTES 1,876,432,808.000 1,598,661,300.250 قموع  يت أوراو النقد

 COINS   املسكــوكـــات

 Comm. Coins KD 2 160,654.000 160,654.000 د.ك تاكارية    2

 FILS    100 11,309,720.100 11,368,846.500  لـس    100

 FILS      50 7,999,292.200 8,037,174.000  لـس      50

 FILS      20 3,479,039.200 3,497,482.900  لـس      20

 FILS      10 1,646,235.970 1,652,976.900  لـس      10

 FILS        5 987,187.295 988,895.980  لـس        5

 FILS        1 12,741.865 12,742.215  لـس        1

 TOTAL VALUE OF COINS 25,594,870.630 25,718,772.495 قموع  يت املسكوكات

 Total Value Of Notes And Coins 1,902,027,678.630 1,624,380,072.745 قموع  يت أوراو النقد واملسكوكات

وملالمثائــة ومثانـــون أل ـــا ، وإملنــان  قـــــــط مليــــار وستمــائـــة وأر عـــة وعشــــرون مـليون، 

  لسا  ال  خ. 745وسبعـون دينارا  كويتيا   و

ONLY ONE BILLION AND SIX HUNDRED AND TWENTY FOUR 

MILLIONS, AND THREE HUNDRED EIGHTY THOUSANDS, 

AND SEVENTY TWO KUWAITI DINARS, AND 745 FILS. 

 مدير

 إدارة األعمال املصر ية 

Manager  

of Banking Operations Department 
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  يت اللكاة
 إعـالن

 (21/2017م  –عن إعادة طرح دراسة ر ت )ب ز 
دراسة استشارية  عنوان )سبل استق اب املتربعف من 
األ راد والشركات للمشاريع والقاا  اللية يف  يت 

 اللكاة(
عن إعادة طرح دراسة استشارية  عنوان )سبل  يعلن  يت اللكاة

استق اب املتربعف من األ راد والشركات للمشاريع والقاا  اللية 
يف  يت اللكاة(،  عله الشركات املتوصصة يف هاا اجملال واليت تر ب 

الدور  –يف التقدم للحصول عله واثئ  املمارسة مراسعة  يت اللكاة 
أو ات العمل الر ية الستالم شروط  أملناخ-األرر ،  ست اخللينة 

د.ك(  قط مخسة  75/-وواثئ  املمارسة مقا ل رست مايل و ـدرمل )
 كويتيا  ال  خ ) خ  ا ل للرد(.  ا  وسبعون دينار 

علما  أبن آبر موعد لتلق  الع اخات سيكون الساعة الثانية عشرة 
(  هرا  من يوم الثالاثخ املوا   12:30والنصف  هرا  )

-مبقر  يت اللكاة الرئيس  الكائن جبنوب السرة  12/9/2017
 صندوو الع اخات. –الدور الرا ع  –من قة الوزارات 

وسيكون موعد االستماع التمهيدي يف يوم االملنف املو   
مبىن  يت اللكاة،  –الدور األول  –يف  اعة التدريب  28/8/2017

 .( صباحا  10:00يف متام الساعة العاشرة ) –سنوب السرة 
 ست  –سنوب السرة، من قة الوزارات  – يت اللكاة -لالست سار: 

 البحوي والدراسات 
 . 2355-2357-2352دابل   175مركل االتصال  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يت اللكـاة
( 24/2017م  –إعالن عن طرح املمارسة ر ت)ب ز 

 أعمال تصميت  رع  رب عبدهللا املبارك لبيت اللكاة
يعلن  يت اللكاة عن طرح يارسة أعمال تصميت  رع  رب عبدهللا 

 املبارك  ف الشركات املؤهلة وه  :
املكتب اهلندس  املش ك -1  
السيف لالستشارات اهلندسية -2  
لالستشارات اهلندسيةدار الكويت  -3  
دار اخلليج لالستشارات اهلندسية -4  
مكتب  ريح عبدالرمحن ال ريح -5  
دار ماس لالستشارات اهلندسية -6  
مكتب بلي ة العتييب لالستشارات اهلندسية  -7  

 عله الشركات املؤهلة أعالمل مراسعة  يت اللكاة للحصول عله واثئ  
 - ست اخللينة  -الدور األرر   –إدارة الشؤون املالية  –املمارسة 

أملناخ أو ات العمل الر ية الستالم شروط وواثئ  املمارسة مقا ل رست 
د.ك(  قط مخسة وسبعون دينارا كويتيا ال  خ  75/-مايل و ـدرمل )

 ) خ  ا ل للرد(.
علما  أبن آبر موعد لتلق  الع اخات سيكون الساعة الثانية عشرة 

 19/9/2017وم الثالاثخ املوا   ( من ي12:30والنصف  هرا  )
 –من قة الوزارات  -مبقر  يت اللكاة الرئيس  الكائن جبنوب السرة 

 صندوو الع اخات. –الدور الرا ع 
ـــــــ   ـــــــثالاثخ املو  ـــــــوم ال ـــــــدي يف ي وســـــــيكون موعـــــــد االستمـــــــاع التمهي

ــــــت اللكــــــاة  5/9/2017 الــــــدور  –يف مســــــرح املبــــــىن الرئيســــــ  لبي
م الســـــاعة العاشـــــرة والنصــــــف يف متــــــا –سنـــــوب الســـــرة  –األررـــــ  
 (.10:30صباحا  )

إدارة  –سنوب السرة ، من قة الوزارات  – يت اللكاة  -لالست سار :
 اخلدمات العامة 

 .  1405 -1401دابل    175مركل االتصال  
 

 معهــد الكــويت لألحبــاي العلميــة
 عــــــــــــالنإ

-M-23يارسة ر ت يعلن معهد الكويت لألحباي العلمية عن طرح 
توريد وتركيب بلان الديلل باي مببىن امليامل  2017/2018

اكديد، وميكن احلصول عله واثئ  املمارسة من  ست املنا صات 
)دائرة املش  ت واملوازن( مبقر املعهد مبن قة الشويخ مقا ل مبلم ال 

د.ك ) قط مخسة وسبعون دينارا (. علما  أبن آبر  75/-يرد و درمل 
لتقدمي الع اخات الساعة الثانية عشرة  هر يوم األر عاخ املوا    موعد
13/9/2017. 

سعر  اال  ال ال رح
 الواثئ 

 مالحظات

استماع متهيدي يـوم االر عاخ  د.ك 75 13/9/2017 10/8/2017
الساعة  23/8/2017املوا ـ  

 صباح ا 11.00
 د نواملمارسة حمدودة عله الشركات املسغلة لد  املعهد ظت 

 أعمال إنشائية.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالنإ

يعلـــــن معهــــــد الكويــــــت لألحبــــــاي العلميـــــة عــــــن طــــــرح يارســــــة ر ــــــت 
24-M-2017/2018   توريـــــــد سهـــــــاز مقيـــــــاس الثقـــــــل النـــــــوع

، وميكــــــــن احلصــــــــول علــــــــه واثئــــــــ  املمارســــــــة مــــــــن  ســــــــت احلــــــــراري
ـــــــرة املشـــــــ  ت واملوـــــــازن( مبقـــــــر املعهـــــــد مبن قـــــــة  املنا صـــــــات )دائ



 م20/8/2017  -هـ  1438 ذو القعدة  28 األحد                  108             والستون    الثالثةالسنة  1354الكويت اليوم العدد 

ــــــرد و ــــــدرمل  ــــــل مبلــــــم ال ي ) قــــــط مخســــــة د.ك  75/-الشــــــويخ مقا 
 (.أوسبعون دينار 

علما  أبن آبر موعد لتقدمي الع اخات الساعة الثانيـة عشـرة  هـر يـوم 
 .13/9/2017األر عاخ املوا   

 مالحظات سعر الواثئ  اإل  ال ال رح
 االر عاخوم ـاستماع متهيدي ي د.ك 75 13/9/2017 10/8/2017

 23/8/2017املوا ـــــــــــــــــــ 
 صباح ا 10.30الساعة 

ـــــد  املعهـــــد ظـــــت واملمارســـــة  ـــــه الشـــــركات املســـــغلة ل حمـــــدودة عل
  ند أسهلة علمية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالنإ

-M-25معهد الكويت لألحباي العلمية عن طرح يارسة ر ت يعلن 
وميكن  XRDتوريد سهاز األشعة السينية الايد  2017/2018

احلصول عله واثئ  املمارسة من  ست املنا صات )دائرة املش  ت 
-واملوازن( مبقر املعهد مبن قة الشويخ مقا ل مبلم ال يرد و درمل 

 ا (.د.ك ) قط مخسة وسبعون دينار  75/
علما  أبن آبر موعد لتقدمي الع اخات الساعة الثانية عشرة  هر يوم 

 .13/9/2017األر عاخ املوا   
سعر  اإل  ال ال رح

 الواثئ 
 مالحظات

10/8/2017 13/9/2017 75 
 د.ك

استماع متهيدي يـوم االر عاخ 
 املوا ـ 

الساعة  23/8/2017
 صباح ا 10.00

املسغلة لد  املعهد ظت  ند واملمارسة حمدودة عله الشركات 
 أسهلة علمية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــالنإعـــــــــ

-M-26يعلن معهد الكويت لألحباي العلمية عن طرح يارسة ر ت 
شهور( ،  5بدمات اعالنية خل ة املعهد اإلعالمية ) 2017/2018

وميكن احلصول عله واثئ  املمارسة من  ست املنا صات )دائرة 
املش  ت واملوازن( مبقر املعهد مبن قة الشويخ مقا ل مبلم ال يرد 

 ) قط مخسة وسبعون دينارا (.د.ك   75/-و درمل 
علما  أبن آبر موعد لتقدمي الع اخات الساعة الثانية عشرة  هر يوم 

 .13/9/2017األر عاخ املوا   
سعر  اال  ال ال رح

 الواثئ 
 مالحظات

استماع متهيدي يـوم اخلميس  د.ك 75 13/9/2017 15/8/2017
الساعة  24/8/2017املوا ـ 

 صباح ا 10.00

حمدودة عله الشركات املسغلة لد  املعهد ظت  ند دعاية واملمارسة 
 وإعالن.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

-M-27معهد الكويت لألحباي العلمية عن طرح يارسة ر ت يعلن 
أتسخ شاشة عر  بارسية، وميكن احلصول عله  2017/2018

واثئ  املمارسة من  ست املنا صات )دائرة املش  ت واملوازن( مبقر 
د.ك  ) قط  75/-املعهد مبن قة الشويخ مقا ل مبلم ال يرد و درمل 

بر موعد لتقدمي الع اخات الساعة مخسة وسبعون دينارا(.علم ا أبن آ
 .13/9/2017الثانية عشرة  هر يوم األر عاخ املوا   

سعر  اإل  ال ال رح
 الواثئ 

 مالحظات

استماع متهيدي يـوم اخلميس  د.ك 75 13/9/2017 15/8/2017
 املوا ـ 

الساعة  24/8/2017
 صباح ا 10.30

 واملمارسة حمدودة عله الشركات املتوصصة.
 إعالن

-M-28يعلن معهد الكويت لألحباي العلمية عن طرح يارسة ر ت 
بدمات ترمجة مل بوعات املعهد ملدة سنة، وميكن  2017/2018

احلصول عله واثئ  املمارسة من  ست املنا صات )دائرة املش  ت 
-واملوازن( مبقر املعهد مبن قة الشويخ مقا ل مبلم ال يرد و درمل 

 دينارا(. د.ك  ) قط مخسة وسبعون 75/
علم ا أبن آبر موعد لتقدمي الع اخات الساعة الثانية عشر  هر يوم 

 .13/9/2017األر عاخ املوا   
سعر  اإل  ال ال رح

 الواثئ 
 مالحظات

استماع متهيدي يـوم اخلميس  د.ك 75 13/9/2017 15/8/2017
 املوا ـ 

الساعة  24/8/2017
 صباح ا 11.00

 املتوصصة. واملمارسة حمدودة عله الشركات

 شركة إدارة املرا   العمومية
 إعالن 

/أ. م. ع 3تعلن شركة إدارة املرا   العمومية عن طرح املنا صة ر ـت )
( اخلاصة ابلقيـام أبعمـال توريـد وتركيـب وتشـغيل وصـيانة 9/2017/ 

 –العـا ول  –( مصاعد للموا ف املتعددة األدوار )امليدان 10عدد )
 العاصمة(.

ــواردة يف واثئــ   وذلــ  طبقــا للشــروط واملواصــ ات اخلاصــة والعامــة ال
املنا صـــة وميكـــن احلصـــول علـــه الواثئـــ  مـــن مقـــر الشـــركة الكـــائن يف 
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مو ــف  –شــارع املعــري املت ــرع مــن شــارع اخللــيج العــريب  –)الكويــت 
( 50الــدور الرا ــع(، وذلــ  مقا ــل رســت مقــدارمل ) –األمحديــة املتعــدد 

كويتيــا ال  ــخ،  ــخ  ا ــل للــرد، وإن آبــر موعــد د.ك /مخســون دينــارا  
 .20/9/2017لتقدمي الع اخات يوم األر عاخ املوا   

ـــة األوليـــة  ـــم الك ال تورـــع الع ـــاخات يف صـــندوو الشـــركة، هـــاا وتبل
 %( من  يمة الع اخ.5)

وتقتصــر هــامل املنا صــة علــه الشــركات واملؤسســات املتوصصــة هلــامل 
الربصــة  –األعمــال مــع وســوب تقــدمي أوراو الشــركة )عقــد التأســيس 

 –شــهادة نســبة العمالــة  –التســغيل لــد   ر ــة التغــارة  –التغاريــة 
 سا قة األعمال آبر ملالي سنوات عله األ ل( ... اخل. 

 أميـــــن الســــــــر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
شركة إدارة املرا   العمومية عن طرح املنا صة تعلن 
( اخلاصة ابلقيام أبعمال 9/2017/أ.م.ع/4ر ت )

 صيانة التكسية اخلارسية ملو ف العا ول اكنويب
ــواردة يف واثئــ   وذلــ  طبقــا للشــروط واملواصــ ات اخلاصــة والعامــة ال
املنا صـــة وميكـــن احلصـــول علـــه الواثئـــ  مـــن مقـــر الشـــركة الكـــائن يف 

مو ــف  –شــارع املعــري مت ــرع مــن شــارع اخللــيج العــريب  –)لكويــت 
ــة املتعــدد  ــل رســت مقــدارمل ) –األمحدي  50الــدور الرا ــع(، وذلــ  مقا 

تيـا ال  ـخ(  ـخ  ا ـل للـرد، وإن آبـر موعـد د.ك( )مخسون دينارا كوي
 .14/9/2017لتقدمي الع اخات يوم اخلميس املوا   

%( مـن  5تورع الع ـاخات يف صـندوو الشـركة، هـاا وتبلـم الك الـة األوليـة )
  يمة الع اخ .

وتقتصــر هــامل املنا صــة علــه الشــركات واملؤسســات املتوصصــة هلــامل 
ب تقـــدمي مـــا ي يـــد التلامهـــا األعمـــال املعتمـــدة لـــد  الشـــركة مـــع وســـو 

  قانون دعت العمالة الوطنية .
 أميـــــن الســــــــر

 

 شركة اخل وط اكوية الكويتية
 (1الومليقة ر ت )

 إعالن امللايدة
 KAC/PP/A/1/2017ر ت 

شــركة اخل ــوط اكويــة الكويتيــة عــن طــرح ملايــدة تقــدمي بــدمات  تعلــن
الكويتيــة ، حســب املوا ــع الكــا تخ ت ملــو    شــركة اخل ــوط اكويــة 

واملواصـــ ات الـــوارد ذكرهـــا يف مســـتندات هـــامل امللايـــدة، والـــيت ميكـــن 
االستحصال عليها من مقر كنة املنا صات وامللايدات الكائنة ابلـدور 
األررـــــ  ابملقـــــر الرئيســـــ  لشـــــركة اخل ـــــوط اكويـــــة الكويتيـــــة مبن قـــــة 

انيــــة الاــــغيج وذلــــ  مــــن الســــاعة الثامنــــة صــــباحا  حــــ  الســــاعة الث
( )  قـط مخسـة د.ك 25/-والنصف  هرا  مقا ـل مبلـم ال يـرد  ـدرمل )

وعشرون  دينارا كويتيا ال  خ( وذل  اعتبارا  من اتريخ النشر ابكريدة 
 الر ية "الكويت اليوم".

علما  أبن موعد تقدمي الع اخات ح  الساعة الثانية من  عد  هر يـوم 
 ـــاخ يقـــدم  عـــد هـــاا ويـــر ض أي ع 18/09/2017االملنـــف املوا ـــ  

املوعد عله أن يتت إيداع الع اخات ابلصندوو املوصـص لـال  مبقـر 
كنـــة املنا صــــات وامللايــــدات ابملقــــر الرئيســـ  لشــــركة خل ــــوط اكويــــة 

 -الكويتية مع االلتلام ابلشروط التالية :
( يتعف عله كل ملايد أن ير ـ  مـع عـر  أسـعارمل النسـوة األصـلية 1

 يامـه  شـراخ مسـتندات امللايـدة، وأن تكـون من اإليصـال الـاي يثبـت 
هامل املستندات يهورة ابخلتت الر ـ  للملايـد ويو ـع علـه كـل صـ حة 

 من ص حات املستندات.
 2.5( تقـــدمي النســـوة األصـــلية مـــن الك الـــة األوليـــة مببلـــم يعـــادل )2

ـــة( مـــن  يمـــة الع ـــاخ وذلـــ  لصـــاا شـــركة  %( )املنـــان ونصـــف ابملائ
ة وذلــــ  مبُوســــب ب ــــاب رــــمان أو شيـــــ  اخل ــــوط اكويــــة الكويتيــــ

ُمصــدو صـــادر عــن أحــد املصــارا الليــة املعتمــدة   دولــة الكويــت ، 
وتظـــل تلـــ  الك الـــة  ســـارية امل عـــول طـــوال مـــدة ســـر ن الع ـــاخ وال 
تستح  عنها أية  وائد مهما كان نوعها وال جيوز لدائف امللايـد احلغـل 

اكوية الكويتية مصادرة عله مبلم تل  الك الة، وحي  لشركة اخل وط 
  يمة هامل الك ـالة إذا انسحب امللايد الاي رست عليه امللايدة.

ــارا  مــن 90( يبقــه الع ــاخ ســاري امل عــول ملــدة تســعف )3 ( يومــا  اعتب
اتريــخ  ــض مظــاريف الع ــاخات، وإذا ماــت املــدة املــاكورة ومل يبلــم 

ينـات األوليــة امللايدون  نتيغة ال سية ساز هلت سحب ع ـاخا ت والتأم
( 90( أ م التاليـــة مـــن اتريـــخ انقاــــاخ التسعــــف )10بـــالل العشـــرة )

( يومــا  أبــر  ، 30يومـا  ، وإال اعتـــربت ع ـاخا ت ســارية ملــدة ملالملـف )
 وعليهت جتديد التأمينات األولية للمـدة اكديدة .

أو ( حيـــ  لشـــركة اخل ـــوط اكويـــة الكويتيـــة إلغـــاخ امللايـــدة يف أي و ـــت تشـــاخ 4
جتلئتهـــا أو إعـــادة طرحهـــا مـــن سديـــد دون إ ـــداخ أيـــة أســـباب، ودون أن ي تـــب 
علــه ذلــ  أي التلامــات عليهــا مــن  يبــل امللايــدين، وذلــ  و قــا  ألحكــام القــرار 

 شــأن  واعــد وإســراخات املنا صــات وامللايــدات  2012( لســنة 2املــايل ر ــت )
 امللايدة. وما يف حكمها والاي يُعد سلخ ال يتغلأ من مستندات هامل

( ســـوا يعقـــد استماعـــا  متهيـــد   مـــع امللايـــدين لشـــرح ن ـــاو العمـــل 5
ومعاينـة موا ـع العمـل والـرد علــه است ــسارا ت وذلـ  يف متـــام الســاعة 

ــــ   ــــوم  األحــــد املوا  ــــدائرة  27/08/2017العاشــــرة مــــن صــــباح ي  
التغهيلات واإلسكان الكائنة يف املقر الرئيس  لشـركة اخل ـوط اكويـة 

يتية جبـوار م ـار الكويـت الـدويل ، ويف حــالة عـدم حاـور امللايـد الكو 
هلاا االستماع   نه يعتـرب مللما  متاما   كل ما دار  يه من منا شات وما 

 تامنه الاـر من  ـنود و ـرارات.
 شركة اخل وط اكوية الكويتية
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 شركة النقل العام الكويتية
 إعالن

ر بتهـا يف طرح امللايدة العامة ر ت  تعلن شركة النقل العام الكويتية عن
ـــــع الغيــــار الراكــــدة للمركبــــات التا عــــة 4/2017) ( اخلاصــــة  بيــــع   ـ

لشـــــركة النقـــــل العــــام الكويتيـــــة طبقـــــا  للشــــروط واملواصـــــ ات العامــــــة 
 واخلاصـة الواردة  كراسة شروط امللايدة.

وميكـــن احلصـــول علـــه كراســـة شـــروط امللايـــدة مـــن صـــندوو الشـــركة 
بىن اإلدارة الرئيس  )ابملر اب( شارع عبد العليل محد الصـقر الكائن مب

 الدور األرر .-
 التأمف اال تدائ  سعر كراسة الشروط األ ـ ــال ال رح 

 يوما 90% صاحلة ملدة 5 د.ك  75 12/9/2017 20/8/2017

(  تمـــام الســاعة 2017/ 8/ 27علمــا  أبن موعــد املعاينــة يـــوم األحــد املوا ــ  )
 التاسعة صباحا  مبولن كراج صبحان إبدارة املوازن ال نية.( 9:00)

ـــــوم ـــــاخات يــــ ـــــت الع ــــ ـــــد لتســـليـ ـــــ  ))الــــثالاثخ آبــــر موعـ / 12( املـوا ـ
( الكائن ابلدور الرا ع ابملقر الرئيسـ  3( ابلصــندوو ر ـت )9/2017

 ( الثانـية عشر  ــهرا . 12:00للشركة  تــمام الساعة )
 االست سار عن اكانب ال ف يرسه االتصال عله أر ام اهلواتف التالية:ملليد من 

 +96522328241إدارة املوازن ال نية  مباشر   -
96522328710+ 

 +96522328868 اكس 
ملليــد مــن االست ســار عــن اكانــب القــانو  يرســه االتصــال علــه أر ــام 

 اهلواتف التالية:
 + 96522328454 مباشر  إدارة املنا صات والعقود  -

 +96522328870   اكس
E-mail: Tenders&auctions@kptc.com.kw 

 إعالن
تعلن شركة النقل العام الكويتية عن ر بتهـا يف طرح املنا صة العامة 

( اخلاصة  تعبئة وصيانة م  آت احلري  حلا الت 15/2017ر ت )
العامـة وموا ع شركة النقل العام الكويتية طبقا  للشروط واملواص ات 

واخلاصـة الواردة  كراسة شروط املنا صة وميكن احلصول عله كراسة 
شروط املنا صة من صندوو الشركة الكائن مببىن اإلدارة الرئيس  

 الدور األرر .-)ابملر اب( شارع عبد العليل محد الصقر 
 الك الة البنكية سعر كراسة الشروط األ ـ ــال ال رح

 يوما 90% صاحلة ملدة 5 د.ك 75 12/9/2017 20/8/2017

( 28/8/2017سيعقد االستماع التمهيدي يوم االملنف املوا   )
( احلادية عشرة صباحا  مببىن اإلدارة الرئيس  11:00 تمـام الساعة )

 ابملر اب إبدارة الشئون اإلدارية.
ــوم )الثالاثخ( املـوا    آبر موعد لتسـليت الع ــاخات ي

( الكائن ابلدور الرا ع ابملقر 1 ت )( ابلصندوو ر 12/9/2017)

 ( الثانـية عشر  ــهرا . 12:00الرئيس  للشركة  تمام الساعة )
ملليـــد مـــن االست ســـار عـــن اكانـــب ال ـــف يرســـه االتصـــال علـــه أر ـــام اهلواتـــف 

 التالية:
 + 96522328708إدارة الشئون اإلدارية    مباشر     

 +  96522328870 اكس                                
ملليد من االست سار عن اكانب القانو  يرسه االتصال عله أر ام  

 اهلواتف التالية:
 + 96522328454   مباشر    إدارة املنا صات والعقود  -  

 +96522328870    اكس                                    
E-mail: Tenders&auctions@kptc.com.kw 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تعلـن شــركة النقــل العـام الكويتيــة عــن ر بتهــا يف طــرح املنا صــة العامــة 
( اخلاصة ابلتأمف رد إصاابت العمل عله العاملف 16/2017ر ت )

 شركة النقل العام الكويتية طبقا  للشروط واملواص ات العامـة واخلاصـة 
 الواردة  كراسة شروط املنا صة.

راســـة شـــروط املنا صـــة مـــن صـــندوو الشـــركة وميكـــن احلصـــول علـــه ك
الكائن مببىن اإلدارة الرئيس  )ابملر اب( شارع عبد العليل محد الصـقر 

 الدور األرر .-
 الك الة البنكية سعر كراسة الشروط اتريخ اال ـ ــال اتريخ ال رح

% من  يمة الع اخ 5 د.ك75 12/9/2017 20/8/2017
 يوم عمل 90صاحلة ملدة 

 ــتمــام  5/9/2017االستماع التمهيدي يـوم الثالاثخ املـــوا   سيعـقد 
الثانيـة عشـرة والنصـف  هـرا   قاعـة االستماعـات  (12:30الساعــة )

 ابلدور الرا ع مببـىن اإلدارة الرئيس  الـكائن ابلـمر اب.
ـــــــــــوم )الــــــــــثالاثخ( املـــــــــــوا    آبــــــــــر موعــــــــــد لتســـــــــــليت الع ــــــــــــاخات يـ

( الكـــائن ابلـــدور الرا ـــع ابملقـــر 2( ابلصـــندوو ر ـــت )12/9/2017)
 الرئيس  للشركة  تــمام الساعة الثانـية عشرة  ــهرا . 

ملليد من االست سار عن اكانب ال ف يرسه االتصال عله أر ام 
 اهلواتف التالية:

 +  96522328424 إدارة الشئون القانونية      مباشر     
 +96522328863 اكس                                     

ملليد من االست سار عن اكانب القانو  يرسه االتصال عله أر ام  
 اهلواتف التالية:

 + 96522328454    مباشر       إدارة املنا صات والعقود -  
 +96522328870    اكس                                        

E-mail: 
Tenders&auctions@kptc.com.kw 
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 إعالن
تعلـن شــركة النقــل العـام الكويتيــة عــن ر بتهــا يف طــرح املنا صــة العامــة 

( اخلاصة  ت وير وترميت ح ر الصـيانة اخلاصـة مبركـل 17/2017ر ت )
بدمــة صــيانة كــراج صــبحان التــا ع لشــركة النقــل العــام الكويتيــة طبقــا  

لواردة  كراسة شروط املنا صـة للشروط واملواص ات العامـة واخلاصـة ا
وميكـــن احلصـــول علـــه كراســـة شـــروط املنا صـــة مـــن صـــندوو الشـــركة 
الكائن مببىن اإلدارة الرئيس  )ابملر اب( شارع عبد العليل محد الصـقر 

 الدور األرر .-
 الك الة البنكية سعر كراسة الشروط األ ـ ــال ال رح 

 يوما  90% صاحلة ملدة 5 د.ك75  12/9/2017 20/8/2017

( 27/8/2017املوا ــــ  ) األحــــد ستمــــاع التمهيــــدي يــــومســــيعقد اإل
( احلادية عشـرة صـباحا  مببـىن اإلدارة الرئيسـ  11:00 تمـام الساعة )

 ابملر اب إبدارة الشئون اإلدارية.
ـــــــــــوم ( املـــــــــــوا   )الــــــــــثالاثخ آبــــــــــر موعــــــــــد لتســـــــــــليت الع ــــــــــــاخات يـ

( الكـــائن ابلـــدور الرا ـــع ابملقـــر 1( ابلصـــندوو ر ـــت )12/9/2017)
 ( الثانـية عشرة  ــهرا . 12:00الرئيس  للشركة  تمام الساعة )

ملليـــد مـــن االست ســـار عـــن اكانـــب ال ـــف يرســـه االتصـــال علـــه أر ـــام 
 اهلواتف التالية:

 +  96522328728إدارة الشئون اإلدارية مباشر   -
 +  96522328870 اكس   

اكانــب القــانو  يرســه االتصــال علــه أر ــام ملليــد مــن االست ســار عــن 
 اهلواتف التالية:

 + 96522328454  مباشر إدارة املنا صات والعقود  -
 +96522328870   اك

E-mail: Tenders&auctions@kptc.com.kw 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلــــن شــــركة النقــــل العــــام الكويتيــــة عــــن ر بتهـــــا يف طــــرح املنا صـــــة 

ــــود ( اخلاصــــة  ت ــــوير وتشــــغيل 18/2017العامــــة ر ــــت ) حم ــــة الو 
ــــا  للشــــروط  ــــة طبق ــــرة التــــا ع لشــــركة النقــــل العــــام الكويتي  كــــراج أمغ
واملواصــــــ ات العامـــــــة واخلاصـــــــة الــــــواردة  كراســــــة شــــــروط املنا صــــــة 
وميكـــــــن احلصـــــــول علـــــــه كراســـــــة شـــــــروط املنا صـــــــة مـــــــن صـــــــندوو 
الشـــــــركة الكـــــــائن مببـــــــىن اإلدارة الرئيســـــــ  )ابملر ـــــــاب( شـــــــارع عبـــــــد 

 رر .الدور األ-العليل محد الصقر 
 الك الة البنكية سعر كراسة الشروط األ ـ ــال ال رح 

 يوما  90% صاحلة ملدة 5 د.ك 75 18/9/2017 20/8/2017

( 11/9/2017املوا ــــ  )االملنــــف  ستمــــاع التمهيــــدي يــــومســــيعقد اإل
( احلادية عشـرة صـباحا  مببـىن اإلدارة الرئيسـ  11:00 تمـام الساعة )

 اإلدارية.ابملر اب إبدارة الشئون 
ـــــــــــوم ـــــــــــاخات يـ ــــــــــف آبــــــــــر موعــــــــــد لتســـــــــــليت الع ـ ( املـــــــــــوا   )االملن

( الكـــائن ابلـــدور الرا ـــع ابملقـــر 1( ابلصـــندوو ر ـــت )18/9/2017)
 ( الثانـية عشر  ــهرا . 12:00الرئيس  للشركة  تمام الساعة )

ملليـــد مـــن االست ســـار عـــن اكانـــب ال ـــف يرســـه االتصـــال علـــه أر ـــام 
 اهلواتف التالية:

 + 96522328728إدارة الشئون اإلدارية   مباشر   -
 +  96522328870 اكس  

ملليــد مــن االست ســار عــن اكانــب القــانو  يرســه االتصــال علــه أر ــام 
 اهلواتف التالية:

 + 96522328454  إدارة املنا صات والعقود  مباشر -
 +96522328870  اكس 

E-mail: Tenders&auctions@kptc.com.kw 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
شــركة النقــل العـام الكويتيــة عــن ر بتهــا يف طــرح املنا صــة العامــة تعلـن 
( اخلاصـــــة إبصـــــالح وصـــــيانة شـــــيلرات التكــــــــييف 19/2017ر ــــت )

ـــد الصـــ اة وحم ـــة الشـــرو  ـــىن إدارة الشـــركة ابملر ـــاب و ري املركـــلي مبب
وسهــاز التكييــف  غر ــة الكمبيــوتر طبقــا  للشــروط واملواصــ ات العامـــة 

راسة شروط املنا صـة وميكـن احلصـول علـه كراسـة واخلاصـة الواردة  ك
شـــروط املنا صـــة مـــن صـــندوو الشـــركة الكـــائن مببـــىن اإلدارة الرئيســـ  

 الدور األرر .-)ابملر اب( شارع عبد العليل محد الصقر 
 الك الة البنكية سعر كراسة الشروط األ ـ ــال ال رح 

 يوما  90% صاحلة ملدة 5 د.ك 75 18/9/2017 20/8/2017

( 13/9/2017املوا ـــ  )األر عـــاخ  ستمـــاع التمهيـــدي يـــومســـيعقد اإل
( احلادية عشـرة صـباحا  مببـىن اإلدارة الرئيسـ  11:00 تمـام الساعة )

 ابملر اب إبدارة الشئون اإلدارية.
ـــــــــــوم ـــــــــــاخات يـ ــــــــــف آبــــــــــر موعــــــــــد لتســـــــــــليت الع ـ ( املـــــــــــوا   )االملن

( الكـــائن ابلـــدور الرا ـــع ابملقـــر 2( ابلصـــندوو ر ـــت )18/9/2017)
 ( الثانـية عشرة  ــهرا . 12:00الرئيس  للشركة  تمام الساعة )

ملليـــد مـــن االست ســـار عـــن اكانـــب ال ـــف يرســـه االتصـــال علـــه أر ـــام 
 اهلواتف التالية:

 +96522328728إدارة الشئون اإلدارية  مباشر      -
 +  96522328870 اكس 

ملليــد مــن االست ســار عــن اكانــب القــانو  يرســه االتصــال علــه أر ــام 
 اهلواتف التالية:

 + 6522328454   إدارة املنا صات والعقود  مباشر -
 +96522328870   اكس

E-mail: Tenders&auctions@kptc.com.kw 
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 إعالن
النقــل العــام الكويتيــة عــن ر بتهـــا يف طــرح املنا صــة العامــة ر ــت تعلــن شــركة 

( اخلاصـــة  صـــيانة وتنظيـــف شـــبكة الصـــرا الصـــح  اخلاصـــة 20/2017)
 كراج اكهراخ التا ع لشركة النقل العام الكويتية طبقا  للشروط واملواصـ ات 
العامـة واخلاصـة الواردة  كراسة شروط املنا صة وميكن احلصول عله كراسة 

ـــــن صـــــندوو الشـــــركة الكـــــائن مببـــــىن اإلدارة الرئيســـــ  شـــــ روط املنا صـــــة م
 الدور األرر .-)ابملر اب( شارع عبد العليل محد الصقر 

 الك الة البنكية سعر كراسة الشروط األ ـ ــال ال رح 
 يوما  90% صاحلة ملدة 5 .ك75 18/9/2017 20/8/2017

ـــوم األحـــد املوا ـــ  ) (  تمــــام 10/9/2017ســـيعقد اإلستمـــاع التمهيـــدي ي
( احلاديـــة عشـــرة صـــباحا  مببـــىن اإلدارة الرئيســـ  ابملر ـــاب 11:00الســـاعة )

 إبدارة الشئون اإلدارية.
ــــوم )االملنـــف( املــــوا   ) ــــاخات يـ ( 18/9/2017آبـــر موعـــد لتســــليت الع ـ

( الكـــائن ابلـــدور الرا ـــع ابملقـــر الرئيســـ  للشـــركة  تمـــام 3ابلصـــندوو ر ـــت )
 ( الثانـية عشر  ــهرا . 12:00الساعة )

ملليـد مـن االست ســار عـن اكانـب ال ــف يرسـه االتصـال علــه أر ـام اهلواتــف 
 التالية:

 + 96522328728إدارة الشئون اإلدارية  مباشر   -
 +  96522328870 اكس   

ملليد من االست سار عن اكانب القانو  يرسه االتصال عله أر ام اهلواتـف 
 التالية:

 + 96522328454 مباشر   إدارة املنا صات والعقود -
 +96522328870  اكس 

E-mail: Tenders&auctions@kptc.com.kw 
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وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: يب يت. كوريندو أرايبيما ساري
العنوان: كوريندو بلدنج، جيه ال. ام يت. هاريونو كاف 62، جاكرات 

12780، إندونيسيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: Korindo HiPlex ابإلجنليزية.بشكل مميز.
رقم اإليداع: 139664

التاريخ: 2013/04/30
الشروط: ارتباط مع العالمة رقم 139662 و 139663

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )19(
خشب رقائقي )أبلكاج(، خشب رقائقي )أبلكاج( مغطى بطبقة الفيلم.

وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

تلفون: 96522966420+/3/2/1 موابيل: 65911211
)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: يب يت. كوريندو أرايبيما ساري
العنوان: كوريندو بلدنج، جيه ال. ام يت. هاريونو كاف 62، جاكرات 

12780، إندونيسيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: ACETADOTE ابإلجنليزية.بشكل مميز.
رقم اإليداع: 140100

التاريخ: 2013/05/19
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(

مستحضرات صيدالنية لالستعمال يف الوقاية والعالج من اإلمساك. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
تلفون: 96522966420+/3/2/1 موابيل: 65911211

)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: كامربالند فارماسيوتيكالز انك.

العالمة: شاهد ابلعربية واإلجنليزية مع شعار.
رقم اإليداع: 119253
التاريخ: 2011/3/20

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )38(
االتصاالت.

وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت. 

تلفون: 96522966420+/3/2/1 موابيل: 65911211
)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: ام يب سي اي يب منطقة حرة ذ.م.م.
العنوان: مبىن ام يب سي، الطابق اخلامس، مدينة ديب لإلعالم، اإلمارات 

العربية املتحدة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: Korindo SuperForm ابإلجنليزية.بشكل مميز.
رقم اإليداع: 139662

التاريخ: 2013/04/30
الشروط: ارتباط مع العالمة رقم 139663 و 139664

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )19(
خشب رقائقي )أبلكاج(، خشب رقائقي )أبلكاج( مغطى بطبقة الفيلم.

وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت.

تلفون: 96522966420+/3/2/1 موابيل: 65911211
)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: يب يت. كوريندو أرايبيما ساري.
العنوان: كوريندو بلدنج، جيه ال. ام يت. هاريونو كاف 62، جاكرات 

12780، إندونيسيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: Korindo SuperLex ابإلجنليزية.بشكل مميز.
رقم اإليداع: 139663

التاريخ: 2013/04/30
الشروط: ارتباط مع العالمة رقم 139662 و 139664

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )19(
خشب رقائقي )أبلكاج(، خشب رقائقي )أبلكاج( مغطى بطبقة الفيلم.
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.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: ذا انرتتينر منطقة حرة – ذ.م.م

العنوان: ص.ب. 502202، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: DAMAS COLLECTION ابإلجنليزية.وداماس 
كولكشنز ابلعربية.

رقم اإليداع: 141487
التاريخ: 2013/07/07

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )14(
معادن  من  املصنوعة  واملنتجات  منها  خليط  وكل  النفيسة  املعادن 
نفيسة أو املطلية هبا غري الواردة يف فئات أخرى، اجملوهرات واألحجار 
الدقيقية،  الوقت  قياس  وأدوات  الوقت  قياس  أدوات  الكرمية، 
)جموهرات(،  للزينة  داببيس  )جموهرات(،  أساور  أملاس،  ذهب، 
أقراط،  متدلية صغرية )جموهرات(،  قالئد سلسلية )جموهرات(، حلي 
خوامت  )جموهرات(،  حلي  )جموهرات(،  قالئد  للمجوهرات،  علب 
)جموهرات(، حلي صغرية )جموهرات(، خلخال )جموهرات(، جموهرات 
الباجنا )جموهرات يدوية مكونة من سوار وخامت متصلني بسلسلة قابلة 
حلي   ، )جموهرات(  للحقائب  أساور  )جموهرات(،  أحزمة  للتعديل(، 
نفيسة، صناديق من  معادن  أومسة من  أو  نياشني  متدلية )جموهرات(، 
معادن نفيسة، هياكل جذعية من معادن نفيسة، قطع نقدية، زمامات 
بالتني  زينة،  داببيس  ]جموهرات[،  ميداليات كبرية  أكمام،  )مرابط( 
من  فنية  أشغال  ساعات،  فضية،  حلي  شبه كرمية،  أحجار  ]فلز[، 

معادن نفيسة، ساعات يد.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: جموهرات داماس )ش.ذ.م.م(

ديرة،  الرأس،  اجلديد،  الذهب  سوق  مبىن  الثالث،  الطابق  العنوان: 
ص.ب. 1522، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: KANGAROO ابإلجنليزية.

رقم اإليداع: 142479
التاريخ: 2013/08/13

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )19(
خشب رقائقي )أبلكاج( مغطى بطبقة الفيلم. 

العنوان: 2525 ويست إند أفينيو، سويت 950، انشفيل، تينيسي 
37203، الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسم  ابإلجنليزية.مع   THE ENTERTAINER العالمة: 

بشكل مميز.
رقم اإليداع: 141368

التاريخ: 2013/07/01
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(

منشورات الكرتونية قابلة للتنزيل وسلع بصرية مبا يف ذلك النظارات 
ومستقبالت  وبصرية  مسعية  وأدوات  وبصرية  مسعية  أجهزة  الشمسية، 
وكاسيت  فيديو  أشرطة  وبصرية،  مسعية  تعليم  وأجهزة  وبصرية  مسعية 
وأقراص  صوتية  وتسجيالت  صوت  وكاسيت  فيديو  وأقراص  فيديو 
مدجمة وصور متحركة مسجلة مسبقًا، برجميات حاسوب مسجلة، برامج 

ألعاب احلاسوب. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: ذا انرتتينر منطقة حرة – ذ.م.م

العنوان: ص.ب. 502202، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: ENTERTAINER ابإلجنليزية. 
رقم اإليداع: 141369

التاريخ: 2013/07/01
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(

منشورات الكرتونية قابلة للتنزيل وسلع بصرية مبا يف ذلك النظارات 
ومستقبالت  وبصرية  مسعية  وأدوات  وبصرية  مسعية  أجهزة  الشمسية، 
وكاسيت  فيديو  أشرطة  وبصرية،  مسعية  تعليم  وأجهزة  وبصرية  مسعية 
وأقراص  صوتية  وتسجيالت  صوت  وكاسيت  فيديو  وأقراص  فيديو 
مدجمة وصور متحركة مسجلة مسبقًا، برجميات حاسوب مسجلة، برامج 

ألعاب احلاسوب. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
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.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: دول فود كومباين، إنك.

-91362 فيليج، كاليفورنيا  يستليك  درايف،  دول  ون  العنوان: 
7300، الوالايت املتحدة األمريكية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: DOLE ابإلجنليزية.بشكل مميز.

رقم اإليداع: 142710
التاريخ: 2013/08/19

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(
احللوايت  احلبوب،  أساسها  اليت  اخلفيفة  واألطعمة  املعاجلة  احلبوب 
اجملمدة، احلبوب املعلبة اليت ال تتأثر ابلتخزين واملعاجلة، احلبوب اجملمدة.

وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
.)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: دول فود كومباين، إنك.
-91362 فيليج، كاليفورنيا  يستليك  درايف،  دول  ون  العنوان: 

7300، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: DOLE ابإلجنليزية.بشكل مميز.
رقم اإليداع: 142711

التاريخ: 2013/08/19
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(

واملعاجلة،  ابلتخزين  تتأثر  ال  اليت  املعلبة  اجلوز  ومثار  والبذور  الفواكه 
األلبان  منتجات  اجملمدة،  اجلوز  ومثار  والبذور  واخلضروات  الفواكه 

)ابستثناء املشروابت(.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: دول فود كومباين، إنك.

-91362 فيليج، كاليفورنيا  يستليك  درايف،  دول  ون  العنوان: 
7300، الوالايت املتحدة األمريكية.

وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
.)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: دانـوب ملواد البناء ش.م.ح
العنوان: ص.ب. 18022، جبل علي، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: nts innovate ابإلجنليزية.بشكل مميز.
رقم اإليداع: 142487

التاريخ: 2013/08/13
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )42(

تصميم وتطوير برامج وأجهزة الكمبيوتر، برجمة برامج الكمبيوتر، حتميل 
وتطبيق برامج وأجهزة الكمبيوتر، خدمات الصيانة واإلصالح لربامج 

وأجهزة الكمبيوتر، خدمات الدعم التقين لربامج وأجهزة الكمبيوتر.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: نيو تكنولوجي سيستمز )ش.ذ.م.م.(

العنوان: ص.ب. 30769، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: DOLE ابإلجنليزية.بشكل مميز.
رقم اإليداع: 142709

التاريخ: 2013/08/19
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(

غري  واملشروابت  األانانس  أساسها  اليت  والعصائر  األانانس  عصائر 
الكحولية اليت حتتوي على عصري األانانس. 

وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
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)ابستثناء املشروابت(.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: دول فود كومباين، إنك.

-91362 فيليج، كاليفورنيا  يستليك  درايف،  دول  ون  العنوان: 
7300، الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: RATIONAL ابإلجنليزية.بشكل مميز.

رقم اإليداع: 142718
التاريخ: 2013/08/19

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )11(
املطابخ  يف  الطعام  وإعداد  لعالج  البخار  لتوليد  و/أو  للطهو  أجهزة 
 11 الفئة  الواقعة يف  املذكورة  البضائع  التجارية، إكسسوارات وقطع 

وغري املدرجة يف فئات أخرى.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: رايشنال إيه جي

العنوان: اجلينجري سرتاسي 62، الندسبريج / ليك 86899، أملانيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: PDM ابإلجنليزية.
رقم اإليداع: 143214

التاريخ: 2013/09/05
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )7(

جتميعات شاشات وأغطية شاشات االستبدال لالستخدام على آالت 
الفحص الرجاجة. 

وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

العالمة: دول ابلعربية بشكل مميز.
رقم اإليداع: 142712

التاريخ: 2013/08/19
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(

غري  واملشروابت  األانانس  أساسها  اليت  والعصائر  األانانس  عصائر 
الكحولية اليت حتتوي على عصري األانانس. 

وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
.)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: دول فود كومباين، إنك.
-91362 فيليج، كاليفورنيا  يستليك  درايف،  دول  ون  العنوان: 

7300، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: دول ابلعربية بشكل مميز.
رقم اإليداع: 142713

التاريخ: 2013/08/19
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(

احللوايت  احلبوب،  أساسها  اليت  اخلفيفة  واألطعمة  املعاجلة  احلبوب 
اجملمدة، احلبوب املعلبة اليت ال تتأثر ابلتخزين واملعاجلة، احلبوب اجملمدة.

وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
.)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: دول فود كومباين، إنك.
-91362 فيليج، كاليفورنيا  يستليك  درايف،  دول  ون  العنوان: 

7300، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: دول ابلعربية بشكل مميز.
رقم اإليداع: 142714

التاريخ: 2013/08/19
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(

واملعاجلة،  ابلتخزين  تتأثر  ال  اليت  املعلبة  اجلوز  ومثار  والبذور  الفواكه 
األلبان  منتجات  اجملمدة،  اجلوز  ومثار  والبذور  واخلضروات  الفواكه 
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العالمة: DUAL POOL ابإلجنليزية.
رقم اإليداع: 143217

التاريخ: 2013/09/05
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )7(

جتميعات شاشات وأغطية شاشات االستبدال لالستخدام على آالت 
الفحص الرجاجة. 

وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
.)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: ديريك كوربوريشن
العنوان: 590 دوك رود، بوفالو، نيويورك 14225، الوالايت املتحدة 

األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 NEW TECHNOLOGY SYSTEM العالمة: 
ابإلجنليزية.

رقم اإليداع: 143218
التاريخ: 2013/09/05

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(
النشاط  تفعيل  األعمال،  توجيه  األعمال،  إدارة  واإلعالن،  الدعاية 
املكتيب، خدمات التعاقد اخلارجي، خدمات جتميع تشكيلة من السلع 
لصاحل الغري )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل( وذلك لتمكني عامة 
الزابئن من معاينتها وشرائها عند احلاجة حتديدًا برامج كمبيوتر وأجهزة 

كمبيوتر.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: نيو تكنولوجي سيستم )ش.ذ.م.م.(

العنوان: ص.ب. 30769، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابإلجنليزية.  Healthpoint و  ابلعربية  بوينت  هيلث  العالمة: 

بشكل مميز. مع الرسم
رقم اإليداع: 143479

التاريخ: 2013/09/15
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )44(

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: ديريك كوربوريشن

العنوان: 590 دوك رود، بوفالو، نيويورك 14225، الوالايت املتحدة 
األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: HYPERPOOL ابإلجنليزية.

رقم اإليداع: 143215
التاريخ: 2013/09/05

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )7(
للرجاجات  وقطع  أجزاء  الصناعي،  لالستخدام  ]آالت[  رجاجات 
يف  واردة  وغري   7 الفئة  يف  الواقعة  الصناعي  لالستخدام  ]آالت[ 
]آالت[،  الطني  وجتميع  إلتقاط  معدات  حفر،  آالت  أخرى،  فئات 
آالت فصل الُصلب، آالت جتفيف، حمركات رّجاجة كهرابئية لآلالت 

وأجزائها.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: ديريك كوربوريشن

العنوان: 590 دوك رود، بوفالو، نيويورك 14225، الوالايت املتحدة 
األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: PYRAMID ابإلجنليزية.

رقم اإليداع: 143216
التاريخ: 2013/09/05

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )7(
جتميعات شاشات وأغطية شاشات االستبدال لالستخدام على آالت 

الفحص الرجاجة. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: ديريك كوربوريشن

العنوان: 590 دوك رود، بوفالو، نيويورك 14225، الوالايت املتحدة 
األمريكية.
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التأمني، الشؤون التمويلية، الشؤون املالية، الشؤون العقارية، مكاتب 
العقارات والشقق السكنية، إدارة العمارات، أتجري الشقق واملكاتب، 
تثمني العقارات، وكاالت العقارات، إدارة العقارات، مسسرة العقارات، 
التقييم املايل للعقارات، االستشارات املالية واإلدارة املالية والكفاالت 
املالية واخلدمات التمويلية، الضماانت، متويل البيع ابلتقسيط، وكالء 
ومعلومات  التأمني  واستشارات  التأمني  ومسسرة  السمسرة  اإلسكان، 
التأمني، متويل الشراء واالجيار، استئجار العقارات، األعمال املصرفية 
مجع  املال،  رؤوس  استثمار  التحصيل،  تنظيم  ابلرهاانت،  اخلاصة 
خدمات  االئتمان،  مكاتب  االجيارات،  حتصيل  اخلريية،  التربعات 
الديون،  الدين، وكاالت حتصيل  بطاقات االئتمان، خدمات بطاقات 

القروض التمويلية.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: موارد للتمويل )ش.م.خ.(

العنوان: ص.ب. 212121، ديب، اإلمارات العربية املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: SOUTH DEAN STREET ابإلجنليزية.
رقم اإليداع: 143727

التاريخ: 2013/09/22
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(

تفعيل  األعمال،  توجيه  األعمال،  إدارة  واإلعالن،  الدعاية  خدمات 
النشاط املكتيب، خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري وذلك 
لتمكني عامة الزابئن من معاينتها وشرائها عند احلاجة من سوبر ماركت 
متعدد  متجر  أو  ابلتجزئة  البيع  منافذ  أو  ابلتجزئة  للبيع  صيدلية  أو 
األقسام أو من كااتلوجات البضائع العامة من خالل الطلب الربيدي 
أو من مواقع شبكات االتصاالت العاملية أو من االنرتنت أو عن طريق 

وسائل االتصاالت.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: وال-مارت ستورز، إنك.

اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، خدمات العناية الصحية واحملافظة 
على اجلمال للكائنات البشرية أو احليواانت، خدمات العالج ابلعطور، 
املراكز  الصحية،  الرعاية  األسنان،  طب  لألعصاب،  اليدوية  املعاجلة 
اإلخصاب  خدمات  مستشفيات،  واملقعدين،  العجزة  ُدور  الصحية، 
الطبية، خدمات  العيادات  الطبية، خدمات  املساعدة  اجلسم،  خارج 
القابالت، دور التمريض، خدمات فنيي البصرايت، أخصائي أمراض 
النصائح الصيدالنية،  جلدية، خدمات الصيادلة لتحضري الوصفات، 
العالج الطبيعي، علماء النفس، خدمات العالج، إعادة أتهيل، أتجري 

مرافق صحية.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: شركة املبادلة للعالمات التجارية القابضة ذ.م.م
العنوان: ص. ب. 45005، أبوظيب، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابإلجنليزية.  Healthpoint و  ابلعربية  بوينت  هيلث  العالمة: 

بشكل مميز. مع الرسم
رقم اإليداع: 143480

التاريخ: 2013/09/15
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(

املالبس، لباس القدم، أغطية الرأس. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: شركة املبادلة للعالمات التجارية القابضة ذ.م.م
العنوان: ص. ب. 45005، أبوظيب، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طيب!  ابإلجنليزية.وفالك   FALAK TAYYEB العالمة: 

ابلعربية.
رقم اإليداع: 143726

التاريخ: 2013/09/25
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )36(
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القروض التمويلية.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: موارد للتمويل )ش.م.خ.(

العنوان: ص.ب. 212121، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: LOFT ابإلجنليزية.بشكل مميز.
رقم اإليداع: 143730

التاريخ: 2013/09/22
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )3(

مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل يف غسل وكي املالبس، 
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت عطرية، 
مواد  أسنان،  منظفات  للشعر،  )لوشن(  غسول  جتميل،  مستحضرات 
اليدين  تواليت ومنتجات االستحمام والُدش وكرميات وغسوالت وجل 
واجلسم وملمعات األظافر ومستحضرات إلمسرار البشرة ابلتعرض للشمس 
واخلدود  والعيون  للشفاه  ومكياج  الشمس  من  الوقاية  ومستحضرات 
العناية  التواليت وعطور ومستحضرات  املكياج وكولونيا وماء  ومزيالت 
ابألظافر ومستحضرات غري طبية للعناية ابلبشرة ومستحضرات غري طبية 

للعناية ابلشفاه ومستحضرات العناية ابلشعر ومرطبات. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: أنكو، إنك.

الوالايت   ،10036 نيويورك  نيويورك،  سكوير،  اتميز   7 العنوان: 
املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: LOFT ابإلجنليزية.بشكل مميز.

رقم اإليداع: 143731
التاريخ: 2013/09/22

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(
وأدوات  وأجهزة  واملساحية  واملالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة 

العنوان: 702 إس دبليو 8 سرتيت، بنتون فيل، أركنساس 0520-
72716، الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: SOUTH DEAN STREET ابإلجنليزية.

رقم اإليداع: 143728
التاريخ: 2013/09/22

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(
معاطف،  جاكيتات،  سراويل،  الرأس،  أغطية  القدم،  لباس  مالبس، 
معاطف واقية من املطر، معاطف خارجية، صدارات، سرتات، سراويل 
)يت-شريت(،  نصف كم  قمصان  فساتني،  تنانري،  قمصان،  قصرية، 
لباس نوم، أحزمة )مالبس(، مالبس داخلية، مالبس داخلية نسائية، 
أربطة  أوشحة،  )مالبس(،  قفازات  حمبوكة،  مالبس  سباحة،  أثواب 

للرأس، قبعات.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: وال-مارت ستورز، إنك.

العنوان: 702 إس دبليو 8 سرتيت، بنتون فيل، أركنساس 0520-
72716، الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شكل  مع  ابلعربية  ابإلجنليزية.وموارد   MAWARID العالمة: 

مميز.
رقم اإليداع: 143729

التاريخ: 2013/09/25
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )36(

التأمني، الشؤون التمويلية، الشؤون املالية، الشؤون العقارية، مكاتب 
العقارات والشقق السكنية، إدارة العمارات، أتجري الشقق واملكاتب، 
تثمني العقارات، وكاالت العقارات، إدارة العقارات، مسسرة العقارات، 
التقييم املايل للعقارات، االستشارات املالية واإلدارة املالية والكفاالت 
املالية واخلدمات التمويلية، الضماانت، متويل البيع ابلتقسيط، وكالء 
ومعلومات  التأمني  واستشارات  التأمني  ومسسرة  السمسرة  اإلسكان، 
التأمني، متويل الشراء واالجيار، استئجار العقارات، األعمال املصرفية 
مجع  املال،  رؤوس  استثمار  التحصيل،  تنظيم  ابلرهاانت،  اخلاصة 
خدمات  االئتمان،  مكاتب  االجيارات،  حتصيل  اخلريية،  التربعات 
الديون،  الدين، وكاالت حتصيل  بطاقات االئتمان، خدمات بطاقات 
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الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: أنكو، إنك.

الوالايت   ،10036 نيويورك  نيويورك،  سكوير،  اتميز   7 العنوان: 
املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: LOFT ابإلجنليزية.بشكل مميز.

رقم اإليداع: 143733
التاريخ: 2013/09/22

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(
اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات املصنوعة من هذه 
املواد غري الواردة يف فئات أخرى، جلود احليواانت اخلام أو املدبوغة، 
الصناديق واحلقائب السفرية، املظالت والشماسي والعصي، السياط 
وأطقم احليواانت والسروج، حقائب وحقائب يد وكتب اجليب وحقائب 
فارغة  تباع  اجلميل  مستحضرات  وعلب  للسهرة  يد  وحقائب  كتف 
النقود وحمافظ مزودة  وحمافظ وحمافظ اجليب وعلب املفاتيح وحمافظ 
وحقائب  العامة  لألغراض  وحقائب  مبقابض  مزودة  وحقائب  مبقابض 
محل وحقائب مستديرة وأكياس مزودة برابط وحقائب ظهر وحقائب 
الساعي  وحقائب  مدرسية  وحقائب  جلدية  وحمافظ  األطفال  حلمل 
وحقائب سفر وحقائب واقية من املطر وعلب بطاقات االئتمان وعلب 

بطاقات االعمال وحقائب مزودة بسيور. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: أنكو، إنك.

الوالايت   ،10036 نيويورك  نيويورك،  سكوير،  اتميز   7 العنوان: 
املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: LOFT ابإلجنليزية.بشكل مميز.

رقم اإليداع: 143734
التاريخ: 2013/09/22

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(
)مالبس(،  جاكيتات  بذالت،  الرأس،  وأغطية  القدم  ولباس  املالبس 
بناطيل،  تنانري،  فساتني،  قمصان،  ايقات  قمصان،  خارجية،  مالبس 

التصوير الفوتوغرايف والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة 
وأدوات الوزن والقياس واإلشارة واملراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ والتعليم، 
أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو حتويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم 
يف الطاقة الكهرابئية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بياانت مغناطيسية وأقراص تسجيل، أقراص مدجمة، 
آليات  الرقمية،  التسجيل  وسائط  من  وغريها  رقمية  فيديوية  أقراص 
لألجهزة اليت تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، 
أجهزة  برامج كمبيوتر،  الكمبيوتر،  أجهزة  البياانت،  معاجلة  معدات 
إطفاء احلرائق، نظارات مشسية، نظارات، إطارات النظارات الشمسية، 
إطارات النظارات، علب للنظارات، علب للنظارات الشمسية، سالسل 
الشمسية،  والنظارات  النظارات  لوازم  للنظارات،  خيوط  للنظارات، 
واقية،  نظارات  مضيئة،  إشارات  للتنزيل،  قابلة  الكرتونية  مطبوعات 

بطاقات هدااي مشفرة مغناطيسية وشهادات هدااي مشفرة الكرتونية. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: أنكو، إنك.

الوالايت   ،10036 نيويورك  نيويورك،  سكوير،  اتميز   7 العنوان: 
املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: LOFT ابإلجنليزية.بشكل مميز.

رقم اإليداع: 143732
التاريخ: 2013/09/22

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )14(
معادن  من  املصنوعة  واملنتجات  منها  خليط  وكل  النفيسة  املعادن 
نفيسة أو مطلية هبا، غري الواردة يف فئات أخرى، اجملوهرات واألحجار 
أجزاء  الدقيقة،  الوقت  قياس  وأدوات  الوقت  قياس  أدوات  الكرمية، 
ألدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة، ساعات، ساعات 
حائط، سيور ساعات، سوار ساعات، تركيبات ساعات، ساعات حائط 
كهرابئية، ساعات حائط غري كهرابئية، ساعات كهرابئية، ساعات غري 
كهرابئية، سالسل متدلية للساعات، أساور للساعات، علب لساعات 

احلائط، علب للساعات.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 



                      األحد 28 ذو القعدة  1438هـ  2017/8/20 مالكويت اليوم العدد  1354  السنة الثالثة والستون 122

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
.)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: أنكو، إنك.
الوالايت   ،10036 نيويورك  نيويورك،  سكوير،  اتميز   7 العنوان: 

املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: THE ENTERTAINER ابإلجنليزية بشكل مميز 
مع رسم لوجه مبتسم.

رقم اإليداع: 144868
التاريخ: 2013/11/03 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )21(
أدوات وأواين وأوعية لالستعمال املنزيل وللمطبخ، أمشاط واسفنج، 
فراشي )عدا فراشي التلوين أو الدهان(، مواد صنع الفراشي، أدوات 
للتنظيف، سلك جلي، زجاج غريمشغول أو زجاج شبه مشغول )عدا 
صيين  خزف  أواين  زجاجية،  أواين  املباين(،  يف  املستعمل  الزجاج 
قوارير،  فتاحات  قوارير،  أخرى،  فئات  يف  واردة  غري  خزفية  وأواين 
أطباق عميقة، سالل لإلستخدام املنزيل، دالء )سطول(، مشعداانت، 
للتنظيف،  قماش  قطع  الصيين،  اخلزف  من  حلى  سكاكر،  صناديق 
علب  أمشاط،  املائدة،  بياضات  وخبالف  الورق  من  ليست  صواين 
)دالء  مربدات  للمطبخ،  أو  املنزيل  لإلستعمال  أوعية  لألمشاط، 
أدوات  ومحل  حلفظ  أوعية  الفلني،  سدادات  فتاحات  الثلج(، 
التجميل، أواين فخارية، أكواب، صحون، أطباق مائدة لالستخدام 
نفاايت،  وأواين، صناديق  وأوعية  قوارير شرب، كؤوس  مرة واحدة، 
من  صغرية  متاثيل  ابملينا،  مطلي  زجاج  خزفية،  أواين  غبار،  منافض 
لتربيد  أجهزة  زهور،  أوعية  الزجاج،  أو  الفخار  أو  الصيين  اخلزف 
زجاجية  أواين  )أواين(،  زجاجية  قوارير  املنزلية(،  )لألغراض  األطعمة 
صناديق  معزولة،  أوعية  أقداح،  املنزلية،  لألغراض  قفافيز  مطلية، 
أي  يف  واردة  وغري  الفئة  هذه  يف  الواردة  قوالب  اخلفيفة،  للوجبات 
فئات أخرى، أابريق، حامالت وحلقات مناديل، صحون من الورق، 
مطاحن فلفل )يدوية(، حمارق عطورأو طيب، سالل جمهزة للنزهات، 
فخارية،  أواين  أابريق،  حيواانت،  على شكل  معدنية  غري  حصاالت 
مناصب  خالطات،  وماَلحات،  ملح  أوعية  للسلطة،  عميقة  أواين 
أحذية،  لبيسات  لألحذية،  فراشي  احلالقة،  لفراشي  مساند  للكوي، 
الفخار  أو  الصيين  اخلزف  من  متاثيل  هبارات،  أطقم  صابون،  علب 
املالعق(،  و  والشوك  السكاكني  )خبالف  مائدة  أدوات  الزجاج،  أو 
أابريق شاي، فراشي أسنان، حامالت عيدان تنظيف األسنان، صواين 

سراويل داخلية، قمصان نصف كم، صدارات، سرتات، مالبس كتانية، 
كنزات صوفية، مالبس جلدية، مالبس من جلد ُمقّلد، أثواب سباحة، 
مالبس للشاطئ، مالبس داخلية، أثواب بال أكمام، بيجامات، أرواب 
استحمام، مالبس لألطفال، مالبس لألطفال الرضع، مالبس حمبوكة، 
جوارب قصرية، أثواب ضيقة، جوارب طويلة، مالبس مضادة للماء، 
أحزمة  لفاعات،  قفازات،  البدنية،  للرايضة  أحذية  للرقص،  لباس 

)مالبس(، قبعات استحمام. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: أنكو، إنك.

الوالايت   ،10036 نيويورك  نيويورك،  سكوير،  اتميز   7 العنوان: 
املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: LOFT ابإلجنليزية.بشكل مميز.

رقم اإليداع: 143735
التاريخ: 2013/09/22

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(
عرض السلع على وسائل االتصال لغاايت بيعها ابلتجزئة، خدمات الدعاية 
احملالت  واجهات  تزيني  الربيدي،  ابلطلب  واإلعالن  الدعاية  واإلعالن، 
التجارية، املساعدة يف إدارة األعمال، وكاالت االسترياد والتصدير، ترويج 
املبيعات ]لآلخرين[، خدمات الشراء لآلخرين ]شراء السلع واخلدمات 
لألعمال األخرى[، خدمات حمالت البيع ابلتجزئة وخدمات البيع ابلتجزئة 
عرب الشبكة، إدارة األعمال، توجيه األعمال، تفعيل النشاط املكتيب، خدمات 
حمالت البيع ابلتجزئة وخدمات كتالوجات الطلب الربيدي وخدمات حمالت 
البيع ابلتجزئة عرب الشبكة مجيعها تقدم املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 
ولوازم املالبس واحلقائب حقائب اليد واملنتجات اجللدية وحقائب الظهر 
واللوازم اجللدية الصغرية واحملافظ والنظارات الشمسية والنظارات ولباس 
العني واجملوهرات والساعات ولوازم الشعر ومستحضرات التجميل مواد 
الزينة والعطور ومنتجات االستحمام ومنتجات العناية الشخصية ومنتجات 
العناية ابلبشرة واملفروشات املنزلية والقرطاسية واهلدااي، برامج حتفيزية وبرامج 
مكافآت وبرامج والء للزابئن فيما يتعلق جبميع ما ذكر آنفًا، خدمات 

بطاقات الوالء مبا يف ذلك برامج الوالء للزابئن. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
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املالبس، لباس القدم، أغطية الرأس. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع.
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
T.(65911211:موابيل  3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)AbuMariam@tamimi.com
طالب التسجيل: ذا انرتتينر منطقة حرة – ذ.م.م

العنوان: ص.ب. 502202، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: ENTERTAINER ابإلجنليزية.بشكل مميز.
رقم اإليداع: 144923

التاريخ: 2013/11/06 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(

املالبس، لباس القدم، أغطية الرأس. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع.
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: ذا انرتتينر منطقة حرة – ذ.م.م

العنوان: ص.ب. 502202، ديب، اإلمارات العربية املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: ENTERTAINER ابإلجنليزية.بشكل مميز.
رقم اإليداع: 144925

التاريخ: 2013/11/06 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )21(

أمشاط واسفنج،  وللمطبخ،  املنزيل  لالستعمال  وأواين وأوعية  أدوات 
فراشي )عدا فراشي التلوين أو الدهان(، مواد صنع الفراشي، أدوات 
للتنظيف، سلك جلي، زجاج غريمشغول أو زجاج شبه مشغول )عدا 
الزجاج املستعمل يف املباين(، أواين زجاجية، أواين خزف صيين وأواين 
أطباق  قوارير،  فتاحات  قوارير،  أخرى،  فئات  يف  واردة  غري  خزفية 
عميقة، سالل لإلستخدام املنزيل، دالء )سطول(، مشعداانت، صناديق 
صواين  للتنظيف،  قماش  قطع  الصيين،  اخلزف  من  حلى  سكاكر، 
ليست من الورق وخبالف بياضات املائدة، أمشاط، علب لألمشاط، 
أوعية لإلستعمال املنزيل أو للمطبخ، مربدات )دالء الثلج(، فتاحات 
التجميل، أواين فخارية،  الفلني، أوعية حلفظ ومحل أدوات  سدادات 

اخلزف  من  فنية  حُتف  مزهرايت،  جتميل،  علب  املنزلية،  لألغراض 
الصيين أو الفخار أو الزجاج.

وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع.

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
.)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: ذا انرتتينر منطقة حرة – ذ.م.م
العنوان: ص.ب. 502202، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: THE ENTERTAINER ابإلجنليزية بشكل مميز 

مع رسم لوجه مبتسم.
رقم اإليداع: 144869

التاريخ: 2013/11/03 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(

اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات املصنوعة من هذه 
املواد غري الواردة يف فئات أخرى، جلود احليواانت اخلام أو املدبوغة، 
الصناديق واحلقائب السفرية، املظالت والشماسي والعصي، السياط 
وأطقم احليواانت والسروج، حقائب صغرية للواثئق واألوراق، حقائب 
حقائب  جلدية،  أحزمة  والرايضة،  والتسلق  للتخييم  حقائب  ظهر، 
للشاطئ، صناديق جلدية، حمافظ جلدية، حقائب يد، محـّاالت حلمل 
حمافظ  جلدية،  سيور  جلدية(،  )مصنوعات  مفاتيح  علب  األطفال، 

جيب، حمافظ نقود، حقائب مدرسية، أكياس تسوق، حمافظ.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع.
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: ذا انرتتينر منطقة حرة – ذ.م.م

العنوان: ص.ب. 502202، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: THE ENTERTAINER ابإلجنليزية بشكل مميز 
مع رسم لوجه مبتسم.

رقم اإليداع: 144870
التاريخ: 2013/11/03 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(
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بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
.)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: ذا انرتتينر منطقة حرة – ذ.م.م
العنوان: ص.ب. 502202، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: TAWAZUN ابإلجنليزية.وتوازن ابلعربية

رقم اإليداع: 145043
التاريخ: 2013/11/12

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )13(
املتفجرات واألسلحة النارية والبندقيات والذخائر والقذائف. 

وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع.

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
.)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: شركة توازن القابضة ذ م م
 ،908 ص.ب.  للتأمني،  أبوظيب  شركة  بناية  خليفة،  شارع  العنوان: 

أبوظيب، اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: TAWAZUN ابإلجنليزية.وتوازن ابلعربية.
رقم اإليداع: 145044

التاريخ: 2013/11/12
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )42(

هبا،  املتعلقة  والتصميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 
خدمات التحاليل واألحباث الصنـاعية، خدمـات تصميم وتطوير عتاد 

وبرامج الكمبيوتـر. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع.
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: شركة توازن القابضة ذ م م

 ،908 ص.ب.  للتأمني،  أبوظيب  شركة  بناية  خليفة،  شارع  العنوان: 
أبوظيب، اإلمارات العربية املتحدة.

أكواب، صحون، أطباق مائدة لالستخدام مرة واحدة، قوارير شرب، 
أواين خزفية،  غبار،  منافض  نفاايت،  وأواين، صناديق  كؤوس وأوعية 
أو  الفخار  أو  الصيين  اخلزف  من  صغرية  متاثيل  ابملينا،  مطلي  زجاج 
الزجاج، أوعية زهور، أجهزة لتربيد األطعمة )لألغراض املنزلية(، قوارير 
زجاجية )أواين(، أواين زجاجية مطلية، قفافيز لألغراض املنزلية، أقداح، 
أوعية معزولة، صناديق للوجبات اخلفيفة، قوالب الواردة يف هذه الفئة 
مناديل،  أابريق، حامالت وحلقات  أخرى،  فئات  أي  وغري واردة يف 
صحون من الورق، مطاحن فلفل )يدوية(، حمارق عطورأو طيب، سالل 
جمهزة للنزهات، حصاالت غري معدنية على شكل حيواانت، أابريق، 
أواين فخارية، أواين عميقة للسلطة، أوعية ملح وماَلحات، خالطات، 
لبيسات  لألحذية،  فراشي  احلالقة،  لفراشي  مساند  للكوي،  مناصب 
أحذية، علب صابون، أطقم هبارات، متاثيل من اخلزف الصيين أو الفخار 
املالعق(،  و  والشوك  السكاكني  )خبالف  مائدة  أدوات  الزجاج،  أو 
أابريق شاي، فراشي أسنان، حامالت عيدان تنظيف األسنان، صواين 
لألغراض املنزلية، علب جتميل، مزهرايت، حُتف فنية من اخلزف الصيين 

أو الفخار أو الزجاج.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع.
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: ذا انرتتينر منطقة حرة – ذ.م.م

العنوان: ص.ب. 502202، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: ENTERTAINER ابإلجنليزية.بشكل مميز.
رقم اإليداع: 144926

التاريخ: 2013/11/06 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(

اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات املصنوعة من هذه 
املواد غري الواردة يف فئات أخرى، جلود احليواانت اخلام أو املدبوغة، 
الصناديق واحلقائب السفرية، املظالت والشماسي والعصي، السياط 
وأطقم احليواانت والسروج، حقائب صغرية للواثئق واألوراق، حقائب 
حقائب  جلدية،  أحزمة  والرايضة،  والتسلق  للتخييم  حقائب  ظهر، 
للشاطئ، صناديق جلدية، حمافظ جلدية، حقائب يد، محـّاالت حلمل 
حمافظ  جلدية،  سيور  جلدية(،  )مصنوعات  مفاتيح  علب  األطفال، 

جيب، حمافظ نقود، حقائب مدرسية، أكياس تسوق، حمافظ.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
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طالب التسجيل: حممود أنس حممود السهلي
العنوان: شارع امللكة رانيا، عمان 11196، األردن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: رسم للكرة األرضية ابللون األسود به خطوط طولية وعرضية 

ابللون األبيض داخل شكل شبه بيضاوي.
رقم اإليداع: 147267

التاريخ: 2014/01/19
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41(

اللغة اإلجنليزية، خدمات  خدمات الرتبية والتعليم حتديدًا توفري تعليم 
الرتبية والتعليم حتديدًا تقدمي املشورة واملساعدة للطالب يف التخطيط 

والتطبيق واإلعداد ملواصلة التعليم، خدمات التدريب. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع.
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: ئي ال اس إديوكاشينال سريفيسز، إنك.

 ،08540 جريسي  نيو  برينستون،  ابرك،  ألكساندر   400 العنوان: 
الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: َلّش أبحرف عربية.

رقم اإليداع: 150074
اتريخ اإليداع: 2014/04/01

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 
)150072( الرتباطهم 

اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة
الدعاية و اإلعالن و التسويق و الرتويج؛ خدمات البيع ابلتجزئة اليت تتم 
يف احملالت، بواسطة كااتلوجات الطلب ابلربيد أو اهلاتف أو عرب اإلنرتنت 
واليت تتعلق ببيع أمالح إستحمام غري طبية حتتوي على مواد فوارة و 
ملينات و مرطبات للبشرة؛ صابون؛ عطورات؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ 
مستحضرات جتميل؛ ماء الزينة؛ كولونيا و روائح طيبة؛ مستحضرات زينة 
غري طبية؛ مستحضرات جتميل؛ غسوالت )لوشن( و حليب و جل و 

مساحيق و زيوت و رغوة )موس( و مشع وكرميات، 
مجيعها لإلستخدام على البشرة ؛ مبيضات لإلستخدامات التجميلية؛ 
منظفات  جتميل(؛  )منتجات  الشمس  أشعة  من  للوقاية  مستحضرات 
أسنان؛ غسوالت للفم؛ مستحضرات إزالة الشعر؛ مستحضرات حالقة؛ 
مستحضرات  الزينة؛  مواد  للعرق؛  مضادات  و  روائح كريهة  مزيالت 

العالمة: BAGATELLE ابإلجنليزية.
رقم اإليداع: 145304

التاريخ: 2013/11/17
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(

خدمات توفري األطعمة واملشروابت )الغري كحولية(، حتضري األطعمة 
خدمات  العامة،  البيوت  خدمات  كحولية(،  )الغري  واملشروابت 
خدمات  املطاعم،  خدمات  ابألطعمة،  املتعلقة  العامة  البيوت 
خدمات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  السريعة،  الوجبات  لتقدمي  املطاعم 
الطلبات اخلارجية واملقاهي والكافتريايت واملقاصف وحمالت القهوة 
وخدمات مطاعم الوجبات اخلفيفة، خدمات قاعات الكوكتيل )الغري 
)الغري كحولية(،  واملشروابت  ابألطعمة  التزويد  خدمات  كحويل(، 
كحولية(،  )الغري  واملشروابت  األطعمة  لتقدمي  النوادي  خدمات 
توفري املعلومات املتعلقة ابملطاعم، توفري املعلومات املتعلقة بتحضري 
أتجري  الفنادق،  خدمات  كحولية(،  )الغري  واملشروابت  األطعمة 
والواقعة  ذكر  مبا  املتعلقة  احلجوزات  خدمات  االجتماعات،  قاعات 

يف الفئة 43 وغري املدرجة يف فئات أخرى. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع.
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: ابغاتيل انرتانشيوانل ليمتد

فيفث   521 يب.سي.،  زابفيل  آند  سامساين  ماكيو  سي/أو  العنوان: 
املتحدة  الوالايت   ،10175 نيويورك  نيويورك،   ،32 الطابق  أفينيو، 

األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: MYMO express ابإلجنليزية.مع شكل مميز
رقم اإليداع: 145498

التاريخ: 2013/12/03
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )36(

الشؤون التمويلية والشؤون املالية.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع.
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
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العالمة: URBAN BEDOU ابإلجنليزية
رقم اإليداع: 150856

التاريخ: 2014/05/04
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(

اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات املصنوعة من هذه 
املواد غري الواردة يف فئات أخرى، جلود احليواانت اخلام أو املدبوغة، 
الصناديق واحلقائب السفرية، املظالت والشماسي والعصي، السياط 

وأطقم احليواانت والسروج، جزادين. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع.
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: رمي عبدالرمحن عبدهللا راشد الوهييب

العنوان: ص.ب. 31700، الدوحة، قطر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مميز حتتهما  بطريقة وخط   UB األحرف عبارة عن  العالمة  العالمة: 
كلميت URBAN BEDOU ابللغة اإلجنليزية.

رقم اإليداع: 150857
التاريخ: 2014/05/04

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(
اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات املصنوعة من هذه 
املواد غري الواردة يف فئات أخرى، جلود احليواانت اخلام أو املدبوغة، 
الصناديق واحلقائب السفرية، املظالت والشماسي والعصي، السياط 

وأطقم احليواانت والسروج، جزادين. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
T.(65911211:موابيل  3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)AbuMariam@tamimi.com
طالب التسجيل: رمي عبدالرمحن عبدهللا راشد الوهييب

العنوان: ص.ب. 31700، الدوحة، قطر.

لتنظيف و لتوحيد لون البشرة؛ أقنعة للوجه؛ مستحضرات اإلستحمام 
منعمات  شامبو؛  ابلشعر؛  للعناية  مستحضرات  ابلدش؛  واإلستحمام 
مراهم  و  )موس(  رغوة  و  )سرباي(  رذاذ  و  للشعر؛ جل   ) )ملطفات 
عطرية )بلسم( و مثبتات لتصفيف الشعر و العناية ابلشعر؛ مصففات 
الشعر؛ ملوانت الشعر؛ زيوت عطرية؛ مواد املكياج؛ مكياج العيون و 
أقالم احلواجب؛ أقالم لتحديد العيون و أقالم مشعية للعيون و ظالل 
مستعارة  أظافر  و  مستعارة  رموش  للعيون؛  ظالل  ماسكارا؛  للعيون؛ 
ومواد الصقة هلا؛ أمحر شفاه و ملمعات و مرطبات للشفاه؛ ملمعات 
و طالءات لألظافر؛ مساحيق للوجه و أساسات للوجه و أمحر خدود 
و مستحضرات لتحمري اخلدود؛ مستحضرات تنظيف ملواد التجميل؛ 
مستحضرات سنفرة إلستخدامها على الوجه و اجلسم و / أو األظافر؛ 
وكرميات مجيعها لإلستخدام على البشرة؛ مستحضرات للعناية ابلشعر؛ 
مقشرات للجسم؛ غسوالت للجسم؛ مستحضرات إستحمام؛ فقاعات 
إستحمام؛ رغوة إستحمام؛ زيوت إستحمام؛ جل اإلستحمام ابلدش؛ 
جل اإلستحمام؛ كرميات للتدليك )املساج(؛ غسوالت )لوشن( للتدليك 
)املساج(؛ زيوت للتدليك )املساج(؛ كرميات للبشرة؛ منظفات للبشرة؛ 
سوائل منعشة للبشرة؛ أقنعة للوجه؛ عالجات للبشرة؛ مرطبات للبشرة؛ 
معاجلات و كرميات للعناية ابألظافر؛ مساحيق؛ أمحر شفاه؛ ماسكارا؛ 
كرميات للعني؛ صابون إستحمام مرطب و جمدد للبشرة؛ صابون زينة؛ 
للتدليك  )لوشن(  غسوالت  و  سائل؛ كرميات  صابون  معطر؛  صابون 
)املساج(؛ مستحضرات زينة غري طبية؛ مواد زينة؛ حجر اخلفاف لغاايت 
جتميلية؛ مستحضرات العالج ابلعطور؛ خبور؛ مزجيات من أوراق الورد 
اجملففة املعطرة؛ روائح طيبة للغرف؛ كمادات و مناديل مسح للتنظيف و 
كمادات قطنية و أعواد قطنة للتنظيف؛ مناديل و مناشف مشربة مبواد 
الزينة؛ رسوم زينة للشف و جموهرات زينية للبشرة ألغراض التجميل؛ ورق 
و أكياس و مناديل معطرة ؛ مستحضرات و مواد صيدالنية، منتجات 
األظافر،  أو  األسنان  أو  الشعر  أو  ابلبشرة  للعناية  مستحضرات  و 
تفعيل  األعمال؛  توجيه  األعمال؛  إدارة  اجلو؛  تلطيف  مستحضرات 
النشاط املكتيب؛ تنظيم و ترتيب املعارض و العروض التجارية املتعلقة 
خبيارات الصحة و اجلمال و منط احلياة؛ الرتويج للمعارض و العروض و 
املؤمترات التجارية اليت تتعلق خبيارات الصحة و اجلمال ومنط احلياة. وكيل 

التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.
تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
طالب التسجيل: كوزماتيك واريوز ليميتد

العنوان: 29 هاي سرتيت بول دورسيت يب اتش 15 1 ايه يب اململكة 
املتحدة
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املستخدمة لعمل املشروابت ».
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641
فاكس: 22958644

طالب التسجيل: كابيالنو هين ال يت دي.
العـنوان :  399 ارتشرفيلد روود، كوينزالند، اسرتاليا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: FLUTIFORM ابإلجنليزية.

رقم اإليداع: 153879
التاريخ: 2014/07/14

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )10(
أجهزة طبية، أجهزة لإلستنشاق، أجزاء وقطع ولوزام لألجهزة الطبية 

وأجهزة االستنشاق.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: جاجوتيك إيه جي

العنوان: إبتينجرسرتاسي 61، موتينز 4132، سويسرا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: FLUTIFORM ابإلجنليزية.
رقم اإليداع: 153881

التاريخ: 2014/07/14
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(

وكيميائية  صيدالنية  وسائط  وبيطرية،  صيدالنية  ومواد  مستحضرات 
ومنتجات الرعاية الصحية ومنقوعات دوائية، مستحضرات صيدالنية 
حامالت  الربو،  ولعالج  التنفسي  اجلهاز  واضطراابت  أمراض  لعالج 
للمستحضرات الصيدالنية، مواد صيدالنية حمتوية على مركبات لعالج 
االنسداد  ومرض  الربو  ولعالج  التنفسي  اجلهاز  واضطراابت  أمراض 

الرئوي املزمن.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع.
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت .

 ABU DHABI INVESTMENT العالمة: 
BANK ابإلجنليزية.

رقم اإليداع: 151094
التاريخ: 2014/05/08

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )36(
الشؤون واخلدمات املصرفية، اخلدمات املصرفية ابالنرتنت، اخلدمات 
األعمال  املتحرك،  ابهلاتف  املصرفية  اخلدمات  ابهلاتف،  املصرفية 
املصرفية،  األعمال  معلومات  املنزلية،  املصرفية  اخلدمات  املصرفية، 
خدمات تصفية األعمال املالية، استثمار رؤوس األموال، التحقق من 
الشيكات، املقاصة املالية، غرف املقاصة املالية، االستشارات املالية، 
مكاتب االئتمان، خدمات بطاقات االئتمان، إصدار بطاقات االئتمان، 
التقييم املايل  الثمينة كوديعة،  الدين، حفظ األشياء  خدمات بطاقات 
املالية،  املعلومات  الصرافة،  والعقارات(،  املصرفية  )التأمني واألعمال 
اإلدارة املالية، الكفاالت املالية، اخلدمات التمويلية، استثمار األموال، 
حتويل األموال الكرتونيًا، الضماانت، ضمان سندات التأمني الصحي، 
إصدار  قيمة،  ذات  شراء  بطاقات  إصدار  ابلتقسيط،  البيع  متويل 
إبرام  بضمان،  القروض  واإلجيار،  الشراء  متويل  السياحية،  الشيكات 
سندات التأمني على احلياة، القروض املالية، خدمات حفظ الودائع، 

بنوك التوفري، الصكوك الشرعية.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع.
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: مصرف أبوظيب اإلسالمي ش.م.ع

عبدهللا  سلطان  ورثة  بناية  ايس،  بين  شارع   ،313 العنوان: ص.ب. 
امحد العتيبة ومرمي الكندي، أبوظيب، اإلمارات العربية املتحدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـــالمــة   : كلمة )BEEOTIC( كما ابلشكل املوضح.

رقـم اإليـداع :  176333 
اتريخ اإليداع:  2015/12/30م 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(: »املياه 
مشروابت  الكحولية،  الغري  املشروابت  من  وغريها  والغازية  املعدنية 
املستحضرات  من  وغريها  املركزة  املشروابت  الفواكه،  وعصائر 
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )16(
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة من هذه املواد وغري واردة 
يف فئات أخرى؛ املطبوعات؛ مواد جتليد الكتب؛ الصور الفوتوغرافية؛ 
منزلية؛  لغاايت  أو  القرطاسية  يف  املستعملة  اللصق  مواد  القرطاسية؛ 
واللوازم  الكاتبة  اآلالت  التلوين؛  أو  الدهان  فراشي  الفنانني؛  ومواد 
املكتبية )عدا األاثث(؛ مواد التوجيه والتدريس )عدا األجهزة(؛ مواد 
التغليف البالستيكية )غري الواردة يف فئات أخرى(؛ حروف الطباعة؛ 

الكليشيهات )الرامسات(.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع.
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: ذا مسايلي كومباين اس. بيه. آر. ال.

العنوان: ريو دي تروا أربريس، 16 يب، 1180 بروكسل، بلجيكا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: SMILEY ابإلجنليزية.
رقم اإليداع: 155007

التاريخ: 2014/08/13
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )14(

معادن  من  املصنوعة  واملنتجات  منها  خليط  وكل  النفيسة  املعادن 
نفيسة أو مطلية هبا، غري الواردة يف فئات أخرى، اجملوهرات واألحجار 

الكرمية، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع.
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: ذا مسايلي كومباين اس. بيه. آر. ال.

العنوان: ريو دي تروا أربريس، 16 يب، 1180 بروكسل، بلجيكا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: SMILEY ابإلجنليزية.
رقم اإليداع: 155008

التاريخ: 2014/08/13
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(

املالبس، لباس القدم، أغطية الرأس. 

موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
.)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: جاجوتيك إيه جي.
العنوان: إبتينجرسرتاسي 61، موتينز 4132، سويسرا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: timez5 ابإلجنليزية.فوقها شكل مميز.

رقم اإليداع: 153882
التاريخ: 2014/07/14

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )27(
سجادة صالة. 

وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع.

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
.)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: اندر حسن صربي.
العنوان: ص.ب. 186368، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: SMILEY ابإلجنليزية.

رقم اإليداع: 155005
التاريخ: 2014/08/13

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(
اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات املصنوعة من هذه 
املواد غري الواردة يف فئات أخرى، احلقائب السفرية وحقائب للرايضة 

وحقائب ظهر وحقائب يد واملظالت والشماسي. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع.
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: ذا مسايلي كومباين اس. بيه. آر. ال.

العنوان: ريو دي تروا أربريس، 16 يب، 1180 بروكسل، بلجيكا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: SMILEY ابإلجنليزية.
رقم اإليداع: 155006

التاريخ: 2014/08/13
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بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
.)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: مشا هولدينجز ليمتد
العنوان: ص.ب. 9275، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: العالمة عبارة عن كلمات جولة اجلولف يف دول مينا ابللغة 
مث كلميت  بيضاوي  شكل  داخل   MENA حتتهم كلمة  العربية 

GOLF TOUR ابللغة اإلجنليزية.
رقم اإليداع: 157330

التاريخ: 2014/09/23
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41(

والثقافية،  الرايضية  األنشطة  الرتفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم 
أتجري  الرايضي،  التدريب  التعليم[،  أو  ]للرتفيه  النوادي  خدمات 
أو  املبارايت  تنظيم  الغولف،  لعبة  تسهيالت  توفري  األلعاب،  معدات 
الرتبية  الرايضية،  املبارايت  تنظيم  الرتفيه[،  أو  ]للتعليم  املنافسات 
البدنية، توفري املطبوعات اإللكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، توفري 
الكتب والصحف اإللكرتونية  الكتب، نشر  تسهيالت رايضية، نشر 
توفري تسهيالت اإلستجمام  الراديو والتلفزيون،  برامج  إنتاج  الفورية، 
ومعلومات عن اإلستجمام، أتجري معدات الرايضة عدا املركبات، أتجري 
املالعب الرايضية، أتجري مرافق اإلستادات، خدمات وكاالت التذاكر 

]ترفيه[، توقيت املناسبات الرايضية.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: حممد مجعه مخيس بو عميم

العنوان: ص.ب. 112451، ديب، اإلمارات العربية املتحدة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: العالمة عبارة عن كلمات جولة اجلولف يف دول مينا ابللغة 
مث كلميت  بيضاوي  شكل  داخل   MENA حتتهم كلمة  العربية 

GOLF TOUR ابللغة اإلجنليزية.
رقم اإليداع: 157331

التاريخ: 2014/09/23
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(

وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع.

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
.)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: ذا مسايلي كومباين اس. بيه. آر. ال.
العنوان: ريو دي تروا أربريس، 16 يب، 1180 بروكسل، بلجيكا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: POCA&POCA ابإلجنليزية.

رقم اإليداع: 156669
التاريخ: 2014/09/10

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(
تفعيل  األعمال،  توجيه  األعمال،  واإلعالن،إدارة  الدعاية  خدمات 
الغري،  لصاحل  السلع  من  تشكيلة  جتميع  خدمات  املكتيب،  النشاط 
)وال  احلاجة،  عند  وشرائها  معاينتها  من  الزابئن  عامة  لتمكني  وذلك 
ينطوي ذلك على خدمة النقل( وميكن تقدمي هذه اخلدمات من خالل 
حمالت البيع ابلتجزئة أو منافذ البيع ابجلملة أو من خالل كااتلوجات 
الطلب الربيدي أو من خالل وسائل اإلعالم االلكرتونية على سبيل 

املثال من خالل مواقع الويب أو برامج التسوق عرب التلفزيون.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع.
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت.
موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: كارولينا جنيويك

العنوان: ص.ب. 121490، الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: العالمة عبارة عن كلمة filful ابللغة اإلجنليزية وكلمة فلفل 
ابللغة العربية بطريقة وخط مميزة.

رقم اإليداع: 156868
التاريخ: 2014/09/15

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(
والشراب،  ابلطعام  التزويد  واملشروابت،  األطعمة  توفري  خدمات 

املطاعم، اإليواء املؤقت. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع.
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وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع.

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت.

موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
.)T.AbuMariam@tamimi.com(

تلفون: 96522966420+/3/2/1 موابيل:65911211 
 T.AbuMariam@tamimi.com

طالب التسجيل: ثري ام كومبين
العنوان: ثري ام سنرت، 2501 هدسون روود، سانت بول، مينيسوات 

55144، الوالايت املتحد األمريكية. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه /مكتب احملامي يعقوب املنيع

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: العالمة عبارة عن حرف وأرقام 1R-1808 ابللغة اإلجنليزية.

رقم اإليداع: 159345
التاريخ: 2014/11/13

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )7( 
مكائن وآالت وغريها من املنشآت لغرض استغالل حقول النفط وحقول 
الغاز وأجزائها الواقعة يف الفئة 7، مكائن وحمركات للقوارب، حمركات 
جوية، حمركات االحرتاق الداخلي، حمركات ومكائن )ليست للمركبات 
اآلالت( ومشعات  من  )أجزا  الصمامات  ذلك  مبا يف  وأجزائها  الربية( 
ومنظمات  املكائن(  من  )أجزاء  اهلواء  )فالتر(  ومرشحات  اإلشعال 
املياه ومرشحات الزيت والبادائت واملضخات وفوهات الوقود وسيور 
املكائن(  من  )أجزاء  اهلواء  تنقية  ومرشحات  واملكائن  للمحركات 
للمحركات  التحكم  وكبالت  واملكائن  للمحركات  التوصيل  وقضبان 
للمحركات  وإسطواانت  للمحركات  إسطوانية  وؤروس  واملكائن 
واملكائن وأجهزة توفري الوقود للمحركات واملكائن واملكابس وأجزاء 
أنظمة التربيد والضاغطات الفائقة وأجهزة صرف العوادم ومرافق تدوير 

)أجزاء للمحركات واملكائن(.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
T.AbuMariam@( 69958515:تلفون: 965+ موابيل

.)tamimi.com
طالب التسجيل: كاتربيلر إنك.

املالبس، لباس القدم، أغطية الرأس، أحزمة ]مالبس[، قبعات ]أغطية 
خارجية،  معاطف  قلنسوات،  القدم،  للباس  معدنية  لوازم  للرأس[، 
مالبس جاهزة، لفاعات، قمصان، جوارب قصرية، قمصان للرايضة، 
أحذية للرايضة، أحذية ذات ساق عايل للرايضة، واقيات من الشمس، 
مالبس  نصف كم،  قمصان  بناطيل،  القدم،  لباس  زخارف  سرتات، 

مضادة للماء.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع.
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
تلفون: 96522966420+/3/2/1 موابيل:65911211 

T.AbuMariam@tamimi.com
طالب التسجيل: حممد مجعه مخيس بو عميم.

العنوان: ص.ب. 112451، ديب، اإلمارات العربية املتحدة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: bakeos ابللغة اإلجنليزية خبط مميز.
رقم اإليداع: 157781

التاريخ: 2014/10/12
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(

رقاقات البطاطا ورقائق البطاطا وفتات البطاطا واللحوم واألمساك وحلوم 
الدواجن والصيد، خالصات اللحم، فواكه وخضروات حمفوظة وجممدة 
ابلسكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة،  وجمففة 
البيض واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون الصاحلة لألكل.

وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع.

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

تلفون: 96522966420+/3/2/1 موابيل:65911211 
T.AbuMariam@tamimi.com

طالب التسجيل: سغنتشر سناكس ش.م.ذ.م
العنوان: ص. ب. 474006، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة عن كلمات PETRIFILMابللغة اإلجنليزية.

رقم اإليداع: 157993
التاريخ: 2014/10/15

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(
وسائط استنبات لالستعمال يف املختربات البيولوجية.
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املواد غري الواردة يف فئات أخرى، جلود احليواانت اخلام أو املدبوغة، 
الصناديق واحلقائب السفرية، املظالت والشماسي والعصي، السياط 
وأطقم احليواانت والسروج، حقائب وحقائب يد وكتب اجليب وحقائب 
فارغة  تباع  اجلميل  مستحضرات  وعلب  للسهرة  يد  وحقائب  كتف 
النقود وحمافظ مزودة  وحمافظ وحمافظ اجليب وعلب املفاتيح وحمافظ 
وحقائب  العامة  لألغراض  وحقائب  مبقابض  مزودة  وحقائب  مبقابض 
محل وحقائب مستديرة وأكياس مزودة برابط وحقائب ظهر وحقائب 
الساعي  وحقائب  مدرسية  وحقائب  جلدية  وحمافظ  األطفال  حلمل 
وحقائب سفر وحقائب واقية من املطر وعلب بطاقات االئتمان وعلب 

بطاقات االعمال وحقائب مزودة بسيور. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: أنكو، إنك.

الوالايت   ،10036 نيويورك  نيويورك،  سكوير،  اتميز   7 العنوان: 
املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3M SCIENCE. APPLIED العالمة: عبارة عن كلمات
كلمة  بعد  نقطة  وجود  مع  اإلجنليزية  ابللغة   .TO LIFE

.LIFE وكلمة SCIENCE
رقم اإليداع: 159354

التاريخ: 2014/11/13
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )20(

زينة  مشابك  بالستيكية،  حبلية  وحمازم  مشابك  بالستيكية،  كالابت 
الفوتوغرافية  الصور  لتعليق  بالستيكية  مشابك  حتديدًا  بالستيكية 

والصور واملطبوعات واألوراق والزينة.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: ثري ام كومبين

العنوان: ثري ام سنرت، 2501 هدسون روود، سانت بول، مينيسوات 
55144، الوالايت املتحد األمريكية. 

العنوان: 100 إن إي أدمز سرتيت، بيوراي، إلينوي 61629-9540، 
الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ANN TAYLOR LOFT ابللغة اإلجنليزية

رقم اإليداع: 159351
التاريخ: 2014/11/13

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(
عرض السلع على وسائل االتصال لغاايت بيعها ابلتجزئة، خدمات 
الدعاية واإلعالن، الدعاية واإلعالن ابلطلب الربيدي، تزيني واجهات 
االسترياد  وكاالت  األعمال،  إدارة  يف  املساعدة  التجارية،  احملالت 
لآلخرين  الشراء  خدمات  ]لآلخرين[،  املبيعات  ترويج  والتصدير، 
البيع  السلع واخلدمات لألعمال األخرى[، خدمات حمالت  ]شراء 
ابلتجزئة وخدمات البيع ابلتجزئة عرب الشبكة، إدارة األعمال، توجيه 
ابلتجزئة  البيع  حمالت  خدمات  املكتيب،  النشاط  تفعيل  األعمال، 
وخدمات كتالوجات الطلب الربيدي وخدمات حمالت البيع ابلتجزئة 
عرب الشبكة مجيعها تقدم املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس ولوازم 
الظهر  وحقائب  اجللدية  واملنتجات  اليد  حقائب  واحلقائب  املالبس 
والنظارات  الشمسية  والنظارات  واحملافظ  الصغرية  اجللدية  واللوازم 
ومستحضرات  الشعر  ولوازم  والساعات  واجملوهرات  العني  ولباس 
التجميل مواد الزينة والعطور ومنتجات االستحمام ومنتجات العناية 
العناية ابلبشرة واملفروشات املنزلية والقرطاسية  الشخصية ومنتجات 
فيما  للزابئن  والء  وبرامج  مكافآت  وبرامج  حتفيزية  برامج  واهلدااي، 
يتعلق جبميع ما ذكر آنفًا، خدمات بطاقات الوالء مبا يف ذلك برامج 

الوالء للزابئن. 
تلفون: 96522966420+/3/2/1 موابيل:65911211 

 T.AbuMariam@tamimi.com
طالب التسجيل: أنكو، إنك.

الوالايت   ،10036 نيويورك  نيويورك،  سكوير،  اتميز   7 العنوان: 
املتحدة األمريكية.

وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه /مكتب احملامي يعقوب املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: ANN TAYLOR LOFT ابللغة اإلجنليزية
رقم اإليداع: 159352

التاريخ: 2014/11/13
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(

اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات املصنوعة من هذه 
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طالب التسجيل: ثري ام كومبين
العنوان: ثري ام سنرت، 2501 هدسون روود، سانت بول، مينيسوات 

55144، الوالايت املتحد األمريكية. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كلمة HAVELLS ابللغة االجنليزية 
رقم اإليداع: 160802

التاريخ: 2014/12/14
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(

مفاتيح كهرابئية وأجهزة تعتيم رقمية ومفاتيح قطع الدارات الكهرابئية 
ومفاتيح قطع الدارات الرقمية وأسالك وكبالت كهرابئية وأجهزة قياس 
)أجهزة  وفولتمرتات  الكهرابئي  التيار  شدة  قياس  وأجهزة  )تسجيل( 
قياس الفلطية( ومكثفات ومالمسات وُمرحـالت كهرابئية ولوحات توزيع 
]كهرابئية[ ومصاهر كهرابئية وثريموستات )منظمات احلرارة( ومرافق 
الفلورية،  للمصابيح  الكرتونية  بدء  ومرافق  الكهرابئية  للمصابيح  بدء 
كوابح للمصابيح وأجزاء املصابيح وحموالت كهرابئية لالستخدام مع 
اإلانرة، حموالت إانرة، اخلالاي الضوئية لألشعة فوق البنفسجية، أانبيب 
تفريغ كهرابئية  أانبيب  لإلضاءة،  املستخدمة  خبالف  تفريغ كهرابئية 
وأجهزة  الالسلكي  االستقبال  أجهزة  لإلضاءة،  املستخدمة  خبالف 
التفريغ  قياس  وأدوات  التفريغ  قياس  حمددات  الالسلكي،  اإلرسال 
وأجهزة  واملفاتيح  التوزيع  وصناديق  االلكرتون  أنبوب  اختبار  وأجهزة 
الكهرابئية  املفاتيح  وصناديق  الكهرابئية  املفاتيح  ولوحات  التحكم 
ومفاتيح  السرقة  ملنع  وأجهزة كهرابئية  الكهرابئية  التوصيل  وطرفيات 
العمليات  يف  بعد  عن  للتحكم  ومعدات كهرابئية  أتوماتيكية  زمنية 

الصناعية والصمامات الثنائية الباعثة للضوء.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: كي وار جي انرتبرايزس ال يت دي

العنوان: 1، راج ماراين مارج، سيفيل الينز، دهلي 110054، اهلند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابللغة   CATERPILLAR عن كلمة عبارة  العالمة  العالمة: 
يوجد   CAT األحرف  وحتت  وأحرف كبرية  عريض  خبط  اإلجنليزية 

رسم مثلث. 
رقم اإليداع: 160883

التاريخ: 2014/12/15

 3M SCIENCE. APPLIED العالمة: عبارة عن كلمات
كلمة  بعد  نقطة  وجود  مع  اإلجنليزية  ابللغة   .TO LIFE

.LIFE وكلمة SCIENCE
رقم اإليداع: 159357

التاريخ: 2014/11/13
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )17(

أو  الصناعي  لالستخدام  الالصقة  لألشرطة  وبكرات  الصقة  أشرطة 
التجاري، أشرطة أنبوبية، أشرطة كهرابئية، أشرطة الصقة للتغطية خبالف 
القرطاسية وليست لغاايت طبية او منزلية، أشرطة تثبيت، أشرطة رغوية 
أغشية  صناعية،  لغاايت  مجيعها  اجلهتني  من  الصقة  وأشرطة  الصقة 
الصقة، أغطية بالستيكية لتعكس الضوء بصراًي لالستخدام فيما يتعلق 
مواد صفائح  للمركبات،  السالمة  وعالمات  املرور  وإشارات  ابلطرق 
بالستيكية لالستخدام يف إنتاج الرسومات والالفتات والعروض، مواد 
عازلة حراراًي مصنوعة من ألياف صناعية غري منسوجة، مواد صفائح 

بالستيكية لتطبيقها على الزجاج لتظليل الزجاج.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: ثري ام كومبين

العنوان: ثري ام سنرت، 2501 هدسون روود، سانت بول، مينيسوات 
55144، الوالايت املتحد األمريكية. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3M SCIENCE. APPLIED العالمة: عبارة عن كلمات
كلمة  بعد  نقطة  وجود  مع  اإلجنليزية  ابللغة   .TO LIFE

.LIFE وكلمة SCIENCE
رقم اإليداع: 159365

التاريخ: 2014/11/13
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )4(

زيوت وشحوم ومزلقات صناعية.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
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وفرص العمل، اإلعالن عن وظائف، خدمات إدارة شؤون املوظفني، 
خدمات  املوظفني،  الختيار  النفسية  االختبارات  األفراد،  توظيف 
35 وغري  الفئة  الواقعة يف  آنفًا  ذكر  مبا  املتعلقة  واملشورة  املعلومات 

املتضمنة يف فئات أخرى.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: بلوفو ليمتد

العنوان: ص.ب. 309، أوجالند هاوس، جراند كاميان، كي واي1-
1104، جزر كاميان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: والدين فارمز أبحرف التينية.

رقم اإليداع: 171895
اتريخ اإليداع: 2015/09/01

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(

زبدة الفول السوداىن، معجون الفول السوداىن القابل للفرد، معجون 
الفاكهة القابل للفرد، ااملرىب و اهلالم، الفاكهة احملفوظة، معجون التوت 
الربى، دبس الشرائح، دبس اخلضروات، كرمية القهوة، مبيضات القهوة
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: والدين فارمز، إنك
العنوان: 1209إس يت. جيورجيس أفينيو ويست ليندين، نيو جريسي 

07036، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كلمة TOMS ابللغة اإلجنليزية.
رقم اإليداع: 173205

التاريخ: 2015/10/13
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(

خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، خدمات جتميع تشكيلة من 
السلع لصاحل الغري، وذلك لتمكني عامة الزابئن من معاينتها وشرائها 
عند احلاجة، )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل(، ميكن أن تقدم هذه 

اخلدمات من خالل حمالت البيع ابلتجزئة ومنافذ البيع ابجلملة.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(
اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات املصنوعة من هذه 
املواد غري الواردة يف فئات أخرى، جلود احليواانت اخلام أو املدبوغة، 
حامالت  األعمال،  بطاقات  علب  االئتمان،  بطاقات  علب  حمافظ، 
واحلقائب  الصناديق  املفاتيح،  حلمل  جراابت  مفاتيح،  علب  مفاتيح، 
السفرية، حمافظ القطع النقدية، حمافظ جلدية، حقائب مالبس سفرية، 
حقائب  ضخمة(،  قماشية  )أكياس  الّدفيلي  أكياس  ظهر،  حقائب 
رايضية،  حقائب  سفرية،  حقائب  مظالت،  حقائب محل،  الرحالت، 
حقائب للرايضة، حقائب الكتب املدرسية، حقائب يدوية حُتمل على 

الكتف، جزادين.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: كاتربيلر إنك.

-9540 إلينوي  بيوراي،  سرتيت،  أدمز  إي.،  إن.   100 العنوان: 
61629، الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ديوك أبحرف التينية مع رسم.

رقم اإليداع: 170393
اتريخ اإليداع: 2015/07/14

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(

املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: شركة بدرية صاحل التجارية ذ.م.م
العنوان: ص.ب 51697، ديب اإلمارات العربية املتحدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: Where Jobs Are Born ابللغة اإلجنليزية 

رقم اإليداع: 171393
التاريخ: 2015/08/18

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(
التوظيف،  يف  االستشارات  خدمات  التوظيف،  وكاالت  خدمات 
املتعلقة ابلوظائف  التوظيف، خدمات املعلومات  خدمات املشورة يف 
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ابللغة   MK MICHAEL KORS كلمات  العالمة: 
اإلجنليزية.

رقم اإليداع: 173460
التاريخ: 2015/10/21

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(
مالبس، مراييل، أثواب استحمام، مالبس للشاطئ، أرواب استحمام، 
سرتات رايضية، بلوزات، مالبس كتانية، مالبس نسائية ضيقة، سراويل 
داخلية قصرية رجالية، مشدات للصدر، مالبس نسائية علوية بدون 
محاالت، قميصوالت )سرتات نسوية قصرية(، مالبس خارجية بدون 
أكمام، مالبس مصنوعة من اجللد، مالبس مصنوعة من اجللد املقلد، 
الطويلة  للجوارب  أثواب ضيقة مقصوصة وحمبوكة خصيصًا  معاطف، 
مالبس  نسائية،  صديرات  عباءات،  فساتني،  القصرية،  واجلوارب 
حمبوكة، جاكيتات )مالبس(، جرزاايت، جوارب عالية للركبة، مالبس 
داخلية نسائية، جينز، طماقات، أغطية للساق، مالبس النوم، ثياب 
النوم، قمصان النوم، مالبس خارجية، أفرهوالت، بيجامات، سراويل 
)عباءات(،  الُبنش  طويلة،  جوارب  داخلية،  سراويل  قصرية،  داخلية 
املطر، قمصان، قمصان ومالبس  كنزلت صوفية، معاطف واقية من 
سراويل  قمصان،  ايقات  وقصرية،  طويلة  أبكمام  رمسية  غري  علوية 
قصرية، تنانري، لباس التزجل ولباس التزجل على الثلج، جاكيتات التزجل، 
سراويل التزجل، بدالت التزجل، بنطلوانت التزجل، بنطلوانت فضفاضة، 
قمصان بدون أكمام، سراويل التزجل على الثلج، بنطلوانت التزجل على 
الثلج، جاكيتات التزجل على الثلج، معاطف رايضية، قمصان رايضية، 
جوارب طويلة، بدالت، سرتات، صدارات للسرتات، بنطلوانت تعرق، 
قمصان تعرق، أثواب سباحة، جوارب طويلة ألعلى الفخذ، مالبس 
علوية للتمارين، بنطلوانت، قمصان نصف كم، مالبس السهرة للرجال 
داخلية،  ثياب  للماء،  مضادة  مالبس  حتتية،  مالبس  )توكسيدو(، 
فانيالت )قمصان داخلية(، صدارات، بدالت اإلمحاء، لوازم املالبس، 
أحزمة )مالبس(، ربطة عنق فراشية الشكل، شياالت، كرافات )ربطات 
عنق(، أغطية لألذنني ]مالبس[، قفازات ]مالبس[، قفافيز، مناديل 
للرقبة، أوشحة للرقبة، نطاقات، لفاعات، قبعات استحمام، جوارب 
أساور  ضيقة،  مالبس  عنق،  ربطات  للبنطلوانت،  محاالت  قصرية، 
أحذية  الكاحل،  ملستوى  أحذية  القدم،  لباس  ]مالبس[،  قمصان 
رايضية، أحذية للشاطئ، أحذية صوفية، أحذية عالية الساق، أحذية 
للدراجات النارية، رخم األحذية )اجلزء العلوي من األحذية(، أحذية 
مسطحة،  أحذية  قماشية،  أحذية  اجلبال(،  تسلق  )أحذية  التسلق 
حّفاايت )شباشب(، أحذية كرة القدم، أحذية للرايضة البدنية، أحذية 
املشي ملسافات طويلة،  أحذية  اجلوارب،  أو  لألحذية  نصفية، كعاب 
نعال داخلية لألحذية، أحذية جلدية، أحذية ذات نعال مسيكة، أحذية 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: مايكوسكي ال. ال. سي.

 ،90066 إيه  أجنلوس، سي  لوس  بليس،  5404 جانسي  العنوان: 
الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ذا نت سيت ابورد ابي نت آيه بورتر أبحرف التينية.

رقم اإليداع: 173219
اتريخ اإليداع: 2015/10/13

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
 اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة )42(

بناء تطبيقات الشبكات االجتماعية للسماح اسرتجاع البياانت، وحتميل 
وتنزيل والوصول إليها واإلدارة يف جمال األزايء، واألخبار، ومنط احلياة 

والثقافة والرتفيه والسفر والشبكات االجتماعية.
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net
طالب التسجيل:ذا نت اية بورتر جروب ليمتد

العنوان: 1ذا فيليج اوفيسيس, ويستفيلد,ايرايل ويه , لندن دبليو12 
7جي اف، اململكة املتحدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ذا نت سيت أبحرف التينية.

رقم اإليداع: 173224
اتريخ اإليداع: 2015/10/13

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة )42(

بناء تطبيقات الشبكات االجتماعية للسماح اسرتجاع البياانت، وحتميل 
وتنزيل والوصول إليها واإلدارة يف جمال األزايء، واألخبار، ومنط احلياة 

والثقافة والرتفيه والسفر والشبكات االجتماعية.
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: ذا نت اية بورتر جروب ليمتد
العنوان: 1ذا فيليج اوفيسيس, ويستفيلد,ايرايل ويه , لندن دبليو12 

7جي اف، اململكة املتحدة
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يف ذلك ماكينات ذبح للحوم البيضاء واحلمراء، آالت ذبح املواشي و 
الدواجن؛ آالت لتجهيز اللحوم ومنتجات اللحوم واألمساك ومنتجات 

االمساك؛ آالت لتجهيز ومعاجلة األغذية، مصنفات ]آالت[.
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: ستورك انتيلكشوال بروبرييت يب. يف.
العنوان: فان ديفينتريالن 101، 3528 ايه جي اوترخت، هولندا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ستورك كتبت أبحرف التينية وهي مبعىن طائر اللقلق وهو جزء 

من اسم الشركة طالبة التسجيل.
رقم اإليداع:175289

2015/12/07اتريخ اإليداع:
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(

اجهزة حتكم ابلطاقة الكهرابئية واألجزاء التابعة هلا، مربجمات واجهزة 
اإللكرتونية،  املعدات  احلرارة،  درجة  احلرارة، مسجالت  بدرجة  حتكم 
معدات املعاجلة والتحكم لصناعة جتهيز األغذية، حتديدا معدات حتكم 
ذلك  يف  مبا  األغذية،  جتهيز  خيص  فيما  اتصاالت  و  وحتليل  وقياس 
املعدات اليت تستخدم تقنيات األشعة السينية ) أشعة أكس ( و الروبوتية 
و تقنيات الرؤية واملسح الضوئي ابلليزر و امليكروويف واألشعة حتت 
البنفسجية والطاقة الكهرومغناطيسية و الطاقة  احلمراء واألشعة فوق 
املرئية  العالمات  وضع  وتقنيات  الصوتية  فوق  املوجات  و  الصوتية 
دي   ( النووي  احلمض  تقنيات  البيولوجية/  و  الكيمياوية  التقنيات  و 
الوزن إلستخدامها يف جتهيز األغذية، أجهزة  ايه(، معدات قياس  ان 
حاسوب،  وبرجميات  حاسوب  برامج   ، حموسبة،  معدات  حاسوب، 
موازين كهرابئية، معدات قياس، اجهزة حتسس ) استشعار ( بصري، 
ليست لالستخدام الطيب، مؤشرات ) مسجالت ( الوقت ووحدات 
الفكرية  للملكية  القطامي  العيبان و  التسجيل:  الوقت.وكيل  تسجيل 

و االستشارات.
تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
طالب التسجيل: ستورك انتيلكشوال بروبرييت يب. يف.

العنوان: فان ديفينتريالن 101، 3528 ايه جي اوترخت، هولندا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: ستورك كتبت أبحرف التينية وهي مبعىن طائر اللقلق وهو جزء 
من اسم الشركة طالبة التسجيل

رقم اإليداع: 175290
اتريخ اإليداع: 2015/12/07

صنادل،  للركوب،  أحذية  املطر،  من  واقية  أحذية  مسطحة،  نسائية 
أحذية، أحذية تزجل، شباشب، أحذية للثلج وأحذية التزجل على الثلج، 
أحذية رايضية وللتمارين البدنية، رصائع ألحذية كرة القدم، أحذية كرة 
القدم، أحذية بسيور وأحزمة، أحذية التنس، أحذية الرحالت، أحذية 
مضادة للماء، أحذية جلدية مضادة للماء، أحذية طاردة للماء، أحذية 
)أحذية  وتدية  أحذية  لألحذية،  سيور  أسافني،  للماء،  طاردة  جلدية 
العمل،  أحذية  للشتاء،  أحذية  القصبة(،  مقدمة  إىل  متتد من مؤخرهتا 
أغطية الرأس، بنداانت، قبعات لعبة بيسبول، برييه )قبعات مستديرة 
برنس  للرأس،  أربطة  قبعات،  فيدورا،  قبعات  قلنسوات،  مسطحة(، 
الشمس،  من  واقية  مبظلة  الرأس  وأغطية  ]مالبس[  للرأس(  )أغطية 

عمامات، أطراف أمامية للقبعات. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: مايكل كورز )سويسرا( إنرتانشيوانل جي ام يب إتش

العنوان: سرتادا رجيينا 42، بيوجيو 6934، سويسرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: ستورك كتبت أبحرف التينية وهي مبعىن طائر اللقلق وهو جزء 
من اسم. 

رقم اإليداع: 175288
الشركة طالبة التسجيل

اتريخ اإليداع: 2015/12/07
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )7(

املسننات،  صناديق  هلا؛  التابعة  واألجزاء  الكهرابئية  الطاقة  مولدات 
خبالف املستخدمة يف املركبات الربية؛ أنظمة حقن املياه لرتبينات الغاز 
ليست للمركبات الربية، أجهزة نزع اهلواء أو األوكسجني ملياه التغذية؛ 
األمساك،  ولرتبية  األغذية  لتصنيع  وامليكانيكية  الكهرابئية  املعدات 
انقالت،  حموالت،  مصاعد،   ،] آالت  ]أجزاء  حتكم  معدات  حتديدا 
آليات تدار ابهلواء املضعوط أو كهرابئية أو هيدروليكية وآليات حتكم 
لوضع  تنظيف، آالت  ]أجزاء آالت[، غساالت وآالت  للماكينات 
وتقسيم  تقطيع  آالت   ،] املكتيب  لإلستخدام  املعدة  ]خبالف  الرقع 
آالت  فيها  مبا  االطعمة؛  لتحضري  وخارجية  داخلية  وآالت كهرابئية 
جتميع وتقطيع الرؤووس و إزالة األحشاء الداخلية و وضع املواد على 
منصة نقالة )تكديس(، آالت تغليف األطعمة، حمطات تشغيل ملعدات 
جتهيز الطعام ]آالت[، آالت بثق وآالت بثق مشرتك، آالت ذبح، مبا 
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الصوت؛ صيانة وإصالح وتركيب أجهزة اإلنذار ضد احلريق؛ صيانة 
وإصالح وتركيب القطارات ومعدات السكك احلديد؛ صيانة وإصالح 
املراجل  وتركيب  وإصالح  االنفجار؛ صيانة  من  واقية  وتركيب غرف 
األوكسجني؛  أو  اهلواء  نزع  أجهزة  وتركيب  واملواقد؛ صيانة وإصالح 
صيانة وإصالح وتركيب معدات احلفر؛ خدمات الرتكيب الكهرابئية؛ 
عزل  خدمات  العزل؛  خدمات  ؛  املدنية  اهلندسة  انشاءات  خدمات 
التنظيف؛  خدمات  األسطح؛  طالءات  استعمال  خدمات  املباين؛ 
إزالة  ابلرمل؛خدمات  السنفرة  بواسطة  التنظيف  ابلرمل؛  السنفرة 
احلفر؛  خدمات  الرمال؛  غسل  خدمات  تنظيف[؛  ]خدمات  الرمل 
من  املصنوعة  الرتاكيب  وصيانة  إنشاء  املياه؛  نفث  بواسطة  التنظيف 
السقاالت واحلبال والشباك واملعدات من اجل الوصول إىل األماكن؛ 
االستشارات يف جمال صيانة وإصالح  الكيمياوية؛  التنظيف  خدمات 
وتركيب آالت ومعدات املعاجلة لتصنيع األغذية؛ استعمال الطالءات 
الطاقة  املتعلقة مولدات  الرتكيب واإلصالح  للمباين؛ خدمات  الواقية 
الكهرابئية وأجزاؤها، صناديق املسننات خبالف املستخدمة للمركبات 
الربية، أنظمة حقن املياه لرتبينات الغاز ليست للمركبات الربية، أجهزة 
نزع اهلواء أو األوكسجني ملياه التغذية واملعدات الكهرابئية وامليكانيكية 
لتصنيع األغذية ولرتبية األمساك، حتديدا معدات حتكم ]أجزاء آالت [، 
مصاعد، حموالت، انقالت، آليات تدار ابهلواء املضعوط أو كهرابئية أو 
هيدروليكية وآليات حتكم للماكينات ]أجزاء آالت[، غساالت وآالت 
تنظيف، آالت لوضع الرقع ]خبالف املعدة لإلستخدام املكتيب[، آالت 
تقطيع وتقسيم وآالت كهرابئية داخلية وخارجية لتحضري االغذية، مبا 
فيها آالت جتميع املرفقات وتقطيع الرؤووس و إزالة األحشاء الداخلية 
و وضع املواد على منصة نقالة ) تكديس(؛ آالت تغليف األطعمة، 
الطعام  جتهيز  ملعدات  تشغيل  حمطات  الغذائية،  املواد  تغليف  آالت 
ذلك  يف  مبا  ذبح،  آالت  مشرتك،  بثق  وآالت  بثق  آالت  ]آالت[، 
ماكينات ذبح للحوم البيضاء واحلمراء، آالت ذبح املواشي والدواجن، 
آالت لتجهيز اللحوم ومنتجات اللحوم واألمساك ومنتجات االمساك، 
حتكم  اجهزة  ]آالت[،  مصنفات  األغذية،  ومعاجلة  لتجهيز  آالت 
ابلطاقة الكهرابئية واألجزاء التابعة هلا، مربجمات واجهزة حتكم بدرجة 
احلرارة، مسجالت درجة احلرارة، املعدات اإللكرتونية، معدات املعاجلة 
والتحكم لصناعة جتهيز األغذية، حتديدا معدات حتكم وقياس وحتليل و 
اتصاالت فيما خيص جتهيز األغذية، مبا يف ذلك املعدات اليت تستخدم 
تقنيات األشعة السينية ) أشعة أكس ( و الروبوتية و تقنيات الرؤية 
واملسح الضوئي ابلليزر و امليكروويف واألشعة حتت احلمراء واألشعة 
فوق البنفسجية والطاقة الكهرومغناطيسية و الطاقة الصوتية و املوجات 
الكيمياوية  التقنيات  فوق الصوتية وتقنيات وضع العالمات املرئية و 
و البيولوجية / تقنيات احلمض النووي ) دي ان ايه(، معدات قياس 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )11(
هلا؛  العائدة  واألجزاء  احلرارية  للمعاجلة  وأفران   ) تنور   ( أفران كبرية 
عناصر تسخني؛ مواقد وسخاانت مياه التغذية لإلستخدام الصناعي؛ 

مواقد وسخاانت مياه 
التغذية إلستخدامها يف منشآت توليد القدرة والطاقة ؛ مراجل كوهنا 

جزء من انظمة التدفئة، مراجل إلنتاج الطاقة و/ أو البخار.
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: ستورك انتيلكشوال بروبرييت يب. يف.
العنوان: فان ديفينتريالن 101، 3528 ايه جي اوترخت، هولندا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ستورك كتبت أبحرف التينية وهي مبعىن طائر اللقلق وهو جزء 

من اسم الشركة طالبة التسجيل
رقم اإليداع: 175291

اتريخ اإليداع: 2015/12/07
اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة )37(

واملصانع  واآلالت  واألجهزة  األدوات  وتركيب  وإصالح  صيانة 
والبرتوكيماوايت  الكيميائية  الصناعات  يف  إلستخدامها  واملعدات 
األانبيب  وتركيب  وإصالح  صيانة  والطاقة؛  والغاز  النفط  وصناعة 
وخطوط األانبيب؛ صيانة وإصالح وتركيب الطائرات؛ صيانة وإصالح 
وتركيب األبنية وأجزاء ولوازم األبنية للمباين واملرافق العامة يف األبنية؛ 
مولدات  وتركيب  وإصالح  صيانة  املكائن؛  وتركيب  وإصالح  صيانة 
الطاقة وحمطات الطاقة؛ صيانة وإصالح وتركيب تربينات الغاز؛ صيانة 
املصانع  وتركيب  وإصالح  صيانة  العمل؛  منصات  وتركيب  وإصالح 
وإصالح  صيانة  املضخات؛  وتركيب  وإصالح  صيانة  الكيميائية؛ 
وتركيب الصمامات؛ صيانة وإصالح وتركيب أنظمة ] أجهزة [ التدفئة 
والتربيد والتهوية والتحكم يف درجة احلرارة ؛ صيانة وإصالح وتركيب 
املسننات؛  وتركيب صناديق  احلرارية؛ صيانة وإصالح  املعاجلة  أجهزة 
صيانة وإصالح وتركيب األجهزة الكهرابئية؛ تركيب املسامري امللولبة؛ 
وتركيب  وإصالح  صيانة  احلاسوب؛  أجزاء  وتركيب  وإصالح  صيانة 
أنظمة إستخدام األجهزة ، صيانة وإصالح وتركيب أجهزة احلماية من 
اإلضاءة  وأنظمة  اإلضاءة  أنظمة  وتركيب  وإصالح  الصواعق؛ صيانة 
الضاغطات؛ صيانة  و  الرتبينات  للطواريء؛ صيانة وإصالح وتركيب 
أجزاء  وتركيب  وإصالح  صيانة  املركزية؛  اهلوائيات  وتركيب  وإصالح 
أنظمة  وتركيب  وإصالح  صيانة  اهلاتف؛  وشبكات  البياانت  شبكات 
؛ صيانة  الداخلي  االتصال  أنظمة  الكامريا؛ صيانة وإصالح وتركيب 
وإصالح وتركيب املولدات واحملركات؛ صيانة وإصالح وتركيب أنظمة 
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واألدوات؛  اآلالت  قياس[   [ معايرة  ]القياس[؛  املعايرة  خدمات  ؛ 
التحليل التقين لالهتزازات؛ تصميم الرتاكيب )اهلياكل( املصنوعة من 
السقاالت، احلبال ، الشباك واملعدات من اجل الوصول إىل األماكن؛ 
يتعلق  فيما  الكيمياوية  املعلومات  تقييم  الصناعية؛  املعاجلات  مراقبة 
الربجميات؛  وتطوير  وتصميم  ابتكار  الكيمياوية؛  اهلندسة  ابملخاطر؛ 
خدمات التشغيل اآليل املتعلقة ببيع املوازين وآالت ومعدات املعاجلة 
االستشارات  األغذية؛  لتجهيز  التحكم  معدات  وكذلك  اإللكرتونية 
لتجهيز  اإللكرتونية  املعاجلة  املوازين وآالت ومعدات  التقنية يف جمال 
األغذية ؛ برجمة احلاسوب؛ االستشارات يف جمال االحباث والدراسات 
وخدمات التفتيش يف جمال اآلالت و املوازين وآالت ومعدات املعاجلة 
املتعلقة  اإلصالح  و  الرتكيب  ؛ خدمات  األغذية  لتجهيز  اإللكرتونية 
فيما  واالستشارة  املعلومات  احلاسوب؛  وبرجميات  احلاسوب  بربامج 
القطامي  و  العيبان  التسجيل:  وكيل  املذكورة  اخلدمات  جبميع  يتعلق 

للملكية الفكرية و االستشارات.
تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
طالب التسجيل: ستورك انتيلكشوال بروبرييت يب. يف.

العنوان: فان ديفينتريالن 101، 3528 ايه جي اوترخت، هولندا انفا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: داث بيفور ابد بورجريزأبحرف التينية.
رقم اإليداع: 175703

اتريخ اإليداع: 2015/12/16
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة

اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة )43(
مطعم  مطعم،  مقهى،  السريعة،  والوجبات  والشراب.  الطعام  توفري 

للوجبات اخلفيفة ومتجر خدمات الوجبات السريعة
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: برغر فيول انرتانشوانل ليميتد
العنوان: ليفيل 1، 66 سوري كريسكينت، جري لني، أوكالند1021، 

نيوزالند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: ترانسورلد بيزينس أدفيسورس حبروف التينية.
رقم اإليداع: 175710

اتريخ اإليداع: 2015/12/17
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة

اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة )36(

أجهزة حاسوب،  األغذية،  جتهيز  الوزن إلستخدامها الستخدامها يف 
 ( حتسس  اجهزة  قياس،  معدات  موازين كهرابئية،  حموسبة،  معدات 
استشعار ( بصري، ليست لالستخدام الطيب، مؤشرات ) مسجالت 
( الوقت ووحدات تسجيل الوقت؛ مزيالت االسبستوس؛ املعلومات 
واالستشارة فيما يتعلق جبميع اخلدمات املذكورة انفا.وكيل التسجيل: 

العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.
تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
طالب التسجيل: ستورك انتيلكشوال بروبرييت يب. يف.

العنوان: فان ديفينتريالن 101، 3528 ايه جي اوترخت، هولندا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: ستورك كتبت أبحرف التينية وهي مبعىن طائر اللقلق وهو جزء 
من اسم الشركة طالبة التسجيل.

رقم اإليداع: 175293
اتريخ اإليداع: 2015/12/07

اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة )42(
استشارات اهلندسية املدنية؛ خدمات تصميم اهلندسة املدنية؛ تصميم 
املكائن؛ تصميم مولدات الطاقة وحمطات الطاقة؛ تصميم تربينات الغاز؛ 
تصميم منصات العمل؛ تصميم املصانع الكيماوية؛ تصميم املضخات؛ 
تصميم الصمامات؛ تصميم أنظمة التدفئة والتربيد والتهوية والتحكم 
صناديق  تصميم  احلرارية؛  املعاجلة  أجهزة  تصميم  احلرارة؛  درجة  يف 
املسننات؛ تصميم األجهزة الكهرابئية؛ تصميم أجزاءالكمبيوتر؛ تصميم 
أنظمة إستخدام األجهزة ؛ تصميم أجهزة احلماية من الصواعق؛ تصميم 
شبكات  أجزاء  تصميم  للطوارئ؛  اإلضاءة  وأنظمة  اإلضاءة  انظمة 
انظمة  تصميم  الكامريا؛  انظمة  تصميم  اهلاتف؛  وشبكات  البياانت 
اإلنذار  أجهزة  تصميم  الصوت؛  انظمة  تصميم  الداخلي؛  االتصال 
تصميم  احلديد؛  السكك  ومعدات  القطارات  تصميم  احلريق؛  ضد 
تصميم غرف  واحملركات؛  املولدات  تصميم  الضاغطات؛  و  الرتبينات 
واقية من االنفجار؛ تصميم املراجل واملواقد؛ تصميم أجهزة نزع اهلواء 
الكهرابئية؛  اهلندسة  أو األوكسجني؛ تصميم معدات احلفر؛ خدمات 
الربجميات؛  وتركيب  وحتديث  تصميم  الكهرابئية؛  األنظمة  تصميم 
مراقبة حالة اآلالت؛ خدمات مراقبة انظمة احلاسوب؛ تطوير املعاجلة 
اختبار  اجلودة؛  مراقبة  اختبار  الصناعية؛  املعاجلة  احباث  الصناعية؛ 
سالمة  اختبار  واآلالت؛  األجهزة  اختبار  املواد؛  اختبار  املكوانت؛ 
املنتجات؛ خدمات االختبار التشخيصية مبساعدة احلاسوب؛ اختبار 
احملكمة  املقصورات  فحص  احلفر؛  فحص  األجهزة؛  فحص  اللحام؛ 
السد؛ خدمات الفحص الرتكيبية حتت املاء؛ فحص املصانع الكيماوية؛ 
القياس  التقنية؛ خدمات  الفحص  األانبيب؛ خدمات  فحص خطوط 
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العالمة: عبارة عن كلمات NEXCAREابللغة اإلجنليزية.
رقم اإليداع: 176244

التاريخ: 2015/12/29
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(

سدادات أذن ليست لالستخدام الطيب، أقنعة وأجهزة تنفس خبالف 
املستخدمة يف التنفس االصطناعي.

وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع.

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
.)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: ثري ام كومبين
العنوان: ثري ام سنرت، 2501 هدسون روود، سانت بول، مينيسوات 

55144، الوالايت املتحد األمريكية. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: أريززو حبروف التينية.
رقم اإليداع: 176346 

اتريخ اإليداع: 2015/12/30
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(

مالبس لإلرتداء لألطفال الرضع واألوالد والبنات والرجال والنساء؛ 
جوارب قصرية؛ لباس القدم.

وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.
تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
طالب التسجيل: مركز اللولو )ش.ذ.م.م (

العنوان: ص.ب : 60188 ديب، دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: جون لويس حبروف التينية.
رقم اإليداع: 176349

اتريخ اإليداع: 2015/12/30
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(
مالبس لإلرتداء لألطفال الرضع واألوالد والبنات والرجال والنساء؛ 

جوارب قصرية؛ لباس القدم.
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

إستشارات األعمال
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: ترانسورلد بيزنيس بوركرز ، ال ال سي
 ،300 إي.  يت  إس  أفينيو،  يت  إس   21 دبليو  5101إن  العنوان: 
إستادوس  فلوريدا،  الودردال،  فورت   ،33309 كود:  بوستال 

يونيدوس، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: بود أبحرف التينية بتنسيق مميز مع رسم.
رقم اإليداع: 176188

اتريخ اإليداع: 2015/12/28
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(
مستحضرات  البشري،  لإلستخدام  األدويه  الصيدالنية،  املعدات 
مستحضرات  اجللد،  اضطراابت  لعالج  موضعي  كورتيكوستريويد 
العضالت  آالم  األسنان،  وآالم  الصداع  االم  لتخفيف  مسكن 
واملفاصل وآالم أخرى، وأيضا لتخفيف احلمى، معدات مستحضرات 
حتتوي  التقليدي  الطب  معدات  اإلنسان،  لصحة  التقليدي  الطب 
ابلرجال  خاصة  وصفات  التقليدي،  والطب  العشبية  مقتطفات  على 
على  احلفاظ  على  وتساعد  الشغف  و  الرغبة  زايدة  على  ملساعدهتم 
قوة واالنتصاب للرجال واملكمالت الغذائية ألغراض الصحة البشرية، 
املكمالت الغذائية، اليت حتتوي على الفيتامينات واملعادن ومضادات 
التقليدي،  والطب  العشبية،  مقتطفات  األمينية،  األمحاض  األكسدة، 
للحفاظ و دعم الصحة، للمساعدة يف زايدة القدرة على التحمل و 
/ أو القدرة على التحمل من الرجال والنساء، وحتسني االستفادة من 
القوة  النتيجة يف العضالت يف  الطاقة مع زايدة  ركائز الدهون إلنتاج 
العضلية، أداء أكرب من األنشطة وتساعد على منع تراكم الدهون يف 
واألدوية  شكل  النسيب  اجلسم  على  احلفاظ  يف  للمساعدة  مث  اجلسم 

املضادة ألعراض اإلسهال، لغرض البشري هو عالج اإلسهال
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: يب يت. تيمبو سكان ابسيفيك يت يب كيه
العنوان: تيمبو سكان اتور، جاالن إتش آر. راسوان سايد كافلينج 3 

4، جاكارات 12950، أندونيسيا.
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إضطراابت ومرض هنتنجتون ) إضطراب األعصاب الوراثي(، األرق، 
إضطراابت ومرض ابركنسون، إنفصام الشخصية، إضطراابت ومرض 
ثنائي القطبية، اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه ) إيه دي إتش 
اإلعتمادية؛  ومرض  املسكرات  على  اإلدمان  األمل،  األورام،   ،) دي 
مستحضرات ومواد وكواشف وعوامل لألغراض التشخيصية والطبية.
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: اتش. لوندبيك ايه/اس
العنوان: اوتيليافيج 9، 2500 فاليب، الدمنارك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: تصميم الكره األرضية.

رقم اإليداع: 176901
اتريخ اإليداع: 2016/01/25

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة )37(

واملقابس  والالسلكية،  السلكية  االتصاالت  أسالك  خدمات إصالح 
ومعدات اهلاتف؛ تركيب وصيانة أنظمة االتصاالت السلكية والالسلكية 

واملعدات لصاحل الغري. 
خدمات الدعم لشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية، وابلتحديد، 
السلكية  االتصاالت  شبكات  صيانة  والصيانة.  االصالح  عمليات 

والالسلكية. تركيب أنظمة أمان 
ابملنزل والتحكم اآليل والتشغيل عن بعد.

وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.
تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
طالب التسجيل: ايه يت أند يت انتيليكتشوال بروبرييت 2، ال يب

العنوان: 645  ايست بالمب الن، رينو، نيفادا 89502، الوالايت 
املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: تصميم الكره األرضية.

رقم اإليداع: 176902
اتريخ اإليداع: 2016/01/25

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة )38(

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، وتقدمي خدمات االتصاالت 
اهلاتفية واالتصال اهلاتفي عرب اإلنرتنت، وتوفري جمموعة من اخلدمات 
هاتفية.  واخلطط  االتصال  مبيزات  التعريف  مع  املتخصصة  اهلاتفية 

طالب التسجيل: مركز اللولو )ش.ذ.م.م (
العنوان: ص.ب : 60188 ديب، دولة اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ستيبالزو أبحرف التينية.

رقم اإليداع: 176664
اتريخ اإليداع: 2016/01/17

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(
ومواد  مستحضرات  مطاعيم؛  صيدالنية؛  ومواد  مستحضرات 
صيدالنية للوقاية من وعالج اإلضطراابت و األمراض يف أو املتولدة 
ومواد  املركزي؛ مستحضرات  العصيب  اجلهاز  على  تعمل  اليت  أو  من 
صيدالنية تعمل على اجلهاز العصيب املركزي؛ حمفزات اجلهاز العصيب 
للوقاية من ومعاجلة األمراض  املركزي؛ مستحضرات ومواد صيدالنية 
واإلضطراابت النفسية والعصبية؛ مستحضرات ومواد صيدالنية للوقاية 
الكآبة،  الدماغية،  السكتة  الزهامير،  ومرض  إضطراابت  ومعاجلة  من 
إضطراب املزاج، الذهان ، القلق، الصرع، التصلب، احلجر السماقي، 
الوراثي(، األرق،  هنتنجتون )إضطراب األعصاب  إضطراابت ومرض 
إضطراابت ومرض ابركنسون، إنفصام الشخصية، إضطراابت ومرض 
ثنائي القطبية، اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه ) إيه دي إتش 
اإلعتمادية؛  ومرض  املسكرات  على  اإلدمان  األمل،  األورام،   ،) دي 
مستحضرات ومواد وكواشف وعوامل لألغراض التشخيصية والطبية. 

وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.
تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
طالب التسجيل: اتش. لوندبيك ايه/اس

العنوان: اوتيليافيج 9، 2500 فاليب، الدمنارك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: زيبتالزا أبحرف التينية.
رقم اإليداع: 176665

اتريخ اإليداع:2016/01/17
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(

ومواد  مستحضرات  مطاعيم؛  صيدالنية؛  ومواد  مستحضرات 
صيدالنية للوقاية من وعالج اإلضطراابت و األمراض يف أو املتولدة 
ومواد  املركزي؛ مستحضرات  العصيب  اجلهاز  على  تعمل  اليت  أو  من 
صيدالنية تعمل على اجلهاز العصيب املركزي؛ حمفزات اجلهاز العصيب 
للوقاية من ومعاجلة األمراض  املركزي؛ مستحضرات ومواد صيدالنية 
واإلضطراابت النفسية والعصبية؛ مستحضرات ومواد صيدالنية للوقاية 
الكآبة،  الدماغية،  السكتة  الزهامير،  ومرض  إضطراابت  ومعاجلة  من 
إضطراب املزاج، الذهان ، القلق، الصرع، التصلب، احلجر السماقي، 
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وخدمات  االتصاالت،  خدمات  الصدد.  هبذا  اخلاصة  والربوتوكوالت 
املوحدة  والرسائل  اإلنرتنت،  بروتوكول  عرب  االتصال  أو  اإلنرتنت 
السرعة  عايل  والوصول  املوحد،  الربوتوكول  ذات  الرسائل  وخدمات 
إىل اإلنرتنت وشبكة احلاسوب العاملية، والالسلكية االلكرتونية والبث 
الرقمي أو بروتوكول املرفقات الصوت، والرسائل، والرسومات والصور 
والبياانت واملعلومات؛ وخدمات نقل الفيديو التلفزيون وخدمات نقل 

الفيديو والتلفزيون والربوتوكوالت اخلاصة بذلك. 
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: ايه يت أند يت انتيليكتشوال بروبرييت 2، ال يب
العنوان: 645  ايست بالمب الن، رينو، نيفادا 89502، الوالايت 

املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: أورا أبحرف التينية و مع رسم و ابألبيض و األسود.
رقم اإليداع: 176940

اتريخ اإليداع: 2016/01/25
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(
التابيوكا و  الرز،  القهوة اإلصطناعية،  الكاكاو و  القهوة و الشاي و 
الساغو، الدقيق و املستحضرات املصنوعة من احلبوب و اخلبز، اخلبز 
العسل  و  النحل  عسل  املثلجة،  احللوايت  احللوايت،  و  الفطائر  و 
األسود، اخلمرية و مسحوق اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل، الصلصات 

)التوابل(، البهارات، الثلج
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: سوبل تيك للصناعات اخلاصة احملدودة
العنوان: فيالج شااب ، اترن اتران روود ، أمريتسار بنجاب، اهلند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: الكلمة مريافريش كتبت ابحلروف الالتينية وهي كلمة مبتكرة 

ككلمة واحدة.
رقم اإليداع: 177317

اتريخ اإليداع:2016/02/07
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )10(

امليكرويف  مولدات  حتديدًا،  الطبية،  واألدوات  واملعدات  األجهزة 
إزالة  أو  ملرة واحدة إلستخدامها يف ختفيف  تستخدم  وأدوات ومواد 
البشرة  الشعر يف عالج حاالت  أو بصيالت  الرائحة  أو  العرق  غدد 

الحقا  والنقل  التسجيل  وعمليات  اإللكرتونية،  الصوتية  الرسائل 
املتعدد يف  املستخدم  توفري خدمة  اهلاتف.  الصوتية عرب  الرسائل  من 
اإلنرتنت،  لشبكة  خمصصة  وخدمة  عالية  سرعة  مع  اهلاتفي  الطلب 
خدمات  األخرى،  الكمبيوتر  وشبكات  العاملية  الكمبيوتر  وشبكات 
أونالين ونشرات األخبار. النقل االلكرتوين للرسائل والبياانت والصور 
لنقل  الالسلكية  الطرق  اإلنرتنت؛  شبكة  عرب  واملعلومات  والفيديو 
السرعة  عالية  خدمات  واملعلومات؛  والبياانت  والرسائل  الصوت 
وخدمات النفاذ الالسلكي إىل اإلنرتنت والشبكات احلاسوبية العاملية، 
وشبكات الكمبيوتر األخرى، واخلدمات على شبكة اإلنرتنت ونشرات 
األخبار. خدمات البث التلفزيوين. خدمات البث التلفزيونية الفضائية. 
والبياانت  الصوت  خدمات  توفري  طبيعة  ذات  االتصاالت  خدمات 
والشبكات  الرقمية  اخلدمات  توفري  وابلتحديد  الشبكي،  والربط 
البياانت والصوت. عقد املؤمترات الصوتية، املؤمترات  لنقل  التناظرية 
املرئية واملسموعة على شبكة اإلنرتنت وخدمات املؤمترات عرب النقل 
االتصاالت. خدمات  اخللوية واملتنقلة؛  اهلاتفية  االتصاالت  ابلفيديو؛ 
الصويت  النقل  خدمات  )فيوب(؛  اإلنرتنت  بروتوكول  عرب  الصوت 
خدمات  االنرتنت.  شبكة  على  والبصرية  السمعية  املواد  واملرئي. 
االتصاالت. خدمات االتصاالت ابلشبكة االفرتاضية. برامج احلاسوب 
ونقل الرسائل والصور؛ خدمات اخلطوط الصوتية والنصوص والفاكس 
والفيديو واالتصاالت السلكية والالسلكية والبياانت اخلاصة. اخلدمات 
املتكاملة )خدمات النقل الصويت واملرئي عرب األثري واالنرتنت( خدمات 
االتصاالت والشبكات الرقمية. خدمات االتصاالت800. خدمات 

االتصاالت 900. 
خدمات الصوت والبياانت والفيديو والنقل متعدد الوسائط يف مجيع أحناء 
العامل. خدمات االتصاالت الشخصية املستقلة واملواقع واستضافتها، 
والصوت والبياانت وخدمات الفاكس. توفري خدمات شبكة االتصاالت 
الرقمية لصاحل الغري لتمكني عرض احملتوى على الشبكات العاملية عرب 
الكمبيوتر الشخصي وشبكات الكمبيوتر األخرى، وخدمات االنرتنت 
والصوت  الرتفيه  برقية خدمات  على  يزيد  ما  نقل  األخبار.  ونشرات 
املكتبية،  اهلاتفية. نشر اخلطط  الفاكس  والبياانت وخدمات  والفيديو 
وخدمات  والبياانت  الصوت  على  قائم  نظام  توفري  يف  تتمثل  واليت 
بعيد. خدمات االتصاالت، مثل اخلدمات هاتفية  الفاكس إىل مكان 
الالسلكية النقالة والبياانت وخطط خدمة الرسائل؛ خدمات األلياف 
السرعة  عالية  بصورة  والالسلكية،  السلكية  واالتصاالت  البصرية 
للوصول إىل اإلنرتنت، وشبكة احلاسوب العاملية، واإللكرتونية، البث 
والرسائل،  االنرتنت اخلاص ابلصوت،  برتوكول  أو  الرقمي  الالسلكي 
الوسائط  تعريف  وكذلك  واملعلومات،  والبياانت  والصور  والرسومات 
املتعددة والتلفزيون وخدمات نقل الفيديو والتلفزيون والبث التلفزيوين 
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واقية للسباحة.
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: أوبتيك ايابن كابوشيكي كايشي
 107 توكيو  ميناتو كو،  تشوم،   1 ميناميايوما   ،33  15 العنوان: 

0062، الياابن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كلمة ADORE ابللغة اإلجنليزية خبط مميز.
رقم اإليداع: 180128

التاريخ: 2016/05/09
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )24(

منسوجات ومنتجات النسيج، أغطية لألسرة واملوائد. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: ريتايل ورلد ليمتد

اتون،  رود   ،1 ويكهامز كاي  هاوس،  ابمل جروف   ،1 ليفل  العنوان: 
تورتوال، اجلزر العذراء الربيطانية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: العالمة عبارة عن رسم مميز لدب وديسم.

رقم اإليداع: 180280
التاريخ: 2016/5/12

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )10(
أجهزة طبية لالستخدام البشري والبيطري لتدفئة وتربيد درجة حرارة 
جسم املريض متكونة من جهاز احلمل احلراري اهلوائي وخراطيم وأثواب 
أو بطانيات وأجهزة استشعار وأدوات حتكم وأجزائها وقطعها، أجهزة 
الوريدية  والسوائل  الدم  لتدفئة  والبيطري  البشري  لالستخدام  طبية 
املريض  حرارة  درجة  وتسجيل  ملراقبة  طبية  أجهزة  وقطعها،  وأجزائها 

متكونة من أجهزة استشعار وأدوات حتكم ووحدات عرض وكوابل.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع.
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

اجلمالية و املوضعية وما حتت البشرة و لتعزيز صحة البشرة املوضعية 
وما حتت البشرة، مجيع السلع املذكورة آنفًا إبستثناء السلع يف جمال 
األسنان  وخمتربات  األسنان  وجراحة  األسنان  وتقومي  األسنان  طب 

والعناية ابألسنان والعناية ابلبلعوم والعناية ابلفم والعناية ابلشفاه.
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: مريامار البس، انك.
 ،95051 ايه  سي  سانتا كالرا،  افينيو،  والش   2790 العنوان: 

الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: الكلمة مريمسووث كتبت ابحلروف الالتينية وهي كلمة مبتكرة 
ككلمة واحدة.

رقم اإليداع: 177318
اتريخ اإليداع: 2016/02/07

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )10(
امليكرويف  مولدات  حتديدًا،  الطبية،  واألدوات  واملعدات  األجهزة 
إزالة  أو  ملرة واحدة إلستخدامها يف ختفيف  تستخدم  وأدوات ومواد 

غدد العرق أو الرائحة أو 
بصيالت الشعر يف عالج حاالت البشرة اجلمالية و املوضعية وما حتت 
البشرة و لتعزيز صحة البشرة املوضعية وما حتت البشرة، مجيع السلع 
األسنان  وتقومي  األسنان  طب  جمال  يف  السلع  إبستثناء  آنفًا  املذكورة 
وجراحة األسنان وخمتربات األسنان والعناية ابألسنان والعناية ابلبلعوم 

والعناية ابلفم والعناية ابلشفاه.
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: مريامار البس، انك.
 ،95051 ايه  سي  سانتا كالرا،  افينيو،  والش   2790 العنوان: 

الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: لو ايفان أبحرف التينية.
رقم اإليداع: 179344

اتريخ اإليداع: 2016/04/14
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(
النظارات.  النظارات. عدسات  نظارة طبية؛ نظارات مشسيه؛ إطارات 
صناديق النظارات. سالسل النظارات. نظارات واقية للتزجل. نظارات 
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الدش وجل االستحمام وزيوت االستحمام وآللئ االستحمام.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع.
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: السيد/ كريستيان لوبوتني

العنوان: 1، رو فولين، ابريس 75002، فرنسا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الالتينية مع حروف  الكلمتني اتغ و ابسيك كتبتا ابحلروف  العالمة: 
اولية كبرية بطريقة مميزة.

رقم اإليداع: 181423
اتريخ اإليداع: 2016/06/27

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(

حقائب يد، أحزمة، حمافظ جيب، مشاسي.
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: مركز اللولو )ش.ذ.م.م(
العنوان: ص.ب : 60188 ديب، دولة اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: اليفباك أبحرف التينية.

رقم اإليداع: 181428
اتريخ اإليداع: 2016/06/27

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(
بقياس  مما يسمح  القلب  الطوارئ، وأجهزة خفقان  برجميات شاشات 
احلاسب  أجزاء  الطيب،  اإلجراء  بعد  للبياانت  والولوج  الفعلي  الوقت 

اآليل والربجميات.
املستخدمة يف األجهزة الطبية املتخصصة يف املالحظة والرصد الطيب، 
واستالم ومعاجلة ونقل وحتويل وعرض وإعداد تقارير البياانت، برجميات 

احلاسوب للتحكم واإلدارة الطبية لبياانت املرضى
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: فيسيو كونرتول انك

.)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: ثري ام كومبين.

العنوان: ثري ام سنرت، 2501 هدسون روود، سانت بول، مينيسوات 
55144، الوالايت املتحد األمريكية. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: نيسشينبو أبحرف التينية و بتنسيق مميز.

رقم اإليداع: 180318
اتريخ اإليداع: 2016/05/15

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )12(

سنادات  وأجزائها،  الربية  للمركبات  الرتوس  تعشيق  وأجهزة  املكابح 
تثبيت قرص الفرامل للمركبات الربية.، سنادات تثبيت قرص الفرامل 
للسيارات، سنادات تثبيت قرص الفرامل للدراجات، سنادات تثبيت 
قرص الفرامل للدراجات البخارية، سنادات تثبيت قرص الفرامل لعرابت 
القطار، بطانة الفرامل للمركبات الربية، بطانة الفرامل للسيارات، بطانة 
الفرامل للدراجات، بطانة الفرامل للدراجات البخارية، بطانة الفرامل 
ىبطانة  الربية،  للمركبات  الرتوس  تعشيق  بطانة جهاز  القطار،  لعرابت 
جهاز تعشيق الرتوس للسيارات، بطانة جهاز تعشيق الرتوس للدراجات، 
بطانة جهاز تعشيق  البخارية،  للدراجات  الرتوس  تعشيق  بطانة جهاز 
أسطوانة  الربية،  للمركبات  الفرامل  أسطوانة  القطار،  لعرابت  الرتوس 
الفرامل  أسطوانة  للدراجات،  الفرامل  أسطوانة  للسيارات،  الفرامل 

للدراجات البخارية، أسطوانة الفرامل لعرابت القطار. 
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: نيسشينبو هولدينجز انك
العنوان: 11 31، نيهونباشي نينجيو شو 2 شوم، شو كو توكيو 103 

8650 الياابن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابللغة   BIKINI QUESTA SERA كلمات  العالمة: 
اإلجنليزية.

رقم اإليداع: 180542
التاريخ: 2016/05/22

رقم األولوية: 4209463/15
اتريخ األولوية: 2015/09/14

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )3(
عطور، مستحضرات العناية ابلبشرة خبالف املستخدمة لألغراض الطبية، 
صابون استحمام، مستحضرات االستحمام والعناية ابجلسم حتديدًا جل 
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(
احلماية،  نظارات  العدسات،  الطبية،  النظارات  الشمسية،  النظارات 
إطارات النظارات الشمسية، والنظارات الطبية، والعدسات ونظارات 
احلماية، قطع الغيار واإلكسسوارات اخلاصة ابلنظارات الشمسية، والطبية 
العدسات الالصقة،مساعات  والعدسات ونظارات احلماية، وابلتحديد 

األذن وأجزاء البدائل، والعلب، والشرائط والسالسل.
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: كواي اي وير يب يت واي ليمتد
 3051 اى سي  ميلبورين يف  نورث  اس يت  لوثني   27  25 العنوان: 

اسرتاليا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: تيشين كول أبحرف التينية.
رقم اإليداع: 182297

اتريخ اإليداع: 2016/08/03
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(
واملالبس  الكاجوال،  واملالبس  العمل  مالبس  وابلتحديد  املالبس، 
الرايضية، ومالبس األمهات احلوامل والبلوزات والفساتني والقمصان 
العلوية، والقمصان، والقمصان  الرمسية، املالبس  والتنانري، والسرتات 
البنطلوانت، والسراويل،  الرايضية، والسرتات،  والبلوزات، واملعاطف 
الرمسية، والسراويل والسرتات ذات  والسراويل والسرتات، والبدالت 
العنق الطويل، وربطات العنق، املالبس املفصلة، والبنطلوانت، والسرتات 
واملعاطف والفساتني والسراويل والتنانري والقمصان والبلوزات. املالبس 
البلوزات،  املنسوجة،  والقمصان  املتماسكة،  القمصان  الرايضية؛ 
املالبس اجلينز، اجلينز، األردية اخلارجية، وابلتحديد مالبس تستخدم 
ومالبس  واملعاطف،  والسرتات  الشتوية،  املالبس  الطلق،  اهلواء  يف 
املعاطف  املطر،  قبعات  املعاطف،  املطر،  ضد  مالبس  التنحيف، 
الرايضية، والسرتات اجللدية واملعاطف، واملعاطف واجلاكيتات النسيج 
التحتية، واجلالبيب،  املالبس  الداخلية،  املالبس  األخرى.  واملعاطف 
مالبس  التنحيف،  مالبس  اخلاصة،  املالبس  السباحة،  ومالبس 
املالبس  النوم،  قمصان  املنزلية،  األرواب  الليلية،  القمصان  نوم، 
واإلكسسوار، وابلتحديد القفازات، اغطية اليد، اجلوارب، واألحزمة، 
واألوشحة  العنق،  اكسسوارات  القصرية،  اجلوارب  الطويلة،  اجلوارب 
وربطات العنق. أغطية الرأس وابلتحديد القبعات،، والقبعات املرتابطة. 
أبنواعها،  واألحذية  واالحذية،  املالبس  املساء،  وأحذية  األحذية، 
الرايضية،  واألحذية  األطفال  وأحذية  والنعال  والصنادل  واألحذية 

 ،98052 واشينطون  ريدموند،  ين  رود  ويلوز   1181 العنوان: 
الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ذا جيلي بني فاكتوري أبحرف التينية مع رسم و بتنسيق مميز

رقم اإليداع: 181743
اتريخ اإليداع: 2016/07/12

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(

األطعمة الغري طبيه، احللوايت واحللوى والعلكة والشوكوالته والكعك 
الوجبات  اجملمدة،  واالطعمة  واحللوايت  واآليس كرمي  والبسكويت 

اخلفيفة املدرجة يف الفئة 30.
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: اران كاندي ليميتد
العنوان: اي دي ايه بيزنس أند تيكنواوجي ابرك، سنوجبوروغ روود، 

بالنتشاردستون، دوبلني 15،ايرلندا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: جاك لينكس أبحرف التينية.
رقم اإليداع: 181820

اتريخ اإليداع: 2016/07/17
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(
املختلطة  الطعام  عبوات  املقدد،  اللحم  وابلتحديد  غذائية،  منتجات 
اململح،  والبسكويت  واجلنب،  اللحم  من  األساس  يف  تتكون  واليت 

والنقانق املخللة، واللحم املقدد 
اجلاف املدخن، واللحم املعلب، واللحوم احملفوظة، واللحوم املصنعة، 

والنقانق، والبيربوين، وقطع حلم البقر املقدد املندرجة حتت الفئة 29
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: لينك سناكس، إنك
ويسكونسني،  مينونج،   ،397 سناكفود الن، ص.ب:  وان  العنوان: 

54859، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كواي أبحرف التينية
رقم اإليداع: 181980

اتريخ اإليداع: 2016/07/24
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )21(
أمشاط للشعر )كبرية احلجم – ذات الرأس الدقيق(، أمشاط الشعر 
أجل  من  املستخدمة  الكهرابئية  األسطوانية  الشعر  فرش  الكهرابئية، 
املستخدمة يف فك  الفرش  الشعر،  املستخدمني. فرش  تصفيف شعر 
متوجات الشعر املتشابك، أمشاط الشعر، فرش الشعر، حوامل فرش 
الشعر، الفرش، الفرش املستخدمة يف التنظيف، الفرش الكهرابئية ما 
عدا األجزاء امليكانيكية، الفرش املستخدمة مع احليواانت األليفة، فرش 

النظافة الشخصية، الفرش املستخدمة يف تنظيف احليواانت األليفة، 
الفرش املستخدمة يف متشيط وتنظيف اخليول )أمشاط اخليول(، فرش 
اخليول املصنوعة من السلك، فرش اخليول، الرتكيبات واإلكسسوارات 

املستخدمة لكافة ما سبق من بضائع.
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: ريتشارد وارد كوتشر ستيلينج ليميتد
اململكة  تى  ان   2 يو   1 دبليو  لندن،  الن،  ماريليبون   47 العنوان: 

املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: اوراينتال ابحرف التينية.
رقم اإليداع: 184968

اتريخ اإليداع: 2016/11/07
اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة )43(

خدمات من اجل التزويد ابلطعام والشراب، االقامة املؤقتة
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: ماندارين اوراينتال سريفيسز يب.يف.
اكس  زد   1077  3007 سرتوينسكيالن   , بيلدينغ  اوترمي  العنوان: 

امسرتدام هولندا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: ليتو أبحرف التينية.
رقم اإليداع: 185583

اتريخ اإليداع: 2016/11/28
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة

اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة )43(
مطاعم و كافيهات.

وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.
تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451

األحذية القماشية.
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: كينيث كول بروداكشني، انك
 ،10019 نيويورك  نيويورك،  سرتيت،   50 ويست   603 العنوان: 

الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: تيكين كول أبحرف التينية.
رقم اإليداع: 182298

اتريخ اإليداع: 2016/08/03
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(
األمتعة، واألحزمة اخلاصة ابألمتعة، وحقائب السفر، حقائب املالبس، 
وحقائب اليد، احلقائب ذات املقبض اجلرار، حقائب السهرة، حقائب 
التجميل واحلقائب الرايضية، حقائب الظهر، حقائب من القماش اخلشن، 
التجميل،  احلفاضات وحقائب مستحضرات  أكياس  الشاطئ،  حقائب 
واحلقائب املدرسية، حقائب األحذية، علب الزينة، احملافظ، وعلب احلقائب 
املرفقة، علب الكروت الشخصية، واحملافظ، والعلب امللحقة هبا، علب 
بطاقات األعمال، واملظالت، احملافظ، علب التجميل، علب أدوات الزينة 
الفارغة، وعلب اجملوهرات، علب النظارات، وعلب الكمبيوتر، حافظات 
وأجهزة  احملمولة  للهواتف  حقائب  البطاقات،  حافظات  السفر،  جواز 
الكمبيوتر احملمولة. حقائب الظهر. حقائب الكمبيوتر. مذكرات اجليب، 
حقائب السهرة املصنوعة من اجللد والنسيج مساء احلقائب، حقائب حتمل 
على اخلصر. حافظات امللفات الورقية، وحافظات الكروت الشخصية، 
حافظات بطاقة االئتمان، علب املفاتيح، أكياس العملة املعدنية؛ أكياس 

التسوق، واحلقائب ذات الرابط املسحوب، وحقائب املراسلني.
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: كينيث كول بروداكشني، انك
 ،10019 نيويورك  نيويورك،  سرتيت،   50 ويست   603 العنوان: 

الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: تتألف العالمة من كلمة اتجنل أجنل ابألحرف الالتينية.
رقم اإليداع: 182936

اتريخ اإليداع: 2016/08/23
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
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العالمة: او ام اى او يو اى حبروف التينية وبتنسيق مميز مع رسم.
رقم اإليداع: 187965

اتريخ اإليداع: 2017/02/22
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )34(
التبغ، ادوات املدخنني، اعوادالثقاب، السجائر، السيجار، السجائر 
ىف  لالستخدام  سائلة  حماليل  املقطع،  او  املصنع  التبغ   ، االلكرتونية 

السجائر االلكرتونية.
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net
طالب التسجيل: كاريليا توابكو كومباين انك

العنوان: اثينون سرتيت كاالماات24100 اليوانن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: سريوفلو أبحرف التينية.
رقم اإليداع: 170712

اتريخ اإليداع: 2015/07/27
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(

منتجات طبية وصيدالنية
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: سيبال ليمتد
مارج،  جانباترو كادام  ابرك،  بزنس  بينينسوال  هوس،  سيبال  العنوان: 

لوور ابرل، مومباي 400013 ماهاراشرتا، اهلند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: استالني أبحرف التينية.
رقم اإليداع: 170714

اتريخ اإليداع: 2015/07/27
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(

منتجات طبية وصيدالنية
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: سيبال ليمتد
مارج،  جانباترو كادام  ابرك،  بزنس  بينينسوال  هوس،  سيبال  العنوان: 

لوور ابرل، مومباي 400013 ماهاراشرتا، اهلند.

Email: qatami@qatami.net
طالب التسجيل: أرتيم لوجني

العنوان: 116 تشيين ووك لندن الرمز الربيدي اس دبليو 10 0 اي 
اس اململكة املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: أمازون برامي أبحرف التينية.

رقم اإليداع: 185921
اتريخ اإليداع: 2016/12/12

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة )35(

املكافآت يف شكل خدمات  تضم  اليت  العمالء  برانمج والء  خدمات 
التجزئة،  وختفيضات  عروض  إىل  املبكر  والوصول  خمفضة،  شحن 
الكتب  إىل  والوصول  األخرى،  واملنشورات  الكتب  على  واحلصول 
الصوتية، والتخزين املخفض على اإلنرتنت للصور واملوسيقى، واملوسيقى 
أبسعار خمفضة، وتدفق الفيديو واأللعاب. وخدمات التجزئة، وهي إدارة 
املشاركني من احلصول على خصومات على خدمات  لتمكني  برانمج 
واحلصول  التجزئة،  وختفيضات  عروض  إىل  املبكر  والوصول  الشحن، 
على الكتب واملنشورات األخرى، والوصول إىل الكاسيت، والتخزين 
املخفض على اإلنرتنت للصور واملوسيقى، واملوسيقى املخفضة، وتدفق 
الفيديو واأللعاب. خدمات متجر التجزئة وخدمات متجر التجزئة على 
التجزئة على اإلنرتنت اليت  التجزئة وخدمات متجر  اإلنرتنت. ومتجر 
تضم جمموعة واسعة من السلع االستهالكية. وخدمات متجر التجزئة 
وتسجيالت  والفيديو،  الصوت  تسجيالت  يضم  الذي  اإلنرتنت  على 
الكلمة املنطوقة، والكتب اإللكرتونية وألعاب الكمبيوتر. وخدمات متجر 
بيع ابلتجزئة اإلنرتنت يف جمال البقالة، واألطعمة الطازجة واحملضرة وختزين 
األدوية والبضائع العامة. حمالت البقالة ابلتجزئة. والتوزيع ابجلملة الذي 
يضم األطعمة الطازجة وحمالت البقالة. واخلدمات القائمة على االشرتاك 
اليت تضم الكتب والكاسيت، واملوسيقى واألفالم والربامج التلفزيونية 

وأشرطة الفيديو واأللعاب واإلعالن.
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: أمازون تكنولوجيز انك
سياتل،  تريدماركس،   : ان  يت  يت  ايه  ان،  ايف  تريي   410 العنوان: 

واشنطن 98109، الوالايت املتحدة األمريكية.
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(
منتجات طبية وصيدالنية

وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.
تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
طالب التسجيل: سيبال ليمتد

مارج،  جانباترو كادام  ابرك،  بزنس  بينينسوال  هوس،  سيبال  العنوان: 
لوور ابرل، مومباي 400013 ماهاراشرتا، اهلند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: تريوهال أبحرف التينية.

رقم اإليداع: 170732
اتريخ اإليداع: 2015/07/27

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(
منتجات طبية وصيدالنية

وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.
تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
طالب التسجيل: سيبال ليمتد

مارج،  جانباترو كادام  ابرك،  بزنس  بينينسوال  هوس،  سيبال  العنوان: 
لوور ابرل، مومباي 400013 ماهاراشرتا، اهلند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: منط حلياه صحية ابي أسبريي  أبحرف التينينة وعربية بتنسيق 

مميز مع رسم.
رقم اإليداع: 174433

اتريخ اإليداع: 2015/11/12
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41(
التعليم والتهذيب، التدريب والرتفيه، األنشطة الرايضية والثقافية.

وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.
تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
طالب التسجيل: مؤسسة أسباير زون

العنوان: ص.ب 23833, الدوحة, قطر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: فاين أبحرف عربية و التينية و بتنسيق مميز مع رسم.
رقم اإليداع: 177793

اتريخ اإليداع: 2016/02/24
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة

العالمة: بريثفري أبحرف التينية.
رقم اإليداع: 170716

اتريخ اإليداع: 2015/07/27
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(

منتجات طبية وصيدالنية
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: سيبال ليمتد
مارج،  جانباترو كادام  ابرك،  بزنس  بينينسوال  هوس،  سيبال  العنوان: 

لوور ابرل، مومباي 400013 ماهاراشرتا، اهلند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: بودكورت أبحرف التينية.
رقم اإليداع: 170718

اتريخ اإليداع: 2015/07/27
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(

منتجات طبية وصيدالنية
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: سيبال ليمتد
مارج،  جانباترو كادام  ابرك،  بزنس  بينينسوال  هوس،  سيبال  العنوان: 

لوور ابرل، مومباي 400013 ماهاراشرتا، اهلند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: فوراكورت أبحرف التينية.
رقم اإليداع: 170720

اتريخ اإليداع: 2015/07/27
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(

منتجات طبية وصيدالنية
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: سيبال ليمتد
مارج،  جانباترو كادام  ابرك،  بزنس  بينينسوال  هوس،  سيبال  العنوان: 

لوور ابرل، مومباي 400013 ماهاراشرتا، اهلند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: رواتهاالر أبحرف التينية.
رقم اإليداع: 170728

اتريخ اإليداع: 2015/07/27



                      األحد 28 ذو القعدة  1438هـ  2017/8/20 مالكويت اليوم العدد  1354  السنة الثالثة والستون 147

مطارق  األصابع،  عرب  الدم  من  صغرية  عينات  اخذ  أدوات  واجللد، 
جراحية،  مغارف  وبرد،  تقليم  أدوات  مطارق،  طبية،  زرادايت  طبية، 
أدوات قشط االنسجة، أدوات جراحية وحتديدا، املشارط اجلراحية، 
شفرات املشارط الطبية، أدوات امساك املشارط الطبية، أدوات تثبيت 
أدوات  جراحية،  وكالابت  مالقط  جراحية،  تدبيس  أدوات  جراحية، 
اجلراحية،  االبر  مقصات جراحية، حامالت  ابلكهرابء،  تعمل  جراحة 

وأدلتها ومساراته، مالقط طبية كبرية، وحشوات قطنية للجروح.
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: ترانسينتيكس سريجيكال، إنك
نورث  موريسفيل،   ،300 سوت  درايف،  ديفيس   635 العنوان: 

كاروالينا 27560، الوالايت املتحدة االمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة BELL & ROSS كما ابلشكل املوضح.
رقم اإليداع: 177699

اتريخ اإليداع: 2016/02/22م 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

 :)14( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
بكافة  الساعات  الكرمية؛  األحجار  اجملوهرات؛  منتجات  اجملوهرات؛ 
الدقيقة؛  الوقت  قياس  وأدوات  الوقت  قياس  أدوات  أنواعها، 
ساعات  ساعات،  علب  حائط،  ساعات  يد،  ساعات  الساعات، 
الدقيقة،  الوقت  قياس  أدوات  دقيقة(،  )موقتات  منبهة، كرونومرتات 
كرونوغرافات )موقتات مسجلة(، ساعات حائط صغرية؛ وجه الساعة 
أنواعها حتديدًا وجه الساعة  املدرج )قرص الساعة( للساعات بكافة 
لساعات اجليب واليد، كرونومرتات )موقتات دقيقة( وساعات احلائط؛ 
آالت للساعات بكافة أنواعها حتديدًا، آالت لساعات اجليب واليد، 
ساعات،  نوابض  احلائط؛  وساعات  دقيقة(  )موقتات  كرونومرتات 
ساعات؛  علب  ساعات؛  سالسل  للساعات،  الزجاجية  األغطية 
الساعات، سالسل  مشابك  الساعات،  لسوار  أابزمي  ساعات،  سوار 
عقارب  الساعات،  لفافات  الساعة،  وقت  ضبط  أزرار  الساعات، 
بندول  للساعات،  أسطوانية  أجزاء  الساعات،  مثبتات  الساعات، 
وصناديق  علب  أنواعها،  بكافة  للساعات  عرض  علب  للساعات، 
عرض للساعات بكافة أنواعها؛ علب اجملوهرات، صناديق من معادن 

مثينة؛ زمامات )مرابط( أكمام.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )3(
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل يف غسل وكي املالبس، 
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور، زيوت عطرية، 

مستحضرات جتميل، غسول ) لوشن( للشعر، منظفات أسنان.
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
 Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: شركة نقل أخوان ذ.م.م
العنوان:ىص.ب 154، عمان 11118، األردن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: كلمة سينهانس ابحرف التينية.

رقم اإليداع: 183651
اتريخ اإليداع: 2016/09/21

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )10(
إسناد،  ذراع  من  يتألف  حموسب،  جراحي كهرابئي  طيب  حماكاة  نظام 
ملعاجلة  والة  الدقة،  عالية  فيديو  وشواشة  حتكم،  وطاولة  حتكم،  عربة 
اجلراحي  الطيب  احملاكاة  بنظام  خاص  برانمج كمبيوتر  الكامريا،  صور 
احملوسب وأدلة ارشادية لكيفية االستخدام يتم تقدميها كوحدة واحدة، 
نظام جتهيزات طبية يوضع اىل جانب سرير املريض، مزود أبذرع متعددة 
وحمركات تقوم ابستخدام روابط معقمة للمساعدة على إدارة وتشغيل 
خط متكامل من األدوات الطبية واجلراحية مثل مناظري البطن، واملناظري 
واألدوات  الطبية  والكالابت  واملقصات  الشرايني  حقن  وابر  واملبازل 
التسخني  وأدوات  والسكاكني  والفحص  ابلتشخيص  اخلاصة  الطبية 
اخلاصة ابملناظري ومصادر اإلضاءة كوابل وقطع غيار ومعدات جراحية 
كهرابئية ومعدات طبية كهرابئية ومعدات طبية لغلق االنسجة واالوعية 
بواسطة  التصوير  وأجهزة  الليزر  وأجهزة  البالزما  وأدوات  الدموية، 
خاصة  فراشي  العدسات،  تنظيف  وأدوات  الصوتية،  فوق  األمواج 
مساند  الطبية،  واملالقط  للمالقط  تطبيقات  العينات،  واخذ  للكشط 
طبية، أدوات تنظيف طبية من القطن، حامالت أدوات تقطيب اجلروح، 
حامالت االبر الطبية، املالزم الطبية، أدوات معدنية لوقف تدفق الدم 
أدلة  طبية،  وجرف  طبية،أدوات كحت  مقابض  النزيف،  عن  الناتج 
الطبية،  الكماشات  االبر،  اجلراح،  تقطيب  أدوات  الطبية،  لألدوات 
أدوات  طبية،  وكالابت  مالقط  طبية،  دعامات  طبية،  وخيوط  أواتر 
تشريح، فرجارات )أدوات توسيع( طبية، مقصات، دعامات، اانبيب 
الشفط وضخ السوائل الطبية، مالبس طبية معقمة للمرضى، كالابت 
طبية، كالابت لنزع واستئصال األعضاء، أدوات طبية لقص العظام، 
مناشري جراحية، أدوات تثبيت تقوميية، أدوات تقطيب اجلروح، اشرطة 
قياس، ازاميل طبية، مبارد طبية، أدوات إلطالة الرقع التكميلية للبشرة 
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العالمة: عبارة )V.I.POO( كما ابلشكل املوضح.
رقم اإليداع: 178420 

اتريخ اإليداع: 2016/03/17 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

 :)03( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
من  بعيدان  مزودة  العطر  من  زجاجات  للجو،  معطرة  مستحضرات 
القصب، مزجيات من أوراق الورد اجملففة املعطرة، زيوت عطرية، خبور، 
عبوات خبور خمروطية الشكل، عيدان خبور، أكياس خبور، خبور رش، 
مرشات برذاذ معطر للجو، مستحضرات لتعطري أو إنعاش رائحة اجلو.

وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641    فاكس: 22958644
طالب التسجيل: ريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح.

العـنوان: ص.ب.61344، املنطقة احلرة، جبل علي، ديب، اإلمارات 
العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة )V.I.POO( كما ابلشكل املوضح.

رقم اإليداع: 178421 
اتريخ اإليداع: 2016/03/17 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
 :)05( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
اهلواء،  لتنقية  مستحضرات  اجلو،  رائحة  إلنعاش  مستحضرات 
مستحضرات إلنعاش رائحة الغرف، مزيالت الروائح الكريهة غري املعدة 
لالستخدام الشخصي، مزيالت الروائح الكريهة للجو واملنسوجات، 
مفعول  إلبطال  مستحضرات  للمرحاض،  الكريهة  الروائح  مزيالت 
لالستخدام  املعدة  الروائح  مفعول  إلبطال  مستحضرات  الروائح، 

للسجاد واملنسوجات واهلواء.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644

طالب التسجيل: ريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح.
العـنوان: ص.ب.61344، املنطقة احلرة، جبل علي، ديب، اإلمارات 

العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 INGENIOUS BLEND MOTUL عبارة العالمة: 
كما ابلشكل املوضح.

رقم اإليداع: 179792
اتريخ اإليداع: 2016/04/26م

طالب التسجيل: بيل آند روز يب. يف.
امسرتدام،  إم كيه   1082  ،1001 ماهلريالن  جوستاف  العـنوان: 

هولندا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة BELL & ROSS كما ابلشكل املوضح.
رقم اإليداع: 177700

اتريخ اإليداع: 2016/02/22م 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

 :)05( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس.

وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641    فاكس: 22958644
طالب التسجيل: بيل آند روز يب. يف.

امسرتدام،  إم كيه   1082  ،1001 ماهلريالن  جوستاف  العـنوان: 
هولندا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة BELL & ROSS كما ابلشكل املوضح.

رقم اإليداع: 177701
اتريخ اإليداع: 2016/02/22م 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
 :)35( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
بكافة  والساعات  ابجملوهرات  املتعلقة  ابلتجزئة  البيع  متاجر  خدمات 
تقدم  اليت  االنرتنت  عرب  ابلتجزئة  البيع  متاجر  خدمات  أنواعها؛ 
وسائل  على  املنتجات  عرض  أنواعها؛  بكافة  والساعات  اجملوهرات 
ابلتجزئة؛  أنواعها  بكافة  والساعات  اجملوهرات  بيع  لغاايت  االتصال 
الداخلية،  املالبس  ابملالبس،  املتعلقة  ابلتجزئة  البيع  متاجر  خدمات 
لباس القدم وأغطية الرأس؛ خدمات متاجر البيع ابلتجزئة عرب االنرتنت 
الرأس؛  وأغطية  القدم  لباس  الداخلية،  املالبس  املالبس،  تقدم  اليت 
بيع املالبس، املالبس  املنتجات على وسائل االتصال لغاايت  عرض 

الداخلية، لباس القدم وأغطية الرأس ابلتجزئة.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    

فاكس: 22958644
طالب التسجيل: بيل آند روز يب. يف.

امسرتدام،  إم كيه   1082  ،1001 ماهلريالن  جوستاف  العـنوان: 
هولندا.
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 :)41( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
والثقافية؛  الرايضية  األنشطة  الرتفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم 
إنتاج  احليواانت؛  تدريب  املكتبات؛  واجملالت؛ خدمات  الكتب  نشر 
والتسجيالت  املتحركة  الصور  أتجري  واألفالم؛  املسرحية  العروض 
وملحقاهتا  السينمائية  األفالم  عرض(  )آالت  وبروجكرتات  الصوتية 
واملشاهد املسرحية؛ إعداد أشرطة الفيديو؛ تنظيم املسابقات التعليمية 
أو الرتفيهية؛ تنظيم وعقد احللقات الدراسية واملؤمترات واالجتماعات؛ 
حجز  اليانصيب؛  إدارة  تعليمية؛  أو  ثقافية  لغاايٍت  املعارض  تنظيم 

املقاعد للعروض املسرحية.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644

طالب التسجيل: موتل.
العـنوان: 119، بوليفارد فيليكس فاير 93300 اوبريفالريس، فرنسا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما   RENOLIT ARMOUREN عبارة  العالمة: 
ابلشكل املوضح.

رقم اإليداع:180306 
اتريخ اإليداع: 2016/05/16 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة. 
 :  )17( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
منتجات بالستيكية شبه مصنعة لإلستخدام يف الصناعة، أفالم وألواح 
بالستيكية عدا املستخدمة يف التغليف، منتجات بالستيكية شبه جاهزة 
للتغطية، أفالم وألواح بالستيكية ليست للتغطية، أفالم من البالستيك 
بطرق  أو  مبواد الصقة  بالستيكية  األلواح  و/أو  أخرى  متصلة أبفالم 

أخرى، طالءات لألاثث على شكل أفالم و ألواح بالستيكية.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644

طالب التسجيل: رينوليت ايه جي.
العـنوان: 50 هورشهامير شرتاسه، 67547 وورمس، أملانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: كلمة HENSIFY كما ابلشكل املوضح.

رقم اإليداع: 180367 
اتريخ اإليداع: 2016/05/16 

 :)05( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
أدوية  اإلشعاعي؛  العالج  يف  فقط  تستخدم  صيدالنية  مستحضرات 
لالستعمال البشري تستخدم فقط يف العالج اإلشعاعي؛ مستحضرات 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
 :)01( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
كيماوايت للمربدات السائلة، كيماوايت تستخدم يف تراكيب املزلقات؛ 
إضافات كيميائية لوقود احملركات؛ الكيماوايت املستخدمة يف الصناعة 
والبستنة  الزراعة  يف  وكذلك  الفوتوغرايف  والتصوير  العلمي  والبحث 
وزراعة الغاابت؛ راتنجات اصطناعية غري معاجلة، بالستيك غري معاجل؛ 
أمسدة؛ مركبات إمخاد النـريان؛ مستحضرات سقي وحلام املعادن؛ مواد 
كيميائية حلفظ املواد الغذائية؛ مواد دبـاغة؛ مواد اللصق املستخدمة يف 
الصناعة؛ مستحضرات مانعة للتسرب، مقاوم للتجمد، مستحضرات 

إلزالة القشور ما عدا املستخدمة لغاايت منزلية.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644

طالب التسجيل: موتل.
العـنوان: 119، بوليفارد فيليكس فاير 93300 اوبريفالريس، فرنسا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 INGENIOUS BLEND MOTUL عبارة العالمة: 
كما ابلشكل املوضح.

رقم اإليداع: 179793
اتريخ اإليداع: 2016/04/26م

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )04(: زيوت 
وشحوم صناعية؛ مزلقات؛ زيوت وشحوم ومزلقات حملركات املركبات؛ 
وترطيب  امتصاص  مركبات  احملركات؛  لوقود  غري كيميائية  إضافات 
وتثبيت الغبار تستخدم يف صيانة حمركات املركبات وحمركات اآلالت؛ 
وقود )مبا يف ذلك وقود احملركات( ومواد إضاءة؛ مشوع وفتائل لإلضاءة؛ 
مركبات تستخدم كعوامل ربط، عوامل تكتل؛ زيوت للرافعات الشوكية.

وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641    فاكس: 22958644
طالب التسجيل: موتل.

العـنوان: 119، بوليفارد فيليكس فاير 93300 اوبريفالريس، فرنسا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 INGENIOUS BLEND MOTUL عبارة العالمة: 
كما ابلشكل املوضح.

رقم اإليداع: 179794
اتريخ اإليداع: 2016/04/26م

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.



                      األحد 28 ذو القعدة  1438هـ  2017/8/20 مالكويت اليوم العدد  1354  السنة الثالثة والستون 150

طالب التسجيل: جاكوار الند روفر ليمتد.
اململكة  إف،  إل   4  3 يف  سي  وايتلي، كوفنرتي  رود،  أيب  العـنوان: 

املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة Articul One كما ابلشكل املوضح.
رقم اإليداع: 180452

2017l/05/18 :اتريخ اإليداع
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

 :)05( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
عقاقري  طبية؛  لغاايت  عقاقري  وبيطرية؛  صيدالنية  مستحضرات 
اهليالورونيك  حماليل محض  من  حمضرة  طبية  مستحضرات  صيدالنية؛ 
محض  أو  الطيب  اهليالورونيك  محض  املعدل؛  اهليالورونيك  محض  أو 
اهليالورونيك املعدل يف صورة حقن معبأة مسبقًا؛ محض اهليالورونيك 
الوقاية من  أو  املستخدم لعالج  املعدل  اهليالورونيك  الطيب أو محض 
التهاب املفاصل أو الداء ااملفصلي التنكسي يف صورة ُحقن من أجل 
َحقنها يف املفاصل؛ مستحضرات لعالج التهاب املفاصل؛ مستحضرات 
لعالج الداء ااملفصلي التنكسي؛ مستحضرات لتحسني وظيفة املفاصل 

)لغاايٍت طبية(.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644

طالب التسجيل: ميديتوكس إنك.
غو،  تشيونغون  اوشانغ-إيوب،  -1جيل،  جونغنو   ،78 العـنوان: 

تشونج جو، االشرتاكية، تشانغتشيونغ الشمالية، مجهورية كوراي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كلمة EL SEPTIMO كما ابلشكل املوضح.
رقم اإليداع: 180908

اتريخ اإليداع: 2016/06/06م
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )34( 
علب  املدخنني،  أدوات  رفيع(؛  )سيجار  سيجاريلو  سيجار،  التبغ، 
سيجار، صناديق لرتطيب التبغ، مباسم سيجار، علب سيجار، مباسم 
سيجار، مباسم للسيجار، قطاعات سيجار، والعات املدخنني، علب 

كربيت، علب كربيت و حامالت أعواد الثقاب، أعواد ثقاب.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    

فاكس: 22958644

للعناية ابلصحة تستخدم فقط يف العالج اإلشعاعي، وخباصة مستحضرات 
السرطان؛  لعالج  اإلشعاعي  العالج  يف  فقط  تستخدم  صيدالنية 
اإلشعاعي  العالج  يف  فقط  تستخدم  الطيب  لالستعمال  مستحضرات 
مواد  الطيب؛  لالستعمال  لإلشعاع  مضادة  مواد  األورام؛  لعالج  وخباصة 
مفاعلة كيميائية تستخدم فقط يف العالج اإلشعاعي؛ مستحضرات كيميائية 
لالستعمال الطيب أو الصيدالين تستخدم فقط يف العالج اإلشعاعي؛ عقاقري 
لغاايٍت طبية تستخدم فقط يف العالج اإلشعاعي؛ مستحضرات كيميائية 
– صيدالنية تستخدم فقط يف العالج اإلشعاعي؛ مواد مفاعلة تشخيصية 

وامسة إحيائيًا لغاايٍت طبية تستخدم فقط يف العالج اإلشعاعي.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644

طالب التسجيل: اننوابيوتكس اس ايه.
العـنوان: 60 رو دي واتيجنيس، 75012 ابريس، فرنسا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: كلمة E-PACE كما ابلشكل املوضح.

رقم اإليداع:180371 
اتريخ اإليداع: /2016/05 16

الشروط:  التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة. 
 :  )12( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
مركبات برية ذات حمركات؛ قطع ولوازم للمركبات؛ مساند للذراعني ملقاعد 
املركبات؛ حقائب أمتعة السفر معدة خصيصاً لرتكب يف صندوق املركبات؛ 
حقائب وشبكات وصواين تنظم اجلزء الداخلي للسيارة معدة خصيصاً لرتكب 
يف املركبات؛ مساند الرأس ملقاعد املركبات؛ أغطية مساند الرأس للمركبات؛ 
أغطية واقية للمرااي اخلارجية؛ أغطية ملقاعد السيارات؛ أغطية لعجالت توجيه 
املركبات؛ أغطية مثبتة للمركبات؛ مكائن للمركبات الربية ذات احملركات؛ 
عجالت للمركبات؛ عجالت من خليط معدين؛ حواف العجالت؛ جنطات 
العجالت؛  قلنسوات مركز صرة  العجالت؛  قلنسوات صرة  العجالت؛ 
أغطية العجالت؛ أسنان العجالت املسننة؛ جمموعة األجنحة للمركبات؛ 
أغطية للمركبات؛ مقاعد للمركبات؛ أحزمة أمان للمركبات؛ شبكات املربّد 
للمركبات؛ لوحات حواف هياكل املركبات؛ لوحات حتكم مركزية للمركبات 
تباع كأجزاء من املركبات وتتضمن واجهات إلكرتونية؛ دراجات هوائية؛ قطع 
ولوازم وإكسسوارات للدراجات اهلوائية؛ عرابت أطفال وعرابت للرضع 
واملواليد وِقطعها وإكسسواراهتا؛ مقاعد لألطفال والرضع يف املركبات؛ وال 

تشمل اإلطارات واألانبيب الداخلية لإلطارات. 
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644
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هاتف: 22958641    فاكس: 22958644
طالب التسجيل: فورد موتور كمبين.

الوالايت   ،48126 ميتشجن  ديربورن،  أمرييكان رود،  العـنوان: ون 
املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: كلمة )OMNICRAFT( مع شعار داخل بطاقة كما 

ابلشكل املوضح.
رقم اإليداع: 181316

اتريخ اإليداع: 2016/06/22م
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )12( 
احلركة  نقل  سيور  الربية؛  املركبات  أحزمة  وشدادات  حمركات  أحزمة 
للمركبات؛  الوقود  خط  خراطيم  الربية؛  للمركبات  أحزمة  وشدادات 
خراطيم املقاود العاملة ابلطاقة للمركبات الربية؛ حساسات للمركبات 
توجيه  مضخات  ابلطاقة؛  العامل  املقود  لنظام  تباع كمكون  الربية 
للمركبات اآللية؛ صناديق مسسننات لتوجيه املركبات الربية؛ تركيبات 
املركبات  توقف  الربية؛ حماور وحمامل  للمركبات  القيادة  توجيه  آليات 
الربية؛ خممدات صدمات للمركبات الربية؛ دعامات توقف للمركبات 
شاصيات  للسيارات؛  األمامي  الزجاج  مّساحات  شفرات  الربية؛ 
املركبات وقطع الشاصيات خاصة الوصالت الكروية، أذرع التحكم، 
وصالت السحب، وصالت لأللواح االهتزازية وقضبان الربط؛ أعمدة 
التوجيه للمركبات الربية؛ آلية توليد ونقل احلركة للمركبات وتضم قابض 
)كلتش(، انقل حركة، عمود توجيه، ِترس تفاضلي، وصالت، وُعدد 
تصليح الوصالت وأطقم صندوق السيارة اخللفي؛ مكابح للمركبات؛ 

لبادات مكابح للمركبات. 
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644

طالب التسجيل: فورد موتور كمبين.
الوالايت   ،48126 ميتشجن  ديربورن،  أمرييكان رود،  العـنوان: ون 

املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة )كاث كيدستون( كما ابلشكل املوضح.
رقم اإليداع: 181317

اتريخ اإليداع: 2016/06/22م 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

 :)14( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
ساعات  الكرمية؛  األحجار  الساعات؛  سيور  واليد؛  اجليب  ساعات 

طالب التسجيل: سيبتيمو كونسيبت اس ايه.
العـنوان: ريو دي ريفا 8، 1204 جينيفا، سويسرا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: كلمة )OMNICRAFT( مع شعار داخل بطاقة كما 

ابلشكل املوضح.
رقم اإليداع: 181314

اتريخ اإليداع: 2016/06/22م
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09( 
أانبيب  تركيبات  تتألف من  للمركبات  التحكم يف درجة احلرارة  أنظمة 
وأانبيب متشعبة، بطارايت وجمففات املستقِبل، خراطيم، خطوط السوائل 
وصمامات  التمدد  صمامات  دائرية،  حلقات  االمتصاص،  وخطوط 
حساس الشفط وصمامات تنفيس الضغط، مكثفات ومبخرات، مراوح 
تربيد، حساسات التحكم يف درجات احلرارة و مفاتيح تشغيل مكيف 
اهلواء؛ بطارايت مركبات؛ حساسات للمركبات الربية خاصة حساسات 
التفاضلي،  للضغط  املرتدة  التغذية  حساسات  اهلواء،  حرارة  درجة 
قياس  أجهزة  الشامل، حساسات األكسجني،  اهلواء  تدفق  حساسات 
اإلطارات،  هواء  ضغط  مراقبة  نظام  حساسات  اإلنزالقي،  اجلهد 
تركيبات  خاصة  الربية  املركبات  مفاتيح  العجالت؛  سرعة  حساسات 
مفاتيح املصابيح، تركيبات مفاتيح اإلشعال وتركيبات املفاتيح متعددة 
االستخدامات؛ ُعدد توصيل األسالك يف املركبات؛ منظمات الكرتونية 

وكهروميكانيكية للمركبات. 
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644

طالب التسجيل: فورد موتور كمبين.
الوالايت   ،48126 ميتشجن  ديربورن،  أمرييكان رود،  العـنوان: ون 

املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كلمة )OMNICRAFT( مع شعار داخل بطاقة كما 
ابلشكل املوضح.

رقم اإليداع: 181315
اتريخ اإليداع: 2016/06/22م

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
 :)11( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
احلرارة  درجة  يف  التحكم  نظام  للمركبات؛  اهلواء  تكييف  ضاغطات 

للتهوية والتربيد وتكييف اهلواء يف املركبات.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
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وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641    فاكس: 22958644
طالب التسجيل: هاغاليتِنر هاجيني إنرتانشوانل جي ام يب اتش.

العـنوان: لوانشرتاِسـه 5، 5700 تِسـل أم زي، النمسا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كلمة SEPTDES كما ابلشكل املوضح.
رقم اإليداع: 181608

اتريخ اإليداع: 2016/07/04 
 :)05( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
فطرايت؛  مبيدات  الصحية؛  لألغراض  املطهرات  وخباصة  مطهرات، 

مبيدات أعشاب.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644

طالب التسجيل: هاغاليتِنر هاجيني إنرتانشوانل جي ام يب اتش.
العـنوان: لوانشرتاِسـه 5، 5700 تِسـل أم زي، النمسا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: رسم كهيئة دوائر متداخلة كما ابلشكل املوضح.

رقم اإليداع: 182795
اتريخ اإليداع: 2016/08/17م 

 :)36( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
واجلماعات  األفراد  حياة  على  التأمني  سندات  وإبرام  إدارة  خدمات 
والصحة ومالك املنازل والتأمني على السيارات وإدارة دفعات التأمني 
السنوية وصندوق التقاعد؛ خدمات اإلقراض والرهن العقاري السكين 
والتجاري؛ خدمات إدراة ومسسرة العقارات؛ خدمات استثمار ومسسرة 
وصناديق  االستثمارية  املصرفية  اخلدمات  وخباصة،  التباديل،  التمويل 
استحقاقات  خدمات  للتقاعد؛  املايل  التخطيط  خدمات  االستثمار؛ 
املوظفني، وخباصة معاجلة وإدارة وتوجيه خطط استحقاقات املوظفني 

املتعلقة ابلتأمني والتمويل.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    

فاكس: 22958644
قائمة  )شركة  إنشورانس كمبين  اليف  مرتوبوليتان  التسجيل:  طالب 

مبوجب قوانني نيويورك(.
العـنوان: 1095 أفنيو أوف ذا أمرييكاز، نيويورك، نيويورك 10036، 

الوالايت املتحدة األمريكية.

منبهة؛ أدوات قياس الوقت الدقيقة؛ اجملوهرات؛ صناديق اجملوهرات؛ 
أدوات قياس الوقت؛ ساعات منبهة؛ أقراط؛ قالئد؛ أساور؛ نياشني؛ 
نياشني تعلق بداببيس؛ داببيس للزينة؛ حبال تعليق للمفاتيح؛ حلقات 
مفاتيح؛ سالسل صغرية للمفاتيح؛ زمامات )مرابط( أكمام؛ قطع ولوازم 

للبضائع املذكورة سابقا.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644

طالب التسجيل: كاث كيدستون ليمتد.
الثاين، فريستونيا،125-135 فريستون رود، لندن،  العـنوان: الدور 

دبليو 10 6 يت إتش، اململكة املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابلشكل  كما   )AQUA ATHLETIC( عبارة  العالمة: 
املوضح.

رقم اإليداع: 181383
اتريخ اإليداع: 2016/06/26م

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
 :)25( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
قمصان  جاكيتات،  بقلنسوات،  باليز  الرأس،  أربطة  خاصة  املالبس 
صوفية، جوارب لتدفئة الساق، بناطيل ضيقة حتتية، سراويل داخلية، 
محاالت  قصرية،  جوارب  قصرية،  سراويل  قمصان،  للركض،  بدالت 
بدالت  باليز،  رايضية،  سراويل  العرق،  امتصاص  عصاابت  صدر، 
رايضة، قمصان نصف كم، مالبس فوقية ضيقة بدون أكمام، مالبس 
فوقية ضيقة، بدالت رايضية فضفاضة، أساور قمصان، سراويل لرايضة 

اليوغا وقمصان لرايضة اليوغا؛ أغطية الرأس.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644

طالب التسجيل: مايسيز مريشانديزينغ جروب، إنك.
العـنوان: 11 بني بالزا، نيويورك، والية نيويورك 10001، الوالايت 

املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كلمة HYGIENICDES كما ابلشكل املوضح.
رقم اإليداع: 181607

اتريخ اإليداع: 2016/07/04 
 :)05( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
فطرايت؛  مبيدات  الصحية؛  لألغراض  املطهرات  وخباصة  مطهرات، 

مبيدات أعشاب.
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وموزعات أدوية االستنشاق.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644

طالب التسجيل: مونديفارما أيه جي.
العـنوان: إس يت. ألبان-راينفيغ CH-4020 ،74 ابزل، سويسرا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )WONDER PHOTO SHOP( عبارة  العالمة: 
وأسفلها كلمة )FUJIFILM( كما  ابلشكل املوضح.

رقم اإليداع: 185017
اتريخ اإليداع: 2016/11/07 

 :)41( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
ما  ذلك كل  يف  مبا  والتدريب  التعليم  الفوتوغرايف؛  التصوير  خدمات 
وعقد  ترتيب  الصور؛  وطباعة  والطباعة  الفوتوغرايف  ابلتصوير  يتعلق 
ذلك كامريات  يف  مبا  الفوتوغرايف  التصوير  معدات  أتجري  الورشات؛ 

التصوير. 
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    

فاكس: 22958644
طالب التسجيل: فوجي فيلم كوربوريشن.

العـنوان: 26-30، نيشيازابو -2 تشوم، ميناتو- كو، طوكيو، الياابن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كلمة FIZZIO كما ابلشكل املوضح.
رقم اإليداع: 185690

اتريخ اإليداع: 2016/12/01 
 :)29( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
املشروابت اليت أساسها احلليب وحتتوي على قهوة، املشروابت اليت أساسها 
احلليب وحتتوي على عصري فواكه، املشروابت اليت أساسها احلليب وحتتوي 
على فواكه، املشروابت اليت أساسها احلليب وحتتوي على الشوكوالتة، 
املشروابت اليت أساسها احلليب وحتتوي على الشاي، مسحوق احلليب 

اجملفف، خليط املشروابت اليت أساسها منتجات األلبان.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    

فاكس: 22958644
ايه، ستاربكس كويف  طالب التسجيل: ستاربكس كوربوريشن دي يب 

كومباين.
 ،98134 ايه،  دبليو  سياتل،  ساوث،  افينيو  يوات   2401 العـنوان: 

الوالايت املتحدة األمريكية.

العالمة: رسم ابالبيض واالسود ابلشكل املوضح.
رقم اإليداع: 183289

اتريخ اإليداع: 2016/09/04م 
 :)05( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
مستحضرات صيدالنية لعالج السرطان واآلالم والعدوى وااللتهاابت 
العقلية؛  واالضطراابت  العظام  واضطراابت  اهلرموانت  واضطراابت 
مسكنات األمل؛ اهلرموانت؛ األدوية الُذهانية )نفسية التأثري(؛ مضادات 

العدوى؛ وضادات االلتهاابت؛ املستحضرات املضادة للسرطان. 
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    

فاكس: 22958644
طالب التسجيل: اكسيلياكسيس، إنك.

 94080 فرانسيسكو،  سان  ساوث  جراند،  إيست   210 العـنوان: 
كاليفورنيا، الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: كلمة )CABOMETYX( مع رسم ابالبيض واالسود 

ابلشكل املوضح.
رقم اإليداع: 183290

اتريخ اإليداع: 2016/09/04م
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

 :)05( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
مستحضرات صيدالنية لعالج السرطان واآلالم والعدوى وااللتهاابت 
العقلية؛  واالضطراابت  العظام  واضطراابت  اهلرموانت  واضطراابت 
مسكنات األمل؛ اهلرموانت؛ األدوية الُذهانية )نفسية التأثري(؛ مضادات 

العدوى؛ وضادات االلتهاابت؛ املستحضرات املضادة للسرطان. 
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644

طالب التسجيل: اكسيلياكسيس، إنك.
 94080 فرانسيسكو،  سان  ساوث  جراند،  إيست   210 العـنوان: 

كاليفورنيا، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كلمة K-HALER كما ابلشكل املوضح.
رقم اإليداع: 183291

اتريخ اإليداع: 2016/09/05م 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )05(

معَدة  أدوية  وبيطرية؛  صيدالنية  وتركيبات  ومستحضرات  مواد 
للتصريف الرئوي؛ أدوية لالستنشاق؛ مستحضرات لالستنشاق؛ أدوية 
وأجهزة  أدوات  يف  لالستخدام  وتركيبات  صيدالنية  ومستحضرات 
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العـــالمــة: كلمة حبروف صينية كما ابلشكل املوضح وتعين ابإلجنليزية.
.)Broadcast(

رقـم اإليـداع:  152159
اتريخ اإليداع:  2014/6/1م 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(:
بنطلوانت،  بدالت،  مالبس،  قمصان،  داخلية،  مالبس  جاللبيب، 
للرايضة،  قمصان  تنانري،  معاطف،  حمبوكة،  مالبس  خارجية،  مالبس 
)مالبس(،  جاكيتات  خفيفة،  معاطف  خارجية،  معاطف  فساتني، 
قمصان  جلدية،  مالبس  مقلد،  جلد  من  مالبس  مقلنسة،  جاكيتات 
ضيقة،  أثواب  عباءات،  داخلية،  مالبس  شرياتت(،  )يت  نصف كم 
مشدات للنساء، قمصان داخلية للرجال، بيجامات، أرواب إستحمام، 
ايقات مالبس، بطاانت جاهزة )أجزاء من مالبس(، مالبس للمواليد، 
مالبس  للماء،  مضادة  مالبس  إستحمام،  سراويل  سباحة،  أثواب 
للحفالت التنكرية، أحذية لكرة القدم، لباس القدم، أحذية، شباشب، 
أحذية مطاطية خارجية، أحذية للرايضة، لوازم معدنية لألحذية، أغطية 
للرأس، مالبس حمبوكة، قفازات )مالبس(، لفاعات للكتفني، لفاعات، 

طرحات، مشدات للنساء، أحزمة )مالبس(.
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل:  شركة ريبو فاشن جروب كمبين.
العـنوان: رقم 98، روجنيانج رود، زهوجنشان سرتيت، سونغجيانغ إيراي، 

شنغهاي سييت، مجهورية الصني الشعبية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابلشكل  التينية كما  حبروف   )CATH KIDS( العالمة: كلمة 
املوضح.

رقم اإليداع: 153692 
اتريخ اإليداع: 2014/07/07م

الشروط: 
- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 153689 
و ذلك لإلرتباط.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(:
ظهر،  حقائب  علب،  وحمافظ،  جزادين  حقائب،  سفر،  حقائب 
حامالت، حقائب سفر قماشية، حقائب يد، حقائب، حقائب سروج، 
حقائب، حقائب للخصر، أكياس تسويق، حقائب ألغراض األطفال، 
التواليت، حقائب وعلب  حقائب سفر، علب للسفر، حقائب ملواد 
مفاتيح،  علب  للمكياج،  وعلب  حقائب  التجميل،  ملستحضرات 
حامالت للمستندات، حمافظ جلواز السفر، حامالت بطاقات العمل، 
بطاقات احلقائب، حقائب منظمة، جراابت، مظالت، مشاسي، أدوات 

خاص كما  بشكل  والتينية  عربية  حبروف  ”كاردايل“  العالمة: كلمة 
ابلشكل املوضح.

رقم اإليداع: 187220
اتريخ اإليداع: 2017/02/01 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة. 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )14( 

معادن  من  املصنوعة  واملنتجات  منها  خليط  وكل  النفيسة  املعادن 
نفيسة أو مطلية هبا، غري الواردة يف فئات أخرى، اجملوهرات واألحجار 

الكرمية، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    

فاكس: 22958644
طالب التسجيل: شركة درامة التجارية احملدودة.

العـنوان: ص.ب. 6636، الرايض 11452، اململكة العربية السعودية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كلمة TIMOPTOL كما ابلشكل املوضح.
رقم اإليداع: 187788

اتريخ اإليداع: 2017/02/16 
 :)05( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 

مستحضرات دوائية لالستخدامات العينية.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644

طالب التسجيل : مونديفارما إيه جي.
العـنوان: إس يت. ألبان-راينفيغ 74، سي إتش4020- ابزل، سويسرا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـــالمــة: كلمة يوالدو حبروف التينية كما ابلشكل املوضح.
رقـم اإليـداع:  134063

اتريخ اإليداع:  2012/10/14م 
  :)30( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
مثلجات صاحلة لألكل، مثلجات صاحلة لألكل مصنوعة من الزابدي 
صاحل  ثلج  جممد  لألكل،زابدي  صاحل  ثلج  املثلج  واملاء  واآليسكرمي 

لألكل مثلجات منكهة
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641
فاكس: 22958644

طالب التسجيل:  كومباين جريفيس دانون.
العـنوان: 17 بوليفارد هاومسان، 75009 ابريس، فرنسا.
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خدمات العالقات العامة فيما يتعلق مبرافق اإليواء املؤقت مبا يف ذلك 
الفنادق واملوتيالت والشقق 

والشقق الفندقية  املفروشة، خدمات تسويق مرافق اإليواء املؤقت مبا 
يف ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق والشقق الفندقية املفروشة مبا يف 
ذلك خدمات الدعاية واإلعالن للخدمات املذكورة أعاله عرب اإلنرتنت 

وشبكات الكمبيوتر العاملية األخرى .
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: ميلينيوم آند كوبثورن انرتنشنال ليمتد.
العـنوان :  36 روبنسن رود، رقم 04-01 سييت هاوس، سنغافورة 

.068877
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـــالمــة: عبارة Maison Margiela  كما ابلشكل املوضح
رقـم اإليـداع:  162932 

اتريخ اإليداع:  2015/01/29م 
الشروط:

- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 162935.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(:
مالبس للرجال والنساء واألطفال مبا يف ذلك مالبس رايضة )ماعدا بذالت 
الغطس(، قبعات، قلنسوات ورداء ألغطية  الرأس، أربطة للرأس، برييه 
)قبعات مستديرة مسطحة(، قفازات، فرو، جاكيتات، معاطف، بناطيل، 
فساتني، تنانري، عباءات، قمصان، قمصان قصرية )يت-شرياتت(، كنزات 
صوف، مالبس حمبوكة ومالبس مصنوعة من الصوف، مالبس مضادة 
للماء، ملبوسات جلدية، أثواب سباحة، أرواب استحمام، ربطات عنق، 
لفاعات، أوشحة لتغطية الرأس، شاالت، جوارب، أحزمة )مالبس(، مالبس 
داخلية )مبا يف ذلك اجلوارب الطويلة واألثواب الضيقة(، مراييل، جالبيب، 
شياالت، سراويل داخلية، شوراتت سباحة، قمصان صوف، لباس الكف، 

بيجامات، لباس القدم )ماعدا األحذية التجبريية(، شباشب.
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641              فاكس: 22958644

طالب التسجيل: إن إيه يو إف ) شركة ذات مسؤولية حمدودة(.
العـنوان :  163 رو سان مور، 75011 ابريس، فرنسا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دائرة  داخل   )6( الرقم  وجبانبه   )MM( االتيين  احلرف  العـــالمــة: 

وأسفلهم عبارة Maison Margiela كما ابلشكل املوضح.
رقـم اإليـداع:  162935 

اتريخ اإليداع:  2015/01/29م 

مصنوعة من اجللود املدبوغة أو اجللود املدبوغة املقلدة، مقود جلدي 
للحيواانت، أطواق احليواانت، بطانيات احليواانت، سيور جلدية .   

وكيل التسجيل: مساس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                    فاكس: 22958644
طالب التسجيل: كاث كيدستون ليمتد.

العنوان: فريستونيا، 125-135 فريستون رود، لندن، دبليو10 6 
يت إتش، اململكة املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: كلمة )YIPPY( حبروف التينية كما ابلشكل املوضح.

رقم اإليداع: 159285 
اتريخ اإليداع: 2014/11/12م

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(:
البرية )شراب الشعري( واملياه املعدنية والغازية، مشروابت غري كحولية، 
شراب  رحائق،  الفواكه،  وعصائر  الفواكه  من  مستخلصة  مشروابت 
فواكه، مشروابت رحيق الفواكه، مشروابت وعصائر خضروات، شراب 
ومستحضرات أخرى لعمل املشروابت، مشروابت الطاقة، ليمواندة، 
الفواكه  وعصائر  الفواكه  بنكهات  وخاصًة  غري كحولية  مشروابت 
)مسوثي(، مشروابت أساسها املياه و/أو أساسها الشاي، عصري جوز 
اهلند، ماء جوز اهلند، عصري الطماطم، مشروابت غري كحولية مصنوعة 
الفواكه،  مركزات عصري  غري كحولية،  فواكه  الفواكه، خالصات  من 
فاحتة  مشروابت  التوتر،  متساوية  مشروابت  غري كحولية،  كوكتيالت 
جوز  من عصري  مكونة  غري كحولية  مشروابت  للشهية،  غري كحولية 
اهلند، مشروابت  أو مبنكهات جوز  اهلند  بنكهة عصري جوز  أو  اهلند 
غري  مشروابت  الفواكه،  بنكهة  غري كحولية  مشروابت  اللنب،  مصل 

كحولية حتتوي على فواكه أو خالصات الفواكه .
وكيل التسجيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: راوتش فروتشتسافيت جي إم يب إتش.
العنوان: الجناسي 1، 6830 رانكويل، النمسا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـــالمــة: عبارة )مور ذان ميتس ذي آي( حبروف التينية كما ابلشكل 

املوضح.
رقـم اإليـداع:  162271 

اتريخ اإليداع:  2015/01/18م 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

  :)35( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
املؤقت  اإليواء  ومرافق  واملوتيالت  الفنادق  أعمال  إدارة  خدمات 

األخرى مبا يف ذلك الشقق والشقق الفندقية املفروشة، 
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )14(: 
معادن  من  املصنوعة  واملنتجات  منها  خليط  وكل  النفيسة  املعادن 
نفيسة أو مطلية هبا )عدا أدوات املائدة والشوك واملالعق(، اجملوهرات 
واألحجار الكرمية؛ أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة 

األخرى.
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 

فاكس: 22958644
طالب التسجيل: ذي بولو/لورين كمبين ال.يب.

العـنوان :  650 ماديسون أفنيو، نيويورك، والية نيويورك 10022، 
الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـــالمــة: كلمة )CHAPS( كما ابلشكل املوضح.

رقـم اإليـداع:  163581 
اتريخ اإليداع:  2015/02/05م 

  :)18( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
منتجات جلدية وخاصًة حقائب صغرية، حقائب ظهر، حقائب شاطئ، 
حمافظ جلدية، عصي خيزران، حمافظ للبطاقات،  حقائب يد، علب 
مفاتيح، أحزمة كتف جلدية، مشاسي، حمافظ جيب، جزادين، اجربة، 
حقائب مدرسية، حقائب كتب مدرسية، حقائب محل، حقائب تسوق، 
صناديق  محل كبرية،  حقائب  مالبس،  حقائب  سفرية،  بدل  حقائب 

سفرية، حقائب صغرية سفرية، مظالت، حمافظ  .
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                فاكس: 22958644

طالب التسجيل: ذي بولو/لورين كمبين ال.يب.
العـنوان:  650 ماديسون أفنيو، نيويورك، والية نيويورك 10022، 

الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
كما   )PEACH MOMOTARO( عبارة  العـــالمــة: 

ابلشكل املوضح.
رقـم اإليـداع: 164775 

اتريخ اإليداع: 2015/02/23م 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(:
شاي  و  الشاي  أساسها  اليت  املشروابت  األعشاب،  و شاي  الشاي 
األعشاب، املشروابت واملكثفات )أشربة مكثفة( اليت  أساسها الشاي 
الفواكه، احللوايت اجملمدة مع الشاي  وشاي األعشاب مع منكهات 

وشاي األعشاب و/أو منكهات الفواكه.

الشروط:
- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 162932.
 :)25( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
مالبس للرجال والنساء واألطفال مبا يف ذلك مالبس رايضة )ماعدا بذالت 
الغطس(، قبعات، قلنسوات ورداء ألغطية  الرأس، أربطة للرأس، برييه 
)قبعات مستديرة مسطحة(، قفازات، فرو، جاكيتات، معاطف، بناطيل، 
فساتني، تنانري، عباءات، قمصان، قمصان قصرية )يت-شرياتت(، كنزات 
صوف، مالبس حمبوكة ومالبس مصنوعة من الصوف، مالبس مضادة 
للماء، ملبوسات جلدية، أثواب سباحة، أرواب استحمام، ربطات عنق، 
لفاعات، أوشحة لتغطية الرأس، شاالت، جوارب، أحزمة )مالبس(، مالبس 
داخلية )مبا يف ذلك اجلوارب الطويلة واألثواب الضيقة(، مراييل، جالبيب، 
شياالت، سراويل داخلية، شوراتت سباحة، قمصان صوف، لباس الكف، 

بيجامات، لباس القدم )ماعدا األحذية التجبريية(، شباشب.
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                فاكس: 22958644

طالب التسجيل: إن إيه يو إف ) شركة ذات مسؤولية حمدودة(.
العـنوان :  163 رو سان مور، 75011 ابريس، فرنسا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـــالمــة: كلمة )CHAPS( كما ابلشكل املوضح.

رقـم اإليـداع:  163579 
اتريخ اإليداع:  2015/02/05م 

 :)09( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
مناظري ثنائية، علب للنظارات، نظارات أنفية، علب للنظارات األنفية، 
للنظارات،  األنفية، أطر  للنظارات  األنفية، أشرطة  للنظارات  سالسل 
للنظارات،  علب  نظارات،  للنظارات،  خيوط  للنظارات،  سالسل 
علب  ]بصرية[،  نظارات  للنظارات،  عدسات  نظارات،  إطارات 
للنظارات  إطارات  الشمسية،  للنظارات  خيوط  الشمسية،  للنظارات 

الشمسية، سالسل للنظارات الشمسية، نظارات مشسية.
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: ذي بولو/لورين كمبين ال.يب.
العـنوان :  650 ماديسون أفنيو، نيويورك، والية نيويورك 10022، 

الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العـــالمــة: كلمة )CHAPS( كما ابلشكل املوضح.
رقـم اإليـداع:  163580 

اتريخ اإليداع:  2015/02/05م 
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وخاصًة األمتتة املنزلية وتقنية املباين، قارانت )معدات معاجلة البياانت(، 
مصابيح بصرية، صمامات ثنائية ُمصدرة للضوء )LED(، منظمات 
)أجهزة  فوتومرتات  خافتات،  وخاصًة  إشارات ضوئية  أجهزة  إضاءة، 
)إشراف(  وفحص  ومراقبة  تنظيم  ومعدات  أجهزة  ضوئية(،  قياس 
املباين،  وتقنية  املنازل  ألمتتة  خاصة  وتسجيل  وحتول  ورصد  وقياس 
ذاتية  ومفاتيح  منشآت  مفاتيح  وخاصًة  كهرابئية/إلكرتونية  مفاتيح 
للمعدات ومفاتيح مفصلية ومفاتيح هزازة ومفاتيح دوارة ومفاتيح أزرار 
شرائح  ومفاتيح  الضغط  أزرار  ومفاتيح  تالمسية  موصالت  إنضغاطية 
وقاطعات التيار متعددة، لوحات ولوحات مفاتيح )كهرابئية(، أجهزة 
الدارات  بطاقات   ( بطاقات ذكية  إشارات كهريب وإلكرتونية،  إرسال 
املتكاملة(، أجهزة شحن البطارايت، ملفات كهرابئية وكهرومغناطيسية، 
مقومات، حموالت كهرابئية، مرحالت كهرابئية وخاصًة  أجهزة حتكم، 
ألجهزة اإلضاءة، كاشفات حركة )مؤشرات حركة( وأصوات وسطوع 
وغازات ودخان ودرجات حرارة ومتغريات مادية أخرى ألمتتة املنازل 
على  واإلشراف  والغرف  اإلضاءة  يف  للتحكم  خاصة  املباين  وتقنية 
صناديق  منطقية(،  دوائر  )لوازم  حموالت كهرابئية/إلكرتونية  املباين، 
للتحكم يف  وخاصًة  زمنية  مفاتيح  أجهزة  )كهرابئية(،  توزيع  ولوحات 

األجهزة الكهرابئية وأجهزة اإلضاءة والستائر والستائر الدوارة   .
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: ألربخت جنغ جي أم يب إتش آند كو.، كيه جي.
العـنوان :  1 فوملشرتاسه، 58579 شولكسموهل، أملانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـــالمــة: كلمة )Jung( بشكل خاص كما ابلشكل املوضح.

رقـم اإليـداع:  165034 
اتريخ اإليداع:  2015/03/01م 

  :)09( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
موصالت كهرابئية وخاصًة أجهزة موصالت كهرابئية وقارانت وحموالت 
وطرفيات كوابل كهرابئية،  واملقابس  ائية،  ومآخذ كهرابئية  وقوابس 
هوائيات،  )كهرابئية(،  توصيل  صناديق  )كهرابئية(؛  فرعية  صناديق 
مؤشرات  إنذار،  وأنظمة  إنذار  أجهزة  كهرابئية،  مفاتيح  لوحات 
لتغطية  إلكرتونية  وأجهزة  تقنية كهرابئية  أغطية  )كهرابئية/إلكرتونية(، 
اللوحات لإلستخدام املنزيل وتقنية املباين، حمددات )كهرابئية(، برامج 
أجهزة  حث،  ملفات  مسجلة،  برجميات كمبيوتر  مسجلة،  كمبيوتر 
)كهرابئية( مانعة للتشويش، أجهزة حتكم عن ُبعد، أدوات إنذار ضد 
واملباين  املنازل  لتقنية  وإلكرتونية  ومعدات كهرابئية  أجهزة  احلريق، 
خاصًة  الكوابل  تقنية  و/أو  الالسلكية  التكنولوجيا  إبستخدام  مقرتنة 
التعديل والتنظيم  لنقل أوامر  عرب  نظام إنشاء وربط جمموعة توصيل 
واملراقبة والفحص )اإلشراف( والقياس والنقل والتسجيل، أجهزة بينية 

وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 

فاكس: 22958644
طالب التسجيل: تيفاان كوربوريشن.

أتالنتا،   ،1480 سويت  إي،  ان  رود  بيتشرتي   3630 العـنوان:  
جورجيا 30326، الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـــالمــة: عبارة )FIORELLA RUBINO( كما ابلشكل 

املوضح.
رقـم اإليـداع:  165011 

اتريخ اإليداع:  2015/03/01م 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(: 
اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات املصنوعة من هذه 
املواد غري الواردة يف فئات أخرى، جلود  احليواانت اخلام أو املدبوغة، 
الصناديق واحلقائب السفرية، املظالت والشماسي والعصي، السياط 

وأطقم احليواانت و السروج.
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: مريوجليو فاشن اس.آر.ال.
العـنوان:  فيا سانتا مارغرييتا، 23، 12051 ألبا )سينو(، إيطاليا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العـــالمــة: كلمة )Jung( بشكل خاص كما ابلشكل املوضح.

رقـم اإليـداع:  165033 
اتريخ اإليداع:  2015/03/01م 

  :)09( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
موصالت كهرابئية وخاصًة أجهزة موصالت كهرابئية وقارانت وحموالت 
وطرفيات كوابل كهرابئية،  واملقابس  ائية،  ومآخذ كهرابئية  وقوابس 
هوائيات،  )كهرابئية(،  توصيل  صناديق  )كهرابئية(؛  فرعية  صناديق 
مؤشرات  إنذار،  وأنظمة  إنذار  أجهزة  كهرابئية،  مفاتيح  لوحات 
لتغطية  إلكرتونية  وأجهزة  تقنية كهرابئية  أغطية  )كهرابئية/إلكرتونية(، 
اللوحات لإلستخدام املنزيل وتقنية املباين، حمددات )كهرابئية(، برامج 
أجهزة  حث،  ملفات  مسجلة،  برجميات كمبيوتر  مسجلة،  كمبيوتر 
)كهرابئية( مانعة للتشويش، أجهزة حتكم عن ُبعد، أدوات إنذار ضد 
واملباين  املنازل  لتقنية  وإلكرتونية  ومعدات كهرابئية  أجهزة  احلريق، 
خاصًة  الكوابل  تقنية  و/أو  الالسلكية  التكنولوجيا  إبستخدام  مقرتنة 
التعديل والتنظيم  لنقل أوامر  عرب  نظام إنشاء وربط جمموعة توصيل 
واملراقبة والفحص )اإلشراف( والقياس والنقل والتسجيل، أجهزة بينية 
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Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: ميلينيوم آند كوبثورن انرتنشنال ليمتد.
العـنوان :  36 روبنسن رود، رقم 04-01 سييت هاوس، سنغافورة 

.068877
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـــالمــة: كلمة )SEW( حبروف التينية كما ابلشكل املوضح.
رقـم اإليـداع:  166191 

اتريخ اإليداع:  2015/03/24م 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(  

أجهزة وأدوات لوصل وفتح وحتويل وختزين وتنظيم و/أو التحكم يف الطاقة 
للمشغالت، حموالت  مقومات عكسية  مقومات عكسية،  الكهرابئية، 
تيار، حموالت فلطية، حموالت تردد، وحدات تزويد القدرة اإلسرتجاعية، 
أجهزة حتكم إلكرتونية، أجهزة حتكم منطقية قابلة للربجمة، كوابل كهرابئية، 
و/أو  كهرابئية  طاقة  موزعات  كهرابئية،  أسالك  كهرابئية،  وصالت 
معلومات، مرافق كهرابئية للتحكم عن ُبعد ابلعمليات الصناعية، أجزاء 
السائلة  البلورات  إلكرتونية، شاشات  لوحات عرض  توصيل كهرابئية، 
طرفيات   ،)LED( للضوء  الباعث  الدايود  شاشات   ،)LCD(
تشغيل للتحكم ابآلالت، أجهزة حتكم عن ُبعد، أجهزة قياس إلكرتونية 
وكهرابئية تقنية، جمسات سرعة دوارة، مشفرات، مشفرات تزايدية، دوائرة 
وإلكرتونية، جمسات  أجهزة حتكم كهرابئية  أشباه موصالت،  متكاملة، 
للزيت، جمسات لدرجة احلرارة، جمسات للصوت املنتقل بواسطة جسم 
املنشأة، منشورات إلكرتونية قابلة للتنزيل، أجهزة حتكم إلكرتونية لتحديد 
للتحكم  للتحكم ابآلالت، برجميات كمبيوتر  املوقع، برجميات كمبيوتر 
الصناعية،  العمليات  ملراقبة  برجميات كمبيوتر  الصناعية،  ابلعمليات 
كمبيوتر  برجميات  الكهرابئية،  املشغالت  لتصميم  كمبيوتر  برجميات 
لتصميم املرافق الصناعية، برجميات لتوصيل البياانت، بروتوكوالت برجمية 
لتوصيل البياانت، بروتوكوالت نقل البياانت، بروتوكوالت نقل البياانت 
آليًا[،  مقروءة  بياانت  ]جمموعات  الوسائط  صناديق  ابألمان،  املرتبطة 
كبالت فيلدابس، مفاتيح فيلدابس، لوحات اسم إلكرتونية للمشغالت 
أجهزة  حممولة،  أجهزة كمبيوتر  شخصية،  أجهزة كمبيوتر  الكهرابئية، 
كمبيوتر شخصية صناعية، أجهزة السلكية، أجهزة شبكة، أجهزة شبكة 
لتزويد و/أو شحن  تيار،أجهزة  خاصة ابلشبكات الالسلكية، حموالت 
املشغالت الكهرابئية ابلطاقة الكهرابئية بشكل حثي وخاصًة موصالت 
اخلط، ملفات إلتقاط، حموالت تيار، هوائيات، أجهزة إستقبال، أجهزة 
الكهرابئية  املركبات  لشحن  شحن كهرابئية  أجهزة  وإستقبال،  إرسال 
الكهرابئية  املركبات  أجهزة شحن كهرابئية لشحن  الكهرابئية،  ابلطاقة 
ابلطاقة الكهرابئية بدون تالمس، أجهزة شحن كهرابئية لشحن خمازن 
الطاقة، مكدسات لتخزين الطاقة، بطارايت، مراكم، مكثفات، وحدات 
مكثف تتألف من مكثف، حاوي ولوحة دارات، كبالت شحن، قوابس 

وخاصًة األمتتة املنزلية وتقنية املباين، قارانت )معدات معاجلة البياانت(، 
مصابيح بصرية، صمامات ثنائية ُمصدرة للضوء )LED(، منظمات 
)أجهزة  فوتومرتات  خافتات،  وخاصًة  إشارات ضوئية  أجهزة  إضاءة، 
)إشراف(  وفحص  ومراقبة  تنظيم  ومعدات  أجهزة  ضوئية(،  قياس 
املباين،  وتقنية  املنازل  ألمتتة  خاصة  وتسجيل  وحتول  ورصد  وقياس 
ذاتية  ومفاتيح  منشآت  مفاتيح  وخاصًة  كهرابئية/إلكرتونية  مفاتيح 
للمعدات ومفاتيح مفصلية ومفاتيح هزازة ومفاتيح دوارة ومفاتيح أزرار 
شرائح  ومفاتيح  الضغط  أزرار  ومفاتيح  تالمسية  موصالت  إنضغاطية 
وقاطعات التيار متعددة، لوحات ولوحات مفاتيح )كهرابئية(، أجهزة 
الدارات  بطاقات   ( بطاقات ذكية  إشارات كهريب وإلكرتونية،  إرسال 
املتكاملة(، أجهزة شحن البطارايت، ملفات كهرابئية وكهرومغناطيسية، 
مقومات، حموالت كهرابئية، مرحالت كهرابئية وخاصًة  أجهزة حتكم، 
ألجهزة اإلضاءة، كاشفات حركة )مؤشرات حركة( وأصوات وسطوع 
وغازات ودخان ودرجات حرارة ومتغريات مادية أخرى ألمتتة املنازل 
على  واإلشراف  والغرف  اإلضاءة  يف  للتحكم  خاصة  املباين  وتقنية 
صناديق  منطقية(،  دوائر  )لوازم  حموالت كهرابئية/إلكرتونية  املباين، 
للتحكم يف  وخاصًة  زمنية  مفاتيح  أجهزة  )كهرابئية(،  توزيع  ولوحات 

األجهزة الكهرابئية وأجهزة اإلضاءة والستائر والستائر الدوارة  .
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 

فاكس: 22958644
طالب التسجيل: ألربخت جنغ جي أم يب إتش آند كو.، كيه جي.

العـنوان :  1 فوملشرتاسه، 58579 شولكسموهل، أملانيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـــالمــة: عبارة )أكثر مما تراه العني( كما ابلشكل املوضح.
رقـم اإليـداع:  165371 

اتريخ اإليداع:  2015/03/08م 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

  :)35( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
)موتيالت(  العام  الطريق  وفنادق  للفنادق  االعمال  إدارة  خدمات 
املشمولة  الشقق   ذلك  يف  مبا  االخرى  املؤقت  االيواء  ووحدات 
يتعلق  فيما  العالمة  العالقات  الفندقية ، خدمات  ابخلدمات والشقق 
اباليواء املؤقت مبا يف ذلك الفنادق وفنادق الطريق العام )موتيالت( 
والشقق املشمولة ابخلدمات والشقق الفندقية ، خدمات تسويق االيواء 
املؤقت مبا يف ذلك الفنادق وفنادق الطريق العام )موتيالت( والشقق 
املشمولة ابخلدمات والشقق الفندقية ويشمل ذلك خدمات االعالن 
)االنرتنت(  العنكبوتية  الشبكة  الوارد ذكرها عن طريق  اخلدمات  عن 

وشبكات الكمبيوتر العاملية االخرى .
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.
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ابلشكل  كما   )CATH KIDSTON( عبارة  العـــالمــة: 
املوضح.

رقـم اإليـداع:  174234 
اتريخ اإليداع:  2015/11/10م 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
  :)18( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
حقائب سفرية؛ حقائب؛ جزادين وحمافظ؛ حقائب صغرية؛ حقائب ظهر؛ 
حقائب تسوق من قماش الكنفا؛ حقائب سفر من القماش؛ حقائب 
يد؛ حقائب للكتب املدرسية؛ حقائب لسروج اخليول؛ حقائب ساعي 
حقائب  تسوق؛  حقائب  اخلصر؛  حول  تثبت  صغرية  حقائب  الربيد؛ 
األطفال؛ حقائب سفر مستطيلة مسطحة؛ حقائب سفر؛  حفاضات 
حقائب ألدوات الزينة؛ حقائب وُعلب ملستحضرات التجميل؛ حقائب 
وُعلب للمكياج؛ ُعلب للمفاتيح؛ حمافظ للمستندات؛ حمافظ لبطاقات 
األعمال؛ بطاقات دليلية حلقائب أمتعة السفر؛ أشرطة حلقائب أمتعة 
مشاسي؛  مظالت؛  أكياس؛  الداخل؛  من  مقسمة  يد  حقائب  السفر؛ 
املقلدة؛ مقود  مواد مصنوعة من اجللد املدبوغ و/أو اجللود املدبوغة 

للحيواانت؛ أطواق للحيواانت؛ بطانيات للحيواانت؛ أشرطة جلدية.
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: كاث كيدستون ليمتد.
العـنوان :  سكند فلور، فريستونيا ،125-135 فريستون رود، لندن، 

دبليو 10 6 يت إتش، اململكة املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـــالمــة: كلمة )ILABB( كما ابلشكل املوضح .
رقـم اإليـداع: 174634 

اتريخ اإليداع: 2015/11/17م 
 :)25( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
القيادة  الدراجات،  سباقات  الرأس،  وأغطية  القدم  وألبسة  املالبس 
الثلوج  على  والتزحلق/التزجل  الوعرة  الطرق  على  للدراجات  احلرة 
وركوب األمواج والتزحلق على األمواج )اكيبوارد( وركوب الدراجات 
على الطرق اجلبلية والوعرة، مسابقات الدراجات على الطرق الوعرة 
وإكسسوارات  الرمسية  غري  واملالبس  التزجل  مالبس   ،)BMX(
املالبس املتعلقة هبا، مالبس الغوص والرايضات املائية، سرتات الغوص 
والرايضات املائية، أحذية الغوص والرايضات املائية، قفازات الغوص 
املائية،  والرايضات  للغوص  الرأس/الوجه  اغطية  املائية،  والرايضات 
السراويل القصرية للغوص والرايضات املائية،  املالبس العلوية للغوص 
والرايضات املائية، مستلزمات الغوص والرايضات املائية يف هذه الفئة، 
املالبس املقاومة واملضادة للماء، سرتات الوقاية واحلماية من املخاطر، 
األحذية طويلة الساق للتزحلق أبلواح الثلج، األحذية للتزحلق أبلواح 

شحن، حمطات حتميل، حمطات شحن كهرابئية للمركبات الكهرابئية يتم 
إمدادها من خالل شبكة كهرابئية عامة و/أو من مصادر طاقة متجددة 
)وأجزائها ولوازمها(، خالاي مشسية وخاصًة حملطات الشحن الكهرابئية، 
إلكرتونية  مساعدة  وسائل  مالحية،  أدوات  للمركبات،  مالحية  أجهزة 

لوقوف املركبات، وأجزاء كافة املنتجات املذكورة الواردة ابلفئة 9 .
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 

فاكس: 22958644
طالب التسجيل: سيو- يورودرايف جي أم يب إتش آند كو كيه جي.

العـنوان :  42 إيرنست-بلكل-شرتاسه، بروخسال 76646، أملانيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
)ALEXANDRA CLANCY( كما  عبارة  العـــالمــة: 

ابلشكل املوضح.
رقـم اإليـداع:  170104

اتريخ اإليداع:  2015/07/06م 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة

  :)18( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
تسوق  حقائب  حمافظ،  للسهرة،  يد  حقائب  جزادين،  يد،  حقائب 
صغرية، حمافظ لبطاقات األعمال، وعلب مستحضرات التجميل تباع 

فارغة.
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: اليكساندرا كالنسي، إل إل سي.
العـنوان :  140 ويست 57 سرتيت، سويت 2 آيه، نيويورك، ان واي 

10019، الوالايت املتحدة االمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العـــالمــة: األحرف )cyrus( بشكل خاص كما ابلشكل املوضح .

رقـم اإليـداع: 174017 
اتريخ اإليداع: 2015/11/03م 

 :)14( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
قياس  وأدوات  الوقت  قياس  أدوات  الكرمية،  واألحجار  اجملوهرات، 

الوقت الدقيقة.
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: سايروس ووتشيز آر إل اس ايه.
اوتيس،  بالن-ليس   1228  ،18 أوليكس  ديس  شيمني  العـنوان:  

سويسرا.
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32( 
املياه املعدنية والغازية وغريها من املشروابت غري الكحولية، مشروابت 

الفواكه و عصائر الفواكه .
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: اكس ال  انريجي ماركيتنج اس بيه. زد او. او.
العـنوان :  يو ال. زلوات 59، 00-120 وارسزاوا، بولندا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـــالمــة: كلمة )My M( ابللون األسود بشكل خاص كما ابلشكل 

املوضح.
رقـم اإليـداع:  175637 

اتريخ اإليداع:  2015/12/14م 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

 :)35( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
خدمات والء العمالء وخدمات نوادي العمالء للغاايت التجارية و/أو 
الرتوجيية و/أو الدعاية واإلعالن، برامج والء العمالء اليت تضم قسائم 
العمالء  مكافأة  بقصد  التشجيعية  الوالء  ونقاط  الوالء  )كوبوانت( 

املتكررين.
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: ميلينيوم آند كوبثورن انرتنشنال ليمتد.
العـنوان :  36 روبنسن رود، رقم 04-01 سييت هاوس، سنغافورة 

.068877
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـــالمــة: كلمة )BEEOTIC( كما ابلشكل املوضح.
رقـم اإليـداع:  176332 

اتريخ اإليداع:  2015/12/30م 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(: 

الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب، اخلبز والفطائر واملعجنات 
واحللوايت، السكر، العسل ومنتجات العسل، العسل األسود، الدبس، 
وخل  اخلل  للطعام،  اجللوكوز  القيقب،  شراب  السكر،  قصب  شراب 

عصري التفاح وخل التفاح، صلصات )التوابل(، البهارات.
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: كابيالنو هين ال يت دي.
العـنوان :  399 ارتشرفيلد روود، كوينزالند، اسرتاليا.

الثلج، األحذية طويلة الساق للتزجل، قفازات التزجل، جاكيتات التزجل، 
بناطيل التزجل، بدالت التزجل، مالبس التزجل، مالبس السباحة، بدالت 
للسباحة  القصرية  السراويل  والشاطئ،  السباحة  بدالت  السباحة، 
البنطلوانت،  الرايضية،  األلبسة  الرايضية،  القدم  ألبسة  والشاطئ، 
شرياتت(،  )اليت  التائية   القمصان  القمصان،  القصرية،  السراويل 
البلوفرات )الكنزات اليت تلبس عن طريق الرأس(، اجلريسيات )السرتات 
احملبوكة(، القمصان القطنية ذات األكمام الطويلة، السراويل القطنية، 
املالبس الداخلية، محاالت الصدر الرايضية، قمصان داخلية للرجال 
)بدون أكمام ومع شوراتت(، القمصان طولية األكمام مع أغطية رأس، 
اجلوارب،  السرتات.  البلوزات،  التنانري،  الفساتني،  اإلمحاء،  بدالت 
القلنسوات، قبعات، األقنعة الواقية للرأس و/أو للوجه، أربطة الرأس، 
األربطة المتصاص العرق، القفازات، األحزمة، اجلوارب احملبوكة، أربطة 

اليد، املعاطف، السرتات.
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: آي إل أيه يب يب ليميتد.
العـنوان :  41 طريق بوسطن، جرافنت، أوكالند، 1023، نيو زيلندا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابلشكل  بشكل خاص كما  األسود  ابللون   )MY( العـــالمــة: كلمة
املوضح.

رقـم اإليـداع: 174635 
اتريخ اإليداع: 2015/11/17م 

 :)35( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
خدمات والء العمالء وخدمات نوادي العمالء للغاايت التجارية و/أو 
الرتوجيية و/أو الدعاية واإلعالن، برامج والء العمالء اليت تضم قسائم 
العمالء  مكافأة  بقصد  التشجيعية  الوالء  ونقاط  الوالء  )كوبوانت( 

املتكررين.
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: ميلينيوم آند كوبثورن انرتنشنال ليمتد.
العـنوان :  36 روبنسن رود، رقم 04-01 سييت هاوس، سنغافورة 

.068877
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـــالمــة: عبارة )XL  ENERY DRINK(  كما ابلشكل 
املوضح.

رقـم اإليـداع:  174834 
اتريخ اإليداع:  2015/11/24م 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(
واملعاجلة،  ابلتخزين  تتأثر  ال  اليت  املعلبة  اجلوز  ومثار  والبذور  الفواكه 
األلبان  منتجات  اجملمدة،  اجلوز  ومثار  والبذور  واخلضروات  الفواكه 

)ابستثناء املشروابت(.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: دول فود كومباين، إنك.

-91362 فيليج، كاليفورنيا  يستليك  درايف،  دول  ون  العنوان: 
7300، الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 TAQADO MEXICAN KITCHEN العالمة: 

ابإلجنليزية بشكل مميز
رقم اإليداع: 144746

التاريخ: 2013/10/29
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(

خدمات توفري األطعمة واملشروابت )غري الكحولية(، حتضري األطعمة 
تقدمي  وخدمات  املطاعم  خدمات  الكحولية(،  )غري  واملشروابت 
الذاتية، خدمات الوجبات اجلاهزة  الوجبات السريعة، مطاعم اخلدمة 
واملقاهي والكافتريايت واملقاصف وحمالت القهوة والوجبات اخلفيفة، 
خدمات توفري الطعام والشراب، حتضري املواد الغذائية أو الوجبات أو 
املشروابت لالستهالك داخل أو خارج املباين، خدمات الفنادق، أتجري 

قاعات االجتماعات، خدمات احلجوزات فيما يتعلق مبا ذكر آنفًا. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
تلفون: 96522966420+/3/2/1 

موابيل:69958515 
)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: ميكسيكان جريلز ليمتد
 ،1 3085، ويكهامز كاي  6، ميل مول، ص.ب.  العنوان: سويت 

رود اتون، تورتوال، جزر العذراء الربيطانية

لشمس  الرسم  مع  مميز  بشكل  ابإلجنليزية   DOLE العالمة: 
واالحتفاظ ابأللوان.

رقم اإليداع: 142715
التاريخ: 2013/08/19

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(
غري  واملشروابت  األانانس  أساسها  اليت  والعصائر  األانانس  عصائر 

الكحولية اليت حتتوي على عصري األانانس. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: دول فود كومباين، إنك.

-91362 فيليج، كاليفورنيا  يستليك  درايف،  دول  ون  العنوان: 
7300، الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لشمس  الرسم  مع  مميز  بشكل  ابإلجنليزية   DOLE العالمة: 

واالحتفاظ ابأللوان.
رقم اإليداع: 142716

التاريخ: 2013/08/19
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(

احللوايت  احلبوب،  أساسها  اليت  اخلفيفة  واألطعمة  املعاجلة  احلبوب 
اجملمدة، احلبوب املعلبة اليت ال تتأثر ابلتخزين واملعاجلة، احلبوب اجملمدة.

وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: دول فود كومباين، إنك.
-91362 فيليج، كاليفورنيا  يستليك  درايف،  دول  ون  العنوان: 

7300، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لشمس  الرسم  مع  مميز  بشكل  ابإلجنليزية   DOLE العالمة: 
واالحتفاظ ابأللوان.

رقم اإليداع: 142717
التاريخ: 2013/08/19
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التفاعلية، توفري األلعاب لالستخدام على األجهزة املتحركة، توفري األنباء 
واملعلومات يف جمال الرتفيه فيما يتعلق بربامج ألعاب الكمبيوتر التفاعلية 
وبرامج ألعاب الفيديو التفاعلية وألعاب الكمبيوتر والفيديو التفاعلية عرب 
شبكات الكرتونية والسلكية وشبكات كمبيوتر، توفري تسجيالت صوت 
وفيديو غري قابلة للتنزيل عن شخصيات كرتونية متحركة مصنوعة ضمن 
ألعاب الكمبيوتر عرب مواقع الكرتونية، توفري ألعاب كمبيوتر وفيديو عرب 
الشبكة ميكن الوصول إليها واللعب هبا عرب شبكات الكرتونية والسلكية 
وشبكات كمبيوتر، أتجري التسجيالت الصوتية، خدمات إنتاج الفيديو، 

إنتاج أفالم الفيديو، خدمات تسجيل الفيديو. 
وكيـل التسـجـيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: شركة اوت فيت 7 ليمتد

العـنوان: 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 
قربص.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: TALKING BEN ابإلجنليزية مع رسم كاريكاتوري 

لكلب بشكل مميز
رقم اإليداع: 146189

التاريخ: 2013/12/12
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(

برامج أدوات تطوير التطبيقات ألجهزة الكمبيوتر الشخصية واألجهزة 
واهلواتف  احملمولة  الكمبيوتر  وأجهزة  املتحركة  الرقمية  االلكرتونية 
املتحركة، علب حلمل اهلواتف اخللوية واهلواتف وأجهزة النداء وأجهزة 
الكمبيوتر املتحركة، برجميات ألعاب الكمبيوتر وبرجميات الرتفيه على 
واخللوية  املتحركة  اهلواتف  على  لالستخدام  ألعاب كمبيوتر  شكل 
وأجهزة الكمبيوتر احملمولة وأجهزة الكمبيوتر ودواليب ألعاب الفيديو 
الالسلكية،   )POS( البيع نقاط  احملمولة والثابتة وغريها من أجهزة 
الشخصية  على  التعرف  على  حتتوي  اليت  الكمبيوتر  ألعاب  برجميات 
والتعرف على الصوت وحساسية اللمس وحساسية الضوء وحساسية 
اجلاذبية، برجميات ألعاب الكمبيوتر ألجهزة الكمبيوتر االلكرتونية اليت 
حتتوي على وظائف فعالة ووظائف وسائط متعددة مُتكن املستخدم من 
دمج النصوص والصوت والرسومات والصور الثابتة والصور املتحركة، 

العالمة: TALKING BEN ابإلجنليزية مع رسم كاريكاتوري 
لكلب بشكل مميز

رقم اإليداع: 146187
التاريخ: 2013/12/12

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41(
املتحركة  األفالم  إنتاج  خدمات  واملتنزهات،  املالهي  حدائق  خدمات 
والفيديو، توزيع برامج الراديو لآلخرين، توزيع برامج التلفزيون لآلخرين، 
الرتفيه على شكل منافسات يف جمال ألعاب الكمبيوتر والفيديو، الرتفيه 
على شكل متثيليات حية على املسرح حتتوي على شخصيات الرسوم 
املتحركة، الرتفيه على شكل إنتاح مسرحي، خدمات الرتفيه حتديدًا إنتاج 
التلفزيون والكبالت  للتوزيع عرب  التفاعلية  الرتفيهية والربامج  العروض 
واألقمار الصناعية ووسائط الصوت والفيديو واللفائف وأقراص الليزر 
وأقراص الكمبيوتر والوسائل االلكرتونية، خدمات الرتفيه حتديدًا توفري 
ألعاب الكمبيوتر عرب الشبكة وتوفري ألعاب الفيديو عرب الشبكة اليت 
ميكن الوصول إليها واللعب هبا عرب اهلواتف املتحركة واخللوية وغريها من 
األجهزة الالسلكية، خدمات الرتفيه حتديدًا توفري الرتفيه املستمر وبرامج 
األنباء اليت حتتوي على معلومات عن الرتفيه يتم توصيلها عرب شبكات 
االتصاالت وشبكات الكمبيوتر، خدمات الرتفيه حتديدًا الظهور احلي 
واملتلفز واملصور من قبل الفنانني املهنيني، خدمات الرتفيه حتديدًا توفري 
مواقع الكرتونية حتتوي على أداء موسيقي وفيديو موسيقي ومقاطع مصورة 
ذات صلة وصور فوتوغرافية ومواد الرتفيه متعددة الوسائط األخرى غري 
متحركة، خدمات  اليت حتتوي على شخصيات كرتونية  للتنزيل  القابلة 
الرتفيه حتديدًا توفري مواقع الكرتونية يف جمال املوسيقى وألعاب الفيديو 
والشخصيات الكرتونية املتحركة، خدمات الرتفيه حتديدًا توفري ألعاب 
الكمبيوتر عرب الشبكة، خدمات الرتفيه حتديدًا توفري ألعاب كمبيوتر عرب 
الشبكة تعمل ابللمس والصوت لألجهزة املتحركة الرقمية، الرتفيه حتديدًا 
عروض كرتونية متحركة يف جمال الرتفيه املستمر يتم بثها عرب شبكات 
كمبيوتر عاملية وحملية، النشر متعدد الوسائط للكتب واجملالت والصحف 
والربامج واأللعاب واملوسيقى واملنشورات االلكرتونية، خدمات األلعاب 
عرب الشبكة، بطوالت ألعاب الفيديو متعددة الالعبني عرب الشبكة، إنتاج 
الكمبيوتر،  وشبكات  االتصاالت  واألنباء عرب شبكات  الرتفيه  وتوفري 
إنتاج التسجيالت الصوتية واملرئية وتسجيالت الوسائط املتعددة، إنتاج 
برامج اإلذاعة والتلفزيون، إنتاج التسجيالت الصوتية، إنتاج وتوزيع أفالم 
الصوت  ملفات  توفري  املتحركة،  الصور  أفالم  املتحركة وأتجري  الصور 
والفيديو القابلة للتنزيل يف جمال الرتفيه املتعلقة بربامج ألعاب الكمبيوتر 
والفيديو  الكمبيوتر  وألعاب  التفاعلية  الفيديو  ألعاب  وبرامج  التفاعلية 
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للرسوم  التلوين، كتب  التلوين، كتب  وأقالم  ملونة  رصاص  أقالم 
الرسم، منتجات للمحو  الرسم، مساطر  الرسم، ورق  اهلزلية، أدوات 
للقرطاسية  غراء  اهلدااي،  أقالم حرب، صناديق  احملو،  وحماايت وسوائل 
أو لألغراض املنزلية، بطاقات هتنئة، حافظات للورق السائب، أكياس 
الغذاء من الورق أو البالستيك، بطاقات هتنئة موسيقية، دفاتر، ورق 
مناديل  زيتية،  صور  قطع،  دفاتر  تغليف،  ومواد  لف  ورق  تغليف، 
للقرطاسية  معاجني  الورق،  من  احلفالت  زينة  ورق،  دابسات  ورقية، 
الرصاص،  وأقالم  احلرب  أقالم  وصناديق  علب  املنزلية،  لألغراض  أو 
للصور  ألبومات  حرب،  أقالم  رصاص،  أقالم  الرصاص،  أقالم  براايت 
املقوى،  الورق  أو  الورق  من  موضعية وصحون  مفارش  الفوتوغرافية، 
ألعاب  إعالانت كبرية، منشورات مطبوعة وصحف وجمالت يف جمال 
الفيديو والشخصيات الكرتونية والرتفيه عرب الشبكة، أختام مطاطية، 
الورق  من  بياضات  للموائد،  الورق  من  أغطية  لصاقات،  قرطاسية، 
للكتابة، دفاتر املالحظات وورق  أدوات كتابة، دفاتر قطع  للموائد، 

الكتابة، صفائح إستنسل لورق اجلدران.
وكيـل التسـجـيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: شركة اوت فيت 7 ليمتد

العـنوان: 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 
قربص.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: TALKING BEN ابإلجنليزية مع رسم كاريكاتوري 

لكلب بشكل مميز
رقم اإليداع: 146192

التاريخ: 2013/12/12
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(

ظهر،  حقائب  للحيواانت،  مقود  األغراض،  جلميع  محل  حقائب 
حقائب للرايضة، حقائب للكتب، حمافظ جلدية، حقائب محل، أطواق 
علب  يد،  حقائب  اخلشن،  القماش  من  أكياس  األليفة،  للحيواانت 
للمفاتيح، صناديق جلدية أو من ألوح جلدية، بطاقات األمتعة، أمتعة، 
حقائب املسافرين، جراابت من اجللد، جراابت من النسيج، جزادين، 
حقائب  سفرية،  حقائب  األطفال،  حلمل  حقائب  مدرسية،  حقائب 

ألعاب الكمبيوتر، مغناطيسات للزينة، وسائط رقمية حتديدًا  برجميات 
األقراص املدجمة واألقراص الفيديوية الرقمية وبطاقات الذاكرة وملفات 
اليت حتتوي على  للتنزيل  القابلة  املتعددة  الصوت والفيديو والوسائط 
ذاكرة  أجهزة  متحركة،  وشخصيات كرتونية  متحركة  وصور  موسيقى 
الفيديو  أللعاب  للتنزيل  القابلة  الكمبيوتر  ألعاب  برجميات  رقمية، 
والكمبيوتر عرب الشبكة، نغمات وموسيقى وفيديو وألعاب الكرتونية 
قابلة للتنزيل عرب االنرتنت واألجهزة الالسلكية، برجميات قابلة للتنزيل 
لتطوير وتصميم وتعديل وتسجيل وختصيص الصوت والكالم، برجميات 
ألعاب  وختصيص  وتسجيل  وتعديل  وتصميم  لتطوير  للتنزيل  قابلة 
الفيديو والكمبيوتر وألعاب عرب الشبكة، برجميات ألعاب الفيديو القابلة 
للتنزيل اليت حتتوي على التحكم ابللمس والصوت، مساعات األذن، 
علب النظارات، نظارات، أدوات التحكم أبلعاب الكمبيوتر، مساعات 
الرأس، برجميات ألعاب الكمبيوتر التفاعلية وذات الوسائط املتعددة، 
وألعاب  والكمبيوتر  الفيديو  ألعاب  لتمكني  برجميات  الفأرة،  لبادات 
برجميات  املتعددة،  الوسائط  منصات  على  تشغيلها  من  الشبكة  عرب 
التعرف على الكالم، برجميات ألعاب الفيديو التفاعلية املشغلة ابللمس 
والصوت، مكربات صوت، كامريات فوتوغرافية، مايكروفوانت، أجهزة 

تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصورة، أقراص ضوئية.
وكيـل التسـجـيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: شركة اوت فيت 7 ليمتد

العـنوان: 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 
قربص.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: TALKING BEN ابإلجنليزية مع رسم كاريكاتوري 

لكلب بشكل مميز
رقم اإليداع: 146190

التاريخ: 2013/12/12
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )16(

للكتب،  مؤشرات  لألطفال،  الورق  من  مراييل  جاف،  حرب  أقالم 
كتب يف جمال الشخصيات الكرتونية، صناديق من الورق املقوى أو 
الورق، تقاومي، طباشري، كتب األطفال، أطقم أقالم الرصاص امللونة، 
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العـنوان: 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 
قربص.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: TALKING BEN ابإلجنليزية مع رسم كاريكاتوري 

لكلب بشكل مميز
رقم اإليداع: 146196

التاريخ: 2013/12/12
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )28(

هلا،  املخصصة  اخلارجية  األماكن  ألعاب يف  أكشن،  لعب شخصيات 
اللبس  مواد  هلا،  املخصصة  األماكن  يف  االلكرتونية  الفيديو  ألعاب 
لأللعاب، ابلوانت، كرات للعب، ألعاب االستحمام، ألعاب األكشن 
اليت تعمل ابلبطارايت، ألعاب لوحية، عرابت جليد، عصا لصنع الفقاقيع 
وأطقم احملاليل اخلاصة هبا، ألعاب الورق، زينة وديكورات شجرة امليالد، 
االبتكار  ألعاب  الكمبيوتر،  ألعاب  شخصيات  لتماثل  مصممة  دمى 
تتالعب  أو  تشوه  أو  تشغل  أو  تسجل  ألعاب  حتديدًا  االلكرتونية 
قابلة  ألعاب  األطفال،  ألعاب  جليد،  زالجات  الكرتونيًا،  ابألصوت 
للنفخ، زالجات مستقيمة ذات عجالت، ألعاب مسعية وبصرية تفاعلية 
حممولة لالستعمال مع شاشات العرض البلورية وليست لالستعمال مع 
مستقبالت التلفزيون، بكرات خيوط للطائرات الورقية، طائرات ورقية، 
ألعاب ميكانيكية، ألعاب موسيقية، ألعاب منزلية، هدااي للحفالت على 
شكل ألعاب صغرية، ألعاب احلفالت، ألعاب الكرة والداببيس، ألعاب 
حشوات  املخمل،  من  مصنوعة  ألعاب  البالستيك،  من  شخصيات 
محاية لأللعاب الرايضية، ُدمى متحركة، زالجات ذات عجالت، ألعاب 
ألواح  الرمل،  ألعاب صناديق  ألواح شراعية،  املطاط،  شخصيات من 
التزجل، أحذية تزجل مرتبط هبا زالجات، ألعاب املهارات، زالجات، ألواح 
فيديو خارجية  ألعاب  ماكينات  انضغاطية،  ألعاب  الثلج،  على  التزجل 
مستقلة، ألواح ركوب األمواج، أرجوحات، ألعاب الطاولة، دمى انطقة، 
ألعاب انطقة، صناديق ألعاب، أقنعة لعب، كرات الثلوج لعب، مركبات 
الفيديو  ألعاب  ماكينات  الساعة،  بدوران  ألعاب  املاء،  ألعاب  لعب، 
خارجية،  مراقبة  شاشات  أو  عرض  شاشات  مع  لالستخدام  املنزلية 

مساعات وخوذات الواقع االفرتاضي لالستخدام يف ألعاب الفيديو.
وكيـل التسـجـيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

حقائب  احلمل،  حقائب  فارغة،  تباع  الزينة  علب  فارغة،  تباع  الزينة 
السفر، مظالت، حمافظ نقود.

وكيـل التسـجـيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: شركة اوت فيت 7 ليمتد
العـنوان: 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 

قربص.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: TALKING BEN ابإلجنليزية مع رسم كاريكاتوري 
لكلب بشكل مميز

رقم اإليداع: 146194
التاريخ: 2013/12/12

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(
مواد املالبس حتديدًا لباس السباحة وبدالت السباحة واللباس الرايضي 
وجاكيتات وسراويل داخلية مضادة للماء ولباس املطر وقفازات وقفافيز 
استحمام  وأرواب  وبيجامات  النوم  ولباس  داخلية  ومالبس  وأحزمة 
مستديرة  )قبعات  وبرييه  الشمس  من  وواقيات  وقلنسوات  وقبعات 
مسطحة( وجوارب وجوارب طويلة وجوارب داخلية وأحذية وأحذية 
احلفالت  ومالبس  الشاطئ  وأحذية  للرايضة  وأحذية  ونعال  رايضية 
نصف كم  وقمصان  حمبوكة  ومالبس  وجاكيتات  وبنداانت  التنكرية 
وقمصان ومالبس خارجية وسروايل قصرية وفساتني وتنانري ومعاطف 
وصدارات وسرتات وربطات عنق وأوشحة وقمصان التعرق وقمصان 
من  مصنوعة  غري  لألطفال  مراييل  وعباءات،  بقبعات  مزودة  التعرف 
أساور  الرأس،  أغطية  القدم،  لباس  الورق، مالبس األطفال والرضع، 

قمصان.
وكيـل التسـجـيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: شركة اوت فيت 7 ليمتد
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حقائب  احلمل،  حقائب  فارغة،  تباع  الزينة  علب  فارغة،  تباع  الزينة 
السفر، مظالت، حمافظ نقود.

وكيـل التسـجـيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: شركة اوت فيت 7 ليمتد
العـنوان: 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 

قربص.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسم  مع  ابإلجنليزية   TALKING GINGER العالمة: 
كاريكاتوري لقطة بشكل مميز

رقم اإليداع: 146206
التاريخ: 2013/12/12

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(
برامج أدوات تطوير التطبيقات ألجهزة الكمبيوتر الشخصية واألجهزة 
واهلواتف  احملمولة  الكمبيوتر  وأجهزة  املتحركة  الرقمية  االلكرتونية 
املتحركة، علب حلمل اهلواتف اخللوية واهلواتف وأجهزة النداء وأجهزة 
الكمبيوتر املتحركة، برجميات ألعاب الكمبيوتر وبرجميات الرتفيه على 
واخللوية  املتحركة  اهلواتف  على  لالستخدام  ألعاب كمبيوتر  شكل 
وأجهزة الكمبيوتر احملمولة وأجهزة الكمبيوتر ودواليب ألعاب الفيديو 
الالسلكية،   )POS( البيع نقاط  احملمولة والثابتة وغريها من أجهزة 
الشخصية  على  التعرف  على  حتتوي  اليت  الكمبيوتر  ألعاب  برجميات 
والتعرف على الصوت وحساسية اللمس وحساسية الضوء وحساسية 
اجلاذبية، برجميات ألعاب الكمبيوتر ألجهزة الكمبيوتر االلكرتونية اليت 
حتتوي على وظائف فعالة ووظائف وسائط متعددة مُتكن املستخدم من 
دمج النصوص والصوت والرسومات والصور الثابتة والصور املتحركة، 
ألعاب الكمبيوتر، مغناطيسات للزينة، وسائط رقمية حتديدًا  برجميات 
األقراص املدجمة واألقراص الفيديوية الرقمية وبطاقات الذاكرة وملفات 
اليت حتتوي على  للتنزيل  القابلة  املتعددة  الصوت والفيديو والوسائط 
ذاكرة  أجهزة  متحركة،  وشخصيات كرتونية  متحركة  وصور  موسيقى 
الفيديو  أللعاب  للتنزيل  القابلة  الكمبيوتر  ألعاب  برجميات  رقمية، 
والكمبيوتر عرب الشبكة، نغمات وموسيقى وفيديو وألعاب الكرتونية 
قابلة للتنزيل عرب االنرتنت واألجهزة الالسلكية، برجميات قابلة للتنزيل 

)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: شركة اوت فيت 7 ليمتد

العـنوان: 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 
قربص.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: TALKING BEN ابإلجنليزية مع رسم كاريكاتوري 

لكلب بشكل مميز
رقم اإليداع: 146197

التاريخ: 2013/12/12
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )24(

لألسرّة،  )أغطية(  بياضات  محام،  بياضات  النسيج،  من  وأعالم  راايت 
شراشف، بطانيات، ستائر من النسيج، أقمشة، منسوجات قطنية، أغطية 
للوسائد، حوامل أو قضبان من النسيج للستائر، ستائر، أقمشة لالستخدام 
يف النسيج، أغطية من النسيج لألاثث، مناديل من النسيج، أغطية للفراش، 
أكياس للمخدات، حُلُف، مفارش موضعية من النسيج، أغطية من النسيج 

للموائد، مناشف، مطرزات من النسيج تعلق على اجلدران.
وكيـل التسـجـيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: شركة اوت فيت 7 ليمتد

العـنوان: 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 
قربص.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: رسم كاريكاتوري لقط بشكل مميز

رقم اإليداع: 146200
التاريخ: 2013/12/12

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(
ظهر،  حقائب  للحيواانت،  مقود  األغراض،  جلميع  محل  حقائب 
حقائب للرايضة، حقائب للكتب، حمافظ جلدية، حقائب محل، أطواق 
علب  يد،  حقائب  اخلشن،  القماش  من  أكياس  األليفة،  للحيواانت 
للمفاتيح، صناديق جلدية أو من ألوح جلدية، بطاقات األمتعة، أمتعة، 
حقائب املسافرين، جراابت من اجللد، جراابت من النسيج، جزادين، 
حقائب  سفرية،  حقائب  األطفال،  حلمل  حقائب  مدرسية،  حقائب 
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األجهزة الالسلكية، خدمات الرتفيه حتديدًا توفري الرتفيه املستمر وبرامج 
األنباء اليت حتتوي على معلومات عن الرتفيه يتم توصيلها عرب شبكات 
االتصاالت وشبكات الكمبيوتر، خدمات الرتفيه حتديدًا الظهور احلي 
واملتلفز واملصور من قبل الفنانني املهنيني، خدمات الرتفيه حتديدًا توفري 
مواقع الكرتونية حتتوي على أداء موسيقي وفيديو موسيقي ومقاطع مصورة 
ذات صلة وصور فوتوغرافية ومواد الرتفيه متعددة الوسائط األخرى غري 
متحركة، خدمات  اليت حتتوي على شخصيات كرتونية  للتنزيل  القابلة 
الرتفيه حتديدًا توفري مواقع الكرتونية يف جمال املوسيقى وألعاب الفيديو 
والشخصيات الكرتونية املتحركة، خدمات الرتفيه حتديدًا توفري ألعاب 
الكمبيوتر عرب الشبكة، خدمات الرتفيه حتديدًا توفري ألعاب كمبيوتر عرب 
الشبكة تعمل ابللمس والصوت لألجهزة املتحركة الرقمية، الرتفيه حتديدًا 
عروض كرتونية متحركة يف جمال الرتفيه املستمر يتم بثها عرب شبكات 
كمبيوتر عاملية وحملية، النشر متعدد الوسائط للكتب واجملالت والصحف 
والربامج واأللعاب واملوسيقى واملنشورات االلكرتونية، خدمات األلعاب 
عرب الشبكة، بطوالت ألعاب الفيديو متعددة الالعبني عرب الشبكة، إنتاج 
الكمبيوتر،  وشبكات  االتصاالت  واألنباء عرب شبكات  الرتفيه  وتوفري 
إنتاج التسجيالت الصوتية واملرئية وتسجيالت الوسائط املتعددة، إنتاج 
برامج اإلذاعة والتلفزيون، إنتاج التسجيالت الصوتية، إنتاج وتوزيع أفالم 
الصوت  ملفات  توفري  املتحركة،  الصور  أفالم  املتحركة وأتجري  الصور 
والفيديو القابلة للتنزيل يف جمال الرتفيه املتعلقة بربامج ألعاب الكمبيوتر 
والفيديو  الكمبيوتر  وألعاب  التفاعلية  الفيديو  ألعاب  وبرامج  التفاعلية 
التفاعلية، توفري األلعاب لالستخدام على األجهزة املتحركة، توفري األنباء 
واملعلومات يف جمال الرتفيه فيما يتعلق بربامج ألعاب الكمبيوتر التفاعلية 
وبرامج ألعاب الفيديو التفاعلية وألعاب الكمبيوتر والفيديو التفاعلية عرب 
شبكات الكرتونية والسلكية وشبكات كمبيوتر، توفري تسجيالت صوت 
وفيديو غري قابلة للتنزيل عن شخصيات كرتونية متحركة مصنوعة ضمن 
ألعاب الكمبيوتر عرب مواقع الكرتونية، توفري ألعاب كمبيوتر وفيديو عرب 
الشبكة ميكن الوصول إليها واللعب هبا عرب شبكات الكرتونية والسلكية 
وشبكات كمبيوتر، أتجري التسجيالت الصوتية، خدمات إنتاج الفيديو، 

إنتاج أفالم الفيديو، خدمات تسجيل الفيديو. 
وكيـل التسـجـيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

)T.AbuMariam@tamimi.com(

لتطوير وتصميم وتعديل وتسجيل وختصيص الصوت والكالم، برجميات 
ألعاب  وختصيص  وتسجيل  وتعديل  وتصميم  لتطوير  للتنزيل  قابلة 
الفيديو والكمبيوتر وألعاب عرب الشبكة، برجميات ألعاب الفيديو القابلة 
للتنزيل اليت حتتوي على التحكم ابللمس والصوت، مساعات األذن، 
علب النظارات، نظارات، أدوات التحكم أبلعاب الكمبيوتر، مساعات 
الرأس، برجميات ألعاب الكمبيوتر التفاعلية وذات الوسائط املتعددة، 
وألعاب  والكمبيوتر  الفيديو  ألعاب  لتمكني  برجميات  الفأرة،  لبادات 
برجميات  املتعددة،  الوسائط  منصات  على  تشغيلها  من  الشبكة  عرب 
التعرف على الكالم، برجميات ألعاب الفيديو التفاعلية املشغلة ابللمس 
والصوت، مكربات صوت، كامريات فوتوغرافية، مايكروفوانت، أجهزة 

تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصورة، أقراص ضوئية.
وكيـل التسـجـيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: شركة اوت فيت 7 ليمتد

العـنوان: 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 
قربص.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسم  مع  ابإلجنليزية   TALKING ANGELA العالمة: 

كاريكاتوري لقطة بشكل مميز
رقم اإليداع: 146209

التاريخ: 2013/12/12
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41(

املتحركة  األفالم  إنتاج  خدمات  واملتنزهات،  املالهي  حدائق  خدمات 
والفيديو، توزيع برامج الراديو لآلخرين، توزيع برامج التلفزيون لآلخرين، 
الرتفيه على شكل منافسات يف جمال ألعاب الكمبيوتر والفيديو، الرتفيه 
على شكل متثيليات حية على املسرح حتتوي على شخصيات الرسوم 
املتحركة، الرتفيه على شكل إنتاح مسرحي، خدمات الرتفيه حتديدًا إنتاج 
التلفزيون والكبالت  للتوزيع عرب  التفاعلية  الرتفيهية والربامج  العروض 
واألقمار الصناعية ووسائط الصوت والفيديو واللفائف وأقراص الليزر 
وأقراص الكمبيوتر والوسائل االلكرتونية، خدمات الرتفيه حتديدًا توفري 
ألعاب الكمبيوتر عرب الشبكة وتوفري ألعاب الفيديو عرب الشبكة اليت 
ميكن الوصول إليها واللعب هبا عرب اهلواتف املتحركة واخللوية وغريها من 
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التعرف على الكالم، برجميات ألعاب الفيديو التفاعلية املشغلة ابللمس 
والصوت، مكربات صوت، كامريات فوتوغرافية، مايكروفوانت، أجهزة 

تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصورة، أقراص ضوئية.
وكيـل التسـجـيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: شركة اوت فيت 7 ليمتد

العـنوان: 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 
قربص.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسم  مع  ابإلجنليزية   TALKING ANGELA العالمة: 

كاريكاتوري لقطة بشكل مميز
رقم اإليداع: 146211

التاريخ: 2013/12/12
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )16(

للكتب،  مؤشرات  لألطفال،  الورق  من  مراييل  جاف،  حرب  أقالم 
كتب يف جمال الشخصيات الكرتونية، صناديق من الورق املقوى أو 
الورق، تقاومي، طباشري، كتب األطفال، أطقم أقالم الرصاص امللونة، 
للرسوم  التلوين، كتب  التلوين، كتب  وأقالم  ملونة  رصاص  أقالم 
الرسم، منتجات للمحو  الرسم، مساطر  الرسم، ورق  اهلزلية، أدوات 
للقرطاسية  غراء  اهلدااي،  أقالم حرب، صناديق  احملو،  وحماايت وسوائل 
أو لألغراض املنزلية، بطاقات هتنئة، حافظات للورق السائب، أكياس 
الغذاء من الورق أو البالستيك، بطاقات هتنئة موسيقية، دفاتر، ورق 
مناديل  زيتية،  صور  قطع،  دفاتر  تغليف،  ومواد  لف  ورق  تغليف، 
للقرطاسية  معاجني  الورق،  من  احلفالت  زينة  ورق،  دابسات  ورقية، 
الرصاص،  وأقالم  احلرب  أقالم  وصناديق  علب  املنزلية،  لألغراض  أو 
للصور  ألبومات  حرب،  أقالم  رصاص،  أقالم  الرصاص،  أقالم  براايت 
املقوى،  الورق  أو  الورق  من  موضعية وصحون  مفارش  الفوتوغرافية، 
ألعاب  إعالانت كبرية، منشورات مطبوعة وصحف وجمالت يف جمال 
الفيديو والشخصيات الكرتونية والرتفيه عرب الشبكة، أختام مطاطية، 
الورق  من  بياضات  للموائد،  الورق  من  أغطية  لصاقات،  قرطاسية، 
للكتابة، دفاتر املالحظات وورق  أدوات كتابة، دفاتر قطع  للموائد، 

الكتابة، صفائح إستنسل لورق اجلدران.

طالب التسجيل: شركة اوت فيت 7 ليمتد
العـنوان: 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 

قربص.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسم  مع  ابإلجنليزية   TALKING ANGELA العالمة: 
كاريكاتوري لقطة بشكل مميز

رقم اإليداع: 146210
التاريخ: 2013/12/12

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(
برامج أدوات تطوير التطبيقات ألجهزة الكمبيوتر الشخصية واألجهزة 
واهلواتف  احملمولة  الكمبيوتر  وأجهزة  املتحركة  الرقمية  االلكرتونية 
املتحركة، علب حلمل اهلواتف اخللوية واهلواتف وأجهزة النداء وأجهزة 
الكمبيوتر املتحركة، برجميات ألعاب الكمبيوتر وبرجميات الرتفيه على 
واخللوية  املتحركة  اهلواتف  على  لالستخدام  ألعاب كمبيوتر  شكل 
وأجهزة الكمبيوتر احملمولة وأجهزة الكمبيوتر ودواليب ألعاب الفيديو 
الالسلكية،   )POS( البيع نقاط  احملمولة والثابتة وغريها من أجهزة 
الشخصية  على  التعرف  على  حتتوي  اليت  الكمبيوتر  ألعاب  برجميات 
والتعرف على الصوت وحساسية اللمس وحساسية الضوء وحساسية 
اجلاذبية، برجميات ألعاب الكمبيوتر ألجهزة الكمبيوتر االلكرتونية اليت 
حتتوي على وظائف فعالة ووظائف وسائط متعددة متكن املستخدم من 
دمج النصوص والصوت والرسومات والصور الثابتة والصور املتحركة، 
ألعاب الكمبيوتر، مغناطيسات للزينة، وسائط رقمية حتديدًا  برجميات 
األقراص املدجمة واألقراص الفيديوية الرقمية وبطاقات الذاكرة وملفات 
اليت حتتوي على  للتنزيل  القابلة  املتعددة  الصوت والفيديو والوسائط 
ذاكرة  أجهزة  متحركة،  وشخصيات كرتونية  متحركة  وصور  موسيقى 
الفيديو  أللعاب  للتنزيل  القابلة  الكمبيوتر  ألعاب  برجميات  رقمية، 
والكمبيوتر عرب الشبكة، نغمات وموسيقى وفيديو وألعاب الكرتونية 
قابلة للتنزيل عرب االنرتنت واألجهزة الالسلكية، برجميات قابلة للتنزيل 
لتطوير وتصميم وتعديل وتسجيل وختصيص الصوت والكالم، برجميات 
ألعاب  وختصيص  وتسجيل  وتعديل  وتصميم  لتطوير  للتنزيل  قابلة 
الفيديو والكمبيوتر وألعاب عرب الشبكة، برجميات ألعاب الفيديو القابلة 
للتنزيل اليت حتتوي على التحكم ابللمس والصوت، مساعات األذن، 
علب النظارات، نظارات، أدوات التحكم أبلعاب الكمبيوتر، مساعات 
الرأس، برجميات ألعاب الكمبيوتر التفاعلية وذات الوسائط املتعددة، 
وألعاب  والكمبيوتر  الفيديو  ألعاب  لتمكني  برجميات  الفأرة،  لبادات 
برجميات  املتعددة،  الوسائط  منصات  على  تشغيلها  من  الشبكة  عرب 
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(
ظهر،  حقائب  للحيواانت،  مقود  األغراض،  جلميع  محل  حقائب 
حقائب للرايضة، حقائب للكتب، حمافظ جلدية، حقائب محل، أطواق 
علب  يد،  حقائب  اخلشن،  القماش  من  أكياس  األليفة،  للحيواانت 
للمفاتيح، صناديق جلدية أو من ألوح جلدية، بطاقات األمتعة، أمتعة، 
حقائب املسافرين، جراابت من اجللد، جراابت من النسيج، جزادين، 
حقائب  سفرية،  حقائب  األطفال،  حلمل  حقائب  مدرسية،  حقائب 
حقائب  احلمل،  حقائب  فارغة،  تباع  الزينة  علب  فارغة،  تباع  الزينة 

السفر، مظالت، حمافظ نقود.
وكيـل التسـجـيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: شركة اوت فيت 7 ليمتد

العـنوان: 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 
قربص.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسم  مع  ابإلجنليزية   TALKING ANGELA العالمة: 

كاريكاتوري لقطة بشكل مميز
رقم اإليداع: 146214

التاريخ: 2013/12/12
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(

مواد املالبس حتديدًا لباس السباحة وبدالت السباحة واللباس الرايضي 
وجاكيتات وسراويل داخلية مضادة للماء ولباس املطر وقفازات وقفافيز 
استحمام  وأرواب  وبيجامات  النوم  ولباس  داخلية  ومالبس  وأحزمة 
مستديرة  )قبعات  وبرييه  الشمس  من  وواقيات  وقلنسوات  وقبعات 
مسطحة( وجوارب وجوارب طويلة وجوارب داخلية وأحذية وأحذية 
احلفالت  ومالبس  الشاطئ  وأحذية  للرايضة  وأحذية  ونعال  رايضية 
نصف كم  وقمصان  حمبوكة  ومالبس  وجاكيتات  وبنداانت  التنكرية 
وقمصان ومالبس خارجية وسروايل قصرية وفساتني وتنانري ومعاطف 
وصدارات وسرتات وربطات عنق وأوشحة وقمصان التعرق وقمصان 
من  مصنوعة  غري  لألطفال  مراييل  وعباءات،  بقبعات  مزودة  التعرف 
أساور  الرأس،  أغطية  القدم،  لباس  الورق، مالبس األطفال والرضع، 

قمصان.

وكيـل التسـجـيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: شركة اوت فيت 7 ليمتد
العـنوان: 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 

قربص.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسم  مع  ابإلجنليزية   TALKING ANGELA العالمة: 
كاريكاتوري لقطة بشكل مميز

رقم اإليداع: 146212
التاريخ: 2013/12/12

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )24(
راايت وأعالم من النسيج، بياضات محام، بياضات )أغطية( لألسرّة، 
قطنية،  منسوجات  أقمشة،  النسيج،  من  ستائر  بطانيات،  شراشف، 
أغطية للوسائد، حوامل أو قضبان من النسيج للستائر، ستائر، أقمشة 
لالستخدام يف النسيج، أغطية من النسيج لألاثث، مناديل من النسيج، 
أغطية للفراش، أكياس للمخدات، حُلُف، مفارش موضعية من النسيج، 
أغطية من النسيج للموائد، مناشف، مطرزات من النسيج تعلق على 

اجلدران.
وكيـل التسـجـيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: شركة اوت فيت 7 ليمتد

العـنوان: 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 
قربص.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسم  مع  ابإلجنليزية   TALKING ANGELA العالمة: 

كاريكاتوري لقطة بشكل مميز
رقم اإليداع: 146213

التاريخ: 2013/12/12
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خارجية،  مراقبة  شاشات  أو  عرض  شاشات  مع  لالستخدام  املنزلية 
مساعات وخوذات الواقع االفرتاضي لالستخدام يف ألعاب الفيديو.

وكيـل التسـجـيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: شركة اوت فيت 7 ليمتد
العـنوان: 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 

قربص.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسم  مع  ابإلجنليزية   TALKING GINGER العالمة: 
كاريكاتوري لقطة بشكل مميز

رقم اإليداع: 146216
التاريخ: 2013/12/12

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )28(
هلا،  املخصصة  اخلارجية  األماكن  ألعاب يف  أكشن،  لعب شخصيات 
اللبس  مواد  هلا،  املخصصة  األماكن  يف  االلكرتونية  الفيديو  ألعاب 
لأللعاب، ابلوانت، كرات للعب، ألعاب االستحمام، ألعاب األكشن 
اليت تعمل ابلبطارايت، ألعاب لوحية، عرابت جليد، عصا لصنع الفقاقيع 
وأطقم احملاليل اخلاصة هبا، ألعاب الورق، زينة وديكورات شجرة امليالد، 
االبتكار  ألعاب  الكمبيوتر،  ألعاب  شخصيات  لتماثل  مصممة  دمى 
تتالعب  أو  تشوه  أو  تشغل  أو  تسجل  ألعاب  حتديدًا  االلكرتونية 
قابلة  ألعاب  األطفال،  ألعاب  جليد،  زالجات  الكرتونيًا،  ابألصوت 
للنفخ، زالجات مستقيمة ذات عجالت، ألعاب مسعية وبصرية تفاعلية 
حممولة لالستعمال مع شاشات العرض البلورية وليست لالستعمال مع 
مستقبالت التلفزيون، بكرات خيوط للطائرات الورقية، طائرات ورقية، 
ألعاب ميكانيكية، ألعاب موسيقية، ألعاب منزلية، هدااي للحفالت على 
شكل ألعاب صغرية، ألعاب احلفالت، ألعاب الكرة والداببيس، ألعاب 
حشوات  املخمل،  من  مصنوعة  ألعاب  البالستيك،  من  شخصيات 
محاية لأللعاب الرايضية، ُدمى متحركة، زالجات ذات عجالت، ألعاب 
ألواح  الرمل،  ألعاب صناديق  ألواح شراعية،  املطاط،  شخصيات من 
التزجل، أحذية تزجل مرتبط هبا زالجات، ألعاب املهارات، زالجات، ألواح 
فيديو خارجية  ألعاب  ماكينات  انضغاطية،  ألعاب  الثلج،  على  التزجل 
مستقلة، ألواح ركوب األمواج، أرجوحات، ألعاب الطاولة، دمى انطقة، 

وكيـل التسـجـيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: شركة اوت فيت 7 ليمتد
العـنوان: 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 

قربص.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسم  مع  ابإلجنليزية   TALKING ANGELA العالمة: 
كاريكاتوري لقطة بشكل مميز

رقم اإليداع: 146215
التاريخ: 2013/12/12

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )28(
هلا،  املخصصة  اخلارجية  األماكن  ألعاب يف  أكشن،  لعب شخصيات 
اللبس  مواد  هلا،  املخصصة  األماكن  يف  االلكرتونية  الفيديو  ألعاب 
لأللعاب، ابلوانت، كرات للعب، ألعاب االستحمام، ألعاب األكشن 
اليت تعمل ابلبطارايت، ألعاب لوحية، عرابت جليد، عصا لصنع الفقاقيع 
وأطقم احملاليل اخلاصة هبا، ألعاب الورق، زينة وديكورات شجرة امليالد، 
االبتكار  ألعاب  الكمبيوتر،  ألعاب  شخصيات  لتماثل  مصممة  دمى 
تتالعب  أو  تشوه  أو  تشغل  أو  تسجل  ألعاب  حتديدًا  االلكرتونية 
قابلة  ألعاب  األطفال،  ألعاب  جليد،  زالجات  الكرتونيًا،  ابألصوت 
للنفخ، زالجات مستقيمة ذات عجالت، ألعاب مسعية وبصرية تفاعلية 
حممولة لالستعمال مع شاشات العرض البلورية وليست لالستعمال مع 
مستقبالت التلفزيون، بكرات خيوط للطائرات الورقية، طائرات ورقية، 
ألعاب ميكانيكية، ألعاب موسيقية، ألعاب منزلية، هدااي للحفالت على 
شكل ألعاب صغرية، ألعاب احلفالت، ألعاب الكرة والداببيس، ألعاب 
حشوات  املخمل،  من  مصنوعة  ألعاب  البالستيك،  من  شخصيات 
محاية لأللعاب الرايضية، ُدمى متحركة، زالجات ذات عجالت، ألعاب 
ألواح  الرمل،  ألعاب صناديق  ألواح شراعية،  املطاط،  شخصيات من 
التزجل، أحذية تزجل مرتبط هبا زالجات، ألعاب املهارات، زالجات، ألواح 
فيديو خارجية  ألعاب  ماكينات  انضغاطية،  ألعاب  الثلج،  على  التزجل 
مستقلة، ألواح ركوب األمواج، أرجوحات، ألعاب الطاولة، دمى انطقة، 
ألعاب انطقة، صناديق ألعاب، أقنعة لعب، كرات الثلوج لعب، مركبات 
الفيديو  ألعاب  ماكينات  الساعة،  بدوران  ألعاب  املاء،  ألعاب  لعب، 
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)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: شركة اوت فيت 7 ليمتد

العـنوان: 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 
قربص.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسم  مع  ابإلجنليزية   TALKING GINGER العالمة: 

كاريكاتوري لقطة بشكل مميز
رقم اإليداع: 146219

التاريخ: 2013/12/12
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(

ظهر،  حقائب  للحيواانت،  مقود  األغراض،  جلميع  محل  حقائب 
حقائب للرايضة، حقائب للكتب، حمافظ جلدية، حقائب محل، أطواق 
علب  يد،  حقائب  اخلشن،  القماش  من  أكياس  األليفة،  للحيواانت 
للمفاتيح، صناديق جلدية أو من ألوح جلدية، بطاقات األمتعة، أمتعة، 
حقائب املسافرين، جراابت من اجللد، جراابت من النسيج، جزادين، 
حقائب  سفرية،  حقائب  األطفال،  حلمل  حقائب  مدرسية،  حقائب 
حقائب  احلمل،  حقائب  فارغة،  تباع  الزينة  علب  فارغة،  تباع  الزينة 

السفر، مظالت، حمافظ نقود.
وكيـل التسـجـيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: شركة اوت فيت 7 ليمتد

العـنوان: 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 
قربص.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ARMESSO feel beautiful be happy :العالمة

AM بشكل مميز مع شعار
رقم اإليداع: 148294

التاريخ: 2014/02/16
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(

مجيع منتجات الفئة 35
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع

ألعاب انطقة، صناديق ألعاب، أقنعة لعب، كرات الثلوج لعب، مركبات 
الفيديو  ألعاب  ماكينات  الساعة،  بدوران  ألعاب  املاء،  ألعاب  لعب، 
خارجية،  مراقبة  شاشات  أو  عرض  شاشات  مع  لالستخدام  املنزلية 

مساعات وخوذات الواقع االفرتاضي لالستخدام يف ألعاب الفيديو.
وكيـل التسـجـيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: شركة اوت فيت 7 ليمتد

العـنوان: 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 
قربص.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسم  مع  ابإلجنليزية   TALKING GINGER العالمة: 

كاريكاتوري لقطة بشكل مميز
رقم اإليداع: 146217

التاريخ: 2013/12/12
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(

مواد املالبس حتديدًا لباس السباحة وبدالت السباحة واللباس الرايضي 
وجاكيتات وسراويل داخلية مضادة للماء ولباس املطر وقفازات وقفافيز 
استحمام  وأرواب  وبيجامات  النوم  ولباس  داخلية  ومالبس  وأحزمة 
مستديرة  )قبعات  وبرييه  الشمس  من  وواقيات  وقلنسوات  وقبعات 
مسطحة( وجوارب وجوارب طويلة وجوارب داخلية وأحذية وأحذية 
احلفالت  ومالبس  الشاطئ  وأحذية  للرايضة  وأحذية  ونعال  رايضية 
نصف كم  وقمصان  حمبوكة  ومالبس  وجاكيتات  وبنداانت  التنكرية 
وقمصان ومالبس خارجية وسروايل قصرية وفساتني وتنانري ومعاطف 
وصدارات وسرتات وربطات عنق وأوشحة وقمصان التعرق وقمصان 
من  مصنوعة  غري  لألطفال  مراييل  وعباءات،  بقبعات  مزودة  التعرف 
أساور  الرأس،  أغطية  القدم،  لباس  الورق، مالبس األطفال والرضع، 

قمصان.
وكيـل التسـجـيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
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املبيعات لآلخرين،  الدعاية واإلعالن، ترويج  والتلفزيون، أتجري مواد 
البحث عن كفالة، كتابة النصوص اإلعالنية.

وكيـل التسـجـيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: ميدل ايست نيوز منطقة حرة ذ.م.م
العـنوان: مبىن ام يب سي، مدينة ديب لإلعالم، اإلمارات العربية املتحدة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستطيالت صغرية  به  مميز  مزخرف  رسم  عن  عبارة  العالمة  العالمة: 
متصلة ببعضها ابللونني األبيض واألمحر.

رقم اإليداع: 150855
التاريخ: 2014/05/04

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(
اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات املصنوعة من هذه 
املواد غري الواردة يف فئات أخرى، جلود احليواانت اخلام أو املدبوغة، 
الصناديق واحلقائب السفرية، املظالت والشماسي والعصي، السياط 

وأطقم احليواانت والسروج، جزادين. 
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: رمي عبدالرمحن عبدهللا راشد الوهييب

العنوان: ص.ب. 31700، الدوحة، قطر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابللون  اإلجنليزية  ابللغة   arbor عن كلمة  عبارة  العالمة  العالمة: 
ابأللوان  دائرية  بطريقة  مميزة  أقواس  ثالثة  حوهلا  من  يلتف  األسود 
األصفر واألمحر واألزرق حتتها نفس العالمة ابللونني األبيض واألسود.

رقم اإليداع: 154605
التاريخ: 2014/08/04

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )11(
والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لإلانرة  أجهزة 

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: ارميسو اس ايه اس
سي،  دي  بوغوات  يب57-،   22 رقم   129 ايه.  آر  سي  العنوان: 

كولومبيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 AL حتتها كلمة  العربية  ابللغة  احلدث  عن كلمة  عبارة  العالمة: 
زاويتني  بني  األبيض  ابللون  اإلجنليزية  ابللغة   ARABIYA
مستقيمتني من أعلى اليسار وأسفل اليمني ابللون األمحر على خلفية 

مستطيلة رمادية.
رقم اإليداع: 148929

التاريخ: 2014/3/4
الشروط: االرتباط مع العالمات املودعة حتت األرقام 148925 و 

148934 و 14932.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(

تفعيل  األعمال،  توجيه  األعمال،  إدارة  واإلعالن،  الدعاية  خدمات 
النشاط املكتيب، خدمات اإلعالن ابلراديو والتلفزيون، اخلدمات اليت 
تؤديها مؤسسات دعاية وإعالن متارس االتصال ابجلماهري أو اإلعالن 
أو االشهار بكل وسائل اإلعالم فيما يتعلق بكافة السلع أو اخلدمات، 
املراسالت  تنظيم  أو  جتميع  أو  حترير  أو  نسخ  أو  تسجيل  خدمات 
بياانت حسابية  اية  جتميع  أو  استغالل  وكذلك  اخلطية  والتسجيالت 
أخرى  خبدمات  يتعلق  فيما  واإلعالن  الدعاية  خدمات  إحصائية،  أو 
كتلك املتعلقة ابلدعاية واإلعالن ابلراديو والتلفزيون، وكاالت الدعاية 
الدعاية  مواد  الربيدي، حتديث  ابلطلب  واإلعالن  الدعاية  واإلعالن، 
واإلعالن، أتجري املساحات اإلعالنية، تنظيم اإلشرتاكات يف خدمات 
لصق  التمثيل،  فناين  أعمال  عرض  إدارة  الغري،  لصاحل  االتصاالت 
اإلعالانت، عرض سلع على وسائط اإلعالم لغاايت البيع ابلتجزئة، 
عرض السلع، اإلعالن ابلربيد املباشر، نشر مواد الدعاية واإلعالن، 
نسخ الواثئق، تنظيم املعارض والعروض التجارية للغاايت التجارية أو 
الدعاية  لغاايت  العروض  خدمات  االقتصادية،  التنبؤات  اإلعالنية، 
واإلعالن، خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج املبيعات، 
اإلعالن  الصحف،  املهمة يف  املعلومات  أو  األخبار  إقتطاع  خدمات 
والدعاية املباشرة على شبكات احلاسوب، إستطالعات الرأي، الدعاية 
واإلعالن اخلارجي، نشر نصوص الدعاية واإلعالن، اإلعالن ابلراديو 
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والدعاية املباشرة على شبكات احلاسوب، إستطالعات الرأي، الدعاية 
واإلعالن اخلارجي، نشر نصوص الدعاية واإلعالن، اإلعالن ابلراديو 
املبيعات لآلخرين،  الدعاية واإلعالن، ترويج  والتلفزيون، أتجري مواد 

البحث عن كفالة، كتابة النصوص اإلعالنية.
وكيـل التسـجـيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:69958515   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: ام يب سي اي يب منطقة حرة ذ.م.م.

العـنوان: مبىن ام يب سي، الطابق اخلامس، مدينة ديب لإلعالم، اإلمارات 
العربية املتحدة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العربية  العالمة عبارة عن كلمات بنك ديب اإلسالمي ابللغة  العالمة: 
ومجيع  اإلجنليزية  ابللغة   Dubai Islamic Bank حتتهم 
ابللون  مزخرفة  لدائرة  مميز  رسم  فوقهم  األسود  ابللون  الكلمات 

األخضروالذهيب واخلمري.
رقم اإليداع: 159854

التاريخ: 2014/11/06
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )36(

متويل  العقارية،  الشؤون  التأمني،  املالية،  الشؤون  التمويلية،  اخلدمات 
العقارات، إدارة األصول واألموال مبا يف ذلك إدارة األصول واألموال 
فيما يتعلق ابستثمار رؤوس األموال يف العقارات والتمويل التباديل يف 
العقارات  واستئجار  أتجري  العقارات،  ومسسرة  إدارة  العقارات،  قطاع 
منتجات وخدمات  لتخطيط وتطوير  املالية  املرافق(، اخلدمات  )إدارة 
استثمار رؤوس األموال يف جمال استثمار رؤوس األموال يف العقارات، 
يتعلق  فيما  التمويل  مفاهيم  لتطوير  املالية  اخلدمات  العقارات،  متويل 

ابلعقارات، خدمات االستشارات فيما يتعلق جبميع ما ذكر آنفًا.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
تلفون: 96522966420+/3/2/1 

موابيل:69958515 
)T.AbuMariam@tamimi.com(

والتهوية وإمداد املياه واألغراض الصحية. 
طالب التسجيل: جونو إنرتانشيوانل ليمتد

وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 
املنيع

بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
)T.AbuMariam@tamimi.com(
العنوان: جبل علي، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
PRO ابللون األسود حتتها كلمة MBC العالمة: عبارة عن كلمة

ابللون الربتقايل مظللة ابللون األسود مث كلمة SPORTS ابللون 
األسود مجيعهم ابللغة اإلجنليزية خبط وطريقة مميزة.

رقم اإليداع: 154697
التاريخ: 2014/8/5

الشروط: االرتباط مع العالمات املودعة حتت األرقام 114914 و 
و   143207 و   87968 و   87955 و   87952 و   87941

143209 و 116308 و 87959 و 144094
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(

تفعيل  األعمال،  توجيه  األعمال،  إدارة  واإلعالن،  الدعاية  خدمات 
النشاط املكتيب، خدمات اإلعالن ابلراديو والتلفزيون، اخلدمات اليت 
تؤديها مؤسسات دعاية وإعالن متارس االتصال ابجلماهري أو اإلعالن 
أو االشهار بكل وسائل اإلعالم فيما يتعلق بكافة السلع أو اخلدمات، 
املراسالت  تنظيم  أو  جتميع  أو  حترير  أو  نسخ  أو  تسجيل  خدمات 
بياانت حسابية  اية  جتميع  أو  استغالل  وكذلك  اخلطية  والتجسيالت 
أخرى  خبدمات  يتعلق  فيما  واإلعالن  الدعاية  خدمات  إحصائية،  أو 
كتلك املتعلقة ابلدعاية واإلعالن ابلراديو والتلفزيون، وكاالت الدعاية 
الدعاية  مواد  الربيدي، حتديث  ابلطلب  واإلعالن  الدعاية  واإلعالن، 
واإلعالن، أتجري املساحات اإلعالنية، تنظيم اإلشرتاكات يف خدمات 
لصق  التمثيل،  فناين  أعمال  عرض  إدارة  الغري،  لصاحل  االتصاالت 
اإلعالانت، عرض سلع على وسائط اإلعالم لغاايت البيع ابلتجزئة، 
عرض السلع، اإلعالن ابلربيد املباشر، نشر مواد الدعاية واإلعالن، 
نسخ الواثئق، تنظيم املعارض والعروض التجارية للغاايت التجارية أو 
الدعاية  لغاايت  العروض  خدمات  االقتصادية،  التنبؤات  اإلعالنية، 
واإلعالن، خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج املبيعات، 
اإلعالن  الصحف،  املهمة يف  املعلومات  أو  األخبار  إقتطاع  خدمات 
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بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 
الوليد، شرق، الكويت 

موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 
)T.AbuMariam@tamimi.com(

مسؤولية  ذات  )شركة  العقارات  إلدارة  استيكو  التسجيل:  طالب 
حمدودة(

العنوان: ص.ب. 65361، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: جونيز ذا جروسري  أبحرف التينية وبتنسيق مميز مع رسم
رقم اإليداع: 173954

اتريخ اإليداع: 2015/11/01
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
35اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة

خدمات البيع ابلتجزئه من أجل مصلحة األخرين من جمموعة متنوعة من 
السلع، مما يتيح للعمالء لعرض مريح وشراء تلك السلع، املشروابت 

الغازية، املرىب، 
القهوة،  احللوى،اخلبز،الشاي،  احللوايت،  التوابل،  املخلالت، 
املعجنات، الصلصات، اجلنب،الزيتون، زيت الزيتون،البسكويت، فطرية 

اللحم، اخلل.
وكيـل التسـجـيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل:
ريتايل كونسلتانتس جي إل يت

العـنوان:
وحدة رقم : 1403/ 1402، 1 ليك بالزا، أرض رقم : جي ال يت 

يب اتش 2 يت 2 أي ابراج حبريات 
مجريا، ديب، دولة اإلمارات العربية املتحدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: كيا سيفيس أبحرف التينية و مع رسم و ابأللوان

رقم اإليداع: 174820
اتريخ اإليداع: 2015/11/23

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة )42(

االفرتاضي  التقدير  نظام  املتضمنة  احلاسوب  برجميات  توفري  و  تطوير 
النقالة  اهلواتف  أجهزة  برجميات  توفري  و  تطوير  األعطال،  إلصالح 

طالب التسجيل: بنك ديب اإلسالمي ِ)ش.م.ع(
العنوان: ص.ب. 1080، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بداخله  األبعاد  ثالثي  بيضاوي  إطار شبه  عبارة عن  العالمة  العالمة: 
كلمة البيان ابللغة العربية و al bayan ابللغة اإلجنليزية وأبسفله 
كلمة شعور ابإلنتعاش ابللغة العربية وfeel good ابللغة اإلجنليزرة 

خبط صغري
رقم اإليداع: 173129

التاريخ: 2015/10/12
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(

املعدنية والغازية وغريها من املشروابت  الشعري( واملياه  البرية )شراب 
الفواكه،  وعصائر  الفواكه  من  مشتخلصة  مشروابت  الكحولية،  غري 

شراب ومستحضرات أخرى لعمل املشروابت يف الفئة 32
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
موابيل:65911211   3/2/1/+96522966420 تلفون: 

)T.AbuMariam@tamimi.com(
طالب التسجيل: البيان لتقنية وتصفية املياه )ش.ذ.م.م(

العنوان: ص.ب. 87546، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كلمة ASTECO ابللغة اإلجنليزية وأستيكو ابللغة العربية 
مع شكل مميز

رقم اإليداع: 173710
التاريخ: 2015/10/26

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )16(
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة من هذه املواد وغري واردة 
يف فئات أخرى، املطبوعات، مواد جتليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، 
منزلية،  لغاايت  أو  القرطاسية  يف  املستعملة  اللصق  مواد  القرطاسية، 
واللوازم  الكاتبة  اآلالت  التلوين،  أو  الدهان  فراشي  الفنانني،  مواد 
املكتبية )عدا األاثث(، مواد التوجيه والتدريس )عدا األجهزة(، مواد 
التغليف البالستيكية )غري الواردة يف فئات أخرى(، حروف الطباعة، 

الكليشيهات )الرامسات(.
وكيل التسجيل: التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
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الوظائف املكتبية، ختزين البياانت بشكل إليكرتوين، عمليات التنظيم، 
الدعاية  خدمات  احلوافز،  وخطط  الوالء  على  واإلشراف  والتشغيل 
اإلعالن عرب االنرتنت، إنتاج اإلعالانت التليفزيونية واإلذاعية، احملاسبة، 
التجارية، فرز أصوات االقرتاع والتصويت،  املعارض  املزايدة،  أعمال 
ابلتجزئة  البيع  خدمات  التجارية،  املعلومات  توفري  البياانت،  معاجلة 
السرائر  أغطية  النسيجية،  والبضائع  املنسوجات  ببيع  الصلة  ذات 
املالبس،  لتفصيل  القماشية  واملنسوجات  السفر،  سجاد  واملناضد، 
األحذية،  املالبس،  األغطية،  أو  الستائر  الوسائد،  أغطية  األحلفة، 

اغطية الرأس، األلعاب ومستلزماهتا.
وكيـل التسـجـيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: ذا إيسنشيال وان ليمتد
العـنوان: الوحدة 2 دونسكار بزنس ابرك، بولتون، يب إل 79 يب كيو 

اململكة املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كومينزا أبحرف التينية مع رسم و بتنسيق مميز
رقم اإليداع: 184598

اتريخ اإليداع: 2016/10/26
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )6(
)يب  املعدنية  والسالمل  الدرابزين  أبعمال  اخلاصة  احلديدية  القضبان 
0142(، مواد البناء املعدنية )يب 0751(، األكواع املعدنية ألعمال 
متديد األانبيب والوصالت )إي 0059(، احلواف املعدنية )احللقات 
املعدنية الداخلية( )إف 0284(، قضبان الدعم واحلماية املعدنية )جي 

0312(، األدوات واآلالت املعدنية صغرية احلجم 
)إتش 0089(، األانبيب والصوالت املعدنية )يب 0408(، األانبيب 
املصنوعة من الصلب )إس 0905(، األسالك املعدنية املصنوعة من 

الصلب )إس 0907(
وكيـل التسـجـيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، 
فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
طالب التسجيل: كومينزا، اس.ال

العـنوان: ايه اف دى ايه. بينيجنو ريفريا، 100، لوجو، الرمز الربيدي 
27003، اسبانيا

التقدير اإلفرتاضي إلصالح األعطال، تطوير و توفري  نظام  املتضمنة 
تقييم  و  العمالء  استبانة  انظمة  على  املتضمنة  احلاسوب  برجمات 
حالة الرضا و القبول، تطوير و توفري برجميات اجهزة اهلواتف النقالة 
املتضمنة على انظمة استبانة العمالء و تقييم حالة الرضا و القبول، 
و  تشخيص  نظام  على  املتضمنة  احلاسوب  برجميات  توفري  و  تطوير 
اهلواتف  اجهزة  برجميات  توفري  و  تطوير  ابملركبات،  األعطال  رصد 
ابملركبات،  االعطال  رصد  و  تشخيص  نظام  على  املتضمنة  النقالة 
تطوير و توفري برجميات احلاسوب املتضمنة عمليات التسجيل و احلجز 
اونالين، تطوير و توفري برجميات اجهزة اجهزة اهلواتف النقالة املتضمنة 
عمليات التسجيل و احلجز اونالين، تطوير و توفري برجميات احلاسوب 
املتضمنة وظيفة مشاركة حالة التصليح، تطوير و توفري برجميات اجهزة 
اهلواتف النقالة املتضمنة وظيفة مشاركة حالة التصليح، تطوير و توفري 
تسوية احلساب  بنموذج  االرتباط  املتضمنة وظيفة  احلاسوب  برجميات 
عن طريق )ابي ابل(، تطوير و توفري برجميات اجهزة اهلواتف النقالة 
املتضمنة وظيفة االرتباط بنموذج تسوية احلساب عن طريق )ابي ابل(، 
املتبادل  التواصل  وظيفة  املتضمنة  احلاسوب  برجميات  توفري  و  تطوير 
النقالة  التاجر، تطوير و توفري برجميات اجهزة اهلواتف  العميل و  بني 
املتضمنة وظيفة التواصل املتبادل بني العميل و التاجر، تطوير و توفري 
برجميات احلاسوب القابلة للتحميل و تطبيقاهتا، تطوير و توفري برجميات 
توفري  و  تطوير  تطبيقاهتا،  و  للتحميل  القابلة  النقالة  اهلواتف  اجهزة 
برجميات احلاسوب اخلاصة  توفري  تطوير و  التشغيل،  برجميات ألنظمة 
إبدارة التطبيقات، تطوير برجميات احلاسوب اخلاصة ابملركبات، تطوير 
برامج احلاسوب اخلاصة ابملركبات.وكيـل التسـجـيل: العيبان و القطامي 

للملكية الفكرية و االستشارات.
تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس: 22438451

Email: qatami@qatami.net
طالب التسجيل: كيا موتورز كوربوريشني

 ،938  137 سيئول  جو.  سيتشو  دونج.  ايجنجاي   231 العـنوان: 
كوراي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ذا إيسنشيال وان أبحرف التينية مع رسم و بتنسيق مميز

رقم اإليداع: 183876
اتريخ اإليداع: 2016/10/04

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة )35(

التخطيطية،  األعمال  إدارة  التنفيذية،  األعمال  إدارة  اإلعالانت، 
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تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

املعجنات  و  للحلوايت  مور  اند  شوكليتس  شركة  التسجيل:  طالب 
وخمبز فرن

العـنوان: شرق قطعة 5 املبىن 1 حمل 17+18، سرادب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سيدة  صورة  رسم  املنتصف  يف  و  ابحلليب  شوكوالته  قالب  العالمة: 
خبلفيه زرقاء 

رقم اإليداع: 184980
اتريخ اإليداع: 2016/11/07

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة )43(

املؤقتة و مجيع اخلدمات  : اإلقامة  الشراب  الطعام و  خدمات توفري 
املدرجة يف الفئة 43

وكيـل التسـجـيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.
تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
املعجنات  و  للحلوايت  مور  اند  شوكليتس  شركة  التسجيل:  طالب 

وخمبز فرن
العـنوان: شرق قطعة 5 املبىن 1 حمل 17+18، سرادب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الربتقايل  اباللوان  والعالمة  مميزة  عربية  حبروف  سداد  العالمة: كلمة 

والرمادي كما ابلشكل املوضح.
رقم اإليداع: 173958

اتريخ اإليداع: 2015/11/01
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة

اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة )36(
التحصيل؛  تنظيم  املنزلية؛  املصرفية  اخلدمات  املصرفية؛  األعمال 
خدمات بطاقات االئتمان؛ إصدار بطاقات االئتمان؛ خدمات بطاقات 
املالية؛ املدفوعات  الدين؛ حتويل األموال إلكرتونيًا؛ الصرافة؛ اإلدارة 
عرب  الدفع  املالية؛  املقاصة  ؛  الدفع  طرق  املوحد؛  الدفع  احلكومية؛ 

االنرتنت؛ دفع الفواتري؛ التحويالت؛احملافظ االلكرتونية.
وكيـل التسـجـيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: مؤسسة النقد العريب السعودي

العالمة: قالب شوكوالته و يف املنتصف رسم صورة سيدة ابللون الوردي 
مع شوكوال بيضاء و خبلفية ابللون البين

رقم اإليداع: 184974
اتريخ اإليداع: 2016/11/07

الشروط: التعهد بعدم استخدام اجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(

الشوكوال و مجيع البضائع املتضمنة يف الفئة 30
وكيـل التسـجـيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

املعجنات  و  للحلوايت  مور  اند  شوكليتس  شركة  التسجيل:  طالب 
وخمبز فرن

العـنوان: شرق قطعة 5 املبىن 1 حمل 17+18، سرادب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: قالب شوكوالته و يف املنتصف رسم صورة سيدة ابللون الوردي 
مع شوكوال بيضاء و خبلفية ابللون البين

رقم اإليداع: 184975
اتريخ اإليداع: 2016/11/07

اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة )43(
اخلدمات  مجيع  و  املؤقتة  اإلقامة  الشراب:  و  الطعام  توفري  خدمات 

املدرجة يف الفئة 43
وكيـل التسـجـيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

املعجنات  و  للحلوايت  مور  اند  شوكليتس  شركة  التسجيل:  طالب 
وخمبز فرن

العـنوان: شرق قطعة 5 املبىن 1 حمل 17+18، سرادب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سيدة  صورة  رسم  املنتصف  يف  و  ابحلليب  شوكوالته  قالب  العالمة: 
خبلفيه زرقاء

رقم اإليداع: 184976
اتريخ اإليداع: 2016/11/07

الشروط: التعهد بعدم استخدام اجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(

الشوكوال و مجيع البضائع املتضمنة يف الفئة 30
وكيـل التسـجـيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.
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الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة )43(

اخلدمات  ومجيع  املؤقتة  اإلقامة   ; والشراب  الطعام  توفري  خدمات 
املدرجة يف الفئة 43

وكيـل التسـجـيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.
تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
املعجنات  و  للحلوايت  مور  اند  شوكليتس  شركة  التسجيل:  طالب 

وخمبز فرن
العـنوان: شرق قطعة 5 املبىن 1 حمل 17+18، سرادب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: قالب شوكوال على شكل قمر مع احلروف الفارسية االسالمية

رقم اإليداع: 174901
اتريخ اإليداع: 2015/11/26

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(

الشوكوال ومجيع البضائع املتضمنه يف الفئة 30
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

املعجنات  و  للحلوايت  مور  اند  شوكليتس  شركة  التسجيل:  طالب 
وخمبز فرن

العـنوان: شرق قطعة 5 املبىن 1 حمل 17+18، سرادب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة:قالب شوكوال على شكل قمر مع احلروف الفارسية االسالمية

رقم اإليداع: 174902
اتريخ اإليداع: 2015/11/26

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة )43(

اخلدمات  ومجيع  املؤقتة  اإلقامة   ; والشراب  الطعام  توفري  خدمات 
املدرجة يف الفئة 43

وكيـل التسـجـيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.
تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
املعجنات  و  للحلوايت  مور  اند  شوكليتس  شركة  التسجيل:  طالب 

وخمبز فرن

العربية  اململكة   11169 الرايض   2992 بريد  صندوق  العـنوان: 
السعودية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الربتقايل  اباللوان  والعالمة  مميزة  عربية  حبروف  سداد  العالمة: كلمة 

والرمادي كما ابلشكل املوضح.
رقم اإليداع: 173960

اتريخ اإليداع: 2015/11/01
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة

اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة )42(
حتليل أنظمة كمبيوتر؛ تصميم أنظمة كمبيوتر؛ برجمة الكمبيوتر؛ حتديث 

برامج
وكيـل التسـجـيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: مؤسسة النقد العريب السعودي
العربية  اململكة   11169 الرايض   2992 بريد  صندوق  العـنوان: 

السعودية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: قالب شوكوال على شكل قفطان عثماين مستخدم خط الثلث 
لكتابة األحرف 

رقم اإليداع: 174899
2015/11/26اتريخ اإليداع:

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(

الشوكوال ومجيع البضائع املتضمنه يف الفئة 30
وكيـل التسـجـيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

املعجنات  و  للحلوايت  مور  اند  شوكليتس  شركة  التسجيل:  طالب 
وخمبز فرن

العـنوان: شرق قطعة 5 املبىن 1 حمل 17+18، سرادب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: قالب شوكوال على شكل قفطان عثماين مستخدم خط الثلث 
لكتابة األحرف 

رقم اإليداع: 174900
اتريخ اإليداع: 2015/11/26
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(
الشوكوال ومجيع البضائع املتضمنه يف الفئة 30

وكيـل التسـجـيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.
تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
املعجنات  و  للحلوايت  مور  اند  شوكليتس  شركة  التسجيل:  طالب 

وخمبز فرن
العـنوان: شرق قطعة 5 املبىن 1 حمل 17+18، سرادب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: قالب شوكوال على شكل إطار بيضاوي فرنسي مطبوع علية 

صوره سيدة فرنسية ابللون أزرق 
رقم اإليداع: 174906

اتريخ اإليداع: 2015/11/26
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة

اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة )43(
اخلدمات  ومجيع  املؤقتة  اإلقامة   ; والشراب  الطعام  توفري  خدمات 

املدرجة يف الفئة 43
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

املعجنات  و  للحلوايت  مور  اند  شوكليتس  شركة  التسجيل:  طالب 
وخمبز فرن

العـنوان: شرق قطعة 5 املبىن 1 حمل 17+18، سرادب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: قالب شوكوال على شكل دمي روسية )ماتريوشكا ( ترتدي 
فستان مرسوم علية زهور
رقم اإليداع: 174907

اتريخ اإليداع: 2015/11/26
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(
الشوكوال ومجيع البضائع املتضمنه يف الفئة 30

وكيـل التسـجـيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.
تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
املعجنات  و  للحلوايت  مور  اند  شوكليتس  شركة  التسجيل:  طالب 

وخمبز فرن

العـنوان: شرق قطعة 5 املبىن 1 حمل 17+18، سرادب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: قالب شوكوال على شكل إطار بيضاوي فرنسي مطبوع علية 
صوره سيدة فرنسية ابللون الوردي

رقم اإليداع: 174903
اتريخ اإليداع: 2015/11/26

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(

الشوكوال ومجيع البضائع املتضمنه يف الفئة 30
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

املعجنات  و  للحلوايت  مور  اند  شوكليتس  شركة  التسجيل:  طالب 
وخمبز فرن

العـنوان: شرق قطعة 5 املبىن 1 حمل 17+18، سرادب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: قالب شوكوال على شكل إطار بيضاوي فرنسي مطبوع علية 
صوره سيدة فرنسية ابللون الوردي

رقم اإليداع: 174904
اتريخ اإليداع: 2015/11/26

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة )43(

اخلدمات  ومجيع  املؤقتة  اإلقامة   ; والشراب  الطعام  توفري  خدمات 
املدرجة يف الفئة 43

وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.
تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
املعجنات  و  للحلوايت  مور  اند  شوكليتس  شركة  التسجيل:  طالب 

وخمبز فرن
العـنوان: شرق قطعة 5 املبىن 1 حمل 17+18، سرادب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: قالب شوكوال على شكل إطار بيضاوي فرنسي مطبوع علية 

صوره سيدة فرنسية ابللون أزرق
رقم اإليداع: 174905

اتريخ اإليداع: 2015/11/26
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
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املدرجة يف الفئة 43
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

املعجنات  و  للحلوايت  مور  اند  شوكليتس  شركة  التسجيل:  طالب 
وخمبز فرن

العـنوان: شرق قطعة 5 املبىن 1 حمل 17+18، سرادب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: قالب شوكوال على شكل صيب ميسك دمية على شكل دب

رقم اإليداع: 174911
اتريخ اإليداع: 2015/11/26

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(

الشوكوال ومجيع البضائع املتضمنه يف الفئة 30
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، 
فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
املعجنات  و  للحلوايت  مور  اند  شوكليتس  شركة  التسجيل:  طالب 

وخمبز فرن
العـنوان: شرق قطعة 5 املبىن 1 حمل 17+18، سرادب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: قالب شوكوال على شكل صيب ميسك دمية على شكل دب

رقم اإليداع: 174912
اتريخ اإليداع: 2015/11/26

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة )43(

اخلدمات  ومجيع  املؤقتة  اإلقامة   ; والشراب  الطعام  توفري  خدمات 
املدرجة يف الفئة 43

وكيـل التسـجـيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.
تلفون: 22443900 )9 خطوط(، 

فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

املعجنات  و  للحلوايت  مور  اند  شوكليتس  شركة  التسجيل:  طالب 
وخمبز فرن

العـنوان: شرق قطعة 5 املبىن 1 حمل 17+18، سرادب

العـنوان: شرق قطعة 5 املبىن 1 حمل 17+18، سرادب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: قالب شوكوال على شكل دمي روسية )ماتريوشكا (، ترتدي 
فستان مرسوم علية زهور
رقم اإليداع: 174908

اتريخ اإليداع: 2015/11/26
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
43اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة

اخلدمات  ومجيع  املؤقتة  اإلقامة   ; والشراب  الطعام  توفري  خدمات 
املدرجة يف الفئة 43

وكيـل التسـجـيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.
تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
املعجنات  و  للحلوايت  مور  اند  شوكليتس  شركة  التسجيل:  طالب 

وخمبز فرن
العـنوان: شرق قطعة 5 املبىن 1 حمل 17+18، سرادب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: قالب شوكوال على شكل دمي روسية )ماتريوشكا(

رقم اإليداع: 174909
اتريخ اإليداع: 2015/11/26

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(

الشوكوال ومجيع البضائع املتضمنه يف الفئة 30
وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

املعجنات  و  للحلوايت  مور  اند  شوكليتس  شركة  التسجيل:  طالب 
وخمبز فرن

العـنوان: شرق قطعة 5 املبىن 1 حمل 17+18، سرادب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: قالب شوكوال على شكل دمي روسية )ماتريوشكا (
رقم اإليداع: 174910

اتريخ اإليداع: 2015/11/26
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة

اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة )43(
اخلدمات  ومجيع  املؤقتة  اإلقامة   ; والشراب  الطعام  توفري  خدمات 
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تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

املعجنات  و  للحلوايت  مور  اند  شوكليتس  شركة  التسجيل:  طالب 
وخمبز فرن

العـنوان: شرق قطعة 5 املبىن 1 حمل 17+18، سرادب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: مهسه أو قالب شوكوال على شكل يد فاطمة مع منط شرقي و 
بتنسيق مميز مع إثنني من أصبع اإلهبام حمدد بوضوح و 

أصبع خنصر و حيتوي يف الوسط على رموز شرقية
رقم اإليداع: 174918

اتريخ اإليداع: 2015/11/26
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة

اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة )43(
اخلدمات  ومجيع  املؤقتة  اإلقامة   ; والشراب  الطعام  توفري  خدمات 

املدرجة يف الفئة 43
وكيـل التسـجـيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، 
فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
املعجنات  و  للحلوايت  مور  اند  شوكليتس  شركة  التسجيل:  طالب 

وخمبز فرن
العـنوان: شرق قطعة 5 املبىن 1 حمل 17+18، سرادب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: هورنيتيكس أبحرف التينية و بتنسيق مميز و ابأللوان

رقم اإليداع: 182798
اتريخ اإليداع: 2016/08/18

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )19(

غري  أرضيات  املزخرفة،  اخلشبية  لألرضيات  ألواح  لألرضيات،  ألواح 
معدنية، أرضيات خشبية مزخرفة، أرضيات مبلطة غري معدنية

وكيـل التسـجـيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.
تلفون: 22443900 )9 خطوط(، 

فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: جلنز اي جي
العـنوان: جريكوسرتاس 1، ميبني 49716، املانيا

العالمة: قالب شوكوال على شكل صيب ميسك بلوح تزجل
رقم اإليداع: 174913

اتريخ اإليداع: 2015/11/26
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(
الشوكوال ومجيع البضائع املتضمنه يف الفئة 30

وكيل التسجيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.
تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
املعجنات  و  للحلوايت  مور  اند  شوكليتس  شركة  التسجيل:  طالب 

وخمبز فرن
العـنوان: شرق قطعة 5 املبىن 1 حمل 17+18، سرادب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: قالب شوكوال على شكل صيب ميسك بلوح تزجل

رقم اإليداع: 174916
اتريخ اإليداع: 2015/11/26

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
اخلــــدمات املــطلوب تســجيل العالمة عنها ابلفئة )43(

اخلدمات  ومجيع  املؤقتة  اإلقامة   ; والشراب  الطعام  توفري  خدمات 
املدرجة يف الفئة 43

وكيـل التسـجـيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.
تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
املعجنات  و  للحلوايت  مور  اند  شوكليتس  شركة  التسجيل:  طالب 

وخمبز فرن
العـنوان: شرق قطعة 5 املبىن 1 حمل 17+18، سرادب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: مهسه أو قالب شوكوال على شكل يد فاطمة مع منط شرقي و 

بتنسيق مميز مع إثنني من أصبع اإلهبام حمدد بوضوح و 
أصبع خنصر و حيتوي يف الوسط على رموز شرقية

رقم اإليداع: 174917
اتريخ اإليداع: 2015/11/26

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(

الشوكوال ومجيع البضائع املتضمنه يف الفئة 30
وكيـل التسـجـيل: العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.
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واألنواع  اجلنب  الكرمية،  الزبدة،  أشكاله(،  )بكافة  احلليب  البيض، 
اخلاصة من اجلنب، اللنب، بروتينات احلليب ومصل اللنب، مخرية احلليب 

ومنتجات احلليب األخرى، مشروابت احلليب.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644

طالب التسجيل: فورماجرييز بيل. 
العـنوان: 2 أيل دو لونغتشامب - 92150 سورسنيز، فرنسا.        
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: رسم دائرة بداخلها رأس بقرة وعبارة البقرة الضاحكة ابحلروف 
ابلشكل  ابأللوان كما   ) )كرميي  وأسفلها كلمة  والفرنسية  العربية 

املوضح.
 رقم اإليداع:178154 

اتريخ اإليداع: /201608/03
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

 :)29( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
واألنواع  اجلنب  الكرمية،  الزبدة،  أشكاله(،  )بكافة  احلليب  البيض، 
اخلاصة من اجلنب، اللنب، بروتينات احلليب ومصل اللنب، مخرية احلليب 

ومنتجات احلليب األخرى، مشروابت احلليب.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644

طالب التسجيل: فورماجرييز بيل. 
العـنوان: 2 أيل دو لونغتشامب - 92150 سورسنيز، فرنسا.                
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة )بيتزا ووركز( حبروف التينية يعلوها رسم ترس بشكل 
خاص يف بطاقة والعالمة ابأللوان األصفر واألبيض واألسود.

رقم اإليداع: 178293
اتريخ اإليداع: 2016/03/14م

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
 :)43( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 

خدمات توفري األطعمة واملشروابت، اإليواء املؤقت.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    

فاكس: 22958644

العالمة: كلمة سويد حبروف التينية وعربية وجبانبها شعار داخل مربع 
ابأللوان األصفر واألخضر واألمحر كما ابلشكل املوضح.

رقم اإليداع:177787 
اتريخ اإليداع: /2016/02 23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة. 
 :)30( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية والسكر، األرز، التابيوكا 
والساغو، الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب، اخلبز والفطائر 
واحللوايت، عسل النحل والعسل األسود، اخلمرية ومسحوق اخلبيز، 

امللح، اخلردل، اخلل والصلصات )التوابل(، البهارات.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644

طالب التسجيل: شركة سويد للتجارة.
العـنوان: الكالسة، حلب، سورية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شكل  داخل  األبيض  ابللون  بيه كيه(   ( الالتينية  األحرف  العالمة: 

بيضاوي ابللونني األمحر واألسود كما ابلشكل املوضح.
رقم اإليداع: 178079

اتريخ اإليداع: 2016/03/03م
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

 :)30( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
والنعناع،  واحللوى  املضغ  وعلكة  الفقاقيع  علكة  وخباصة  حلوايت 

والبونبون وأقراص املص احملالة.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644

طالب التسجيل: دبليو ام رجيلي جيه آر كمبين.
العـنوان: 1132 وست بالكهوك سرتيت، شيكاغو، الينوي 60642، 

الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بطاقة  يف  ومجيعهما  دلة  ورسم  بقرة  مع  جبنة  مكعب  رسم  العالمة: 
ابأللوان كما ابلشكل املوضح.

رقم اإليداع:178153 
اتريخ اإليداع: /201608/03

  :)29( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
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بيات  فندق  متعاكسة ومتداخلة وأسفلها عبارة  أقواس  العالمة: رسم 
حبروف عربية وبيات هوتيل حبروف التينية والعالمة ابللون الذهيب كما 

ابلشكل املوضح.
رقم اإليداع: 180599

اتريخ اإليداع: 2016/5/23
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

 :)42( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
اإلقامة  أماكن  حجز  خدمات  املؤقتة،  اإلقامة  أماكن  أتجري  خدمات 
املؤقتة،  اإلقامة  أماكن  أتجري  خدمات  الفنادق،  خدمات  املؤقتة، 
ابلطعام  التزويد  خدمات  املؤقتة،  اإلقامة  أماكن  حجز  خدمات 
والشراب، خدمات أماكن إقامة السياح، خدمات احلجز يف الفنادق، 
خدمات املطاعم خدمات أماكن إقامة السياح، خدمات توفري األطعمة 

واملشروابت، خدمات اإليواء املؤقت.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644
طالب التسجيل: شركة بيات للخدمات الفندقية.

العـنوان: ص.ب. 1900، مخيس مشيط 61961، اململكة العربية 
السعودية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شعار  وأسفلها  األبيض  ابللون   )ACTIVIA( كلمة  العالمة: 
ومجيعها داخل بطاقة ابأللوان األخضر والذهيب كما ابلشكل املوضح.

رقم اإليداع: 181724 
اتريخ اإليداع: 2016/7/11م

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة. 
 :  )29( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
احلليب، مسحوق احلليب، احلليب املخثر واملنكه واملخفوق؛ منتجات 
احلليب، وخباصة حلوى احلليب، اللنب، مشروابت اللنب، جنب احللوم، 
أو  احلليب  من  أساسًا  تتألف  واليت  املنكهة  أو  السادة  املشروابت 
تتألف أساسًا من احلليب،  اليت  منتجات احلليب، مشروابت احلليب 
مشروابت احلليب اليت تشتمل على الفواكه؛ منتجات احلليب املخمر 

السادة أو املنكه؛ مخائر احلليب ألغراض الطبخ.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    

فاكس: 22958644

طالب التسجيل: شركة دار التجزئة احملدودة.
العـنوان: حي امللك فهد، جممع الرايض جالريي، ص.ب. 27483، 

الرايض 11417، اململكة العربية السعودية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دائرة  رسم  داخل  والتينية  عربية  حبروف  )مشاويكو(  العالمة: كلمة 
ابأللوان  والعالمة  هندسية  رسومات  بداخلها  أخرى  دائرة  بداخلها 

العنايب واألبيض والبين واألصفر.
رقم اإليداع: 178294

اتريخ اإليداع: 2016/03/14م
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

 :)43( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
خدمات توفري األطعمة واملشروابت، اإليواء املؤقت.

وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641    
فاكس: 22958644

طالب التسجيل: شركة دار التجزئة احملدودة.
العـنوان: حي امللك فهد، جممع الرايض جالريي، ص.ب. 27483، 

الرايض 11417، اململكة العربية السعودية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيات  فندق  متعاكسة ومتداخلة وأسفلها عبارة  أقواس  العالمة: رسم 
حبروف عربية وبيات هوتيل حبروف التينية والعالمة ابللون الذهيب كما 

ابلشكل املوضح.
 رقم اإليداع: 180598

اتريخ اإليداع: 2016/5/23
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

 :)35( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
النشاط  وتفعيل  األعمال  وتوجيه  وإدارة  واإلعالن  الدعاية  خدمات 

املكتيب، خدمات إدارة الفنادق.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    

فاكس: 22958644
طالب التسجيل: شركة بيات للخدمات الفندقية.

العـنوان: ص.ب. 1900، مخيس مشيط 61961، اململكة العربية 
السعودية.
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Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644

طالب التسجيل: اميك فوسرت وويالر جروب ليمتد.
العـنوان: بوثز ابرك، طريق شيلفورد، كنتسفورد، شيشاير دبليو إيه 16 

8 كيو زد، اململكة املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة more 4 less مع رمسة ملونة كما ابلشكل املوضح.

رقم اإليداع:182408 
اتريخ اإليداع: /2016/08 04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة. 
  :)37( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
خدمات البناء والتشييد، بناء املرافق الصناعية، البناء واهلدم والرتكيب 
املباين  واملنشآت،  املباين  هندسة  على  االشراف  املدنية،  اهلندسة  يف 
وبناء املباين وإدارة املشاريع اهلندسية، إعادة جتهيز املنشآت واملرافق 
االصالح  خدمات  التعدين،  والنفط،  الغاز  آابر  حفر  الصناعية، 
الصناعية،  واملرافق  واآلالت  ابملنشآت  املتعلقة  والرتكيب  والصيانة 
الصناعية،  املنشآت  تفكيك  واآلالت،  الصناعية  املعدات  تفكيك 
تركيب املعدات الصناعية واآلالت، تركيب املنشآت الصناعية، توفري 

املعلومات واخلدمات االستشارية املتعلقة مبا ذكر أعاله.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644

طالب التسجيل: اميك فوسرت وويالر جروب ليمتد.
العـنوان: بوثز ابرك، طريق شيلفورد، كنتسفورد، شيشاير دبليو إيه 16 

8 كيو زد، اململكة املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كلمة )ساكو( حبروف عربية والتينية ورسم دائرة بداخلها رسم 
األزرق واألخضر واألمحر واألبيض  والعالمة ابأللوان  املنزل  يشبه  ما 

كما ابلشكل املوضح.
رقم اإليداع: 185095

اتريخ اإليداع: 2016/11/09م
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )16(: الورق 
يف  واردة  وغري  املواد  هذه  من  املصنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق 
الفوتوغرافية؛  الصور  الكتب؛  جتليد  مواد  املطبوعات؛  أخرى؛  فئات 
منزلية؛  لغاايت  أو  القرطاسية  يف  املستعملة  اللصق  مواد  القرطاسية؛ 

طالب التسجيل: كومباين جريفيس دانون.
العـنوان: 17 بوليفارد هاومسان، 75009 ابريس، فرنسا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: األحرف الالتينية )CJ( مع رمسة الوان كما ابلشكل املوضح.

رقم اإليداع: 182370
اتريخ اإليداع: 2016/08/02م

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
 :)20( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
األاثث؛ املرااي؛ إطارات الصور؛ سالل غري معدنية؛ الكؤوس التذكارية 
للسالمل؛  معدين  غري  درج  املنزلية؛  للحيواانت  بيوت  املعدنية؛  غري 
متحركة  قطع  داخلية؛  ستائر  البالستيك؛  أو  اخلشب  من  صناديق 
]للديكور[؛ مراوح مسطحة حممولة ابليد؛ وسائد؛ مشاايت لألطفال؛ 
وغري  مشفرة  غري  للمفاتيح  بالستيكية  بطاقات  للتخييم؛  نوم  أكياس 
ممغنطة؛ أشغال فنية من اخلشب أو الشمع أو اجلبس أو البالستيك؛ 
موديالت لعرض املالبس واألزايء؛ أسّرة و فرشات؛ كراسي ومقاعد؛ 

مقاعد املسرح.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644

طالب التسجيل: سي جيه كوربوريشن.
مجهورية  سيئول،  جو،  جنغ-  -2جيل،  رو  سوول-   ،12 العـنوان: 

كوراي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة more 4 less مع رمسة ملونة كما ابلشكل املوضح.

رقم اإليداع:182407 
اتريخ اإليداع: /2016/08 04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة. 
 :)35( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
استشارات األعمال، حتليل األعمال، ختطيط األعمال، دراسات كفاءة 
األعمال، خدمات النصح يف كفاءة األعمال، خدمات خرباء الكفاءة، 
األصول  وحتسني  التكنولوجيا  تقييم  يف  املتعلقة  األعمال  خدمات 
وختطيط املوارد، دراسات اجلدوى االقتصادية لألعمال، إدارة مشاريع 
تنظيم  يف  النصح  خدمات  لألعمال،  املشاريع  دراسات  األعمال، 
األعمال، التخطيط االسرتاتيجي لألعمال، توفري املعلومات واخلدمات 

االستشارية املتعلقة مبا ذكر أعاله.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.
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وتصريف السوائل والنفاايت جبميع أنواعها ونفاايت التصفية، محأة مياه 
املنقية؛ خدمات إصالح وصيانة  الرتشيح  الصحي ورواسب  الصرف 
األانبيب؛ خدمات إصالح منشآت معاجلة السوائل والغازات واملواد 
والنفاايت  السوائل  وتصريف  ونقل  ختزين  منشآت  وإصالح  الصلبة 
جبميع أنواعها ونفاايت التصفية، محأة مياه الصرف الصحي ورواسب 
الرتشيح املنقية؛ خدمات إجراء وأداء مشاريع اإلنشاء، وخباصة إجراء 
املياه  تكنولوجيا  جمال  يف  واملدنية  اإلنشائية  اهلندسة  مشاريع  وأداء 
ونقل  منشآت ختزين ومعاجلة  اإلنشاء يف جمال  وأداء مشاريع  وإجراء 
وتصريف السوائل والنفاايت جبميع أنواعها ونفاايت التصفية، محأة مياه 

الصرف الصحي ورواسب الرتشيح املنقية. 
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644

طالب التسجيل: أكسيبتينس جروب جي ام يب اتش.
العـنوان: ابسافانت- جيجري- سرتيب 1، 65326 أربريجني، أملانيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما  ملونة  بطاقة  يف   )PANDARPURI( كلمة  العالمة: 
ابلشكل املوضح.

رقم اإليداع: 186715
اتريخ اإليداع: 2017/01/09

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )34(: 

ثقاب؛ سجائر؛ سيجار؛  أعواد  )الشّمـة(؛  املضغ؛ سعوط  تبغ  التبغ، 
أدوات املدخنني.

وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641    
فاكس: 22958644

طالب التسجيل: سوابريواال إكسبورتس.
 021  – مومباي  بوينت،  انرميان  فلور،  فريست  نريمال،  العـنوان: 

400، اهلند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كلمة ”هوقو“ حبروف عربية والتينية بشكل خاص كما ابلشكل 
املوضح.

رقم اإليداع: 187216
اتريخ اإليداع: 2017/02/01 

واللوازم  الكاتبة  اآلالت  التلوين؛  أو  الدهان  فراشي  الفنانني؛  ومواد 
املكتبية )عدا األاثث(؛ مواد التوجيه والتدريس )عدا األجهزة(؛ مواد 
التغليف البالستيكية )غري الواردة يف فئات أخرى(؛ حروف الطباعة؛ 

الكليشيهات )الرامسات(.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    فاكس: 22958644

طالب التسجيل: الشركة السعودية للعدد واألدوات )ساكو(.
العربية  اململكة   ،11622 الرايض   ،86387 ص.ب  العـنوان: 

السعودية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كلمة )ساكو( حبروف عربية والتينية ورسم دائرة بداخلها رسم 
األزرق واألخضر واألمحر واألبيض  والعالمة ابأللوان  املنزل  يشبه  ما 

كما ابلشكل املوضح.
رقم اإليداع:185099 

اتريخ اإليداع: 2016/11/09م
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة. 

 :  )37( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
إنشاء املباين واإلصالح وخدمات الرتكيب أو التجميع.

وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641    فاكس: 22958644
طالب التسجيل: الشركة السعودية للعدد واألدوات )ساكو(.

العربية  اململكة   ،11622 الرايض   ،86387 ص.ب  العـنوان: 
السعودية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة )Aqseptence Group( وجبانبها شعار ابللون 

األخضر واألبيض كما ابلشكل املوضح.
رقم اإليداع: 185254

اتريخ اإليداع: 2016/11/15م
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

 :)37( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
)فالتر(  ومرشحات  أجهزة  برتكيب  املتعلقة  للغري  اإلنشاء  خدمات 
الغربلة الصناعية ألغراض الصناعة والتكرير ومعاجلة املعادن واألغراض 
الزراعية وإنشاء املباين والبلدية واألغراض البيئية والنفط والغاز؛ خدمات 
ونقل  ومعاجلة  ختزين  مبنشآت  يتعلق  فيما  وخاصة  والرتكيب،  اإلنشاء 
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النشاط املكتيب.
طالب التسجيل: شركة دانوب ملواد البناء ش.م.ح

العنوان: ص.ب 18022 جبل علي، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
وكيل التسجيل:  التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
تلفون: 96522966420+/3/2/1 

موابيل:65911211 
)a.elmirazy@tamimi.com(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عالمة أعيان aayan عبارة عن كلمة أعيان ابللغة العربية 
ابللون  اإلجنليزية  ابللغة   aayan حتتها كلمة  مميز  داكن  أمحر  خبط 
حتتهم  العربية  ابللغة  احلصرية  املصرفية  للخدمات  مث كلمات  األسود 
ابللون  اإلجنليزية  ابللغة   Exclusive Banking كلمات 

الرمادي.
رقم اإليداع : 152475

التاريخ :  2014/06/08
الشروط: 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )16(
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة من هذه املواد وغري واردة يف 
فئات أخرى ، املطبوعات ، مواد جتليد الكتب ، الصور الفوتوغرافية 
، القرطاسية ، مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية 
، مواد الفنانني ، فراشي الدهان أو التلوين ، اآلالت الكاتبة واللوازم 
املكتبية )عدا األاثث( ، مواد التوجيه والتدريس )عدا األجهزة( ، مواد 
التغليف البالستيكية )غري الواردة يف فئات أخرى( ، حروف الطباعة ، 

الكليشيهات )الرامسات(.
وكيل التسجيل:  التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
تلفون: 96522966420+/3/2/1 

موابيل:65911211 
)T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: بنك ديب اإلسالمي )ش.م.ع(
العنوان: ص.ب. 1080، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة. 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )14( 

معادن  من  املصنوعة  واملنتجات  منها  خليط  وكل  النفيسة  املعادن 
نفيسة أو مطلية هبا، غري الواردة يف فئات أخرى، اجملوهرات واألحجار 

الكرمية، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة.
وكيـل التسـجـيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641    

فاكس: 22958644
طالب التسجيل: شركة درامة التجارية احملدودة.

العربية  اململكة   ،11452 الرايض   ،6636 ص.ب.  العـنوان: 
السعودية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ARMESSO feel beautiful be happy :العالمة

AM بشكل مميز مع شعار
رقم اإليداع : 148293

التاريخ :  2014/02/16
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(

مجيع منتجات الفئة 5
وكيل التسجيل:  التميمي ومشاركوه ابلتعاون مع مكتب احملامي يعقوب 

املنيع
بن  خالد  شارع  الداو،  برج  عشر،  السادس  الطابق  الوكيل:  عنوان 

الوليد، شرق، الكويت 
تلفون: 96522966420+/3/2/1

موابيل:65911211
 )T.AbuMariam@tamimi.com(

طالب التسجيل: ارميسو اس ايه اس
 ، بوغوات دي سي   ، 22 يب57-  رقم   129 ايه.  آر  العنوان: سي 

كولومبيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: العالمة عبارة عن كلميت DANUBE HOME ابللغة 
اإلجنليزية بطريقة مميزة ابللونني األمحر واألسود.

رقم اإليداع: 152109
التاريخ:  2014/05/28

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(
تفعيل  األعمال،  توجيه  األعمال،  وإدارة  الدعاية واإلعالن،  خدمات 
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة فود لفر للتجارة العامة
 - )10( )12( - مكتب  مبىن   - )2( قطعة  الشرق -   : العنوان 

سرداب, , 32056, , 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  خروف على شكل تصميم وأيضا كتابه ابجه هاوس ابللغة 
العربية مع االحتفاظ ابلشكل واللون

رقم االيداع  : 177980
التاريخ : 2016/03/02

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة مطعم ابجه هاوس
العنوان : الساملية - قطعة )10( - مبىن )20102( - احملل )الوحيد 

ابلدور األرضي(,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابسفله  مكتوب  االمحر  ابللون  مربع  كيس    : العالمة 
رسم  الكيس  وبداخل   SOUQPERFUME.COM

زجاجة عطر
رقم االيداع  : 178987
التاريخ : 2016/04/05

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3

طالب التسجيل : شركة البستان العاملي للعطور
الدور   72+71 حمل   /  49 املبىن   /  7 القطعه   / القبلة   : العنوان 

االرضي,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرتدي  بدين  رجل  بداخلها  مرسوم  االصفر  ابللون  دائرة    : العالمة 
متبه  بو  املطعم  واسم  ساندويش  بيده  وحيمل  وعقال  وغرته  دشداشه 

الكوييت.
رقم االيداع  : 179207
التاريخ : 2016/04/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

العالمة :  الفا آرت ابللغتني العربية واالجنليزية مع الرسم بشكل مميز 
واأللوان

رقم االيداع  : 176265
التاريخ : 2015/12/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : ألفا أرت للدعاية واالعالن
العنوان : منطقة الري - ق -1 ش -0 قسيمة 1652,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  كتابة الربيع  ابللغتني العربية واالجنليزية داخل شكل بيضاوي 

مع رسم ابلداخل اوراق شجر وابلوسط محامتني 
رقم االيداع  : 176878
التاريخ : 2016/01/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

وكيل التسجيل : عبداجلواد بسن أمحد رزق 
طالب التسجيل : شركة سوانكو ش م م 

العنوان : لبنان غزفني ,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  كتابة الربيع  ابللغتني العربية واالجنليزية داخل شكل بيضاوي 
مع رسم ابلداخل اوراق شجر وابلوسط محامتني 

رقم االيداع  : 176879
التاريخ : 2016/01/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 32

وكيل التسجيل : عبداجلواد بسن أمحد رزق 
طالب التسجيل : شركة سوانكو ش م م 

العنوان : لبنان غزفني ,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولفر  فود  االجنليزية  ابللغة  مسجل  مميز  شكل  عن  عبارة    : العالمة 
مسجل ابللغة االجنليزية

رقم االيداع  : 177786
التاريخ : 2016/02/23
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حمل   -  )43( مبىن   - الثالثة  الصناعية  الشويخ   : العنوان 
,)7+5+4+3+1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االزرق  ابأللوان  ملونة  عن كلمة كالسيك  عبارة  الشكل    : العالمة 

واالخضر و االمحر وحرف االلف ابلكلمة على هيئة ورقة شجر 
رقم االيداع  : 183776
التاريخ : 2016/09/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 31

طالب التسجيل : جمموعة العميد لألغذية 
العنوان : شويخ الثالثة / املبىن 43 / حمل 7+5+4+3+1 ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االزرق  ابأللوان  ملونة  عن كلمة كالسيك  عبارة  الشكل    : العالمة 

االخضر و االمحر وحرف االلف ابلكلمة على هيئة ورقة شجر 
رقم االيداع  : 183777
التاريخ : 2016/09/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 32

طالب التسجيل : جمموعة العميد لألغذية 
العنوان : شويخ الثالثة / املبىن 43 / احملل 7+5+4+3+1 ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  الشكل عبارة عن كلمة كالسيك ملونة ابأللوان االزرق و 

االخضر و االمحر و احلرف االلف ابلكلمة على هيئة ورقة شجر 
رقم االيداع  : 183778
التاريخ : 2016/09/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

طالب التسجيل : جمموعة العميد لألغذية 
العنوان : شويخ الثالثة / املبىن 43 / احملل 7+5+4+3+1 ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :  عبارة عن شعار منتج شوكوالتة على شكل افقي ابللون البين 
مكتوب بشكل كلمة المندي ابللغة الفرنسية ومرسوم بداخلة مثرة لوز 

رقم االيداع  : 183929
التاريخ : 2016/10/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل : شركة مطعم بومتبه الكوييت

العنوان : الرقعي ق 1 ش 2 مبىن 44 حمل ارضي,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلونني  ملون  االجنليزية  ابللغة  مستوصف  اسم  عن  عبارة    : العالمة 
ابللغة  مثانية  حرف  شكل  على  عالمة  وجبانبه  والرمادي  الربتقايل 

االجنليزية ابجلنب 
رقم االيداع  : 180777
التاريخ : 2016/05/31

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44

طالب التسجيل : مستوصف انفينييت كلينك 
العنوان : الساملية - قطعة )2( - قسيمة )7909( - الدور )1( ,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األزرق  ابللون  بيضاوية  أشكال  ثالث  عن  عبارة  الشكل    : العالمة 
ابلشكل  االحتفاظ  مع  والعريب  ابإلجنليزي   MR FISH بكتابة 

واللون 
رقم االيداع  : 183756
التاريخ : 2016/09/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29

طالب التسجيل : جمموعة العميد لألغذية
حمل   -  )43( مبىن   - الثالثة  الصناعية  الشويخ   : العنوان 

,)7+5+4+3+1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :  عبارة عن دائرة محراء متقاطعة بداخلها رأس بقرتني ابللون 
بداخله  مكتوب  مزوي  مستطيل  أبيض +  لون  2 كوب  مع  األبيض 

كلمة بقرتني ابلعريب و tow cow ابإلجنليزية 
رقم االيداع  : 183758
التاريخ : 2016/09/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29

طالب التسجيل : جمموعة العميد لألغذية



                      األحد 28 ذو القعدة  1438هـ  2017/8/20 مالكويت اليوم العدد  1354  السنة الثالثة والستون 187

طالب التسجيل : الكويتية الذهبية العقارية
العنوان : القبلة - ق 4 - مكتب 12 الدور الثاين,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :  عبارة عن لوجو يتكون من جمموعة احرف ابللغة االجنليزية 

بشكل مميز مع االحتفاظ اباللون 
رقم االيداع  : 185547
التاريخ : 2016/11/27

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : جمموعة السالم االعالمية
العنوان : شرق - شارع امحد اجلابر - برج العربية - الدور 32, , 

 , ,32046/43199
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  شكل دائري و بداخله مجلني حماط ابسم الشركة و الرقم 
املوحد

رقم االيداع  : 185600
التاريخ : 2016/11/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 39

طالب التسجيل : شركة قوافل العاملية لنقل البضائع
العنوان : جليب الشيوخ - ق 7+8 - مبىن 69أب - مكتب 23 

الدور الثاين, , 85858/41800, , 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولد  وجود  مع  واالجنليزية  العربية  ابللغة  بستاجيو  :  كلمة  العالمة 
داخل كوب ابللون األخضر مع كلمة الكريب األصلي ابللغة العربية 

واالجنليزية
رقم االيداع  : 186021
التاريخ : 2016/12/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

طالب التسجيل : كريب بستاجيو للحلوايت واملعجنات
العنوان : االمحدي-العقيلة-جممع مسا مول-ميزانني حمل )11(,

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30
طالب التسجيل : شركة عمار السلطان للتجهيزات الغذائية 

 1 اللمحل   /  103 املبىن   /  2 قطعة   / احلرفية  العارضية   : العنوان 
سرداب ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  شكل دائري ابللون االصفر واالمحر بداخله اسم الشركة 
بقره وحرف F وفوقه صورة  ابللغه اإلجنليزية وحرف S وحتته صورة 

دجاجه
رقم االيداع  : 184457
التاريخ : 2016/10/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة مطعم شاورما فاكتوري
العنوان : الفروانية-العارضيه احلرفيه-ق-2قسيمة -102حمل رقم6,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  عبارة عن رسم دائري مبنتصفه صورة خمروط حيتوي على بوظة 
وقصبة ماصة على اجلانب األمين وابألسفل رسم ثالث دوائر ابأللوان 
األخضر واألبيض والربتقايل مكتوب عليها يف كل ملعقة قصة ابللغة 

االجنليزية والشكل كله موضوع على خلفية بصورة خشب معتق 
رقم االيداع  : 185129
التاريخ : 2016/11/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

طالب التسجيل : شركة املؤن العاملية للتجارة العامة للمواد الغذائية 
العنوان : حويل- قطعة )135( - مبىن )27( - مكتب )14( - 

ابمليزانني,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم  فيه  :  على شكل مبىن و حتته خط منحين و مكتوب  العالمة 
الشركة ابلعريب و االجنليزي
رقم االيداع  : 185240
التاريخ : 2016/11/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل : مطعم فيني برجر 

العنوان : ابو حليفة - القطعه 1 - الشارع شارع مضر بن نزار - 
املبىن 800004 - حمل 6 االرضي,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  العالمة عبارة عن سهم ابللون األزرق يقابله سهم ابللون 
الربتقايل ويتوسطهم شكل دائري ومكتوب حتته مؤسسة طيف الزهور 

لالسترياد والتصدير 
رقم االيداع  : 186931
التاريخ : 2017/01/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

ووكيل  والتصدير  لالسترياد  الزهور  مؤسسة طيف   : التسجيل  طالب 
ابلعمولة 

العنوان : حويل - قطعة )3( - مبىن )18507( - شقة )9( - الدور )3( ,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكحلي  اللون  البحر ذات  أمواج  أبراج داخل  :  عبارة عن  العالمة 
مكتوب اسفلها اسم الشركة 

رقم االيداع  : 187080
التاريخ : 2017/01/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36

طالب التسجيل : شركة البوشهري العقارية 
العنوان : حويل مكتب 40 مبىن 1 كتب 14 الدور اخلامس ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  F ابللون األزرق 
رقم االيداع  : 187100
التاريخ : 2017/01/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة الفوزان للهندسة والتجارة العامة و املقاوالت 
العنوان : العارضية الصناعية ق 2 قسيمة 98,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :  هالل وسداسيات ومعجزة الشفاء 

رقم االيداع  : 187292
التاريخ : 2017/02/05

العالمة :  كلمة بت سكوير مكتوبة ابللغة االجنليزية فوقها رمسة توحي 
كف كلب بداخل شكل معني

رقم االيداع  : 186219
التاريخ : 2016/12/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : شركة سوق بت سكوير لغري املواد الغذائية 

العنوان : الري - ق 1 - مبىن 1513 - حمل 1+2 - دور ارضي 
- شارع 20,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :  عبارة عن اسم الشركة ابللغة العربية واالجنليزية ابللون األزرق 

بني قوسني ابللون األمحر 
رقم االيداع  : 186412
التاريخ : 2016/12/27

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

طالب التسجيل : شركة النعمة املشرتكة للتجارة العامة واملقاوالت 
العنوان : الفروانية - قطعة )51( - مبىن )27( - مكتب )16( - 

الدور السادس ,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  العالمة عبارة عن شكل دائري يتوسطه منزل بشكل معماري 
لوجهة بناء ابللون األزرق واللون األخضر 

رقم االيداع  : 186567
التاريخ : 2017/01/05

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : شركة هاوس كي للتجارة العامة و املقاوالت 

العنوان : الفروانية ش حبيب مناور جممع الدبوس ,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - منها  اصغر  دائرة  وبداخله  دائري -  عباره عن شكل    : العالمة 
حتتوي على 3الوان )امحر - اوف وايت - اسود ( ومكتوب ابلداخل 
  WB وابملنتصف  BURGER وابألعلى وابألسفل  WIEN

واألجناب جنمه ميني وجنمه يسار
رقم االيداع  : 186626
التاريخ : 2017/01/08

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
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طالب التسجيل : شركة توب كايب ابالس للتجارة العامة و املقاوالت
العنوان : جليب الشيوخ - ق 8+7 - مبىن 29أ+ب - مكتب 6 

الدور االول,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  العالمة عبارة عن كلمتني ابللغة العربية واالجنليزية وهي الغنام 
وجيمعهما يف الوسط شعار الشركة وهو عبارة عن جمموعة من احللقات 
املتداخلة على شكل اتج ابللون األمحر ويف اسفل التاج جمموعة من 

ثالث أحرف ش م غ 
رقم االيداع  : 187731
التاريخ : 2017/02/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 12

طالب التسجيل : شركة عبدالعزيز أمحد الغنام واخوانه 
العنوان : الشويخ الصناعية )1( - مبىن )135( , , 13020, , 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  عالمة جتارية على شكل دائرة بداخلها رمسة ابلفواكه ابللون 

السماوي و الوان الفواكه ابللغة االجنليزية و العربية
رقم االيداع  : 187835
التاريخ : 2017/02/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 32

طالب التسجيل : شركة الضاحية للمرطبات
 B022 العنوان : الري الصناعية - ق 1 - مبىن 1873 - حمل

ارضي,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  تتكون من خطوط زرقاء اللون ونصف دائرة محراء اللون فيها 
أحرف اجنليزية I T S ابللون األزرق 

رقم االيداع  : 187877
التاريخ : 2017/02/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

العامة  للتجارة  املتكاملة  الفنية  اخلدمات  شركة   : التسجيل  طالب 
واملقاوالت 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة معجزة الشفاء التجارة العامة 
 )6( مكتب   : احملل   )5( املبىن  ب   )63( القطعة  حويل   : العنوان 

األرضي ,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  شركة كوستا جولد للتجارة العامة ابللغتني العربية واالجنليزية 
مع الرسم بشكل ميز واأللوان

رقم االيداع  : 187335
التاريخ : 2017/02/07

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 6

طالب التسجيل : كوستا  جولد للمطابخ والرخام الصناعي و أعمال 
النجارة 

العنوان : منطقة الشويخ الصناعية الثالثة-ق ج -قسيمة -53حمل-9
األرضي,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
و  خمتلفة  ابلوان  مربعات  اربع  اىل  مقسم  مربع  عن  عبارة    : العالمة 
اسم  اسفلها  و  الشركة  اختصار السم  هي  و  خمتلفة  احرف  بداخلها 

الشركة ابللغة االجنليزية
رقم االيداع  : 187480
التاريخ : 2017/02/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 16

طالب التسجيل : شركة بن انجي للمعدات و املواد املطبعية
24 - حمل  الثانية - قطعة ج - مبىن  الصناعية  الشويخ   : العنوان 

1+2 - دور ارضي,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  كلمة توب كايب ابللغة االجنليزية ابللون االزرق و حرف ال 
o ابللون االمحر و مت متييز حرف a  على شكل مثلث و وجود مثلث 
ابللون االمحر اعلى كلمة توب و مخس اعمدة و جنوم و شكل امواج 

اسفل الكلمة 
رقم االيداع  : 187624
التاريخ : 2017/02/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35



                      األحد 28 ذو القعدة  1438هـ  2017/8/20 مالكويت اليوم العدد  1354  السنة الثالثة والستون 190

طالب التسجيل : شركة اراتل لنقل البضائع
العنوان : الفروانية - الضجيج - مبىن 57 - مكتب 12 - ميزانني,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الباء على شكل مميز و مروحة مسجلة  عبارة عن حرف    : العالمة 
أبسفله اسم الشركة ابللغة العربية و االجنليزية

رقم االيداع  : 187947
التاريخ : 2017/02/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3

طالب التسجيل : شركة بلقيس فايب ملواد و ادوات التجميل
العنوان : الساملية - ق 2 - شارع سامل املبارك - مبىن 7101 - حمل 

30 - الدور 1 س,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  فن كويست ابللغة العربية بشكل مميز مع االحتفاظ ابلشكل 
واللون واسفلها كتابة مركز عائلي 

رقم االيداع  : 188091
التاريخ : 2017/02/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 28

طالب التسجيل : فن كويست انرتتينمنت أللعاب تسلية األطفال / 
فرع من شركة منا للرايضة والرتفيه 

حمل   -  )19( مبىن   -  )81+80( قطعة   - الفحيحيل   : العنوان 
)F14+F13+F12( - الدور األول , , 13127, , 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  اسم الشركة ابللغة االجنليزية و من اعالها رمسة أتخذ شكل 

دائرة كشكل مميز ابأللوان االمحر و االزرق و االخضر 
رقم االيداع  : 188130
التاريخ : 2017/03/01

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25

طالب التسجيل : شركة كالسيك املشرتكة للمالبس اجلاهزة و االحذية 
و احلقائب و الكماليات

العنوان : حويل - ق 200 - شارع العثمان - مبىن 1+2 - حمل 
61 - ميزانني,

العنوان : الفحيحيل - قطعة )79( - مبىن )10( - مكتب )10( 
- الدور الثالث ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  العامة عبارة عن كلمة جوا ابللون االسود و ابللغة العربية 

رقم االيداع  : 187926
التاريخ : 2017/02/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة النزهة املتحدة إلدارة املطاعم 
العنوان : القبلة ق 8 السوق الكبري دور 8 مكتب 851,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العربية واالجنليزية وهي  التجارية ابللغتني  العالمة  :  سجلت  العالمة 
عبارة عن غزال قافز ابللون االمحر على خلفية متوازي االضالع ابللون 
البيج وأسفل منه سجلت اسم العالمة ابللغة العربية وهي )مؤسسة دير 
العاملية لتوصيل الطلبات االستهالكية( ابللون االمحر واسفلها االسم 
 Deer International Foundation االجنليزية ابللغة 
رمادي  خلفية  على  أبكملها  والعالمة  االسود  ابللون   Delivery

فاحتة اللون
رقم االيداع  : 187927
التاريخ : 2017/02/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 39

طالب التسجيل : مؤسسة دير العاملية لتوصيل الطلبات االستهالكية
الشيوخ-ق-1املبىن-391007ش-90 جليب   : العنوان 

احملل-102السرداب,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة :  عبارة عن شكل شاحنة مع حرف الف ابللغة االجنليزية و 

كتابة اسم الشركة ابللغتني العربية و االجنليزية
رقم االيداع  : 187937
التاريخ : 2017/02/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 39
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : مؤسسة جابركو الدولية للتجارة العامة و املقاوالت 

العنوان : القبلة / قطعة 13 / مبىن 8 / حمل رقم 16 دور الثالث ,
ابللغة  بداخلها كلمة  مكتوب  جنمة  عن  عبارة  العالمة    : العالمة 
االجنليزية STARS النجمة ابللون االمحر و الكلمة ابللون االبيض 

و خبط اخضر

رقم االيداع  : 188556

التاريخ : 2017/03/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة نسك املتحدة للتجارة العامة 

العنوان : املنقف - ق 54 - جممع انصر السبيعي و متعب املطريي 

- حمل 27 - سرداب,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  شعار للمؤسسة فروت بوكس مكتوب بشكل مميز ابللغة 

االجنليزية و من اعلى رمسة تشكيلة فواكه ابأللوان داخل اطار

رقم االيداع  : 188967

التاريخ : 2017/03/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 32

طالب التسجيل : فروت بوكس للمرطبات

العنوان : املنقف - ق 1 - حمل الوحيد األرضي - مبىن 5226,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة عبارة عن صورة سيارة ابللون االمحر بشكل مميز  العالمة :  

وحتتها كتابة اسم الرخصة ابلوان مميزة 

رقم االيداع  : 189073

التاريخ : 2017/04/03

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 12

طالب التسجيل : حمطة سوبر كلني خلدمة السيارات 

العنوان : اجلهراء الصناعية مبىن320 الدور االرضي ,

العالمة :  حرف ار و دي ابإلجنليزي مع كلمة ميلز و تعين و جبات 
و ال ر تعين رايت و الدي تعين دايت و يوجد ورقة شجره ابألعلى و 

االلوان ازرق فاتح و اخضر فاتح و وردي 
رقم االيداع  : 188131
التاريخ : 2017/03/01

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44

طالب التسجيل : رايت دايت لالستشارات التغذية العامة
العنوان : الشامية - ق 2 - قسيمة 1/17 - الدور 2 - وحدة 2 

سي,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  كتابة اسم الشركة ابللغة االجنليزية وابألعلى رسم شكل مميز 
رقم االيداع  : 188358
التاريخ : 2017/03/08

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة ايه اتش فاست للتجارة العامة 
العنوان : املنقف - قطعة )4( - مبىن )5411( - مكتب )31( - 

الدور )1س( ,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  عالمة جتارية ذات شكل مميز توضح اسم العالمة مكتوب 
ابللغة العربية على خلفية محراء مع وجود عالمة اتج فوق االسم جبانبه 
التاج عدد اربع  اليمني واليسار واسفل  خطوط ابللون األخضر على 

جنمات ابللون األزرق الداكن 
رقم االيداع  : 188451
التاريخ : 2017/03/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

طالب التسجيل : شركة رماي للتجارة العامة 
العنوان : الشرق - قطعة )5( - مبىن )4( - مكتب )9( - الدور 

األول , , 22006, , 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  دائرة هلب مبنتصفها مطفئة حريق ابللونني  ازرق و امحر 
رقم االيداع  : 188522
التاريخ : 2017/03/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30
طالب التسجيل : شركة مطحنة بن ملوك العميد 

الدور   -  )9( حمل   -  )60( مبىن   - الصناعية  الشويخ   : العنوان 
األرضي,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االسم  مع  مميز  وشكل  الدولية خبط  حروف  مطبعة  :  كلمة  العالمة 

التجاري ابللغتني العربية واالجنليزية 
رقم االيداع  : 189554
التاريخ : 2017/04/16

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة مطبعة حروف الدولية 
العنوان : الشرق - قطعة )5( - مبىن )27( - مكتب )1( - الدور 

,)3(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشكل  اللون و  به خطوط عريضة زرقاء  :  شكل هرمي و  العالمة 
اهلرمي جبلي حيتوي اربعه قمم ابللون االصفر و يف وسطه كلمه اجنليزيه 
saffi ابللون االبيض و أبسفله كلمه سايف ابللغة العربية ابللون االزرق 

رقم االيداع  : 189656
التاريخ : 2017/04/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 12

طالب التسجيل : شركه الفيحاء املعتمدة للتجارة العامة 
العنوان : جليب الشيوخ - ق 7,8 - جممع فهد سعد الدبيس - مبىن 

19أ - مكتب 15 - ميزانني,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 SAHALAT هبا  مكتوب  بيضاء  خلفية  عن  عبارة    : العالمة 
ابخلط ازرق  وكلمة CAR ابللون االمحر 

رقم االيداع  : 189780
التاريخ : 2017/04/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 39

طالب التسجيل : شركة سهاالت لتأجري السيارات 
العنوان : العارضية ق 2 حمل رقم 3-4,

العالمة :  العالمة التجارية حرف r بشكل مميز ضمن مربع ابأللوان 
االمحر 

رقم االيداع  : 189074
التاريخ : 2017/04/03

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 12

طالب التسجيل : عامل الرائد لزينة السيارات وقطع غيارها 
العنوان : اجلهراء مبىن 320 حمل 320 ب ارضي ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  العالمة عبارة عن كلمة كلتور ابللغة اإلجنليزية وابجلنب قوس امحر 

رقم االيداع  : 189079
التاريخ : 2017/04/03

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 11

طالب التسجيل : شركة دبني للتجارة العامة و املقاوالت 
العنوان : جليب الشيوخ ق 7+8 مبىن 20 أب مكتب رقم 5 الدور 

الثاين ,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  الشركة الكويتية لتكنولوجيا املستندات ذم م ابللغتني العربية 
و االجنليزية مع كتابة kdt مميز 

رقم االيداع  : 189454
التاريخ : 2017/04/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 9

طالب التسجيل : الشركة الكويتية لتكنولوجيا املستندات 
العنوان : الري الصناعية / قطعة 1 / مبىن 366 / حمل 4+3+2+1 

دور ارضي ,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  كلمة مطحنة بن ملوك العميد خبط وشكل مميز مع االسم 
التجاري ابللغة العربية 

رقم االيداع  : 189553
التاريخ : 2017/04/16

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
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مكتب   - )0713أ9(  مبىن   -  )2( قطعة   - الساملية   : العنوان 
)A16( - الدور األرضي,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
MAS-TIC العالمة :  عبارة عن تصميم ابللغة االجنليزية اسم

رقم االيداع  : 190171
التاريخ : 2017/05/07

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 37

طالب التسجيل : شركة ماستك العاملية للمقاوالت العامة للمباين
العنوان : القبلة-ق-14ش فهد السامل-مبىن17,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  العالمة عبارة عن كلمة ورقة و قلم ابالعلى قلم و خلفية 

صفراء 
رقم االيداع  : 190220
التاريخ : 2017/05/09

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 16

طالب التسجيل : شركة مكتبة ورقة و قلم 
العنوان : حويل ق 4 مبىن 507 حمل 12 الدور س 1,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  أحرف جي سي يب ابللغة االجنليزية مع الرسم بشكل مميز 

وااللوان
رقم االيداع  : 190285
التاريخ : 2017/05/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 11

وكيل التسجيل : مكتب امحد عبد اللطيف الرويح وشركاه 
 j.c. طالب التسجيل : شركة جيه سي ابمفورد )إكسكافتورز (ليمتد

) bamford )excavators
العنوان : جممع الصاحلية مدخل رقم 1 الدور الثالث ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  حروف جي سي يب ابللون االصفر واالسود واالبيض

رقم االيداع  : 190286
التاريخ : 2017/05/10

العالمة :  العالمة عبارة عن اسم اهلدف ابللون األزرق 
رقم االيداع  : 189789
التاريخ : 2017/04/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة اهلدف املاسي للتجارة العامة و املقاوالت 
العنوان : حويل ش العثمان ق 175 مبىن 1 ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  GAZELLE ابللغة االجنليزية مع رسم غزال بشكل 

مميز مع األلوان
رقم االيداع  : 189917
التاريخ : 2017/04/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة اهلدف املاسي للتجارة العامة و املقاوالت 
العنوان : حويل ش العثمان ق 175 مبىن 1 ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع  واالجنليزية  العربية  ابللغتني  للمؤسسة  التجاري  االسم    : العالمة 
شكل حرف جي ابللغة االجنليزية داخله صورة وعرابنة وعالمة الصح 

رقم االيداع  : 190057
التاريخ : 2017/05/02

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : بقالة احتاد اخلليج
العنوان : حويل-ق-140مبىن-15احملل الوحيد إرضي,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أربع  مع  اليد  العريب وشعار كف  ابلتشكيل  الكفيل  :  كلمة  العالمة 

أقواس نصف دائرية 
رقم االيداع  : 190059
التاريخ : 2017/05/03

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة نور الكفيل للتجارة العامة 
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العالمة :  تتضمن العالمة التجارية كتابة اسم مروج ابلعريب و ابالنكليزي 

مع قبعة شيف على حرف الراء و صورة سنبلتني ابجتاهني خمتلفني مع 

وضع خبار بني السنبلتني ابلوان و اشكال رائعة

رقم االيداع  : 190388

التاريخ : 2017/05/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

طالب التسجيل : شركة روايب الربكة للتجارة العامة

العنوان : ضجيج الطائرات - ق 1 - مبىن 67 = مكتب 40 - دور 1 ,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  العالمة عبارة عن شكل تفاحة ابللون االمحر و االخضر و 
من الداخل اسم ابللغة االجنليزية zena  ابللون االبيض

رقم االيداع  : 190403
التاريخ : 2017/05/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 31

و  اخلضار  و  الغذائية  للمواد  املصرية  زينة  شركة   : التسجيل  طالب 
الفواكه

احملل   -  25413 مبىن   -  12 ق  السامليه -   - :  حويل  العنوان 
الوحيد االرضي,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  رسم مميز اباللوان كما ابلشكل املرفق عبارة عن شكل برمز 

بشري يشكل دائرة متالحقة

رقم االيداع  : 190449

التاريخ : 2017/05/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 45

طالب التسجيل : شركة الدرة للعمالة

العنوان : الشرق - شارع الشهداء - برج كبيكو - الدور 28 , , 

 , ,13023/2294

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 12

وكيل التسجيل : مكتب امحد عبد اللطيف الرويح وشركاه 
 j.c. طالب التسجيل : شركة جيه سي ابمفورد )إكسكافتورز (ليمتد

) bamford )excavators
العنوان : جممع الصاحلية مدخل رقم 1 الدور الثالث ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  حروف العالمة ابللون االسود واالصفر واالبيض 

رقم االيداع  : 190287
التاريخ : 2017/05/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 37

وكيل التسجيل : مكتب امحد عبد اللطيف الرويح وشركاه 
 j.c. طالب التسجيل : شركة جيه سي ابمفورد )إكسكافتورز (ليمتد

) bamford )excavators
العنوان : جممع الصاحلية مدخل رقم 1 الدور الثالث ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  كلمة العالمة ابللغة العربية واالجنليزية ابللون االصفر 

رقم االيداع  : 190324
التاريخ : 2017/05/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة مطعم فور تشيز
العنوان : العقيلة - قطعة 5 مبىن 89 - حمل 1+2 الدور 2,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  تتضمن العالمة التجارية كتابة اسم مروج ابلعريب و ابإلجنليزي 
مع قبعة شيف على حرف الراء و صورة سنبلتني ابجتاهني خمتلفني مع 

وضع خبار بني السنبلتني ابلوان و اشكال رائعة
رقم االيداع  : 190387
التاريخ : 2017/05/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29

طالب التسجيل : شركة روايب الربكة للتجارة العامة
العنوان : ضجيج الطائرات - ق 1 - مبىن 67 = مكتب 40 - دور 1 ,



                      األحد 28 ذو القعدة  1438هـ  2017/8/20 مالكويت اليوم العدد  1354  السنة الثالثة والستون 195

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 11

والصحية  الكهرابئية  لألدوات  الرواد  عامل  شركة   : التسجيل  طالب 
وصيانتها 

العنوان : حويل - ق -78 مبىن -46 مكتب 12 - االرضي,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  مطعم أفراح خيطان  ابللغتني العربية واإلجنليزية 
رقم االيداع  : 190621
التاريخ : 2017/05/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة ابب اخلري إلدارة املطاعم -  فرع مطعم افراح 
خيطان 

العنوان :  خيطان اجلديدة - القطعة -6 شارع ابن زهري - م -2407 
حمل 16+17 ابألرضي ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  عالمة مميزة أتخذ شكل مميز امحر اللون وبه الوان ومتعددة 

كاألسود واالبيض متداخلني 
رقم االيداع  : 190788
التاريخ : 2017/05/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 39

طالب التسجيل : شركة سفرايت مساعد الصاحل / محد مساعد الصاحل 
وشركاه 

العنوان : القبلة ق 11 مبىن 3 مكتب 2+3+4+5+6,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  كتابة حرف آر ابللغة اإلجنليزية وابلداخل رسم وجه سيدة 

رقم االيداع  : 190879
التاريخ : 2017/05/31

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44

طالب التسجيل : صالون راتج اخلليج للسيدات 
العنوان :  الرقعي - ق -15 م -42 شقة 21 الدور األرضي ,

العالمة :  حرف p v ابألعلى ابللون االزرق و االصفر وأسفله اسم 
الشركة ابللغة اإلجنليزية ابللون االصفر 

رقم االيداع  : 190501
التاريخ : 2017/05/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

الغذائية و  للمنتجات  اند يف اي يت  بروتني  التسجيل : شركة  طالب 
النباتية الصحية 

العنوان : املهبولة / قطعة 1 / مبىن 1214 / حمل ارضي وحيد ,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  اسم الشركة ابإلجنليزية وبشكل مميز
رقم االيداع  : 190588
التاريخ : 2017/05/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة دايركت يوانيتد للتجارة العامة
العنوان : القبلة - ق -3 ش علي السامل - م -1 مكتب -13 الدور 1,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللون  على  حتتوي  نصفني  اىل  منقسمة  دائرة  عن  عبارة    : العالمة 
االزرق وبداخلها حرف m يف اجلزء العلوي حرف m معكوسة ابللون 
االبيض مع وجود مربعات بيضاء بداخل الدائرة واعلى الدائرة مكتوب 

اسم الشركة ابلعرية واسفلها مكتوب ابالجنليزية
رقم االيداع  : 190597
التاريخ : 2017/05/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 16

طالب التسجيل : شركة منصور وأوالده للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان : جليب الشيوخ - ق 8+-7 مبىن -50 مكتب -35 دور 

اثين,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  عبارة عن شكل مميز ابللون االصفر ومن داخل الرمسة حرف 
ابللغة  الشركة  اسم  االسفل  ومن  الذهيب  ابللون   r االجنليزية  ابللغة 

العربية ابللون الذهيب
رقم االيداع  : 190609
التاريخ : 2017/05/22
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العالمة :  العالمة عباره عن رمسة ديك ابللون االمحر مفتول العضالت 
وابالسفل كلمة BUDEECH  خبط مميز ابللون االمحر واسفل 

  DIET FOOD  الكلمة مكتوب ابللون االسود
رقم االيداع  : 191765
التاريخ : 2017/07/03

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : امحد حممد عبدهللا املسباح
العنوان : صباح السامل – قطعه 4  - شارع 12 – املبىن 66  ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  كلمة جيبلي ابلغة العربية ابللون االسود فوقها عالمة زرقا 

داخلة حرف ج ابللغة العربية ابلون االبيض 
رقم االيداع  : 191902
التاريخ : 2017/07/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة جيبلي للتجارة العامة 
العنوان : القبلة قطعة 12شارع فهد السامل مبىن 13 مكتب 1 دور 2,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

al bnafnoon العالمة :  البناء فنون
رقم االيداع  : 191954
التاريخ : 2017/07/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 37

طالب التسجيل : شركة للبناء فنون للمقاوالت للمباين 
العنوان : الفروانية ق 4 ش حبيب مناور مبىن 32221 ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  MYDONOSE CATERING « العالمة :  هي عبارة
مايدونوس للتجهيزات الغذائية ذ.م.م  » ابللغة االجنليزية والعربية مع 

الرسم ابأللوان بشكل خاص كما هـو مرفق.
رقم االيداع  : 191960
التاريخ : 2017/07/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

العالمة :  عالمة على شكل زهرة اللوتس ابللون األمحر ووسط النبتة 

كلمة اخليزران ابللغة العربية ابللون األسود 

رقم االيداع  : 191394

التاريخ : 2017/06/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة عود اخليزران للتجارة العامة واملقاوالت 

 - )16( )7( - مكتب  )176( - مبىن  العنوان : حويل - قطعة 

الدور الثاين ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  شكل دائري و حدودة ابللون االزرق و خلفيتة بيضاء مع 

خلفية شكل خريطة ابللون االخضر مع حرف s ابللون االزرق وحرف 

h ابللون االمحر وحتتها international co ابللون االمحر 

رقم االيداع  : 191455

التاريخ : 2017/06/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة حصتنا الدولية للتجارة العامة و املقاوالت 

العنوان : حويل / قطعة 68 / مبىن 1أ / حمل 11 ميزانني ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  شكل دائري مميز لونه أصفر ومكتوب بداخله بشتون وعلى 

ابللغة  منه  األزرق وأسفل  العاملية لألقمشة ابللون  بشتون  ميينه شركة 

االجنليزية 

رقم االيداع  : 191636

التاريخ : 2017/06/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 24

طالب التسجيل : شركة بشتون العاملية لألقمشة 

العنوان : القبلة - قطعة )10( - مبىن )س مسيل( - احملل )5( - 

الدور األرضي ,
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : شركة يونيفرسال ميداي للتجارة العامة واملقاوالت 

العنوان : الساملية - قطعة )71( - مبىن )37( - مكتب )30+29( 
- الدور األول , , 15463, , 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  كلمة شيما ابللغة اإلجنليزية وابللون االمحر

رقم االيداع  : 186949
التاريخ : 2017/01/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25

طالب التسجيل : شركة ليالس سنرت للمالبس اجلاهزة
العنوان : القبلة-ق-4مبىن-6حمل34+-38االرضي, 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  كلمة انتا ابللغة اإلجنليزية وابللون األسود وجبوارها عالمة 

صح ابللون االمحر
رقم االيداع  : 186950
التاريخ : 2017/01/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25

طالب التسجيل : شركة ليالس سنرت للمالبس اجلاهزة
العنوان : القبلة-ق-4مبىن-6حمل34+-38أرضي, 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دائري  نصف  بشكل  اإلجنليزية  ابللغة  مودا  ليالس  :  كلمة  العالمة 

ابللون االزرق
رقم االيداع  : 186953
التاريخ : 2017/01/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25

طالب التسجيل : شركة ليالس سنرت  للمالبس اجلاهزة
العنوان : القبلة-ق-4مبىن-6حمل34+-38أرضي, 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  كلمة سبورت وير ابللون األزرق واالمحر ومن أعاله خط 

ابللون األمحر ومن اسفلها خط ابللون األزرق ابللغة االجنليزية
رقم االيداع  : 186954
التاريخ : 2017/01/23

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30
طالب التسجيل : شركة مايدونوس للتجهيزات الغذائية ذات مسئولية 

حمدودة )ذ. م. م(.
قسيمة   6- قطعة   – البحرين  شارع  الكويت – حويل –   : العنوان 

014409 - الدول االول – الدور1. ,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  شعار للشركة مكتوب بشكل مميز مع الرسم واأللوان وهو 
فيها هبارات   دائرة مكتوب  اسفله  برمسة شيف ومن  عبارة عن شكل 

الوطنية ومن األسفل كتابة مجلة الطعم واجلودة ابللغة العربية 
رقم االيداع  : 192127
التاريخ : 2017/07/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

طالب التسجيل : شركة جرنيت سريفس للتجارة العامة واملقاوالت 
العنوان : الساملية - قطعة )187( - مبىن )7( - مكتب )5( - 

الدور )5(,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  عباره عن كلمه املالكي حبروف عربيه مع الرسم ابأللوان كما 
هو موضح ابلشكل املرفق
رقم االيداع  : 172437
التاريخ : 2015/09/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

وكيل التسجيل : شركة ألفا العاملية 
طالب التسجيل : شركة عالء حسني حممد املالكي وشركاه

العنوان : مصر اجلديده-حمل2 ابلعقار رقم 10 شارع ابراهيم -كربه 
-القاهرة -مجهورية مصر العربية, 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  عبارة عن كلمة مظالت اخلليج حلول تظليل حديثة ابللغة 

االجنليزية 
رقم االيداع  : 186644
التاريخ : 2017/01/09

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
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العالمة :  العالمة التجارية عبارة عن صورة كرتونية لطري اللقالق ملونة 
ابللون األبيض ومنقار أصفر 

رقم االيداع  : 188978
التاريخ : 2017/03/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

طالب التسجيل : شركة األلبان الكويتية الدامناركية 
العنوان : الشويخ الصناعية الثانية - قطعة )الشويخ( - مبىن )78( 

- مكتب )24( - الدور األرضي , , 13009, , 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  العالمة التجارية عبارة عن كلمة هضيم مكتوبة ابللغة العربية 
اسفلها كلمة هضيم ابالجنليزي Hadeem ابللون األمحر بطريقة فنية

رقم االيداع  : 188979
التاريخ : 2017/03/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29

طالب التسجيل : شركة األلبان الكويتية الدامناركية 
العنوان : الشويخ الصناعية الثانية - قطعة )الشويخ( - مبىن )78( 

- مكتب )24( - الدور األرضي , , 13009, , 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  العالمة التجارية عبارة عن صورة زرافة كرتونية ملونة ابلبين 
والربتقايل 

رقم االيداع  : 188981
التاريخ : 2017/03/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

طالب التسجيل : شركة األلبان الكويتية الدامناركية 
العنوان : الشويخ الصناعية الثانية - قطعة )الشويخ( - مبىن )78( 

- مكتب )24( - الدور األرضي , , 13009, , 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  العالمة التجارية عبارة عن صورة زرافة كرتونية ملونة ابلبين 
والربتقايل 

رقم االيداع  : 188982
التاريخ : 2017/03/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25

طالب التسجيل : شركة ليالس للمالبس اجلاهزة
العنوان : القبلة-ق-4مبىن-6حمل34+-38أرضي, 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  اسم الشركة ابللغة االجنليزية ابللون االسود الغامج و الفاتح 

مع شكل صح ابللون االمحر الغامج
رقم االيداع  : 188640
التاريخ : 2017/03/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

للتجارة  اند سريفسز  لوجستكس  بريوريتون  : شركة  التسجيل  طالب 
العامةو املقاوالت

العنوان : الساملية - ق 54 - مبىن 33 - مكتب 16 - دور 4 , 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  عبارة عن كلمة كي دي دي ابللون األبيض داخل شكل 
بيضاوي ابللون األمحر وحتتها مجلتني ابللون األمحر كويك ويب 

رقم االيداع  : 188973
التاريخ : 2017/03/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

طالب التسجيل : شركة األلبان الكويتية الدامناركية 
العنوان : الشويخ الصناعية الثانية - قطعة )الشويخ( - مبىن )78( 

- مكتب )24( - الدور األرضي , , 13009, , 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  العالمة التجارية عبارة عن كلمة هضيم مكتوبة ابللغة العربية 
اسفلها كلمة هضيم ابإلجنليزية Hadeem ابللون األمحر بطريقة فنية 

رقم االيداع  : 188977
التاريخ : 2017/04/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

طالب التسجيل : شركة األلبان الكويتية الدامناركية 
العنوان : الشويخ الصناعية الثانية - قطعة )الشويخ( - مبىن )78( 

- مكتب )24( - الدور األرضي , , 13009, , 
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العالمة :  عبارة عن صورة كرتونية لفيل ملون ابللون األزرق مع خرطوم 
واذن ابللون الزهري

رقم االيداع  : 188994
التاريخ : 2017/03/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

طالب التسجيل : شركة األلبان الكويتية الدامناركية 
العنوان : الشويخ الصناعية الثانية - قطعة )الشويخ( - مبىن )78( 

- مكتب )24( - الدور األرضي , , 13009, , 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 BIRTELITE العالمة :  العالمة عبارة عن
رقم االيداع  : 189082
التاريخ : 2017/04/03

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 11
طالب التسجيل : مؤسسة جوبرت العاملية للمقاوالت الكهرابئية 

العنوان : جليب الشيوخ ق 1مكتب 7 ميزانني , 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Hadeem العالمة :  العالمة عبارة عن كلمة هضيم ابللغة االجنليزية
ابللون األمحر بطريقة فنية 
رقم االيداع  : 189446
التاريخ : 2017/03/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29

طالب التسجيل : شركة األلبان الكويتية الدامناركية 
العنوان : الشويخ الصناعية الثانية - قطعة )الشويخ( - مبىن )78( 

- مكتب )24( - الدور األرضي , , 13009, , 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زرقاء  السحابة  لون  هندسي،  بشكل  :  شكل سن وسحابة  العالمة 
ولون السن ابيض ابإلضافة اىل اسم املركز سكاي دنتل لطب األسنان 

ابللغة العربية والالتينية.
رقم االيداع  : 189550
التاريخ : 2017/04/16

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 32

طالب التسجيل : شركة األلبان الكويتية الدامناركية 
العنوان : الشويخ الصناعية الثانية - قطعة )الشويخ( - مبىن )78( 

- مكتب )24( - الدور األرضي , , 13009, , 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  العالمة التجارية عبارة عن صورة كرتونية لطري اللقالق ملونة 
ابللون األبيض 

رقم االيداع  : 188985
التاريخ : 2017/03/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 32

طالب التسجيل : شركة األلبان الكويتية الدامناركية 
العنوان : الشويخ الصناعية الثانية - قطعة )الشويخ( - مبىن )78( 

- مكتب )24( - الدور األرضي , , 13009, , 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  العالمة التجارية عبارة عن صورة كرتونية لقرد ملونة ابللون 
البين الغامق والفاتح وعيون ابللون األخضر وأنف ابللون األزرق 

رقم االيداع  : 188989
التاريخ : 2017/03/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

طالب التسجيل : شركة األلبان الكويتية الدامناركية 
العنوان : الشويخ الصناعية الثانية - قطعة )الشويخ( - مبىن )78( 

- مكتب )24( - الدور األرضي , , 13009, , 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغامق  البين  ابللون  ملون  لقرد  صورة كرتونية  عن  عبارة    : العالمة 
والفاتح وعيون ابللون األخضر وأنف ابللون األزرق 

رقم االيداع  : 188990
التاريخ : 2017/03/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29

طالب التسجيل : شركة األلبان الكويتية الدامناركية 
العنوان : الشويخ الصناعية الثانية - قطعة )الشويخ( - مبىن )78( 

- مكتب )24( - الدور األرضي , , 13009, , 
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44

طالب التسجيل : مركز سكاي دنتل لطب األسنان
العنوان : الساملية - ق )4( - قسيمة )6252( - الدور 8+7+6, 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعلي رصاصي  من  لوهنا  دائريه  بطاريه  علي  :  صوره حتتوي  العالمة 
ملون  الكهرابء  طاقه  رمز  بتوسطهم  و  اخضر  منها  االكرب  اجلزء  و 
ابألصفر مع خروج طرف للتوصيل ابلكهرابء و مسجل حتتها ابإلجنليزية 

classic line
رقم االيداع  : 189610
التاريخ : 2017/04/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 9

طالب التسجيل : مركز كالسيك الين للهواتف
العنوان : الفروانية - ق 25 - مبىن 14 - حمل 14 - ارضي, 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  احرف اجنليزية كية اف يب خبلفية زرقاء و رمادي 

رقم االيداع  : 189643
التاريخ : 2017/04/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة كفابه للتجارة العامة و املقاوالت 
العنوان : القبلة / قطعة 14 / مبىن 16 / حمل 14 ب دور 5 , 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  العالمه عباره عن كلمة VIOLA  ومعناها زهرة البنفسجية 

وابالعلى رمسة ورده ابللون البنفسجي واالسود بشكل مميز
رقم االيداع  : 191736
التاريخ : 2017/07/03

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 21

طالب التسجيل : شركة فيوال لالداوات واالواين املنزلية
العنوان : حويل - القطعه 8 - الشارع تونس - املبىن 93138 - 
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